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Leders årsberetning 2020 
 

Styremøter 
Styret har i 2020 hatt åtte styremøter. 5 i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. Det 
første møtet ble avholdt i tilknytning til pediaterdagene i Stavanger. Deler av møtet 
var sammen med kvalitetsutvalget i NBF. Kun 2 av møtene ble avholdt med hele 
styret fysisk til stede. De øvrige var dels digitale, dels en kombinasjon av digitale og 
fysiske møter med noen få samlet på ett sted.  Sakslister og referat fra møtene er 
publisert under «om oss», «styret 2019-2021» på pedweb.no. 
 
 

Styrearbeidet i 2020 
Styrearbeidet ble i 2020 sterkt preget av Covid 19 og pandemien, både hva gjaldt 
form og innhold. Vårmøtet 2020, som skulle vært på Stiklestad ble avlyst. 
Pediaterdagene som skulle vært i Tromsø i januar 2021 ble utsatt. Det ble arrangert 
digitalt avdelingsoverlegemøte og årsmøte i foreningen i juni 2020.  
 
Styret har en rekke løpende saker. Covid 19 og barn og unge kom inn som egen sak 
på hvert styremøte. Førøvrig står Gode overganger/ ungdomsmedisin, 
Legemiddelnettverket/KOBLE, Internasjonal medisin, EMA/flyktningbarn, Palliasjon 
til barn og unge, «Kloke valg» og Helsenorge.no.  
NBF’s møter, økonomi og høringer er faste punkter på sakslisten. Paidosredaksjonen 
har tatt opp planer for neste nummer av bladet med styret.  
 
På bakgrunn av mye arbeid knyttet til Covid 19 ble en av styrets vararepresentanter, 
Signe Hatteland trukket inn som fast styremedlem med ansvar for sosiale medier.  
 
NBF ønsker å være en stemme det lyttes til i saker som angår barns helse og velferd. 
I flere saker har vi selv tatt initiativ og tydelige standpunkt. NBF-representanter har 
deltatt i møter og høringer på Stortinget, hatt samarbeid med 
barnesykepleierforbundet og brukerorganisasjoner.  
I 2020 ble foreningen en viktig aktør knyttet til utarbeidelse av faglige veiledere for 
Covid 19 sykdom og assosierte tilstander hos barn og unge. Gjennom 
interessegruppene og i samarbeid med FHI ble det utarbeidet veiledere som bidro til 
gjenåpning av barnehager og skoler. 
Styret har selv kontaktet media i enkelte saker. I tillegg til tema relatert til Covid 19 
og barn og unge har det handlet om barnepalliasjon, familiesentrert nyfødtmedisin, 
alternativ medisin til barn og unge, SIDS og hengekøyebruk hos små barn.   Styret har 
fått mange henvendelser fra media med spørsmål som i hovedsak har vært Covid 19 
relaterte.  
 
Under følger et skjønnsmessig utvalg av sakene styret har jobbet med i 2020:  
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Covid 19 
SARS-CoV-2-viruset, som ble oppdaget i Wuhan, Kina i årsskiftet 2019/20, ble første 
gang påvist i Norge 26.februar 2020. I løpet av få uker var det påvist flere hundre 
tilfeller i Norge, hovedsakelig hos voksne skiturister fra alpene. Bekymring for en 
ukontrollert epidemi førte til nedstenging av samfunnet for å begrense kontakt 
mellom mennesker og dermed hindre smittespredning. Dette omfattet også stenging 
av skoler og barnehager og alle fritidsaktiviteter fra 12.mars 2020. Kunnskapen om 
sykdom hos barn var begrenset, men tydet på at de sjelden ble alvorlig syke, og 
spilte mindre rolle i smittespredningen enn voksne. Dette lå til grunn da Regjeringen 
besluttet å gjenåpne skoler i slutten av april 2020.  
 
Folkehelseinstituttet har hatt et tett samarbeid med NBF gjennom pandemien om 
ulike problemstillinger, blant annet: 
 
Det ble raskt tydelig at barn med kroniske sykdommer og tilstander måtte få egne 
råd i forhold til skoledeltagelse. Nettverket i NBF viste seg å være svært robust og 
lett å aktivere, og gjennom påskedagene i 2020 ble det utarbeidet en liste over 
sykdommer og tilstander som kunne vurderes for tilrettelagt undervisning, og like 
viktig: en liste for sykdommer og tilstander som ikke behøvde det. Listen ble 
tilgjengelig på NBF sine hjemmesider, i smittevernveiledere for barnehager og skoler, 
og distribuert til allmennlegene. Dette førte til en bred felles enighet om håndtering 
som bidro til å trygge foreldre og barn. 
 
I overgangen april/mai ble det påvist en post-infeksiøs tilstand etter covid-19, som 
etter hvert fikk benevnelsen MIS-C (multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert 
med covid-19 hos barn). FHI inviterte interessegruppe i infeksjonspediatri for å 
diskutere case-definisjon og bidra til etablering av overvåking av tilstanden gjennom 
helseregistrene. MIS-C fikk egen diagnosekode først 15.oktober.  
 
Covid-19 ble et fast tema på styremøtene, og det ble etter hvert tydelig at 
tiltaksbyrde ga mer bekymring enn sykdomsbyrde blant barn og unge. NBF har vært 
tilgjengelig for media i forbindelse med gjenåpning av skoler, unngå nye 
skolestenginger, begrense tiltaksbyrde, og dempe bekymring for alvorlig sykdom hos 
barn og unge.  
 
Covid-19 sykdom blant barn og unge, og deres rolle i smittespredningen, har vært et 
hett tema under hele pandemien, og et av de tema som har vært mest sensitivt. Det 
har ført til en tilbakevendende og til dels polarisert debatt i offentligheten, og tiltak i 
skoler og barnehager som ikke alltid har vært like velbegrunnet. NBF har vært en 
viktig støttespiller og diskusjonspartner for FHI gjennom hele pandemien.  
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Interessegruppene  
Interessegruppene er NBF’s grunnmur og faglige fundament. De representerer 
spisskompetansen innenfor sine fagfelt og skal stimulere til videreutvikling av faget.  
Interessegruppene har et spesielt ansvar for oppdatering/revisjon av NBF sine 
veiledere. De har ansvar for å svare på høringer og blir involvert ved andre 
henvendelser som angår deres fagområde.  
Kvalitetsutvalget, styret i NBF og legemiddelnettverket arrangerte i februar-20 et 
møte med alle ledere av interessegruppene med to tema, veilederne og oppdatering 
av dem samt presentasjon av arbeidet med KOBLE (kunnskapsbasert oppslagsverk 
om legemidler til barn). Godt oppmøte og stort engasjement.  
 
I 2020 hadde NBF og interessegruppene en særlig viktig rolle i utarbeidelsen av 
faglige råd knyttet til barn, unge og Covid 19, inkludert MIS-C. Det ble på rekordtid 
utarbeidet faglige veiledere som har blitt revidert fortløpende, når ny kunnskap ble 
tilgjengelig. Det ble i samarbeid med FHI utarbeidet veiledere for trygg åpning av 
barnehager og skoler. Et arbeid som har bidratt til at barnehager og skoler i Norge i 
all hovedsak har vært åpne for alle barn og unge. Mange har stilt opp og svart på 
spørsmål fra media.   
 
Det er nå 15 interessegrupper. Det er et mål at alle grupper skal ha møte minst en 
gang i året i tillegg til å være et fungerende fagnettverk. Interessegruppene skal avgi 
en kort oppsummering av årets aktivitet til årsmeldingen.  
Interessegruppelederne får dekket reisen til møter i regi av NBF såfremt gruppen har 
møte.  
Interessegrupper som ikke har hatt møter eller levert årsmelding de siste 3 år blir 
nedlagt.  
 
 
Ungdomsmedisin 
Arbeidet med veileder for gode overganger ble i 2020 sendt på bred høring. Pga 
pandemien ble ferdigstillelse og lansering utsatt til 2021. Veilederen ligger på 
helsebiblioteket sine sider.  Det planlegges en bred lansering i 2021 med tanke på at 
veilederen kan bli kjent og tatt i bruk av spesialitetene knyttet til voksenmedisin og 
andre yrkesgrupper enn leger.  
 
 
Palliasjon til barn og unge 
I «Satsningsområder for Norsk barnelegeforening» 2017-21 er barnepalliasjon et 
eget avsnitt. Det har vært et mål for NBF å få oppdraget om etablering av palliative 
team for barn og unge inn i HOD’s oppdragsdokument. Det kom i 2020 oppdrag om å 
etablere slike team i alle helseregioner.  
NBF mener at palliative tjenester til barn og unge må bygge på eksisterende 
strukturer, i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette er i 
tråd med de anbefalinger som har kommet fra helsedirektoratets utredning og 
retningslinje. NBF har hatt møter med aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner som 
etterlyser gode tjenester i regi av offentlig helsevesen, og styrking av «samsonen» 
mellom sykehus og kommuner.   
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NBF deltok i en paneldebatt arrangert av Foreningen for barnepalliasjon høsten 
2020. Øvrige deltakere var politikere fra ulike parti samt statssekretær i HOD. På 
bakgrunn av millionbevilgning til private aktører i feltet tok NBF til orde for 
øremerking av midler til opprettelse av regionale palliative team i 
spesialisthelsetjenesten. Det ble fulgt opp av statssekretæren.  
 
 
Gjør Kloke Valg:  
Videre gjennomføring av ambisjonene i Gjør Kloke Valg - et arbeid mot medisinsk 
overaktivitet - har stått i sentrum det siste året. Styret i NBF tok initiativ til å få 
konkrete anbefalinger fra kampanjen inn i veilederne, og dette er tatt positivt imot 
av fagansvarlige slik at anbefalingene blir mer synlige. Arbeidsgruppa i NBF for Gjør 
Kloke Valg fikk støtte fra Kvalitetsfondet i Legeforeningen til gjennomføring 
(implementering), og har invitert kontaktpersoner ved alle barneavdelinger og i 
interessegruppene til "Kloke klinikere". Her er målsetningen å gjøre hver enkelt 
avdeling og faggruppe bevisst på å unngå unødvendige undersøkelser og behandling, 
og stimulere til klinikknære kvalitetstiltak. 
  
 
Internasjonalt samarbeid 
Norsk barnelegeforening er medlem i European Academy of Pediatrics (EAP). Ketil 
Størdal og Tom Stiris representerer NBF i dette fora. Young EAP er et aktivt nettverk 
av leger i spesialisering, der også NBF er representert v. Karen D.Holm.  Vi mener det 
er viktig å delta i et slikt forum. Flere av våre arbeidsområder overlapper med 
satsning fra EAP (utdanning, legemidler, overdiagnostikk/-behandling). De jobber 
også med etablering av felles europeisk spesialisteksamen. Det kan nevnes at EAP 
også arbeider med finansiering av «orphan drugs» i lavinntektsland i Europa. De 
fysiske møtene i EAP har i 2020 blitt avlyst eller erstattet av digitale samlinger. 
 
