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Innkalling sendt 
til: 

Siri Ann Nyrnes (SAN), Henrik Holmstrøm (HH), Katja Stein (KS), Knut-
Helge Frostmo Kaspersen (KHK). 
Møtet avtalt per e-post/Doodle. Forslag til saksliste pr e-post 3.6.19 

Til stede: Hele styre per Skype 

Referent: Thomas Möller 

Dato/Tid/Sted: 4.6.2019 kl.20:00-21:00 (Skype) 

 
Referat 

Nr Sak 
1 1. Rekonstituering av styret (alle) 

o Hvem skal være leder / hvordan skal vi fortsette styrearbeidet? 
For øyeblikket har vi ingen styreprosesser som krever at én person påtar seg et 
lederansvar. Inntil videre velger styret en flat struktur med mailveksling om temaer 
i forkant av (ikke for hyppige) styremøter. Rullerende ansvar for å forberede 
styremøter. Skulle det tvinge seg fram å utnevne en leder vil man ta dette opp 
igjen til diskusjon. 

 
2 • Årsmelding BKIG 2018 (HH/KS) 

o Ikke sendt noe årsmelding til NBF-styre for 2018 
3 • Samarbeidsmøte 20.6.19 (HH) 

o Ingen interessegruppe-del på dette samarbeidsmøte. 
o Planlegges IG-møte ifm. neste samarbeidsmøte i høst 
o Temaer: 

- videre struktur for IG-møter 
- nasjonale fagmøter / undervisningsmøter per videokonferanse? 

4 • Status for subspesialistkurs i barnekardiologi (TM) 
o Ikke fått tilbakemelding fra OUS om status 

5 • Status for revisjon av generell veileder i pediatri «2016-2017» – kapittel om hjerte- 
og karsykdommer (TM) 

o Gjennomgang av status som ved utsendt oversikt fra 14.5.19 
o Orientering om avsnitt som ikke er ferdig revidert tross purringer (ekkokardiografi, 

pulmonal hypertensjon, ergospirometri, m.fl.) 
o Viktige avsnitt innen elektrofysiologi (særlig LQTS) er viktig og nyttig for mange 

kolleger i Norge. HH vil forhøre seg med ansvarlig forfatter (AF) om muligheter for 
oppdatering. 
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o Avsnittet om funksjonell ekkokardiografi hos barn og nyfødte legges ut på 
DUCTUS til høring slik det er innsendt. 

o Avsnittet om diagnostikk ved påvist prediktiv risiko for hjerte/kar-sykdom er ikke 
ferdig, men ansees som viktig å få på plass. Aktuelle temaer: LQTS (obs. 
overlapp med LQTS-avsnitt), kardiomyopatier, aortopatier, osv. KS følger opp. 

6 • Virtuelt pediatrisk hjertesviktmøte på OUS 6.6.19: Tema Duchenne (TM) 
o Orientering om møte som er åpen per videokonferanse 

7 • Eventuelt 
• Neste møte: tirsdag 24.9.19 kl.20:00 – 21:00 (Skype) 

 
 
 
Nøtterøy, 4.6.19 
 
Thomas Möller 
 
 


