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Leders årsberetning 2019 
 
Styremøter 
Styret har i 2019 hatt åtte styremøter. I vårsemesteret hadde vi fem styremøter 
hvorav et telefonmøte. To av møtene ble avholdt i tilknytning til hhv pediaterdagene 
i Oslo og vårmøtet i Tønsberg.  Det nye styret hadde tre møter i løpet av 
høstsemesteret. Sakslister og referat for møtene er publisert under «om oss», 
«styret 2019-2021» på pedweb.no. 
 
 
Styrearbeidet i 2019 
Som tidligere år har vi en rekke løpende saker. Disse er justert i løpet av året og som 
løpende saker står nå:   
Overgang barn-voksen/ ungdomsmedisin, Legemiddelnettverket/KOBLE, 
Internasjonal medisin, EMA/flyktningbarn, Palliasjon til barn og unge, «Kloke valg» 
og Helsenorge.no.  
I tillegg er NBF’s møter, økonomi og høringer faste punkter på sakslisten. Første 
halvår 2019 var 100-årsjubileet i foreningen fast post på styremøtene.  
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. Styret har deltatt i møter 
og høringer på Stortinget og i Regjeringen, hatt samarbeid med 
barnesykepleierforbundet og brukerorganisasjoner.  
Legeforeningens organisatoriske grep for å lage et tydeligere skille mellom 
fagforeningen og de fagmedisinske foreningene ble en anledning til å endre ordlyd i 
NBF sin formålsparagraf og derigjennom tydeliggjøre rollen som en fagmedisinsk 
forening.  
 
Under følger et skjønnsmessig utvalg av sakene styret forøvrig har jobbet med i 
2019: 
 
Palliasjon til barn og unge 
I «Satsningsområder for Norsk barnelegeforening» 2017-21 er barnepalliasjon et 
eget avsnitt. I tråd med dette og etter initiativ fra Anja Lee, leder av palliativt team 
for barn og unge på OUS, ble Norges første kurs i barnepalliasjon for leger holdt som 
SPISS-kurs før Pediaterdagene 16.01.2019.  
Det har vært kontakt med OUS, OsloMet og Barnesykepleierforbundet for å løfte 
fram barnepalliasjon som en uløst utfordring for helseforetakene. Et mål har vært å 
få oppdraget om etablering av palliative team for barn og unge inn i HOD’s 
oppdragsdokument for 2020.  
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 tatt avstand fra ønsket om å opprette et privat barnehospice i 
Kristiansand, både i møte med leder for Foreningen for barnepalliasjon (FFB) og i 
debattinnlegg i Dagens medisin.  
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Interessegruppene 
Interessegruppene er NBF’s 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. 
Interessegruppelederne får dekket reisen til møter i regi av NBF såfremt 
gruppen har møte.  
Det er nå 15 interessegrupper av ulik størrelse og med varierende aktivitet. 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. 
Interessegrupper som ikke har hatt møter eller levert årsmelding de siste 3 år 
blir nedlagt. Interessegruppe for internasjonal barnehelse og interessegruppe for 
forebyggende og generell pediatri ble derfor besluttet nedlagt. 
Nye interessegrupper i 2019 er Interessegruppen for palliasjon, som ledes av 
Anja Lee og Interessegruppen for akuttmedisin som ledes av Thomas Rajka.  
 
 
Spesialistutdanning 
Ny ordning for spesialistutdanning trådte i kraft 01.03.19. Det er landet på 8 
obligatoriske kurs for spesialiteten pediatri. I tillegg er nyfødtmedisinske teknikker et 
anbefalt kurs. Første kurs: Introduksjonskurs 1, ble avholdt i Tromsø nov.-19. 
Viktigheten av å få sendt nok LIS på kurs slik at de kommer gjennom på normert tid 
er kommunisert til avdelingene. NBFs møter er ikke obligatorisk eller anbefalt kurs i 
ny ordning, og utgifter dekkes derfor ikke av Fond III. Dette er problematisert og 
meldt videre til fagstyret i legeforeningen. 
 
 
Etterutdanning 
Landsstyret i legeforeningen vedtok 2016 et overordnet regelverk for obligatorisk 
etterutdanning av alle leger med spesialistgodkjenning. Rammen i forslaget var et 
femårig etterutdanningsprogram som skulle bestå av en obligatorisk og en valgfri 
del. Overleger skulle i løpet av perioden opparbeide seg 300 poeng gjennom 
forskjellige utdanningsaktiviteter, fagmiljøene ble bedt om selv å definere hvilke 
aktiviteter som skulle godkjennes.  
 
NBF oppnevnte 2018 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en anbefaling knyttet til 
etterutdanning av overleger i Pediatri. Arbeidsgruppa har i løpet av 2019 utarbeidet 
et forslag til etterutdanningsprogram. Dette programmet inneholder en oversikt 
over forskjellige etterutdanningsaktiviteter som anses som relevante for vår 
spesialitet, med en anbefalt «poeng-grense» for hvert enkelt element. Som et 
separat dokument er det utarbeidet en individuell etterutdanningsplan, der 
etterutdanningsaktiviteter kan loggføres i henhold til denne planen og attesteres av 
leder. Styret i NBF og Spesialitetskomiteen stiller seg bak forslaget til arbeidsgruppa, 
og utkastet planlegges endelig behandlet ved årsmøtet i 2020. 
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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 barneleger. 
Interessegruppene har også brukt nettsiden i noe grad. 
Nettsiden er driftet via plattform under legeforeningen. Sommeren 2019 skiftet 
webløsningen, og redigering måtte skje via webmastere i legeforeningen. En god del 
dokumenter og lenker forsvant fra nettsiden i forbindelse med omleggingen, noe 
pedweb har båret preg av. Redigering av websiden vil etter all sannsynlighet bli 
mulig for webredaktør i løpet av 2020. 
 
 
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 2019 
var temaene 1. 100-årsjubileum for NBF (68 sider), 2. Uenighet, uvitenhet, 
utfordringer (52 sider), 3. Sjelden (68 sider). Inntekter fra annonsesalg har vært 
stabilt/ stigende. De fleste sakene, og utgavene i sin helhet, publiseres også på 
paidos.no.  
Nytt i 2019 er at Paidos har fått redaksjon. Seks redaksjonsmedlemmer fra fem 
helseforetak er representert: Kari Holte (Kalnes), Kristoffer Brodwall (Haukeland), 
Karianne Tøsse (Ahus), Katrine Engen (OUS/ Lillehammer), Signe Hatteland 
(vararedaktør, Stavanger), redaktør Erle Kristensen (OUS) tok over etter Kari Holte i 
september.  
 
 
Sosiale medier  
Norsk barnelegeforening har profiler på Facebook (ca 2000 følgere per 31/12/2019) 
og Twitter (ca 3500 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. Alt 
som legges på Facebook, blir automatisk også ‘twitret’. 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 
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.  
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I 2019 var de mest engasjerende innleggene våre knyttet til barnepalliasjon, 
pleiepengeordningen, barn av mødre i LAR, endring av normalkurver for 
hodeomkrets for norske barn, norske barn i fangeleirer i Syria, og at WHO erklærte 
vaksinemotstand som en av verdens 10 største helsetrusler. I tillegg var det stor 
begeistring for at barnehelseprisen ble tildelt teamet bak tv-serien SKAM, og debatt 
fra følgere som ikke er NBF-medlemmer rundt en kronikk skrevet av NBF-
medlemmer og kolleger som uttrykte bekymring knyttet til bruk av vegansk kosthold 
hos gravide og spedbarn.  
 
 
Ungdomsmedisin 
Arbeidet med veileder for gode overganger har pågått i ca ett år. Vi har hatt to 
møter i Oslo.  
Vi har samarbeidet med helsebiblioteket om nettversjonen av veilederen.  
Veilederen skal ligge sammen med de andre veilederne i pediatri. 
Veilederen ble klar for høring i februar, men det ble besluttet å avvente høring pga 
koronaepidemien.  Planen var lansering på ulike nasjonale møter for de ulike 
faggruppene, for barnelegene på Vårmøte i Levanger som ble avlyst.   
Det er nå besluttet å sende veilederen på høring i mai 2020.  
 
