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INNLEDNING
Norsk barnelegeforenings (NBFs) overordene formål er i henhold til vedtektene å “arbeide
for god barne- og ungdomshelse ved å fremme forebyggende, kurative og palliative
helsetjenester”. NBF skal gjennom sitt arbeide også “stimulere til forskning og være et
vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin”.
Fire ganger tidligere har NBF konkretisert ambisjonene for eget arbeid i form av skriftlige
dokumenter. De første to ble betegnet som “Generalplaner” og ble publisert i hhv. 1979 og
1997. Deretter fulgte dokumentene “Satsningsområder for norsk Pediatri 2011-2015" og
“Satsningsområder for NBF 2017-2021". Selv om både samfunnet og medisinen har endret
karakter gjennom de siste 40 årene gjenspeiler alle disse strategidokumentene
Barnelegeforeningens brede faglig engasjement for barns helse- og oppvekstsvilkår.
Arbeidet med å sikre kvalitet i pasientbehandlingen går igjen som en rød tråd, derunder
ønsket om å bidra til at norsk pediatri utvikler seg i takt med samfunnet rundt seg. NBF sitt
engasjement for sårbare og utsatte pasientgrupper er et annet fellestrekk, likedan fokuset
på kvalitet i utdanningen av nye spesialister.
Arbeidet med NBFs femte strategidokument ble igangsatt høsten 2021. Førsteutkastet til
dokumentet ble utarbeidet i løpet av et todagers arbeidsseminar 17.-18. mars 2022.
Manuskriptet har deretter vært gjenstand for samlet bearbeiding av NBFs styre.
Førsteutkast av dokumentet ble i april 2022 sendt til bred høring hos NBF sine underutvalg
og samarbeidspartnere, samt til lederne ved landets barneavdelinger. Det innkom
høringsinnspill fra 16 forskjellige instanser, og alle forslag til forbedringer og endringer har
vært gjennomgått av styret før endelig ferdigstilling av dokumentet.
Strategidokumentet for NBF for 2022-2026 ser for seg foreningens videre arbeid langs tre
akser:
Kapittel 1: “Fag, utdanning og kvalitet” omhandler videreføringen av NBFs mangeårige
engasjement for å sikre god og likeverdig medisinsk praksis innenfor vår spesialitet.
Pediatrien er et omfattende fag, og kravene til kunnskap og ferdigheter er store. Arbeidet
med Pediatriveilederne på Helsebiblioteket.no og implementering av systematiske
skåringsverktøy bidrar til å kvalitetssikre behandlingen som tilbys barn og unge på norske
sykehus. For å opprettholde god kvalitet i pasientbehandlingen er vi avhengige av å
opprettholde god kvalitet i spesialistutdannelsen, og vi må sikre at kunnskapsgrunnlaget for
faget vårt oppdateres gjennom forskning og etterutdanning.
Strategidokumentets kapittel 2 har vi gitt tittelen “Søkelysmedisin”. I dette avsnittet peker
vi på pasientgrupper som vi mener er ekstra utsatte eller som har et mangelfullt
behandlingstilbud. Utjevning av sosial ulikhet i helse har de siste to årene vært et
satsningsområde for Legeforeningen og Covid-19-pandemien har tydeliggjort økende
helseforskjeller også i barnepopulasjonen. Kapittel 2 adresserer hvordan NBF bør arbeide
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for å øke oppmerksomheten omkring disse sårbare pasientgruppene og styrke vår evne til å
ivareta deres behov.
Den tredje aksen i NBF sitt arbeid omtales i kapittel 3: “Fagnettverk og samhandling”. NBF
er en fagmedisinsk forening som i all hovedsak drives på dugnadsbasis. Alt som skjer i
foreningen, skjer i kraft av at styret kan spille på lag med dyktige kollegaer. NBFs faglige
legitimitet er forankret i 15 interessegrupper der en lang rekke ildsjeler bidrar med sin tid og
kompetanse. Gjennom å etablere faglige nettverk gir NBF sine medlemmer mulighet til å
utvikle egen kompetanse i kontakt med kollegaer med samme interessefelt. Etablering av
fagnettverk, møtepunkter og arenaer for samhandling er også helt avgjørende om NBF skal
klare å medvirke i høringsprosesser og ved akutte kriser.
NBF ORGANISASJONSKART, INKLUDERT SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE

Ved utgangen av 2021 hadde NBF 1145 ordinære medlemmer; 979 yrkesaktive og 166
pensjonerte medlemmer.
Det er styrets ønske at dette dokumentet skal bety et videre løft for utviklingen av vår
spesialitet og for helsetilbudet til barn og ungdommer i Norge.
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KAPITTEL 1: FAG, UTDANNING OG KVALITET
1.1

NBF VEILEDERE

Barnelegeforeningens veiledere har stått sentralt i NBFs fagarbeid i mer enn 20 år.
Akuttveileder i Pediatri ble første gang publisert i 1998 og Generell veileder i 2006. Ny
nasjonal veileder i Nyfødtmedisin, basert på Metodebok i nyfødtmedisin fra UNN, ble
publisert på nett i 2021. Prosessen med revisjon av veilederne er pågående. Dette er et
omfattende og tidkrevende arbeid som i all hovedsak utføres på dugnadsbasis av en rekke
medlemmer i NBF. Oppdateringen ledes av redaktør, som er medlem av kvalitetsutvalget
(KU) i NBF, i tett samarbeid med kapittelansvarlige/interessegruppeledere.
Veilederne foreligger nå kun i nettversjon via www.helsebiblioteket.no, der de er de mest
besøkte sidene. De brukes aktivt i den kliniske hverdagen ved alle landets avdelinger. For
mange avdelinger erstatter veilederne behovet for å lage egne lokale prosedyrer. I tillegg
brukes de aktivt i primærhelsetjenesten. Veilederne har derfor en viktig rolle i å sørge for lik
kvalitet i behandling uavhengig av bosted og øke pasientsikkerheten for barn i Norge.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
● Gjennom avdelingsoverleger jobbe for at bidragsyterne/kapittelforfatterne i
veilederne gis mulighet til å utføre dette arbeidet innenfor ordinær arbeidstid. Dette
vil muliggjøre regelmessig revisjon av veilederne og sikre behandlingsanbefalinger i
tråd med oppdatert praksis.
● I samarbeid med Fagstyret i legeforeningen utrede mulige modeller for økonomisk
kompensasjon/frikjøp til redaksjonelt arbeid for veilederne.
● Jobbe for at LIS får en mer sentral rolle i arbeidet med veilederne, gjerne som del av
sin spesialistutdanning.
● Arbeide for at NBFs veiledere blir retningsgivende i regulatoriske beslutningsprosesser knyttet til barns bruk av legemidler, på linje med Helsedirektoratets
retningslinjer.
● Utarbeide et system for dokumentasjon av medvirkning i nasjonale anbefalinger i
veilederne og jobbe for at denne type dokumentert faglig innsats meritterer i
kliniske og akademiske ansettelsesprosesser.

