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Til stede: Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Erle Kristensen (EK), Karsten 

Simonsen (KS), Signe Hatteland (SH), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Jan 
Magnus Aase (JMA), Eirin Esaiassen (EE), Erling Tjora (ET), Ina Hartløff 
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SAK Saker:  Ansvar 

Frist 

77.20 Godkjenning av dagsorden Godkjennes ES 

78.20 Redaktør sosiale medier 
 

Signe Hatteland, som jobber ved SUS, er vararepresentant i styret, og 
redaksjonsmedlem i Paidos overtar vervet som redaktør for sosiale 
medier. Signe deltok på styremøtet og er ønsket varmt velkommen. 

 

79.20 Spesialitetskomiteen  Flere av medlemmene står på valg. Kristin Wasland som er leder har 
sagt seg villig til å fortsette som det. Ingebjørg Fagerli som er 
vararepresentant ønsker også å fortsette. Uavklart om Jorunn Ulrichsen 
fortsetter. Styret foreslår at Nicolay Mortensen, som nå er spesialist, kan 
overta etter Jorunn Ulrichsen og at FUBU sammen med 
spesialitetskomiteen finner en ny LIS som kan være vararepresentant. 
Poengtert at det er viktig at det er reell LIS representasjon i 
spesialitetskomiteen. Viser ellers til vedlegg vedr spesialitetskomiteens 
arbeid. Det skal tas rede på formalitetene, spesialitetskomiteens relasjon 
til den fagmedisinske foreningen og til Helsedirektoratet. 

 
 
 
 
 

80.20 NBF-møte juni 2021 
 

Det er besluttet, etter diskusjon i styret, kommunikasjon med kolleger i 
Levanger som var tiltenkt vårmøtet 2021 og kolleger i Tromsø som 
skulle arrangere de avlyste pediaterdagene 2021 at møtet legges til 
Tromsø. Det vil i utgangspunktet være en flytting av pediaterdagene. 
Pandemisituasjonen gjør at programmet kan tilpasses den virkelighet 
som gjelder. Dette vurderes av den lokale arrangør i samarbeid med 
møtesekretær og styret. Kollegene på Kalnes og kollegene i Haugesund 
får beskjed om å vente med planlegging av vårmøte hhv 2022 og 2023. 
Møtestrukturen skal evalueres. Det vil bli tatt en avgjørelse knyttet til 
fremtidig møtestruktur i forbindelse med årsmøtet 2021, i juni 2021. 
Etterutdanningskurset legges til møtet i Tromsø i juni 2021. Det trengs 
en leder for komiteen. Styret ønsker at Ketil Størdal, som ledet arbeidet 
med etterutdanningskurset i Stavanger tar på seg dette oppdraget også 
kurset i 2021. 

 

81.20 Aktiviteter i NBF-regi i 
januar 2021 
 

Planlegges til siste uka av januar, torsdag og fredag. Primært 28. og 29. 
januar, evt 21. og 22. januar. Holdes på Legenes hus såfremt det er 
ledige lokaler. (Ina/Elisabeth holder kontakten mot Legenes hus). 
Dag 1: 
Styremøte + møte med Styret, Kvalitetsutvalget og 
Spesialitetskomiteen. Felles middag om kvelden. 
Dag 2: 
Avdelingsoverlegemøte 
Arbeidsmøter for interessegruppene. 
Det har vært foreslått et kort Webinar. Spørsmål om hvorfor vi skulle ha 
det? Styret vurderer at det i denne omgang er viktigst å sette av tid til 
arbeid i interessegruppene. 
 
Elisabeth kontakter først avdelingsoverlegene for å sikre at det gis fri til 
arbeidsmøter. Deretter kontaktes de ulike interessegruppelederne. 

 



Program for arbeidsmøtene må interessegruppene selv stå for. Kommer 
tilbake til hvor mange grupperom som trengs. 
Jan Magnus kontakter KOBLE med tanke på hva de evt trenger fra de 
ulike faggruppene. De fleste interessegruppene har levert det som har 
vært etterspurt! 
Anne Lee Solevåg har meldt inn hvilke interessegrupper som ennå ikke 
har levert tekster til Helsenorge.no. 

82.20 Nytt styre  Valgkomiteen for nytt styre, fra etter sommeren 2021 ønsker beskjed 
om hvem som tar gjenvalg, hvem som går ut av styret. Landes på neste 
styremøte. 

 

83.20 Status vedr Covid 19. 
 

-Veilederne for hvilke barn som kan gå på skole/i barnehage er nylig 
oppdatert. I hovedsak kun de barna med de alvorligste nevrologiske 
lidelsene som det er knyttet tiltak til. 
-Stor bekymring globalt pga at vaksinasjonsprogrammene lider under 
pandemien. I Norge er det etterslep hva gjelder MMR vaksinasjon. 
Forventes epidemier som følge av at vaksonasjonsprogram rakner. 
-NBF ble invitert til å være med i utarbeidelsen av råd for å sikre barn 
og unge trygg helsehjelp under pandemien. Helsedirektoratet, FHI og 
Allmennlegeforeningen aktører. Gitt råd om at barn ikke bare skal testes 
ved symptomer, men få en vurdering av sin helsetilstand. Rapportert fra 
mange land, også Norge at barn kommer senere til sykehus med b.a 
nyoppdaget diabetes, kreft, omsorgssvikt fordi de sent kom i kontakt 
med lege. 
-FHI stiller spørsmål om ikke karantenereglene for barn og unge er for 
inngripende/strenge. I Frankrike må 3 barn i en klasse være smittet før 
klassen er i karantene. I Sveits kreves det 2 smittede barn. I Norge 
holder det med ett. 
- Enighet om at NBF som forening må fortsette å jobbe aktivt for at 
tiltakene knyttet til barn ikke blir for inngripende 

MGI 

84.20 Eventuelt Eirin orienterer om at det er søkt om kr 30 000 fra kvalitetsfondet i 
Legeforeningen. Elisabeth tar opp debatten i media knyttet til 
«filleristing». Aktuelt å være med på en kronikk sammen med Norsk 
rettsmedisinsk forening? Avventer tilbakemelding/tekst derfra. 
Barnelegene er barnas advokater og slik det er i dag er det nok flere 
barn det skulle vært meldt bekymring for/evt anmeldt en mistanke om 
kriminelle handlinger. 
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