MØTEREFERAT
Møtetype: STYREMØTE NORSK BARNELEGEFORENING
Tid:
13.09.19, 10-15
Sted:
Folkehelseinstituttet
Til stede:
Elisabeth Selvaag (ES), Erle Kristensen (EK), Jan-Magnus Aase (JMA), Margrethe
Greve-Isdahl (MGI), Astri Lang (AL), Erling Tjora (ET), Eirin Esaiassen (EE), Ina
Hartløff Helland (IHH)
SAK

Saker:

65.19

Godkjenning av dagsorden

Godkjennes

66.19

Presentasjon av nytt styre

-

67.19

Godkjenning av referat
- styremøtet 11.06.19

- Godkjennes med liten endring.

- avdelingsoverlegemøtet
12.06.19

- Godkjennes. Legge til: forslag om kompensasjon til Tromsø for
arbeidet som er gjort med nyfødtveileder. Blir tatt videre i styret.

- årsmøtet 13.06.19

- Godkjennes.
Enighet om at frikjøp til leder ikke skal økes jmf Ketil Størdals svar
på forslaget fra salen under årsmøtet.

68.19

NBFs møter
Generelt

Ansvar/
Frist

Er det aktuelt å filme, legge ut i egen kanal? Noen tema mer aktuelle
enn andre. Forelesere må godkjenne på forhånd. Kan det sendes via
pålogging på pedweb/legeforeningen? ET kan i så fall ordne dette.
JMA hører med Stavanger om det er mulig å få lagt ut fra Stavanger.

JMA

JMA

Egen app for pediaterdagene? Kan videoer også legges ut her? ET kan ET
finne ut litt mer om dette til neste møte.
Jannicke Andresen, OUS, har foreslått å ha felles kompetansemål for
LIS innbakt i forkursene. Vanskelig å finne gode arenaer for disse
læringsmålene. Kommunikasjon, etikk, ledelse som eksempler.
Ulempen er at det kun blir på forkursene, vi får ikke alle LIS gjennom
dette. Hvordan kan NBF bidra til at læringsmålene oppnås?
JMA skriver til Stavanger om de kan søke om å få godkjent LIS-kurs
til de nye læringsmålene.
Vårmøtet i Tønsberg

Mange gode tilbakemeldinger på godt gjennomført møte.

Pediaterdagene Stavanger -20

JMA har fått siste foreløpig program og budsjett.
SPISS/LIS kurs kommunikasjon. Styret positive til programmet.
Styret ønsker at program og invitasjon er klart 4 måneder før
møtestart. Invitasjon til vårmøtet blir ganske tett på pediaterdagene,
men det er kanskje ikke en ulempe? Påminnelse om påmelding fra
møtesekretær nærmere møtene i tillegg slik praksis har vært.
Etterutdanningskurs mandag/tirsdag. Arrangerer Stavanger dette?
JMA hører med Ketil Størdal for å få lagt det ut for påmelding snart.
EK hører også med Ann Marit Gilje om det er noe som bør med i
Paidos.

-Avd.overlegemøtet

Vårmøtet i Levanger

Fundingsrud ønsker å presentere: 4 forskjellige sykdommer som
følges på poliklinikken. Grunner til forskjell i behandling. Styret
positive, ES gir ham tilbakemelding.

JMA

JMA
EK

ES

Hatt et møte i komiteen. Ønsket som tema på vårmøtet: status for
funksjonshemmede barn i Norge 2020. Habiliteringstjenesten i MidtNorge har et sterkt nettverk. Komiteen kan kontakte ES for flere
forslag, JMA melder dette tilbake.
Klimaendring som tema. De har kontaktet infeksjonsmedisinere fra
St.Olav. FHI kan også bidra. Ev. utenlandsk foredragsholder? MGI
ser på dette. Budsjett skal foreligge innen desember.
Styret positive til foreløpig program, men det kan med fordel kuttes
litt ned. Positivt at mye er lokalt.
69.19

