
MØTEREFERAT 
Møtetype:  STYREMØTE NORSK BARNELEGEFORENING 
Tid:   09.06.20, 12.00- 18.30  
Sted:  Gabels Hus 
Til stede: Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Erle Kristensen (EK), Karsten 

Simonsen (KS), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Jan Magnus Aase (JMA), 
Eirin Esaiassen (EE), Erling Tjora (ET), Ina Hartløff Helland (IHH) 

 
 
SAK Saker:  Ansvar 

Frist 

47.20 Godkjenning av 
dagsorden 

Godkjennes. ES 

48.20 Godkjenning av referat 
styremøtet 14.05.20 

Godkjennes. ES 
IHH 
 

49.20 Covid 19 5.rapport fra FHI skal snart ut. Konsekvenser hos barn/unge. Utsatte barn. 
Vært flere studier. Bl.a. registerstudie med bruk av helsetjenester under 
pandemi. Midlertidig register som er kobling mellom flere register. Kan 
brukes til å ta ut data fra 01.01.20 og sammenlikne med tidligere data. 
Offentlig sektor henger etter når det gjelder å gjenåpne. 

MGI 

50.20 NBFs møter 
- Avdelingsoverlegemøte 
10.06.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Årsmøtet 10.06.20 
 
 
 
 
 
- Videre plan, 
pediaterdager og 
vårmøter 

 
Zoom møte. Mange påmeldte. AL kan følge med på chat/styre taleliste. 
Covid 19: MGI, Claus Klingenberg, AL, Thomas Rajka. Diskusjon til slutt. 
Ungdomsmedisin: Karianne Tøsse. Utdanning for LIS/spesialister.  
Møtestruktur, avlyste/utsatte møter. 
Nyfødtveileder. Palliative team, hvor langt har regionene kommet? 
KOBLE. Ønskelig at produktet er så ferdig som mulig før lansering. ES 
kan purre til IG-ledere. Digitalisering av blandekort. Inn i IKT-systemene 
på helseforetakene? Sende brev med fagdirektører i hele landet? 
Nytt møte i januar, uavhengig av pediaterdagene. 
 
Jon Grøtta møteleder. AL kan styre talerlisten. 
Pedweb, sosiale medier. Spes.komiteen. IG-ledere. KU. 
Revisor/godkjent regnskap. Orientering/etterutdanning. Endrede 
møteplaner som følge av pandemien. Ordlyd i formålsparagrafen, tas neste 
årsmøte. 
 
Pediaterdagene i Tromsø januar -21: avlyst. 
IG har gjort et stort arbeid. Hvordan utnytte dette bedre? Viktig med godt 
samarbeid med avd.overleger for å få til gode møter. 
Spørreundersøkelse vedr møtestruktur til høsten? Sende til avd.overlegene, 
IG-ledere, alle medlemmer? Årsmøtesak til neste år? 
LIS-finansiering viktig. Det skal være møte i fonds-styret 18.juni. 
Vurdere annet arrangement i januar: IG, KOBLE, avd.overleger. 
Saken tas videre første styremøte etter sommeren. 

JMA/ 
Alle 

51.20 Kjøp av digital løsning 
for møter 

Via legeforeningen. 10.000 kr/år for en kohort. Leder/sekretær gratis. 
Styret kan være en kohort. En IG har etterspurt en slik løsning. Kan 
begynne med leder/nestleder gratis, se hvordan behovet er. 

 

52..20 Økonomi  God økonomi. Lite utgifter nå med lite reise/aktivitet. EE 

53.20 Paidos 
 

Nr.2 sendt i trykken i dag. 
 

EK 
 



Pedweb 
 
Sosiale medier 

ET får snart redigeringstilgang. 
 
Covid 19 og palliasjon. 

ET 
 
MGI 

54.20 Evaluering av 
møtestruktur i NBF 

1 møte? 2 møter? Annen form på møtene? Inkludere IG. Workshops. Sak 
på avd.overlegemøtet i morgen. 