 
Gjør Kloke Valg 
I januar-2019 ble andre versjon av anbefalinger i pediatri lansert av arbeidsgruppa 
for Gjør Kloke Valg. Arbeidsgruppa består av Knut Øymar, Kari Risnes, Bodil Salvesen, 
Britt Nakstad, Joel Selvakumar og Ketil Størdal. For det følgende året valgte vi å 
fokusere på implementering og måling av endring, der data om praksis ved 
bronkiolitt fra fem sykehus samles inn ledet av Joel Selvakumar. Vi ser også på 
endring i bruk av medisiner fra Reseptregisteret og antibiotika fra Norsk 
Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister. En egen gruppe for Choosing Wisely er opprettet i 
Den europeiske barnelegeforeningen (EAP), og Norge er et av de første land som har 
eget pediatrisk initiativ.  
 

 
Pleiepengeordningen 
Pleiepengeordningen har vært løpende styresak etter at ny pleiepengeordning kom 
med gyldighet fra 1.10.2017. Den nye ordningen hadde tidsbegrensning, man gikk 
ned i lønn etter 260 dager, gradering ble innstrammet og aldergrense var 18 år. Det 
er jobbet målrettet sammen med brukerorganisasjoner og styremedlemmer har 
deltatt i muntlige og skriftlige høringer. Flere endringer til det bedre for 
barna/omsorgspersonene er gjort, og i -19 ble det også vedtatt at antall 
pleiepengedager ble opphevet og graderingsreglene ble endret til å ikke gjelde 
dersom omsorgspersoner har nattevåk eller er i beredskap. Slik styret ser det har vi 
fått pleiepengeordningen slik vi ønsker den. 
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NBF Veileder i nyfødtmedisin 
Det har over mange år vært diskutert hvordan man skal utarbeide en nasjonal 
veileder i nyfødtmedisin i Norge. På interessegruppemøte for nyfødtmedisin 
(vårmøtet 2019) drøftet man på forslaget om å etablere metodeboken fra UNN 
(«Tromsøboka») som nasjonal veileder i nyfødtmedisin. Styret oppfattet at det var 
bred støtte til dette forslaget, og Claus Klingenberg sa seg villig til å påta seg et 
redaktøransvar for prosjektet.  
 
Styret har høsten 2019 drøftet potensielle fremgangsmåter for det videre arbeidet 
med veilederen. Styret ønsker å sikre at den fremtidige veilederen sikres den 
nødvendige faglige forankringen i fagmiljøet, samtidig som man ikke vil tvinge frem 
omstendelige arbeidsprosesser som med stor sannsynlighet ville forsinke 
realiseringen av prosjektet. Styret sendte oktober 2019 sendte en mail til 
avdelingsoverlegene på landets barneavdelinger der man ba om tilbakemeldinger på 
to alternative fremgangsmåter til forslaget om å forankre Tromsøboka som nasjonal 
veileder i nyfødtmedisin:  
 

Alt A  Ta utgangspunkt i teksten i Tromsøboka, men nedsette arbeidsgrupper som 
gjennomarbeidet innhold kapittel for kapittel. Revidert tekst ville først legges ut i 
den nasjonale veilederen etter hvert som man etablerer konsensus omkring ordlyd.  

 
Alt B Legge ut «Tromsøboka» i helsebibliotekets format «as is» - dvs med samme 
ordlyd og innhold som 2019 utgaven. Prioritert revisjon i etterkant av publikasjon. 

 
Styret fikk tilbakemeldinger fra 11 av landets avdelingsoverleger, hvorav tre ga sin 
tilslutning til alternativ A (kapittelvis revisjon av «Tromsøboka» i regi av 
arbeidsgrupper før publisering) og 8 til alternativ B (publisering av veilederen med 
nåværende ordlyd, med plan om prioritert revisjon i etterkant av publisering).  
I lys av denne uenigheten besluttet man å ta saken opp til bredere diskusjon på 
avdelingsoverlegemøtet Januar 2020 og utsatte endelig vedtak til etter dette.  
 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (nettverket)/KOBLE 
Sammen med Nettverket jobber NBF for å øke statusen for våre veiledere, bl.a. når 
det gjelder antibiotika til barn, da det mangler nasjonale retningslinjer for dette. 
KOBLE, Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns LEgemidler, er primært et 
doseringsverktøy som inkluderer informasjon om praktisk håndtering av legemidler 
til barn til bruk for sykehus- og fastleger, farmasøyter og sykepleiere som skal 
ordinere, ekspedere eller gi legemidler til barn. Det er bygget på det nederlandske 
kinderformularium.nl og vil være tilgjengelig for alle, også foreldre, barn og 
ungdommer. I tillegg til Nettverket, er KOBLE støttet av Norsk legemiddelhåndbok og 
NBF, og har blitt presentert under Pediaterdagene 2019 og Vårmøte 2019. I februar 
2020 planlegges det et kick-off møte for KOBLE med representanter for alle 
interessegruppene, som vil spille en sentral rolle i kvalitetssikringen av 
oppslagsverket. Lansering er planlagt i løpet av 2021. 
Nettverket er et ektefødt barn av NBF og feiret i 2019 sitt 10-års jubileum. Dette ble 
markert på behørig måte i forbindelse med det årlige Solstrandseminaret i oktober. 
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Nettverket er, og vil fortsette å være, en brobygger mellom regionene i det norske 
helsevesenet, og bygge nasjonale standarder som alle kan dra nytte av. 
 
 
Internasjonalt samarbeid 
Norsk barnelegeforening er medlem i European Academy of Pediatrics (EAP), og 
deltok i 2019 på vårmøtet i Vilnius og vintermøtet i Brussel (Tom Stiris, Ketil Størdal 
og Karen D. Holm). Young EAP er et aktivt nettverk av leger i spesialisering, der også 
NBF har representanter 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. Våren 2019 benyttet NBF seg av nettverket i EAP 
og bidro til en felles uttalelse fra EAP’s nasjonale medlemsforeninger i den hensikt å 
få regjeringene til å hente hjem barn av IS- krigere og deres mødre. 

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.  
International Pediatric Association (IPA) hadde møte i Panama i mars 2019. Fra NBF 
deltok Ketil Størdal. Neste møte er i Glasgow i 2021. 
Sommeren 2019 deltok NBF v. daværende leder Ketil Størdal på den årlige 
konferansen i Botswana Pediatric Association. I tillegg til å være invitert gjest bidro 
han med flere faglige foredrag.  
NBF har et samarbeid med «Leger uten grenser». De har stilt med informasjons-
stand og innlegg på flere av våre møter. 
 
 
Barneovervåkning 
På slutten av 2019 ble det innhentet en status for arbeidet med Barneovervåkning 
på norske barne- og ungdomsavdelinger slik at resultatene kunne diskuteres på 
avdelingsoverlegemøtet i forbindelse med Pediaterdagene 2020 i Stavanger. 19 av 
20 avdelinger ga tilbakemelding. 7 avdelinger var i planleggingsfasen, 1 hadde gjort 
tiltak og var godt på vei og 2 hadde lagt planer og avventet klarsignal til 
implementering. Ved 9 avdelinger var BO implementert eller tidligere praksis 
kvalitetssikret og utviklet. 
 

Høringer 
Hvert år behandles en rekke høringer, de fleste sakene kommer via Legeforeningen, 
Hdir og HOD. I 2019 sendte vi svar eller innspill i 6 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 

http://legeforeningen.no/
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Æresmedlemmer 
Æresmedlemskap tildeles medlemmer av NBF som har vært aktive i foreningen 
og/eller hatt en stor betydning for barnemedisin i Norge eller internasjonalt. Alf 
Meberg ble utnevnt til æresmedlem i juni 2019 og overrekkelse fant sted under 
vårmøtet i Tønsberg. 
 
