Referat fra NBFs årsmøte 2015
Tid: Torsdag 4.juni kl 13.30-15:00
Sted: Ibsenhuset, Skien
1. Valg av møteleder
Hans-Jacob Bangstad valgt ved akklamasjon
2. Valg av referenter
Gunhild Helsvig og Ingrid Wæraas Rønning
3. Valg av protokollunderskrivere
Hans Petter Fundingsrud og Torhild Skrivarhaug
4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Godkjent uten innvendinger
5. Årsmelding 2015
NBFs leder Jan Petter Odden presenterte årsmeldingen. Årsmeldingen inneholder
leders årsberetning, styrets sammensetning, medlemsoversikt, NBFs møter,
styrebehandlede saker, årsrapporter fra interessegruppene, årsrapport fra
spesialistkomiteen og fra kvalitetsutvalget, referat fra årsmøtet 2014,
spesialistreglene, vedtektene og møteoversikt.
Årsmeldingen ligger i sin helhet på www.pedweb.no
I leders årsberetning fra 2014 er følgende nevnt spesielt:
− Ungdomsmedisin: NBF jobber fortsatt aktivt med kompetanseheving innenfor
ungdomsmedisin, det er gjennomført utdanning- og etterutdanningskurs,
prosjekt for bedre samhandling og overgangsforløp er på gang og flesteparten
av barneavdelingene planlegger å innføre 18 års grense.
− Spesialistutdanning: det arbeides med ny spesialitetsstruktur med definerte
læringsmål, spesialitetskomiteene foreslått erstattet av myndighetsoppnevnte
spesialitetsråd, økning i antall kurstimer og det blir krav om videre- og
etterutdanning av spesialister. Forskning skal ikke lengre gi tellende tjeneste.
− De sårbare barna: samarbeidet med Barneombudet er videreført. NBFs
tidligere ”bekymringsmelding” til regjeringen har medført forslag om delte
sosialpediatriske stillinger mellom barnehusene og barneavdelinger samt økte
sosialpediatriske ressurser på barneavdelinger uten barnehus i sitt
opptaktsområde. NBF er fortsatt engasjert i rituell omskjæring og
flyktningebarn i tillegg til blant annet LAR-behandling av gravide, bekymring
rundt KISS/KIDD og utvidelse av Nasjonal Håndbok.

− Internasjonal medisin: NBF har knyttet kontakter med Botswana Paediatric
Association for rådgivning og hjelp til å utvikle organisasjonen samt utveksle
Erfaringer og ideer.
− Benchmarking i norsk pediatri: fremskaffe objektive parametre omkring drift av
norske barneavdelinger. God oppslutning men vesentlige forskjeller mellom
avdelingene gjør sammenligning utfordrende. Utfordring å beholde
benchmarking data internt grunnet utvikling av databaser hos myndighetene.
− Høringer: NBF får mange saker til høring. Takk til de som har bidratt med
høringssvar. Både høringer og høringssvar kan leses ved innlogging på
legeforeningens nettportal.
− Veiledere: Viktige kvalitetsverktøy. Veilederne har gjort seg bemerket i
legeforeningen. Vellykket nettversjon og app. Det arbeides med felles
skandinaviske veiledere.
− Paidos: leverer svært høy kvalitet. Positivt samarbeid med ny utgiver DRD
videreføres.
− Pedweb: viktig informasjonskilde. ”Nasjonalt kompetansenettverk for
legemidler til barn” har fått fast plass på forsiden med direkte link.
Interessegruppene har og fått tilbud om fast plass.
− Sosiale medier: Engasjementet er opprettholdt på Facebook og Twitter, særlig
på førstnevnte. Ønske om ytterligere engasjement fra NBF innenfor
nyhetsbildet og offentlige debatter som det er naturlig å ta del i.
− Samarbed med interessegruppene: Faglig grunnmur i NBF, viktig med nær
kontakt. Avholdt fellesmøte i 2014 om videre bruk av interessegruppene
innenfor høringssvar, kurs og bruk av sosiale medier. Opprettholde aktiviteten
i gruppene.
6. Revisorgodkjent regnskap, 2014
Økonomiansvarlig Ellen Annexstad presenterte regnskapet.
Det var budsjettert med underskudd på ca 61000 kr. Regnskapet viser overskudd på
ca 172000 kr. Dette skyldes i hovedsak økte annonseinntekter fra Paidos og økte
møteinntekter.
Foreningen har vært vært drevet med økonomisk nøkternhet og det har vært lave
adminstrasjonskostnader. Det har vært svingninger de siste årene. Dette skyldes i
hovedsak svingninger på inntektssida, men også variasjon i reiseutgifter pga
styremedlemmenes geografiske plassering
7. Styrehonorar
Styrehonoraret på 105 000kr (økt i 2014) til fordeling blant styremedlemmene
opprettholdes uendret i 2015.

8. Kontingent for assosierte medlemmer
Styret foreslår at kontingent på 300kr og tilleggskontingent for frikjøp av leder 200kr
holdes uendret.
9. Forslag til budsjett 2016
Budsjett for 2016 gjennomgått. Det budsjetteres med overskudd på ca 20 000kr som
vedtas.
10. Valg av nytt styre 2015-2017
Presentert av valgkomiteens leder Marianne Nordhov
Leder: Ingebjørg Fagerli (Nordlandsykehuset) er ny leder. Hun har vært nestleder i 2
år og overtar dermed ifølge vedtektene som leder uten valg.
Nestleder :Ketil Størdal
Møtesekretær: Jan Magnus Aase
Redaktør Pedweb: Zanira Ansari
Høringsansvarlig: Synne Sandbu
Redaktør Paidos: Anders Bjørkhaug
Sekretær: Kari Holte
Økonomiansvarlig og Internasjonal koordinator: Eirin Esaiassen
Varamedlem: Lars Skanke
Varamedlem: Nikolai Mortensen

Valgkomite for 2015-2017:
Avtroppende leder Jan Peter Odden (AHUS)
Hans Petter Fundingsrud (UNN)
Cathrine Ovaraa (OUS)

11. Forslag til ny struktur for kursene under Pediaterdagene
Ny struktur for kursene under pediaterdagene er vedtatt:

Ny ordning:
Introduksjonskurset for “nye” LIS flyttes fra uken for Pediaterdagene, utvides og
legges fast til Ahus på et annet tidspunkt.
Forkurset (LIS kurs) som lokal arrangør har hatt ansvaret for fortsetter
uendret. Spisskurset.
Kursansvarlig endres til lokal arrangør av Pediaterdagene. Arrangør har da oversikt
over inviterte foredragsholdere og kan integrere de bedre i programmet for
Spisskurset. Arrangementet kan fortsatt delegeres til interessegruppene i samarbeid
med lokal arrangør. Arrangør for Pediaterdagene står da som ansvarlig søker for
godkjenning av kurset og annonsering i kurskatalog etc.
12. Innkomne saker
Ingen innkomne saker
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