I Europa finnes i tillegg til EAP også European Pediatric Association (EPA/UNEPSA). 
Det er historiske årsaker til denne todelingen, og NBF ønsker å arbeide for en 
sammenslåing til en felles europeisk forening. 
 
NBF er medlem av International Pediatric Association (IPA) Neste møte var planlagt i 
Glasgow i 2021. Det ble avlyst, men en digital generalforsamling ble avholdt i stedet. 
Neste kongress blir i India i 2023.  
 
NBF har et samarbeid med «Leger uten grenser». De har stilt med informasjons-
stand og innlegg på flere av våre møter. Dette samarbeidet håper vi å videreføre når 
det igjen kan arrangeres fysiske møter. 
 
 
Æresmedlemmer 
Æresmedlemskap tildeles medlemmer av NBF som har vært aktive i foreningen 
og/eller hatt en stor betydning for barnemedisin i Norge eller internasjonalt.  
Det ble ikke avholdt vårmøte i 2020 og det ble følgelig ikke valgt æresmedlem for 
dette året. 
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Paidos 
Paidos kommer med tre utgaver i året, og har et opplagstall på 1400. Bladet sendes 
til alle medlemmer av NBF, alle barneavdelinger, sykehusbibliotek, noen få eksterne 
abonnenter, samt et utvalg av institusjoner og organisasjoner styret anser som 
samarbeidspartnere eller viktige for barns helse i Norge. Cox Oslo har ansvar for 
layout, annonsesalg og trykking. Konseptet med temanummer har fortsatt, i 2020 
var temaene 1. Trøste og bære (56 sider), 2. Smitte (60 sider), 3. Barnehjernehelse 
(64 sider). Inntekter fra annonsesalg har vært nokså stabilt i 2020, men Cox Oslo har 
bemerket lett nedgang, som de antar skyldes koronapandemien. De fleste sakene, 
og utgavene i sin helhet, publiseres også på www.paidos.no.  
Paidos-redaksjonen består av seks medlemmer fra fem helseforetak, og er uendret 
fra 2019: Kari Holte (Kalnes), Kristoffer Brodwall (Haukeland), Karianne Tøsse (Ahus), 
Katrine Engen (Lillehammer), Signe Hatteland (vararedaktør, Stavanger), Erle 
Kristensen (redaktør, OUS).  
 
 
Pedweb 
NBFs hjemmeside (pedweb.no) er ment som informasjon til medlemmer og andre 
interesserte. Nettsiden oppdateres regelmessig med nyheter av interesse for 
barneleger. Styret i NBF bruker også nettsiden til å nå sine medlemmer med viktig 
informasjon, samt linke til ressurser og nyhetskilder for barnelegen. 
I 2020 har det blitt lagt ut informasjon fra barneleger med råd om smittevern og 
andre anbefalinger til barn og ungdom i forhold til coronavirus, og spesielt barn og 
ungdommer med forskjellige sykdommer. Disse sidene har vært mye besøkt. 
Nettsidene til interessegruppene er blitt foreløpig lagt ned, på grunn av lite bruk, og 
til dels utdatert informasjon som har ligget ute. Informasjonen på de enkelte sidene 
er ikke slettet, men er foreløpig ikke tilgjengelige. Sidene kan raskt reetableres hvis 
det finnes formålstjenlig fra de enkelte interessegruppene.  
 
 
Sosiale medier  
Norsk barnelegeforening har profiler på Facebook (ca 2000 følgere per 31/12/2020) 
og Twitter (ca 3400 følgere). Barnelegene er mest engasjert på Facebook-profilen, og 
det er også her NBF har hovedfokus. Stoff som legges ut er relatert til fag, saker i 
offentlig helsedebatt, møter i regi av NBF og andre aktuelle saker i foreningen. 
Tidligere ble alt som ble lagt ut på facebook samtidig ‘twitret’, men i løpet av 2020 
ble denne funksjonen er tatt bort. På grunn av det har NBF blitt noe mindre aktive på 
twitter som kan være årsaken til at antall følgere der er redusert med rundt 100 
sammenlignet med året før. Twitter er en nyttig kanal for å nå ut til andre grupper, 
og er viktig for å spre våre synspunkter og engasjement både overfor 
samarbeidsorganisasjoner, presse, politikere og interesserte privatpersoner, mens 
interaksjon med følgerne først og fremst foregår på Facebook. NBF sin rolle i 
tradisjonelle medier underbygges av aktivitet på sosiale medier. Sakene som har 
engasjert mest i sosiale medier, er de der NBF har hatt en tydelig 
stemme i barnehelsedebatten i offentligheten. Kronikker som angår barns helse 
skrevet av styret eller andre medlemmer i NBF, som så legges på Facebook, er de 
mest delte innleggene våre og når flest lesere. Vår synlighet i medier gjør at NBFs 
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leder i større grad kontaktes av politikere, andre organisasjoner, og journalister når 
det gjelder saker som angår barns helse og relevante helsepolitiske saker man 
ønsker å sette fokus på. 
 
I 2020 var de mest engasjerende innleggene naturlig nok knyttet til Covid-19-
pandemien. Dette gjaldt særlig innlegg om veilederne og retningslinjene for barn 
som ble utarbeidet av barnelegeforeningen og Folkehelseinstituttet, og artikler der 
barnelegeforeningen uttalte seg om stenging og gjenåpning av skoler og barnehager, 
samt faglige artikler med oversikter og oppsummeringer av hvordan 
barnepopulasjonen var affisert av pandemien. Av ikke-Covid-19-relaterte saker var 
de mest engasjerende innleggene om barnepalliasjon, barneovervekt, matallergi -vi 
må ikke tulle for mye med kosten, resultat fra PreventADALL-studien som viste at 
man ikke kan forebygge atopisk eksem ved å smøre barnet med kremer eller olje i 
første leveår, barn under 1 år skal sover på fast underlag, plassmangel ved norske 
barneavdelinger, hvordan snakke med ungdommer om helse og det som er viktig for 
dem, NBFs uttalelse om at informasjon må sikres gjennom lovgivning ved ny 
fosterdiagnostikk og nytt innen nyfødtresuscitering.  
 
Innlegg knyttet til aktivitet i barnelegeforeningen, om møter og priser, vekker også 
stort engasjement og begeistring (mange likerklikk) fra medlemmene.  
 
 
Høringer 
Hvert år behandles en rekke høringer, de fleste sakene kommer via Legeforeningen, 
Hdir og HOD. I 2020 sendte vi svar eller innspill i 21 slike høringssaker. 
Høringsansvarlig i styret går gjennom de sakene som kommer inn. Hovedsakelig 
uttaler vi oss bare i saker som har betydning for barn og barnehelse. Noen 
høringssvar utarbeides direkte av styremedlemmene, men ofte må vi be 
interessegruppene og andre medlemmer om å bistå med sin spesialkompetanse.  En 
rekke av NBFs medlemmer har bistått oss med utarbeidelse av høringssvar. Styret 
ønsker å rette en stor takk til hver og en som har bidratt i dette arbeidet. Både 
høringer og høringssvar kan leses på Min side via legeforeningens nettportal 
 
 
Etterutdanning 
Norsk barnelegeforening startet i 2018 et arbeid for å styrke etterutdanningen. NBF 
oppnevnte en arbeidsgruppe som i 2019 presenterte sitt forslag til rammeverk for 
etterutdanning av overleger i Pediatri. Forslaget ble presentert på 
avdelingsoverlegemøtet juni 2020. 
 
 
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og KOBLE 
Legemiddelnettverket har i 2020 bl.a. jobbet med digitalisering av NBFs blandekort, 
med mål om at de skal ligge på en sentral server som kan betjene de forskjellige IT-
systemene helseforetakene har valgt. Dette, for å sikre at alle barn i Norge for lik og 
kvalitetssikret behandling uavhengig av bosted. Arbeidet fortsetter i 2021. De har 
også, i samarbeid med NBF, gått i dialog med Statens undersøkelseskommisjonen for 

http://legeforeningen.no/
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helse- og omsorgstjenesten, UKOM, om hvilken rolle de spiller i oppfølgingen av 
uønskede hendelser og læring av feil og nesten-feil. Arbeidet fortsetter i 2021, ref. 
Paidos 2, 2021. Farmasøytene i KOBLE ønsker tilbakemeldinger fra NBFs medlemmer 
og samarbeider med interessegruppene. De har i 2020 jobbet med å gjennomgå alle 
doseringsanbefalinger, legge ut monografier og fullføre språklige- og andre 
justeringer av innholdet. KOBLE lanseres i 2021. 
 
 
Veileder i nyfødtmedisin  
Styret i NBF vedtok i januar 2020 at metodeboken i nyfødtmedisin fra UNN (6. 
utgave 2019) skulle danne grunnlaget for en nasjonal veileder i nyfødtmedisin. Claus 
Klingenberg påtok seg redaktøransvar for prosjektet, og målsettingen var publikasjon 
av veilederen på helsebiblioteket i samme format som NBFs øvrige veiledere. 
Interessegruppen i nyfødtmedisin NBF gjennomførte i løpet av 2020 en bred 
gjennomgang av bokens faglige innhold. Kapitler med behov for revisjon ble 
identifisert og språklige justeringer gjort for å fjerne «lokal» ordlyd og tilpasse 
innholdet til et nasjonalt format. Veilederen planlegges publisert tidlig 2021.  
 
 
NIPT 
26. mai 2020 vedtok Stortinget flere endringer i Bioteknologiloven. Blant endringen 
som ble vedtatt var at første trimester (tidlig) ultralyd skulle bli et tilbud til alle 
gravide gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen, samt at Non-invasiv 
prenatal test (NIPT) skal tilbys alle gravide kvinner som har krav på fosterdiagnostikk. 
Vedtaket innebar at endringene skulle implementeres allerede 2021. 
Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utrede hvordan disse vedtakene skulle kunne 
innføres i helsetjenesten og nestleder i NBF har deltatt som barnelegeforeningens 
representant i en tverrfaglig referansegruppe knyttet til dette arbeidet. Det ble 
avholdt 3 digitale møter høsten 2020 før arbeidsgruppens endelige rapport til HOD 
ble levert 01.11.2020.  
 
 
FUBU (Fagutvalg for LIS, Barn og Ungdom) 
Styret i FUBU har bestått av Ina Hartløff Helland (Ahus, leder), Anniken Riise Elnes 
(OUS), Karen Dæhlien Holm (Lillehammer), Håvard Solvin (Skien/OUS) og Karsten 
Simonsen (Bodø). FUBU har i 2020 kun hatt korrespondanse per mail, samt et par 
telefonmøter. Tema til diskusjon har først og fremst vært den nye pan-europeiske 
eksamen i pediatri med oppstart høsten -20. Styret administrerer også 
facebookgruppen til pediatriske LIS. 
 
