MØTEREFERAT 14.05.20
Møtetype: STYREMØTE/TELEFONMØTE NORSK BARNELEGEFORENING
Tid:
14.05.20, 15-17.00
Sted:
Skype
SAK

Saker:

Ansvar
Frist

33.20

Godkjenning av dagsorden

Godkjennes

34.20

Godkjenning av referat
styremøtet 23.04.20

Godkjennes

35.20

Covid 19

MGI informerer: Rapporter om syndrom som likner kawasaki. Varslet MGI
første gang 25.04. Kan kanskje være knyttet til SARS-CoV-2. Siste
opplysning; ca 150 rapporterte tilfeller, et dødsfall i UK. USA usikre
tall. Gitt samme medisinsk behandling som ved kawasaki.
Internasjonale smittevernmyndigheter har konkludert med at covid-19
fortsatt er en mild sykdom for barn. Inntrykk av bevissthet rundt dette
på avdelingene. MGI sender en oppdatering til avdelingene når den
kommer.
Nesten alle hjelpeetater for barn/unge/familier stengte. Kommet
forespørsel fra Hdir til legeforeningen. Hva har vært største risiko for
barn og unge? Sendt videre IG sos.ped som har levert sine innspill til
legeforeningen.
6 rapporter skal leveres før sommeren fra koordineringsgruppen
nedsatt av BFD der FHI (MGI) er representert, tredje skal leveres i
morgen.
Skolene er gjenåpnet for alle. Tilbudet er ganske varierende – ikke
gradert ut fra hvor mye smitte det er lokalt. Utdanningsdirektoratet og
FHI følger med på om smitteangst hos foreldre fører til økende grad
av hjemmeskole.
Covid-veileder fra FHI og NBF har styrket omdømmet til NBF, gjort
NBF mer synlig i offentligheten

36.20

NBFs møter

Finansiering av LIS: tas opp i møte i fondsstyret for Fond III 18.06.

Pediaterdagene Stavanger -20

Regnskap ikke kommet.

Vårmøtet i Levanger. – avlyst

Diskusjon om det skal utsettes et eller flere år tas på senere møte. Tar
ikke avgjørelse nå mtp hvor neste vårmøte skal være. JMA melder
dette til komiteen i Levanger, Kalnes og Haugesund.

Avdelingsoverlegemøte
10.06.20

De fleste som er påmeldt til nå ønsker å delta digitalt. Prøver å få
lokaler på Legenes hus. Agenda sendt på mail: Covid-19. MGI og
Claus presenterer situasjonen i Norge, internasjonalt, Kawasaki og
kapittel i generell veileder i pediatri. Noe om hva man forventer
fremover, skoleåpning, osv. Retningslinje for nyfødte (AL) og større
barn (?). Erfaringer fra flere avdelingen mtp drift.
Etterutdanning (ET).
Ungdomsmedisin v/Karianne Tøsse.
Møtestruktur i NBF inkl møte med KOBLE/IG, innspill.

Årsmøtet

Digital løsning. Styret samles på Legenes hus.
Sendt innkalling i går. Sendes ny innkalling med lenke.
Årsrapport nesten ferdig.

JMA

Pediaterdagene Tromsø -21

Ønske fra komiteen å utsette til juni. MGI: kan være klokt å utsette til
juni pga mulighet for nye smittetopper høsten/vinteren. Det vil gå
utover både faglig og sosialt program og derfor vanskelig å trekke
folk. Risiko i seg selv at så mange barneleger skal reise med fly?
Enighet om at Pediaterdagene i Tromsø utsettes.
Mål å arrangere annen type møte i januar? IG –Workshop? Revisjon
av veiledere. Digitalt. Evt. sosialt dersom det er forsvarlig å
gjennomføre.
Kan uansett ha avd.overlegemøte.