Økonomi

JMA
MGI

Ble brukt personlige kontoer i Tønsberg. Vanligvis brukes f.eks.
EE
økonomiavdelingen på sykehuset. Ikke ønskelig at dette skjer igjen.
Per i går fått inn det vi skal fra Legeforeningen: 726018 i fjor. I år 725
(hva er riktig Eirin?), hvorav 100.000 til frikjøp av leder.
Pediaterdagene i Oslo med godt overskudd – 168.400 til NBF.
IPA koster ca 20.000 hvert år.
EE forhører seg om man trenger medlems/innloggingsinfo til f.eks.
EE
påmelding til internasjonale møter gjennom IPA/EAP.
KU: Lønn til Markus som oppdaterer veiledere. Får 180 kr/time,
enighet i styret om at det økes til 220 kr/time. 26.000 igjen på KUkonto. Søke midler til KU fra legeforeningen? Fått 30.000 for
kvalitetsarbeid i 2019, bør søkes innen utgangen av året for neste år.
Søknadsfrister (1. april og) 1.oktober for neste år. Enighet om at disse
pengene settes inn på KU-kontoen.

Paidos

Nå en fungerende redaksjon. Dødlinje til neste nummer er 11.oktober. EK
Tema: Sjelden. Nr.2 -20: Klima.
Ønskelig å få interessegruppene til å rullere på å ha temanummer ev.
bidrag til et nummer.
LIS-utdanning aktuelt etter hvert. EK har hatt samtale med Marius
Skram, men ønskes også mer nasjonalt.
Informere på oppslagstavla om at alle er medlemmer av EAP og IPA
via NBF.
Ønske om at nettsiden til Paidos oppdateres.

Pedweb

Design skiftet for 3 dager siden. Den har ikke fått med det som er nytt
fra mai -19. Pedwebansvarlig kan ikke redigere selv enda,
sannsynligvis en god stund til dette endres.

ET

Sosiale medier

Kobling mellom twitter og FB har falt bort. MGI er på saken for å få
gjenopprette denne koblingen.
Har hatt flere diskusjonsrunder ang om kurs skal legges ut. De fleste
legges ikke ut, men kan f.eks legge ut nye kurs.
Kan være vanskelig å bedømme hva som bør legge ut og ikke. Alle i
styret oppfordres til å sende til MGI dersom man finner noe som kan
tenkes være interessant for alle medlemmer.

MGI

71.19

Høringer

Ingen aktuelle

72.19

Løpende saker
- Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin

70.19

- Arbeidsgruppe for veileder i transisjon. Vært et møte, skal være nytt
møte i oktober. Bør være veileder som ligger på helsebiblioteket, som
samsvarer med pediatriveilederne. 100.000 i prosjektpenger, noe kan
brukes for å tilpasse dette til nettside. Utfordringen er å få forankret
dette i alle avdelinger, ikke kun barne/ungdomsavdelinger.

- Legemiddelnettverket

- Jobbes med KOBLE. Tar lengre tid og blir dyrere enn antatt. Betalt
en sum for oversettelse fra det nederlandske, men ikke nok.
Betalingen kommer over nasjonalbudsjettet. JMA fortsetter som
kontaktperson fra NBF.

- Internasjonal medisin

- NBF har representasjon i EAP. Tom Stiris, tidligere leder i EAP,
ønsker å være representant til -20. KS har takket ja til å sitte som
representant etter Tom Stiris. Hva med IPA? ES tar dette videre.

ES

KS var i Botswana i august, holdt noen foredrag under oppholdet.
- Sosialpediatri
- EMA/flyktningebarn, og
barn av IS-foreldre

- Punkt i oppdragsdokument og øremerkede midler var det som skulle
til for å få midler til dette feltet.
- Barneombudet intervjuet av Torp på NRK.
Går ut et brev fra legeforeningen og barnelegeforeningen – hva venter
norske myndigheter på? Dette kan deles på sosiale medier når det
legges ut. ES sender henvendelse til UD for møte/evt. samarbeid.
ES

- Overvåkningspasienter

- JMA skal etter planen innhente status i høst.

- Helsenorge.no

- Mye ligger ute, men ikke i mål med alle tekstene. Anne L.Solevåg
leder arbeidet. Karsten går inn som kontaktperson fra styret (bestemt
etter styremøtet).

