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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: 26.09.17/21-22/Skype 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 24.05.17 (alle) 

o Se vedlegg 
2. Samarbeidsmøte høst 2017 (TM) 

o Dato bestemt? 
o Program 

 Symposium 
 Foreningsdel 

• Faste programposter? Statistikk? 
• Revisjon NBF generell veileder 
• Veileder tverrfaglig oppfølging av hjertebarn 
• Kasuistikker? 

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

o Status (se vedlegg) 
o Videre prosess (kvalitetssikring, ferdigstilling) 

 Kommentar frå Claus Klingenberg:  
• «Jeg vil helst at dere som er kapittelansvarlige prøver å gjøre en form for 

kvalitetssikring både av innhold og lay out. Jeg kan ikke gjøre det (har tidligere gjort 
det på veldig mye, men det blir alt for stor jobb hvis folk leverer halvferdige avsnitt 
med spm etc.). Så dere er egentlig eneste «kvalitetsfilter» før nettpublikasjon. Hvis 
det er få forfattere må noen andre eksterne se over om dette er representativt for 
det vi i Norge skal mene/gjøre. Vet dette er vrient, men tanken er jo ikke at det skal 
være ultra lange avsnitt + tanken er jo også at det helst skal være forfattere fra flere 
steder slik at det blir både bra og representativt/nyttig (og lite redaksjonsjobb). Der 
det åpenbart er uferdig må dere kanskje bare be de om å gjøre det enda mere 
ferdig før dere skal lese gjennom?» 

4. Norsk kvalitetsregister for medfødt hjertefeil (HH) 
o Status 
o Videre framdrift? 
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5. Veileder tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i primær- og spesialisthelsetjenesten (SAN) 
o Status 

6. Eventuelt 
o Neste møte 

 
 
 
Referat 
Nr Sak 
1 Referat fra styremøte 24.05.17 (alle) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Ingen kommentar  

• Konklusjon i møtet 
o Referat godtatt 

2 Samarbeidsmøte OUS høst 2017 (TM) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Dato 23.11.17 
o Symposium aktuelle tema 

 BPD og PHT 
 PDA hos premature og spontan lukking 

o Foreningsdel 
 OUS presenterer statistikk frå 2016 (HH/Gaute Døhlen) 

• Antal operasjonar 
• Diagnoser 
• Mortalitet 

 Status GV (AH) 
• Konklusjon i møtet 

o OUS/BH arbeider med endelig program for symposium 

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

o Gikk gjennom status for alle kapittel  
• Konklusjon i møtet 

o HH og TM purrer på forfatterene for kapittel 8.16 PHT, 8.18 Arytmier og 8.19 
PM/ICD for å avklare om de vil skrive kapitlene eller ikke 
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4 Norsk kvalitetstregister for medfødt hjertefeil (HH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o  HH informerer om at Kardiologisk seksjon ved OUS ønsker å finansiere et slikt 
register med oppstart og drift 

• Konklusjon i møtet 
o HH holder styret informert 

5 Veileder tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i primær- og spesialisthelsetjenesten 
(SAN) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Svært få har tatt denne i bruk 
o Publiseres i GV 
o FFHB planlegger QuestBack for å kartlegge bruken av veilderen og evt årsaker til 

at den evt ikke er tatt i bruk  
• Konklusjon i møtet 

o Avventer resultat av FFHB Questback? 
6 Eventuelt 

• Neste møte 
o Siste uke oktober (se forslag Doodle) 

 
Bergen, 1.10.17 
 
Asle Hirth 
 
 


