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Leders årsberetning 2018
Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Ketil Størdal, leder
Elisabeth Selvaag, nestleder
Ina Hartløff Helland, sekretær
Jan-Magnus Aase, møtesekretær
Ida Knapstad/Nikolay Mortensen, høringsansvarlig
Eirin Esaiassen økonomiansvarlig
Erling Tjora, redaktør Pedweb
Margrethe Greve-Isdahl, redaktør sosiale medier
Kari Holte, redaktør Paidos
Zuzana Huncikova, varamedlem
Nicolay Mortensen, varamedlem

Styremøter
Styret har i 2018 hatt åtte styremøter. I vårsemesteret hadde vi fem styremøter
hvorav et telefonmøte, mens høstens tredje styremøtet var et arbeidsseminar med
overnatting.
To av møtene ble holdt hhv. i tilknytning til Pediaterdagene i Trondheim og på
Hurtigruta før avgang til Bodø. For øvrig har møtene vært på holdt på Legenes Hus i
Oslo. Sakslister og referat for møtene er publisert under for medlemmer på våre
nettsider.

Styrearbeidet i 2018
Styret har i 2018 behandlet 112 saker. Som tidligere år har vi en rekke løpende saker:
Overgang barn-voksen, ungdomsmedisin, Legemiddelnettverket, internasjonal
medisin, EMA/flyktningebarn, sosialpediatri, overvåkningpasienter og
spesialistutdanning
Dette er alle saker som har vært våre satsningsområder. I tillegg er økonomi,
høringer og NBF’s møter faste punkter på sakslisten.
Vi ønsker å være en synlig aktør i det offentlige rom. I flere saker har vi tatt initiativ
og tydelige standpunkt. Dette er viktig for å ha en stemme i saker som angår barns
helse og helsetilbud, og vi opplever å bli lagt merke til i den offentlige debatten og i
media. Styret har deltatt i møter og høringer på Stortinget og i Regjeringen.
Under følger et skjønnsmessig utvalg av sakene styret forøvrig har jobbet med i
2018:

Spesialistutdanning
Spesialitetskomiteens forslag til læringsmål ble ferdigstilt og endelig vedtatt i
Helsedirektoratet i februar 2018. Den nye ordningen trådte i kraft 1.3.2019.

Forskriften inneholder 162 læringsmål. For å gi mer detaljerte føringer på hvordan
læringsmålene skal nås er det utarbeidet en liste over læringsaktiviteter.
Det er behov for god kommunikasjon mellom sykehusene på tvers av regionene, slik
at ikke utdanningen skiller seg mellom regioner. Det vil være en sentral oppgave for
avdelingene å sikre en nasjonal standard for utdanningen.
Barnelegeforeningen ser en funksjon i å bidra til å beholde en felles forståelse i det
norske fagmiljøet for kravene til barnelegeutdanningen. I forkant av vårmøtet 2018
inviterte styret avdelingsoverlegene og spesialitetskomiteen til et seminar på
Hurtigruta viet spesialistutdanningen. Spesialistkomiteen presenterte på dette
seminaret et forslag til en ny kurspakke, der alle kurs gjøres obligatoriske. Det ble
gitt klar støtte til et slikt forslag, slik at den nye utdanningen kan støttes av en
revidert struktur for kurs.
Etter et utmerket og krevende arbeid med ny spesialistutdanning fra
spesialitetskomiteen, ble ny spesialitetskomite oppnevnt i februar 2019 etter
innstilling fra styret. Funksjonen som spesialitetskomiteen har med tilsyn og besøk
ved helseforetakene vil bli opprettholdt i den nye utdanningen.
Etterutdanning
De obligatoriske kursene i ny utdanning fører til at enkeltkursene blir kortere, og
mange felt blir ikke dekket like bredt som før. Uten krav til formell faglig oppdatering
etter spesialistgodkjenning, ser NBF en fare for at mange kan bli gående i vakt og
generell poliklinikk uten nødvendig bred oppdatering. Styret har satt ned en
arbeidsgruppe for å utrede og komme med forslag til bedre etterutdanning. En
innstilling fra arbeidsgruppa, i tråd med Legeforeningens innstilling, legges fram på
Vårmøtet. Denne innebærer blant annet et forslag om etterutdanningsplan, blåser
liv i bakvaktskurset og foreslår et nytt kurs i tilknytning til Pediaterdagene.
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.
Oppsettet av hjemmesiden er styrt av legeforeningen. Endring av layout har lenge
vært på trappene, men ser nå ut til å komme i løpet av våren 2019.
Paidos
Det ble utgitt 3 nummer av Paidos i 2018. Bladet har et opplagstall på 1400, og
sendes til alle medlemmer av NBF, alle barneavdelinger og sykehusbibliotek noen få
eksterne abonnenter samt et skjønnsmessig utvalg av institusjoner og organisasjoner
som styret ser på som samarbeidspartnere eller viktige for barns helse i Norge. Cox
Oslo ved Ragnar Madsen har hatt ansvar for layout, annonsesalg og trykking. Kari
Holte har vært redaktør. Endringer i layout utført høsten 2017 har vært videreført.
Alle bladene har hatt et «mini-tema»: 1 – «Læring og bedring», 2 –
«Grenseoppganger», 3 – «Pust og pes». Sidetallet har variert, og inntekter på
annonsesalg var stabilt gjennom året. De fleste artiklene fra papirutgaven av bladet
har også blitt publisert i nettutgaven Paidos.no.
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Sosiale medier
Norsk barnelegeforening har profiler på Facebook (ca 1750 følgere per 31/12/2018)
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.
I 2018 var de mest engasjerende innleggene våre knyttet til:
- Pleiepengeordningen: politisk aktivitet og kronikker knyttet til å få endret
pleiepengeordningen for kronisk syke barn
- Kort barselopphold: politisk aktivitet, møtevirksomhet og kronikk
(‘Speedbarsel’) knyttet til planlegging av nye fødeavdelinger som legger opp
til at opptil 40% av kvinner og nyfødte barn må skrives ut innen 24 timer etter
fødsel
- Kloke valg: NBF har vært med i Kloke valg-kampanjen fra starten, med leder
som talsperson for hele kampanjen. NBFs forslag til overdiagnostikk og
vurdering av begrenset utredning
- Energidrikk og aldersgrense: kommentar i Tidsskriftet hvor NBF etterlyser mer
dokumentasjon på negative effekter og dosering før det innføres aldersgrense
- Av faginnlegg var det varslingene om meslingetilfeller i Norge og råd om
MMR-vaksinasjon til barn på reise, doktorgrad om akupunktur ved kolikk som
viste ingen nytte av behandlingen, bruk av lystgass til barn, ny veileder for
vurdering av behandling av stramt tungebånd, amming og risiko for
infeksjoner, astma, cøliaki og diabetes og tidspunkt for introduksjon av fast
føde som engasjerte mest.
- Innlegg knyttet til møter i NBF-regi: utnevnelse av æresmedlem Gyro Aas
Herder var det mest kommenterte innlegget med 51 gratulasjoner

