MØTEREFERAT
Møtetype: STYREMØTE NORSK BARNELEGEFORENING
Tid:
06.12.19, 10-15
Sted:
FHI
Til stede:
Elisabeth Selvaag (ES), Erle Kristensen (EK), Karsten Simoen (KS), Astri
Lang (AL), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Jan Magnus Aase (JMA), Eirin
Esaiassen (EE), Ina Hartløff Helland (IHH)
SAK

Saker:

Ansvar
Frist

94.19

Godkjenning av dagsorden

Godkjennes

ES

95.19

Godkjenning av referat
fra styremøtet 18.10.19

Godkjennes med endringer

ES/
IHH

96.19

NBFs møter
Pediaterdagene Stavanger -20 Godt i rute.
LIS i ny spesialistutdanning får ikke refundert utgifter til
barnelegeforeningens møte via fond III. ES har vært i kontakt med
Cecilie Risøe. Det er fondsstyret som avgjør om statuttene skal
endres. Det vil ta tid. ES sender mail til avd.overlegene om status.
Kan det søkes om å få pediaterdagene/vårmøtet som anbefalt kurs?
IHH sender mail til Kristin Wasland.
Godkjent 16 timer for pediaterdagene og 6 timer for LIS-kurs.
IG-gruppemøtet i lunge, infeksjon, endo, sos.ped, nyfødt,
barnepalliasjon. Kan man ha interessegruppemøter sammen? Eks
metabolske sykdommer og nyfødt. EK tar dette videre. IG kardiologi
ikke fått leder. ES følger opp.
Ingen abstrakter kommet inn. Frist neste fredag.
Henvendelse fra forhenværende pediater: kan det gis rabatt til
pensjonister? Styret enig om at vi må konsentrere oss om finansiering
av LIS. ES svarer ut henvendelsen. Nytt i pediatri-kurs: 50 påmeldte.
Hvordan skal overskuddet fordeles? Enighet i styret om at det lages en
egen kurskonto som ligger under NBF.
Styrets time: Finansiering LIS til NBFs møter, spes.utdanning,
etterutdanning, pleiepenger/ny høring. ES lager forslag. Informere om
endring av Globalt stipend. EE lager forslag til statutter.
Styremøtet 14.01.20, 15-18

KU har bekreftet, ES sender mail til Kristin Wasland ang deltaker fra
spes.komiteen. Tema i fellesdel: Nyfødtveileder, KOBLE.

Avdelingsoverlegemøte

Tema finansiering av NBFs møter for LIS, nyfødtveileder, Paidos,
palliasjon, pleiepenger, status barneovervåkning, e-sigaretter,
hjernerådet. ES setter opp et program som JMA sender ut.

Vårmøtet i Levanger

Pediaterdagene Tromsø -21

Jobber fortsatt med program. Bør strukturere program og komme med
hovedtema. Styret enig om at de kan slippe å ha klimaendringer og
helse som tema. Forslag om at man kan bytte noen tema med enten
fedme/HUNT eller reuma, ES sender mail. Viktig å ha tydelig
informasjon om transport til Levanger og diskutere tid for oppstart av
møtet. EE har fått tilsendt budsjett.
Frost Farma ønsker utstilling. Svarer ut at vi ikke har tradisjon for
industri på NBFs møter.
Klimaendringer og helse som tema? Barnekirurgene ønsker sesjon.
Støttes.

JMA

ES
IHH

EK
ES

ES

ES
EE
ES

ES

Vårmøtet i Østfold -21

Hotell og lokaler bestilt. Styret har foreløpig ikke ønsker om tema.

97.19

Økonomi

Samlet inntekt: 1.258.673.
Utgifter ikke ferdigstilt.

EE

98.19

Paidos

Flere har ikke mottatt Paidos. EK tar dette videre.
Positive tilbakemeldinger til forrige Paidos. Mye reklame, men
tidligere har det vært problem med for få annonser. Neste dødlinje
7.februar, tema trøste og bære. Mange meldt seg som skribenter.

EK

Pedweb

Redigeringen er i gang.

-

Sosiale medier

Kan legge ut mer fra Paidos. Selektivt hvem som sender forlag til
MGI. Positivt om flere sender forslag.

MGH

99.19

Høringer
KS
- pleiepenger ved barns død Forslag om å gjeninnføre at dersom man har hatt pleiepenger i 3 år før 08.01
barnets død får man pleiepenger i ytterligere 3 mnd. Dersom man har
pleiepenger, men ikke 100% i 3 år er det forslag om 6 uker
pleiepenger etter barnets død.
Forslag til innspill: Understreke at pleiepenger er knyttet til barnets
behov, men at dette er den praktiske måten å løse dette på. Bør det
være én ordning i stedet for to?
- forslag om ny e-helselov

100.19

Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin

Innspill: Utilfredsstillende styring mtp innsyn i pasientjournal for
ungdom mellom 12 og 18 år. Forskjellige verktøy på de ulike
helseforetakene. Rett til privatliv for ungdom/barnets vern.

