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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: 13.11.14, kl 09.30 – 10.30, RH 

 

Agenda: 

1. Referat fra styremøte 16.09.14 

o Vedlagt 

2. Samarbeidsmøte/symposium 13.11.14 

o Program (»Ductus») 

3. Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn 

o Status ved SAN 

4. Dialogmøte NBF interessegrupper 24.09.14 (AH) 

o Referat fra møtet (vedlagt) 

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 

o Hygieneråd til nyfødte med hjertesykdom (HH) 

 Unødvendige/kildeløse anbefalinger? 

8. Eventuelt 

o Neste møte 

 

 

Referat 

Nr Sak 

1 Referat fra styremøte 16.09.14 (alle) 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Interessegrupper/Ductusno/Om-Ductusno/Samarbeidsmoter/Barnekardiologisk-samarbeidsmote-13112014-pa-OUS/
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 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Konklusjon i møtet 

o Ingen innspel 

2 Samarbeidsmøte/symposium 13.11.14 (Alle) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Konklusjon i møtet 

o Alt går som planlagt ift dagens møte 

o HH foreslår dato for neste samarbeidsmøte før nyttår (unngå kollisjon med andre 
viktige møter) 

3 Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn (SAN) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Nytt møte 12.11.14 (avventer referat) 

o Utfordring 

 Implementering i prim.helsetjenesten 

 Implementering i spes.helsetjenesten 

 Konklusjon i møtet 

o  Forsøke å få representant fra prim.helsetjenesten inn i arbeidsgruppen 

o Avklare hvilken rolle barnehabiliteringens ressurser skal ha ift aktuelt tiltak 

 Barnenevrolog Sean Wallace i arbeidsgruppen 

4 Dialogmøte NBF interessegrupper 24.09.14 (AH) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Kort gjennomgang av referat fra møtet 

o Diskutert betydning av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ift implementering 
av pediatriske prosedyrer/retningslinjer i prim.helsetjenesten 

 Tilfeldig gjennomgang av innholdsfortegnelse for barnekardiologi 

 Bærer preg av dårleg kvalitetssikring 

 TM forteller at forholdet mellom NBF og NEL var grundig diskutert 
på styrenivå for ca 10 år siden i forbindelse med NBF sine 
veiledere. Den gang landet en på at man ikke ville binde seg til 
(kommersielle) NEL med mindre den i framtiden igjen ble en del 
av Helse- og omsorgsdirektoratet. 

 Konklusjon i møtet 

o Styret opprettheld tidlegare standpunkt om at det er vanskelig å prioritere 
subgruppemøte ved NBF-møtene siden vi har et velfungerende samarbeidsmøte 
x2 årlig som i stor grad sikrer nødvendig kontakt med det barnekardiologiske 
miljøet i Norge. Ift rekruttering til faget tilbys innen barnekardiologi en strukturert 
grunnutdanning innen barnekardiologi med tellende timer ift Dnlf regelverk 
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o HH sender e-post til redaktør av NEL med kopi til styret i NBF (KH er 
vararepresentant i NBF-styret og vil ta saken opp under evt i planlagt styremøte 
14.11.14) 

 Er det tid for å ta NEL-diskusjonen opp påny 

 Kunne en se for seg at kapittelforfattere i vår generell og akuttveileder 
lagde et «Fastlege-avsnitt» med instrukser om at hva som forventes av 
prim.helsetjenesten ved aktuell problemstilling og at dette avsnittet inngår 
i NEL? 

5 Pediatrisk forum for arbeidsfysiologi (AH) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Ikke diskutert 

 Konklusjon i møtet 

6 Nasjonale veileder for oppfølging av hjertebarn (AH) 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Ikke diskutert 

 Konklusjon i møtet 

o  

7 Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

 Pleiepenger ved barns sykdom (AH) 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Tas videre på dagens samarbeidsmøtet 

o Konklusjon i møtet 

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

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Tas videre på dagens samarbeidsmøte 

o Konklusjon i møtet 

 Hygieneråd til nyfødte med hjertesykdom 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Ikkje diskutert 

o Konklusjon I møtet 

8 Eventuelt 

 Neste møte 

o Ikkje diskutert, men foreslår Skype møte tirsdag 27.01.15 kl 20-21 

 
Bergen, 03.12.14 
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Asle Hirth 
Referent 

 

 