Ungdomsmedisin
I oppdragsdokumentet til helseforetakene for 2018, trekkes det fram et behov for
bedre helsetjenester i overgangen mellom barn og voksen. Denne oppgaven er
åpenbart mer krevende enn at det kan løses i løpet av et år, noe som er påpekt
overfor Helse- og omsorgsdepartementet. Ungdomsmedisin og overganger var
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hovedtema på avdelingsoverlegemøtet i januar 2019. Møtet støttet et behov for en
faglig veileder i overganger som bygger på erfaringer fra helseforetak som har
arbeidet med dette feltet de siste åra, som Ahus og St Olav. Styret har utnevnt en
tverrfaglig arbeidsgruppe som starter arbeidet 1. halvår 2019, og det er søkt om
økonomisk støtte fra Legeforeningens kvalitetsfond. Arbeidet ledes av
interessegruppa i ungdomsmedisin og vi inviterer andre faggrupper i legeforeningen
inkludert allmennlegene, andre faggrupper og brukere.
Gjør Kloke Valg
Siden 2017 har NBF arbeidet med overdiagnostikk og overbehandling. Styret
utnevnte i 2017 en arbeidsgruppe, som kom med de første anbefalingene i januar
2018. Arbeidsgruppa hadde et arbeidsseminar i september 2018, og arbeidet fram
nye anbefalinger som ble lagt fram ved Pediaterdagene 2019. Informasjonsmateriell
er laget i samarbeid med Legeforeningen.
Kvalitetsfondet i Legeforeningen ga støtte til et arbeid med å evaluere effekt av
kampanjen. I forkant av kampanjestart utarbeidet vi en QuestBack-undersøkelse,
som viste stort engasjement blant medlemmene. Spørreundersøkelsen ble gjentatt i
februar 2019. Et arbeid med måling av effekt av kampanjen på praksis ved bronkiolitt
er pågående. Arbeidet med Gjør Kloke Valg fortsetter, og ambisjonen er å
videreutvikle kampanjen med nye målinger og anbefalinger.
Pleiepengeordningen
Etter at ny pleiepengeordning kom med gyldighet fra 1.10.2017, ble nødvendige
endringer tatt inn allerede etter få måneder med bedre uttelling for barn som
trengte foreldrene ut over 12 måneder og for barn over 18 år med psykisk
utviklingshemming. En ytterligere forbedring kom på plass i 2018, ved at
tidsavgrensningen på fem år ble fjernet. Fortsatt ser vi svakheter med
graderingsregler som praktiseres urimelig strengt, og jobber med å få forbedret
dette. God allianse med foreldregrupper er viktig for å nå igjennom her.
Hodeomkretskurver
Fagpersoner i pediatrien har forsøkt å få endret Helsedirektoratets veileder om
måling og veiing ved helsestasjonene, både da veilederen ble vedtatt i 2010 og i
ettertid. NBF ble invitert inn i en arbeidsgruppe som startet arbeidet i 2017.
Arbiedsgruppen har nå konkludert med at Bergenskurven skal gjelde ved
helsestasjoner og sykehus, i tråd med våre anbefalinger.
Tungebånd
Styret fikk i 2017/2018 flere bekymrede henvendelser fra kolleger fordi klipping av
tungebånd (frenulotomi) ble ganske aktivt markedsført, og fordi indikasjonsstillingen
i mange tilfeller ble opplevd som tvilsom. Enkeltsaker hadde også ført til kritikk fra
tilsynsmyndigheter av avdelinger som ikke hadde «oppdaget» stramt tungebånd.
NBF har ingen rolle som tilsynsmyndighet. Derimot har vi et godt nettverk i
fagmiljøet, og kan sammenfatte konsensus om kliniske utfordringer. Derfor satte
styret ned en bred arbeidsgruppe som laget en kort og praktisk rettet veileder basert
på litteraturgjennomgang. Etter en høring i interessegruppene ble denne publisert
på Helsebiblioteket, og også formidlet gjennom kontakten med avdelingsoverlegene.

6

Legemiddelformuleringer for små barn
Tilgangen på flere vanlige medisiner i barnevennlige formuleringer (mikstur, dråper)
er et vedvarende problem. Eksempelvis ble jernmikstur tatt av markedet i 2018, uten
at Statens Legemiddelverk i tide hadde alternative løsninger på plass. Som klinikere
opplever vi også at vanlig brukte antibiotika ikke blir prioritert og markedsført. Vi har
påpekt dette problemet, og blant annet fått saken opp på Stortinget (skriftlig
spørsmål i spørretimen). Sammen med Legemiddelnettverket for barn gikk vi i
november 2018 ut med en kronikk som fikk mye oppmerksomhet.
Som et resultat av dette ble det kalt inn til et møte med Statens Legemiddelnettverk
og Legemiddelindustriforeningen i januar 2019 for å forsøke å finne bedre løsninger.
En arbeidsgruppe er utnevnt og gitt et konkret oppdrag i å arbeide med å løse
tilgangen på en kortliste over ti ulike preparat klinikere savner.
Barnepalliasjon
I «Satsningsområder for Norsk barnelegeforening» 2017-21 er barnepalliasjon et
eget avsnitt. I tråd med dette og etter initiativ fra Anja Lee ble det første kurset for
leger i barnepalliasjon i Norge holdt som SPISS-kurs før Pediaterdagene 16.01.2019.
På senhøsten 2019 tok vi også kontakt med OUS, OsloMet og
Barnesykepleierforbundet for å løfte fram barnepalliasjon som en uløst utfordring
for helseforetakene. Et samarbeid med andre grupper er viktig for å få gjennomslag,
og kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet er opprettet. NBF mener det er
viktig å prioritere at tilbudet bygges gjennom å styrke helseforetakene for å unngå
geografiske forskjeller. En viss uenighet med Foreningen for Barnepalliasjon har
kommet til syne angående satsing på barnehospice. Samtidig vil vi understreke at vi
verdsetter en aktiv forening som har løftet problemstillingen fram gjennom flere år.
Internasjonalt samarbeid
Norsk barnelegeforening er medlem i European Academy of Pediatrics (EAP), og
deltok i 2018 både på vårmøte (Elisabeth Selvaag) og vintermøte (Ketil Størdal). Vi
mener det er viktig å delta i et slikt forum, flere av våre arbeidsområder overlapper
med satsning fra EAP (utdanning, legemidler, overdiagnostikk/-behandling). Young
EAP er et aktivt nettverk av leger i utdanning, der vi også har representanter.
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. Forhandlinger om dette har tidligere
startet men stoppet opp. I forkant av møtet i International Pediatric Association tok
vi kontakt med EAP og etterlyste framdrift i samtalene, og behovet for samlende
europeiske kandidater til IPAs styre.
I juli 2018 var NBF invitert til å delta på årlig konferanse i Botswana Pediatric
Association. Forespørselen kom på kort varsel og vi kunne ikke delta, men vi er
invitert til konferansen i 2019 i stedet.
Barneovervåkning
Barnelegeforeningen ønsket å bidra til et mer enhetlig tilbud om overvåkning til de
sykeste barna ved norske barneavdelinger, og oppnevnte derfor i 2016 en faggruppe
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som fikk i oppdrag å utarbeide en anbefaling i forhold til overvåkning av pediatriske
pasienter. Gruppen ble bedt å si noe om:
- hvilke pasienter som bør ha et overvåkningstilbud
- hva som vil være nødvendig av
o bemanning
o kompetanse
o lokaliteter
o utstyr
o rutiner
- hvordan et slikt tilbud best kan organiseres ved norske barneavdelinger
Gruppen har bestått av
Leder:
Elisabeth Holmboe Eggen (spes. barnemedisin, LIS anestesiavdelingen, Akershus
Universitetssykehus) Øvrige medlemmer:
Terje Reidar Selberg (spes. barnemedisin, seksjonsoverlege nyfødt intensiv,
Sykehuset Østfold Kalnes, flere års anestesierfaring, APLS instruktør)
Ulf Mostad (spes. anestesiologi, seksjonsoverlege barneanestesi/-intensiv, St. Olavs
hospital)
Jan Magnus Aase (spes. barnemedisin, overlege nyfødt intensiv, Ålesund sjukehus,
anestesierfaring)
Anja Smeland (barnesykepleier, fag- og forskningssykepleier ved Kirurgisk avdeling
for barn, Oslo universitetssykehus, representant for BSF)
Hilde Silkoset (barnesykepleier, MPN, Oslo universitetssykehus, nestleder i BSF)
På avdelingsoverlegemøtet i forbindelse med Pediaterdagene 2018 i Trondheim var
Barneovervåkning hovedsak. Tre av gruppens medlemmer presenterte arbeidet som
var gjort til da, med påfølgende diskusjon. Arbeidet virket å bli generelt godt mottatt
og det var ingen protester mot å gå for benevnelsen «Barneovervåkning», være seg
for senger, rom eller enheter som følger opp denne pasientgruppen. Et utkast til
veileder ble sendt ut på bred høring rett før jul 2017, og ila våren mottok gruppen
svar fra samtlige av landets barneavdelinger, Barne-, Intensiv- og
Sykepleierforbundet, ØNH- og Barnekirurgisk forening, samt fra en del av
anestesiavdelingene med ansvar for barn. Alle tilbakemeldingene ble gjennomgått
av faggruppen i et nytt møte i april, før arbeidet ble sluttført ila de påfølgende par
månedene og det endelige dokumentet, «Standard for barneovervåkning i Norge»
ble lagt ut på Helsebiblioteket den 6. juni. Stor takk til Anne Hilde Røsvik hos
Helsebiblioteket for prioritering av dette arbeidet. Samme dag ble «Standarden»
presentert av leder av faggruppen under Vårmøte 2018 i Bodø.
Mot slutten av 2018 og inn i det nye året, ble det fra samtlige barneavdelinger
hentet inn en statusrapport for arbeidet med Barneovervåkning med tanke på
presentasjon under avdelingsoverlegemøtet i forbindelse med Pediaterdagene 2019
Ahus/OUS.
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Høringer
Hvert år behandles en rekke høringer, de fleste sakene kommer via Legeforeningen,
Hdir og HOD. I 2018 sendte vi svar eller innspill i 20 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 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

