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Innkalling sendt 
til: 

Siri Ann Nyrnes (SAN), Henrik Holmstrøm (HH), Kari Holte (KH), 
Thomas Møller (TM), Asle Hirth (AH) 

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

Referent: AH 

Dato/Tid/Sted: 16.09.14, kl 20.30 – 21.40, Skype 

 

Agenda: 

1. Referat fra styremøte 17.06.14 

o Vedlagt 

2. Samarbeidsmøte/symposium 13.11.14 

o BKIG 

o Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn (SAN) 

o Nasjonal veileder for oppfølging av hjertebarn (AH) 

o Revisjon av nasjonale anbefalinger for RSV profylakse 

o Symposium 

o Program 

 Epidemiologi? (v/Jarle Jortveit) 

3. Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn SAN) 

o Status ved SAN 

4. Dialogmøte NBF interessegrupper 24.09.14 (AH) 

o Møter i Interessegruppene ifm NBF møtene, inkl hvordan øke deltagelsen? 
o Interessegruppene som faglig høringsinstans for NBF 
o SPISS kursene under Pediaterdagene- forslag til ny ordning 
o Interessegruppene og felles faglige nasjonale prosedyrer 
o Interessegruppene og mulighet for bruk av Ped web og sosiale medier 
o Eventuelt 

5. Pediatrisk forum for arbeidsfysiologi (AH) 

o Status AH 

6. Nasjonale retningslinjer for oppfølging av hjertebarn (AH) 

o Status AH 

7. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

o Pleiepenger ved barns sykdom (AH) 

 Status 

o Palivizumab til hjertebarn (AH) 

 Reviderte retningslinjer 
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8. Eventuelt 

o Neste møte 

 

 

Referat 

Nr Sak 

1 Referat fra styremøte 17.06.14 (alle) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Konklusjon i møtet 

o Vedtatt uten anmerkninger 

2 Samarbeidsmøte/symposium 13.11.14 (Alle) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o BKIG 

 Aktuelle saker på styremøtene 

 Stønad ved barns sykdom (v/AH) 

o Utkast til anbefalinger hos barn med hjertesykdom 

 Revisjon av nasjonale anbefalinger for RSV profylakse (v/AH) 

o Utkast til reviderte anbefalinger for barn med 
hjertesykdom 

o Symposium 

 Program 

 Ekkokardiografi 

o Siri Ann 

 Flow målinger 

 Evt prøveforelesning 

o Anja Lee 

 ? 

o Henrik Bruun 

 TOF? 

 Bedømming av regurgitasjon 

 Perkutan klaffeskifte 

 Telemedisin – Live opptak 

 Compac? 

 Konklusjon i møtet 

o HH snakkar med Anja Lee og Henrik Bruun 
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o HH lager forslag til program 

o Evt kort Skype møte i forkant ved behov 

3 Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn (SAN) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Arbeidet er godt i gang på bakgrunn av nyttig møte i arbeidsgruppen (møtereferat 
fra 20.08.14 arkivert under dagens styremøte) 

 Egner seg ikke som «Nasjonale retningslinjer» da det kun skjer på 
oppdrag fra HOD (http://helsedirektoratet.no/kvalitet-
planlegging/nasjonale-retningslinjer/Sider/default.aspx) 

 Heller ikke som «Fagprosedyre» hos Kunnskapssenteret da det krever 
spesielle kurs og litteratursøkerutiner (tidkrevende) 
(http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/metode-for-
%C3%A5-lage-prosedyrer/metode-og-minstekrav-fullversjon) 

 Passer best i NBF generell veileder 

 Konklusjon i møtet 

o  For tidlig å presentere dette arbeidet på førstkommende samarbeidsmøte 

4 Dialogmøte NBF interessegrupper 24.09.14 (AH) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Ingen konkrete innspill 

 Konklusjon i møtet 

o AH møter 

o Styrets holdninger til deltagelse ved NBF-møtene opprettholdes 

5 Pediatrisk forum for arbeidsfysiologi (AH) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o En arbeidsgruppe (AH, TM, Anders Moen (Ålesund), Kjersti Bæverfjord 
(Trondheim) og Per Morten Fredriksen (Oslo)) er etablert og arbeidsoppgaver 
fordelt 

o Representerer også kurskomite der det planlegges kurs i Bergen, med tentativ 
dato 9-11.3.15 

o Målsetting om å ha ferdige anbefalinger til kursstart 

 Konklusjon i møtet 

6 Nasjonale veileder for oppfølging av hjertebarn (AH) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Intet nytt 

o Forslag om å ha VSD/ASD (enkle feil) som tema ved neste samarbeidsmøte 

 Presentere data fra Oslo og Danmark 

o Hvilke pasienter trenger ingen oppfølging i barneårene? 

http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/nasjonale-retningslinjer/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/nasjonale-retningslinjer/Sider/default.aspx
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/metode-for-%C3%A5-lage-prosedyrer/metode-og-minstekrav-fullversjon
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/metode-for-%C3%A5-lage-prosedyrer/metode-og-minstekrav-fullversjon
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 Konklusjon i møtet 

o  

7 Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

 Pleiepenger ved barns sykdom (AH) 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Sosionom Elin Johnsen (Haukeland) inngår nå i arbeidsgruppen 

 Etablert kontakt med fagkoordinator i NAV 

o Konklusjon i møtet 

 Utkast til anbefaling presenteres på samarbeidsmøtet 

 Revidering av nasjonale anbefalinger for palivizumab (Synagis) for hjertebarn (AH) 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Arbeidsgruppe bestående av AH (kardiologi), Knut Øymar (Lunge), 
Ragnhild Støen (nyfødt) med støtte av Astrid E Rojahn (infeksjon) har 
fordelt arbeidsoppgaver (litt.gjennomgang) 

o Konklusjon i møtet 

 AH presenterer utkast til reviderte anbefalinger for hjertebarn på 
samarbeidsmøtet 

8 Eventuelt 

 Neste møte 

o 13.11.14 kl 09.30, RH 

 HH reserverer møterom 

 Kort Skype-møte om program samarbeidsmøte i forkant ved behov 

 

 
Bergen, 25.09.14 
 
Asle Hirth 
Referent 

 

 