37.20

Økonomi

346.349 kr i overskudd, hovedsakelig pga store overskudd fra NBFs
EE
møter. I tillegg mindre utgifter på Paidos. Mindre reiseutgifter.
Globalt helsestipend ikke utlyst enda. Vedtatt at det skal lyses ut hvert
år i 5 år.
Litt over 1,5 mill på bok.
Nye satsningsområder bør sees på våren -21. Kan da ha seminar for
styret/KU.
Kompensasjon til Tromsø for nyfødtveileder – har ikke tatt avgjørelse
på sum, må diskuteres igjen senere.

38.20

Paidos

Dødlinje 18.mai. Covid-19 har påvirket annonsesalg.

Pedweb

IG-sider utdaterte. Fjernet linkene til en IG-side da den var utdatert og ET
leder ikke ville stå ansvarlig for innholdet. IG-ledere skal nå være
oppdatert.

Sosiale medier

Ikke så aktiv i det siste. EK legger ut Paidos-aktuelt.

EK

MGI

39.20

Evaluering av møtestruktur i JMA og ES kan se på hvilke løsninger vi kan ha. Fordeler/ulemper,
NBF
økonomiske konsekvenser, mm. Tas opp til diskusjon under
avdelingsoverlegemøtet i juni.

ES/AL/
JMA

40.20

Interessegruppene

Pedweb oppdatert (Se punkt 38.20).

Alle

41.20

Høringer

En del høringer med frist 5.mai.
3 høringer til IG sos.ped. Eventuelle svar sendes til gjennomlesning
av ES.
Autisme og Tourette, høre igjen med IG nevro.

KS

Ny e-helselov

Jmf høringssvar i desember: Innsyn fungerer ikke helt optimalt. F.eks
der hvor biologiske foreldre har innsyn selv om BV har overtatt
omsorg. Hvordan sikre tilgang til journal for barn mellom 12-16 år.
Foreldres innsyn i journal fungerer ulikt i forskjellige helseregioner.

Tungebånd

Ny veileder fra arbeidsgruppe. Går ut fra nasjonal kompetansegruppe
for amming. Claus Klingenberg, Annlaug Vatne og Bodil Salvesen
har deltatt. Sende IG nyfødt og gastro i tillegg. ET har sendt noen
innspill på mail som videresendes IG

17.06

Veileder i gode overganger

Overordnet retningslinje. Send aktuelle svar på mail til ES

19.06

Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin

Veileder på høring.

42.20

Legemiddelnettverket

JMA hatt møte med nettverket. Jobber med digitalisering av
blandekort. Myndighetene jobber med å finne en IT-løsning hvor alle
de regionale «kurveløsningene» kan hente f.eks. blandekort fra. Har
oppstått kø og kamp om pengene.
JMA og Thomas Halvorsen sender mail til direktør i direktorat for ehelse. Så ta det videre til avd.overlegene.

Alle

Internasjonal medisin

Meslingepidemi i Kongo. Covid19 tar mye fokus. Vaksinasjon har
stoppet opp i mange land.

EMA/flyktningebarn, og barn
av IS-foreldre
Helsenorge.no

-

Barnepalliasjon

Einar Bryne skrev brev til helseministeren, ble innkalt til telefonmøte
med statssekretæren i HOD. ES deltok på vegne av NBF. Ellers deltok
leder i hjerneråd, repr. barnespl.forbundet, to pårørende som har
mistet barn. Et av tema var utlyste 30 mill. I tillegg samarbeid med
brukerorganisasjoner. Flere i departementet ønsker å stoppe denne
utlysningen - saken er ikke ferdig.

Choosing wisely

-

43.20

Møter og kongresser
-

44.20

Oppnevninger
- representant fra NBF - CLutvalget i Norsk
Barnepsykiatrisk forening

-

Hans Petter Fundingsrud har foreslått Tomas Alme, Ahus
Godkjent av ES

- Kandidater til priser

Ingen innkomne forslag. Har stått på oppslagstavla Paidos. Legges ut
på nytt, utsetter til halvt år før neste møte.

- Lasse litens fond

Alf Meberg villig til å fortsette. Det godkjennes.

45.20

Orienteringer
-

46.20

Eventuelt
- Kawasaki

Tatt under Covid-19.

Alle

