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STYREMØTE	
  NORSK	
  BARNELEGEFORENING	
  
17.01.17	
  
Kl	
  14-‐18	
  
Hotell	
  Terminus,	
  Bergen	
  
Referat	
  

1.17

Godkjenning av dagsorden

Godkjent

2.17

Godkjenning av referat fra
styremøte 091216

Godkjent med kommentarer

3.17

Pediaterdagene 18-21-01.17

102 påmeldt, 25 SPISS-kurs, 18 LIS-kurs
Terje Alsaker toastmaster festmiddagen
Frie foredrag: 15 innkommet, 5 LIS
kasuistikk, 1 stipendiat før turnus og en LIS
fra barnekir vitenskapelig
Fredag: Barnehelseprisen. To kommer.

Avdelingsoverlegemøtet
- Kontaktlegeordningen
- Nyfødthelseatlaset
- Nytt fra styret

19 ledere + 9 fra styret kommer
Innledere: Sverre Harbo, Terje Rootwelt
Innledere: Atle Moen, Arild Rønnestad
Administrative ledere på Avd.OL-møtet?
Navneendring?
Deltagelse på kurs og møter?
(Choosing Wisely? Hvis tid)

Styrets time
- Satsningsområder
- Læringsmål for
pediatri
- Forskningspris
- Veileder

4.17	
  

Ansvar/
Frist	
  
KH

IF presenterer hovedpunktene
Ta frem eksempler, klippe fra forskrift fra
desember.
Oppfordre til å sende forslag. Frist: 1.mars
Deltagelse i oppdateringsarbeid

Vårmøtet

Program for Vårmøtet i Drammen har
kommet
og er sendt til styret.
Tom Stiris ønsker 30 min til å snakke om
EAP
20 minutter avsettes til innlegg fra vinner av
forskningspris.

IF

Økonomi

Underskudd pga dyr ekstern foredragsholder
på Vårmøtet i Hammerfest: EE og IF
snakket med lokal arrangør som dekker det.
Utgiftene øker, må holde igjen. Planlegge
utenlandreiser godt mtp å redusere
pengebruk. Reiseregninger må inn før 3
måneder. km-sats endres til 3,5 på

EE

reiseregninger. Foreslå at avdelingenes 1/3
av overskudd fra NBF-møter legges i
kurspott for LIS
5.17

6.17

Paidos, Pedweb og sosiale
medier

Fallende annonse-tall. 2016 7-8 per blad, i
2015 10-12, jobbes med å øke dette. Stefan
Kutsche trekker seg fra gjesteredaktøransvar
for temanummer om internasjonal pediatri i
2017 av helsemessige årsaker. KS foreslår å
spørre Kristoffer Brodwall om å bistå til
dette nummeret. Kontakte NGO-er innen
internasjonal barnehelse?
IF fått innspill fra Natascha Pedersen om å
to nye bøker om barnepalliasjon som bør
anmeldes i Paidos. AB svarer.

AB

Henvendelse fra Tom Stiris med forslag om
fat EAP-spalte på PedWeb. ZA kontakter
ham om dette.

ZA

Høringer
NOU om samvittighetsfrihet i Omtaler blant annet omskjæring av gutter.
arbeidslivet
Forskrift om
behandlingsreiser til utlandet

Søkere som har begrenset tilgang til annen
behandling skal prioriteres. En ledsager når
deltager er under 14 år. Støttes.

NOU 8 løft for å realisere
målsetninger for personer
med utviklingshemming

Omhandler kvalitetssikring og vekt på barns
beste. Støttes.

Forslag til endringer i
spesialisthelsetjenesteloven

Vekt på forhold utenfor sykehus. Svarer
ikke på denne.

Læringsmål for medisinske
spesialiteter

Se sak 14.17 Felles møte med
spesialitetskomiteen

Forslag til endringer i
spesialisthelsetjenesteloven
Tannhelsetjenester barn og
unge

Bra at det fokuseres på at også
tannhelsetjensten skal ha fokus på tegn på
mishandling og omsorgssvikt, og
prioritering av sårbare grupper.

