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Innkalling sendt 
til: 

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

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

Referent: AH 

Dato/Tid/Sted: 17.06.14, kl 20 – 21, Skype 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 13.05.14 

o Vedlagt (siste versjon?) 
2. Neste samarbeidsmøte/symposium 

o Forslag til dato 
o BKIG 
o Symposium 

3. Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn 
o Status ved SAN (sjå vedlegg) 

4. Dialogmøte NBF interessegrupper 24.09.14 
o Møter i Interessegruppene ifm NBF møtene, inkl hvordan øke deltagelsen ? 
o Interessegruppene som faglig høringsinstans for NBF 
o SPISS kursene under Pediaterdagene- forslag til ny ordning 
o Interessegruppene og felles faglige nasjonale prosedyrer 
o Interessegruppene og mulighet for bruk av Ped web og sosiale medier 
o Eventuelt 

5. Barnekardiologisk grunnutdanning 
o Status SAN 

6. Pediatrisk forum for arbeidsfysiologi 
o Status AH 

7. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 
o Pleiepenger ved barns sykdom 

 Status AH 
o Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 

 Status AH 
o Tverrfaglig oppfølging av barn med kompleks medfødt hjertefeil 

 Status SAN 
8. Eventuelt 

o Neste møte 
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Referat 
Nr Sak 
1 Referat fra styremøte 13.05.14 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
• Konklusjon i møtet 

o Vedtatt uten anmerkninger 
2 Neste samarbeidsmøte/symposium (Alle) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o BKIG 

 Aktuelle saker på styremøtene 
• Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn (v/SAN) 

o Status 
• Nasjonale retningslinjer for oppfølging av hjertebarn (v/AH) 

o Status 
o Symposium 

 Preliminær dato 13.11.14 
 Program 

• Epidemiologi? (v/Jarle Jortveit) 
• Konklusjon i møtet 

o HH avklarer med Erik Thaulow 
3 Tverrfaglig oppfølging av hjertebarn (SAN) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Gruppen har avtalt møte medio august 
o Det kan bli aktuelt å søke midler fra Ekstra-Stiftelsen 

• Konklusjon i møtet 
o SAN holder styret informert 
o Det lages referat fra møtene som publiseres på www.ductus.no  

4 • Dialogmøte NBF interessegrupper 24.09.14 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o AH deltar på dette møtet 
 Skal holde kort innlegg om www.ductus.no og diskusjonsforum 

• Konklusjon i møtet 
o Styret må pånytt diskutere sitt standpunkt til deltagelse på NBF-møter på neste 

http://www.ductus.no/
http://www.ductus.no/
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styremøte i forkant av dialogmøtet 

5 • Barnekardiologisk grunnutdanning (SAN) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Kurset er nå godkjent med tellende timer både i pediatri og kardiologi 
o Neste kurs er fulltegnet med kandidater som ikke fikk plass på første kurs 

• Konklusjon i møtet 
o SAN holder oss oppdatert 

6 • Pediatrisk forum for arbeidsfysiologi 
o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Ingenting skjedd siden forrige møte 
 Gruppen er etablert og arbeidsfordeling er foreslått 
 Ergospirometrikurs i Bergen utsatt til vinter 2015 

o Konklusjon i møtet 
 AH purrer på 
 Målsetting om ha retningslinjer klare til ergospirometrikurs 

7 1. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 
• Pleiepenger ved barns sykdom (AH) 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
 AH har henvendt seg til sosionom ved barneklinikken i Bergen 
 Venter på tilbakemelding 
 Forslag om å kople inn høringsperson i NAV 

• AH ber sosionom ta kontakt med NAV 
o Konklusjon i møtet 

 Nytt utkast klart til neste styremøte 
• Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom (AH) 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
 AH og Ansgar Berg har påbegynt dette arbeidet 
 Vanskelig å bestemme seg for detaljnivå og omfang 

o Konklusjon i møtet 
 Første utkast legges fram på neste styremøte 

8 Eventuelt 
• Nordisk møte (TM) 

o TM etterlyste arbeidsgangen i å arrangere nordisk møte 
o Fornuftig at slike arrangement refereres via styremøter i BKIG 
o OUS står for tur i 2015 
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• Revidering av nasjonale retningslinjer for palivizumab (Synagis) for hjertebarn (AH) 
o Oppfordring fra Morten Grønn via e-post 
o Diskutert på styremøte i NBF 3.6.14 

 Nødvendig med fullstendig revisjon (for alle pasientgrupper) 
 Følgende arbeidsgruppe ble foreslått (av Thomas Halvorsen, leder for 

legemiddelnettverket) og godkjent av leder i NBF, Petter Odden 3.7.14 
• Asle Hirth – kardiologi (leder) 
• Ragnhild Støen – nyfødtmedisin 
• Astrid Rojan – Infeksjon 
• Knut Øymar – Lunge 

 Publiseres i NBF generell veileder (revisjon av retningslinjer fra 2003) 
 Målsetting om å være klar til kommende sesong, dvs starten av uke 40 

• Neste møte 
o 9.9.14 kl 20.00, Skype 

 
Bergen, 05.07.14 
 
Asle Hirth 
Referent 
 
 