 
FUBU (Fagutvalg for Barn og Ungdom) 
Første fellesmøte for LIS ble holdt under vårmøtet i Tønsberg. Tema var struktur for 
FUBU samt ny kurspakke. I styret satt Ina Helland, Olav Kildal, Nikolay Mortensen, 
Karen Holm og Anniken Elnes. Karen Holm har deltatt som YougEAP-delegat. Olav 
Kildal var LIS representant i faglandsråd. 
 
 
 
Medlemmer 
Ved utgangen av 2019 hadde NBF 1076 ordinære og 55 assosierte medlemmer. 
Kjønnsfordelingen mellom de ordinære medlemmene er 57,4% kvinner og 
42,6% menn. 
 
 
 
 
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 2019: 

- Faglandsråd: Olav Kildal (erstattet av Håvard Solvin høsten -19), Ketil Størdal 
- Prosjektgruppe høreselsregister – Ragnhild Støen 
- Dnlf og legemiddelindustriens (LMI) råd for legemiddelinformasjon – Heidi 
Glosli. 
- Referansegruppe Unge Funksjonshemmede – Eivind Engen 
- Arbeidsgruppe revidering veileder Hep C – Astrid Rojahn. 
- Midlertidig menneskerettighetsutvalg – Bente Brannsether Ellingsen  
- Arbeidsgruppe Pleiepenger, initiert av NAV – Henning Høyte 
- Arbeidsgruppe HDir – fødselsomsorg/bemanning/finansiering: Rønnaug 
Solberg 
- SLVs kjernegruppe for konsultering: Ketil Størdal 



Økonomi 
v/ Økonomiansvarlig Eirin Esaiassen 
Det gjøres oppmerksom på at dette avsnittet i årsmeldingen er skrevet før endelig 
revisorgodkjenning foreligger. Eventuelle endringer vil blir redegjort for under 
årsmøtet juni 2020.  
 
Foreningens saldo ved utgangen av 2019 var kr 1 581 020. Årsresultat for 2019 viser 
til et overskudd på kr 346 359, mot et budsjettert underskudd på kr 80 982.  
 
Regnskapet viser at foreningen fortsatt har god økonomi. De siste årene har 
foreningen akkumulert utilsiktet kapital, men i lys av tidligere årsregnskap vil dette 
variere. De nasjonale møtene arrangert i 2019 har i likhet med møtene for 2018 gitt 
større overskudd sammenliknet med tidligere år. NBFs andel av overskuddet fra 
Pediaterdagene i Oslo og Vårmøtet i Tønsberg var på totalt kr 376 168, mot 
overskuddet fra møtene i 2018 på til sammen kr 194 998. Produksjonskostnadene til 
Paidos var betydelig mindre i 2019 mot 2018 som hovedsakelig skyldes bedre 
annonseinntekter. I tillegg har reisekostnadene vært mindre sammenliknet med 
tidligere år.  
 
Det ble ikke bevilget Global Helse stipend for 2019, men etter endring av statuttene 
vil dette gjennomføres hvert år i 5 år fra og med 2020.  
 
NBF har fortsatt å betale reise for interessegruppeledere eksklusive opphold til 
foreningens to årlige nasjonale møter, noe som har vært gjennomført siden 2016.  
 
Budsjettet for 2021 vil vedtas ved årsmøtet i Oslo.  
Styret vil fortsette stram økonomistyring og nøkternhet i bruk av våre 
medlemsinntekter.  
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NBF’s faste møter i 2019 
 
 
Pediaterdagene Ahus/OUS 
Barne- og ungdomsklinikkene ved Akershus universitetssykehus og Oslo 
universitetssykehus arrangerte Pediaterdagene 2019 fra 16.-18. januar i 
Rikshospitalets lokaler. Møtet startet med SPISS-kurs i barnepalliasjon og et samtidig 
LIS-kurs i akutt nyresvikt. Begge godt besøkt med henholdsvis 45 og 30 deltagere. 
Avdelingsoverlegemøtet fant sted på samme tid med 38 deltagere, 19 av 20 
avdelinger var representert. Hovedtemaene var ungdomsmedisin, tungebånd, 
barnepalliasjon og spesialist- og etterutdanning. 7 interessegrupper avholdt møter; 
nyfødt, ungdomsmedisin, lunge, sos.ped, nefro, endo og infeksjon. Onsdagskvelden 
ble avsluttet med «get-together» på grillstedet Kullt like ved Rådhusplassen hvor 
mange benyttet anledningen til å spille shuffleboard. 
155 deltagere (1/3 LIS) på selve Pediaterdagene fikk servert et spennende og variert 
program som på onsdagen innebar et underholdende nyreforedrag ved Detlef 
Bockenhauer samt at nobelprisvinner Edvard Moser presenterte sin hjerneforskning. 
Til de frie foredragene på torsdagen var det kommet inn 23 foredrag (16 LIS, 7 
spesialister). Kvaliteten på foredragene var meget god (12 vitenskapelige, 11 «frie»). 
Videre var temaene Gjør kloke valg, smertebehandling hos nyfødte, spekulative 
fremtidstanker om bruk av «kunstig livmor» og psykosomatikk og palliasjon hos 
barn. Festmiddagen fant sted på Ekebergrestauranten hvor stemningen var god 
akkompagnert av Ahus og OUS barnelegehusband i god tradisjon. På fredagen ble 
det presentert forskning fra arrangørsykehusene og etter styrets time en 
oppdatering på pleiepengeordningen. Møtet ble avsluttet med en sesjon om 
Barneovervåkning og etikk i intensivbehandling av barn. 
 
 
Vårmøtet i Tønsberg og 100-års jubileumsfeiring 
Vårmøte 2019 ble arrangert av Barne- og ungdomsavdelingen i Tønsberg 12.-14. juni 
på ærverdige Hotel Klubben. Her ble også Norsk barnelegeforenings 100-års 
jubileum feiret. Den lokale arrangementskomiteen la seg skikkelig i selene og sørget 
for et arrangement som virkelig sto til forventningene til de nærmere 180 deltagerne 
(ny rekord utenfor Oslo). For de tidlig ankomne ble det tirsdag kveld ønsket 
velkommen til ølbrygging og ølsmaking med pizza på Færder Mikrobryggeri. 
Onsdagen startet med tre fulle forkurs i «Ekkokardiografi for nyfødtleger», 
«Vurdering av barns psykomotoriske utvikling» og «Hammersmith nevrologisk 
undersøkelse av spedbarn» med henholdsvis 25, 22 og 19 deltagere. Selve vårmøtet 
startet med foredrag om «Utredning og behandling av barnefedme» ved Senter for 
sykelig overvekt, en historie om norske barnehjerter ved Alf Meberg og et innblikk i 
det nyfødte barnets bevissthetsutvikling ved Hugo Lagercrantz. Deretter fulgte et 
minisymposium om symptomgivende stramt tungebånd med paneldebatt. 
Interessegruppemøtene i nyfødt, sos.ped, barnepalliasjon og akuttpediatri avsluttet 
programmet. På kvelden var det middag i ballsalen på hotellet med nærmere 110 
gjester som fikk høre Sandefjord Vokalensemble synge og arrangementskomiteen 
underholde med morsomme leker og musikk. Alle tilstedeværende æresmedlemmer 
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og tidligere ledere av NBF fikk sin fortjente hyllest på podiet og flere av disse bidro 
med historier fra tidligere tider. 
Torsdagen startet med en sesjon om nyfødt-hemodynamikk og ekkokardiografi, 
deretter årsmøte i NBF, tidlig ernæring av premature barn, en sesjon om 
barnenevrologi og til slutt frie foredrag. Det ble presentert 22 meget gode foredrag, 
6 vitenskapelige (4 LIS) og 16 «frie» (15 LIS). På sen ettermiddag var det klart for 
avreise med RIB, alternativt buss, i strålende vær til jubileumsmiddagen på Verdens 
ende. 120 feststemte gjester fikk servert velkomstdrink ute i solen før det bar inn til 
deilig mat, en rekke gode taler, utdeling av ærespris til Tønsbergs egen Alf Meberg 
og priser til vinnerne av frie foredrag. Stemningen var til å ta og føle på og ble toppet 
med operasang, lyrikk og dansing på bordene. I de tidlige nattetimer ble gjestene 
transportert tilbake til hotellet i ventende busser, hvor det ble servert nattmat i form 
av pizza og lagt til rette for videre feiring for de som ønsket det. 
Fredagen fikk deltagerne en grundig oppdatering om vaksiner med en påfølgende 
sesjon om pleiepenger. Underveis ila dagen ble det vist en historisk bildecollage. 
Avslutningsvis presenterte Anne Kveim Lie «Noen glimt fra 100 år i norsk pediatrisk 
praksis», før avdelingen i Tønsberg oppdaterte om B12-mangel hos spedbarn, 
behandling med botulinumtoksin til barn med cerebral parese i Norge og 
optimalisering av ernæring hos barn med PEG. Den lokale arrangementskomiteen 
skal ha en stor takk for et strålende og knirkefritt arrangement en 100-åring verdig! 
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Styret i NBF 2019 
 