Æresmedlemmer
Æresmedlemskap tildeles medlemmer av NBF som har vært aktive i foreningen
og/eller hatt en stor betydning for barnemedisin i Norge eller internasjonalt. Gyro
Aas Herder ble utnevnt til æresmedlem i juni 2018 og overrekkelse fant sted under
vårmøtet i Bodø.

FUXX
FUXX (Fagutvalg xx) hadde møte under pediaterdagene Trondheim, deltakende:
Ingrid Moldestad, Olav Kildal og Ina Helland. Nicolay Mortensen kunne ikke delta.
Styret ble utvidet med Anniken Elnes som også deltok som YougEAP-delegat. FUXX
kom med forslag til to LIS-representanter til spesialitetskomiteen.
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Økonomi
v/ Økonomiansvarlig Eirin Esaiassen
Det gjøres oppmerksom på at regnskap som gjelder prosjektet Overgangen fra barn
til voksen inngår i det totale årsregnskapet, men ikke i NBFs fritt disponible midler. I
det følgende holdes derfor dette prosjektet utenfor, og tallene som refereres vil
derfor på noen punkter avvike fra det presenterte årsregnskapet.
Det gjøres oppmerksom på at dette avsnittet i årsmeldingen er skrevet før endelig
revisorgodkjenning foreligger. Eventuelle endringer vil blir redegjort for under
årsmøtet juni 2019.
Foreningens saldo ved utgangen av 2018 var kr 1 281 188. Årsresultat for 2018 viser
til et overskudd på kr 93 078, mot et budsjettert underskudd på kr 61 444.
Regnskapet viser at foreningen har sunn økonomi. De siste to årene har foreningen
akkumulert utilsiktet kapital, men i lys av tidligere årsregnskap vil dette variere. Det
skyldes i stor grad variasjon i reiseutgifter ut fra geografisk spredning av
styremedlemmer og lokalisering av de to nasjonale møtene. De nasjonale møtene
arrangert i 2018 har i likhet med møtene for 2017 gitt større overskudd
sammenliknet med tidligere år. NBFs andel av overskuddet fra Pediaterdagene i
Trondheim og Vårmøtet i Bodø var på totalt kr 194 998 mot overskuddet fra møtene
i 2017 på til sammen kr 95 403. Samtidig har kostnader til regnskap og revisjon
gradvis økt de senere år. I tillegg er Paidos forholdsvis dyrt å drifte der
produksjonskostnadene stadig overskrider annonseinntektene.
NBF har fortsatt å betale reise for interessegruppeledere eksklusive opphold til
foreningens to årlige nasjonale møter, noe som også ble gjennomført for 2016 og
2017. Videre ble det utdelt 20 000 kr i stipend for global helse og 10 000 kr i pris for
beste vitenskapelige artikkel.
Budsjettet for 2020 vil vedtas ved årsmøtet i Tønsberg.
Styret vil fortsette stram økonomistyring og nøkternhet i bruk av våre
medlemsinntekter.

Medlemmer
Ved utgangen av 2018 hadde NBF ordinære og assosierte medlemmer.
Kjønnsfordelingen mellom de ordinære medlemmene er % kvinner og % menn.
Av spesialistene er % kvinner, mens blant LIS er nå % kvinner.

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 2018:
- Vararepresentant til Norsk Resuscitasjonsråd: Marianne Nordhov
- Komite for legater i Legeforeningen: Jon Lunde
- Einar Bryne til Hjernerådet, oppnevnt av barnenevrologene
- Fondstyret: Jon Lunde
- Young EAP: Anniken Elnes
- Representant til UEMS, arbeidsgruppe for ungdomsmedisin: Ida Jansrud
Hammer og Karianne Tøsse
- Ekspertpanelet, second opinion: Dag Moster
- Faglandsråd: Olav Kildal, Ketil Størdal
- Referansegruppe for nasjonalt vaksinasjonsprogram: Claus Klingenberg
- Sakkyndigkomite for kompetanseområdet i allergologi: Martin Sørensen og
Jon Olav Gjengstø Hunderi

NBF’s faste møter i 2018
Pediaterdagene (St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim)
Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital arrangerte
Pediaterdagene 2018 fra 17.-19. januar på Kunnskapssenteret på Øya i Trondheim.
For første gang ble det invitert til felles sesjon om sammensatte lidelser for BUP og
pediatri. Møtet startet med et kombinert SPISS- og LIS-kurs med 40 deltagere. Det
besto av diverse workshops á 90 minutter i temaene hypotermibehandling,
ventilasjonsstøtte, hematologi, bilyder, diabetes og praktisk barnereumatologi.
Avdelingsoverlegemøtet fant sted på samme tid med samtlige 20 avdelinger
representert, totalt 36 deltagere. 8 interessegrupper; infeksjon og SPIRO felles,
sos.ped, nyfødt, gastro, nevro og endo og IPHO felles avholdt møter. I tillegg avholdt
BUP Interessegruppe psykosomatikk og konsultasjonspsykiatri møte. På kvelden
onsdagen var det «get together» på To tårn ved Nidarosdomen hvor det ble servert
deilig trøndertapas til svingende jazztoner fra avdelingens eget band.
166 deltagere (1/3 LIS) på selve Pediaterdagene, ny rekord utenfor Oslo-området,
fikk presentert et spennende og variert program som bl.a. omhandlet antibiotika og
resistensutvikling, «Den vonde magen» og utmattelse i den felles BUP/pediatri
sesjonen og diverse temaer i en nyfødtsesjon på den avsluttende dagen. Det ble
sendt inn 30 abstrakter til frie foredrag, ny rekord. Av disse ble 24 antatt (14 LIS, 10
spesialister). Kvaliteten på foredragene var meget god (17 vitenskapelige, 7 «frie»).
Festmiddagen fant sted på ærverdige Lian restaurant ved Bymarka. Dit ble gjestene
transporter med veterantrikken fra sentrum. Deilig mat og bl.a. korsang sørget for
god stemning. Deltagerne var veldig godt fornøyd både faglig og sosialt.
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Vårmøte (Bodø)
Vårmøte 2018 ble arrangert av Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø 6.8. juni på Hotell Havet. 117 deltagere (40 % LIS) fikk oppleve flotte og interessante
dager i nord. Onsdagen startet med to forkurs for LIS, enten prosedyretrening på
spedgris eller SIM-trening med henholdsvis 12 og 13 fornøyde deltagere.
Avdelingsoverlegemøtet fant denne gangen sted på Hurtigruta med totalt 35
deltagere, 15 av 20 avdelinger var påmeldt. Interessegruppene i ungdomsmedisin,
nyfødt og endo arrangerte møter senere på dagen.
På kvelden var det «get together» på det lokale bryggeriet Bådin, med servering av
tapas og morsomme innslag fra sykehusrevyen «Asylrevyen».
Temaene for vårmøtet omhandlet bl.a. transport av syke nyfødte og hjertebarn,
presentasjon av «Standard for barneovervåkning i Norge», ernæring, terapihund,
immunsvikt og metabolsk utredning/behandling. Det ble sendt inn 12 abstrakter til
frie foredrag, (9 LIS, 3 spesialister), alle ble antatt (4 vitenskapelige, 8 «frie»).
Foredragene var av høy kvalitet. Festmiddagen fant sted på Arnøy brygge ute i
havgapet sør-vest for Bodø. For dem som ville gikk turen dit med RIB via
Saltstraumen i flott vær og solskinn. Det var mange smilende ansikter som ankom
Nordarnøy etter den. Det ble det servert et overdådig havrettsbord, den lokale
avdelingen underholdt og senere på kvelden ble det isbading. Gyro Aas Herder fra
Bodø ble utnevnt til æresmedlem i NBF. Stemningen var meget god, tiden gikk fort
og plutselig var det tid for RIB-turen hjem i midnattssol. Etter tre intensive dager var
det fornøyde deltagere som reiste hjem med ny kunnskap og gode minner.
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Styret i NBF 2018
Styret hadde fra 1.1.2018-31.12.2018 følgende sammensetning:
Funksjon
Leder