- Barnepalliasjon

- ES i møte med Natasha Pedersen og fagdirektør i legeforeningen,
Kari Jussi Lønning i oktober. Kan man få barnepalliasjon inn i
oppdragsdokument?
De fleste er interessert i kompetanse/palliative team lokalt/i RHF.

- Gjør Kloke Valg

- Satsningsområdene skal være de samme i -20 og i -19.

- 100 års jubileum

-

- Pleiepenger

-

73.19

Møter og kongresser
19.-20.09
Barnevernkonferanse

Sen invitasjon, styremedlemmene har ikke mulighet til å delta.

74.19

Oppnevninger
- Pleiepenger, gruppe initiert
av NAV. De har foreslått
Henning Høyte.

75.19

Orienteringer
- Faglandsrådsmøte 11.-12.09, KS og OK deltok. De jobber med å finne sin form. Valgt fagstyre.
ES, Ketil Størdal og Olav
Neste møte er i -20. Skal da velges noen for to år. Forslag om at det er
Kildal.
nestleder fra NBF som sitter i landsrådet siden valgperioden for
faglandsråd ikke er synkronisert med NBFs.

76.19

Lages et utvalg av NAV, de har selv forespurt Henning Høyte om å
sitte i dette. Han har igjen henvendt seg til styret i NBF med spørsmål
om han skal representere NBF i utvalget. Styret godkjenner dette.
MGI er kontaktperson inn mot styret.

- HDir., LAR-retningslinjer

Bjørn Guldvog, helsedirektør HDir som inviterte. Mange høringssvar.
Første svar var at argumentene til NBF var kjent fra før og allerede
diskutert. Internt i HDir var det mange som var bekymret for
ordlyden, om det skal være «bør» eller «skal». Sannsynligvis er ikke
ordlyden endelig.
Det burde være et register for hvordan det går med barna, herunder
andel hos biologisk mor og i fosterhjem.

- Dr. Pankaj Agrawal,
BabySeq-prosjekt på
Litteraturhuset 19.juni

Amerikansk nyfødtlege/forsker. Kan sekvensere alle gener/eksomer til
nyfødte. Kan da detektere flere sykdommer på tidligere tidspunkt.
Kan i teorien se på alle risikofaktorer, ønsker man å vite alt? Barns
rettigheter er viktige. Screeningsretningslinjer internasjonalt ganske
klare. Mange mente dette er fremtiden/tidsspørsmål.

- Ungdomshelse på
Programstyremøtet i HDir
19.juni. Før dette møte med
Brukerrådet i HDir og Unge
funksjonshemmede 12.juni.

- Karianne Tøsse deltok som NBFs representant. Deltakere LivGrethe Rajka-Kristoffersen og brukerrepresentanter (unge
funksjonshemmede), holdt hvert sitt innlegg. Litt topptungt møte.
Ønsket var samarbeid om ungdomshelse/medisin i Norge og dannelse
av et Nettverk. Lovet nytt møte ila høsten.

Endring av dagsorden?

Tar ut punkt under løpende saker: sosialpediatri,
overvåkningspasienter, gjør kloke valg, 100 års jubileum og
pleiepenger.

77.19

Eventuelt
Neste styremøte

Middag ettermiddagen 17.oktober, møte 18.oktober. Overnatting på
Gabels hus og møte der.
06.12 neste møte. MGI ordner med lokale via FHI.

ES/EE

Nyfødtveileder

AL snakker med Claus Klingenberg og Ketil Størdal om status og
hvordan man skal gå frem. Ev. la den stå og plukke problemstillinger
som man får forankret bredt.

AL

Fokusarbeid for styret

Til neste styremøte: hva skal inn? Hva ønsker NBF å jobbe med
videre? Se på strategidokumentet.

Spedbarnsbok på barsel?

Gis den ut? Fint om styremedlemmene sjekker med sine
barselavdelinger.

Alle

Interessegruppe kardiologi

IG kardiologi fungerer på siden av NBF. Ønskelig å ha et tettere
samarbeid med barnekardiologene. ES hører med Siri Ann Nyrnes på
St.Olav.

ES