 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2020 hadde NBF  1124 ordinære og 57 assosierte medlemmer. 
Kjønnsfordelingen mellom de ordinære medlemmene er 58,4 % kvinner og 41,6 % 
menn. 
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NBF’s representasjon i eksterne råd og utvalg  
Norske barneleger er bredt representert i en rekke nasjonale og internasjonale 
referansegrupper og utvalg. Følgende utnevnelser ble gjort i 2020: 
- Intensivmedisin i Norge: Klaus Bye 
- Lasse litens fond: Alf Meberg fortsetter 
- Representant i CL- utvalget i Norsk Barnepsykiatrisk forening: Hans Petter 
Fundingsrud sitter ut 2020, avløses så av Dag Sulheim 
- Rådgivende gruppe for covid-19: Claus Klingenberg 
- Representanter til faglandsråd i november: Astri Lang (repr) og Elisabeth Selvaag 
(observatør) Håvard Solvin (LIS-repr.) 
- Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter: Bente Ellingsen 
- Representanter NRR: Tor Einal Calish ny, Tomas Rajka fortsetter. Hans Jørgen Guthe 
ny vara, Marianne Nordhov fortsetter som vara. 
- Spesialitetskomiteen: Eileen Wittmann nytt vara-medlem 
- Intern ressursgruppe for evaluering av Nye Metoder: Terje Rootwelt 
 
 
 
 



Økonomi 
v/ Økonomiansvarlig Eirin Esaiassen 
 
 
Foreningens saldo ved utgangen av 2020 var kr 2 087 503. Årsresultat for 2020 
viser til et overskudd på 572 865 kr, mot et budsjettert underskudd på 93 779 kr 
. 
Regnskapet viser at foreningen har sunn økonomi og fremstår solid. Fjorårets 
overskudd skyldes i all hovedsak lite utgifter og da spesielt mindre reiseutgifter i 
forbindelse med Covid-19 pandemien. I tillegg er det ikke bevilget Global helse 
stipend eller pris for beste vitenskapelige artikkel. De siste årene har foreningen 
akkumulert utilsiktet kapital, men i lys av tidligere årsregnskap vil dette variere. 
Det ble kun arrangert et nasjonalt møte i fjor. Regnskapet fra Pediaterdagene i 
Stavanger gikk i null. Tidligere år har imidlertid disse møtene ofte generert 
overskudd til NBF. 
NBF har fortsatt å betale reise for interessegruppeledere eksklusive opphold til 
nasjonale møter og vil fortsette med dette så lenge økonomien tillater det. 
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NBF’s faste møter i 2020 
 
Pediaterdagene Stavanger 2020 
Barne- og Ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssykehus arrangerte 
Pediaterdagene 2020 fra 15.-17. januar på Clarion Hotel. Møtet startet med et 
høyaktuelt SPISS- og LIS-kurs om kommunikasjon, mestring og pasienttrygghet. LIS-
kurset kunne by på avansert scenariotrening hvor man gikk inn på flere aspekter ved 
akuttpediatri og neonatologi. Begge godt besøkt med henholdsvis 32 og 27 
deltagere. Avdelingsoverlegemøtet fant sted på samme tid med 29 deltagere, 15 av 
20 avdelinger var representert. Tema for møtet: kliniske variasjoner i poliklinisk 
behandling ved norske barne- og ungdomsavdelinger, finansiering av NBF møter for 
LIS i ny ordning, Nyfødtveielederen, gjennomgang av tilbakemeldinger på status for 
arbeidet med Barneovervåkning ved NBFs 20 avdelinger og orienteringer fra styret. 
150 deltagere (1/4 LIS) på selve Pediaterdagene fikk servert et spennende og variert 
program. Etter åpningen onsdagen snakket Michael Levine om vurdering og 
behandling av barn med sepsis, fulgt av jurist Geir Lippestad som snakket om 
hvordan man kan leve godt som familie med et alvorlig sykt barn. På kvelden var det 
«Get together» på Ostehuset med god mat, lystig prat og kulturelt innslag. 
Torsdagen startet med frie foredrag. 13 abstrakter ble sendt inn, 12 fikk presentere 
(6 LIS, 6 spesialister). Videre var temaene infeksjon og immunologi, resuscitering og 
stabilisering på fødestuen og «Hvordan endre klinisk praksis?». Til slutt var det åtte 
interessegruppemøter; nyfødt, akuttpediatri, sos.ped, SPIRO, barnepalliasjon, gastro, 
endo og infeksjon. Festmiddagen fant sted på Strandhuset Ølberg, med god mat, 
overrekkelse av priser, underholdning og god stemning! På fredagen startet Peter 
Davis og Arjen te Pas med overskriften; RCT vs observational studies, choose the 
right design to answer the right question. Lokal forskning ble presentert, fulgt av 
styrets time og utdeling av barnehelseprisen. Dagen ble avsluttet med en sesjon om 
søvn og respirasjon. 
 
 
Vårmøte 2020 
På grunn av Covid-19 og tiltakene som ble innført i Norge i mars 2020, ble det av 
styret, i samarbeid med lokal arrangør, tidlig tatt en avgjørelse om at Vårmøte 2020 i 
Levanger dessverre måtte avlyses. Den videre utviklingen av pandemien gjorde at 
også Pediaterdagene i Tromsø i januar 2021 måtte avlyses. Det ble avholdt digitalt 
avdelingsoverlegemøte 10. juni, som ble ledet fra «Legenes midlertidige hus» i Oslo, 
hvor styret var samlet. 19 av 20 avdelinger påmeldt. Det startet med en lengre 
Covid-19 sesjon, fulgt av ungdomsmedisin og veilederen i gode overganger, 
utdanning for LIS og spesialister, møtestruktur i NBF for de neste 5-10 år og diverse 
orienteringer fra styret. I etterkant av avdelingsoverlegemøtet ble det avholdt 
digitalt årsmøte for 2020. Viser til referat som er lagt ut på pedweb. 
Fremtidig møtestruktur for NBF har blitt diskutert i det sittende styret siden høsten -
19. For å høre medlemmenes meninger, ble det på slutten av 2020 sendt ut en 
questback til alle medlemmene om NBFs fremtidige møtestruktur, der det bl.a. ble 
spurt om det var ønskelig å fortsette med nåværende struktur, ha et annet 
innhold/organisering på møte nr. to, eller å gå over til ett årlig møte. Svarfrist 4. 
januar 2021. Dette arbeidet vil bli fulgt opp videre i 2021. 
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Styret i NBF 2020 
 
 

Funksjon Navn Arbeidssted E-post 

Leder Elisabeth 
Selvaag 

St Olavs Hospital leder@barnelegeforeningen.no 

Nestleder Astri Lang Ahus nestleder@barnelegeforeningen.no 

Økonomi Eirin 
Esaiassen 

Universitetssykehuset 
i Nord-Norge 

kasserer@barnelegeforeningen.no 

Høringer Karsten 
Holt 
Simonsen 

Nordlandssykehuset horinger@barnelegeforeningen.no 

Møtesekretær Jan 
Magnus 
Aase 

Ålesund motesekretaer@barnelegeforeningen.no 

Sekretær Ina 
Hartløff 
Helland 

Ahus sekretaer@barnelegeforeningen.no 

Redaktør, 
Paidos 

Erle 
Kristensen 

OUS 
 

paidos@barnelegeforeningen.no 

Pedweb Erling Tjora Helse Bergen Pedweb@barnelegeforeningen.no 

Sosiale 
medier 

Margrethe 
Greve-
Isdahl/ 
Signe 
Hatteland 

Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt/ 
 
Stavanger 
Universitetssykehus 

Margrethe.Greve-Isdahl@fhi.no/ 
 
 
Vara2@barnelegeforeningen.no 

Varaer Zuzana 
Huncikova/ 
Signe 
Hatteland 

Stavanger 
Universitetssykehus/ 
Stavanger 
Universitetssykehus 

Vara1@barnelegeforeningen.no 
 
Vara2@barnelegeforeningen.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Margrethe.Greve-Isdahl@fhi.no/
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Oversikt over styrebehandlede saker i 2020 
Referater fra styremøtene er tilgjengelige på pedweb.no 
 
På ethvert møte er faste saker godkjenning av dagsorden, godkjenning av referat, 
NBFs møter, økonomi, paidos/pedweb/sosiale medier, høringer, løpende saker, 
møter og kongresser, orienteringer, oppnevninger og eventuelt. 
 
I tillegg ble disse sakene behandlet:  
06.20: Artikkel veganerdiett og reaksjoner 
12.20: Nyfødtveileder 
13.20: Veilederne 
14.20: Helsenorge.no 
15.20: Møte mellom KU, legemiddelnettverket, Koble og lederne av 
interessegruppene 
16.20: Eventuelt; KUs rolle, henvendelse fra UKOM. 
19.20: Covid 19 
23.20: Evaluering av møtestruktur i NBF, evt endring av vårmøtet fra 2022? 
24.20: Interessegruppene 
25.20: Henvendelser siden forrige styremøte: Skjermbruk hos barn. Kiropraktikk og 
barn. 
26.20: Etterutdanning 
35.20: Covid 19 
39.20: Evaluering av møtestruktur i NBF 
40.20: Interessegruppene 
49.20: Covid 19 
51.20: Kjøp av digital løsning for møter 
54.20: Evaluering av møtestruktur i NBF 
57.20: yEAP, eksamen 
64.20: Covid 19: Barns rettigheter/Barn og covid/Strategi-NKVTS 
66.20: Evaluering av møtestruktur i NBF 
71.20: yEAP, eksamen  
72.20: NAFKAMs strategiplan  
78.20: Redaktør sosiale medier 
79.20: Spesialitetskomiteen 
81.20: Aktiviteter i NBF-regi i januar 2021 
82.20: Nytt styre 
83.20: Status vedr Covid 19.  
87.20: Covid 19 
93.20: UKOM 
100.20: Covid 19: Legeforeningens erfaringsrapport 
106.20: Akuttundersøkelser barn utsatt for vold og overgrep. 
 