Nestleder

Navn
Ketil
Størdal

Elisabeth
Selvaag
Økonomi
Eirin
Esaiassen
Høringer
Ida
Knapstad/
Nicolay
Mortensen
Møtesekretær Jan
Magnus
Aase
Sekretær
Ina
Hartløff
Helland
Redaktør,
Kari Holte
Paidos
Pedweb
Erling
Tjora
Sosiale
Margrethe
medier
GreveIsdahl
Varaer
Nikolay
Mortensen
Zuzana
Huncikova

Arbeidssted
Sykehuset Østfold/
Nasjonalt
Folkehelseinstitutt
St Olavs Hospital

E-post
leder@barnelegeforeningen.no

nestleder@barnelegeforeningen.no

Universitetssykehuset kasserer@barnelegeforeningen.no
i Nord-Norge
Vestre Viken HF
horinger@barnelegeforeningen.no
Helse Bergen
Ålesund

motesekretaer@barnelegeforeningen.no

AHUS

sekretaer@barnelegeforeningen.no

Sykehuset Østfold

paidos@barnelegeforeningen.no

Helse Bergen

Pedweb@barnelegeforeningen.no

Nasjonalt
Folkehelseinstitutt

ida.k.knapstad@gmail.com

Helse Bergen

Vara1@barnelegeforeningen.no

Stavanger
Universitetssykehus

Vara2@barnelegeforeningen.no
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Oversikt over styrebehandlede saker i 2018
Referater fra styremøtene er tilgjengelige på pedweb.no
Behandlede saker 2018
16.januar 2018:
01.18 Godkjenning av dagsorden
02.18 Godkjenning av referat
03.18 Møtestruktur i NBF
04.18 NBF’s møter
05.18 Økonomi
06.17 Innstilling: Veiledere og digital plattform
07.18: Barneforsikringer
08.18: NBF om smale medisiner
09.18: Paidos, Pedweb og sosiale medier
10.18: Høringer
11.18 Løpende saker
12.18 Møter og kongresser
13.18 Oppnevninger
14.18 Orienteringer
15.18 Eventuelt
12.februar 2018 (telefonstyremøte):
16.18 Godkjenning av dagsorden
17.18 Godkjenning av referat
18.18 NBF’s møter
19.18 Økonomi
20.18 Paidos, Pedweb og sosiale medier
21.18 Høringer
22.18 Løpende saker
23.18 Møter og kongresser
24.18 Orienteringer
25.18 Oppnevninger
26.18 Eventuelt
12.mars 2018:
27.18 Godkjenning av dagsorden
28.18 Godkjenning av referat
29.18 NBF’s møter
30.18 Økonomi
31.18 Paidos, Pedweb og sosiale medier
32.18 Høringer
33.18 Håndtering av klager
34.18 Nye Metoder
35.18 Bakre tungebånd
36.18 Løpende saker
37.18 Møter og kongresser
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38.18 Æresmedlem
39.18 Oppnevninger
40.18 Orienteringer
41.18 Eventuelt.
23.april 2018:
42.18 Godkjenning av dagsorden
43.18 Godkjenning av referat
44.18 NBF’s møter
45.18 Møtestruktur NBF
46.18 Økonomi
47.18 Paidos, pedweb og sosiale medier
48.18 Høringer
49.18 Tungebånd
50.18 Tilgang på antibiotikamiksturer
51.18 Løpende saker
52.18 Møter og kongresser
53.18 Oppnevninger
54.18 Orienteringer
55.18 Eventuelt
5.juni 2018:
56.18 Godkjenning av dagsorden
57.18 Godkjenning av referat
58.18 NBF’s møter
59.18 Økonomi
60.18 Paidos, pedweb og sosiale medier
61.18 Høringer
62.18 100 årsjubileet
63.18 Smitteeksponering i svangerskap, retningslinjer for barneleger?
64.18 Løpende saker
65.18 Møter og kongresser
66.18 Oppnevninger
67.18 Orienteringer
68.18 Eventuelt
7.september 2018:
69.18 Godkjenning av dagsorden
70.18 Godkjenning av referat
71.18 NBF’s møter
72.18 Økonomi
73.18 Paidos, pedweb og sosiale medier
74.18 Høringer
75.18 Løpende saker
76.18 Brev fra Norsk forening for barnekiropraktikk ang hospitering
77.18 Arbeidsgruppe for etterutdanning. Medlemmer, mandat og mål
78.18 Antibiotikamiksturer til barn
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79.18 Møter og kongresser
80.18 Oppnevninger
81.18 Orienteringer
Felles med KU:
82.18 Status veilederne
83.18 Tekster til Helsenorge.no
84.18 Deltakelse i etterutdanning
85.18 Eventuelt
26.oktober 2018:
86.18 Godkjenning av dagsorden
87.18 Godkjenning av referat
88.18 NBF’s møter
89.18 Økonomi
90.18 Paidos, Pedweb og sosiale medier
91.18 Høringer
92.18 Løpende saker
93.18 Finn cøliaki
94.18 Antibiotikamiksturer til barn
95.18 FUXX – vedtekter, møter
96.18 Møter og kongresser
97.18 Oppnevninger
98.18 Orienteringer
99.18 Eventuelt
10. desember 2018:
100.18 Godkjenning av dagsorden
101.18 Godkjenning av referat
102.18 NBFs møter
103.18 Økonomi
104.18 Paidos, Pedweb og sosiale medier
105.18 Høringer
106.18 Løpende saker
107.18 Antibiotikamiksturer til barn
108.18 Barnehelseprisen
109.18 Møter og kongresser
110.18 Oppnevninger
111.18 Orienteringer
112.18 Eventuelt
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Årsrapporter fra NBF’s interessegrupper 2018
Interessegruppe i Barnenevrologi - Norsk Barnenevrologisk
Forening
Styreperiode: april 2018 – mars 2019
Leder : Sean Wallace – seawal@ous-hf.no
Styresammensetning :
Leder:
Sean Wallace, Overlege, Barneavd for Nevrofag OUS, seawal@oushf.no
Sekretær:
Cathrine Monrad Hagen, Overlege, Leder NevSom, OUS, uxhaci@oushf.no
Kasserer:
Johan Aske Lund, Overlege, Barneavdeling, SUS , lunj@sus.no
Nettredaktør: Katrine Leversen, Barneavdelingen, Haukeland, ktle@helsebergen.no
Styremedlem: Jasmina Majkic-Tajsic, Overlege, HABU UNN, jasmina.tajsic@unn.no
Revisor:
Ånen Aarli, Overlege, Haukeland,
Valgkomite:
Anders S. Alme (Bergen), Andreas Slørdahl (Trondheim).
I 2018 har vi hatt 32 betalende medlemmer. I tillegg er det 7 æresmedlemmer i
foreningen.
Vi har over 150 som følger oss på en lukket «Facebook side»
Arbeid i Styret:
Styret har avholdt flere telefonmøter i løpet av siste styreåret. 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.
Foreningsmøter:
Årsmøtet, Trondheim, 10 april 2018.
Norsk Barnenevrologisk forenings Vintermøte:
-

