
MØTEREFERAT 
Møtetype:  STYREMØTE NORSK BARNELEGEFORENING 
Tid:   14.01.20, 15-18.30 
Sted:  Stavanger Universitetssykehus 
Til stede: Elisabeth Selvaag (ES), Jan Magnus Aase (JMA), Eirin Esaiassen (EE), Erling 

Tjora (ET), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Astri Lang (AL), Karsten 
Simonsen (KS), Erle Kristensen (EK), Ina Hartløff Helland (IHH) 

 Ved felleskonsultasjon med KU i tillegg: Anne L.Solevåg (AS), Claus 
Klingenberg (CK), Eirik Kaasa (EiK) og Unni Mette Köpp (UMK) 

 
SAK Saker:  Ansvar 

Frist 

01.20 Godkjenning av dagsorden Godkjennes. ES 

02.20 Godkjenning av referat 
fra styremøtet 06.12.19 

 
Godkjennes. 

ES/ 
IHH 

03.20 NBFs møter 
Pediaterdagene Stavanger 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Avdelingsoverlegemøte. 
 
 
 
 
Vårmøtet i Levanger 
 
 
Pediaterdagene Tromsø -21 
 
 
 
Vårmøtet Kalnes 

 
Initialt med lokal komite. Honnør til JMA for godt samarbeid i 
halvannet år. 145? påmeldte. 60 påmeldt SPISS/LIS-kurs hvorav ca 35 
på LIS-kurs. Flere enn forventet. Usikkert om det er lurt å ha 
bakvaktskurs i tilknytning til NBF-møte: kommentert at det er lenge å 
være borte fra jobb. Andre igjen syns det var positivt. Komiteen i 
Stavanger har valgt å slå av litt på prisen til noen pensjonister. Styret 
mener lokal arrangør ikke trenger tilby en slik rabatt da NBF ikke 
prioriteter denne gruppen. Noen kun påmeldt IG, det har vært gratis. 
Dersom forelesere ville delta på hele kurset betalte de for de dagene de 
ikke hadde innlegg. SPISS-forelesere skal honoreres selv om de er 
medlem av NBF. Ønskes klarere retningslinjer/tydeligere i kokeboka. 
13 abstrakter. 3 LIS frie foredrag. 2 LIS og en med.stud med frie 
vitenskapelige foredrag. 8 IG har møte. 
Styrets time: Etterutdanning av Ketil Størdal. Paidos. Global 
helse/stipend. LIS i ny ordning. KOBLE. 
 
Nyfødtveileder. CK ønskes til stede. 
Palliasjon: Tips fra Ansgar Berg: hva er gjort på 
sykehusene/helseforetakene? ES: Vente til oppdragsdokumentet 
kommer. Styret enige i dette. 
 
Karin Skjellegrind, ES og JMA skal ha møte her i Stavanger. Oppfordre 
til å få temaene til å henge sammen. 
 
Komite satt, tema foreslått: Forbedringsprosjekt. Sannsynlig to 
ønsketemaer fra styret: Klima/barnehelse og debrief, hvordan ivareta 
legen. 
 
Tas neste møte. JMA hører hva de har tenkt til nå. 

 

04.20 Økonomi  Mangler noen regninger fra -19. 30.000 til KU-konto. Kun utgifter til 
Markus som brukes. Dekkes KUs reise hit? Støttes av NBF så lenge det 
kun er til KU-møte, men om det kan dekkes via andre kanaler er det 
fint. 

EE 

05.20 Paidos 
 
 
 

Fullt blad – Trøste og bære. Fungerer fint med redaksjon. Jannike 
Andreassen har ønske om en fast spalte i Paidos fra IG leder. Kan de i 
disse spaltene skrive tips om møter/konferanser innen sitt felt? Støttes 
av styret. Kan tas opp igjen ved senere styremøte hvordan det fungerer. 

EK 
 
 
 



 
Pedweb 
 
 
 
Sosiale medier 

 
Vanskelig å kommunisere med personen som legger ut. Pedweb blir 
irrelevant – ligger nå ganske brakk. ES sender mail til legeforeningen 
om problemstillingen. Uvisst når vi får egen redigeringsmulighet. 
 
En del kommentarer etter deling av artikler barnepalliasjon og 
veganerdiett. Har ikke svart på disse, foruten et forsøk på å klargjøre at 
det kun gjelder spedbarn og vegansk kosthold. Enighet i at det ikke er 
noe poeng å gå videre i debatt.  

 
ET 
 
 
 
 
MGH 

06.20 Artikkel veganerdiett og 
reaksjoner 

HDir har i kronikk støttet at dette er et livssyn og må kunne 
gjennomføres. ESPGHAN klare på at det ikke er anbefalt. Vi må kunne 
si noe om faglig uenighet. Bør fagmiljøet og evt NBF gå videre med 
HDir? Alliere oss med landsgruppen for helsesykepleierne? 
Som en del av matallergi på Vårmøtet Levanger? 
Anne Lise Bjørke-Monsen tenker skrive i tidsskriftet. ET tar først 
kontakt med henne, videre kontakt med leder i tidsskriftet. 

 
 
 
 
 
ET 

07.20 Høringer  
- Forenklingsforslag og 
justeringer i 
folketrygdlovens 
bestemmelser om 
sykepenger og stønad ved 
barns sykdom 
 
- Faglig retningslinje til 
helsehjelp til personer med 
kjønnsinkongruens 
 
 

 
Endring i krav om erklæring til pleiepenger. Fjerne krav om 
legeerklæring fra helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og i stedet 
kreve at det er erklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten. Dette vil 
sannsynligvis ha liten konsekvens. 
Fjerne krav om ny vurdering etter 8 uker. NAV skal heller vurdere om 
det trengs ny vurdering ved 8 uker. Støtter endringene. 
 
