MØTEREFERAT
Møtetype: TELEFONMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING
Tid:
23.10.20, 12.30-15.00
Til stede:
Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Erle Kristensen (EK), Margrethe
Greve-Isdahl (MGI), Signe Hatteland (SH), Jan Magnus Aase (JMA), Eirin
Esaiassen (EE), Erling Tjora (ET), Ina Hartløff Helland (IHH)

SAK

Saker:

85.20

Godkjenning av dagsorden

Godkjennes

86.20

Godkjenning av referat
styremøtet 10.09.20
telefonmøte 07.10.20

Godkjennes
Godkjennes

87.20

Covid 19

88.20

NBFs møter
- Januar

89.20

90.20

Ansvar
Frist

Oppdrag fra HOD: gå gjennom og se om barns interesser og særlig
sårbare barn og unge er ivaretatt i anbefalinger, veiledere og nettsider.
Samarbeid mellom FHI og Hdir.
Barn inn til elektive u.s. avvises litt oftere dersom lette
luftveissymptomer (rennende nese).
Nedgang i antall vaksinerte for første dose MMR i 2020 sammenlignet
med tidligere år. FHI ser nærmere på dataene og følger opp.
Covid-vaksine: foreløpig lite informasjon om de aktuelle vaksinene,
derfor vanskelig å gjøre vurdering på bl.a. hvem som bør få den. De
fleste har ikke data på bruk hos de under 16-18 år. Noen fase 3 studier
vil inkludere barn fra 12 årsalder.
8 interessegrupper har bekreftet, mange ønsker fysisk møte.
Avd.overlegemøte: sende forslag til tema til ES, sette tema i november.
KOBLE ønsker gi tilbakemelding på hvor langt de har kommet i
arbeidet. Kan ha innledning.
Claus Klingenberg skal ha innledning om veilederne.

ES
IHH
MGI
ES

JMA/
Alle

- Juni

Tromsø har bekreftet at de kan ha møte første uke i juni. Mye
usikkerhet om det blir aktuelt med fysisk møte.
Ketil Størdal har takket ja til å lede etterutdanningskurs.
EE: mange spm ang corona fra kollegaer i Tromsøe, ang. om det er
riktig å skulle avholde møtet.. Anbefales å lage en plan for møtet, men
med mulighet for digitalisering, om enn noe redusert innhold. Ikke noe
poeng å utsette til høsten, like usikkert da som til våren. Vi trenger å
avholde årsmøte og valg av nytt styre.

Økonomi

Ingen store utgifter nå, lite aktivitet.
Kompensasjon til Tromsø for arbeidet med veilederne i år?
Fått godkjent 100.000 fra legeforeningen i forbedringsarbeid.
Boken gir litt inntekter til Tromsø. ES hører hvor store inntekter dette
har gitt Trømsø før vi bestemmer sum.

EE

Tema hjernehelse, kommer i november. Det har vært noe færre
annonser i Paidos. Ny frist 01.mars til æresmedlem, forskningspris og
søknad global helse. Bør promoteres i SoMe. Forskningspris er lite
annonsert og antakelig lite kjent. Endre på sammensetning i komiteen?
ET tar det videre.

EK

Noen innspill på endringer på coronaråd, ellers lite aktivitet. Frist 8.feb
på å få inn informasjon om nye pedweb i Paidos.

ET

Paidos

Pedweb

ES

ET

Sosiale medier

91.20

92.20

Høringer
- utredning og ivaretakelse
av mennesker med
utviklingshemming
- covid19 vaksinasjon
Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin

Signe Hatteland ny ansvarlig sosiale medier. Får hjelp av MGI i
oppstart. Ved forrige møte angitt at vi skal stenge kommentarfeltene.
Ny enighet i styret om at vi lar kommentarfeltene stå åpne.

SH/
MGI

Venter på innspill fra habiliteringsmiljøet.

18.11

KS varer ut sammen med MGI.
- Veileder gode overganger snart ferdig. Karianne Tøsse sendt
forespørsel hvor mye som er igjen på konto. Behov for midler i
forbindelse med lansering. Bedt om å presentere for fagdirektører. Sak
for avd.overlegemøtet. Karianne sender veilederen til KU før endelig
publisering.

Legemiddelnettverket

- JMA nylig i møte ang digitalisering av blandekort. Saken er satt på
agendaen i forrige inter-regionale IKT-direktørmøte og skal følges opp
videre. Det vurderes forskjellige plattformer. En pilot som to studenter
har laget på oppdrag fra nettverket ønskes gjennomført, for å dra
erfaringer fra denne.

Internasjonal medisin

-

EMA/flyktningebarn, og barn av IS-foreldre

Alle

ES

Helsenorge.no

- Interessegrupper som har en jobb å gjøre får beskjed fra ES før januar.

Barnepalliasjon

- I budsjett for regionale helseforetak ble det i juni satt inn setning om at
penger gitt i forbindelse med corona også skal brukes til å opprette
ES
barnepalliative team. Bl.a. St.Olav har bevilget til neste år, men
bevilgningen gjelder kun for et år, det holder ikke for å ha et team. ES
høre med de andre regionene.

Gjør Kloke valg

- Bl.a. tema på faglandsrådsmøte.

93.20

UKOM

Antakelig presentasjon i neste nummer av Paidos.
Laget egen lov etter opprettelse hvor det er gitt vide fullmakter for å gå
inn i journaler og ha intervju av ansatte. Alle kan sende meldinger til
dem. Det sendes fortsatt meldinger til helsetilsynet, men de behandles
noe annerledes etter opprettelse av UKOM. Løsningen nå er at saker
sendes fra helse- og omsorgstjenesten til helsetilsynet, som videresender
til UKOM.
I barnesaken: fagmiljø oppfordret til bedre beskrivelse av
allmenntilstand samt en utarbeidelse for standardisering av foreldrenes
vurdering av tilstand. ES har henvendt seg Pål Iden med at
barnelegeforeningens nettverk gjerne bidrar. Hvem går rådene til? Det
er anslått svar neste uke.
Ordning med mye ressurser og stort handlingsrom men uklart hvem de
kan instruere og på hvilken måte de kommer til konklusjonene.
AL skal til faglandsrådsmøte og foreslår å ta opp dette som et
spørsmål/tema på møtet.

94.20

Møter og kongresser
- Paneldebatt og muntlig
høring, Stortingsmelding 24

ES deltok i paneldebatten og snakket med statssekretær Erlandsen i
etterkant. Erlandsen uttalte at bevilgning til barnepalliative team skal
følges opp.

Anja Lee og Marit Hermansen deltok på den muntlige høringen.
Finansiering av hospice ganske usikkert. Barnesykepleierforbundet og
NBF inviterer til nytt møte med brukerorganisasjonenene i februar.
95.20

Oppnevninger
- Spesialitetskomiteen

96.20

Orienteringer
- Opprettelse av
hørselsregister

97.20

Eventuelt
Årshjul
Nytt styre

ES har kommunisert med Kristin Wasland. Det trengs en ny
representant. ES forhører seg, det kommer opp noen forslag ila møtet.
ES skrev støttebrev.

EK har laget forslag til årshjul. Gjennomgår punktene. Legge inn bl.a.
faglandsråd, årsmelding og frist for søknad penger til legeforeningen.
Gjennomgang av hvem i styret som ønsker å ta gjenvalg til høsten.
Nete møte er 30. november og det planlegges felles bespisning 29.nov.

Alle