Årlig konferanse for barneleger med interesse for barnenevrologiske sykdommer,
nevromuskulære sykdommer og barnehabilitering.
NBNF har de siste 3 år satset på Vintermøter med program av høy kvalitet med blant
annet internasjonale foredragsholdere. Dette har ikke hatt negative innvirkningen

-

-

på forenings økonomi.
Forrige NBNF Vintermøte ble avholdt i Trondheim den 10-12 april 2018.
Antall deltagere: 52. Utenlandsk foredragsholder fra London, Dr Ming Lim, PhD med
hovedfokus på Nevro-immunologi.
I tillegg, 10 foredrag fra kollegaer fra Norge samt frie foredrag med diverse tema
inkludert: slag hos barn; søvnsykdommer hos barn; epilepsi.
Styreperiodens hovedoppgave i 2018 har vært å planlegge det kommende
Vintermøtet på Lillehammer i 24-26 mars 2019, med tema bevegelsesforstyrrelse,
MMC, CP, Tourette bl. annet.

Andre møter:
Interessegruppemøter:
-

Pediaterdagene, 16-18 januar 2019; Interessegrupper bl. annet Sosialpediatri.

Arbeid opp mot forvaltningen / helsepolitisk arbeid:
-

-

Leder i NBNF Sean Wallace har hatt 2 telefonsamtaler og et fysisk møte med NNPS i
Sverige i august 2018, bl. annet.
NBNF har arbeidet for å få en representant inn i styret i Hjernerådet som kunne
bidra fra barnenevrologisk og barnehabiliteringens perspektiv. Hjernerådet arbeider
godt helsepolitisk og virker å ha blitt en viktig institusjon i hjerne-helse arbeidet opp
mot forvaltningen. Overlege Einar Bryne ble valgt inn i Hjernerådets styre på
årsmøtet i Hjernerådet i mars 2018. Hjernerådet hadde et møte 15.10.18 og
Hjernehelsekonferansen var den 07.11.18. Høringsuttalelsen om Palliasjon til
alvorlig syke og døende, arbeid rundt dette v/styremedlem i Hjernerådet Einar
Bryne. Hjernerådet avga også høringsuttalelse om Pakkeforløp for psykisk helse og
rus, gravide og rusmidler.
Autisme og Tourettes utvalgets arbeid (NOU-arbeid), Cathrine Monrad Hagen,
styremedlem, bidrag ifht «systemforståelse, rammeverk, erfaring fra bredden i det
virkelige livet opp mot forvaltningen», samt mulighet for NBNF å komme med gode
innspill. Innspillsmøte i Hjernehelse den 17.09.18 i forbindelse med Helsedirektorats
oppdrag om å levere en samlet plan for oppfølging av hjernehelsestrategien,
deltaker Cathrine Monrad Hagen.

Internasjonalt arbeid:
-

Espen Lein, Overlege ved Barneavdeling Trondheim representerer NBNF ved
den European Pediatric Neurology Society (EPNS)
Neste møte med Nordisk Neuropediatric Society (NNPS) blir i 2020 i Sverige.

Mars 2019
Sean Wallace,

Cathrine Monrad Hagen,

Katrine Leversen,

Jamina Majkic-Tajsic

Johan Aske Lund,
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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 har i 2018 bidratt ved de 2 faste, faglige møtene om medfødt
metabolsk sykdom (Hovedregi: nasjonal kompetansetjeneste for medfødt metabolsk
sykdom).
4. mai:

Nasjonalt arbeidsgruppemøte (10 -16) om medfødt
stoffskiftesykom (Oslo). Deltagere fra hele landet.
Tema: Tema: Nevrotransmittersykdommer
Hovedforeleser: Prof. Thomas Opladen, Universitetssykehuset i
Heidelberg.

9. november: Nasjonalt arbeidsgruppemøte (09 -16) om medfødt
stoffskiftesykom (Oslo) Deltagere fra hele landet.
Tema: Fra barnemedisin til voksenomsorg - transisjon ved
medfødte stoffskiftesykdommer
Hovedforeleser: prof. Ursula Ploeckinger ,
Universitetssykehuset Charite, Berlin.
Det arrangeres nå to faste, nasjonale arbeidsgruppemøter årlig. Møtet i
vårsemesteret har særlig fokus på voksenmedisin, mens møtet i høstsemesteret har
hovedfokus på pediatri. 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:
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
12/3-2019
Yngve Th. Bliksrud, leder Interessegruppen for medfødt metabolsk sykdom
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Interessegruppen for barne-endokrinologi
07/05-19
Leder:
Nestleder:

Jostein Andersen Førsvoll (Stavanger universitetssjukehus)
NN (Sykehustet i Vestfold)

Antall medlemmer: 62
I 2018 har det ikke vært fysisk møte i interessegruppen.
Leder i Interessegruppen er vedtatt at skal gå på omgang mellom
universitetsklinikkene ved at den klinikken som skal arrangere neste års
pediaterdager har ansvar for å dekke dette vervet. Tilsvarende skal nestleder
komme fra den avdelingen som skal arrangere neste års vårmøte.
Denne ledelseskabalen har ikke vært optimal og har nok vært med på at det i 2018
ikke ble arrangert noen fysiske møter i gruppen.
Aktivitet ellers:

Gruppen har hatt aktivitet via mail og det har i 2018 vært en rekke saker som har
vært oppe til diskusjon. Gruppens medlemmer har vært involvert i en rekke
metodevurderinger, blant annet Freestyle Libre til bruk for monitorering av
blodsukker, behandling av hyperfosfatasemi og behandling av binyrebarksvikt. Det
har også vært sendt ut invitasjon om deltagelse i kliniske legemiddel studier.
Revisjon av generellveileder
Arbeidet med revisjon av Generellveilederens kapittel 2 startet høsten 2016. Arbeidet har
pågått i 2017 og 2018. Ved utgangen av 2018 er samtlige kapitler revidert bortsett fra
kapitlene som omhandler kalsium. En håper å få revidert disse i 2019.

