Norsk Barnelegeforenings årsmøte 2021
Tid:
Sted:

10.september 2021
Scandic Ishavshotell, Tromsø

Saksliste:
1. Valg av møteleder
Styrets innstilling: Hans Petter Fundingsrud
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
2. Valg av refererenter
Styrets innstilling: Farhan Saleem Ud Din (Ålesund)
Hilde Mjell Donkor (Lillehammer)
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
3. Valg av protokollunderskrivere
Styrets innstilling: Heidi Knudsen (Ahus)
Ingrid Nissen (St.Olav)
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
5. Årsmelding 2020
Årsmeldingen ble gjennomgått med følgende hovedsaker:
• Året 2020 bar stort preg av at det var en pandemi. Det har vært utarbeidet veiledere for
barn med underliggende kroniske sykdommer og nytt kapittel om MIS-C i veilederen.
NBF har hatt tett samarbeid med FHI, til gjensidig nytte og glede.
• Veileder i gode overganger (barn-voksen) ble publisert på nett i 2020 og presentert på
Faglandsrådsmøtet våren 2021.
• NIPT: Stortingsvedtak 26.mai 2020 om endringer i Bioteknologi-loven. Tilbud tidlig
ultralyd i offentlige svangerskapsomsorgen, samt Non-invasiv prenatal test (NIPT) til alle
kvinner som har krav på fosterdiagnostikk. Dette ble vedtatt at skulle implementeres
allerede i 2021. NBF har deltatt i en tverrfaglig referansegruppe ledet av HDir, og
omforent bekymring i fagmiljøet for tempoet i prosessen, med mangel på rom, utstyr og
fagpersoner. Hvordan sikre et kvalitativt godt tilbud?
Vedtak: Godkjent.
6. Revisorgodkjent regnskap 2020
Årsresultat: Overskudd på 572 865 kr.
Vedtak: Godkjent.
7. Forslag til budsjett 2022
Vedtak: Godkjent.

8. Forslag om å legge til palliative tjenester i formålsparagrafen
Gjeldende formulering:
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, §1-2 og § 3-6-3, er foreningens formal å arbeide
for å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid for barn og ungdom.
NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin.
Forslag til ny formulering i NBFs formålsparagraf §3:
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, kurative og palliative
helsetjenester.
NBF skal stimulere til forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og
ungdomsmedisin.
Vedtak: Godkjent.
9. Forslag om at styret kan velge delegater til faglandsrådsmøte i Dnlf
Vedtak: Godkjent
10. Orientering om styrets arbeid med framtidig møtestruktur
Styret presenterte to mulige modeller:
• Modell 1 (nåværende) med 2 NBF-møter i året, Pediaterdager (3 dager i januar på
regionsykehus) og Vårmøte (3 dager i mai/juni på lokalsykehus). Fordeler: Godt etablert.
To årlige møter kan føre til deltakelse for flere? Mindre møter med mer interaksjon
mellom deltagere, samt anledning for mindre avdelinger til å presentere sitt fagmiljø og
sin region. Mer overkommelig å lage arrangement for 120 enn 250 personer?
• Modell 2 (alternativ modell) med 1 årlig NBF-møte i form av Pediaterdager (5 dager i
mai/juni, vekselsvis region- og lokalsykehus) samt digitalt arbeidsmøte høst/vinter.
Mulige fordeler: Lettere å tilrettelegge for redusert drift på avd. 1 gang i året? Større
møte kan gi mulighet for parallelle sesjoner og spissing av faglig program. Gode
erfaringer med digitalt arbeidsmøte.
• Diskusjon:
o Tydelig stemning blant deltagerne på årsmøtet for fortsette med nåværende
modell med to årlige møter. Dette gjør det lettere for mindre sykehus å sende
folk, samt at vårmøtet betyr mye for små sykehusmiljøer. Viktig å kunne møtes!
o Fint med to muligheter for å sende inn frie foredrag årlig.
o Møtetidspunkt i mai/juni kolliderer med mange store pediatriske konferanser.
o Innspill om at for mye parallellsesjoner er uhensiktsmessig, da NBFs møter er en
god mulighet til å bli oppdatert på andre fagfelt enn ditt eget. Som barnelege
(særlig på mindre sykehus) bør man kunne litt om alt.
o Fint med kombinasjon med praktisk del av LIS-kurs med NBF-møter, lettere å
argumentere for å sende LIS på kurs
o Det er også mulig å fortsette med nåværende modell og samtidig fortsette med
digitalt arbeidsmøte
o Ønske om å streame møtene uansett, slik at flere får mulighet til å delta
11. Presentasjon av ny nestleder og leder i NBF
Ny leder: Astri Lang, Ahus (valgt som nestleder i 2019, blir da automatisk leder)
Ny nestleder: Hege Kristiansen, Førde

12. Valg av nytt styre
Styrets innstilling til styremedlemmer:
Fride Bysveen Lier, OUS
Katrine Engen, Lillehammer
Farhan Saleem Ud Din, Ålesund
Kristian Thaulow, Haukeland
Signe Hatteland, Stavanger
Jan-Magnus Aase, Haukeland
Nils Thomas Songstad, Tromsø
Vara: Einar Bryne, Tønsberg
Zuzana Huncikova, Stavanger
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
13. Valg av valgkomite
Styrets innstilling:
Elisabeth Selvaag – leder
Henriette Astrup (Kristiansand)
Knut Helge Kaspersen (Bodø)
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
14. Gode overganger for ungdom. Lansering av veileder ved Karianne Tøsse
Saken utgikk pga. sykdom.
15. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.
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