MØTEREFERAT
Møtetype: STYREMØTE/TELEFONMØTE NORSK BARNELEGEFORENING
Tid:
23.04.20, 12-16
Sted:
Skype/Senter for sjeldne diagnoser, Forskningsveien.
SAK

Saker:

Ansvar
Frist

17.20

Godkjenning av dagsorden

Godkjennes

18.20

Godkjenning av referat
styremøtet 14.01.20
avdelingsoverlegemøtet
15.01.20

Godkjennes
Godkjennes

19.20

Covid 19

ES
ES/
IHH

Stort arbeid å gjenåpne samfunnet, mer enn å stenge ned. Bra at NBF
MGI
har vært bidragsyter mtp åpning av skoler og bhg. Mer fram og tilbake i
arbeidet med listen over «utsatte barn» enn forutsett. Også sprik i
anbefalinger fra spesialister. Tilbakemelding fra barneleger om at de er
fornøyde med listen. Mange foreldre er glade for å høre at barna trygt
kan gå i bhg. Både HDIR og HOD skal se på listene som FHI sender fra
seg. De skal forskriftsfestet. Covid-siden på pedweb har blitt veldig bra.
Vedr tjenester til sårbare barn så stengte det meste. Politiet får ikke fulgt
opp. Familievernkontor stengt en periode. BV har klart å fortsette
tjenesten.
Koordineringsgruppe satt ned etter ekspertutvalget og startet arbeid
etter dette. IG for sos.ped burde vært representert i koordineringsgruppen. Legeforeningen tok ikke kontakt med NBF. Skal rapporteres
hver 10 dag til barne- og familiedepartementet. Uforståelig at det kunne
legges ned så mye uten risikovurdering i forkant.
MGI tar kontakt med leder i interessegruppa for sosped,Arne Myhre (er
han valgt på nytt?) for å høre om de kan involveres i denne gruppen.

20.20

NBFs møter
Pediaterdagene Stavanger -20 Veldig godt møte. Forsøkt å hente inn alle foredragene. Alle er ikke
sendt. Det er signalisert at det er greit omstendighetene tatt i
betraktning. Heller ikke purret på regnskap. Stavangers avdelingssjef
døde i begynnelsen av mars. NBF har sendt blomst/kondolanse i den
forbidelse.
Vårmøtet i Levanger – avlyst

Avlyst pga coronaviruspandemien
Inntil videre er planen at Levanger og Kalnes arrangerer vårmøte i hhv
2021 og 2022.

- Avdelingsoverlegemøte
10.06.20.

Best om flest mulig kan møtes. Enighet om at vi holder på planlagt
møte i juni.

- Årsmøtet

Vedtar at årsmøtet avholdes til vanlig tid, altså i juni 2020 (10.06)
Innkalling og sakspapirer inkl årsmelding sendes ut 4 uker før møtet.. .
Årsregnskap klart ila en uke. Så langt det lar seg gjøre unngå saker hvor
det skal voteres. Møtet avvikles med nettløsning.
ES og JMA tar det praktiske videre.
Hvordan skal LIS-utdanning organiseres? Kurs må gjøres nettbaserte
dersom dette vedvarer. Det er reg.ut og kurskomiteer som må gjøre om
på dette, men spes.komiteen kan også være pådriver.

JMA

Pediaterdagene Tromsø -21

Mye usikkerhet mtp foredragsholdere og flyreiser pga pågående
pandemi. Vanskelig å planlegge under slike forhold. Komiteen har
fremmet ønske om å utsette og ta dette som et vårmøte i stedet. Vet
forhåpentligvis litt mer før neste styremøte i mai. Det tas stilling til
arrangering av pediaterdagene 2021 i Tromsø på neste styremøte.
Finansiering av møter for LIS – ikke noe nytt. ES etterlyser igjen.

ES

21.20

Økonomi

Går med et ganske stort overskudd fra i fjor, ca 300.000. Underskrift av
regnskap fra styret sendes til oss på mail. Går gjennom tallene på neste
styremøte.

EE

22.20

Paidos

Mange gode tilbakemeldinger. Under en mnd til neste dødlinje 18.05.
Tema er smitte, klimatemaet er utsatt. Utlyst tegnekonkurranse. Husk å
sende inn navn på de som har disputert. EK har fått tilbud om jobb på
metabolsk lab, enighet om at det ikke endrer kvalifikasjon for å sitte i
styret. Redaksjonen fungerer veldig bra.