1.2

KVALITET I LIS-UTDANNING OG ETTERUTDANNING AV SPESIALISTER

I 2019 ble ny ordning for LIS-utdanning innført for alle spesialiteter, og i løpet av kommende
periode vil de første spesialistene i barnesykdommer etter “ny ordning” bli godkjent.
Ansvaret for spesialistutdanningen har blitt overført fra Legeforeningen til Helsedirektoratet
(HDir); NBF og spesialitetskomiteen har nå kun en rådgivende rolle i spesialistutdanningen.
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Gjennomarbeidede læringsmål for spesialistutdannelsen, gode kurs i pediatri og regelmessig
ferdighetstrening er viktige virkemidler for å utdanne nye spesialister i barne- og
ungdomsmedisin. Det er gjort en stor jobb for å påse at læringsmålene i ny
spesialistutdanning er relevante og dekkende, og det er innført obligatoriske kurs i pediatri
som tar sikte på å dekke disse læringsmålene. Kvaliteten i LIS-utdanningen er også avhengig
av at det avsettes tilstrekkelig tid i klinisk praksis til veiledning og supervisjon. Både
læringsmål, kurs og kvalitet på veiledning må fortløpende evalueres og eventuelt revideres
for å sikre at ny utdanningsstruktur fungerer etter hensikten. Det er per i dag en utfordring
at det er regionale forskjeller i hvilke læringsaktiviteter som kreves for de forskjellige
læringsmålene. Dette skaper unødig variasjon i LIS utdanningen og praktiske utfordringer
dersom LIS bytter arbeidssted underveis i spesialiseringen.
NBF mener at forventningene til hva en spesialist i barnesykdommer skal beherske bør være
uavhengig av utdanningssted. NBF vil støtte opp under arbeidet i Fagutvalg for Barn og
Ungdom (FUBU) som en aktiv premissleverandør og bidragsyter for å sikre lik og god kvalitet
i LIS-utdanningen.
Det har i mange år vært diskutert å innføre en nasjonal ordning for resertifisering av
spesialister i pediatri og NBF har hatt det som et langsiktig mål i tidligere
strategidokumenter. Det ble i forrige periode utarbeidet en mal for etterutdanning av
spesialister i pediatri, men denne malen er lite kjent i kollegiet og brukes ikke. NBF støtter
innføring av standardiserte rammer for etterutdanning av spesialister i pediatri, men
etterlyser systemer for registrering av dette på linje med det som er etablert for LIS. Det er
naturlig at dette arbeidet skjer samordnet med andre spesialiteter. Økt grad av digitalisering
og tilgang til opptak av faglige møter under pandemien har ført til bredere deltagelse i
møter og undervisning. Dette er et nyttig supplement til fysiske møter under forutsetning av
at temaet egner seg for digitale løsninger.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•

•
•

•

I nært samarbeid med spesialitetskomiteen påse at ny ordning for
spesialistutdanningen i pediatri fungerer etter intensjonen i alle avdelinger,
derunder målsetting om utarbeidelse av felles mal for læringsaktiviteter på tvers av
helseregionene.
Etablere et nettverk av utdanningsansvarlige overleger som sikrer bedre
samhandling mellom de ulike barneavdelingene og
Jobbe for å sikre at LIS har en reell stemme i evalueringen av spesialistutdanningen i
pediatri, og er representert i lokale utdanningsutvalg og kurskomiteene for alle
nasjonale kurs i pediatri.
Arbeide for å styrke utdanning i kommunikasjon, veiledning og supervisjon for både
LIS og spesialister.
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•

•
•
•

1.3

I samarbeid med avdelingsoverlegene tilstrebe at LIS får anledning til jevnlig å delta
på NBF sine møter, samt oppmuntres til å gjennomføre kvalitetsarbeid i regi av NBF
som del av obligatorisk oppgave i spesialistutdanningen.
NBF vil gjøre seg kjent med europeisk praksis med tanke på eksamener og
sertifiseringer for barneleger og subspesialiteter innenfor pediatri.
Opprettholde tilbud om oppfriskningskurs for generelle bakvakter i pediatri,
inkludert kurset «Nytt i pediatri – oppdatering for spesialister».
Arbeide for at foreslått struktur på etterutdanning av spesialister i barnesykdommer
holdes oppdatert og tas i bruk på alle barne- og ungdomsavdelinger.

FORSKNING

Forskning og medisinsk innovasjon er nødvendige forutsetninger for bedret diagnostikk og
behandling, men klinisk forskning innenfor pediatri er krevende. Mange sykdomstilstander
innenfor barne- og ungdomsmedisin er sjeldne. Forskningssamarbeid på tvers av sykehus er
ofte nødvendig for å rekruttere nok pasienter og gjennomføre studier med
gjennomslagskraft. Etiske vurderinger knyttet til forskning i barnepopulasjonen kan også
innebære strengere begrensninger enn det som ville vært tilfelle hos voksne. For få
barneleger viderefører forskningsaktivitet etter endt PhD løp. Det er viktig å identifisere
hvilke verktøy og virkemidler som kan benyttes for å stimulere flere barneleger til klinisk
forskning.
Noen forskningsområder innenfor barne- og ungdomsmedisin krever særlig
oppmerksomhet og bør følges tett. Kunnskapsgrunnlaget for barns bruk av legemidler er
svakere enn ønsket, det er behov for flere og bedre kliniske legemiddelutprøvinger. EUforordningen «Pediatric Regulation», ble vedtatt av Stortinget i 2017. Forankret i dette har
Legemiddelnettverket etablert strukturen NorPedMed, som fasiliterer kliniske utprøvinger.
Det er også behov for å støtte opp om forskningsprosjekter som tar sikte på å kartlegge
helsemessige konsekvenser av sosial ulikhet i barnepopulasjonen. Kunnskapsgrunnlaget
knyttet til effekten av forebyggende helsearbeid blant barn og unge er også utilstrekkelig og
må styrkes.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•
•
•

NBF vil overfor avdelingsledere argumentere for viktigheten av å tilrettelegge for klinisk
forskningsaktivitet på avdelingene, for eksempel gjennom delte stillinger.
Gjennom NBFs møter, artikler i Paidos og på Pedweb videreformidle ny forskningskunnskap innenfor pediatri, med særlig fokus på sårbare og «glemte» pasientgrupper.
Opprettholde utdeling av priser til beste vitenskapelige presentasjon ved NBFs møter
samt årlig utdeling av NBF forskningspris for beste vitenskapelige artikkel.
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•

1.4

I møte med avdelingsledere og i samarbeid med NorPedMed oppfordre til opprettelse
av forskningsposter for barn ved de store avdelingene, til støtte for klinisk forskning og
legemiddelutprøvinger.