Styret hadde fra 1.1.2019-31.08.2019 følgende sammensetning: 
 

Funksjon Navn Arbeidssted E-post 
Leder Ketil 

Størdal 
Sykehuset Østfold/ 
Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt 

leder@barnelegeforeningen.no 

Nestleder Elisabeth 
Selvaag 

St Olavs Hospital nestleder@barnelegeforeningen.no 

Økonomi Eirin 
Esaiassen 

Universitetssykehuset 
i Nord-Norge 

kasserer@barnelegeforeningen.no 

Høringer Nicolay 
Mortensen 

Helse Bergen horinger@barnelegeforeningen.no 

Møtesekretær Jan Magnus 
Aase 

Ålesund motesekretaer@barnelegeforeningen.no 

Sekretær Ina Hartløff 
Helland 

AHUS sekretaer@barnelegeforeningen.no 

Redaktør, 
Paidos 

Kari Holte Sykehuset Østfold 
 

paidos@barnelegeforeningen.no 

Pedweb Erling Tjora Helse Bergen Pedweb@barnelegeforeningen.no 
Sosiale 
medier 

Margrethe 
Greve-
Isdahl 

Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt 

ida.k.knapstad@gmail.com 

Varaer Nikolay 
Mortensen/ 
Zuzana 
Huncikova 

Helse Bergen 
 
Stavanger 
Universitetssykehus 

Vara1@barnelegeforeningen.no 
 
Vara2@barnelegeforeningen.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:motesekretaer@barnelegeforeningen.no
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Styret ble fra 1.9.2019 og ut året avløst av følgende styre:  
 

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 

Nasjonalt 
Folkehelseinstitutt 

Margrethe.Greve-Isdahl@fhi.no 

Varaer Zuzana 
Huncikova/ 
Signe 
Hatteland 

Stavanger 
Universitetssykehus/ 
Stavanger 
Universitetssykehus 

Vara1@barnelegeforeningen.no 
 
Vara2@barnelegeforeningen.no 
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Oversikt over styrebehandlede saker i 2019 
Referater fra styremøtene er tilgjengelige på pedweb.no 
 
Behandlede saker 2019: 
På ethvert møte er faste saker godkjenning av dagsorden, godkjenning i referat, 
NBFs møter, økonomi, paidos/pedweb/sosiale medier, høringer, løpende saker, 
møter og kongresser, orienteringer, oppnevninger og eventuelt. 
I tillegg ble disse sakene behandlet:  
08.19 og 23.19 SIDS/samsoving 
20.19 Priser på Legeforeningens landsstyremøte i juni 2017 
 
21.19 NBF og ambisjon om å involvere avtalespesialister og leger med landbakgrunn 
utenfor Europa? 
22.19 Formålsparagraf 
46.19 Opprettelse av interessegruppe barnepalliasjon. 
47.19 Interessegrupper 
48.19 Klimaendringer 
60.19 Stipender for global helse 
86.19 og 101.19 Nyfødtveileder 
87.19 Søknad MedHum 
88.19 og 193.19 Nettverk for hjernehelse 
89.19 Helsetjeneste til barn som er i barnevernets omsorg 
102.19 E-sigaretter 
104.19 Møte mellom KU, legemiddelnettverket, KOBLE og lederne av IG



Årsrapporter fra NBF’s interessegrupper 2019 
 

Interessegruppe i Barnenevrologi - Norsk Barnenevrologisk 
Forening 
 
Har ikke levert årsrapport.  

 

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 har i 2019 bidratt ved de 2 faste, faglige møtene om medfødt 
metabolsk sykdom (Hovedregi: nasjonal kompetansetjeneste for medfødt metabolsk 
sykdom): 
 
10. mai: Nasjonalt arbeidsgruppemøte (10 -16) om medfødt stoffskiftesykdom 
(Oslo). Deltagere fra hele landet. Tema: Hyperammonemi. 
Hovedforeleser: Dr. Marshall Summar. George Washington University, Washington 
D.C.   
8. november: Nasjonalt arbeidsgruppemøte (09 -16) om medfødt stoffskiftesykdom 
(Oslo) Deltagere fra hele landet. Tema: Lysosomale sykdommer  
Hovedforeleser: Professor Timothy M. Cox, University of Cambridge 

 
Det arrangeres nå 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 forum for diskusjon av aktuelle / vanskelige 
kasus til hjelp i det daglige kliniske arbeidet. Deltagelse er gratis, og reiseutgifter blir 
dekket av Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer, 
Barneklinikken, OUS.  Møtene har samme grunnstruktur hver gang:  
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1.  To foredrag av innleid foredragsholder (gjerne utenlandsk) om et utvalgt 
tema.  
2. Rapporter/innlegg fra OUS eller andre sykehus 
3.   Kasuspresentasjoner fra deltagerne, diagnostisk og terapeutisk diskusjon 
 
Vi opplever økende interesse for vårt felt. Dette skyldes trolig økende aktualitet som 
følge av økende bruk av store genpaneler i utredningsarbeidet. Det har blitt diskutert 
i løpet av året om det kan være grunnlag for enda flere møtepunkter/diskusjonsfora 
f eks i forbindelse med legeforeningens møter. Styret i interessegruppen burde i 
tilfellet kanskje endres. Det ville trolig være fordelaktig med representanter fra 
andre sykehus enn OUS og Haukeland. Saken vil bli drøftet videre i styret. 
 
6/5-2020 
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 
  
Nytt av året 2019 for Interessegruppen for Endokrinologi og metabolisme var at vi 
for første gang arrangerte et fellesmøte med Norsk endokrinologisk Forening på 
Scandic Lillehammer Hotel, 6.-7. mars 2019. Vi barneendokrinologene hadde noe 
felles program med «voksen»-endokrinologene hvor blant annet temaer som 
tyroidea, skjelett, transmisjon og veksthormonmangel ble behandlet. I tillegg hadde 
vi vårt eget program hvor hypofysesvikt, kasuistikker og frie foredrag var 
hovedingrediensene. 
  
Til tross for at mange barneleger med interesse for barneendokrinologi møtes på 
Barnediabetesregisteret og Norsk studiegruppe for barnediabetes årlige møter tidlig 
i september samt store internasjonale kongresser som ESPE og ISPAD har vi savnet 
et nasjonalt møte hvor endokrinologiske problemstillinger hos barn har hovedfokus. 
Vi bestemte oss for å jobbe for faste årlige fellesmøter med Norsk endokrinologisk 
Forening.  
  
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 
  

mailto: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 2019: 
Det har vært relativt lite organiserte aktiviteter i år men mye samhandling i gruppen 
per mail.  
ESPGHAN 2019, 4-7 juni i Glasgow, UK: Høy deltagelse fra norske deltakere. 
 
