MØTEREFERAT
Møtetype: STYREMØTE NORSK BARNELEGEFORENING
Tid:
11.06.19, 15-18
Sted:
Hotell Klubben, Tønsberg
Til stede:
Ketil Størdal (KS), Elisabeth Selvaag (ES), Eirin Esaiassen (EE), Erling Tjora
(ET), Jan-Magnus Aase (JMA), Nicolay Mortensen (NM), Margrethe GreveIsdahl (MGI), Kari Holte (KH), Ina Hartløff Helland (IHH)
Ved fellesmøte med spesialitetskomite og KU deltok i tillegg: Kristin Wasland, Jannicke
Andresen, Torbjørn Nag, Unni M. S. Köpp, Anne L. Solevåg
SAK

Saker:

Ansvar
Frist

53.19

Godkjenning av dagsorden Godkjennes

54.19

Godkjenning av referat fra
styremøtet 03.05.19

55.19

NBFs møter
Vårmøtet i Tønsberg

Godkjennes

Antall deltakere 180. Ny rekord utenfor Oslo. 140 til festmiddag.
Forkurs er fulle. På Ekko deltok 26 stk, HINE 20 stk og Habilitering 21
stk. 22 presenterte Frie Foredrag. 6 vitenskapelige (4 LIS) og 16 «frie»
(15 LIS).
Fotograf i boks. KH har satt sammen bilder.
Årsmøtet: Møteleder Jon Lunde har takket ja. Kort fra årsrapporten.
Endring av vedtekter. Faglandsråd.

JMA

Avdelingsoverlegemøte

Haugesund, Kristiansund, Ålesund deltar ikke og Bergen måtte melde
frafall i siste liten, ellers er alle avd. representert.
Barnehelseatlas. Klimaendring og barnehelse, status
utviklingshemmede barn -19, Paidos og kontaktpersoner, transisjon.
Aktuelt fra styret; barnepalliasjon, nyfødtveileder i helsebiblioteket,
etterutdanning.

Pediaterdagene Stavanger 20

Det meste på plass. Programmet ser bra ut.

Vårmøtet i Levanger

Ikke noe nytt.

56.19

Økonomi

Ny revisor. Ikke noe nytt etter godkjent budsjett.

EE

57.19

Paidos

I trykken. 52 sider. Ny struktur fra høsten med egen redaksjon.

KH

Pedweb

Ny side kommer ila neste par dager.

ET

Sosiale medier

-

MGI

58.19

Høringer
-NOU 2019 Åpenhet i
grenseland.

Gitt tilbakemelding før jul- nå laget veileder.

NM
20.08

59.19

Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin
Legemiddelnettverket

ES vært i møte i Oslo. Flere brukerrepresentanter, ungmestring.no,
legeforeningen, klinikere m.fl. Lages veileder. Enighet om at
voksenmedisinere og allmennpraktikere må på banen.

Alle

Internasjonal medisin

ET og KS deltok. Henrik Irgens skeptisk til smilefjesliste- Etalpha er
avregistrert i Norge. Mangler reaksjonsmuligheter når
legemiddelfirmaer ikke prioriterer barn.

Sosialpediatri

Invitasjon fra Botswana til 2.-3.august. KS hører med Claus
Klingenberg, ev. Astri Lang, ES eller KS.

EMA/flyktningebarn, og
barn av IS-foreldre
Overvåkningspasienter

KS

Kommet mye midler, øremerket. Særlig i forbindelse med barn
undersøkt på barnehus.
Noen av barna av IS-foreldre har kommet hjem i mai.

Helsenorge.no

Ikke noe nytt. IG akuttpediatri – JMA skal si kort om BO på
avd.overlegemøtet.

Barnepalliasjon

Ikke i mål. Må identifisere hva som mangler og omfordele ansvar.

Gjør Kloke Valg

-

100 års jubileum

-

Pleiepenger

-

60.19

Stipender for global helse

61.19

Møter og kongresser
- Møte med Brukerrådet i
HDir og Unge
funksjonshemmede 12.juni.
- Dr. Pankaj Agrawal,
BabySeq-prosjekt på
Litteraturhuset 19.juni

62.19

Oppnevninger
- Faglandsråd og ev.
fagstyre.