AKUTTMEDISIN OG SYSTEMATISK VURDERING AV ALVORLIG SYKE BARN OG UNGE

Fra 2016-2018 ble det i regi av NBF utarbeidet en standard for barneovervåkning for å sikre
et mer enhetlig tilbud til de sykeste barna ved norske barne- og ungdomsavdelinger.
Standarden har vært et nyttig verktøy i arbeidet med å etablere barneovervåkningstilbud
ved flere av landets barne- og ungdomsavdelinger.
Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak er blitt faglig oppdatert og revidert,
og gir føringer for akuttmottak og observasjonsposter. NBF vil følge opp arbeidet med
retningslinjen, med særlig henblikk på mottak av barn og unge.
Helsepersonell involvert i mottak av akutt syke barn er avhengige av gode og innarbeidede
systemer for samhandling og oppfølging. Evaluering av innsatsen som er gjort er viktig, både
for å lære av godt utført arbeid og av uønskede hendelser. Gode rutiner må også sikre at
fagpersoner som har vært involvert i alvorlige hendelser ivaretas på en god måte.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
● Evaluere status for barneovervåkning ved landets barne- og ungdomsavdelinger.
● Kartlegge systemer for triagering av barn i mottak og bruk av systematiske
skåringsverktøy på avdelingene.
● I samarbeid med avdelingsoverlegene utrede NBF sin rolle i standardisering av
mottaksmedisin på avdelingene.
● Kartlegge status for regelmessig simuleringstrening på avdelingene.
● Gjennom avdelingsoverlegene jobbe for økt tilrettelegging for hospitering på
anestesi/intensiv for å øke kompetansenivået innen akuttmedisin blant barneleger.
● Fremme rutiner for oppfølging av helsepersonell som har vært involvert i håndtering
av akutt syke barn.

1.5

LEGEMIDLER TIL BARN

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) ble opprettet i 2009.
Nettverket er et «ektefødt barn» av NBF, og har siden oppstarten vært en sentral aktør for
pasientsikkerhet og kompetanseheving i arbeidet med legemiddelbruk hos barn. Sentrale
problemstillinger som nettverket jobber med er knyttet til sikkerhet, legemiddelmangel og
mangel på egnede legemiddelformuleringer til barn.
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KOBLE, Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler, ble lansert i 2021 og gir
uavhengig informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn. Oppslagsverket er en
oversatt versjon av det nederlandske Kinderformularium som har blitt tilpasset norske
forhold av Nettverket i tett samarbeid med NBFs interessegrupper. KOBLE er primært et
doseringsverktøy, men inneholder også informasjon om praktisk håndtering av legemidler
som skal gis til barn. Nettverket publiserer også en omfattende database som beskriver
korrekt utblanding og administrasjon av intravenøse legemidler til barn (Blandekortene),
herunder også premature og nyfødte.
Nettverket jobber sammen med Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) for økt
fokus på og kunnskap om bivirkninger hos barn. Begrenset forskning på, og redusert
tilgjengelighet av legemidler til barn og unge gjør det ekstra viktig med høy
bivirkningsrapportering for denne aldersgruppen. NBF ønsker å støtte Legemiddelnettverket
og RELIS i deres arbeid med å utvikle fagkompetanse og øke forskningsaktiviteten innenfor
farmakoterapi til barn i Norge.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•

•

•

•

•

•

Gjennom interessegrupper fortsette arbeidet med integrering, videreutvikling og
vedlikehold av KOBLE som vår primære informasjonskilde til legemiddelinformasjon
hos barn.
I samarbeid med Nettverket jobbe for stabil tilgang på egnede legemiddelformuleringer til barn. Spesifikt rette fokus mot utfordringer knyttet til manglende
barnevennlige formuleringer av smalspektret antibiotika.
I samarbeid med Kompetansesenteret for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten
(KAS) tilstrebe at barneavdelinger ved alle sykehus i Norge har tilgang på årlige
rapporter om antibiotikabruk og resistensmønster lokalt, samt kartlegge
styringsprogrammer for antibiotikabruk ved alle barneavdelinger i Norge.
I samarbeid med nettverket arbeide for å reetablere en nasjonal ordning for
håndtering av meldinger om feil og nestenfeil knyttet til legemiddelbehandling av
barn.
Gjennom NBFs kanaler (Paidos, Pedweb, sosiale medier, NBF-møter og
interessegrupper) jevnlig minne om og belyse betydningen av
bivirkningsrapportering og avviksmeldinger knyttet til legemidleradministrasjon i
barnepopulasjonen.
I møte med avdelingsoverlegene utveksle erfaringer med bruk av kliniske
farmasøyter tilknyttet barne- og ungdomsavdelingene.
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KAPITTEL 2: “SØKELYSMEDISIN”
2.1