 
 
 
 



Årsrapporter fra NBF’s interessegrupper 2020 
 

Interessegruppe i Barnenevrologi - Norsk Barnenevrologisk 
Forening 
Styreperiode: Mars 2020 - Februar 2021 

Styresammensetning:  
Leder:      Sean Wallace, Overlege, Barneavd. for Nevrofag OUS, seawal@ous-hf.no 
Kasserer:     Johan Aske Lund, Overlege, Barneavd. Stavanger, johanlund78@gmail.com  
Nettredaktør:    Katrine Leversen, Overlege Barneavd. Haukeland, ktle@helse-bergen.no 
Styremedlem:   Jasmina Majkic-Tajsic, Overlege, HABU UNN, jasmina.tajsic@unn.no 
Styremedlem:   Torunn Thune, Overlege, St.Olavs H. Trondheim, Torunn.Thune@stolav.no 
Revisor:              Ånen Aarli, Overlege, Haukelandsykehus, aanen.aarli@helse-bergen.no 

 
Styre- status: 
Følgende er på valg; Katrine Leversen og Johan Aske Lund. 
Sean Wallace, Jasmina Tajsic og Torunn Thune er ikke på valg i år. 
 
Valgkomite: 
Andreas Slørdahl (St.Olav) og Cathrine M. Hagen (Oslo) 
 
Antall medlemmer:  
I 2020 har vi hatt 38 betalende medlemmer. I tillegg er det 7 æresmedlemmer i 
foreningen.  

Arbeid i Styret:  
- Styret har avholdt flere møter på telefon og video i løpet av siste styreåret.  

- Ingen fysisk samling grunnet pandemiutbrudd. I tillegg har det vært flere 
korrespondanser på e-post mellom lederen og andre medlemmer av styret.  

- Barnenevrologisk interessegruppe har hjemmeside under 
Barnelegeforeningens side.  

- Styret har i tillegg fokusert på å legge ut saker av interesse på Facebook 
gruppen til NBNF. Gruppen er ”lukket” og brukes hovedsakelig til å informere 
om interessante artikler, kurs, foredrag og seminar, ledige stillinger som kan 
være av interesse for medlemmer av Norsk Barnenevrologisk Forening.  

- Styrelederen deltok på et digitalt møte I regi av NBF, den 29.01.21 ang. 

revisjon av Akuttveileder.  

 

Foreningsmøter:  

Norsk Barnenevrologisk forenings Vintermøte:  

Årlig konferanse for barneleger med interesse for barnenevrologiske sykdommer, 

nevromuskulære sykdommer og barnehabilitering.  

- Planlagt Vintermøte i Stavanger 22-24 mars 2020 ble dessverre avlyst 

grunnet Corona-pandemien. Derfor ikke avhold foreningens årsmøte i 2020.  

mailto:seawal@ous-hf.no
mailto:ktle@helse-bergen.no
mailto:jasmina.tajsic@unn.no
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Dette har ikke hatt negative innvirkningen på forenings økonomi.   

- NBNF har de siste 3 år satset på Vintermøter med program av høy kvalitet 

med blant annet internasjonale foredragsholdere.  

- Styreperiodens hovedoppgave i 2020 har vært å planlegge Vintermøte 2021: 

Besluttet om å avholde et halvdagsseminar som videokonferanse den 27 april 

2021 og et fysisk møte den 27-28. september 2021 i Stavanger  

 

Andre møter: 

Interessegruppemøter:   

       -     Pediaterdagene, 15-17 Januar 2020, Stavanger: Sean Wallace hadde 2 

foredrag på «etter utdanning seminar» for ferdig spesialister. i) Nevroanatomi og 

klinisk nevrologisk undersøkelse hos barn; ii) Autoimmune Nevrologiske sykdommer 

       -     Vårmøte I juni 2020, i Levanger ble avlyst. 
      -     Møte, Gardemoen 17 Februar 2020 - Nasjonalt kompetansenettverk for 
legemidler til   barn (Nettverket) og NBF: Sean Wallace deltok på møtet 
 

Arbeid opp mot forvaltningen / helsepolitisk arbeid: 
- Leder i NBNF Sean Wallace har deltatt i flere møter  
- Einar Bryne, Overlege – Barnehabilitering SH i Vestfold er Styremedlem NBNF 

i Hjernerådet; han representere NBF 
- Einar Bryne har også vært med i Interessegruppe for Palliasjon til alvorlig syke 

og døende barn  
- Begynt arbeid med revidering av Akutt Veileder for Pediatri 
- Sean Wallace og Anette Ramm-Pedersen (OUS) har deltatt i flere møte om og 

hjulpet med organisering av de nye «obligatoriske LIS lege kurs». 
 

Internasjonalt arbeid:  

- Møte I Nordisk Neuropediatric Society (NNPS) mai 2020 i Stockholm, avlyst 

grunnet Corona-pandemien.   

- Sean Wallace har deltatt i flere video-møter med NNPS 

- Espen Lein, Overlege ved Barneavdeling Trondheim representerer NBNF ved 

den European Pediatric Neurology Society (EPNS) 

- Neste EPNS kongress blir i Glasgow i april 2022 

 
Februar 2021 
Styremedlemmene 
 
Sean Wallace, leder          Johan Aske Lund,           Katrine Leversen 
 
Jamina Majkic-Tajsic          Torunn Thune  
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Interessegruppen for medfødte metabolske sykdommer  
 
Styret har bestått av  
Yngve Thomas Bliksrud, leder (Oslo Universitetssykehus) 
Terje Rootwelt (Oslo Universitetssykehus) 
Magnhild Rasmussen (Oslo Universitetssykehus) 
Eirik Vangsøy Hansen (Haukeland Universitetssykehus) 
Siren Berland (St. Olavs hospital/ Haukeland Universitetssykehus) 

Styret har kommunisert gjennom året per mail. 
 
Interessegruppen deltok ved sin leder på møte 17/2-20 på Gardermoen i regi 
Barnelegeforeningen angående medikamentregisteret KOBLE (=Kunnskapsbasert 
oppslagsverk om barns legemidler) og revisjon av veilederne i pediatri. Erle 
Kristensen, OUS påtok seg på vegne av interessegruppen for medfødt metabolsk 
sykdom ansvar for gjennomgang av «Kinderformularium» dvs databasen som er 
utgangspunktet for KOBLE og påfølgende oppdatering av informasjon angående 
medfødte metabolske sykdommer. Vår interessegruppe har også påtatt seg revisjon 
av de aktuelle kapitlene i veilederne tildes i samarbeid med interessegruppen for 
endokrinologi. 
 
Interessegruppen hadde i utgangspunktet planlagt 2 faglige møter i 2020 i samarbeid 
med Nasjonal kompetansetjeneste for medfødt metabolsk sykdom. Maimøtet måtte 
dessverre avlyses grunnet pandemien.  
 
8. mai:   Avlyst grunnet COVID 19 
30. oktober:  Nasjonalt arbeidsgruppemøte om medfødt stoffskiftesykdom 

Arrangert som videomøte (09 -12), 66 påmeldte fra hele 
landet. 
Tema: Diagnostiske verktøy ved utredning av metabolske 
sykdommer 
Forelesere:  
Trine Prescott, Sykehuset telemark 
Genetisk testing – the good, the bad and the ugly 
Bård Nedregaard, OUS 
MR caput i utredning av metabolsk sykdom  
Emilia Kerty, OUS 
Øyefunn ved metabolske sykdommer: et diagnostisk 
hjelpemiddel 

 
 
Generelt: Det arrangeres to faste, nasjonale arbeidsgruppemøter årlig. Deltagelsen 
har vært god, og vi ser at de samme legene deltar jevnlig.  Det er også hensikten, slik 
at man lærer over tid. Interessegruppen samarbeider med Nasjonal 
kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, (KVB, OUS). Andre 
samarbeidspartnere: Seksjon for medfødt metabolsk sykdom (selektiv screening), 
MBK, OUS og Nyfødtscreeningen, KVB, OUS. Formålet med arbeidsgruppen er todelt: 
å spre kunnskap om pasientgruppen til hele landet, og å etablere et nettverk og et 



 18 

forum for diskusjon av aktuelle / vanskelige kasus til hjelp i det daglige kliniske 
arbeidet. Deltagelse ved fysisk oppmøte er gratis, og reiseutgifter blir dekket av 
Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, Barneklinikken, 
OUS.   
Møtene har samme grunnstruktur hver gang:  
1.  Foredrag om det aktuelle temaet for møtet.   
2.   Kasuspresentasjoner fra deltagerne, diagnostisk og terapeutisk diskusjon. 
 
Vi prioritert ikke kasusdiskusjoner under videomøtet i 2020 av praktiske hensyn. 
Dersom det fortsatt blir behov for videomøter planlegger vi foreløpig å beholde den 
endringen. Det er i tilfellet trolig enklest å arrangere egne møter i mindre fora for 
kasusdiskusjoner. 
 
10/5-2021 
Yngve Th. Bliksrud, leder 
Interessegruppen for medfødt metabolsk sykdom 
 

Interessegruppen for barne-endokrinologi  
 

Styret 2020-2021: 
Jostein Førsvoll, Barne- og Ungdomsklinikken, Stavanger Universitetssjukehus (Leder) 
Hanna Dis Margeirsdottir, Barne- og Ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus  
Karianne Tøsse, Barne- og Ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus  
Henrik Underthun Irgens, Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus  
Eirin Esaiassen, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Rønnaug Ødegård, Barne- og ungdomsklinikken, St Olavs Hospital, Trondheim 

 
Året 2020 har vært preget av pandemi også for Interessegruppen for Endokrinologi 
og metabolisme, men før Norge stengte ned rakk vi å arrangere vårt andre fellesmøte 
med Norsk endokrinologisk Forening på Scandic Lillehammer Hotel, 5.-6. mars 2020. 
Temaene for møtet var sykdommer i hypofyse, hypotalamus og gonader. Vi 
barneendokrinologene hadde i vårt eget program noen case-presentasjoner og et 
styremøte. Disse møtene har fått en fin form, og det er nyttig å samarbeide med 
«voksen-endokrinologene». Vi planlegger å fortsette med slike fellesmøter i 
fremtiden.  

Nytt av året 2020 var var at vi startet opp med digitale møter på Join. Møtene har 
hovedsakelig blitt brukt til case-presentasjoner og diskusjoner, men også 
gjennomgang av behandlingsrutiner.  

Interessegruppen har en felles epost-liste, og dersom du har interesse for 
barneendokrinologi og ønsker å delta her er det bare å ta kontakt ved å sende en 
mail til jostein.a.forsvoll@sus.no  
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Interessegruppen for pediatrisk gastroenterologi, hepatologi 
og ernæring 
 
Leder: 
Anders Lindgren, St Olavs hospital HF. Anders.Lindgren@stolav.no  
Styremedlemmer:  
Florin Vikskjold, Drammen og Embjørg Julianne Wollen, OUS 
 
Aktiviteter 2020: 
Det har naturlig nok vært lite fysiske møter i år. Vi har hatt mye samhandling i 
gruppen per mail.  
 
Ting som bør nevnes er: 
 

 Pediaterdagene i Stavanger januar 2020: IPGE hadde et lite subgruppemøte 
der vi hovedsakelig diskuterte behovet for å harmonisere utredning og 
behandling av eosinofil øsophagitt. Det er stor variasjon innen landet i 
håndtering av denne alt vanligere tilstanden. Dette førte til initiering av en ny 
studie, se nedenfor.  

