
 

Norsk Barnelegeforening 
Barnekardiologisk interessegruppe 

Saksliste/Møtereferat 

 

Side 1 av 6 
  

Innkalling sendt 
til: 

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

Til stede: SAN, HH, AA, TM,AH 

Referent: Asle Hirth 

Dato/Tid/Sted: 05.03.13, kl 09:30 – 11:00, OUS/Rikshospitalet 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 08.01.13 
2. Samarbeidsmøte/symposium 

o Interessegruppemøte 
o Samarbeid i BKIG (AH) 

 Liten eller ingen aktivitet på «Ductus» 
 Manglende respons på viktige innspill/prosedyrer 
 Informere om medikamentskriv 
 Subgruppemøte på NBF-møter 
 Informere om akuttveileder/høring? 
 Håndtering av inngående post OUS? 
 Andre ting vi bør ta opp? Fordele oppgaver til medlemmene? 

o Videreutdanning innen barnekardiologi (SAN) 
 Status 

o Symposium (HH) 
o Status 

3. Akuttveilederen 
o Status TM 

4. Foreldreinformasjon 
o Status TM 

5. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 
o Endokardittprofylakse 

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

 Status AH 
o Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 

 Status AH 
o Retningslinjer for fjerning av PM tråder 
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 Ferdig? 
 Status TM 

o Hjerteundersøkelse ved ADHD 
 Status AH 

6. Eventuelt 

 Neste møte 
o Fortsatt Skype? 

 

Referat 

Nr Sak 

1 Referat fra styremøte 08.01.13 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Ingen merknader 
o Referatet ble endelig godkjent 

2 Samarbeidsmøte 05.03.13 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Interessegruppemøte (Delvis også diskutert og referert på samarbeidsmøtet) 

 Samarbeid i BKIG (AH) 

 Aktivitet på Ductus 
o Ingen innspill fra plenum – hverken for eller i mot 
o Ingen forslag til bedre samarbeidsarenaer 
o Presiserte viktigheten av å komme med ros og ris til 

viktige innspill/prosedyrer 

 Medikamentskriv 
o Disse ble informert om 
o Ikke alle hadde fått dette med seg 

 Subgruppemøte på NBF-møter 
o Flere tok til orde for at BKIG bør være representert ved 

subgruppemøter på NBF sine møter 
o Mest aktuelt på Pediaterdagene der noen fra styret 

uansett er lokalisert? 
o Lurt å arrangere felles subgruppemøte med andre 

interessegrupper (neonatologi, onkologi, nevrologi, 
infeksjon) 

o Ikke nødvendig at alle i styret er representert 

 Akuttveileder 
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o Ikke diskutert 

 Håndtering av inngående post OUS? 
o Ikke diskutert 

 Videreutdanning innen barnekardiologi (SAN/Gaute Døhlen) 

 God diskusjon på samarbeidsmøtet 

 Tilsynelatende stor interesse for å delta på slik uformell 
videreutdanning 

 Stort flertall for å organisere utdanningen i 5 to-dagers bolker i 
stedet for 10 en-dags bolker 

 Det bør søkes om å få utdanningen godkjent som kurs i Dnlf med 
mulighet for å søke om dekning av utgifter 

 Utdanningen bør søkes dekket av arbeidsgiver 
o Symposium 

 HH informerte kort 

 Konklusjon i møtet 
o Interessegruppemøte 

 Samarbeid i BKIG (AH) 

 Aktivitet på Ductus 
o Styret vil inntil videre fortsette å bruke «Ductus» som 

viktigeste direkte-kommunikasjon med medlemmene 

 Medikamentskriv 
o TM annonserer disse påny på «Ductus»  

 Akuttveilder 
o Se neste punkt 

 Håndtering av inngående post OUS? 
o AH tar opp direkte med ledelsen ved OUS 

 Videreutdanning innen barnekardiologi (SAN/Gaute Døhlen) 

 Gaute Døhlen lager nytt utkast til utdanningsplan 

 Utkast legges ut på «Ductus» til kort høring 

 Det søkes om godkjenning av kurstimer via Dnlf 

 Første kursdag januar 2014? 