09.12

Arbeidsgruppe snart ferdig med dokument som skal legges frem på
ES
vårmøtet i Levanger. Gjelder både spesialist- og primærhelsetjenesten.
Lanseringssak? Skal has på høring til relevante fagmed. foreninger.

Legemiddelnettverket

Solastrandseminaret. JMA deltok. Pasientsikkerhet og legemidler til
barn. Statens helsetilsyn er nedgradert. Høie har opprettet UKOM
(statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten).
Presentert som «Havarikommisjon for helsetjenesten.» Det sitter
mange i denne kommisjonen, men ikke særlig med leger. De skal selv
velge ut saker de skal jobbe med. Hvordan komme i mål med
KOBLE? Alle tekster fra Kinderformularium må gås gjennom. Det
må diskuteres behandlingstradisjon, som er styrende for mye av
behandlingen. IG bør kobles på KOBLE. BNF for children går ut ved
nyttår. Kardio kan f.eks presentere arbeidet som blir gjort.

Internasjonal medisin

Meslingutbrudd i Samoa. 20 fra Norge har reist ut, via UD.

JMA

EMA/flyktningebarn, og barn ES henvendt seg til barneombudet.
av IS-foreldre

101.19

Helsenorge.no

ES har hatt kontakt med Anne Solevåg. Ikke helt i mål.

Barnepalliasjon

Anja Lee har bedt om at vi skriver et svar til artikkel i Dagens medisin
ang barnepalliasjon/hospice.
Nytt møte med NBF, BSF og brukerorganisasjoner i slutten av januar
ang. barnepalliasjon. ES og MGI fra styret.

Nyfødtveileder

Fått svar fra 11 avdelinger. Alle har svart tydelig hva de foretrekker. 8 AL
avdelinger foretrekker å legge ut Tromsøboka i sin helhet. OUS, Ahus

og Østfold foretrekker det andre alternativet, altså med redigering.
Bør purre på resterende avdelinger.
Må diskuteres på avdelingsoverlegemøtet. Forslag: sette ned
arbeidsgruppe som ser på hva som kan legges ut som det er. Lage en
plan for hvordan man skal gå gjennom kapitler hvor det er vanskelig å
komme til konsensus.
Tema på styremøtet sammen med KU i januar.
102.19

E-sigaretter

Mange i USA hat blitt veldig lungesyke og dette tilskrives esigaretter. Man vet ikke hva som forårsaker at man blir dårlige. Mulig
nikotin, marihuana, vit E, men fortsatt usikkert. Styret har sendt mail
til helse- og omsorgsdepartementet med oppfordringer om å være
restriktive.

MGI

103.19

Nettverk for hjernehelse

Styreleder i hjernerådet er ivrig på å koble på barnelegemiljøet. Styret
positive til dette.

ES

104.19

Møte mellom KU,
legemiddelnettverket,
Koble og lederne av
interessegruppene

Legemiddelnettverket har etterspurt møte. Holdes på Gardermoen.
Kan ha som tema under møtet i Stavanger.
Gå gjennom veilederne og tekstene.
AL og JMA deltar fra styret.

105.19

Møter og kongresser
- HDIR rådslag om nasjonal
strategi for sjeldne tilstander
26.11.19

106.19

Oppnevninger
- Arbeidsgruppe
etterutdanning

- Legeforeningens
spesialitetsråd
107.19

Orienteringer
-

108.19

Eventuelt
Debrief

Hdir har fått i oppdrag fra helse og omsorgsdepartementet en
overordnet strategi for sjeldne tilstander. Skal være klart før
sommeren. Ca 100 personer fra forskjellige fagmiljøer samt
brukerorganisasjoner. Viktig med samordning. «Sjelden-register» for
å lett nå pasienter ved nye behandlinger.
Kun representanter fra Hdir i utvalget.

EK

Alle fagmedisinske foreninger skal ha en plan for etterutdanning. Blitt
gjort en jobb i NBF allerede. Ketil Størdal kan skrive rapporten som
etterspørres. Styret støtter dette. Presenterer dette under styrets time i
Stavavanger.
Styret kommer med forslag om overlege Andreas Andreassen og LIS
Hildegunn Granslo, begge stiller som kandidater.

Pediaterdagene i Tromsø? Ansvar på avd.ledelsen, men kan løftes av
barnelegeforeningen. Kommer en sesjon under SPISS/LIS kurs under
pediaterdagene i Stavanger. Ev. skrive til Paidos.

Styremøter til våren

14.01, 12.03, 23.04, telefonmøte 14.05 kl 14-15, 09.06.

Diplom til nye spesialister?

IHH hører med Kristin Wasland om dette.

IHH