 En ny nasjonell prospektiv multisenter klinisk studie om Eosinofil øsophagitt 
er i oppstartsfasen: Eosinophilic Esophagitis: a Randomized Management 
Study. Prosjektet er initiert av Ketil Størdal, OUS, som er prosjektleder, og 
Pediatrisk forskningsinsitutt. OUS’ forskningsgruppe i pediatrisk 
gastroenterologi vil ha hovedansvaret og veiledning av PhD-kandidat i 
prosjektet. Akershus, Haukeland, St Olav, UNN, sykehuset i Østfold, Vestfold, 
Innlandet og Stavanger vil delta i studien.  

 ESPGHAN København 2020 ble kansellert.  

 Møte i regi av NBF, Nettverk for legemidler til barn og KOBLE 
(Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler) om harmonisering av 
KOBLE med NBFs veiledere, samt oppsummering ift revisjon av Veiledere i 
pediatri.   

 Det har vært en del fokus på «Kloke valg» forskrivning av PPI til barn <1år, 
som fortsatt gjøres. Det er store variasjoner i landet. Fortsettelse i 2021.  

 
 
 
 
Anders Lindgren 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Anders.Lindgren@stolav.no
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Interessegruppen for Nyfødtmedisin 
 
MEDLEMMER 
Dag Helge Frøisland SIL 
Ingrid Nissen St Olav 
Bodil Salvesen HUS 
Lene Nymo Trulsen UNN 
Sverre Lamens Helse Fonna, Haugesund 
Anlaug Vatne SUS 
Jannicke Andresen OUS (leder) 
 
STYREMØTER 
Mye kommunikasjon via e-mail 
Jevnlige styremøter via Teams: 
25. januar, 11. mars, 14. mai, 9. september, 25. november.  
 
HØRINGER 
Det har ikke vært noen relevante høringer for IGN ila 2020. 
 
MENINGSYTRINGER OG INNSPILL 
Nyfødte bør være hos mor, også hvis mor har covid-19. Lang A, Klingenberg C, 
Greve-Isdahl M, Andresen JH. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Mar 26;140(6).  
Debattinnlegg i Dagens Medisin 7. Juni 2020. ”Info om fosterdiagnostikk må ikke 
forringes”. Andresen JH, Selvaag E, Stein K, Bliksrud YT, Wallace S, Førsvoll J. 
Uttalelse til EFNI’s ‘position paper’ vedr synagis Juni 2020 
Populærvitenskapelig innlegg vedr. Neonatal herpes i KK juni og desember 2020 
 
COVID-19 VEILEDER 
Interessegruppen publiserte sammen med styret i NBF, FHI, Claus Klingenberg og 
Arild Rønnestad RH OUS, veileder for håndtering av fødende kvinner med påvist eller 
mistenkt Covid-19 sykdom i 2020. Første versjon i mars, siste versjon i juni 2020.  
 
 
 
Oslo, 4. mai 2021 
Jannicke Andresen 
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Interessegruppen for infeksjonssykdommer og immunsvikt 
 
Leder:  
John Espen Gjøen, overlege, HUS, Bergen 
Styret:  
Christopher Steven Inchley, overlege, AHUS, OUS  
Astrid Elisabeth Rojahn, overlege, Ullevål, OUS 
 
Interessegruppen for Infeksjon og immunsvikt har dette året hatt covid-19 
pandemien som sitt hovedfokus. Kapittelet om Covid-19 i Generell veileder ble raskt 
skrevet av en engasjert forfattergruppe, og den 7. revisjonen var klar i januar 2021. 
Videre har interessegruppen samarbeidet med FHI, blant annet i vurderingen av å 
definere barn med potensiell risiko for alvorlig forløp av covid-19, og vi har sammen 
med FHI og interessegruppen for barnereumatologi, avholdt et webinar om MIS-C 
(Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med Covid-19). I tillegg har vi hatt en 
mailtråd gående med de fleste barne- og ungdomsavdelingene i landet, hvor vi har 
diskutert viktige problemstillinger relatert til pandemien. Vi har også gjennomgått de 
antimikrobielle midlene i Kinderformularium (KF), i hovedsak for å vurdere om de 
anbefalte dosene i KF samsvarer med norsk praksis, som en del av prosessen med å 
etablere KOBLE (Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barn og Legemidler). Vi har også 
kartlagt om vi i Norge har medikamenter eller indikasjoner for bruk av 
medikamenter som ikke finnes i KF, som da bør inn i KOBLE. Her har både LISer og 
overleger bidratt. Vi arbeider nå med å oppdatere NBF sin Akuttveileder, og har i 
størst mulig grad forsøkt å spre arbeidet i forhold til erfaringsnivå blant deltakende 
leger, samt geografi. Vi håper på å være ferdig med infeksjonskapitlene innen 2021.  
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Interessegruppe for barnerevmatologi 
 
Leder: Ellen Nordal, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) 
Styre: Nils Thomas Songstad, UNN (nettredaktør), Tromsø og Marite Rygg, St Olavs 
Hospital 
 
Aktivitet i perioden Det er ikke avholdt fysiske møter i løpet av året. Det har vært 
holdt digitale møter angående revisjon av Akutt veileder i pediatri, kvalitetssikring av 
medikamentinformasjon i KOBLE og planlegging av spesialistkurs i barnerevmatologi. 
 
Representasjon  
NAKBUR referansegruppe: Flere medlemmer er med i referansegruppe for Nasjonalt 
Kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR), Rikshospitalet 
OUS, med hovedoppgave kompetansespredning og utarbeiding av nasjonale 
anbefalinger innen barnerevmatologi. 
NAKBURS arbeidsgruppe for et nasjonalt barnerevmaregister, NOBAREV: 
Representanter fra St. Olav, HUS,UNN og OUS deltar. Registeret har ennå ikke fått 
nasjonal godkjenning.  
Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid: 
- Pediatric Rheumatology International Trial Organisation, PRINTO www.printo.it: 

UNN, St. Olavs hospital, HUS og Rikshospitalet OUS deltar i forskningsnettverket.  
o PharmaChild er en internasjonal prospektiv studie angående effekt og 

bivirkninger av medikamentell behandling ved JIA 
o EUROFEVER register for autoinflammatoriske sykdommer/ 

febersyndromer 
o JIA klassifikasjonsstudie er en prospektiv multisenter observasjons-studie 

for validering av nytt forslag til JIA klassifikasjon 
- NoSPeR – Nordic Study group of Pediatric Rheumatology: Studiegruppen driver 

en pågående prospektiv nordisk multisenterstudie, http://bartinfo.net/nosper/  
- NorJIA, www.norjia.com er en multisenterstudie med fokus på billeddiagnostikk, 

oral helse, livskvalitet og beinhelse ved barneleddgikt (HUS, St. Olav og UNN)  
- MinJIA er en multisenter RCT angående nytten av kortisoninjeksjoner i ledd ved 

oppstart av biologisk behandling ved barneleddgikt (OUS, HUS, SUS, St. Olav, 
UNN) 

 
Covid19-informasjon Medlemmer i gruppen har deltatt aktivt med råd om 
anbefalinger for barn med revmatisk sykdom både vedr skoledeltakelse, smittevern, 
risiko for sykdom og vaksineråd. Anbefalinger er publisert på NBF og NAKBUR sine 
hjemmesider.  
 
Spesialistkurs for LIS-leger Barnerevmatologi inngår som obligatorisk del i 
Pediatrikurs 3 – Endokrinologi og Nefrologi, Revmatologi og Immunologi. Første kurs 
ble arrangert digitalt i 2020 og vil gå årlig alternerende mellom Trondheim, Bergen 
og Tromsø. 
 

http://www.printo.it/
http://bartinfo.net/nosper/
http://www.norjia.com/
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- På grunn av store avstander og få medlemmer er nyhetsmail til medlemmer beste 
kommunikasjonsform, faglige møter kan med fordel samordnes med andre 
interessegrupper. 
 

 
 

Interessegruppe for pediatrisk allergologi og pulmonologi - 
SPIRO 
 
Medlemmer: Suzanne Crowley, (leder, OUS-Rikshospitalet),  
Torbjørn Nag, (sekretær, Ålesund sykehus), Knut Øymar (Stavanger 
universitetssykehus). 
 
Formål: SPIROs hovedoppgaven er å videreutvikle kompetanse innenfor området 
barnelungesykdommer, særlig med tanke på diagnostisering av førskolebarn med 
luftveissymptomer.   
 
Aktiviteter og møter: Interessegruppens medlemmer underviser på LIS introkurs og 
to er med i fagrådet for Norsk kvalitets- og forskningsregister for primær ciliær 
dyskinesi (PCD). Det er også etablert tett samarbeid med European Respiratory 
Society CRC (clinical research collaboration) om PCD og SC leder en av de 
arbeidsgruppene. SPIRO møtes formelt hvert år på pediaterdagene, men ikke i år 
grunnet pandemien. Utover det, har det vært mye veksling av emailer. SPIRO 
opptrer også som rådgiver til Norges malasi forbund.  
 
 
 

For styret 
Suzanne Crowley 
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Interessegruppen for pediatrisk hematologi og onkologi 
(IPHO) 
 
Styret:  
Maria Winther Gunnes (leder), Haukeland Universitetssykehus, Ida Knapstad (Oslo 
Universitetssykehus), Marta Burman (Oslo Universitetssykehus). 
Aktivitet 2020:  
Det har ikke vært avholdt møter i 2020. Sentrale aktører innen barnehematologi og 
onkologi har imidlertid jevnlige treffpunkt i form av nasjonale faggruppemøter (3 
ulike faggrupper for leukemi, solide svulster utenfor CNS og CNS-svulster) to ganger 
årlig, disse møtene har blitt avholdt digitalt i 2020. I tillegg blir det i noen regioner 
avholdt regelmessige møter med samarbeidende sykehus innenfor regionen, IPHO 
jobber for at dette skal utvides regionalt, slik at samarbeidet rundt felles pasienter 
optimaliseres. DNLF kurset «Pediatri Kurs 5 Hematologi og Onkologi» har 
gjenoppstått i en ny og komprimert form i tråd med ny spesialiststruktur, og første 
kurs ble gjennomført ved St Olavs Hospital mars 2020, like før landet stengte ned, 
kursleder Magnus Hjort (St Olav). Det var gode tilbakemeldinger på kurset og 
kurskomiteen jobber med forbedringer til neste års kurs. Kurset vil bli avholdt i uke 
9/10 hvert år og består av teori, kasuistikker og mikroskopi. Enkeltkapitler i veileder 
ble oppdatert i 2020 (bl.a en omfattende revisjon av «Infeksjoner hos 
immunsupprimerte pasienter» og «Vaskulære lesjoner»). «Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av 
kreft hos barn» ble oppdatert i 2020, og siste versjon finnes på Helsedirektoratets 
nettsider. Dette er et omfattende arbeide der hele fagmiljøet har bidratt, og 
revisjonen ble ledet av Niklas Stabell ved Universitetssykehuset i Tromsø. Det 
planlegges en ny revisjon av akuttveilederen i.l.a 2021. Det jobbes også med en 
kartlegging av hvilke ønsker/behov som foreligger i fht hvilken rolle og form IPHO 
skal ha, da barnehematologer/onkologer ved Universitetssykehusene ofte ikke deltar 
på NBF møter pga hyppige konkurrerende internasjonale kreftmøter. Ved 
spørsmål/innspill, kontakt IPHO leder: maria.gunnes@helse-bergen.no 
 
