
Møtetype:         STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING  
Tid: Tirsdag 31.05.22, del 1: kl. 14:00-17:00 + del 2: kl. 17:00-18:30 med KU, Spes. Kom 

og FUBU 

Sted:                  Stiklestad / Digitalt  på Teams.              
  
Tilstede:  
Fra styret (fysisk): Astri Lang (AL), Nils Thomas Songstad (NTS), Fride Bysveen Lier (FBL), Hege 
Kristiansen (HK), Jan Magnus Aase (JMA), Farhan Saleem Ud Din (FSUD), Christian Magnus Thaulow 
(CMT), Zuzana Huncikova (ZH) 
 
Fra spesialitetskomitéen (Spes.Kom) (fysisk): Kristin Wasland (KW), Jannicke Andresen (JA), Torbjørn 
Nag (TN), Hildegunn Norbakken Granslo (HNG), Ingebjørg Fagerli (IF)  
 
Fra Kvalitetsutvalget KU (fysisk): Anne Lee Solevåg (ALS) og digitalt: Unni Mette Köpp (UMK), Asborg 
Aanstad Bjertnæs (AAB) Claus Klingenberg (CK) 
 

Fra FUBU: Ingvild Skålnes Elverud  (ISE), Håvard Solvin (HS) 
 
Forfall:  
Fra Styret: Katrine Engen (KE), Signe Hatteland (SH) 
Fra Spes.Kom.: Nicolay Mortensen (NM), Eileen Wittmann 
 

Sak nr. SAK Vedtakk/tiltak Ansvar   

61.22   Godkjenning av 
dagsorden   
 

Godkjent 
Eventuelt sak:  Etablering av WhatsApp-gruppe for 
styremedlemmene i NBF 

AL   
NST 

62.22   Årshjul   
 

-Styremøte i Trondheim 31.8-1.09.  
Lunsj: forslag sendt på mail. 2 aktuelle plasser rett bak 
hotellet, ZH bestiller 
-IG Arbeidsmøte i uke 37 (15.09.) 
Nevnes på årsmøtet og avd. OL møtet. Foreslå digitalt 
oppmøte, JMA organiserer. 
- 01.10. frist søknad Kvalitetsfondet  

Alle 
ZH 
 
 
JMA 
  

63.22   NBF møter     
-Gjennomgang av plan og 
agenda for avd. OL møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styret vil at avd./klinikk ledere som ikke er leger inviteres til 
NBF møter. 2 modeller: inviteres hele møtet, eller bare på 
deler av møtet? Et eget møtet er ikke alternativ. Digital 
deltakelse på halve møtet kan være et alternativ 2.  
Gode overganger- veileder bør brukes mer. Karianne Tøsse(KT) 
deltar digitalt.  
Akutt hepatitt- utgår pga MGI forfall. 
Rotasjon av LIS- begge sider skal presenteres. De som sender 
LIS til videreutdanning og de som mottar de  
Veileder i pediatri- viktig at klinikksjefene orienteres om dette, 
spesielt hvor mye disse brukes til drift og faglig oppdatering.  
Hvor mye kan enkelte avdeling bidra? Fagavdeling i DnLF 
jobber også med finansiering av veiledere, hvor mye og 
hvordan dette skal lønnes. FSUD følge med på chatten under 
møtet 

  
AL  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
-Vårmøte  
 
 
 
 
 
-Forslag fra Kari Risnes:  
egen priskategori for PhD. 

FUBU- spørreundersøkelse. Enkelte spørsmål gjennomgås, se 
eget vedlegg i teams. Hva er det som brenner mest? Hva har 
FUBU tenkt å gjøre med det? Hva forventer de av avd. OL? 
Spes. Kom. er interesserte i resultatene, planlegge flere tilsyn.  
PAIDOS innlegget- utgår pga KE frafall 
Eventuelt- arbeidsgruppe møtet 15.09. nevnes her 
 
Gjennomgang og plan for årsmøte: 
-Møteleder: Anne Kirsti Høgåsen fra Lillehammer.   
-Protokollunderskrivere: Heidi Knutsen + Ingvild Skålnes 
Elverud  fra FUBU 
-Referenter:   Håvard Ims+ Ida Halden 
 
Per nå: Alle kan presentere fri eller vitenskapelig arbeid, men 
kun LIS kan delta i pris konkurransen. Etter diskusjon 
konklusjon om at styret ikke enda en priskategori. Aktuelle 
opplegg videreføres. JMA svarer Kari. 
-Æresmedlem- prisen presenteres av AL og FBL under fest 
middagen 
-JMA holder festtale. 
 
