
 

Norsk Barnelegeforening 
Barnekardiologisk interessegruppe

Saksliste/Møtereferat 

 

Side 1 av 4 
  

Innkalling sendt 
til: 

Siri Ann Nyrnes (SAN), Henrik Holmstrøm (HH), Andreas Andreassen 
(AA), Thomas Møller (TM), Asle Hirth (AH) 

Til stede: SAN, HH, AA, TM, AH 

Referent: AH 

Dato/Tid/Sted: 25.09.13, kl 20.00 – 21:00, Skype 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 29.05.13 

o Vedlegg 
2. Samarbeidsmøte/symposium 

o 26.11.13 – status ved HH 
3. Barnekardiologisk grunnutdanning 

o Status SAN 
 Infoskriv (vedlegg) 

4. Pediatrisk forum for arbeidsfysiologi 
o Spørreundersøkelse ved landets barneavdelinger – status ved AH 

5. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 
o Endokardittprofylakse – Pasientinformasjon 

 Status AH 
o Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge 

 Status AH 

• Siste versjon (vedlegg) 
o Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 

 Status AH 
o Retningslinjer for fjerning av PM tråder 

 Status TM 

• Forslag fra Claus Klingenberg (vedlegg) 
o Veileder for hjertetransplantasjon hos barn – info TM 

(https://legeforeningen.no/Community/Grupper/Grupp/Trad/?topicId=10680)  
6. Eventuelt 

• Neste møte 
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Referat 

Nr Sak 

1 Referat fra styremøte 29.05.13 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

• Konklusjon i møtet 
o Ingen kommentar 

2 Samarbeidsmøte 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o RH-del 

 Del I 

• Plutselig, uventa hjertedød hos unge – AH 

• Sen død hos pasienter med medfødt hjertefeil – Jarle Jortveit 

• Plutselig død hos barn med arvelig/sjelden 
hjerterytmeforstyrrelse 

 Del II 

• Hjertesvikt 
o BKIG-del 

 Tx veileder 
 Barnekardiologisk utdanning 
 Kardiopulmonal testing hos barn - spørreundersøkelse 

• Konklusjon i møtet 
o HH sender ut tidlig varsel om møtet via Ductus 

3 Barnekardiologisk grunnutdanning 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Dnlf synes 5 deltakere er for lite – ikke økonomisk svarende 
o Utvide til 10 deltakere? 

• Konklusjon i møtet 
o Avvente tilbakemelding fra Dnlf etter innspill fra Gaute Døhlen 
o SAN og Gaute presenterer en oppdatering i saken på kommende 

samarbeidsmøte 

4 Pediatrisk forum for arbeidsfysiologi 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Det fleste barneavdelinger har svart på tilsendt spørreskjema 
o AH har sendt purring til resterende 

• Konklusjon i møtet 
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o AH forsøker å ha en oversikt klar til samarbeidsmøtet i november 
o Samtidig også reklamere for planlagt kurs i kardiopulmonal testing av barn til 

våren 

5 Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

• Endokardittprofylakse - Pasientinformasjon 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Endelig forslag til innhold er sendt til FFHB (C. Neukamm/A.Hirth) 
 Avventer tilbakemelding fra FFHB/trykkeri vedrørende endelig layout 

o Konklusjon i møtet 
 Målsetting å kunne dele ut første opplag på kommende samarbeidsmøte 

• Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge. 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Konklusjon i møtet 

 AH purrer på tilbakemelding fra Dag Amdam 
 Målsetting om å kunne presentere forslaget på kommende 

samarbeidsmøte (etter forutgående kort diskusjon på «Ductus») 

• Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 AH har ikke hatt tid til å arbeide med denne saken i aktuell periode 
o Konklusjon i møtet 

 Saken utgår inntil videre 

• Retningslinjer for fjerning av PM-tråder 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Tilsendt forslag fra Claus Klingenberg ble diskutert 

• Forslaget er en revisjon av tidligere metode ved UNN med 
innspill fra barnehjerteseksjonen 

 Angivelig arbeider sykepleiere ved barnehjerteseksjonen med en 
tilsvarende metode 

 Gunnar Norgård har formelt ansvar for å få dette på plass ved 
barnehjerteseksjonen 

o Konklusjon i møtet 
 AH kontakter Gunnar Norgård og ber han ferdigstille dokumententet 

innen utgangen av oktober 
 Det bør ikke foreligge to dokumenter om denne metoden og en vil be 

Gunnar Norgård om å samordne dette arbeidet med sykepleierene ved 
barnehjerteseksjonen 

• Veileder for hjertetransplantasjon hos barn 
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o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
 TM har ferdigstilt dette og det er omtalt/linket til via «Ductus» 

o Konklusjon i møtet 
 TM presenterer veilederen på kommende samarbeidsmøte 

6 Eventuelt 

• Neste møte 
o Tirsdag 26.11.13, kl 09.00 – 10.30, OUS, RH, Barnehjerteseksjonen 

 HH reserverer møterom 

 
Bergen, 20.10.13 
 
Asle Hirth 
Referent 
 
 


