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Innkalling sendt 
til: 

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

Til stede: SAN, HH, TM, AH 

Referent: AH 

Dato/Tid/Sted: 26.10.15, kl 20, Skype 

 
Referat 

Nr Sak 
1 Referat fra styremøte 15.06.15 (alle) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Ingen kommentarer 

• Konklusjon i møtet 
o Godkjent 

2 45th Nordic Paediatric Cardiology Meeting 9-11.9 2015 (HH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Gode tilbakemeldinger 
• Konklusjon i møtet 

o Vellykket arrangement 
3 Norsk kvalitetsregister for medfødte hjertefeil (AH) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o God start 
o Nytt møte planlagt før jul 

• Konklusjon i møtet 
o Styret informeres/oppdateres gjennom arbeidsgruppens møtereferater og HH som 

medlem i arbeidsgruppen 
4 Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn (SAN) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Akseptert i NBF generell veileder 
o Avkorta versjon? 

• Konklusjon i møtet 
o SAN venter på tilbakemelding fra Klingenberg 
o Planlegge evaluering av anbefalingene 
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5 Nasjonale anbefalinger for kardiopulmonal belastningstesting av barn (AH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Skjedd lite siden sist 
• Konklusjon i møtet 

o Målsetting om å presentere forslag til anbefalinger ved årlig møte i Forum for 
klinisk fysiologi, 14-15.1.16? 

6 Nasjonal ungdomskonferanse - Barnekardiologi (TM) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o FFHB har søkt midler via Ekstrastiftelsen, men ønsker å gjennomføre 
konferansen uansett 

o Tentativ dato 12.05.16 
• Konklusjon i møtet 

o TM og AH er forespurt og har sagt ja til å bidra med programforslag 
7 Organisering av interessegruppemøter – høring 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Teknisk løsning for videomøter 

• Konklusjon i møtet 
o BKIG opprettholder tidligere standpunkt i denne saken som er at 

samarbeidsmøtet ved OUS/RH fortsatt er det viktigste forum for å formidle 
beskjeder og ny kunnskap til barneleger med interesse for barnekardiologi. 

8 Eventuelt 
• Kardiologisk oppfølging av barn med nevromuskulær sykdom og barn behandlet med 

kardiotoksiske cytostatika (SAN/TM) 
o SAN etterlyser nasjonale anbefalinger ift kardiologisk oppfølging av barn 

behandlet med kardiotoksiske cytostatika (antracykliner) 
o TM informerte om at han ett års tid har arbeidet med mulig prosedyre for 

oppfølging av ikke-kardiologiske tilstander (i utgangspunktet nevromuskulær 
sykdom) i NBF generell veileder, men det har vært kun langsom progresjon 

o Det har vært noe e-post korrespondanse mellom TM og AH etter at Ansgar Berg 
hadde henvendt seg til Andreas Früh angående det samme 

o TM ønsker å diskutere saken på hjertesviktmøte ved OUS, 11.11.15 
o TM ser for seg en arbeidsgruppe bestående av leger fra flere sykehus for å dra 

dette i land. 
• Neste møte 

o Medio desember 
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Bergen, 06.12.15 
 
Asle Hirth 
Referent 
 
 