FOREBYGGENDE MEDISIN OG MILJØ

Mange helseplager hos barn og unges kan forebygges gjennom å dekke grunnleggende
behov for søvn, riktig ernæring, fysisk aktivitet og trygge sosiale relasjoner. Systematisk
forebyggende helsearbeid gjennom hele barndommen har en viktig plass. Skoledeltakelse er
en viktig faktor for barn og unges helse. Som mange erfarte gjennom pandemien rammer
fravær fra skolegang barnets sosiale tilhørighet og utvikling. Over tid kan dette ha
konsekvenser for somatisk og psykisk helse, utdanning og fremtidig yrkesdeltakelse.
Andelen barn med overvekt og fedme er stabilt høy, og tiltakene settes ofte inn for sent.
Skjermbruken øker i barnepopulasjonen, den digitale plattformen er en stadig viktigere
sosial arena for barn og unge, men bidrar til fysisk inaktivitet. Økonomiske terskler
forhindrer deltagelse i barneidrett og fritidsaktiviteter, og har konsekvenser både sosialt og
helsemessig. Stortinget har vedtatt at salg av nikotinholdige E-sigaretter blir lovlig fra 2022.
Produsenter av denne type produkter har i andre land drevet målrettet markedsføring mot
barn og unge, noe som har medført økende nikotinbruk også hos ungdom. Det er vist
fosterskadelige effekter ved bruk av snus hos gravide i form av økt risiko for blant annet
prematuritet.
Barnelegeforeningen legger stor vekt på forebyggende helsearbeid og vil i neste
femårsperiode spesielt arbeide med å opprettholde høy vaksinedekning, skoledeltakelse og
forebygging av helseplager som henger sammen med kosthold, fysisk aktivitet og nikotin.
Menneskeskapte klimaendringer er en av de største samfunnsutfordringene i vår tid, og vil
ha en direkte påvirkning på vår egen og våre etterkommeres helse. I Norge kan vi forvente
at klimaendringene vil føre til mer flom og flere skred, økt utspredelse av flåttbårne
sykdommer samt økt pollensesong og -allergi. Klimaendringene vil ramme bosetning,
matproduksjon og spredningen av smittsomme sykdommer i andre land, som også vil
påvirke Norge. Helsetjenesten er i seg selv en stor produsent av klimagasser og trenger å
endre praksis for å redusere sine utslipp. NBF har som fagmedisinsk forening et ansvar for å
rette oppmerksomhet mot menneskeskapte klimaendringer og både gjennom egen aktivitet
og påvirkningsarbeid bidra til å begrense disse.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•
•
•
•

Være en støttespiller for helsemyndigheter og Landsgruppen av helsesykepleiere i
deres arbeid med å opprettholde høy vaksinedekning.
Øke barnelegers kunnskap om konsekvenser av skolefravær og stimulere til at man
rutinemessig adresserer skoledeltagelse i anamneseopptak hos alle barn.
I samarbeid med aktuelle aktører skrive en kronikk for å fremme betydningen av
sunn skolemat som forebyggende helsetiltak.
Arbeide for å redusere økonomiske terskler for deltagelse i barneidrett og
fritidsaktiviteter, spesielt for utsatte barn. Jobbe for økt fysisk aktivitet i
skolehverdagen gjennom politisk påvirkningsarbeid.
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•

•

•

I samarbeid med interessegruppene for endokrinologi og sosialpediatri samt
«Nettverk for behandling av barnefedme i spesialisthelsetjenesten» anerkjenne
alvorlig overvekt hos barn som en kronisk lidelse og følge opp arbeidet knyttet til
både forebygging og behandling.
Følge opp eventuelle endringer i nikotinbruk hos barn og unge etter legaliseringen av
E-sigaretter. Støtte opp under holdningskampanjer mot bruk av E-sigaretter,
sigaretter og snus hos ungdom.
Tilse at miljøperspektivet og reduksjon i klimagassutslipp hensyntas i NBFs
møteprogram.

2.2 SOSIAL ULIKHET I BARNE- OG UNGDOMSHELSE
Sosial ulikhet i helse er solid dokumentert og beskrevet, men utfordrende å gjøre noe med.
Forskning viser at lavere sosioøkonomisk status gir økt risiko for dårligere helse og økt
behov for helsetjenester. Norge er et av de landene i verden hvor det er minst forskjell på
fattig og rik, men forskjellene har økt de siste ti årene og ulikhet i helse er ytterligere
forsterket etter Covid-19 pandemien, spesielt for sårbare barn og unge. Fagstyret i
Legeforeningen vedtok i 2021 en resolusjon om sosial ulikhet i helse og vektla legers felles
ansvar for yte mest hjelp til de som trenger det mest.
Drivere for sosial ulikhet i barnealder er dårlig økonomi og boforhold, lavt utdanningsnivå
hos foreldre, svake norskkunnskaper og oppvekst i familier som strever med kronisk
sykdom, rus eller avhengighet. Barnets oppvekstforhold er med på å forme kosthold,
levevaner og yrkesvalg. Risikofaktorer for livsstilsykdommer senere i livet etableres allerede
i barneår.
Når barn blir akutt eller kronisk syke, vil de sosiale ressursene rundt barnet innvirke på
barnets mulighet til å få riktig helsehjelp. Som helsepersonell kan vi ubevisst bidra til ulik
kvalitet i pasientbehandling ved å vie mer oppmerksomhet og innsats til pasienter og
familier som likner oss selv. Sannsynligheten for at medisinsk behandling blir fulgt opp i
hjemmet er betinget i god og tilpasset kommunikasjon mellom behandler og familie. Det er
dokumentert at ungdommer i langt mindre grad oppsøker helsehjelp når aldergrense for
egenandel inntreffer. Etter press fra Legeforeningen vedtok regjeringen i 2021 at
aldersgrensen for egenandel skulle heves fra 16 til 18 år (Hurdalsplattformen).
Barnelegeforeningen ønsker i kommende periode å jobbe for å øke norske barnelegers
bevissthet om sosial ulikhet i helse og konsekvenser for utredning og behandling. Et godt
samarbeid med alle instanser som omgir kronisk syke barn, derunder primærhelsetjeneste
og skolevesen, er viktig for god ivaretagelse av sårbare og utsatte pasientgrupper.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•

Gjennom innlegg på NBFs møter og artikler i Paidos og på Pedweb bevisstgjøre
norske barneleger om hvordan mekanismer i helsevesenet bidrar til å opprettholde
og forsterke ulik kvalitet i medisinsk behandling.
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•
•
•
•

2.3

Benytte verktøy som Helseatlas for å påvise geografiske skjevheter i bruk av
helseressurser i Norge, samt oppfordre til å regelmessig oppdatere Helseatlas.
Drøfte rutiner ved manglende oppmøte til helsehjelp hos sosialt utsatte barn med
avdelingsoverlegene.
Følge opp regjeringens implementering av vedtak om å fjerne egenandeler for
ungdom opp til 18 år.
Etterspørre og videreformidle forskning knyttet til omfang og konsekvenser av sosial
ulikhet i helse blant norske barn og unge.

