MØTEREFERAT
Møtetype: STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING, felles med KU/Spes.komite
Tid:
07.09.21
Sted:
Ishavshotellet, Tromsø
Til stede:
Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Erle Kristensen (EK), Margrethe
Greve-Isdahl (MGI), Jan Magnus Aase (JMA), Eirin Esaiassen (EE), Erling
Tjora (ET), Signe Hatteland (SH), Ina Hartløff Helland (IHH)
KU: Anne Lee Solevåg (ALS), Eirik Kaasa (EKa), Claus Klingenberg (CL),
Unni Mette Köpp (UMK) deltok digitalt.
Spesialitetskomite: Kristin Wasland (KW), Jannicke Andresen (JA),
Torbjørn Nag (TN)

SAK

Saker:

Ansvar
Frist

59.21

Godkjenning av
dagsorden

60.21

Godkjenning av referat Godkjennes
Styremøte 28.05.21

AL/
IHH

61.21

Covid 19

MGI informerer om vaksineanbefalinger til ungdommer.
Styret støtter FHIs skepsis mot å legge ned feberklinkker og kun ha
teststasjoner.

MGI

62.21

NBFs møter
- 8.-10. September i
Tromsø.

JMA/
Påmeldt 186. 21 frie foredrag, hvorav 6 LIS i frie, 6 LIS i vitenskapelige
Alle
Streaming kostbart, 12.000 dagen. Mange er også påmeldt, så har gått bort
fra denne løsningen. Dersom senere aktuelt ved IG-møter må man diskutere
om det er NBF som skal stå for kostnaden.

Godkjennes

AL

- Avdelingsoverlegemøte Gjennomgang av program. 19 av 20 avdelinger deltar.

63.21

- Årsmøte

Gjennomgang av program.

- Pediaterdagene i
Oslo22
- Vårmøte -22?

Presenteres på pediaterdagene i Tromsø om noen dager.

Høringer
- tobakkskadelov

64.21

Evaluering av denne
styreperioden

65.21

Oppnevninger
-

66.21

Orienteringer
-

66.21

Eventuelt

JMA har allerede sendt beskjed til Levanger om at vårmøtet holdes der.
KS
Levert høringssvar. Foretrekker totalforbud mot e-sigaretter, ikke bare
aldersgrense.
- Runde rundt bordet – hva har fungert / ikke fungert i rollen.
Bør det være en med erfaring som er høringsansvarlig? Kan man dele på
denne jobben? Bør være en som har hovedansvar.
- Status mhp overføring av info/oppgaver til nestemann.
Alle

FELLES MED KU/SPESIALITETSKOMITE
67.21

68.21

Gjennomgang av
innmeldte saker fra KU
- Sammensetning i KU Nytt medlem i KU. Tre har meldt interesse. Asborg Aanstad Bjertnæs
velges som nytt medlem.
Ikke statutter for KU. Unni Mette ønsker å fratas vervet som leder nå, Anne
Solevåg har tatt over. KU får sin tillitt fra styret og kan avgjøre slike saker
innad. Bør man ha gjennomgang f.eks hvert 2.år på deltakere i styret.
Ønske om 4-6 medlemmer. En er leder og en er redaktør for veileder.
Tilstreber geografisk spredning. Løpende utskiftning dersom noen faller
fra. Lettere å ta inn medlem som har definert oppgave.
Forslag til statutter utarbeides av styret og KU i fellesskap og presenteres
på neste årsmøte.
Tidlig varslingskår for
nyfødte (TVS-N)

ALS kan ta ansvar for gruppe som kan evaluere TVS-N. Bør
involvere/alliere seg med jordmorforening. Felles initiativ fra styret i
NBF/KU.

PedSAFE

KU har sagt de kan ta over koordinerende rolle.

PEVS

KU har mottatt midler for å implementere PEVS i førstelinje, men ikke
kommet videre i arbeidet. Det ble gitt 293.000 til prosjekt legevakt og nå
står det igjen 105.000. Det som er brukt til nå er brukt på/fra Ahus som
også har drevet opplæring av andre sykehus. Henvendelse fra Aker
legevakt med spørsmål om man kan implementere PEVS på legevakt. NBF
og KU i samarbeid tar kontakt med nasjonalt kompetansesenter for
legevaktsmedisin og norsk forening for allmennmedisin.
Har hatt nasjonalt nettverk tidligere. Ved mer undervisning mm kan det ved
behov søkes mer midler.

Helsenorge

Prosjektet er i utgangspunktet ferdig. ALS skal kvalitetssikre tekster som
legges ut. Varierende kvalitet, men mye er bra.

Veilederne

I felles kompetansemål ligger det at man skal ha forbedringsprosjekt. Et
slik prosjekt kan være oppdatering av kapitler.

Spesialitetskomite (SK)
- Søknad fra
avdelingene

Mange LIS konvertert til ny ordning.
SK har vurdert søknader fra alle avdelingene. Det er stor forskjell i
egenvurdering. Det er en stor jobb med felles kompetansemål, som egentlig
ligger utenfor SKs mandat. Fra fagråd i Legeforeningen er man opptatt av
at SK fortsatt har en viktig rolle, selv om det nå går via HDir.
HDir ligger bakpå mtp alle godkjenninger mm.
SK skal begynne med avdelingsbesøk igjen. 2 i halvåret.

-Kurs

Kursene er oppe og går og får gode tilbakemeldinger. Utfordringer med å
få påmelding til å gå så enkelt som mulig. Kontinuerlig endring i antall LIS
per avdeling.
Bør oppfordre avdelingsoverleger om å sende LIS på NBFs møter. SK kan
oppfordre til deltakelse på disse kursene. Forsøker at programmene også
dekker noen læringsmål.
Kan ha fordelingsnøkkel på kurs 9.

- Etterutdanning

Mal for etterutdanning med poeng ila 5 års periode. Det er et system uten
sanksjonsordning. Tas opp på avd.overlegemøte, tas det i bruk? Føring fra
legeforening er at dette også holdes i av SK. Tatt opp i søknad fra
avdelinger til SK.
Kan man få til deling av internundervisninger på tvers av avdelingene? Kan
ha digital undervisning, men også opptak.

KW