-97 påmeldte, 13 frie foredrag meldt (6 LIS har frie foredrag, 3 
vitenskapelig.) avd.OL møtet: 12 fysisk, 7 digitalt , 18/20 
avdelinger er presentert.  
-JMA bes legge kokebok i teams ang. arrangement av NBF 
møtene  
-Interessegruppe møtet- kun IG nyfødt har eget møtet   

FSUD 
FBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JMA 
 
 
FBL/AL 
 
JMA 
 
 
 
 
JMA 

64.22   Forskningpris komiteen – 
endring i 
sammensetning?  
 

-Medlemmer per i dag: Alf Meberg, Trond Flægstad og Trond 
Markestad.  
Statuttene- hva sier den? NTS+AL tar kontakt med komiteen.  
Forslag om å beholde  Trond Flægstad og ta 2 nye medlemmer 
i. Kari Risnes kan være en aktuelt kandidat. Øvrige aktuelle 
medlemmer diskuteres  på neste styre møtet i Trondheim. 

NST  
AL 

65.22   Økonomi    
- Dialog med DnLF om 
honorar ved 
etterutdanningskurs 
 
- Styrehonorar til av og 
påtroppende 
styremedlemmer  
- Søknad til Dnlfs 
kvalitetsfond for 
finansiering av veiledere 

 
SH måtte ta seg av alt honorarer og utbetalinger i forbindelse 
med dette, veldig mye arbeid. NBF ønsker ikke å organisere et 
slik kurs på samme måte igjen. Ketil Størdal følger opp. 
 
Utbetaling regnes som brøk av året (dvs månedsvis), utbetales 
slik: MGI 4 måneder (4/12 honorar), FBL 12 måneder, ZH 9 
måneder (9/12 honorar). 
  
FBL skriver utkast, Astri søker asap 

 
  
AL  
  
Alle  
 
 
FBL 
 
  

66.22   
   

Faste tema:   
 
-Paidos    
 
 
 

Barnehelsepris-nominasjon 1.12. Tildeles fast på 
pediatridagene 
Må lyses ut i høstens nummer av Paidos 
Diskusjon om arbeidsbelastning for Paidos redaktør.  Dødlinje 
for vårnummer bør ikke sammefalle med Vårmøtet.  Tas opp 
på neste styremøtet 

 
JMA 
   
 
 
 
NTS 



-Pedweb og sosiale 
medier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Internasjonalt (FSUD 
-Kloke valg/kloke 
klinikere (FSUD)   
 
 
 
 
-Høringer (CMT)   
 
 
Nasjonalt 
kompetansenettverk for 
legemidler til barn 
(Nettverket) (JMA 

Problemer med å sende mail til felles mail adresser (KU, 
Spes.kom. og avd. overlegene.) Feilen ligger kanskje i Helse 
Nord systemet, NTS tar kontakt med de. Alle feilmeldinger bør 
videresendes til NTS. 
Strategidokumentet ligger ikke på pedweb enda. NTS får 
endelig versjon av Astri og legger ut.  
Hvordan man legge in egen mailadresse på teams? Oppskrift 
ligger i generell mappe  
Reklamere mer digitalt for våre møtene. Legge ut bildene på 
sosiale media f.e. facebook fra møtene- NTS+FSUD 
samarbeider om det 
Instagram profil: 1 slide fra vårmøtet, lenke til dette ligger på 
FUBU sitt innlegg under møtet 
EAP møte i Malta (13-14.05.), Kjetil Størdal skriver referat. 
-Choosing wisely 
-Ny spørreundersøkelse kommer snart. Kloke valg tema skal 
kartlegges i enkelte land. Blir sendt ut i løpet av høsten.  
-Ikke mer finansiering til Kloke klinikere prosjektet, men Ketil 
tror det kan drives videre per digitale møter (billig!) 
-2 webinarer planlegges i løpet av høsten.  
-Oppfølging av barn på institusjon- sendt inn 
-Ingen flere relevante tema siste måned. 9 høringer er besvart 
i år.  
-HOD og HDir liker arbeidet, de ønsker at nettverket skal 
fortsette 
-Kompetansesenteret fungerer ikke optimalt 
-Psykofarmaka nettverket får finansiering videre.  
-Faggruppemøte med helse sykepleierne- ønske om at 
ungdom får mer kunnskap om legemiddel. Inspirert av 
opplegget fra Finland.  