SPRÅKLIGE MINORITETER

Vi får et stadig mer internasjonalt og mangfoldig samfunn i Norge. I perioden fra 1990 til
2018 innvandret 186.455 barn fra 0 – 17 år til Norge. Årsakene til innvandring er
hovedsakelig familieinnvandring og barn på flukt. Flere flyktninger og innvandrere har både
mangelfulle digitale og norskspråklige ferdigheter, og er spesielt utsatt for å ikke få
tilfredsstillende helsehjelp. Tilgjengeligheten og kvaliteten av tolketjenester og informasjon
på morsmål har avgjørende betydning for å kunne yte likeverdige tjenester til alle pasienter.
Det er viktig for NBF at det brukes tilstrekkelig tolkefaglig kompetanse i all
pasientbehandling hvor pasienter og/eller pårørende har et annet morsmål enn norsk eller
har behov for tegnspråktolk. Barneleger må sikre at pasientene og foreldrene får
informasjon og medvirkning i egen behandling på tross av språklige barrierer.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•
•

•

2.4

I møte med avdelingsoverlegene sette fokus på bruk av kvalifisert tolk i utredning,
behandling og oppfølging ved alle landets barneavdelinger.
I samarbeid med interessegruppene og helsenorge.no og Felles nettløsning for
spesialisthelsetjenesten ha et mål om å utarbeide pasientinformasjon om de
vanligste medisinske tilstander hos barn og ungdom på flere språk.
Oppfordre barneleger som har flerspråklig bakgrunn til å lage informasjonsvideoer
og skriftlig informasjonsmateriell om ulike sykdommer som rammer barn og
ungdom. Videreformidle disse via NBFs kanaler på Pedweb, Paidos og sosiale medier.

BARN OG UNGE MED SAMMENSATTE LIDELSER

En stor og økende andel av barn og unge på norske barne- og ungdomsavdelinger har
kroppslige symptomer der medisinsk utredning ikke avdekker noen kjent organisk forklaring,
det kan være magesmerter, hodepine, svimmelhet, tretthet eller bevegelsesforstyrrelser.
Slike symptomer kalles også for funksjonelle symptomer. Barn kan også ha funksjonelle
symptomer som en tilleggsbelastning til somatisk sykdom, f.eks. ikke-epileptiske
(funksjonelle) anfall hos barn med epilepsi. Denne heterogeniteten har gitt opphav til
begrepet sammensatte lidelser.
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Mange barneleger mangler kunnskap om sammensatte lidelser og hvordan formidle
troverdige forklaringer på barnets plager (sette kropp og sinn inn i en større sammenheng).
Dette kan føre til unødig somatisk utredning, gjentatte legebesøk og opprettholdelse av
barnets symptomer. For å unngå denne runddansen er det viktig å gi barn og familie gode
mestringsstrategier.
Barnelegeforeningen vil i kommende periode arbeide for økt kunnskap om hvordan best
gjenkjenne, utrede og behandle barn og unge med sammensatte lidelser. Mange av
pasienten vil ha nytte av en tverrfaglig tilnærming og NBF ønsker å bidra til bedre
samhandling mellom faggruppene i dette arbeidet. Videre ønsker NBF økt oppmerksomhet
på pasientgrupper med særlig risiko for å utvikle sammensatte lidelser, derunder barn som
kommer til Norge som flyktninger, barn som undersøkes ved Statens Barnehus og barn
under omsorg av barnevernet.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•
•

•

•

•

2.5

Gjennom avisinnlegg, kronikker og faglige innlegg på NBFs møter bidra til å øke fokus
på barn med sammensatte lidelser.
NBF ønsker å bidra til bedre samhandling mellom faggruppene i oppfølgingen av
barn med sammensatte lidelser og arbeide for at det legges praktisk til rette for at
barneleger deltar i slikt arbeid.
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser
(NKSL) utarbeide e-læringskurs beregnet for helsepersonell som behandler barn og
ungdommer, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Videreføre samarbeid med Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) og
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) for å bedre oppfølgingen av barn med
sammensatte lidelser.
Bidra til å fremme forskningsaktivitet og kunnskap innenfor fagområdet.

BARNEPALLIASJON

Det er estimert at 8000 barn og unge lever med en kronisk og livsbegrensende tilstand i
Norge. Alle barneleger bør ha grunnleggende kunnskap om barnepalliasjon, slik det er
definert i «Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge», utgitt av
Helsedirektoratet i 2016. Mange elementer av det som bør inngå i et barnepalliativt forløp
ivaretas allerede gjennom etablert praksis i helseforetakene. Imidlertid mangler vi en
fullverdig integrasjon av den helhetlige tilnærmingen det er behov for i disse forløpene.
Norge ligger klart bak sammenlignbare land som Storbritannia og Tyskland både når det
gjelder faglig utbygging, forskning og økonomisk satsning på barnepalliasjon. Flere
helseforetak har etablerte barnepalliative team, men grunnet manglende finansiering har
teamene svært begrenset aktivitet.
I løpet av foregående strategiperiode har barnepalliasjon kommet inn som et selvstendig
kapittel i Generell veileder i pediatri. Kapittelet dekker en rekke temaer som er aktuelle i et
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palliativt forløp, fra diagnosetidspunkt til terminalfase. I samarbeid med Barnesykepleierforbundet har NBF etablert et landsomfattende tverrfaglig kompetansenettverk for
palliasjon til barn og unge. Nettverkets hjemmeside finnes under Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•
•
•
•
•

2.6

I samarbeid med interessegruppen videreføre påvirkningsarbeid, politisk og gjennom
media for å etablere varig finansiering av barnepalliative team.
Gjennom interessegruppene bidra til revisjonen av Nasjonal retningslinje for
barnepalliasjon.
I samarbeid med interessegruppen utarbeide forslag til læringsaktiviteter innenfor
læringsmål PED 005 knyttet til palliativ behandling av barn og unge.
Gjennom avdelingsoverlegemøter kartlegge hvordan samarbeidet mellom
barnepalliativt team og hjemmesykehus/hjemmebasert omsorg fungerer.
I samarbeid med Nasjonalt nettverk for barnepalliasjon og Interessegruppe for
barnepalliasjon følge opp etablering og drift av barnepalliative team ved alle
barneavdelinger.