EK

Pedweb

Stadig påfyll av dokumenter på pedweb. Får ikke redigert selv fortsatt,
men har fungert greit. ET har ikke oversikt over hvor mange som er
inne. Får flere tilbakemeldinger om sidene enn tidligere, tyder på at
flere bruker den.

ET

Sosiale medier

Mye covid-19. Mindre delt i det siste.

MGI

23.20

Evaluering av møtestruktur Innspill i diskusjonen:
ES
i NBF, evt endring av
Ønskelig med arenaer hvor de som jobber med fag kan møtes. Kan i
vårmøtet fra 2022?
større grad ha arbeidsmøter. Ofte de samme personene som er engasjert.
Kunne man ha dette parallelt slik at andre kan inkluderes? Eks IG,
KOBLE, revidering av veilederne, forskningsgrupper. I tillegg mulig å
ha frie foredrag og årsmøte. Lokal arrangør kan presentere seg. Stort
potensiale å få med flere LIS inn i eks IG-grupper, men kanskje
invitasjonen til å delta inn ikke virker så relevant. Ofte få innen enkelte
fagfelt som deltar på disse møtene. Viktig å få engasjement for
veilederne. Vanskelig å kommunisere per mail når man skal bli enige i
ordlyd. Møter bør ha en paraply med bl.a foredrag og sosiale treff.
Finansieringen av LIS må fås på plass for at det skal være realistisk å få
dem med.
AL
Det bør tas opp på avd.overlegemøtet i juni. AL kan forberede en sak til
dette.
Ha et møte hvor deler er workshop eller ha pediaterdagene pluss
workshop.
Mulig lettere å få sendt LIS dersom det er to møter. Samtidig kan man
oppfordre til at større del av elektiv virksomhet legges ned dersom kun
et møte i året. De andre store fagmiljøene har et møte per år. Mindre
miljøavtrykk/reising ved ett møte i året.
Hva er kostnadene knyttet til å opprette arbeidsgrupper? NBF kan ikke
finansiere alle disse møtene. Legeforeningens kvalitetsfond?

24.20

Interessegruppene
Endring navn interessegruppe Etikk er viktig i alle grupper. Melder tilbake at palliasjon er nok.
barnepalliasjon (til palliasjon
og etikk)

Alle
ES

Oppdaterte lister over ledere

Listen på pedweb er ikke helt oppdatert.

ET

Plan for synliggjøring av
interessegruppene/
Føringer for valg av
leder/styre?

Henvendelse fra ny leder i IG endo, Jostein Førsvoll. Det savnes
formelle føringer for hvordan IG skal drives, hvordan valg skal foregå
og hva som er dens oppgaver.
Vedtekter for IG inngår i NBFs vedtekter, og ligger på pedweb:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskbarnelegeforening/Om-oss/vedtekter-for-norskbarnelegeforening/#39303
Formaliter rundt valg har sklidd ut. Ifølge vedtekter skal det sendes
innkalling til alle NBFs medlemmer ved IG-møter hvor det er valg av
styre. Medlemsliste for IG?
Vedtekter fra pedweb kan kopieres og sendes ut til lederne.
ET/ES
Lettere dersom det var en felles mal.
Eks i nyfødt er det nå statutter om maks fire år som leder. Ønskes at alle
helseregioner er representert. Kan ha en kontaktperson i hver
helseregion. Ønske om å få LIS mer engasjert i IG.
Typiske oppgaver nevnt i henvendelse: oppdatering av veileder,
høringsuttalelser (disse står i vedtektene), kontaktperson helsenorge.no,
arbeid med KOBLE, arrangere faglige møter (SPISS/LIS), skrive i
Paidos. Send forslag til ES og ET.
Leder får finansiert reise til IG-møte.
25.20

Henvendelser siden forrige
styremøte
Skjermbruk hos barn (til IG
barnenevro?)

Utg. kanadiske retningslinjer. Utarbeidet retningslinjer.
Sendt IG barnenevro

ES/
Alle

Kiropraktikk og barn (til IG
barnenevro)

Einar Bryne har sendt henvendelse ang barnekiropraktikk. Sendt tilbake
til interessegruppen. De skulle hatt det som tema på sitt årlige
vintermøte. Utsatt.