Bergen 25.03.21 
Maria Winther Gunnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maria.gunnes@helse-bergen.no
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Barnekardiologisk interessegruppe (BKIG)  
 
Styret bestod i 2020 kun av ordinære medlemmer etter at tidligere BKIG-leder Asle 
Hirth hadde trukket seg i 2019: 
Styremedlemmer: 
Thomas Möller (Oslo) 
Siri Ann Nyrnes (Trondheim) 
Henrik Holmstrøm (Oslo) 
Katja Stein (Oslo) 
Knut-Helge Frostmo Kaspersen (Tromsø/Bodø) 
  
Det ble avholdet et virtuelt interessegruppemøte 11.06.20 ifm. barnekardiologisk 
samarbeidsmøte på OUS Rikshospitalet. 
Tema for IG-møtet var «Fremtiden for utdanning i barnekardiologi». 
  
Det ble ikke avholdt styremøter i BKIG i 2020. 
  
BKIG hadde mistet sine websider (www.ductus.no) og sitt nettforum høsten 2019 
etter at Legeforeningen stengte ned løsningen i 2019. Det ble ikke funnet noen 
erstatningsløsning i løpet av 2020. Kommunikasjonen i IG foregikk i 2020 via e-
postlister. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Thomas Möller 
Fung. leder i interessegruppe barnekardiologi 
Norsk barnelegeforening 

 
 

Interessegruppe for nefrologi 
 
Leder : Anna Bjerre, OUS. 
  
Ingen regulære møter men aktivitet via nettet (egen nettgruppe) som nå i nefro 
gruppen teller 25 medlemmer representert fra sykehus i hele Norge. 
Flere fra gruppen var involvert i undervisning for LIS i november. 
Det har vært planlegging for å kunne oppgradere veilederne med plan om at den 
skal være ferdig revidert 2021. 
  
 

 

 

http://www.ductus.no/
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Interessegruppen for sosialpediatri 
 
Styret har i 2020 bestått av følgende: 
Arne K. Myhre (leder), Cathrine Monrad Hagen (sekretær), Victor Krohn, Mia Myhre (var en 
periode ute av styret) og Anne-Kirsti Haugan Fossen. 
 

Det ble avholdt et interessegruppemøte i 2020 i forbindelse med Pediaterdagene i 
Stavanger, hvor tema var sosialpediatri ved omsorgsplassering av barn etter et 
innspill fra Barneombudet. Også sosialpediatrisk aktivitet i norske barnehus ble 
diskutert, med fokus på «Faglige råd» fra helsedirektoratet og manglende 
muligheter til å implementere disse. 
Fra sosialpediatrisk side har vi vært betydelig involvert i håndteringen av 
koronaepidemien, og vår sekretær var deltaker på vegne av Barnelegeforeningen 
med innspill til Helsedirektoratets ekspertgruppe for psykososial beredskap. Innen 
vårt fag merket vi tydelig konsekvensene av pandemien, de første månedene ble 
antall barn undersøkt ved Barnehus og poliklinikker betydelig redusert. Vi har hele 
tiden prøvd å være en tydelig stemme på de sårbare barnas side, og flere av oss har 
stilt til intervjuer i regionale og nasjonale media. 
Ellers har vi i løpet av året avgitt en rekke forslag til høringssvar fra 
Barnelegeforeningen, bl.a. om bruk av sakkyndige i foreldretvister, om helsetilbud til 
personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, om kvalitet og 
kompetanse i overgrepsmottak og velferdstjenester for barn og unge som har behov 
for et sammensatt tjenestetilbud. På oppdrag fra Barnelegeforeningen gjennomførte 
vi en undersøkelse om håndtering av akutt sosialpediatri i norske barneavdelinger. 
Dette var etter en forespørsel Barnelegeforeningen fikk fra Barneombudet. Her 
konkluderte vi med at det var stor variasjon i måten undersøkelser og oppfølging ble 
gjennomført på, og vil anbefalte at Barnelegeforeningen tar et initiativ til å utvikle 
nasjonale retningslinjer for overgrepsmottak for barn/unge og at det ble etablert et 
nasjonalt register for denne typen saker.   
Ellers har vi i 2020 gjennomført flere digitale styremøter 
 
Arne K. Myhre 
leder  
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Interessegruppen for ungdomsmedisin 
 
Leder: Karianne Tøsse Ahus karianne.tosse@ahus.no  
Medlemmer: Ida Jansrud Hammer Haukeland  
Hans Petter Fundingsrud UNN  
Håvard Hatle St.Olavs hospital  

 
Gruppen har kommunisert via mail og hatt digitale møter i løpet av 2020.  
Siste interessegruppemøte som ble arrangert var på Pediaterdagene ved OUS 2019. 
Interessegruppen har jobbet med følgende:  
Arrangert kurs i ungdomsmedisin høsten 2020 
Hatt innlegg på Introkurs 2 om ungdomspasienten 
Hatt fast spalte i Paidos 
Deltatt i MJCgruppen i den europeiske barnelegeforeningen som jobber med å 
fremme ungdomshelse i alle spesialiteter  
Ferdigstilt veileder for gode overganger for ungdom i helsevesenet. Startet arbeid 
med lansering av denne.  

 

Interessegruppe for barnepalliasjon   
Interessegruppen for barnepalliasjon ble etablert i forbindelse med Vårmøtet i 
Tønsberg, juni 2019. Styret ble etablert i forbindelse med Pediaterdagene i 
Stavanger, januar 2020, og har bestått av: 
Alf Bjørnstad, Stavanger universitetssykehus 
Anett Mykleby, Akershus universitetssykehus 
Birgit Elisabeth Kristiansen, Oslo universitetssykehus 
Christer Suvatne, St. Olavs hospital, Trondheim 
Einar Bryne, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 
Kirsti Neset, Nordlandssykehuset, Bodø  
Anja Pedersen, Haukeland universitetssykehus  
Anicke Marita Syltern, St. Olavs hospital, Trondheim 
Kathinka Aslaksen, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand 
Bård Forsdahl, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø 
Anja Lee, Oslo universitetssykehus (leder) 

 
Aktiviteter: I løpet av 2020 har styret hatt 1 fysisk og 3 digitale møter om følgende 
temaer:  

 Etablering av lokale og regionale barnepalliative team i Norge  

 NBFs høringsnotat til Meld.St.24 om Lindrende behandling og omsorg  

 Deltakelse i høringen om Meld.St.24 sammen med president Marit Hermansen  

 Oppfølging av høringen inkl. Merknader til helse- og omsorgskomiteen vedr. 
finansieringsordning som sikrer etablering av barnepalliative team ved alle landets 
19 barne- og ungdomsklinikker  

 Etablering av et nasjonalt kompetansenettverk for barnepalliasjon  

 Samarbeid med regionale kompetansetjenester for lindrende behandling (voksne)  

 Eget kapittel om barnepalliasjon til Generell veileder i pediatri (Helsebiblioteket)  
 
Anja Lee OUS, 05.05.21 
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Interessegruppen for akuttpediatri   
 
Gruppen ble opprettet på Vårmøtet i Tønsberg juni 2019 av undertegnede. Ila av 
2020 har vi ikke hatt styremøter pga pandemien. 
Vi mangler fremdeles kontaktpersoner fra enkelte sykehus i nettverket. Når vi er 
fulltallige blir det publisert på IG sine sider på FB. Vi opprettet også en messenger 
gruppe på FB. 
 
Det er en del aktivitet på FB siden, men det kan bli enda bedre. Det tar vi opp på 
årsmøtet. 
 
Under IG ligger også LIS kurs 6 Akuttpediatri og oppdatering av nasjonale 
retningslinjer i HLR. 
Styresammensetning: 
Leder: Thomas Rajka, overlege, Barne- og ungdomsklinikken Akershus 
universitetssykehus 
Sekretær: Jan-Magnus Aase, overlege, møtesekretær NBF; 
jan_magnus_aase@hotmail.com 
Styremedlem: Marte Rua, overlege, Drammen sykehus, Vestre Viken; 
Marte.Dunserud.Rua@vestreviken 
Styremedlem: Martin Kristiansen, LIS, Sørlandet sykehus, Kr.sand; 
martinskristiansen@gmail.com 
 
Interessegruppen ble opprettet på bakgrunn av behovet for en egen gruppe for 
akuttpediatriske problemstillinger. Samtidig er Nasjonal Standard for 
Barneovervåkning opprettet samt at det nå er opprettet et egen akuttkurs i NBF sin 
regi som ledd i den nye LIS utdanningen. Undertegnede ønsket derfor en egen IG 
som bare har fokus på akutt pediatri og overvåkningsmedisin. 
 
Mvh 
 
Thomas Rajka 
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Årsrapport 2020 – spesialitetskomiteen i barnesykdommer 
 
Sammensetning og møter:  
Kristin Wasland, Bodø - leder; Jannicke Andresen, Oslo; Jorunn Ulriksen, 
Kristiansand; Ingebjørg Fagerli, Bodø; Torbjørn Nag, Ålesund; Torgunn Ripegutu, 
Skien; Hildegunn Granslo, Tromsø; Nicolai Mortensen, Bergen 
Komiteens medlemmer har vært uendret siden 2019. 
Komiteen har hatt to teams møter i 2020.  
 
Spesialistregler og stillingsstruktur 
Helsedirektoratets arbeid med endring i spesialistutdanningen ble sluttført 2018 og 
ny modell for spesialistutdanningen trådte i kraft 01.03.19.  
Minimumskrav om tjenestetid ble beholdt, men krav om gruppe-1-tjeneste tas bort. 
Utdanningen baseres på oppnåelse av læringsmål, som skal attesteres for endelig 
godkjenning i tillegg til 9 obligatoriske kurs.  
 