UNGDOMSMEDISIN OG GODE OVERGANGER

Ungdom med kroniske tilstander, livsløpssykdommer eller alvorlig sykdom med
behandlingsbehov inn i voksenalder utgjør en pasientgruppe med særlige behov.
Ungdomsmedisin har vært et av NBFs satsningsområder siden 2011. Siden den gang har
ungdomsmedisin blitt innført som eget tema i LIS utdanningen, videreført inn i ny
utdanningsmodell (Pediatrikurs 7). Veileder for gode overganger for ungdommer i
helsevesenet ble publisert på Helsebiblioteket i 2020 og lansert på Legeforeningens
Faglandsrådsmøte i 2021. Det gjenstår å gjøre veilederen kjent og brukt både på
barneavdelinger samt blant spesialister innenfor voksenmedisin.
NBF har lenge arbeidet for en diagnoseuavhengig aldersgrense på minst 18 år ved alle
landets barneavdelinger. Det er også et pågående arbeid i NBF med å søke om
navneendring i spesialiteten slik at yrkestittelen bedre gjenspeiler aldersspennet innenfor
spesialiteten. Siden 2017 har andelen barneavdelinger med 18-årsgrense økt fra 14 til 16 (av
20). Én barneavdeling har 15-årsgrense, tre har 16-årsgrense og én har 17-årgrense. Alle
avdelinger med aldersgrense under 18 år oppgir et ønske om å øke aldersgrensen, men med
varierende grad av konkrete planer. For barnekirurgiske problemstillinger har antallet
avdelinger med 18-årsgrense steget fra 11 til 14 av 21 avdelinger. Mange avdelinger oppgir
variasjon i aldersgrenser mellom forskjellige kirurgiske spesialiteter.
I årene 2020 – 2022 har flere årskull opplevd markante omveltninger i sin skolehverdag og
fritid. Inngripende smitteverntiltak har medført sosiale begrensninger som i særlig grad har
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gått ut over ungdom. Samtidig har flere viktige arenaer for å forebygge, fange opp og møte
barn og ungdommer med psykososiale belastninger eller dysfunksjonell omsorgssituasjon
falt bort. Mange har på kort tid mistet positive og helsefremmende aktiviteter, og
helsetjenestene registrerer i etterkant av pandemien en økende pågang av barn og unge
med psykiske lidelser og sammensatte helseutfordringer. NBF frykter at
behandlingsapparatet ikke er dimensjonert for å møte et slikt økende behov.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•

•

•
•
•
•

2.7

Arbeide for å gjøre veileder for gode overganger fra barn til voksen og
Ungdomshelsestrategien bedre kjent på landets barneavdelinger bl.a. gjennom NBFs
møter, Paidos, Pedweb og sosiale medier.
I samarbeid med avdelingsoverlegene følge opp veilederens punkt om at alle barne- og
ungdomsavdelinger bør utarbeide en konkret plan for overgang fra barn til voksen på de
ulike fagområdene.
Videreføre arbeidet med å søke endring av navnet på spesialiteten fra Spesialist i
barnesykdommer til Spesialist i barne- og ungdomsmedisin.
Fortløpende kartlegge dagens praksis og eventuelle endringer siste 5 år i aldersgrenser
på norske barneavdelinger, med særlig oppmerksomhet på diagnosespesifikke unntak.
Bistå direktorat for E-helse i utviklingen av DIGI-UNG programmet som har som
målsetting å samordne digitale helsetjenester og informasjon for ungdom.
I samarbeid med Interessegruppen for ungdomsmedisin arbeide for å etablere en barneog ungdomspsykiatrisk liaison-funksjon i alle landets barne- og ungdomsavdelinger.

INTERNASJONAL BARNEHELSE

Barn utgjør ca. 30% av verdens befolkning. 80 millioner mennesker er på flukt i verden,
hvorav halvparten er barn som må sikres tilgang til grunnleggende helsetjenester. Ca.
13.800 barn under 5 år dør hver dag, og halvparten av disse dør i nyfødtperioden. Mange
barn dør av sykdommer som en enkle å forebygge eller behandle, som f.eks. prematuritet,
fødselskomplikasjoner, pneumoni, diaré og malaria. God tilgjengelighet på og oppslutning
om vaksiner er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Pandemien har i mange land skapt
problemer for gjennomføring av barnevaksinasjon og etterslepet av uvaksinerte barn har
økt betydelig. Norge har 1 barnelege pr. 4.900 innbyggere, i Nigeria er det til sammenligning
1 barnelege pr. 420.000 innbyggere. NBF har et internasjonalt ansvar for å stille opp for våre
kollegaer i andre land og bidra til å styrke helsesystemer og utdanning av barneleger globalt.
NBF vil senke terskelen og lette prosessen for nysgjerrige barneleger i Norge til å reise ut
ved å lage oversikter på Pedweb over aktuelle muligheter i utlandet. Flere barneleger bidrar
i ulike nødhjelpsorganisasjoner som f.eks. Røde Kors, Leger Uten Grenser og Norwegian
Emergency Medical Team (NOR EMT). NBF vil holde tett kontakt med disse organisasjonene
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og bidra til kommunikasjon til og fra barnelegemiljøet om behovene ute og
søknadsprosessene. NBF ønsker å forenkle prosessen med å finne informasjon og tips for at
flere av våre medlemmer vil velge å reise utenlands (også til andre vestlige land) for
hospitering, forskning og faglig fordypning i spesialiseringsløpet sitt eller i
utdanningspermisjonen til overleger.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•

•
•

•
•
•

Bidra aktivt i International Pediatric Association (IPA) og European Academy of
Paediatrics (EAP), og styrke samarbeidet med de andre barnelegeforeningene i
Norden.
Sikre at et av styrets medlemmer får et særlig ansvar for å følge opp styrets
engasjement innenfor internasjonal medisin.
Dele informasjon på Pedweb om muligheter for utenlandserfaring: herunder aktuelle
organisasjoner og de ulike sykehusene sine samarbeids- og utvekslingsavtaler. Her vil
også aktuelle ressurspersoner kunne registrere seg tilgjengelig for spørsmål.
Internasjonal helse løftes som perspektiv i tema på NBFs møter, og Paidos vil
opprettholde sin faste spalte “vindu mot verden”.
Videreføre årlig utlysning Globalt helsestipend.
Videreføre NBFs samarbeid med barnelegeforeningen i Botswana.
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KAPITTEL 3
3.1

