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STYREMØTE NORSK BARNELEGEFORENING
03.05.19, 10-15
Legenes Hus
Ketil Størdal (KS), Kari Holte (KH), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Jan-Magnus
Aase (JMA), Erling Tjora (ET)
Via zoom:
Eirin Esaiassen (EE) og Nicolay Mortensen (NM)

SAK

Saker:

Ansvar
Frist

39.19

Godkjenning av dagsorden

Godkjennes

40.19

Godkjenning av referat fra
styremøtet 01.04.19

Godkjennes

41.19

NBFs møter
Vårmøtet i Tønsberg

JMA
108 deltakere påmeldt alle dagene. 11 deltakere på enkeltdager. Forkurs
ekko er fullt, nevro 16/20, nevro spedbarn 9/20. 101 påmeldt
festmiddag på Verdens ende. Det er meldt inn 4 abstract så langt. Ingen
store endringer i programmet. Mottaker av forskningspris vedtatt.
Fellesmøte 11.06 fra 17-18: 2 fra KU og 6-7 fra spes.komite. Aktuelle
tema: Nyfødtveileder – har helsebiblioteket en løsning? Bedre løsning
enn sunnsoft. KS undersøker. Kurspakke. Etterutdanning.
KS
Avd.overlegemøte 6 påmeldt per nå. Agenda: barnehalseatlas - hva så?
Lars Haukland og Atle Moen. Forslag til minitema: klimaendring og
barnehelse? Harald Hurum ev. KarianneTøsse? Status for
utviklinghemmede i 2019 Torstein Vik? Skjermtid/fysisk aktivitet i
skolen? Aktuelle saker fra styret.
Årsmøtet: mangler fortsatt en del til årsberetning. Må ut på pedweb
senest 16.05. Møteleder Hasse Bangstad? Valgkomite har komplett
innstilling til nytt styre.
Møte i FUBU: kurspakke, spes.utdanning. Spesialister: etterutdanning.
Foreslås fotograf 1 time under festmiddag og 1 time get-together. I
tillegg Erik Kaasa under selve møtet? ET spør ham.
ET

Pediaterdagene Stavanger -20 Anne Marit Gilje leder av komiteen. 15-17.januar. Godt i rute.
Budsjettoverslag og foreløpig program ønskes senest halvt år før møtet.
Møtet på Clarion Hotel Stavanger.
Vårmøtet i Levanger

10.-12.juni. Karin Toft Skjellegrind leder. Booket på Stiklestad. I gang
med programmet. Status handikappede barn 2020?

42.19

Økonomi

Gjennomgang regnskap 2018. Frikjøp av leder 2017 kom delvis i
regnskapet 2018. Aktivitetsresultat: 93.078. Ny formålskapital
1.456.726. Budsjetterer med underskudd i 2020.

EE

43.19

Paidos

Allerede fått inn en del stoff til neste nummer.
Obligatorisk vaksinasjon? Tungebånd ET. LAR av NM. SIDS? IPA –
KS. Frist 15.mai.

KH

Pedweb

Intet svar fra hen som skulle ordne nytt format. Ellers ikke noe nytt.

ET

Sosiale medier

Ingen store saker. Syria-barna har engasjert.

MGI

Høringer
- Nasjonal faglig
retningslinje for gravide i
LAR

NM
- Prinsipielle saker: Astrid Lang påpekt det viktigste. Prevensjon –
20.05
anbefale eller forutsetning under oppstart og/eller under behandling.
Legeforeningen sentralt behandlet dette i fagstyret. Det man frykter er
at brukere ved krav om prevensjon ved behandling ikke vil delta i LAR.
I høringsutkast ikke krav om anbefaling om prevensjon eller krav om at
de skal få informasjon og råd. Vårt viktigste er hensynet til barnet. I

44.19

rusomsorg ellers er det andre hensyn å ta. Fagdirektør Riis Strøm i
legeforeningen: vi skal ikke snakke ruspolitikk.
Hvilket LAR-medikament skal være foretrukket? Tynn anbefaling om
hva som er best, i tillegg til at dette er avledning av diskusjon. Skal ikke
mene noe om dette. Dosereduksjon er ressurskrevende. Styret
samarbeider videre om høringssvar.

45.19

- Nasjonsal faglig
retningslinje for tidlig
oppdagelse av utsatte barn

- Sendt IG sosialpediatri. Barn på siden av skolesystemet.

10.06

- Anbefaling om måling av
vekt og lengde/høyde i
helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

- WHO-kurvene videreføres med prosentillinjer fra Bergenskurven.
Bruke ref.verdier fra WHO eller Bergenskurven. Ideelt sett ønsker vi
bruke vekstkurvene fra Bergen.

13.05

Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin

- Arbeidsgruppen godt i gang. Karianne Tøsse er leder. Første møte i
mai. Dersom økonomisk støtte til veileder i transisjon ikke innvilges fra
legeforeningen støtter NBF økonomisk.

Legemiddelnettverket

- ET(?) på Vårseminaret. MGI? LMN deltar på Arendalsuka august og
det ønskes deltakende fra styret NBF.
- KS hadde møte Hdir fredag. Hege Wang, prosjektleder for revisjon av
antibiotikaveileder er positiv til at man i antibiotikaveilederen kan
henvise til barnelegeforeningens veileder.