 
 
 
 
NTS+FSUD 

67.22   Strategidokument  
 

Blir fast tema på agenda framover 
- Plan for høsten: hva brenner mest?? Tas opp i første møte 
etter sommeren. 
- midtevaluering etter 2 år.  

  Alle 

68.22   Løpende saker – 
Orienteringer 
 Samarbeid med Norsk 
forening for 
allmennmedisin (NFA) 
Palliasjon til barn 
- Representantforslag fra 
SV til stortinget 
 
 

 
 
-Ingen nye møter siden sist 
 
 
– Veileder/finansiering forslag presentert til stortingsgruppe. 
-HK, Anja Lee og AL- møtet med Anne Karin Rime ønske om 
støttet fra DnLF sentralt i denne saken. DnLF vil at dette skal 
diskuteres med avd. OL gruppe. Anja Lee/ HK lage et forslag 
opp mot helseforetakene. 

   
 
AL   
  
 
HK   

69.22   Oppnevninger   
-Økonomi ansvarlig 
 
 
 

 
-SH vil ha avlastning til høsten. Ikke lett å finne vikar pga 
rettigheter i Brønnøysundregistret, ønsker kontinuitet her. 
Leder i valgkomiteen er orientert, mest sannsynlig 
rekrutering/utnevning til høsten. 
-AL kontakter Bente Ellingsen om aktuelle kandidater 

AL 
 
 
 
 
AL 



- Medlemmer til 
legeforeningens utvalg for 
menneskerettigheter 

70.22   Møteplan for høsten   Uke 35: Trondheim; onsdag 31.08, kl. 11:00 – 17:00. Britannia 
Hotell. Hjem 01.09. 
-Uke 39: Digitalt møte. Tirsdag 27.09 kl. 12:00 – 16:00.   
-Uke 44: Digitalt møte. Onsdag 02.11 kl. 12:00- 16:00.   
-Uke 48: Møte fredag 02.12 med julebord, styremøtet kl. 11-
16 i Bergen. Kl. 16-20 underholdning, rebus løp.  Kl. 20- banen 
til Ulriken, tilbake til hotellet kl. 23 

Alle   
 
ZH 
ZH 
JMA/CMT  

71.22   Eventuelt   
-Seminar på Stortinget: 
Barn og familiers behov 
ved langvarig opphold på 
sykehus: Innspill til 
innledning fra NBF (3 min) 
 
 
 
- Kriterier for hjernedød 
hos spedbarn 
 

 
Forslag til tema:  
-rom/plass til begge foreldre på rommet sammen med barna 
sine, - Nok samtalerom.  
-Ungdoms rom.   
-Forskole lærer, musikk terapi og annet støttepersonell (f.e. 
sosionomer) 
-Familie leiligheter i nærheten av/knyttet til sykehusene. 
Utsikt fra rommene, daglys.  
NBF initiere brev til HOD/HDir sammen med IG 
barnekardiologi og nyfødtmedisin. Transplantasjon kirurgene 
er enige. Arbeidsgruppe bør etableres på oppdrag fra HOD. 

 FBL/AL  
  
 
 
 
 
 
 
 
AL  

    DEL 2: møte med KU, spes. Kom. Og FUBU     

72.22  Kvalitetsutvalget  
 
 
Prosjekt med NFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSV-N status  
 
 
 
Modeller for finansiering 
av arbeid med veiledere   
 
 
 
 