FAGNETTVERK OG SAMHANDLING

INTERESSEGRUPPER

Interessegruppene (IG) utgjør grunnmuren i Barnelegeforeningens faglige virksomhet.
Interessegruppene representerer spisskompetansen innenfor sine fagfelt. De stimulerer til
forskning og videreutvikling av fagfeltet, og er høringsinstans for styret i saker som faller
innenfor fagfeltet. Interessegruppene har ansvar for oppdatering og revisjon av relevante
kapitler i NBF sine veiledere, og har vært sentrale i det rådgivende arbeidet overfor FHI
under pandemien.
Den nye digitale kunnskapen som er etablert under pandemien har tilrettelagt for jevnlige
møter med større deltagelse enn før. Digitale/hybride arbeidsmøter for interessegruppene
knyttet til revisjon av veilederne er et eksempel på dette. Interessegruppene etterlyser også
digitale plattformer for deling og lagring av dokumenter, og det må jobbes for å sikre gode
forutsetninger for det viktige arbeidet interessegruppene nedlegger.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
● Gjennom avdelingsoverlegene jobbe for at det skal avsettes konkret arbeidstid for
ansatte som påtar seg verv som IG-ledere i NBF.
● Opprettholde årlige arbeidsmøter for IG, i tillegg til møtene som holdes i forbindelse
med NBFs møter.
● Gjennom FUBU aktivt rekruttere LIS til deltagelse i IG-møter og arbeid med
veiledere.
● Arbeide for å etablere digitale plattformer for faglig utveksling og kvalitetsarbeid i
interessegruppene, enten innenfor eller utenfor Legeforeningens webstruktur.

3.2

KLOKE VALG OG KLOKE KLINIKERE

Gjør Kloke Valg (GKV) kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale «Choosing
wisely» kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er å redusere overbehandling og
overdiagnostikk i helsevesenet. Kampanjen er et samarbeid mellom Legeforeningen og flere
andre profesjonsforeninger i tillegg til Norsk Pasientforening.
Kloke Klinikere er en arbeidsgruppe som ble etablert i januar 2021 der målsettingen er å
bedre implementeringen av Kloke valg anbefalinger ved landets barneavdelinger. Kloke
klinikere er et faglig nettverk tilknyttet NBF der kontaktpersoner fra alle landets barne- og
ungdomsavdeling og fra interessegruppene er representert.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
● Fremme implementering av Kloke Valg ved å inkludere henvisning til anbefalingene i
relevante avsnitt av NBFs veiledere.
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● Jobbe for at NBFs interessegrupper samt representanter fra alle landets barne- og
ungdomsavdelinger er tilknyttet nettverket Kloke Klinikere.
● I samarbeid med avdelingsoverlegene og interessegruppene utrede hvorvidt
etablering av nasjonale maler for vurdering / besvarelse av henvisninger til
barnepoliklinikken kan være et virkemiddel for bedre prioritering av ressursbruk i
spesialisthelsetjenesten.

Siden juli 2018 har NBF lansert følgende Kloke valg anbefalinger:
• Unngå rutinemessig antibiotikabehandling ved akutt ørebetennelse hos barn over 1
år
• Unngå rutinemessig inhalasjonsbehandling ved bronkiolitt
• Unngå hostedempende eller slimløsende medisiner til barn med hoste eller
pustebesvær
• Unngå oversiktsbilder av buken hos barn med langvarige magesmerter
• Unngå å ta urinprøve av barn > 2 måneder med symptomer og tegn på
luftveisinfeksjon, med mindre barnet er septisk, disponert for urinveisinfeksjon eller
har spesifikke symptomer fra urinveiene
• Unngå røntgen av thorakx og gjentatte blodprøver ved bronkiolitt. Oksygenbehandling og pulsoksymetri avsluttes når barnet holder metning >90% i romluft.
• Til yngre barn med symptomer fra luftveiene bør systemiske steroider begrenses til
moderate/alvorlige former for laryngitt og ved akutt bronkopulmonal obstruksjon der
det er klare holdepunkter for atopisk astma.
• Unngå å utrede spedbarn med gulping/oppkast med pH-registrering eller behandle
med syrehemmende eller motilitetsendrende medikamenter så lenge barnet ellers
viser normal vekst og utvikling.
• Unngå å fortsette antibiotikabehandling hos nyfødte etter 36-48 timer dersom ingen
vekst i blodkultur og fredelig klinikk
• Unngå å teste med paneler eller spesifikk IgE for mulig allergi mot matvarer uten en
grundig gjennomgang av barnets sykehistorie.
https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/til-helsepersonell/fagmedisinskeanbefalinger/norsk-barnelegeforening/

3.3

FREMTIDENS PASIENTMØTER:

Covid-19 pandemien har tvunget frem bruk av digitale konsultasjonsløsninger i en raskere
fart enn det som ellers hadde vært tilfellet. Digitale konsultasjoner har en rekke fordeler da
de reduserer behovet for reise og fravær fra skole og jobb og åpner for muligheten til
felleskonsultasjoner mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i
primærhelsetjenesten. I akuttsituasjoner gir videoassistert kommunikasjon mulighet for
spesialister på større sykehus å veilede kollegaer lokalt. Brukerstyrt poliklinikk gir pasienten
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større innflytelse over tidspunkt for konsultasjon, noe som kan være særlig gunstig for
ungdommer med kroniske sykdommer.
Digitaliseringen av kontakt mellom barneavdeling og pasient har imidlertid også noen farer.
Uten pasienten til stede i samme rom går man både glipp av muligheten til somatisk
undersøkelse. Man får ikke observert kroppsspråk og samspillet mellom barn, foreldre og
behandler. Dermed er det en risiko for at vi som pediatere ikke fanger opp viktige signaler
knyttet til hvordan barnet allment har det i hverdagen og med sin sykdom. Det er en
utfordring at barn får en mer perifer rolle i digitale konsultasjoner eller at konsultasjonen
finner sted uten barnets tilstedeværelse. For særlig utsatte pasientgrupper, slik som de med
svake norskkunnskaper vil digitale konsultasjoner også være mindre egnet.
NBF ønsker å følge opp bruken av digitale konsultasjoner på landets barne- og
ungdomsavdelinger og påse at man velger løsninger som ivaretar barnets beste. NBF ønsker
også å være en pådriver for ytterligere utbygging av hjemmebaserte behandlingstilbud for å
understøtte tryggere overføring til hjemmet, og redusere belastning ved sykdom med bedre
livskvalitet for barnet og familien.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•

•
•
•

3.4

Utarbeide en veileder for bruk av digitale konsultasjoner i barne- og
ungdomsmedisin. Hensikten er å påse at barn og unges behov blir ivaretatt i de
digitale løsningene som foreslås.
Gjennom NBFs møter og i møte med avdelingsoverlegene videreformidle erfaringer
med nye digitale konsultasjonsformer og behandlingsløsninger.
Kartlegge bruk av digitale konsultasjonsformer og videoløsninger på norske barneog ungdomsavdelinger.
Være en pådriver for etablering av hjemmebaserte behandlingstilbud under
forutsetning av at tilbudet ivaretar faglig forsvarlighet og er hensiktsmessig for
pasienten.

