SAKSLISTE
Møtetype:
Tid:
Sted:
Til stede:

STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING
30.11.20, 10.00-15.00
Amerikalinjen/Teams
Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Jan Magnus Aase (JMA), Erle
Kristensen (EK), Ina Hartløff Helland (IHH).
Teams: Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Eirin Esaiassen (EE), Erling Tjora
(ET), Karsten Simonen (KS), Signe Hatteland (SH)

SAK

Saker:

Ansvar
Frist

98.20

Godkjenning av dagsorden Godkjennes.

ES

99.20

Godkjenning av referat
telefonmøte 23.10.20

ES/
IHH

100.20

Covid 19

Nytt: utbrudd i skoler får mye medieomtale. Ser ut til å være lite
smittespredning fra og blant elever. Politisering av situasjon mtp tiltak i
skolen. Det har kommet 3 studier fra Norden hvor man ser at lærere
ikke er mer smittet enn andre. Flere tilfeller av MIS-C i Norge. Nå
meldingspliktig til MSIS også ved pos. antistoffer og klinisk MIS-C,
ikke kun ved pos. PCR.
Politidirektoratet: Økning av seksuelle overgrep og vold i nære
relasjoner.
Møte/kurs via FHI: MGI, Ketil Størdal og Per Kristian Knudsen
planlegger å invitere til webinar om covid 19 og MIS-C.

Legeforeningens
erfaringsrapport

Bedt om tilbakemelding fra fagmedisinske foreninger. Skrives av ES og
Claus Klingenberg.
Kommentere digitalisering, som ikke alltid er egnet til konsultasjoner
med barn. Endring av arbeidsoppgaver, inkl for helsesykepleiere.
Spesialistutdanning med manglende besøk fra spes.komite/færre
kurs/mindre internundervisning. Oppdatert veileder fra IG gjøres som
fritidsarbeid.

Godkjennes med endringer fra JMA og MGI.

MGI/
ES

Vanskelig med vaksineprioritering når man vet så lite om vaksinene.
Vet ikke om det gir flokkimmunitet enda. Barneleger antakelig ikke de
som skal prioriteres først, men heller ansatte på intensivavd. og boliger
for eldre.
101.20

NBFs møter
- Januar i Oslo.
Avdelingsoverlegemøte.

IG-møter.

21. (styremøte) og 22.januar (avd.overlegemøte) på Legenes hus. Gry
Bjørnstad i legeforeningen kan bistå.
Avd.overlegemøte: Spesialisering, med utgangspunkt i innlegg på
faglandsrådsmøtet. Kloke valg, kontaktperson på hver avdeling?
Digitale konsultasjoner, erfaringer, veileder for bruk? Møtestruktur,
gjennomgang av questback. Orienteringer: Covid 19. Status
nyfødtveileder. Endring bioteknologiloven, NIPT. UKOM,
meldeordning. Beredskap, akutt pediatri – henv. fra barneombudet.
Sos.ped har laget rapport, varierende kvalitet på tilbudet ved norske
barneavdelinger. KOBLE?
IG-møte 29.januar. ES og JMA med Claus og KOBLE.
Det må lages program og invitere til digitalt møte. Oppfordre til å delta
på dette. 8 ønsker rom, 4 digitalt. JMA undersøker med MEET. Lunsj
og lokale står NBF for.

JMA/
Alle

- Vårmøte i Tromsø, siste
uke i mai.

Har bestilt lokale for vårmøtet og avd.overlegemøte. Begynt med sosialt
program. Kommet et forslag på æresmedlem.
Planlegges etterutdanningskurs.
Fondstyret med avslag på dekning av utgifter til LIS for deltakelse på
fagmedisinske møter. Fagmedisinske foreninger bør fronte sammen mot
fondstyret. IHH mailer ledere av FUXXene.
Ære de som er flinke til å sende LIS på årsmøtet.

102.20

Økonomi

God økonomi.

EE

103.20

Paidos

Mange tilbakemeldinger om utmerket blad. Neste nummer legemiddel
til barn. Ønske om noen inn i redaksjonen fra midt/nord. EE og KS
forhører seg om dette.

EK

Pedweb

Revisjon av covid-retningslinjer.

ET

Sosiale medier

Jobber med hva som skal legges ut.