Interessegruppemøte ble avholdt med følgende program: 
 

• Velkommen v styret  
• Charlotte Knatten: 

o Introduksjon NOHARM-studien samt utdeling av spørreskjema 
o Kort innføring i ny spesialistutdanning av LIS 

• Anders Lindgren: 
o En interessant case i pediatrisk gastroenterologi 

• Gøri Perminow og alle sammen: 
o Diverse case innen pediatrisk IBD til diskusjon 

• Evt 

 
Anders Lindgren 
Trondheim 06.05.20 
 
 
 
 
 
 

Interessegruppen for Nyfødtmedisin 
 
MEDLEMMER 
Dag Helge Frøisland SIL 
Ingrid Nissen St Olav 
Bodil Salvesen HUS 
Lene Nymo Trulsen UNN 
Jannicke Andresen OUS (leder fra januar 2020) 
Fra Januar 2020 ytterligere to medlemmer: 
Sverre Lamens Haugesund 
Anlaug Vatne SUS 
 

mailto:Anders.Lindgren@stolav.no
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STYREMØTER 
Telefonmøter  
Møte i oktober 2019 med tre deltagere  
Mye kommunikasjon via e-mail 
 
INTERESSEGRUPPEMØTER 
 
Pediaterdagene i Oslo januar 2019 

• Marcus Davey 
o Congenital Diaphragmatic Hernia - can a stitch in time save nine?  
o Focus on research and clinical progress in management of severe CDH  

• Pleiepenger, behov for felles retningslinjer? 
• Veileder i nyfødtmedisin innledning ved Anne Lee Solevåg 

 
Vårmøtet i Tønsberg juni 2019 

• Presentasjon av nytt kurs i nyfødtmedisin  
• Kort om ny LIS utdanning  
• Neonatologist performed Ecocardiography (NPE) session (90 min) m/ Eirik Nestaas, 

Afif El-Khuffash, Thomas Møller, Beate Eriksen, Samir Gupta, Drude Fugelseth, 
Jannicke Andresen. 

 
HØRINGER 
Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av hørsel hos barn 0-5 år. 
 
ANNET 
Involvert i ny veileder om morsmelkbanker. Publisert på Helsebiblioteket 2019. 
 
SATSNINGSOMRÅDER 2020 

• Metodebok i Nyfødtmedisin. Tromsøboken konverteres til nasjonal veileder etter 
samme mal som akutt og generell veileder i Pediatri 

• KOBLE 
• Smertebehandling hos nyfødte barn 
• Etterutdanning 

 
 
Oslo 28.04.2020 
Jannicke Andresen 
 
 
 

Interessegruppen for infeksjonssykdommer og immunsvikt 
 
Har ikke levert årsrapport. 
 
 



 20 

Interessegruppe for barnerevmatologi 
 
Leder: Ellen Nordal, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) 
Styre: Nils Thomas Songstad, UNN, Tromsø og Marite Rygg, St Olavs Hospital 
Aktivitet i perioden Det er ikke avholdt fysiske fagmøter i løpet av året. Medlemmene 
i gruppen har deltatt aktivt i revisjon av barnerevmatologikapitlet i Generell veileder i 
pediatri 
Nettsiden Nils Thomas Songstad er gruppens nettredaktør. 
Representasjon 
NAKBUR referanse gruppe, Marite Rygg (St. Olavs Hospital), Ellen Nordal (UNN), Karin 
Tylleskär (Haukeland universitetssykehus HUS), og Dag Veimo (Nordlandssykehuset) 
er med i nasjonal referansegruppe for barnerevmatologi, for Nasjonalt 
Kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR), Rikshospitalet OUS. 
Senteret og referansegruppen arbeider for tverrfaglig kompetansespredning og 
nasjonale retningslinjer innen barnerevmatologi. 
NAKBURS arbeidsgruppe for et nasjonalt barnerevmaregister, NOBAREV, St Olav, HUS 
og UNN deltar sammen med NAKBUR. Registeret har ikke ennå fått nasjonal 
godkjenning. NAKBUR har ansatt register-konsulent for OUS sin del av registeret, men 
ved de øvrige regionene er det på sikt behov for ekstra ressurser for å sikre drift av 
kvalitetsregisteret.  
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 er et EU-støttet multinasjonalt register for 

autoinflammatoriske sykdommer inkludert febersyndromer. 
o JIA klassifikasjonsstudie: Prospektiv multisenter observasjons-studie for 

validering av nytt forslag til JIA klassifikasjon 
- NoSPeR – Nordic Study group of Pediatric Rheumatology, Pågående prospektiv 

multisenterstudie med 18 års oppfølgingsstudie av en nordisk populasjonsbasert 
JIA-kohort der St Olavs og UNN deltar med flere PhD-kandidater. 
http://bartinfo.net/nosper/  

- NorJIA www.norjia.com er en multisenterstudie angående billeddiagnostikk, oral 
helse, livskvalitet og beinhelse ved barneleddgikt der HUS, St. Olav og UNN, samt 
Tannhelsetjenestens kompetansesentra deltar med flere PhD-kandidater.  

- JACI Internasjonalt konsortium angående genetikk ved barneleddgikt  
Spesialistkurs for LIS-leger Som ledd i ny struktur for spesialistutdanninga vil 
Barnerevmatologi inngå som obligatorisk del i Pediatrikurs 3 – Endokrinologi og 
Nefrologi, Revmatologi og Immunologi. Første kurs går i Trondheim 23.-27.11.2020 
med Marite Rygg, Ellen Nordal og Karin Tylleskär i kurskomiteen. Planleggingen startet 
i 2019 og vi håper fysisk kurs kan gjennomføres i november 2020. Kurset vil gå årlig og 
alternere mellom Trondheim, Bergen og Tromsø. 
Hovedsaker i 2020  
-Å holde fokus på pediatriens og regionenes rolle i etablering av barnerevma-
registeret  
-Gjennomføring av spesialistutdanningskurset i barnerevmatologi/immunologi.  

http://www.printo.it/
http://bartinfo.net/nosper/
http://www.norjia.com/
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-Forskningsaktivitet i NorJIA, den nordiske JIA studien og pågående PRINTO-studier.  
-COVID-19 informasjon til pasienter og foreldre via Barnelegeforeningens og NAKBUR.  
-Oppdatering av interessegruppens nettside.  
-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 
 
Styret: 
Suzanne Crowley, Helse Sør-Øst, Leder; suzcro@ous-hf.no 
Torbjørn Nag, Helse Midt-Norge, Sekretær; torbjorn.nag@hotmail.com 
 
Hovedoppgaven vår er å videreutvikle kompetanse innenfor området 
barnelungesykdommer og nå med fokus på tidligere diagnostisering av unge barn 
med kronisk luftveissymptomer som ikke har astma; SPIRO i denne sammenheng 
fungerer som rådgiver til det norske malasi forbund og støtter etablering av 
pasient/pårørendegruppe primær ciliær dyskinesi. 
 
Interessegruppemøte i år i Stavanger fokusert på primær ciliær dyskinesi, 
lungesykdom med immunsvikt, indikasjoner bronkoskopi og når behandling med 
azitromycin kan være aktuelt i tillegg til alvorlig astma.   
 
Oppdatering av generell veileder har vi jobbet med nå i 3 år og er endelig ferdig.  
 
 
 
For styret 
Suzanne Crowley 
  
 
 

Interessegruppen for pediatrisk hematologi og onkologi (IPHO) 
 
Har ikke levert årsrapport.  
 

Barnekardiologisk interessegruppe (BKIG)  
 
Har ikke levert årsrapport. 
 
 

mailto:suzcro@ous-hf.no
mailto:torbjorn.nag@hotmail.com
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Interessegruppe for nefrologi 
 
Leder: Anna Bjerre, OUS 
  
Det har ikke vært noen regulære medlemsmøter. 
Gruppen arrangerte miniseminar på Pediaterdagene i Oslo 2019: 
Nefrologiske akuttsituasjoner i pediatrien: Akutt Nyresvikt, HUS, Dialyse, 
Hypertensjon, Tumor Lysis syndrom og Dysnatremier. 
  