5 medlemmer representere de ulike helseforetakene, både LIS 
og OL. Jobber hovedsakelig med veiledere og systematisk 
vurdering av barn også pasient informasjon via Helsenorge 
plattformen.  
-Utfordrende å finne systematiske verktøy for å vurdere syke 
barn i førstelinje? PEVS muligens ikke godt nok egnet for 
allmennpraksis og legevakt. Hvordan vurdere vi almenntilstand 
til barn? Allmenntilstand er veldig diffust begrep. Yale ligner 
litt på PEVS, men har flere elementer av allmenntilstand. NFA 
foretrekker den. De ønsker et samarbeidsprosjekt i forhold til 
dette. Må oversettes fra engelsk- kanskje ikke alle punktene er 
aktuelle for oss.  
Fordel med samme scorings system både i 1. og 2. linje – felles 
“språk”. Tilgang og kvalitet  på utstyr brukt i 
primærhelsetjeneste er også viktig f.e. pulsoksymeter. NFA er 
bekymret for at PEVS er for sensitivt verktøy, mange flere barn 
blir henvist til sykehusene? Ønsker å søke DNLF kvalitetsfond i 
oktober å gjennomføre dette prosjektet, viktig at søknaden 
ikke kommer i konflikt med andre prosjekter i regi av NBF  
Finansiering fra DnLF dette året. 6 sykehus er involvert. Det er 
sendt endringsmelding mtp bytte lønn med dekningen av 
utgifter til kurs/konferanser. Norske skjema er godkjent og 
kjent, blir presentert på perinatal dagene i november  
-Veiledere er gratis, avdelingene bruker de hele tiden. Hva er 
avdelings sitt ansvar i forhold til bidrag?  
-Foreningene organisere det forskjellig. Sekretariatstøtte er 
nyttig.  De tas opp på hvert av. OL møtet. Avd. OL bør sette av 

KU  



 
 
 
 
 
 
 
 
Status veiledere i generell 
pediatri og nyfødt  
 
 
 
 
Sammensetning av styret: 
 
 

tid til arbeidet med veiledere i klinisk hverdag. Begrenset 
økonomiske ressurser på avdelingene til å finansiere dette.  
-IG lager oversikt over hva som skal revideres. LIS legene er 
ikke veldig aktive i IG møtene, digitale møter bør hjelpe her. 
-Læringsmålene i LIS utdanning er også selvstudie/prosjekt, 
bør motiveres til det. LIS trenger mer tid, mest parten av deres 
tid går til drift. Bør de ha egen prosent stilling?  
-OL kan også engasjeres.  
-Bør avd. OL får liste over hvor mange kapitler hver avd. skal 
levere? 
Noen kapitlene går det sakte med. Layout blir litt annerledes i 
ny plattform. PC+ mobil kan brukes. Redigerings verktøy- 
utfordringer med å legge ut innlegg fortere, redaktør ønsker 
en ansvarlig for dette. Litt mer initiativ fra fagmiljøet er 
ønskelig, alle skal/kan bidra med det.  
Kan FUBU brukes mer til å nå til LIS?  
-EVK gått ut, trenger nytt medlem. Mette Engan fra HUS er 
ønskelig og skal spørres 
-FUBU hjelper med å finne en aktuelle LIS kandidat. 

73.22  FUBU  
 

-Gjennomgang av resultatene fra spørreundersøkelsen, se 
eget vedlegg. Stor forskjell mellom sykehusene. Veiledning og 
internundervisning er overraskende dårlig. Fordypningstid ofte 
brukes til drift, spilles videre til YLF. Deles med avd. OL i 
morgen. 

-Etablerer nettverk for LIS i nasjonale kurskomitéer og 
utdanningsutvalg lokalt.  

FUBU  

74.22  Spesialitetskomiteen  
- Hvordan kan styret best 
samarbeide med 
spes.kom om kvalitet og 
utfordringer i LIS 
utdanningen? 
 

 
-Harmonisere læringsmålene. Utdannings ansvarlige OL(UAO) 
bør organiseres i en gruppe, men det er vanskelig å få til 
praktisk (hvem skal finansiere?).  Mellom helseregionene er 
det stor forskjell i hva som inkluderes i lærings aktiviteter.  
Læringsmålene er nasjonale. 
- Helsedirektoratet er ferdig med godkjenning av 
utdanningsinstitusjonene i pediatri snart.   
-Spes. Kom.  sammen med NBF styret og FUBU lager 
oppfordring til fagstyre i DnLF til å sette ramme for nasjonal 
koordinering av lærings aktiviteter for å minske regionale 
forskjeller, dette ønske praktisk å gjøres ved å samle alle 
UAO’ene fra landets barneavdelingene til et fysisk møte. 

 
 
 
 
 
 
 
Spes.Kom.NBF 
styre 
FUBU  

   
   
   
   
  
 