Serus-rapporter og avdelingsbesøk 
Etter innføring av ny spesialiststruktur 01.03.2019 har det ikke vært levert inn Serus-
rapporter. Spesialitetskomiteen gjorde en stor jobb høsten -19 med vurdering av  
søknader fra de ulike utdanningsinstitusjonene. Det var til sammen 18 søknader som 
ble vurdert. Komiteen venter fortsatt på supplerende informasjon fra de fleste 
utdanningsstedene, slik at jobben per utgangen av 2020 ikke er ferdigstilt og de 
fleste avdelinger/klinikker er ikke formelt godkjent. Dette er ikke unikt for vår 
spesialitet.  
 
Avdelingsbesøkene er en viktig del av komiteens arbeid for å vurdere kvaliteten på 
utdanningen. Disse skal bestå. Komiteens erfaring er at mest riktige bildet oppnås 
ved besøk og har derfor avventet videre besøk pga. pandemien. Det ble derfor ikke 
gjennomført avdelingsbesøk i 2020. Vi håper å komme i gang i løpet av høsten -21, 
hvis ikke må alternative løsninger tas i bruk. 
 
Kursutdanning og ferdighetstrening 
Til tross for pandemi har de fleste kurs blitt gjennomført etter planen. Det er en 
imponerende innsats kurskomiteene har gjort for å kunne få gjennomført kursene 
etter planen. De praktiske kursene (Nyfødtmedisinske teknikker kurset og APLS 
delen av Akuttkurset) har ikke latt seg gjennomføre av smittevernhensyn slik at her 
jobbes det med løsninger for å få tatt igjen etterslepet. Dessverre har RegUtene som 
nå har ansvaret for gjennomføringen hatt IKT løsninger som også har gitt 
begrensninger i antall deltakere.  
 
Alle avdelinger driver mer eller mindre systematisk og regelmessig ferdighetstrening. 
Ferdighetstreningen etterspørres og kommenteres i forbindelse med komiteens 
avdelingsbesøk. 
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Kvalitetssikring av spesialistutdanningen 
Vurdering av søknader og avdelingsbesøk er viktige verktøy for kvalitetssikring av 
spesialistutdanningen. Spesielt verdifullt er det at en i forbindelse med 
avdelingsbesøk får anledning til å treffe LIS-gruppen alene. Komiteen får da viktig 
informasjon om utdanningsforholdene som ikke alltid kommer fram i møte med 
avdelingsledelsen. Det avdekkes også ofte forhold som avdelingen ikke har omtalt.  
 
 
Spesialistgodkjenninger 
Helsedirektoratet har gitt 34 spesialistgodkjenninger i 2020. Helsedirektoratet 
bruker fortsatt i liten grad spesialitetskomiteen som sakkyndig kvalitetssikring på sin 
godkjenningspraksis. Spesialitetskomiteen hadde en sak til vurdering om 
spesialistgodkjenning i 2020. 
 
Utfordringer i spesialiteten 
Med den nye utdanningsordningen ser vi enkelte utfordringer i forhold til å få 
gjennomført tidligere gruppe-1. Hvert universitetssykehus har et gitt antall 
gjennomstrømmingsstillinger ment for LIS. For å få disse stillingene må LIS i 
utgangspunktet ha fast stilling på sitt «hjemmesykehus». I tillegg har det ikke vært 
mulig å lage avtaler mellom alle regionale foretak.  
Vurdering av læringsaktiviteter for å oppnå ulike læringsmål er svært ulik fra plass til 
plass. I tillegg ser vi stor variasjon mellom relativt like avdelinger når det kommer til 
hvilke læringsmål som kan oppnås på den enkelte avdeling. 
 
Vi er da bekymret for at utdannelsen kan bli regionalisert (Helse Vest har sin 
utdanning, Helse Nord sin osv) og at det blir «lettere» å bli spesialist ved enkelte 
utdanningsinstitusjoner enn andre. Dette vil i så fall være helt motsatt av det en 
ønsker i utgangspunktet.  
 
Dette er forhold som vi må følges nøye fremover for å sikre en så enhetlig 
utdannelse som mulig. 
 
 
 
Bodø 08.07.21 
Kristin Wasland, leder spesialitetskomiteen 2019 
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Årsrapport for 2020 fra Kvalitetsutvalget i NBF (KU) 
Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2020:  

- Claus Klingenberg, UNN 

- Anne Lee Solevåg, OUS 

- Kurt Krogh, St. Olav 

- Eirik Volckmar Kaasa, Haukeland universitetssykehus 

- Unni Mette Stamnes Köpp, SSHF (leder) 

 

Møtevirksomhet  

Det er avholdt telefonmøter i mars, mai og oktober  

 

Vi hadde felles møte med Styret NBF i forbindelse med Pediaterdagene i januar, 
deltok på kick-off møte om veilederne og KOBLE i februar og på digitalt 
avdelingsoverlegemøte i juni.  
 

Utvalget har arbeidet med følgende saker  

Veiledere i akutt og generell pediatri  
Siste store revisjon av ”Veileder i akutt pediatri” ble ferdigstilt i 2015. Siden den gang 
er det kun gjort mindre rettinger, justeringer og oppdateringer.  
I dialog med interessegruppe-lederne og NBF-styret startet vi i 2016 arbeidet med å 

oppdatere ”Veileder i generell pediatri”. Omtrent 90% av avsnittene er nå oppdatert, 

og det arbeides for å få en så komplett oppdatering som mulig innen utgangen av 

2021. Oppdaterte avsnitt/kapitler legges ut fortløpende. 

 

(Arbeidet med revisjon av Akuttveileder startet i 2021) 

 

Vi har i samarbeid med interessegruppen i nyfødtmedisin jobbet med å etablere en 

nasjonal veileder i nyfødtmedisin. Metdodebok UNN er lagt ut på Helsebiblioteket 

sine hjemmesider under en egen fane der de andre NBF veilederne også ligger. 

Metodeboken danner grunnlaget for den nasjonale veilederen. 

 

1. PedSAFE  

PedSAFE brukes av alle landets barneavdelinger og høsten 2016 ble det etablert 

en nasjonal nettverksgruppe. Målet er en enhetlig tilnærming som styrker 

samhandlingen mellom ulike behandlingsnivå.  

NBF og KU har støttet søknad til Den norske legeforenings fond for 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet om opprettelse av formell prosjekt 

organisasjon for nasjonalt nettverk for pasientsikkerhetsarbeid for barn bygget 

rundt PedSAFE. Sluttmelding for prosjektet ble sendt Dnlf i 2020. 

 

Ahus og Sørlandet sykehus har testet og tatt i bruk en tidlig varslingsskår for 
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nyfødte (TVS-N) på føde/barsel. Skjema for føde/barsel er blitt lett revidert av 

HSØ fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg og lagt i 

MetaVision. UNN, Vestre Viken og Nordlandssykehuset planlegger å ta i bruk 

TVS-N i 2021. 

 

2. Helsenorge.no og Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten 

Styret NBF ved Elisabeth Selvaag/Karsten Simonsen og KU har koordinert 

arbeidet med å kvalitetssikre og supplere pasientinformasjon om tilstander 

(helsenorge.no) og behandling i spesialisthelsetjenesten (felles nettløsning). Alle 

landets barneavdelinger er invitert til å bidra med et antall tekster som står i 

forhold til avdelingens nedslagsområde jamfør barnehelseatlaset.  

Ca. halvparten av tekstene er kommet inn. Det var besluttet en høringsprosess 

der to avdelinger skulle få hver av tekstene til høring, i tillegg til relevant 

interessegruppe NBF. Styret i NBF har et stykke ut i prosessen besluttet at kun 

interessegruppene skal være høringsinstans for tekstene. Det vurderes om alle 

tekstene til slutt skal sendes alle avdelingsoverlegene for mulighet for å komme 

med innspill. Arbeidet med tekstene har tatt lengre tid enn først antatt. De 

innkomne tekstene er blitt sendt til høring i interessegruppene. 

 

3. Etterutdanning overleger 

KU har deltatt med en representant i arbeidet for å kartlegge behovet for 
etterutdanning og formalisering av utdanningsplaner for overleger.  

 

4. Høringsinstans 

KU er høringsinstans i enkelte saker for NBF. Vi avholder felles møte med styret i 

NBF og spesialitetskomitéen ved behov og deltar årlig i forbindelse med NBFs 

vårmøte. 

 

5. Referansegruppe for medisinsk aldersvurdering 

KU deltar med et medlem i referansegruppen på vegne av NBF og DNLF. 

 

 

 

 

 

 



 33 

Referat frå årsmøtet i NBF 2020 
 
Stad: Zoom/digitalt 
Dato: 10.06.20  
Tilstades: styret i NBF, samt medlemmer i foreninga (totalt 19 pålogga, men truleg 
fleire medlemmer per pålogging) 

SAKSLISTE: 

1. Val av møteleiar:  
Forslag: Jon Grøtta 
Vedtak: Vald.  

2. Val av referentar:  
Forslag: Ragnhild Marie Salvesen (AHUS) og Signe Hatteland (SUS) 
Vedtak: Valde.  

3. Val av protokollunderskrivarar:  
Forslag: Ketil Størdal og Åsbjørn Westvik.  
Vedtak: Valde.  

4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.  
Vedtak: Godkjend.  

5. Årsmelding 2019 (heile kan lesast via pedweb.no, under fana "om oss").  
Gjennomgått. Inga innvending.  
Vedtak: Godkjend.  

6. Revisorgodkjend rekneskap 2019:  
Vedtak: Godkjend rekneskap med revisjonsberetning for 2019.   

7. Forslag til budsjett 2021:  
Vedtak: Godkjend.  

8. Orientering: Etterutdanning 
Erling Tjora, frå arbeidsgruppa for etterutdanning av spesialistar i pediatri, orienterte 
om arbeidet vedrørande etterutdanninga for spesialistar i pediatri. Detaljert 
informasjon om dette vert lagt ut som eige dokument på pedweb.no og er kort 
oppsummert i årsmeldinga frå 2019.    

Innspel:  
Thor Willy Ruud Hansen stilte spørsmål til kven som er ansvarleg for å kontrollere og 
registrere at spesialisten følger krava. Avdelingsoverlegen der ein er tilsett? Ruud 
Hansen meinte også at det bør registrerast, men understreka at han var klar over at 
det vil vere ein stor sekretariatjobb. Tjora svarte at slik det er nå dreier det seg ikkje 
om ei resertifisering og ein har derfor ingen sanksjonsmoglegheit, og nemnde også 
oppfølging lokalt i eiga avdeling som ein moglegheit. Ketil Størdal kommenterte at 
barnelegeforeninga som medisinsk forening kan ha formeining om at me bør ha ei 
formell registrering av etterutdanninga, men at det ikkje er barnelegeforeninga som 
bestemmer dette. Terje G. Alsaker kommenterte at det er mange som underviser ifm 

about:blank
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etterutdanninga og spesialistutdanninga for LIS og at det bør bli formaliserte 
rettigheter/moglegheiter for dei som skal undervise/vere instruktør. Slik det er nå er 
det ein evig kamp med avdelinga om å få delta på kurs, og ein kan kome i situasjonar 
der ein må velge mellom å vere instruktør eller å få reise på kurs sjølv.  