I tillegg inviterte gruppen Prof D. Bochenhauer til å holde sitt foredrag «Tubular 
tales: From fish to pediatrician» på åpningsseremonien. 
 
Gruppen jobber med oppdatering av veilederen. 
 
 

 

Interessegruppen for sosialpediatri 
 
Styret valgt våren 19 
Mia Myhre (leder); Oslo, Anne Marit Gilje; Stavanger, Viktor Krohn; Oslo, Arne 
Myhre; Trondheim. 
 
Dette ble avholdt to interessegruppemøte i 2019. Et kort møte i forbindelse med 
pediaterdagene i Oslo og et større møte i Tønsberg der temaet var påførte 
hodeskader hos barn. Mia Myhre innledet om eksisterende kunnskap og de spørsmål 
vi nå møter. 
 
I tillegg til interesse gruppemøtet er det avholdt medisinsk forum i regi av NKVTS i 
oktober der alle fra interesse gruppe for sosialpediatri er invitert, og der bl.a. 
snakket om anale skader, mikrobiologiske prøver, erfaring fr overgrepsmottakene og 
elæringsverktøyet «child abuse atlase» ble presentert. 
 
Sosialpediatrisk interessegruppe har blitt opprettet på Facebook. Gruppen er tenkt 
som en plattform for diskusjon, for å dele artikler samt spre informasjon om 
arrangementer, konferanser o.l. for alle som jobber med sosialpediatri i landet. For 
øvrig blir aktuelle artikler og retningslinjer sendt på mail til barneleger som har vist 
interesse for sosialpediatri. 
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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  
Marianne Omdahl Skien  
Katrine Bjugstad Rø OUS  
 
Gruppen har kommunisert via mail i løpet av året.  
 
Det siste interessegruppemøte som ble arrangert var på Pediaterdagene ved OUS 
2019.  
Målet var å ha neste møte på Vårmøte i Levanger. 
 
Interessegruppen har jobbet med følgende:  
Planlegging av kurs i ungdomsmedisin for LIS høsten 2020 
Facebookside for interessegruppen 
Deltatt i møter med Helsedirektoratet for å fremme ungdomshelse i Norge 
Deltatt i møte i Brussel i den europeiske barnelegeforeningen som jobber med å 
fremme ungdomshelse i alle spesialiteter 
 
Ledet arbeid med å lage en veileder for gode overganger fra barnesentrert omsorg til 
voksensentrert omsorg i helsevesenet. Denne er nå klar for høring og ligger ute på 
Helsebiblioteket. Høring er satt på vent, men skal sende ut på høring innen kort tid. 
Planlagt lansering var på vårmøte i Levanger, men planlegges nå på pediaterdagene.  
 
Opprettet egen spalte i Paidos for ungdomsmedisin.  
 
 
 
 

Interessegruppe for barnepalliasjon   
10/05-20 

Leder:  Anja Lee (Oslo universitetssykehus) 
Nestleder: ?  
Antall medlemmer: ? 
 
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 består av: 
Alf Bjørnstad, Vestre Viken 
Anett Mykleby, Akershus universitetssykehus 
Birgit Elisabeth Kristiansen, Oslo universitetssykehus 
Christer Suvatne, St. Olavs hospital, Trondheim  
Einar Bryne, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg  
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Kirsti Neset, Nordlandssykehuset, Bodø  
Tanja Pedersen, Haukeland universitetssykehus  
Janicke Marita Syltern, St. Olavs hospital, Trondheim  
Kathinka Aslaksen, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand  
Bård Forsdahl, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø  
 
Aktiviteter:  
 
Første samling: Tønsberg, 12.06.19:  

• Thore Henrichsen, Vestre Viken, Drammen: Prosesser ved avslutning av 
livsforlengende behandling  

• Janicke M Syltern, St. Olavs hospital; Trondheim: Noen erfaringer fra 
oppstarten av palliative team for barn og unge 

• Arve Nordbø, palliativt team (for voksne), Sykehuset i Vestfold, Tønsberg: Om 
palliativt team, og hvordan vi kan samarbeide. 

 
Andre samling: Stavanger, 16.01.20: 

• Magnhild Rasmussen, Oslo universitetssykehus: Trenger barn med SMA 
palliasjon når de får Spinraza?» 

• Janicke M Syltern, St. Olavs hospital, Trondheim: «Spinraza inn, palliasjon 
ut?» 

• Målfrid Holmaas Bjørgaas, palliativt team (for voksne), Stavanger 
universitetssykehus): Om palliativt team, og hvordan vi kan samarbeide. 

• Forslag om navneendring fra «IG for palliasjon til barn og unge» til «IG for 
palliasjon og etikk». Dette navneforslaget ble ikke godkjent av styret i 
Barnelegeforeningen, med begrunnelse at det ligger et oppdrag nyttet til 
medisinsk etikk i alle interessegrupper. Inntil videre fortsetter 
interessegruppen med navnet «IG for barnepalliasjon».  

 
Annet: 
Deltagelse på et møte 30.01.20 der Barnelegeforeningen i samarbeid med 
Barnesykepleierforbundet hadde invitert 8 brukerorganisasjoner til et dialogmøte 
om barnepalliasjon.  
 
Planlagte møter:  
Det var planlagt å avholde det første styremøtet i forbindelse med 
«Landskonferansen i palliasjon» i Oslo, sept. 2020. Konferansen blir mest sannsynlig 
utsatt pga. coronasitusjonen. Styret vil vurdere andre muligheter for å møtes. 
 
Generell veileder 
IG for barnepalliasjon bør få skrevet et kapittel til veilederen. Til forskjell fra andre 
fagområdene i pediatrien har «barnepalliasjon» en nasjonal retningslinje å vise til:  
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge 
I tillegg finnes en meget god veileder for medikamenter som brukes innen 
barnepalliasjon:  
https://www.appm.org.uk/guidelines-resources/appm-master-formulary/ 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge
https://www.appm.org.uk/guidelines-resources/appm-master-formulary/
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Interessegruppen for akuttpediatri   
 
Gruppen ble oppretter på Vårmøtet i Tønsberg  juni 2019 av undertegnede 
Leder : Thomas Rajka- thomas.rajka@ahus.no 
Styresammensetning : Leder: Thomas Rajka, avdelingsleder,overlege, Barne- og 
ungdomsklinikken Ahus 
Sekretær:   Jan-Magnus Aase , overlege, jan_magnus_aase@hotmail.com  
Styremedlem :  Marte Rua,  overlege, Marte.Dunserud.Rua@vestreviken 
Styremedlem:  Martin Kristiansen, LIS , 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.   
Første møtet i Tønsberg var godt besøkt av LIS, mindre av overleger 
Program: 
1. Hvorfor en ny interessegruppe i akuttmedisin? ved Thomas R 
2. Nytt LIS kurs i akuttmedisin 
3. Valg av styre 
4. Evt 
 
 
 
Det er opprette en egen FB gruppe, ellers har det vært lite aktivitet i gruppen.  
Vi satser på økt aktivitet høsten 2020  
 
Mvh 
 
Thomas Rajka 
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Årsrapport 2019 – 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 
Komiteen bestod i år av 6 nye medlemmer og kun 2 igjen fra det forrige styret. 
Komiteen har hatt to møter i 2019 inklusiv felles møte med styret i 
Barnelegeforeningen i forkant av vårmøtet i Tønsberg. 
 
Komiteen hadde også et to dagers «arbeidsmøte» høsten 2019 hvor det ble jobbet 
med vurdering av søknader fra de ulike utdanningsinstitusjonene.  
Det har vært avholdt 2 møter mellom deler av komiteen og de nye kurskomiteene i 
forhold til endring av kursene som ligger i den nye spesialistutdannelsen. 
 
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 (inklusiv Nyfødt medisinske teknikker 
som er et anbefalt kurs).  
 