26.20

Etterutdanning

ET sitter også i gruppa. Ketil Størdal har planlagt sak til årsmøtet.
AL
Oppdraget kom fra legeforeningen. Ser for seg 300 timer etterutdanning
ila 5 år. Det er satt maks timer på forskjellige kategorier. NBFs møter er
klassifisert som obligatoriske timer. Dette er ikke en resertifisering.
Kan sendes med ved innkalling til årsmøtet og tas som del på
avdelingsoverlegemøtet.

27.20

Høringer
- Organdonasjon

28.20

AL skrev innlegg til dette. Nasjonale retningslinjer uten at barneleger
har deltatt. I metodevurderingen begrenset seg til pasientpopulasjon
over 16 år.

KS
12.03.

- Forslag til endring i
utlendingsloven: omsorg
for EMA 15-18 år.

Sendt svar, oppfordret til at de bør ivaretas av BV.

06.03.

- Faglige råd for tidlig
oppdagelse/respons ved
forverret somatisk tilstand

Anne Solevåg har skrevet høringssvar.

30.03.

- Helsetilbud til personer
som står i fare for å begå
overgrep mot barn

Sendt IG sosialpediatri.

26.05.

- Innspill til målarkitektur
for nasjonal datadeling i
helse- og omsorgssektoren

Innsynsrett i journal: Bør sees på mtp foreldrenes rett til innsyn. Kan se
på tidligere svar

28.05.

-NOU 2020:1. Tjenester til
personer med Tourette og
autismespekterforstyrrelse

Kan sendes habiliteringstjenesten

27.05.

Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin

Alle

Legemiddelnettverket

Veileder i transisjon er ferdig. Skulle vært sendt ut på høring, men er
utsatt pga pandemien. Planlagt å lansere på neste pediatriske møte. Kan
sendes på høring før sommeren. Presenteres på avdelingsoverlegemøtet.
Gjenoppta gjennomgang av veilederne. Farmasøytene i KOBLE har fått
mindre tid til å jobbe med dette. Bruker KOBLE nettverket? Det er
sendt forespørsel til IG-ledere og avd.overleger om tilbakemelding på
manglende indkasjoner og virkestoff i kinderformularium.

Internasjonal medisin

NBF oppfordret til å underskrive opprop om å evakuere barnefamilier
fra flyktnigeleir i Moria. Tyskland har hentet 150. Norge har ikke hentet
noen. Fristen har gått ut. Gjør ikke fremstøt mtp dette.

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

Fortsatt uavklart hva som er rette fremgangsmåte for å få dette arbeidet
gjort. Ikke hovedfokus i dag.

Barnepalliasjon

Oppdragsdokument om opprettelse av regionale palliative team for barn
og unge. Finnes formelt bare på OUS. Jobbes med det flere steder, noe
forsinkelse pga pandemien.
-

Choosing wisely
29.20

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

30.20

Oppnevninger
- representant i CL- utvalget i
Norsk Barnepsykiatrisk
forening
- Rådgivende gruppe for
covid-19
- Representanter til
faglandsråd i november.
- EAP-møte 29 – 30.05,
Valetta, Malta - utsatt
- Kandidater til priser

31.20

Orienteringer
- innspill vedr prioriteringer

32.20

Eventuelt
- Erfaringer fra dette møtet

Se referat fra møtene (Evt lenke opp referatene)

Hans Petter Fundingsrud har foreslått Tomas Alme, Ahus. Godkjennes
av styret?
- Claus Klingenberg oppnevnes.
- AL (repr) og ES (observatør). LIS: Håvard Solvin, Skien.
- Ingen innkomne forslag til æresmedlemmer.
- Sende påminnelse for stipend for global helse?
NBF sendte inn innspill vedrørende prioriteringer. Fikk frem poenget
om sårbare barn i prioriteringene. Listen fra legeforeningen er
overlevert til HDir – hva som har skjedd deretter er ikke kjent. Det er
også oversendt innspill fra oss knyttet til intensivbehandling av barn.
Vellykket med Skype. Ide for fremtidige møter, om ikke alle så noen.

JMA
AL
ES
MGI

Alle

