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Innkalling sendt 
til: 

Siri Ann Nyrnes (SAN), Henrik Holmstrøm (HH), Thomas Möller (TM), 
Mads Andersen-Holten (MAH), Asle Hirth (AH) 

Til stede: SAN, HH, TM, AH 

Referent: AH 

Dato/Tid/Sted: 28.02.17/kl 20 – 21.30/Skype 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 22.11.16 (alle) 

o Se vedlegg 
2. Samarbeidsmøte OUS vår 2017 (HH) 

o Symposium 
  

o BKIG-program 
  

3. Revisjon av generell veileder i pediatri 2016-2017 – kapittel om hjerte- og karsykdommer 
(AH) 

o http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/hjerte-og-
karsykdommer 

o Kapittelansvarlige (se vedlegg) 
o Ansvar for oppfølging/purring 

4. Norsk kvalitetsregister for medfødt hjertefeil (AH+HH) 
o Arbeidsgruppe i NCS for voksne med medfødt hjertefeil har gått i gang uavhengig av 

BKIG 
o Status OUS? 
o Videre framdrift? 

5. Høring – Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 
o Frist 10.2.17 (men fortsatt aktuell) – se vedlegg 

6. Årsmelding for BKIG 2016 
o Se vedlagt forslag 

7. Eventuelt 
o Neste møte 

 
 
 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/hjerte-og-karsykdommer
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/hjerte-og-karsykdommer
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Referat 
Nr Sak 
1 Referat fra styremøte 22.11.16 (alle) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o  Ingen kommentarer 

• Konklusjon i møtet 
o Godkjent 

2 Samarbeidsmøte OUS vår 2017 (HH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Symposium 
 Dato ikkje avklart – på høg tid 

o BKIG møte 
  

• Konklusjon i møtet 
o TM og HH tek det opp med Gaute Døhlen og Erik Taulow 

3 Revisjon av generell veileder i pediatri 2016-2017 – kapittel om hjerte- og 
karsykdommer 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Alle tema er fordelt 
o Ikkje alle har svart at dei tek på seg oppgåva 
o TM ynskjer å ta over kapittel om «Kardiologisk oppfølging av ikke-kardiale 

tilstander – 8.27.1 Nevromuskulære sykdommer 
o Be Ansgar Berg og Andreas Andreassen å vurdere om det er behov for eit kapittel 

8.27.5 Metabolske sykdommer 
• Konklusjon i møtet 

o Asle fordeler ansvar for oppfølging av ferdigstilling av det enkelte kapittel (sjå 
vedlegg) 

o Samle alle kapittel hjå Asle før oversending til redaktør 
4 Norsk kvalitetsregister for medfødt hjertefeil (AH+HH) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o HH stiller seg uforståande til at det skal etablerast eit register kun for vaksne med 

medfødt hjertefeil. Dette er ikkje forankra i den opprinnelege arbeidsgruppa for 
nasjonalt register 

o HH meiner det heller ikkje er mogleg å opprette eit slikt register så lenge OUS har 
lagt ned veto mot oppretting av nye nasjonale register 

• Konklusjon i møtet 
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o AH innhentar nærmare opplysningar om kven som står bak initiativet til å opprette 
eit nasjonalt register for medfødt hjertefeil for vaksne 

5 Høring – Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Ingen i styret hadde satt seg grundig inn i innhaldet 
o Fokusere på læringsmål foreslått for barnekardiologi (s. 29-30) 
o Læringsmåla skal først og fremst vera realistiske 
o HH kommenterte læringsmål 85 der ein bør få inn ordet «som» (…starte utredning 

og initial behandling ved kongenitt hjertesykdom, som:) 
• Konklusjon i møtet 

o Styret får frist til 5.3.17 til å gje AH tilbakemelding før samla tilbakemelding til leiar 
i NBF 

6 Årsmelding for BKIG 2016 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Punktet «Norsk kvalitetsregister for medfødt hjertefeil» må reviderast etter 
nærmare avklaring. Sjå sak 4 

• Konklusjon i møtet 
o Øvrige punkter OK 

7 Eventuelt 
• Neste møte 

o Skype om ca 4 veker 

 
Bergen, 02.03.17 
 
Asle Hirth 
 
 