 

9. Orientering: Endra møteplanar som følge av pandemien  

Leiar Elisabeth Selvaag orienterte om endringar vedteken av styret. 

Vårmøtet i Levanger skulle vore halde nå og vart diverre avlyst pga COVID-19-
situasjonen. Pediaterdagane ved UNN som var planlagt på nyåret 2020 er også 
avlyst. Grunnen til det er at styret i NBF fekk tilbakemelding frå arrangøren at det var 
vanskeleg å få foredragshaldarar til å kome, samt deltakarar til å melde seg på 
grunna usikkerheta ifm COVID-19. I tillegg har FHI vurdert det til ein risikosituasjon å 
samle over 100 barnelegar på eitt arrangement. Styret i NBF ønsker at det skal vere 
aktivitet i foreninga også i 2021, og arbeider med eit arrangement som inneber at 
færre må reise og at det skal vere moglegheit for digital deltaking. Ein håper at 
moglegheita for samling igjen er tilstades i juni 2021. 

10. Innkomne saker.  
Ingen innkomne saker innan tidsfristen.  

 
Ved referent Ragnhild Salvesen (AHUS) og Signe Hatteland (SUS) 
 
Protokollunderskriverar Ketil Størdal og Åsbjørn Westvik har godkjend elektronisk. 
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Vedtekter for Norsk barnelegeforening 
 

Endringer vedtatt på Årsmøte i NBF 10. juni 2010. Godkjent av 
sentralstyret i Dnlf 31. januar 2011. 

Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 01.01.07 godkjent som fagmedisinsk 
forening for spesialiteten pediatri. Vedtektene er fastsatt av generalforsamlingen 1. 
juni 2007. 
 
§ 1. Navn 
Foreningens navn er Norsk Barnelegeforening (NBF). Det engelske navnet er 
Norwegian Pediatric Association. 
 
§2. Forhold til Den norske lægeforening 
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og 
omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover. 
 
§ 3. Formål og oppgaver 
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, §1-2 og § 3-6-3, er foreningens 
formål å arbeide for god barne- og ungdomshelse ved å fremme forebyggende og 

kurativt helsearbeid. NBF skal støtte forskning og fagutvikling, og være et 
vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin. 

§ 4. Medlemskap Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt 
foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening. 
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har 
tilhørighet til foreningens fagområde. Alle ordinære medlemmer i NBF og assosierte 
medlemmer som er lege, har møte-, tale- forslags- og stemmerett. Leger som søker 
assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er 
leger, har ikke stemmerett og kan ikke sitte i styret. 
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer 
som etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt av foreningen. 
 
§ 5. Æresmedlemmer 
Forslag til æresmedlemskap fremmes til styret. Styret utnevner æresmedlemmer. 
Utnevnelsen legges fram til orientering i det påfølgende årsmøte. 
 
§ 6. Foreningens organer 

Foreningens organer er: Årsmøtet Styret Valgkomité 
Eventuelt andre faste komiteer / utvalg opprettet av årsmøtet  
 
§ 7. Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har 

adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. Årsmøtet 
avholdes hvert år i forbindelse med vårmøtet. Alle ordinære medlemmer av NBF har 
møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Andre kan i særskilte tilfeller gis tale- og 
forslagsrett hvis årsmøtet godkjenner dette. Innkalling til årsmøtet skal være 
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medlemmene i hende minst 4 uker før årsmøtet. Saksliste for årsmøtet med 
eventuelle forslag til vedtak skal foreligge sammen med innkallingen. Saker som 

ønskes behandlet på årsmøtet, må være meldt til styret senest 8 uker før møtet. 

Årsmøtet skal: a, Velge møteleder, referenter og protokollunderskrivere. b, 

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. c, Behandle styrets 

årsberetning. d, Behandle og godkjenne revidert regnskap. e, Behandle styrets 

forslag til budsjett. f, Behandle kontingent for assosierte medlemmer. g, Behandle 

den øvrige saksliste. h, Foreta valg av leder og styre, revisor og valgkomité. 
Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt 
inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/ eller medlemmene. 
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede 

medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal 
skje i henhold til Dnlfs lover §3-3-3. 
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt 
den/ de passer. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 
 
§8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte 
skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i §7 
gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen. 
 
§9. Styret.  
Styret i NBF består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og fire 
styremedlemmer. Det skal i tillegg velges 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem). 
Minst to styremedlemmer skal være i pediatrisk utdannelsesstilling. Minst ett 
styremedlem bør ha arbeidsplass utenfor barneavdelingene. Nettredaktør og 
Paidosredaktør skal være medlem av styret. 
Styret velges på årsmøtet for en periode på 2 år. Ved særskilt avstemning velges 
nestleder som etter en periode på 2 år overtar som leder. Samlet tid som leder og 
nestleder er 4 år og kan ikke forlenges. For å sikre kontinuitet bør ikke mer enn fem 
styremedlemmer skiftes ut samtidig. Styret fordeler selv de enkelte styreverv. 
Varamedlemmene møter i styret ved vakanser. De holdes oppdatert om styrets 
arbeid gjennom saklister og møtereferater. Hvis noen av styrets regulære 
medlemmer må fratre styret varig, rykker 1. og deretter 2. Varamedlem inn fram til 
neste styremøte. 
Styremøter innkalles etter beslutning av leder, eller når minst to styremedlemmer 
krever det. Styret kan fatte vedtak når minst 4 styremedlemmer er tilstede. Vedtak 
fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
Det utarbeides protokoll fra styremøtene. 
Styret ivaretar NBF’s interesser og leder virksomheten i henhold til 
formålsparagrafen. Viktige saker og prinsippspørsmål skal legges fram for 
medlemmene på årsmøtet eller ordinært medlemsmøte. 
Styret skal arrangere minst 2 medlemsmøter årlig: pediaterdagene og vårmøtet med 
årsmøte. Vårmøtene skal alternere mellom alle barneavdelinger unntatt  
universitetsavdelingene. Pediaterdagene alternerer mellom universitetsavdelingene. 
Styret skal utarbeide årsmelding om foreningens virksomhet. I denne skal inkluderes 
beretninger fra interessegruppene og de oppnevnte utvalg, samt revidert regnskap. 
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§ 10. Valgkomiteen  
Valgkomité velges av årsmøtet med simpelt flertall for 2 år ad gangen. Valgkomiteen 
skal bestå av 3 medlemmer hvorav en må være i pediatrisk utdannelsesstilling. 
Valgkomiteens innstilling skal sendes ut til medlemmene sammen med innkalling til 

årsmøtet. Valgkomiteen forbereder valg av styre m/ varamedlemmer, kurskomité 
og eventuelt andre utvalg/ komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. 
 

§11. Interessegrupper  
Årsmøtet kan vedta å opprette interessegrupper innen visse fagfelt. 
Interessegruppene representerer spisskompetansen innenfor disse fagfelt. De skal 
stimulere til forskning og videreutvikling av fagfeltet, og være høringsinstans for 
styret i saker som faller innenfor fagfeltet. Interessegruppene skal videre ha et 
spesielt ansvar for oppdatering og revisjon av relevante kapitler i NBF sine veiledere. 
Interessegruppene kan ikke opptre utad i fagpolitiske spørsmål uten i samarbeid 

med styret eller gjennom styret. Interessegruppen skal ledes av en arbeidsgruppe 
med en leder og minst to medlemmer. Disse velges på et interessegruppemøte for to 
år ad gangen med mulighet for gjenvalg. Valget skal annonseres i møteinnkalling 
minst 4 uker før møtet avholdes. Møteinnkallelse skal sendes alle medlemmer av 
NBF, og er åpent for alle medlemmer av NBF. Et av medlemmene i arbeidsgruppen 
er ansvarlig for å formidle informasjon om interessegruppens aktivitet og fagfelt til 
Nbf ́s medlemmer via trykte publikasjoner eller gruppens nettsider. 
Interessegruppene bør avholde minimum ett møte per år, og skal årlig avlevere 
kortfattet årsrapport om sin virksomhet til styret i NBF. Denne rapporten legges ved 
styrets årsberetning. 
 

§ 12. Vedtektsendringer  
Lovendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Lovendringsforslag må være 
innsendt til styret senest 8 uker før årsmøtet, og forslagene må være medlemmene i 

hende senest 4 uker før årsmøtet. Til lovendring kreves 2/3 flertall blant de 
medlemmer som er tilstede og som avgir stemme. 
 

§ 13. OPPLØSNING  
Oppløsning av NBF krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Forslag om oppløsning 
må settes fram på foregående årsmøte. Hvis NBF oppløses skal eiendeler og midler 
tilfalle Den norske lægeforening. 
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Plan for kommende møter i Norsk barnelegeforening 
 

År Pediaterdagene Vårmøtet 

2021 Tromsø  

2022 Oslo Levanger 

 
Pga avlysninger av NBF møter i forbindelse med covid-19-pandemien har det blitt forskyving i 
rekkefølge av vårmøtene. 
Møteplan fra og med 2023 avhenger av videre møtestruktur i NBF. 
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Regnskap og budsjett 

 

Budsjett 
2022 

Budsjett  
2021 

Regnskap  
2020 

Anskaffede midler    

Medlemsinntekter 800 000 782 505 1 054 382 

Ekstraordinær kontingent frikjøp leder 100 000 100 000 100  000 

Tilskudd    

Sum anskaffede midler 900 000 882 505 1 154 382 

Aktivitet som oppfyller formålet    

Inntekter møter 60 000 80 000 0 

Sum aktiviteter som oppfyller formålet 60 000 80 000 0 

Aktivitet som skaper inntekter 960 000 962 505 1 154 382 

Annonser Paidos   160 000 

Sum aktiviteter som skaper inntekter    

Finansinntekter 7000 9 000 7 026 

Sum anskaffede midler 967 000 971 505 1 321 408 

    

Forbrukte midler    

Kostnader til formålet    

Produksjonskostnader Paidos 60 000 80 000 223 100 

Utdelt støtte 40 000 40 000 15 000 

Kurs/konferanse 300000 250 000 77 860 

Internasjonalt arbeid 30 000 30 000 25 030 

Gaver/støtte 6000 6000 1 644 

Faglig arbeid 300000 250 000 193598 

Sum kostnader til formålet 736 000 656 000 536 232 

Frikjøp leder 100 000 100 000 100 000 

Andre administrasjonskostnader 250 000 350 000 112 310 

Sum forbrukte midler 1 086 000 1 106 000 748 542 

    

Årets aktivitetsresultat −119 000 −134 495 572  865 

 