Internasjonal medisin

- Erik Bøhler har henvendt seg ang støtte til nepalsk kollega for å
hospitere i Norge. NBF delte ut 20.000 i stipend for i år. Trenger en
offisiell søknad fra Bøhler på stipend til neste år. Teksten på pedweb må
revideres. Sak til neste møte.

Sosialpediatri

- Innlegg i tidsskriftet mai. Sak i Aftenposten i dag fra Wester og hans
svenske kollega.

EMA/flyktningebarn, og barn - Tekst fra sekretariatet lagt ut på nettside til legeforeningen. EAP også
av IS-foreldre
med på uttalelse. Ev debattinnlegg el kronikk i en avis?
Overvåkningspasienter

- JMA innhenter status om ca halvt år, blir tema under
avdelingsoverlegemøtet i Stavanger.

Helsenorge.no

- Tekster begynt lagt ut.

Barnepalliasjon

- Kirsti Haugstad i barnesykepleierforbundet har kommet med forslag
til hvordan få saker inn i oppdragsdokumentet. Henvende seg gjennom
flere kanaler, gjerne flere ganger, for å få forslag om å skrive tekst som
kan komme i dokumentet. NBF deltar i dette.

Gjør Kloke Valg

- Arbeidsgruppe interessert i å fortsette jobben. Endring i gruppen eller
forslag? Kan nevnes under Vårmøtet i Tønsberg.

100 års jubileum

- Tønsberg

Pleiepenger

- Graderingsregel tatt bort for barn med ustabil eller uforutsigbar
sykdom.

46.19

Opprettelse av
Interessegruppe
barnepalliasjon

Støttes

47.19

Interessegrupper

- Har 14 ulike interessegrupper hvor aktivitet vurderer mye. Mange har KS
ikke hatt møte på flere år. Det er ikke formelle regler rundt opprettelse
av nye interessegrupper eller nedleggelse av inaktive grupper. Styret
anser at en nyttig tommelfingerregel kan være at styret gjør vedtak om å

KS

nedlegge grupper som ikke har hatt møter eller levert årsrapport på tre
år.
- Legger ned IG for internasjonal barnehelse og IG for forebyggende og
generell pediatri som ikke har vært aktive på flere år.
- To nye grupper opprettes: Barnepalliasjon og Akuttmedisin.
- Interessegrupper på tvers av flere faggrupper kan holde IG-møte under
Vårmøtet.
- Åpne for andre faggrupper? Ikke motforestillinger mot dette.
Styreleder i IG skal være medlem i NBF.
- Vårmøtet – Endre til barnehelseuke? Tverrfaglig uke med forskjellige
faggrupper. Felles bolk først før en deler seg i parallelle sesjoner.
Diskuteres ikke videre i dag.
- Endrogruppen har henvendt seg for å få støtte til eksterne
foredragsholdere på møte utenfor NBF-regi. Dette ble avslått. Denne
linjen støttes av styret.
48.19

Klimaendringer, artikkel?

49.19

Møter og kongresser
- EAP Vilnius 17-18.mai

50.19

Oppnevninger
- Arbeidsgruppe revidering
av veileder Hep.C. Forslag
om Astrid Rojahn OUS.

51.19

52.19

Politiske løsninger er litt på siden av det barnelegeforeningen skal mene KS
noe om. Kan uttrykke bekymring ut fra barnehelse-perspektiv.
KS svarer Karianne Tøsse. Ev. om hun vil skrive noe vi kan gå god for.
Dette er uansett en sak vi jobber videre med.
KS og Tom Stiris reiser. Karen Dælien Holm fra Lillehammer FUBU.
Fast agenda. Hvem skal representere NBF? På sikt ønskes en fra styret
og en fra FUBU.
- Styret støtter dette. Alternativt Franziskus Bosse.

IHH

- Henvendelse
legemiddelverket

- Barneleger inn i kjernegruppe. Ketil Størdal, Ingebjørg Fagerli,
Vegard Helgheim.

IHH

Orienteringer
- Referansegruppe Unge
Funksjonshemmede

- Eivind Engen Ahus har takket ja

- Henvendelse fra
Løvemammaene

- BPA og ny lov om helsetjeneste til barn og ungdom. De har henvendt
seg til barnesykepleierforbundet og NBF. ES har forslag til svar. Styret
sender forslagsendringer til KS. Prøver å få til et møte med dem, KS
spør ES. I tillegg en fra NBF i Oslo?

- Møte med statsråd Åse
Michaelsen, tema
barnepalliasjon

- KS og IHH deltok fra NBF. Store ord fra statsråd. Hadde med flere
rådgivere som virket relativt godt orientert. Stortingsmelding kommer
antakelig mot slutten av året.

- Spesialitetsrådets årlige
seminar, om
spesialistutdanning. 29.30.04

- Jannicke Andresen i tillegg til KS og ES. 1 fra spes.komite og leder.

KS

- Nye Metoder. Neste
forslagsfrist 10.05,
innspillsfrist 15.05,
behandling 27.05.

- Bruk av Rituksimab mot granulumatøs og mikroskopisk polyangitt.
Sendes IG revmatologi.

IHH

Eventuelt

KS