Henrik Underthun Irgens
Bergen 7/5-2019
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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, DrammenEmbjørg Julianne Vollen,
Aktiviteter 2018:
ESPGHAN, Geneve, mai 2018: Høy deltagelse
Subgruppemøte med bla internundervisning om følgende tema:
1) Autoimmun hepatitt, Overlap AIH/PSC ved overlege Anniken Bjørnstad Østensen,
OUS
2) NAFLD/NASH- Fettlever ved LIS Svanhildur Haflidadottir, OUS

Interessegruppen for Nyfødtmedisin
Medlemmer
Jannicke Andresen OUS
Dag Helge Frøisland SIL
Ingrid Nissen St Olav
Bodil Salvesen HUS
STYREMØTER:
To telefonmøter hvor flere var med
Et møte okt 2018 med 3 deltagere
Mye kommunikasjon via e-mail.
INTERESSEGRUPPEMØTER
Bodø juni 2018
Program Bodø 06.06.18
Kl 17.00
Ernæring av små premature og barn med lav fødselsvekt etter
hjemreise.
Ulike rutiner, tid for å endre praksis?
Kl 18.00
Kasuistikk: Fatal intrauterin Campylobakter jejuni sepsis
Rønnaug Solberg
Kl 18.20
Kloke valg/Choosing Wisely
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Oslo januar 2019
Oslo 17.01.19 kl 15.45-17.45
Opprinnelig program
Kl 15.45
Marcus Davey
Congenital Diaphragmatic Hernia - can a stitch in time save nine?
Focus on research and clinical progress in management of severe cdh
Kl 16.30
Pleiepenger, behov for felles retningslinjer?
Kl 17.00
Veileder i nyfødtmedisin innledning ved Anne Lee Solevåg
Evt
Jannicke Syltern Info om prosjekt
Store forsinkelser i programmet

HØRINGER
Høring vedrørende endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn levert
mai 2018
Høring vdr Nasjonale faglige retningslinjer for testing av hørsel hos barn 0-5 år (kort
svar) jan 2019
STØTTE
Støttet EFCNI The European Standards of Care for Newborn Health

Bergen 15.03.19
Bodil Salvesen

Interessegruppen for infeksjonssykdommer og immunsvikt
Har ikke levert årsrapport.

Interessegruppe for barnerevmatologi
Leder: Ellen Nordal, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN)
Styre: Nils Thomas Songstad, UNN, Tromsø og Marite Rygg, St Olavs Hospital
Registrerte medlemmer: 16 + 1 assosiert medlem (ikke medlem av NBF)
Aktivitet i perioden Det er ikke avholdt fagmøter i løpet av året, men et kort
medlemsmøte under pediaterdagene i Trondheim i januar 2018
Nettsiden Nils Thomas Songstad er gruppens nettredaktør, og oppdaterer gruppens
nettside som ligger under barnelegeforeningens side på pedweb.no.
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,
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nedsatt av Nasjonalt Kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi
(NAKBUR), Rikshospitalet OUS. Referansegruppen har 2 årlige møter, og arbeider for
tverrfaglig kompetansespredning og nasjonale retningslinjer for utredning og
behandling innen barnerevmatologi.
NAKBURS arbeidsgruppe for et nasjonalt barnerevmaregister, NOBAREV, St Olav,
HUS og UNN deltar sammen med representanter fra NAKBUR. Registeret har
dessverre ikke ennå fått nasjonal godkjenning. NAKBUR har ansatt registerkonsulent, men ved de øvrige 3 regionene vil det og være behov for ekstra ressurser
for å kunne 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. St Olav, OUS og UNN
har mottatt økonomisk støtte fra Nasjonalt kompetansenettverk for
legemidler til barn.
o EUROFEVER
er
et
EU-støttet
multinasjonalt
register
for
autoinflammatoriske sykdommer, der UNN, St. Olav, HUS og
Rikshospitalet OUS deltar fra 2017
- 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 fra 2015 angående
billeddiagnostikk, oral helse, livskvalitet og beinhelse ved barneleddgikt der HUS,
St. Olav og UNN, samt Tannhelsetjenestens kompetansesentra for Helse Vest,
Midt og Nord-Norge deltar.
- JACI (Juvenile Arthritis Consortium for Immunochip) Internasjonalt konsortium
med flere prosjekter angående genetikk ved barneleddgikt der St Olav og UNN
deltar.
Hovedsaker i 2019 Å holde fokus på pediatriens og regionenes rolle i ferdigstilling av
barnerevma-registeret, NOBAREV, samt NorJIA vil være høyeste prioriterte saker
nasjonalt. Vi skal sluttføre revisjon av barnerevmatologi i Generell veileder i pediatri.
På grunn av store avstander og få medlemmer er nyhetsmail til medlemmer beste
kommunikasjonsform, faglige møter kan med fordel samordnes med andre
interessegrupper. Videre blir registrering i en ny JIA klassifikasjonsstudie i regi av
PRINTO, EUROFEVER, PharmaChild og den nordiske JIA studien viktige internasjonale
bidrag.

Interessegruppe for pediatrisk allergologi og pulmonologi - SPIRO
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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. SPIROs tredje kurs i pediatrisk lungemedisin vil finne sted fra
16-20 september 2019 i Bergen. Det er plass til 40 stykker. Kurset er godkjent som
sentralt emne i pediatrisk utdanning.
Diagnostisering og behandling av tracheobronchomalasi er blitt et viktig tema for
SPIRO som er blitt rådgiver til det nyopprettete malasiforbundet
(malasiforbundet.no).
Oppdatering av generell veileder har vi jobbet med i 2 år nå og takk til alle som har
bidratt med mange timers dyktig arbeid.
SPIROs nettside er fremdeles plaget av tekniske problemer og fungerer dårlig.
Vennligst ta kontakt med undertegnet hvis det er noen som kan tilby teknisk hjelp.
For styret
Suzanne Crowley

Interessegruppen for pediatrisk hematologi og onkologi (IPHO)
Leder: Maria Winther Gunnes, barneonkolog, Haukeland
Styremedlem: Marta M Dirdal, barneonkolog, RH, OUS
Styremedlem: Ida Knapstad, barneonkolog, RH, OUS
IPHO har i 2018 jobbet videre sammen med Barnekardiologisk interessegruppe
vedrørende nasjonale retningslinjer for hjerteoppfølging under pågående og etter
gjennomgått kreftbehandling hos barn. Disse retningslinjene er nå publisert og
tilgjengelig i Generell Veileder for Pediatri på Helsebiblioteket (under «Hjerte- og
karsykdommer»).
På Pediaterdagene i Trondhjem avholdt IPHO felles møte med endokrinologisk
interessegruppe, der temaet var fertilitet og pubertetsutvikling etter gjennomgått
kreftbehandling. Dette møtet hadde et godt oppmøte og mye engasjement og det
var stemning for å opprette felles nasjonale retningslinjer for endokrinologisk
oppfølgingen etter gjennomgått behandling for ulike typer kreft hos barn.
Det har ikke vært behov for ytterligere møter i IPHO, da gruppens medlemmer
allerede møtes to ganger i året i forbindelse med tre ulike faggruppemøter, i tillegg
til at det oftest avholdes et norsk møte på den nordiske NOPHO konferansen hver
vår.
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Bergen 22.03.19 Maria Winther Gunnes

Barnekardiologisk interessegruppe (BKIG)
Har ikke levert årsrapport.

Interessegruppe for nefrologi
Har ikke levert årsrapport

Interessegruppen for sosialpediatri
Styret valgt våren17
Mia Myhre (leder); Oslo, Anne Marit Gilje; Stavanger, Viktor Krohn; Oslo, Arne
Myhre; Trondheim.
Dette ble avholdt ett interessegruppemøte i 2018 i forbindelse med pediaterdagene
i Trondheim der bl.a. Hanne Greger snakket o m” Youth at Risk: Childhood Adversity,
Mental Health and Quality of Life among Adolescents in Residential Youth Care”, og
“Hvordan arbeide med sosialpediatri i en barneavdeling» ble diskutert med innspill
fra forskjellige avdelinger.
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. ble
diskutert samarbeid mellom rettsmedisin og helsetjeneste; status, utfordringer og
muligheter
Flere av medlemmene i interessegruppen har vært involvert i å utvikle nye faglige
råd for medisinsk undersøkelse i Barnehusene som nå er publisert. Der vi er godt
fornøyd med at det blir anbefalt at det bør gis tilbud om medisinsk undersøkelse til
alle barn og unge ved barnehuset.
https://helsedirektoratet.no/statens-barnehus-medisinske-undersokelser-faglige-rad
Barnelegeforeningen har sammen med mange andre fagmedisinsk foreninger
internasjonal gitt sin tilslutning til en artikkel om påførte hodeskader som har
kommet som følge av en Svensk rapport som har skapt usikkerhet om
kunnskapsgrunnlaget i forhold til hodeskader hos små barn
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Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children.
Choudhary AK1, Servaes S2, Slovis TL3, Palusci VJ4, Hedlund GL5, Narang SK6, Moreno JA7,
Dias MS8, Christian CW9, Nelson MD Jr10, Silvera VM11, Palasis S12, Raissaki M13, Rossi
A14, Offiah AC15.
Pediatr Radiol. 2018 Aug;48(8):1048-1065. doi: 10.1007/s00247-018-4149-1. Epub 2018 May
23.