HOD: Nasjonal retningslinje
om nyfødtomsorg (kommer)

Foreslår kun en 3c-avdeling med
respiratorbehandling i hver helseregion.
Viktig høring hvor det forventes stor dissens
i miljøet. Betydelig skepsis i styret. Må leses
av alle, sendes til IG nyfødt.

AB

SS
svarer

7.17

8.17

Choosing Wisely
- Legeforeningens
representanter
kommer ca kl 15.30

Løpende saker
Ferdighetstrening
Overgang barn-voksen

Fra Dnlf: Ole Anders Stensen (rådgiver),
Bente Kristin Johansen (fagsjef ) og Ida
Susanna Fattah (prosjektrådgiver).
Tar utgangspunkt i arbeidet rundt rapporten:
”For mye, for lite eller akkurat passe” - om
over og underforbruk i helsetjenesten.
Dnlf vil ta i bruk ”Choosing Wisely” for å
sette fokus på overforbruk. Ønsker
samarbeid fagmedisinske foreninger og
pasientforeninger. Kjøre pilot – møte i vår
for interesserte. Alle fagmedisinske
foreninger utfordres til å lage liste over 5
utbredte prosedyrer/ undersøkelser som er
potensielt skadelige og brukes for ofte rettet mot egne leger + pasientrettet. Mål:
Kulturendring. Oppdra pasienter til å stille
kritiske spørsmål. Ikke en sparekampanje.
Viktig at utgangspunktet er evidensbasert
medisin og legene syn på rett indikasjon.
Flere andre land har utarbeidet slike lister.
Plan: Møte februar-april. Lage liste med 5
punkter. Intern høring for forankring i
fagmiljø. Oppdateringsplan.
KS påtar seg å formulere punkter. Styret
komme med forslag. Klinisk konsekvens
sentralt. AB v infeksjoner, rtgthx og
nasofarynx v bronkiolitt, MR-caput v
hodepine, obstipasjonsrøntgen,

KS

Intet nytt
Intet nytt

Legemiddelnettverket
- Samarbeid Holland
++ om alternativ til
BNF-C?

Henvendelse fra Thomas Halvorsen fra
Nettverk for legemidler til barn vedr BNFC. Nettverket har fått 400 000,- mer på sitt
budsjett som delfinansiering av BNF-C.
Kontakt Holland om evt å utarbeide
alternativ i samarbeid med flere europeiske
land. Thomas Halvorsen ber om et møte
med HOD om emnet. IF også tatt opp saken
med Barneombudet, Tone Viljugrein
(saksbehandler) fremhever at manglende
dokumentasjon på legemidler til barn er
aldersdiskriminering.

Internasjonal medisin

KS møte med Haukeland i dag om
pediaterstafetten Mnazi Mmoya (Zanzibar).
Sak på Pedweb. Så langt overleger i
overlegepermisjon. Aktuelt at LIS også fra

AB
JMA
(IF)

andre sykehus enn Haukeland kan komme
inn under samarbeid med Fredskorpset om
finansiering. Faglig innhold sentralt. KS
utarbeider skriv.
Endring av
spesialitetsstrukturen

Ny spesialistutdanningsforskrift vedtatt.
Læringsmål ute på høring

Sosialpediatri

Bevilget 14 millioner over statsbudsjettet til
legeundersøkelser på Barnehusene. Usikkert
hvilket departement. Fortsatt uavklart hvem
som skal gjøre jobben, og hvem som evt
skal dekke opp for sosialpediatere som
hentes ut av barneavdelingene.

Ungdomsmedisin

-

EMA/flyktningebarn
- Aldersbestemmelse

Jens Grøgaard sagt opp avtalen med UDI.
Folkehelseinstituttet/Rettsmedisinsk institutt
får ansvaret. Ellen Annexstad vært i møte i
Klinisk Etisk Komite på RH om
aldersbestemmelse.
Dnlfs jurister tilråder å la dette ligge.
Ønskelig å ”tie det i hjel”. Ved økende
trusselpreg bør saken anmeldes til politiet.

