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Innkalling sendt 
til: 

Siri Ann Nyrnes (SAN), Henrik Holmstrøm (HH), Andreas Andreassen 
(AA), Thomas Møller (TM), Asle Hirth (AH) 

Til stede: SAN, HH, TM, AH. AA klarte ikke å koble seg til 

Referent: Asle Hirth 

Dato/Tid/Sted: 08.01.13, kl 20:00 – 21:00, Skype/tlf. 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 01.11.12 
2. Neste samarbeidsmøte/symposium 

o Tidspunkt 
o Henrik; Er dato diskutert ved OUS? 
o Aktuelt å kombinere med disputas? 

o Tema for diskusjonsdelen 
o Akuttveileder 
o Hvordan optimalisere samarbeidet i BKIG 
o (Videre-) utdanning i barnekardiologi – jmfr sak 6 fra forrige møte 
o Tromboseprofylakse (retningslinjer) – jmfr sak 4 fra forrige møte 

3. Akuttveilederen 
o Status ved Henrik, Thomas og Asle 

4. Foreldreinformasjon 
o Status ved Thomas 

5. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 
o Medikamentskriv fra OUS 

 Status ved Henrik 
o Endokardittprofylakse 

 Status ved Asle 
o Råd ved flyreiser og høydeopphold. 

 Status ved Thomas 
 Er skrivet lagt ut? Hvor? 

o Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge. 
 Status ved Asle 

o Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 
 Status ved Asle 

o Retningslinjer for fjerning av PM tråder 
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 Initiativ fra Claus Klingenberg (vedlegg) 
 Ikkje referert….. 

o Hjerteundersøkelse ved ADHD 
 Initiativ fra Andreas Andreassen 
 Ikkje referert 
 Status ved AH 

6. Eventuelt 

 Neste møte 
 

Referat 

Nr Sak 

1 Referat fra styremøte 01.11.12 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Referat ble godkjent uten ytterligere kommentarer 

 

2 Neste samarbeidsmøte/symposium 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Tidspunkt 

 Det har vist seg vanskelig å kombinere samarbeidsmøte med disputas 
ved barnehjerteseksjonen – enklere å planlegge uavhengig av disse 

 Mars kunne være et godt tidspunkt 
o Tema for symposium/diskusjonsdel 

 For tiden har barnehjerteseksjonen besøk av neonatologer fra India. 
Disse er også meget kompetente innen nyfødt-kardiologi og det er aktuelt 
å utnytte dette i symposiedelen (behandling av ductus hos premature). 

 Akuttveilederen er ferdigdiskutert og oppgavene fordelt 
 Tromboseprofylakse og presisering av gjeldende retningslinjer er et viktig 

tema 
 Videreutdanning i barnekardiologi egner seg godt for diskusjon i salen og 

kan være nyttig i videre planlegging av denne ideen 
 Diskusjon om samarbeid i BKIG vil være nyttig for styret i sitt videre 

arbeid 

 Konklusjon i møtet 
o Møtetidspunkt primo mars. HH har dette klart innen utgangen av januar. Ps! Asle 

bortreist veke 11! 
o Symposiedel 

 Nyfødtkardiologi (PDA) tema for symposiedelen. HH tar ansvar. 
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o Diskusjonsdel 
 Presentasjon av retningslinjer for tromboseprofylakse ved Ellen Ruud 

med målsetting om konsensus i forsamlingen. HH avtaler med Ellen. 
 Videreutdanning i barnekardiologi. SAN snakker med Gaute Døhlen og 

avtaler hvordan dette kan presenteres på møtet for å få en fornuftig 
diskusjon for det videre arbeidet 

 Samarbeid i BKIG. AH forbereder diskusjon på møtet. 

3 Ny inndeling i kap.8 i Akuttveilederen 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Det har skjedd lite eller ingenting siden forrige møte 

 Konklusjon i møtet 
o Ikke realistisk at dette arbeidet er ferdig før tidligst til påske 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 
o Oppgavene er fordelt og hver må ta ansvar for progresjon 

 

4 Foreldreinformasjon 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Ingen vesentlig framdrift siden forrige møte 
o Ikke avklart med FFHB hvordan dette skal sluttføres 

 Konklusjon i møtet 
o TM holder i saken 

 

6 Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

 Medikamentskriv fra OUS 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Disse skal som før være «rett rundt hjørnet» 
o Konklusjon i møtet 

 HH oppdaterer oss snarlig 

 Endokardittprofylakse 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Oppdatert versjon av «Endokardittprofylakse» i GV er ferdig 
 AH har hatt kontakt med FFHB vedrørende økonomisk støtte til trykking 

av pasientinfo/folder i kredittkortstørrelse 
o Konklusjon i møtet 

 Venter tilbakemelding fra FFHB 
 AH holder i saken 
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 Råd ved flyreiser og høydeopphold. 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Denne er ferdigstilt og skal være sendt til redaksjonen for GV 
o Konklusjon i møtet 

 TM sjekker at skrivet er publisert 

 Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge. 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 AH har sett på forslag fra Dag Amdam og sendt tilbake forslag og 
kommentarer 

o Konklusjon i møtet 
 AH fortsetter dialogen med Amdam og prøver å få dette i boks før påske 

 Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Ingen ting nytt siden forrige møte 
o Konklusjon i møtet 

 AH holder i saken. Aktuelt tema ved høstens samarbeidsmøte. 

 Retningslinjer for fjerning av PM-tråder 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Dette skrivet var i utgangspunktet ferdigstilt men er foreløpig ikke 
publisert 

o Konklusjon i møtet 
 TM finner ut hvor saken står 

 Hjerteundersøkelse ved ADHD 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 AH og Ansgar Berg holder på med artikkel til Tidsskriftet og parallelt 
retningslinjer for GV 

o Konklusjon i møtet 
 AH holder i saken 

7 Eventuelt 

 Neste møte 
o  I utgangspunktet i samband med neste samarbeidsmøte (start styremøte kl 09:00 

– 10:45, start samarbeidsmøte kl 11:00) 
o Evt kort formøte pr Skype/tlf for å fordele arbeidsoppgaver/avklaring 

 
 
 