ES 

55.20 Høringer 
- Helsetilbud til 
personer som står i fare 
for å begå seksuelle 
overgrep mot barn. 
- Forslag til endringer i 
barnevernloven. 
 
 
 
- Høring av Autisme- 
og Tourettesutvalgets 
innstilling NOU 2020 
- Innspill til 
målarkitektur for 
nasjonal datadeling i 
helse/omsorgssektoren 
- Stramt tungebånd 
 
- Nasjonal veileder for 
vanedannende 
legemidler 
- Overgang 
ungdomsmedisin 

 
- IG sos.ped har levert høringssvar som ble sendt videre. 
 
 
 
- Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk 
av sakkyndige i barnevernet og rammevilkår for private tjenesteytere i 
barnevernet. 
IG sos.ped kom med høringssvar. Ønskelig med system for 
helseundersøkelse av barnevernsbarn. 
- Ikke besvart. 
 
 
- Bør være system for innsyn til barns journal mellom 12-16 år. 
 
 
 
- IG nyfødt støtter forslag. Ikke fått svar fra IG gastro. 
Delt fagmiljø. Svakt datagrunnlag. KS og ET ser på dette. 
- Oppstart vanedannende legemidler til barn. Enig i at det er en 
spesialistoppgave. 
 
- Innspill kan sendes Karianne Tøsse og ES. 

KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.06 
 
09.08 

56.20 Løpende saker  
Overgang barn-
voksen/ungdomsmedisin 
Legemiddelnettverket  
 
 
 
Internasjonal medisin  
 
EMA/flyktningebarn, og 
barn av IS-foreldre 
Helsenorge.no 
 
Barnepalliasjon 
Choosing wisely 

 
- Veileder er på høring. Kommet noen tilbakemeldinger. 
 
- Felles møte på tirsdager for nettverket. UKOM deltok på siste møte. Fått 
bevilget mye penger, har eget mandat. Velger selv saker de går igjennom. 
Ser på system. Har ikke faglig legitimitet. NBF kan ikke være 
tilsynsmyndighet. Kan presentere seg i Paidos. 
- Ev. overføre årets Global helse-stipend til neste år. Ketil Størdal skriver i 
neste Paidos. 
-  
 
- ES skal se mer på dette til høsten sammen med Anne Lee Solevaag i 
Kvalitetsutvalget. Ønsker å legge ut ferdige dokumenter snart. 
-  
-  

Alle 
 
 
 
 
 
 
 

57.20 yEAP, eksamen EAP skal opprette eksamen for LIS som har har noen års erfaring. Kan 
også tas av spesialister for test av kunnskap. Høy pris. Vil kunne hjelpe ved 
jobbsøknad i Europa. Sende henvendelse til Hdir. Kan det gi konkurranse 
mot andre ved jobbsøknad? Gir dette sertifisering i andre land? 

IHH 

58.20 Møter og kongresser  
-  

-  
 

59.20 Oppnevninger  
-  

- Alle 

60.20 Orienteringer   
 



Ny bioteknologilov - 
barnelegeforeningens 
innspill 

I Dagens Medisin artikkel om NIPT, skrevet av Janicke Andresen m.fl. 
Viktig at foreldre kan ta godt informerte valg. 

AL/ES 

61.20 Eventuelt 
Div henvendelser til 
barnelegeforeningen 
 
 
 
 
 
Styremøter til høsten 

 
Repr. avd.overlegemøte. Spørsmål fra leder ved barneavdelingen i Ålesund 
om hvorfor ikke øverste leder for barneavdelingen er invitert, uavhengig av 
yrkestilhørighet? Sist diskutert avd.overlegemøte -17. Da ønske om at det 
fortsatte som et rent legemøte. Kan man ha et annet fora for et slikt møte? 
Sammen med medisinskfaglig rådgiver. 
Aktuelt å diskutere på neste avd.overlegemøte? 
 
Torsdag 10.sept. 
Telefonmøte: 23.10 kl 12.30. 
Mandag 30.11. Julebord 29.11. 
Ev med KU og spes.komite i noen av møtene? Se an saker. 
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