SAMARBEID MED PRIMÆRHELSETJENESTEN

De fleste syke barn ivaretas av primærhelsetjenesten. Fastleger og helsesykepleiere har
sentrale roller som grunnmuren i det barnemedisinske tilbudet i Norge. Et godt samarbeid
med fastlege- og helsestasjonstjenesten er viktig for å sikre at syke barn får medisinsk
behandling på riktig nivå. Dersom man ikke lykkes å få til en hensiktsmessig sortering av
pasienter i primærhelsetjenesten vil konsekvensen være at spesialisthelsetjenesten
benytter ressurser på å vurdere barn med enkle problemstillinger på bekostning av barn
med alvorlige, kroniske tilstander. Siden sykehusene kun måles på fristbrudd på nyhenviste
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pasienter finnes det ikke gode insentiver til å sikre god nok omsorg til barn med kroniske
tilstander.
Barnelegeforeningen ønsker å gi nyhenviste barn og unge raskere og riktigere behandling
gjennom å lette arbeidet for fastlegene blant annet gjennom å tilby beslutningsstøtte.
Barnelegeforeningen vil arbeide for at barn med kroniske tilstander får god oppfølging i
spesialisthelsetjenesten.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•

•
•

•

•
•

•

3.5

I dialog med avdelingsoverlegene og interessegrupper kartlegge hvilke maler som
allerede foreligger som har til hensikt å veilede primærhelsetjenesten i utredning og
behandling av vanlige barnemedisinske tilstander.
Etablere en nasjonal “bank” av standardfraser som kan benyttes i behandling av
henvisninger til spesialisthelsetjenesten.
Oppfordre avdelingsledere til å fristille barneleger til å kunne bidra til fagutvikling i
primærhelsetjenesten, for eksempel ved å stille opp som undervisere på fagdager for
fastleger og helsesykepleiere.
Videreformidle nyttige støtteverktøy slik som “Tiltakskort ved luftveisinfeksjoner” til
fastlegene via Norsk forening for allmennmedisin eller via avdelingsoverlegene som
så kan benytte etablerte samhandlingskanaler innenfor sitt nedslagsfelt.
Fremme kjennskap til Pediatriveilederne, KOBLE og nettsiden til Nasjonalt
kompetansenettverk for legemidler til barn til kollegaer i andre spesialiteter.
Via Fagaksen melde bekymring til HOD om konsekvensene av føringer fra
Prioriteringsveileder og be om at rettigheter til pasienter under behandling sikres
bedre enn i dag.
Opprettholde regelmessige samarbeidsmøter med Norsk forening for
allmennmedisin om pågående prosjekter og problemstillinger knyttet til felles
ivaretagelse av syke barn.

SAMHANDLING MED HELSEMYNDIGHETER

Norsk barnelegeforening vil være en aktiv aktør i utformingen av barn og unges helsetilbud.
Covid-19 pandemien har vist nytten og nødvendigheten av et tett og godt samarbeid
mellom NBF og sentrale helsemyndigheter for ivaretagelse av barns interesser ved
beredskapssituasjoner i samfunnet. Nær kontakt med FHI under pandemien sikret god
informasjon, tidlig oppdatering av interessegrupper og raske oppdateringer av nasjonale
veiledere. En god og konstruktiv dialog med sentrale helsemyndigheter vil også være viktig i
kommende krisesituasjoner. God informasjonsflyt vil sikre at barneleger og barneavdelinger
er forberedt på de kommende utfordringer, og kan forberede og ivareta best mulig
håndtering av barns helseproblemer.
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Barnelegeforeningen har i kraft av sitt fagfelt og sine interessegrupper bred kompetanse
omkring barns helse og barns behov. Denne innsikten er viktig å kommunisere videre til
sentrale helseaktører i beslutninger knyttet til barn og unges liv. På denne måten kan NBF
bidra til å sikre god praksis og riktige prioriteringer innenfor helsetilbudet til barn og unge.
Ved høringsrunder og utarbeidelse av forslag og offentlige veiledere som angår barn og
unges helse involveres NBF ofte sent. Dermed har mulighetene vært dårligere for å påvirke
prosesser og belyse vesentlige aspekter som angår barn og unge. Styret ønsker i perioden
som kommer å være aktivt deltakende og arbeide for å komme tidligere inn i prosesser som
angår vår pasientgruppe.
Mål og strategi for de neste 5 årene:
•
•

•

•

•

•

Profilere NBF som en tydelig og seriøs faglig aktør som systematisk jobber for å
fremme god helse for barn og unge.
Fortsette å være en viktig samarbeidspartner og høringsinstans for sentrale
helseaktører i Norge. NBF tilstreber å etterspørre faste kontaktpersoner hos de
viktigste samarbeidspartnerne slik at det er lett å etablere kontakt omkring konkrete
saker som dukker opp.
Aktivt dele informasjon med og ta initiativ til saker som bør løftes frem opp mot
sentrale aktører og profilere NBFs fagnettverk som en nyttig ressurs i aktuelle
samfunnsmedisinske problemstillinger.
Ta aktivt ansvar for å fremme barn og unges behov i akutte beredskapssituasjoner,
herunder humanitære kriser, smitteutbrudd og andre trusler mot barn og unges
helse.
Kartlegge relevante brukerorganisasjoner og informere om muligheter for eventuelt
samarbeid med disse i konkrete saker. Styret vil konkret fremme NBF som
informasjonsinstans og drøftingspartner for brukerorganisasjonene.
Benytte Legeforeningens fagakse og Faglandsrådsmøtet som en arena for å etablere
samarbeid med andre fagmedisinske foreninger knyttet til konkrete utfordringer
som angår barn og unges helsetilbud.
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