Flere av medlemmene har også vært med å publisere et debattinnlegg i Tidsskriftet
om legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling
Debatt Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling
Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B.
Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne
Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv
Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus
Aukland
Tidsskrift for den Norske Legeforeninge, Utgave 2, 29. januar 2019

For øvrig blir aktuelle artikler og retningslinjer sendt på mail til barneleger som har
vist interesse for sosialpediatri.

Interessegruppen for ungdomsmedisin
Leder: Karianne Tøsse Ahus karianne.tosse@ahus.no
Medlemmer: Ida Jansrud Hammer Haukeland
Hans Petter Fundingsrud UNN
Janne Rueness NVKTS
Håvard Hatle St.Olavs hospital
Marianne Omdahl Skien
Katrine Bjugstad Rø OUS

Gruppen har kommunisert via mail i løpet av året.
Det ble arrangert interessegruppemøte på Pediaterdagene januar 2019 ved OUS.
På møte ble det snakket om overganger/transisjon.
Ida Jansrud Hammer fra Haukeland snakket om arbeid med ungdomsmedisin ved
Haukeland.
Kurs:
Det ble i mars 2018 arrangert kurs i Ungdomsmedisin i regi av Legeforeningen.
Kurset ble godt mottatt.
Det er opprettet en gruppe fra interessegruppen som skal bidra i arbeidet med
ungdomsmedisinkurs ved overgang til ny kursstruktur.
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Nettsiden: Vi har jobbet med å forbedre interessegruppens nettside. Vi ønsker en
mer aktiv nettside hvor vi kan dele kunnskap og erfaringer. Avventer at siden blir
endret av webredaktør.
Instagramkonto: Gruppen har opprettet en Instagramkonto: ungdomsmedisin
Rekruttering: Gruppen har jobbet med å få kontaktinformasjon til leger med spesiell
interesse for ungdomsmedisin ved alle barne- og ungdomsavdelinger i Norge. Dette
arbeidet pågår fortsatt. Gruppen ønsker å få oversikt over hva som blir gjort i arbeid
med ungdomsmedisin ved de ulike barne- og ungdomsklinkkene i Norge.
Internasjonalt:
To representanter fra gruppen har blitt nominert til ungdomsmedisingruppen i den
europeiske barnelegeforeningen og skal delta å dette møte 12. april i Brussel
Transisjon:
Gruppen har vært spesielt opptatt av å bedre overgangen fra barne- og
ungdomsklinikken til voksenavdelingene/fastlegene.
Det har nå blitt startet et arbeid, med mandat fra Barnelegeforeningen, for å lage en
veileder for gode overganger som skal kunne brukes av alle i helsevesenet.

Interessegruppe for internasjonal barnehelse
Har ikke vært aktiv.

Interessegruppen for forebyggende og generell pediatri
Har ikke vært aktiv.
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Årsrapport 2018 – spesialitetskomiteen i barnesykdommer
Sammensetning og møter:
Andreas Andreassen, Haugesund - leder; Magne Berget, Stavanger; Anniken Riise
Elnes, Oslo; Margit Reite, Skien; Jorunn Ulriksen, Kristiansand; Kristin Wasland, Bodø;
Siv Steinsmo Ødegård, Trondheim.
Komiteens utnevningsperiode gikk ut 31.12.17, men Legeforeningen ba alle
spesialitetskomiteer sitte ett år ekstra, i forbindelse med fullføring av arbeidet med
den nye utdanningsmodellen. Komiteen fungerte derfor med denne
sammensetningen fram til 31.12.18.
Komiteen har hatt 2 møter i 2018, samt et seminar med styret i Barnelegeforeningen
og avdelingsoverlegene på Hurtigruta i forkant av vårmøtet. For øvrig har komiteen
hatt en rekke elektroniske møter i forbindelse med ferdigstilling av læringsmålene i
ny utdanningsmodell.
Spesialistregler og stillingsstruktur
Det er ikke gjort endringer i spesialistreglene i 2018. Helsedirektoratets arbeid med
endring i spesialistutdanningen er i ferd med å bli sluttført, og ny modell for
spesialistutdanningen tredde i kraft 01.03.19. Minimumskrav om tjenestetid blir
beholdt, men krav om gruppe-1-tjeneste tas bort. Utdanningen baseres på
oppnåelse av læringsmål, som skal attesteres for endelig godkjenning. Mulighet for
sideutdannelse tas bort.
Serus-rapporter og avdelingsbesøk
Komiteen går hvert år gjennom serus-rapportene fra utdanningsinstitusjonene, og
gir tilbakemelding på disse via Legeforeningen. Vi tilstreber at tilbakemeldingene er
tydelige på forhold som må forbedres, men også på positive forhold. Det er tydelig at
barneavdelingene er seg sitt ansvar bevisst og gjør en god innsats for å sikre
gjennomføring av spesialistutdanningen. En avdeling har fått endret godkjenningstid
som følge av anbefaling fra Spesialitetskomiteen.
Avdelingsbesøkene er en viktig del av komiteens arbeid for å vurdere kvaliteten på
utdanningen. Besøkene gir ofte et mer realistisk bilde av utdanningssituasjonen enn
serus-rapportene. Komiteen gjennomførte fem avdelingsbesøk, til avdelingene i
Elverum, AHUS, Kristiansand, Arendal og Haugesund.
Kursutdanning og ferdighetstrening
Spesialitetskomiteen har fortsatt arbeidet med forbedring av kursinnhold og sammensetning. Målet er å få en kursutdanning som sikrer kompetanse i henhold til
læringsmålene. Forslaget innebærer flere og kortere obligatoriske kurs. Forslaget
innebærer også bedre forutsigbarhet for kursdeltagelse, slik at planleggingen bli
enklere både for utdanningskandidater og avdelinger, samt at det sikres at alle
utdanningskandidater får gjennomført kursene innenfor normert utdanningstid. De
regionale helseforetakene er tillagt oppgaven med gjennomføring av kurs.
Spesialitetskomiteens har jobbet opp mot de kursansvarlige i RHFene, for å sikre at
vårt forslag til kursutdanning iverksettes.
Alle avdelinger driver mer eller mindre systematisk og regelmessig ferdighetstrening.
Ferdighetstreningen etterspørres og kommenteres i forbindelse med komiteens
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vurdering av serus-rapportene og i forbindelse med avdelingsbesøk.
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. I forbindelse med overgang til ny
spesialistutdanning er det bestemt at det ikke skal leveres og vurderes serusrapporter for 2018.
Etterutdanning
Etterutdanning har ikke vært på dagsorden i komiteens arbeid i 2018. 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. Det er ikke lagt inn forslag om resertifisering.
Spesialistgodkjenninger
Helsedirektoratet har gitt 41 spesialistgodkjenninger. 33 av disse er etter norske
regler, 8 er EU/EØS-konverteringer. Det er en nedgang på om lag 30 % fra 2017, da
det var svært mange godkjenninger sammenlignet med tidligere år. 1/3 av godkjente
spesialister er menn. I gjennomsnitt brukes 8,5 år for å fullføre spesialistutdanningen
etter norske regler. Helsedirektoratet bruker fortsatt i liten grad
spesialitetskomiteen som sakkyndig kvalitetssikring på sin godkjenningspraksis.
Spesialitetskomiteen har hatt to saker til vurdering om spesialistgodkjenning i 2018.
Utfordringer i spesialiteten
Etablering av ny utdanningsmodell blir den største utfordringen de nærmeste årene.
Det er vesentlig at det kommer på plass strukturerte utdanningsløp, avtaler mellom
utdanningsinstitusjoner for å sikre kvaliteten i utdanningen og at den nye
kursstrukturen blir gjennomført. De fleste avdelinger har nå god spesialistdekning og
tilgangen på LIS er stort sett god. Pågående prosesser med sammenslåinger og
funksjonsfordeling i helseforetakene kan medføre at spesialistutdanningen blir
svekket, og må følges nøye.