Serus-rapporter og avdelingsbesøk 
På grunn av innføring av ny spesialistutdanning ble Serus-rapporter i år byttet ut 
med vurdering av søknader fra de ulike utdanningsinstitusjonene. Det var til sammen 
18 søknader som ble vurdert. Det var stor variasjon i søknadene og de aller fleste 
kunne ikke godkjennes umiddelbart da det var behov for ekstra opplysninger. 
Prosessen er omfattende da legeforeningen får alle søknader fra Helsedirektoratet 
for vurdering. Etter vurdering sendes søknadene tilbake til Helsedirektoratet for at 
de skal innhente supplerende opplysninger som igjen sendes tilbake til 
Spesialitetskomiteen via Legeforeningen.   
 
Avdelingsbesøkene er en viktig del av komiteens arbeid for å vurdere kvaliteten på 
utdanningen. Disse skal bestå også i den nye ordningen. I løpet av 2019 ble det ikke 
gjennomført avdelingsbesøk da komiteen var bedt om å prioritere vurdering av 
søknader og gi utdanningsavdelingene mulighet til å tilpasse seg ny ordning. 
 
Kursutdanning og ferdighetstrening 
Spesialitetskomiteen har fortsatt arbeidet med forbedring av kursinnhold og -
sammensetning. Det er kommet en ferdig «kurspakke» med 9 obligatoriske kurs. Det 
har kommet på plass kurskomiteer for alle kurs og implementeringen av de nye 
kursene startet høsten 2019 med «Introkurs 1» i Tromsø.  
De regionale helseforetakene er tillagt oppgaven med gjennomføring av kurs.  
Alle avdelinger driver mer eller mindre systematisk og regelmessig ferdighetstrening. 
Ferdighetstreningen etterspørres og kommenteres i forbindelse med komiteens 
vurdering av serus-rapportene og i forbindelse med avdelingsbesøk. 
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Ferdighetstrening er lagt inn som foreslått læringsaktivitet til de nye læringsmålene, 
og det er i den forbindelse foreslått en bred satsing på ferdighetstrening innen alle 
spesialiteter der dette er naturlig. 
 
Kvalitetssikring av spesialistutdanningen 
Vurdering av serus-rapporter 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 i 
forbindelse med serus-rapporten. Komiteen planlegger å komme i gang med 
avdelingsbesøk igjen i 2020. 
 
Etterutdanning 
Etterutdanning har ikke vært på dagsorden i komiteens arbeid i 2019 da mye av 
tiden har gått med til å få på plass ny kursplan og vurdering av søknader. 
Etterutdanning er omtalt i Helsedirektoratets forslag til ny spesialiststruktur, og 
ansvaret for dette synes å bli lagt til helseforetakene. Legeforeningen har laget et 
forslag til innholdet i etterutdanningen som enkelt medlemmer i komiteen har vært 
involvert i.  
 
Spesialistgodkjenninger 
Helsedirektoratet har gitt 35 spesialistgodkjenninger i 2019. 29 av disse er etter 
norske regler, 6 er Norden/EU/EØS-konverteringer. 1/3 av godkjente spesialister er 
menn. Helsedirektoratet bruker fortsatt i liten grad spesialitetskomiteen som 
sakkyndig kvalitetssikring på sin godkjenningspraksis. Spesialitetskomiteen hadde en 
sak til vurdering om spesialistgodkjenning i 2019. 
 
Utfordringer i spesialiteten 
Med den nye utdanningsordningen ser vi enkelte utfordringer med 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.  
Vi er da bekymret for at utdannelsen kan bli regionalisert (Helse Vest har sin 
utdanning, Helse Nord sin osv). Dette vil i så fall være helt motsatt av det en ønsker i 
utgangspunktet.  
Ved gjennomgang av de ulike søknadene så komiteen også at det var relativt store 
ulikheter på hvilke læringsmål hver avdeling så for seg at LIS skulle kunne oppnå hos 
dem. Dette mellom avdelinger som ellers er sammenlignbare i størrelse og 
pasientgrunnlag.  
 
Dette er forhold som vi må følges nøye fremover for å sikre en så enhetlig 
utdannelse som mulig. 
 
Bodø 01.05.20 
Kristin Wasland, leder spesialitetskomiteen 2019 
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Årsrapport for 2019 fra Kvalitetsutvalget i NBF (KU) 
 
Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2019:  

- Claus Klingenberg, UNN 
- Anne Lee Solevåg, Ahus 
- Kurt Krogh, St. Olav 
- Eirik Volckmar Kaasa, Haukeland universitetssykehus 
- Unni Mette Stamnes Köpp, SSHF (leder) 

 
Møtevirksomhet  
Det er avholdt telefonmøter i januar, april, oktober og desember. Vi deltok på 
vårmøtet og har hatt felles møte med NBF styret 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 
2020. Oppdaterte avsnitt/kapitler legges ut fortløpende. 

 
Nettversjon av begge veilederne har siden 2013 ligget på Helsebibliotekets 
hjemmesider. Helsebiblioteket ble grundig oppdatert i 2018 og det ble etablert en 
dynamisk løsning som åpnet opp for en mobilvennlig versjon. Man kan enkelt lage 
en lenke på mobiltelefoner og det fungerer som en «mobil app» (men krever nett 
tilgang). Det var en omfattende jobb å få dette på plass, men løsningen virker god. 
 
Det jobbes også med å etablere en komplett nasjonal veileder i nyfødtmedisin, og 
enkelte nasjonale prosedyrer er lagt ut på Helsebiblioteket sine hjemmesider under 
en egen fane de de andre NBF veilederne også ligger. 

 
1. PedSAFE  

PedSAFE har vært brukt siden 2011 ved Ahus. Programmet skal gi en mer 
objektiv og systematisk vurdering av barnets tilstand. Et av målene er å 
identifisere ”risikopasienten” ved hjelp av pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) og 
å iverksette adekvate tiltak. Sørlandet Sykehus har utviklet et e – læringsprogram 
som er delt fritt. PedSAFE brukes nå av alle landets barneavdelinger og høsten 
2016 ble det etablert en nasjonal nettverksgruppe. Målet er en enhetlig 
tilnærming som styrker samhandlingen mellom ulike behandlingsnivå.  
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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 og midler til prosjektleder skal bidra til videre spredning, 
koordinering samt opprettholdelse av standardisering, videreutvikling og 
forbedring av konseptet.  
Ahus og Sørlandet sykehus har testet og tatt i bruk en tidlig varslingsskår for 
nyfødte (TVS-N) på føde/barsel og nyfødtavdeling. Skjema for føde/barsel er blitt 
lett revidert av HSØ fagråd for nyfødtmedisin, fødsels- og svangerskapsomsorg 
og legges i MetaVision ved neste staging. 

 
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. 
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Referat fra NBF’s årsmøte 2019 
 
 
Tid: Torsdag 13. juni 2019, kl. 10.20-11.20. 
Sted: Bankettsalen, Hotell Klubben (Tønsberg) 
 

1. Valg av møteleder 
- Jon Lunde 

o Valgt ved akklamasjon 
 

2. Valg av referenter 
- Ingrid Hildrum 
- Marlen Fossan Aas 

o Marlen Fossan Aas meldte frafall i siste liten, Julie Hellem Aaby overtok 
Dette kom nok ikke tydelig frem på møtet 

o Valgt ved akklamasjon 
 

3. Valg av protokollskrivere 
- Kiranjit Kaur og Anett Mykleby 

o Valgt ved akklamasjon 
 

4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
- Innkallingen ble sendt ut til rett tid 
- Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent 

 
5. Årsmelding 2018 

- Norsk Barnelegeforening hadde 8 styremøter i 2018 
- Opplever å bli hørt og å ha innflytelse i viktige saker 
- Ketil Størdal presenterte fokusområder for NBF og saker til neste årsmøte. 