3 Akuttveilederen 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o 8.1 Generelle råd i kardiologiske akuttsituasjoner (Thomas Møller, Henrik 

Holmstrøm) 
 Ferdig? 
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o 8.2 Akutt hjertesvikt (Thomas Møller, Henrik Holmstrøm) 
 Ferdig? 

o 8.3 Hypoksiske anfall før kirurgisk korreksjon (Andreas Andreassen, Ansgar Berg, 
Asle Hirth) 
 Ferdig 

o 8.4 Akutte komplikasjoner ved univentrikulære tilstander (Siri Ann Nyrnes, Henrik 
Holmstrøm) 
 Ferdig? 

o 8.5 Ductus-avhengige hjertefeil – bruk av PGE (Henrik Holmstrøm?) 
 Ikke diskutert 
 Status? 

o 8.6 Bradyarymtier (Asle Hirth, Gunnar Norgård, Hans Henrik Odland) 
 Ferdig 

o 8.7 Takyarytmier (Asle Hirth, Gottfried Greve, Hans Henrik Odland) 
 8.7.1 Supraventrikulær takyarytmi 

 Ferdig 
 8.7.2 Ventrikulær takyarytmi 

 Ferdig 
o 8.8 Postoperative komplikasjoner (Henrik Brun, ES?) 

 Ikke diskutert 
 Status? 

o 8.9 Kirurgiske shunter (Henrik Holmstrøm) 
 Ikke diskutert 
 Status? 

 Konklusjon i møtet 
o Viktig å få dette arbeidet sluttført snarest mulig 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 
o Høring på «Ductus» før det sendes til redaksjonskomiteen? 
o AH sender alle prosedyrer samlet til red.komitèen 

4 Foreldreinformasjon 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Det er bebudet møte med FFHB 

 Konklusjon i møtet 
o TM holder i saken 
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5 Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

 Endokardittprofylakse – Prosedyre til generell veileder 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Uklart hva som er skjebnen til siste utkast fra Christian Neukamm 
 HH mente forslaget møtte en del motbør ved OUS 

o Konklusjon i møtet 
 AH tar kontakt med Christian Neukamm og spør om status 

 22.04.13 tilbakemelding fra Christian Neukamm om at opprinnelig 
utkast er sendt til red.komitèen, Generell veileder (ingen 
kommentarer fra leger ved OUS) 

 Endokardittprofylakse - Pasientinformasjon 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 FFHB dekker trykking og utsending av 1500 infofoldere 
o Konklusjon i møtet 

 AH ferdigstiller tekst i samarbeid med Christian Neukamm 
 Sendes styret før kort høring på «Ductus» 
 Sendes trykkeriet før neste styremøte 

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

 AH og Dag Amdam nærmer seg ferdig utkast 
o Konklusjon i møtet 

 Sendes styret før neste styremøte 
 Kort høring på «Ductus» 
 Ferdigstilles før sommeren 

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

 Ingen fremdrift 
o Konklusjon i møtet 

 AH holder i saken 

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

 Prosedyre er angivelig fortsatt ikke ferdigstilt 
 Flere innspill/kommentarer fra Hans Henrik Odland 

o Konklusjon i møtet 
 TM tar kontakt med Hans Henrik Odland og ber han ferdigstille 

dokumentet 
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 Hjerteundersøkelse ved ADHD 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Ansgar Berg et al har manuskript med forslag til nasjonal håndtering av 
oppstart med sentralstimulerende midler til barn ved AD/HD ferdig for 
innsending til Tidsskriftet ila mars/april – manuskriptet er rettet mot 
førstelinjetjenesten 

 Det vil bli et oppfølgende manuskript om håndtering av oppstart med 
sentralstimulerende midler til barn ved AD/HD som har 
hjertesykdom/mistenkt hjertesykdom – rettet mot andrelinjetjenesten 
(barneleger/barnekardiologer) og med egen versjon til generell veileder  

o Konklusjon i møtet 
 AH holder i saken 

6 Eventuelt 

 Neste møte 
o Tirsdag 29.05.13 kl 20.00 på Skype  

 
 
 