Vikedal 01.04.19
Andreas Andreassen, leder spesialitetskomiteen 2018

29

Årsrapport for 2018 fra Kvalitetsutvalget i NBF (KU)
Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2018:
- Unni Mette Stamnes Köpp, SSHF (leder)
- Claus Klingenberg, UNN
- Anne Lee Solevåg, Ahus
- Kurt Krogh, St. Olav
- Eirik Volckmar Kaasa, Haukeland universitetssykehus
Møtevirksomhet
Det er avholdt telefonmøter i januar, april, juni og november. Vi deltok på vårmøtet
og har hatt felles møte med NBF styret i september.
Utvalget har arbeidet med følgende saker
Veiledere 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 80% av avsnittene er nå
oppdatert, og det arbeides for å få en så komplett oppdatering som mulig innen
utgangen av 2019. Oppdaterte avsnitt/kapitler legges ut fortløpende.
Nettversjon av begge veilederne har siden 2013 ligget på Helsebibliotekets
hjemmesider. Helsebiblioteket laget i 2013 også en app, men den ble ikke oppdatert
synkronisert med oppdatering av nettversjonen. Vi har i 2018 anbefalt at denne
appen ikke lenger brukes, og den er fjernet fra «App store». Imidlertid ble lay out på
nettversjonen til begge veilederne i samarbeid med Helsebiblioteket grundig
oppdatert i 2018. Man laget da samtidig 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 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
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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.
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 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 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. 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. Nå planlegges det at de innkomne tekstene skal ha blitt sendt til
høring i interessegruppene i god tid før vårmøtet i Tønsberg juni 2019.
3. Etterutdanning overleger
KU deltar med en representant i arbeidet for å kartlegge behovet for
etterutdanning, og om det er behov for mer 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 2018
Tid: 07.06.18 kl 15.15-16.45
Sted: Scandic Havet, Bodø
1) Valg av møteleder
Hans-Jacob Bangstad, OUS, valgt ved akklamasjon.
2) Valg av referenter og protokollunderskrivere
Referenter: Karen Marie Lundeby og Hege Kristiansen
Protokollunderskrivere: Pål Christensen og Anders Batman Mjelle
Alle valgt ved akklamasjon.
3) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Ingen innvendinger.
4) Styrets årsberetning 2017
Fremlegg ved NBFs leder Ketil Størdal. Årsberetningen inneholder oversikt over
styret, medlemsoversikt, interessegrupper samt utvalg av styrearbeidet i 2017,
herunder satsningsområder som overgang barn/voksen, ungdomsmedisin,
pleiepengeordningen, hodeomkretskurver, legemiddelnettverket, internasjonal
medisin, EMA/flyktningebarn, sosialpediatri, gravide i legemiddelassistert
rehabilitering (LAR), alternativ medisin, ”Gjør Kloke Valg”, barneovervåkning,
spesialistutdanning, FUXX og veiledere/kvalitetsarbeid. I tillegg har høringer, NBFs
faste møter og økonomi vært faste punkter på styrets saksliste.
Jan Magnus Aase informerte nærmere om ”Norsk standard for barneovervåkning”.
Ida Knapstad la fram aktuelle høringer.
Ina Hartløff Helland informerte om FUXX
Redaktør i Paidos, Kari Holte, informerte om redaksjon, produksjon og aktuelle
endringer av lay-out gjort i 2017. Det planlegges et jubileumsnummer i 2019 i
forbindelse med NBFs 100 års jubileum.
Erling Tjora presenterte siste nytt om pedweb. Årsberetningen ligger forøvrig i sin
helhet på www.pedweb.no.
Æresmedlemskap ble i 2017 tildelt Torstein Vik og Trond Markestad..
5) Revidert regnskap 2017
Økonomiansvarlig, Eirin Esaiassen, presenterte revidert regnskap for 2017. Det var
budsjettert med et underskudd på kr 62 936, men det ble i stedet et overskudd på kr
266 420, Dette skyldes i hovedsak justering av MVA-fradrag til Paidos, overskudd fra
NBFs faste møter og nøkternhet. Overskuddet sikrer god økonomi i foreningen.
Egenkapital pr 31.12.17: Kr 1 141 584
Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.
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6) Forslag til budsjett 2019 samt øvrige økonomisaker
Styret anbefalte at årsmøtet godkjente forelagte budsjett for 2019. Det er
budsjettert med underskudd på kr 80 982, blant annet grunnet markering av 100 års
jubileum. Budsjettet ble godkjent uten innvendinger.
Øvrige økonomisaker:
Styrehonorar:
Forslag til vedtak: Samlet beløp på kr 120 000 avsettes til styrehonorar for 2018.
Summen fordeles blant 9 styremedlemmer.
Godkjent ved akklamasjon.
Kontingent:
Forslag til vedtak: Kontingenten på kr 300,- opprettholdes uendret. Det samme
gjelder frikjøp av leder kr 200.
Godkjent ved akklamasjon.

7) Innkomne saker: Ingen.

Karen Marie Lundeby
Referent
(elektronisk godkjent)

Hege Kristiansen
Referent
(elektronisk godkjent)

Pål Christensen
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)

Anders Batman Mjelle
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)

33

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 å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid for barn og
ungdom. NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barneog ungdomsmedisin. NBF skal ivareta norske barnelegers interesser i faglige og
økonomiske spørsmål.
§ 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
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forslagsrett hvis årsmøtet godkjenner dette. Innkalling til årsmøtet skal være
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
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beretninger fra interessegruppene og de oppnevnte utvalg, samt revidert regnskap.
§ 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
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Pediaterdagene
Oslo
Stavanger
Tromsø
Oslo
Bergen
Trondheim
Oslo

Vårmøtet
Tønsberg
Levanger
Østfold
Haugesund
Elverum
Førde
Lillehammer
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Regnskap og budsjett

Budsjett 2019 Budsjett 2018 Regnskap 2018
Anskaffede midler
634 256
100 000
710 000
0
1 444 256

1 559 763

40 000
40 000

255 000
255 000

250 000
250 000
3 000
1 737 256

139 100
139 100
3 529
1 957 392

400 000

194 500
291 755
45 783

Sum forbrukte midler

250000
878000
100000
150000
1120000

250 000
30 000
8 000
710 000
150 000
1 548 000
100 000
150 000
1 798 000

781 042
200 138
1 513 218
100 000
250 827
1 864 045

Årets aktivitetsresultat

-80 982

-60 744

93078

Medlemsinntekter
Ekstraordinær kontingent frikjøp leder

626 018
100000

Overgangsprosjektet
Tilskudd
Sum anskaffede midler

726 018

678 721
100000
781 042

Aktivitetet som oppfyller formålet
Inntekter møter
Sum aktiviteter som oppfyller formålet
Aktivitetet som skaper inntekter
Annonser Paidos
Sum aktiviteter som skaper inntekter
Finansinntekter
Sum anskaffede midler

60000
60000
786 018
250000
250000
3000
1 039 018

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader Paidos
Utdelt støtte
Kurs/konferanse
Internasjonalt arbeid
Gaver/støtte

300000
40000
250000
30000
8000

Overgangsprosjektet
Faglig arbeid
Sum kostnader til formålet
Frikjøp leder
Andre aministrasjonskostnader
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