-

Trusler fra Milorg

9.17

Ivaretagelse av barn og unge,
ortopeden OUS

Barn med ortopediske tilstander, mange
multifunksjonshemmede planlagt innlagt på
voksenortopedisk avdeling for ortopediske
inngrep. Formulert brev som NBF har
støttet.

10.17

Møter og kongresser
Møte i Regionalt fagråd,
Helse Sør-Øst 26.1.17

KS bedt om å holde 2 innlegg i Fagråd i
Helse Sør-Øst: 1) 30 min om sosialpediatri
2) 30 min om overforbruk og Helseatlas.
Henter innspill fra styret.

11.17

Orienteringer

Avskjedsseminar for Thor Willy RuudHanssen RH på torsdag. IF og KS tilstede.
Overrakt gave (bok) fra NBF.

12.17

Oppnevninger
Legeforeningens kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalg
Intermediærgruppe

Ny leder IPHO?

Mette Engan (Haukeland) meldes inn
Elisabeth Holmboe-Eggen har sagt ja til å
lede utvalget. Medlemmer: Terje Selberg
(Østfold), Jan-Magnus Aase (styret), Anja
Smeland (spl-forbundet)
3 styremedlemmer som har vært med i 5 år
går ut. Rekrutteringsutfordringer.

KS

KS

13.17

Helsenorge.no
Felles nettløsning for
spesialisthelsetjenesten

Diagnosespesifikk pasientinformasjon.
Informasjon om prosedyrer og behandlinger
ved ulike sykehus.
Arbeidet virker lite koordinert. IK har sett på
flere sykehus sine nettsider, og ser at det er
store sprik i hva som ligger ute av
informasjon. IK spiller tilbake at vi gjerne
IK
møter aktørene sammen for å klargjøre hva
som er tenkt at skal gjøres, gjerne også med
en nettredaktør fra helseforetakene.

14.17

Felles møte med
spesialitetskomiteen kl 17

Fra Spesialitetskomiteen: Andreas
Andreassen, Magne Berget, Jorunn
Ulriksen
Ny spesialistforskrift vedtatt. Læringsmål
for spesialitetene er på høring (Frist Dnlf
15.3. Frist HOD 1.4). Spesialitetskomiteen
er høringsinstans for noe de selv har laget,
og usikre på hvordan de skal gripe saken an.
NBF vil: Ta opp emnet på Styrets time, og
sende rundt til interessegruppene
Frist for tilbakemeldinger: 10. februar
Det jobbes med fellesmoduler på tvers av
spesialiteter: Forskning, etikk, kvalitet,
administrasjon etc – dette er ikke ferdig.
E-læringskurs er arbeidskrevende, må
forbeholdes områder med stort volum.
Kursutdanning: Regionalt utdanningssenter i
Helse Vest (leder Ansgar Berg) har fått
ansvar for å bygge opp kursutdannelsen for
alle spesialiteter. Flere kurs må forkortes
mye, men en fordel blir at alle LIS kurses
innen alle områder i pediatrien. Læringsmål
skal ligge til grunn for kursutdannelsen.
Finne balansen mellom tid til utdannelse og
å være arbeidskraft. Krav om at alle LIS må
ha en presentasjon av selvstendig arbeid på
et nasjonalt møte. Å se på krav til deltagelse
i vaktordninger har ikke vært en del av
spesialitetskomiteens oppdrag.
Ikke laget spesifikke føringer for hvordan
kursprøver og evalueringskollegium skal
organiseres. Plan: Elektronisk logg-bok over
læringsmål for hver LIS.
Nettside: lis-utdanning.info
Resertifisering avslått. Lagt til
helseforetakene å sørge for etterutdanning.
Spesialitetskomiteenes oppdrag med å føre
tilsyn med avdelingene videreføres.

Frist:
Dnlf
15.3
HOD
1.4
IF

