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Innkalling sendt 
til: 

Siri Ann Nyrnes (SAN), Henrik Holmstrøm (HH), Thomas Möller (TM), 
Mads Andersen-Holten (MA-H), Asle Hirth (AH). Sakspapirer sendt ut 
samme dag. Møte avtalt pr e-post en uke i forveien 

Til stede: HH, TM, SAN, MA-H, AH 

Referent: AH 

Dato/Tid/Sted: 8.3.18, 9.30 – 11.00, OUS, RH, BHS 

 
Agenda: 
1. Referat fra styremøte 26.9.17 (alle) 

o Se vedlegg 
2. Samarbeidsmøte 8.3.18 (AH) 

o Program 
 Foreningsdel 

• Metoder i barnekardiologien (HH) 
o Hvordan bruker vi SpO2, blodtrykk og EKG? 

 Nordisk spørreundersøkelse 
• Revisjon av NBF Generell veileder, kardiologi – status (AH) 
• Barnekardiologisk utdanning ved OUS, RH, BHS (HH) 

o Status og innhold 
3. Årsmelding BKIG 2017 (AH) 

o Se vedlegg 
4. Revisjon av generell veileder i pediatri 2016-2017 – kapittel om hjerte- og karsykdommer 

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

5. Norsk kvalitetsregister for medfødt hjertefeil (HH) 
o Status 
o Videre framdrift? 

6. Veileder tverrfaglig oppfølging av hjertebarn i primær- og spesialisthelsetjenesten (SAN) 
o Status 

7. Eventuelt 
o Utskifting i styret 

o AH ønsker å gå ut av styret 
o Neste møte 
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Referat 

Nr Sak 
1 Referat fra styremøte 26.9.17 (alle) 

• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
o Ingen kommentar  

• Konklusjon i møtet 
o Referat godtatt 

2 Samarbeidsmøte OUS 8.3.18 (AH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Foreningsdel 
 Ønske om web-overføring av samarbeidsmøtene 
 Ta opp klinisk problemstilling som engasjerer som fast punkt 

• Konklusjon i møtet 
o Styret sender anmodning om teknisk tilrettelegging for web-overføring av 

samarbeidsmøtene til Terje Rootwelt på vegne av BKIG (sjå vedlagt forslag til 
brev) 

3 Årsmelding BKIG 2017 (AH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o  Ta med at det i 2017 er startet en tverrfaglig arbeidsgruppe «Små hjerter, store 
valg», som inkluderer fostermedisinere og barnekardiologer fra alle 
universitetssykehus og enkelte andre større sykehus, samt brukerrepresentant og 
FFHB (sekretærfunksjon). 
 Ikke vært på vår agenda i 2017 
 Ikke et initiativ fra BKIG 

o Kvalitetsregister for medfødt hjertefeil 
 Ingen, heller ikke HH som sitter i arbeidsgruppen var fullt ut informert om 

status i saken. Teksten baserer seg på siste oppdatering fra leder i 
arbeidsgruppen Mette E. Estensen (via tekstmelding), som i tillegg skriver 
at det skal sendes søknad til PVO og at saken skal diskuteres med Pål 
Brekke som er registeransvarlig i HLK. 

• Konklusjon i møtet 
o Hovedpunkter i årsberetning blir som sendt ut primært, men med presisering av 

punktet «Norsk kvalitetsregister for medfødt hjertefeil» 
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4 Revisjon av generell veileder i pediatri 2016-2017 – kapittel om hjerte- og 
karsykdommer (AH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Oppdatert liste ble gjennomgått.  
o De fleste kapitler synes å kunne ferdigstilles før sommeren  

• Konklusjon i møtet 
o AH kan følge opp denne saken til den avsluttes innen sommeren 2018 

5 Norsk kvalitetstregister for medfødt hjertefeil (HH) 
• Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Ingen, heller ikke HH som sitter i arbeidsgruppen var fullt ut informert om status i 
saken. Teksten baserer seg på siste oppdatering fra leder i arbeidsgruppen Mette 
E. Estensen (via tekstmelding), som i tillegg skriver at det skal sendes søknad til 
PVO og at saken skal diskuteres med Pål Brekke som er registeransvarlig i HLK.  

• Konklusjon i møtet 
o Det forventes en oppdatert status på saken ved neste styremøte 

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

o  Ikke diskutert siden den skulle belyses under symposiedelen på 
samarbeidsmøtet 

• Konklusjon i møtet 
o  

7 Eventuelt 
• AH ønsker å tre ut av styret 

o AH trer ut av styret. Får ansvar for å finne erstatning fra Bergen, et prinsipp som 
bør gjelde for alle som trer ut av styret.  

o Ny leder for styret konstitueres ved førstkommende styremøte 
• Neste møte 

o AH legger ut forslag på Doodle 
o AH lager også forslag til saksliste og sender ut møteinnkalling, men deltar ikke 

selv på neste møte. MA-H får ansvar for å ringe opp møtedeltakere på Skype 
 
Bergen, 14.3.18 
 
Asle Hirth 
 
 