Politisk spørsmål om det skal være tverrfaglige desentraliserte team 
eller sentralisert helsetjeneste i tillegg til faglig spørsmål. Stor økning 
av jenter som vil skifte kjønn. Lite forskning. Det som foreligger av 
forskning fra Nederland er på en annen gruppe enn hva vi ser i Norge. 
Styret enige om at det er riktig med sentralisering. Viktig med 
kompetanse innen dette feltet. KS snakker med aktuelle og tar dette 
videre sammen med ES. 

KS 

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

Tas neste møte, det prioriteres å ha møte med KU.  
 
 
 
 
 
 

09.20 Møter og kongresser  
- Møte mellom KU, 
legemiddelnettverket, Koble 
og lederne av 
interessegruppene 
 

 
Tas under fellesmøtet med KU. 

 

10.20 Oppnevninger  
- Intensivmedisin i Norge 

 
Klaus Bye fra OUS representerer NBF. Gjennomgås ikke ytterligere. 

ES 

11.20 Orienteringer 
-  

 
 

 
 

               Felles med KU 

12.20 Nyfødtveileder Forslag fra styret å bruke Tromsøboka som den er – ser for oss at det 
blir et tidkrevende arbeid å redigere. Sendt spørsmål til alle 

AL 



avd.overleger. Tilbakemeldinger fra 11 avdelinger, 8 av disse ønsket at 
Tromsøboka legges ut. Argument mot er at tema man er uenig om ikke 
blir diskutert. 
KU ser fra arbeid med de andre veilederne at det er et stort arbeid som 
faller på få personer: UMK og KC har jobbet fra 2016 med generell 
veileder og er fortsatt ikke ferdige. Mye jobb som gjøres gratis. Det bør 
tas en avgjørelse for å kunne komme videre i prosessen. Det kan lages 
et forord hvor det sies noe om at det ikke er konsensus om alt. 
KU og styret enige om at «Tromsøboka» bør legges ut. Det var også 
enighet på IG-møte nyfødt for et år siden om at den bør legges ut. 
 
Foreslås at det opprettes en liten gruppe som ser på det praktiske og 
som gjennomgår kapitlene. IG nyfødt føler eierskap til å være med på 
dette og er ganske bredt representert. 
 
Det må kompenseres – UNN mister inntekt ved å gi det fra seg. Styret 
ser nærmere på dette. 

13.20 Veilederne Generell veileder omfattende, tar lang tid å revidere. 70-80 % revidert. 
 

 

14.20 Helsenorge.no Pasientinformasjon. Egentlig oppdragsgiver sitter i felles nettløsning. 
Ønskes at tekstene kan sendes for kvalitetssikring og legges ut felles. 
Initiativet kommer ikke fra kliniker, kommer ovenfra. KU koblet på 
etter at arbeidet var vedtatt. Sendt IG ledere. Stort sett de samme som 
blir bedt om å bidra. Tungt å få inn. Gjøres allerede mye gratisarbeid. 
Uenighet for/mot på avdelingsoverlegemøtet. 
40 prosedyrer, 15 kommet inn. Over 70 pasientinfo, 1/3 kommet inn. 
Ser i ettertid at man burde sagt nei. Skal man kaste inn håndkleet?  
Hvor mye ressurser skal brukes til dette? 
En del av arbeidet til IG skal være å oppdatere veilederne. 
Hver gang det lages prosedyrer: bør man tenke om den kan være 
nasjonal? 
Få med LIS i arbeidet? 
Kan det spilles tilbake til direktoratet for e-helse? Frikjøp? Hvordan kan 
det da gjennomføres? Penger til workshop? ES tar det videre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES 

15.20 Møte mellom KU, 
legemiddelnettverket, 
Koble og lederne av 
interessegruppene 

17.februar på Gardermoen. ES, JMA og CK. 
Også her spørsmål om å bidra. 
Møte i IG i forbindelse med vårmøtet. 

JMA 

16.20 Eventuelt 
- KUs rolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunikasjonsmessig utfordrende. KU og deres mandat er ikke kjent 
for alle. Noe overlapp på hva som er KUs og styrets jobb. 
Ønskelig at KU deltar på avdelingsoverlegemøtet en gang i året. Det vil 
være en fin arena for å få avd.overlegene til å bidra samt at KUs 
stemme kan ha relevans i en del av det som diskuteres på disse møtene. 
Også få frem at det er KU som er ansvarlig for veilederne og at de 
jobber for å unngå for stort sprik i behandling. 
Møte mellom spesialistkomite, KU og styret er vanligvis på vårmøtet.  
Enes om at KU bør inviteres til styremøte og avd.overlegemøtet før 
pediaterdagene. I tillegg på andre styremøter hvor det er saker som er 
aktuelle for KU. KU kan også melde inn om det ønskes fellesmøte med 
styret utenom NBFs møter. Sekretær inviterer KU til aktuelle 
styremøter. 
Invitasjon til KU fra leder/møtesekretær NBF til avd.overlegemøtet. 
KU har forsøkt å ha et fysisk møte i året. Hovedsakelig hatt 
telefonmøter. Diskutert at det bør legges et fysisk møte til 
pediaterdagene. Lite reglement for hva som skal dekkes. Gjør ganske 
mye jobb og brukt lite penger. 

 



 
Henvendelse fra 
UKOM/«havarikommisjon
en» 

 
Skal ha møte i morgen, NBF forespurt om deltakelse. Godkjenne tekst 
de har skrevet? Vi kan ikke svare faglig på dette. Følges opp med et 
møte mellom UKOM og representanter fra styret. Aktuelt å invitere 
UKOM til avdelingsoverlegemøtet i Tromsø i januar 2021. 
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