SH

Høringer
- gode helse og
- Innspill fra St.Olav innsendt. Nasjonal veileder for heletjenester
omsorgstjenester til personer støttes.
med funksjonshemming

KS

104.20

105.20

- forslag om endring i
apotekloven

- Apotek kan bytte. Problem med bytte med insulin, sendt kommentar
om at det ikke er uproblematisk. (Biosimilar ofte mab-er)

- utkast til anbefalinger om
prioritering for
intensivbehandling ved
kapasitetsbrist

- vist til uttalelse tidligere sendt.

- forslag til forskrift
videreutdanning for bl.a.
barnesykepleiere

- klinisk miljø har hatt lite innflytelse på hva som er innholdet i
utdanningen.

Feb.

- velferdsteknologi til barn
og unge med nedsatt
funksjonsevne.

- ingen innvendinger til rådene gitt i høringen.

03.01

Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin

- Karianne Tøsse jobbet bra med veileder. Digitalt møte 07.12 mtp
lansering. Ligger under barnelegeforeningen.no.

Legemiddelnettverket

- Satsning: pasientsikkerhet.

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

Barnepalliasjon

-

- Noen IG som ikke har levert tekster. Kan deles ut i januar. Tung
prosess, omfattende. Bestillingen kom fra myndighetene, burde vært
frikjøpt/honorert for jobben.
- I bevilgningen for covid19 er det lagt inn en setning om at bevilgning
også omfatter barnepalliasjon. Statssekretær ønsker oversikt over hva
som har skjedd mot slutten av året og skal følge opp. Anja Lee skal
samle inn dette.

Gjør Kloke valg –
kontaktperson på hver
avdeling?

- Kloke valg gruppen er oppnevnt av styret i NBF. Skal det være
tidsbegrenset oppnevning til kloke valg gruppa? Styret ønsker å
undersøke hvordan samarbeidet med IG har vært og er. Kommet
tilbakemeldinger om at varige kloke valg på inn i veilederne for å ha
noen betydning. Dette gir behov for sterk forankring av rådene i IG.

106.20

Akuttundersøkelser barn
utsatt for vold og
overgrep.

107.20

Møter og kongresser
- Faglandsrådsmøte 03.11.20 - Grunnutdanningspris gitt UiT. Kloke valg. Spesialistutdanning, hvem
har ansvar for hva. Klargjøring av spes.komiteens rolle. Gjennomgang
av nettsidene til legeforeningen. Overbehandler vi til langt inn i døden?
Person fra pressen som la vekt på at det bør være den saklige stemmen
som snakker når foreninger uttaler seg. Valgkomite for neste fagstyre.
Valg på neste møte i april. Bør komme med forslag om kandidat fra
NBF.
- EAP webinar 22.-25.04.

108.20

109.20

110.20

Oppnevninger
- Varamedlem,
spesialitetskomiteen
- Arbeidsgruppe, utredning
helseinnovasjon
- Intern ressursgruppe for
evaluering av Nye Metoder

ES kontakter igjen IG sos.ped.
IG sos.ped har gjennomført spørreskjemabasert kartlegging av
barneavdelingenes arbeid med volds-saker. Ønske om
kvalifikasjonskrav. Eks etterutdanningskurs? Kvalitetsregister bør bli
landsdekkende.

AL

FUBU med ønske om at flere kan delta på EAP-møter. NBF kan dekke
flere deltakere til webinar. IHH ser på dette videre.
Eileen Wittmann nytt medlem.
NBF spiller ikke inn forslag.
Terje Rootwelt stiller

Orienteringer
- Vurdering, Berit
Nordstrands helseråd

- Har sendt svar. Vanskelig å behandle som etikksak.

- Beredskapslager,
legemidler

- Helse Vest har fått ansvar for beredskapslager. Videresendt
legemiddelnettverket. Ikke kommentert ytterligere.

- Arbeid med
implementering av tidlig
ultralyd/NIPT

- Samlet tilbud. Alle som skal tilby må være sertifisert. Avgrense hva
man skal se etter på tidlig ultralyd. Ved NIPT ser man på trisomiene 13,
18 og 21. Ved avvik må man henvises barnemedisinsk senter.
Sannsynligvis samme antall henviste, men kommer inn tidligere.

- LIS-kurs, nytt system for
påmelding

- Sykehusene får tildelt et visst antall plasser til kurs og leder
bestemmer hvem som skal kunne melde seg på til disse.

- Styresammensetning

- Et medlem «bør ha arbeidsplass utenfor barneavdelingene». Vil være
kostbart å ha privatpraktiserende med i styret pga satser for
praksiskompensasjon. Kan bli aktuelt dersom høyaktuell kandidat.

Eventuelt

ES

Alle

