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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, MAH, AH 

Referent: AH 

Dato/Tid/Sted: 24.05.17/kl 20 – 21.00/Skype 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 28.02.17 (alle) 

o Se vedlegg 
2. Samarbeidsmøte OUS 7.6. 2017 (TH) 

o Se vedlegg (programutkast) 
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 Status 
o Videre prosess 

4. Eventuelt 
o BKIG subgruppemøte ved Vårmøtet i Drammen 31.5.17? 

o Forslag om samarbeid med neonatologane – funksjonell ekkokardiografi 
o Neste møte – 7.6.17 Samarbeidsmøte 

 
 
 
Referat 

Nr Sak 
1 Referat fra styremøte 28.02.17 (alle) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o  Ingen kommentarer 

• Konklusjon i møtet 
o Godkjent referat 

2 Samarbeidsmøte OUS 7 juni 2017 (TH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/hjerte-og-karsykdommer
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/hjerte-og-karsykdommer
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o Symposium 
 Er i rute 

o BKIG møte 
 Prøver å få til en kort presentasjon av nye, ferdige kapitler 

• Konklusjon i møtet 
o 11.00 – 11.45  

 Reviderte og nye avsnitt til NBF Generell veileder (Asle Hirth) 
• Kap. 8.6 Funksjonell ekkokardiografi (Eirik Nestaas) 
• Kap. 8.17 Kardiomyopati (Thomas Møller) 
• Kap. 8.27.3 Marfan (Mads Andersen-Holten) 

o 11.45 – 12.05  
 Nye rutiner for kardiologiske undersøkelser i barneonkologi (Leif 

Brunvand) 
o 12.05 – 12.25  

 Oppfølging hos barn med Fontan-sirkulasjon (Thomas Möller) 
o 12.25 – 12.30  

 Status for grunnutdanning i barnekardiologi (Gaute Døhlen) 

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

o Diskutert i hvilken grad styret i BKIG skal fungere som en slags siste 
godkjenningsinstans før oversending til redaktør 

o Flere innsendte bidrag hittil har lagt opp til ein gjennomgang av «andre» - les 
styret i BKIG 

o Det har kommet kommentarer til «Veileder om terrfaglig oppfølging av hjertebarn i 
primær- og spesialisthelsetjenesten» fra HABU-miljøet ved OUS som mener de 
ikke har hatt denne veilederen til høring 
 FFHB sender i disse dager ut en spørreundersøkelse der de ber om 

tilbakemelding på bruken av veilederen.  
• Konklusjon i møtet 

o Alle revisjoner blir lagt ut på diskusjonsforum og blir liggende der i 30 dager med 
mulighet for kommentar og innspill fra medlemmer 

o Alle i styret leser gjennom revisjonene og dersom det ikke er åpenbare feil eller 
mangler godkjennes disse ved at alle sender «OK» til AH som forløpende (etter 
30 dager på diskusjonsforum og et «OK» fra alle i styret) videresender til redaktør. 

o Asle sender ut purring til alle som endå ikkje har levert. 
o Vedrørende «Veileder om terrfaglig oppfølging av hjertebarn i primær- og 

spesialisthelsetjenesten» synes det fornuftig å avvente resultat av 
spørreundersøkelsen fra FFHB. Dersom svært få har tatt veilederen i bruk er det 
kanskje grunn for å vente ytterligere litt før veilederen evt revideres. 
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4 Eventuelt 
• Neste møte 

o 7.6.17 kl 09.30, møterom 2.etasje BHS 

 
Bergen, .25.5.17 
 
Asle Hirth 
 
 