63.19

Orienteringer
- Foreldrepakka

- EAP 17.-18.mai

Utkast til ny ordlyd – forlenge i 5 år til og presisere at mottaker ikke
trenger være medlem av NBF.
Forberedelse til Programstyremøtet i HDir 19.juni, tema Ungdomshelse.
Karianne Tøsse deltar.
Astrid Lang stiller.

Olav A.Kildal i faglandsråd. KS har deltatt. Ny sammensetning fra
september. ES og Olav A.Klidal deltar i september.
Fra Stine Sofie stiftelsen. Står at NBF har assistert i arbeidet. De ønsker
at NBF låner ut vårt navn til deres brosjyre. Foreldreveiledningspakke
til helsestasjon og ev. fødeavdelinger. Bl.a. HDir via Jens Grøgård har
deltatt i arbeidet. Må være sikker på hva vi «signerer» på.

KS

Spesialistgodkjenning/felles eksamen i Europa. Tom Stiris sitter i 1 år,
avløses i -20.

KS

- Møte med Løvemammaene ES, KS og to fra NSF. Mødre til hjelpetrengende barn. Åpne for råd. En KS/ES
del av innspill ikke gjennomførbar – endring av lovgivning. BPA27.mai
ordning og barnepalliasjon.
64.19

Eventuelt
- IG og virketid som leder
Fellesmøte med
spes.komite og KU

Ingen regler for dette. Fordel om lederverv er 2-4 år. Ketil sender epost
til IG-ledere om dette.

65.19

Nyfødtveileder til
Helsebiblioteket.

Helsenorge.no

Kurspakker

Etterutdanning

Utfordring å få komplett veileder. IG-møtet under pediaterdagene -19
konkluderte ikke om man skal kunne legge ut Tromsø-boka som
veileder. Ble oppfattet som at man skal ta for seg kapitlene og legge ut
det som det er enighet om. Hvem skal koordinere dette? Sende ut
kapitler trinnvis etter prioritering av viktighetsgrad.
Dersom det søkes legeforeningens fond må vi være sikker på at vi har
kapasitet til å ta arbeidet.
KU kan ikke ta denne jobben nå, må gjøre ferdig arbeid med generell
veileder først. En egen gruppe/redaksjonskomite under KU med
representanter fra de forskjellige helseforetakene, KU, IG
nyfødtmedisin. KS kan søke legeforeningens kvalitetsutvalg (Frist 1/10)
for utgifter til helsebiblioteket og engangskompensasjon til UNN.
Anne Solevåg og ES. Tok tid å komme i gang.
Kommunikasjonsavdelinger har deltatt inn. Mangler en del tekster. 5-7
tekster fra hver IG.
Blir 8 obligatoriske kurs. 2 intro kurs første år bl.a for å gjøre alle klar
til vakt. Flere kurs er slått sammen og blitt komprimert. Vært en del
innsigelser. Alle LIS skal gjennom alle kurs. Kurskomite til alle kurs er
satt ned. Første kurs Tromsø uke 46. Resten kommer ila 2020. De
gamle fases ut ila neste år.
Får alle plass? 202 LIS-stillinger i Norge, må være plass til 45-50 per
kurs. Høstpakke og vårpakke med 4 kurs hver. Introkurs og akuttmed.
må kjøres to ganger i året. Nyfødtmed.teknikker blir ikke obligatorisk
kurs, men et anbefalt kurs. Alle sentrale ped.emner er pakket inn i nye
kurs. Tanken er e-læringskurs som del av kursene. Finnes det noe i
foretakene? Ikke klarlagt.
Alle helseforetak er representert i kurskomiteene og det skal være LIS i
komiteene.
Hvordan går det med pediaterdagene og vårmøtet? Normert tid 5 år og
10 dager hvert år. Med 8 kurs ser det ut til at det blir aktuelt med minst
et av NBFs møter i tillegg til de obligatoriske ila spesialiseringen.
Behov for mer etterutdanning. Kommer ikke via helsedirektoratet ila
første årene. Bakvaktskurs oktober. Nytt etterutdanningskurs 1314.januar -20 Stavanger. Planlagt at dette skal gå før pediaterdagene
hvert år. Oppdatert kunnskap innen flere av fagområdene.
Kunne videreført en del av dagens kurs til etterutdanningskurs?