o Ny LIS-utdanning 
o Spesialistutdanningen, ny spesialistkomité 
o Etterutdanning 
o Pedweb, som kommer med oppdatert versjon ila kort tid 
o Paidos 
o Sosiale medier 
o Ungdomsmedisin, arbeidsgruppe som jobber med overgangen 

ungdom/voksen 
o «Gjør kloke valg»-kampanjen 
o Pleiepengeordningen 
o Vekstkurver for hodeomkrets 

 Anbefalt vekstkurve er nå Bergenskurven istedenfor WHO-
kurven 

o Veileder: Stramt tungebånd hos nyfødte 
o Legemiddelformuleringer til små barn (Nettverk for legemidler til barn) 
o Barnepalliasjon 
o Barneovervåking 
o Internasjonalt arbeid 
o Det er sendt innspill i 20 høringssaker 
o Æresmedlem 
o Fagutvalg for leger i spesialisering (FUXX/FUBU) 
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o Vårmøte i Bodø i 2018 og Pediaterdagene i Oslo 2019 
 Godt oppmøte 
 Ca. 40% av deltagerne var LIS 

o Interessegrupper, to nye er opprettet: 
 Barnepalliasjon 
 Akuttpediatri 
 Interessegrupper som ikke har aktivitet ila 2 år vurderes som 

nedlagt. 
o Spesialistkomiteen 

 Sittende 1 år ekstra pga endringer i LIS-utdanningen 
o Kvalitetskomité 

 Nytt fra 2019 
- Spørsmålsrunde 

o Ingen klare spørsmål, men komplimenter til styret for å være synlige i 
viktige saker som angår barnehelse 

 
6. Kontingent assosierte medlemmer 

- Norsk Barnelegeforening: 
o 1054 ordinære medlemmer 
o 42 assosierte medlemmer 
o 649 spesialister 

- Styret foreslo uendret kontingent på 300 kr 
o Enstemmig vedtatt 

- Tilleggskontingent på 200 kr for frikjøp av leder  
 

7. Revisorgodkjent regnskap 2018 
- Budsjettert underskudd 61 444 kr, årsresultat viste overskudd på 93 078 kr 
- Grunner til overskuddet: 

o Vellykkede nasjonale møter 
o Lave reiseutgifter 
o Nøkternhet 
o Tilbakebetaling på feilberegnet moms for de siste tre årene 

- Utgifter 
o Reiseutgifter. I 2018 var det i hovedsak avdelingsoverlegemøtet på 

Hurtigruta ifbm vårmøtet i Bodø. 
o Faglig arbeid: overgangsprosjektet barn/ungdom 

- Presentasjon av aktivitetsregnskap 
- Oversikt over- og underskudd fra 2012-2018 
- Egenkapital per 31.12.18: 1 234 661 kr 
- Norsk Barnelegeforeningen vedtok regnskapet 
- Styrehonorar 2019: 

o Økt fra 105 000 til 120 000 
 Lederhonorat økt fra 15 000 til 40 000 
 Fordeling blant 9 styremedlemmer 

o Innspill fra salen: Bør styrehonorar til leder økes? Det er mye arbeid, og 
honoraret samsvarer ikke med arbeidsmengden. Ketil Størdal svarer at 
det i tillegg til honorar er frikjøp av leder og at honoraret oppfattes 
rimelig. 

 
8. Forslag til budsjett 2020 

- Ingen store endringer fra 2019 
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- Budsjetteres med underskudd på 73.779 kr 
- Vanskelig å forutsi oppmøte på neste års Pediaterdager (Stavanger) og Vårmøte 

(Levanger) 
- Budsjettet godkjennes 
 

9. Valg av nytt styre 
- Valgkomité:  

o Ingebjørg Fagerli (tidligere leder) 
o Kåre Danielsen 
o Parisa Hamidi (LIS) 

- Nytt styre: 
o 9 medlemmer + 2 varamedlemmer + ny valgkomité 

 Leder: Elisabeth Selvaag, St. Olavs Hospital 
• Valgt på årsmøtet i 2017 

 Nestleder (og kommende leder): Astri Maria Lang, OUS 
 Øvrig medlemmer i styret: 

• Eirin Esaiassen 
• Jan Magnus Aase 
• Margrethe Greve Isdahl 
• Ina Hartløff Helland (LIS) 
• Erling Tjora 
• Erle Kristensen (Paidos-redaktør) 
• Karsten Simonsen (LIS) 

 Varamedlemmer 
• Signe Hatteland (LIS) 
• Zuzana Huncikova 

o Kjønnssammensetningen avspeiler medlemsmassen 
- Ny valgkomité: 

o Ketil Størdal (nåværende leder) 
o Beate Eriksen 
o Karen Dæhlin Holm (LIS) 

- For øvrig ble det foreslått at en av styremedlemmene bør representere 
barnelege i privat praksis 

o Det står ingenting i vedtektene om dette 
o Det ble bedt om at forslaget kan sendes inn til fristen før neste årsmøte. 

 
10. Forslag til endring av formålsparagraf 

- Dagens formålsbestemmelse er følgende: 
o § Formål og oppgaver 

 I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 § 3-6-3, er 
foreningens formål å arbeide å fremme forebyggende og 
kurativt helsearbeid for barn og ungdom. 

 NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for 
norsk barne – og ungdomsmedisin. 

 NBF skal ivareta norske barnelegers interesser i faglige og 
økonomiske spørsmål. 

 
- Forslag til endret formål: Siste setning tas ut og ordlyd endres noe, slik at det 

følgende står i ny formålsbestemmelse: 
o § Formål og oppgaver 
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 I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 § 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 

 
- Det kommer forslag fra salen om å også legge til palliativ behandling under 

første punkt, dvs ”…ved å fremme forebyggende, kurativt og palliativt 
helsearbeid”. Siden forslaget ikke har kommet inn i forkant av årsmøtet, kan 
ikke dette tas stilling til før ved neste årsmøte.  Foreslått endring av 
formålsparagrafen vedtas.  

 
 

11. Innkomne saker 
Ingen  

 
 

 
 
 
Julie Hellem Aaby   Ingrid Hildrum 
Referent      Referent 
(elektronisk godkjent)   (elektronisk godkjent) 
 
 
 
Kiranjit Kaur                                                Anett Mykleby  
Protokollunderskriver   Protokollunderskriver 

        (elektronisk godkjent)   (elektronisk godkjent) 
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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 
2020 Stavanger Levanger 
2021 Tromsø Østfold 
2022 Oslo Haugesund 
2023 Bergen Elverum 
2024 Trondheim Førde 
2025 Oslo Lillehammer 
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Regnskap og budsjett 
 

 Budsjett 2020 Regnskap 2019 
Budsjett 

2019 

     
Anskaffede midler     
Medlemsinntekter 678 721 782505 626 018 

Ekstraordinær kontingent frikjøp leder 100 000 100000 100000 

Overgangsprosjektet     
Tilskudd     
Sum anskaffede midler 778721 882505 726 018 

Aktivitet som oppfyller formålet     
Inntekter møter 80000 451168 60000 

Sum aktiviteter som oppfyller formålet 80000 451168 60000 

Aktivitet som skaper inntekter 858721 1,333,673 786 018 

Annonser Paidos 120000  250000 

Sum aktiviteter som skaper inntekter 120000  250000 

Finansinntekter 2500 9085 3000 

Sum anskaffede midler 981221 1,342,758 1 039 018 

     
Forbrukte midler     
Kostnader til formålet     
Produksjonskostnader Paidos 250000 48300 300000 

Utdelt støtte 40000  40000 

Kurs/konferanse 250000 40979 250000 

Internasjonalt arbeid 30000 28941 30000 

Gaver/støtte 5000  8000 

Overgangsprosjektet     
Faglig arbeid 200000 563359 250000 

Sum kostnader til formålet 775000 681579 878000 

Frikjøp leder 100000 100000 100000 

Andre administrasjonskostnader 200000 214820 150000 

Sum forbrukte midler 1075000 996399 1120000 

     
Årets aktivitetsresultat -93779 346,359 -80 982 
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