MØTEREFERAT
Møtetype: STYREMØTE NORSK BARNELEGEFORENING + KU og SPESIALITETSKOMITE
Tid:
21.01.21, 14.30-18.30
Sted:
Amerikalinjen/Teams
Til stede:
Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Jan Magnus Aase (JMA), Erle
Kristensen (EK), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Karsten Simonsen (KS),
Eirin Esaiassen (EE), Erling Tjora (ET), Signe Hatteland (SH), Ina Hartløff
Helland (IHH)
KU: Claus Klingenberg (CK), Unni Mette Köpp (UMK), Anne Lee Solevåg
(ALS)
Spesialitetskomite: Kristin Wasland (KW)
SAK

Saker:

01.21

Godkjenning av
dagsorden

02.21

Godkjenning av referat
Styremøte 30.11.20

03.21

Covid 19

04.21

NBFs møter
- Januar -21 i Oslo.
Avdelingsoverlegemøte
10-14.

Ansvar
Frist
Godkjennes

Godkjennes
Fortsatt høy interesse for barns rolle i smittespredning. ECDCs
MGI/
kunnskapsoppsummering lander på samme konklusjon som FHI. Barn ser
ES
ut til å spille liten rolle i spredningen. I Norge basert seg på at barna ikke
klarer å holde avstand og derfor mer fokus på kohorter. Kun Norge og
Sverige som ikke har anbefaling om munnbind i skoler. Gjennomslag for at
skolene ikke skulle stenges, ser at man får reduksjon i smitte når man går til
rødt nivå i skoler sammenliknet med i ferier.

Avdelingsoverlegemøte: Kloke valg, KOBLE, digitale konsultasjoner for
barn og unge, møtestruktur (gjennomgang av questback hvor ca 30% av
medlemmene har svart), covid 19, orienteringssaker.

JMA/
Alle

IG-møter 29.01.21

Tas sammen med KU

- Mai/juni -21, Tromsø.

Henvendelse fra Tromsø om at de ikke ser fra seg å kunne arrangere møte i
mai ut fra smittesituasjon, og foreslår starten på september. Styret enige i
møtet inkludert årsmøtet bør flyttes til september.
SPISS/LIS kurs. Gjennomgang av foreløpig program.

- Januar 22, Oslo

JMA informerer OUS/Ahus om at vi går ut fra at pediaterdagene -22 kan
avholdes.

05.21

Økonomi

Gjennomgang av regnskap for -20. Gikk i bra overskudd i fjor pga lite
aktivitet. Overfører 100.000 til Tromsø for rettigheter nyfødtveileder.

EE

06.21

Paidos

Neste nummer: Legemidler til barn. Frist 08.02.

EK

Pedweb

Oppdatere innhold.

ET

Sosiale medier

Frist forskningspris og æresmedlemspris 01.04.

MGI

Høringer
Ending i læringsmål og
omstrukturering

Justering ordlyd læringsmål: «selvstendig»

07.21

KS

08.21

Representantforslag i
Stortinget
om lovfestet logoped i
kommunene

Svar levert. NBF anbefaler at alle kommuner har tilgang til logoped med
noe barnekompetanse, ikke nødvendigvis en logoped pr kommune.

Veiledning av leger i
spesialisering

Ingen innspill. Støttes.

Forslag til endring i
barnevernloven
– tverrfaglig
helsekartlegging av
barn i barnevernet

Forespørsel sendes IG sosialpediatri som jobber videre med saken.

Løpende saker
- Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin
- Legemiddelnettverket

- KOBLE. Lansert, ikke komplett database, derfor begrenset antall
monografier per i dag. Jobber på spreng for å få det komplett.

- Internasjonal medisin,
- EMA/flyktningebarn, og
barn av IS-foreldre

Henvendelse fra Bente Brannsether-Ellingsen, NBF-representant i dnlf’s
menneskerettighetsutvalg vedr at barn far Gaza ikke får ha med seg sine
foreldre når de skal til sykehusbehandling i Israel. NBF stiller seg bak brev
til israelske myndigheter vedr foreldres rett til å følge sine barn til sykehus

- Helsenorge.no

- Sak på møte med KU

- Barnepalliasjon

- Utarbeidet eget palliasjonskapittel som skal inn i generell veileder.

- Gjør Kloke valg –
kontaktperson på hver
avdeling?

Sesjon på avdelingsoverlegemøtet 22.1.21 (se referat derfra)

09.21

Møter og kongresser
- EAP webinar

10.21

Oppnevninger
- Kandidatforslag
fagstyret sendt.
- fagråd for Norsk
Nyfødtmedisinsk
Kvalitetsregister,

11.21

12.21

- Gode tilbakemeldinger på veileder. Lansering med bl. a kronikk til
legetidsskriftet planlegges.

Orienteringer
- FFB lanseres seg som
Nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon
- Referansegruppe,
faglige råd om
forhåndssamtaler,
Eventuelt

Annonseres på pedweb.no
Unni Mette Köpp.
Nils Thomas Songstad, UNN

Høringssvar sendt fra NBF sin interessegruppe for barnepalliasjon

Janicke Syltern NBF sin representant

Alle

FELLES MED KU/SPES.KOMITE
13.21

Møte IG

13 av 15 IG skal ha møte.
Claus: Presentasjon på zoom og info om veilederne.
Fokus på å oppdatere veiledere.

14.21

Pediatriveilederne

Oppfordre LIS til å delta i arbeidet. Hva skal ligge på helsebiblioteket? Nå
ligger også transisjon og BO som fane ved veilederne. Legge mer på
pedweb? Krever mer redigering/oppdatering. Enighet om akutt/generell
veileder på Helsebiblioteket, resten på pedweb.
Finansiering av arbeidet med oppdatering/vedlikehold av nettsider?.

15.21

Helsenorge.no

Arbeid fordelt til interessegrupper.
Mye gjort, en del gjenstår. Problem med manglende respons.
Helsenorge.no brukes mye, stor tillit til informasjon som finnes der. NBF
jobber videre med oppdraget.

16.21

Spesialitetskomite

Informasjon om hva spesialitetskomiteen har gjort 2020.
Har vurdert søknader om godkjenninger utdanningsinstitusjoner. Ikke
gjennomført avdelingsbesøk.
KW har videresent til RegUt innspill om antallsbegrensning på digitale
kurs. Noen av plattformene har antallsbegrensninger, bl.a. whereby som har
maks 50. NBF kan stille seg bak krav om å øke antall på kurs. Bør tas opp
med fagstyret. Krav om utdanning er kun læringsmålbasert, ikke krav om at
LIS skal ha gruppe 1 eller tidskrav. (Hdir som bestemmer ang utdanning,
legeforeningen/fagene har liten plass i dette) Vi som fagmiljø bør definere
hva som skal kreves for å bli godkjent spesialist i barnemedisin. Vurderer å
ta dette som tema på neste avdelingsoverlegemøte.

