
MØTEREFERAT 
Møtetype:  STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING 
Tid/sted  15.04.21, Teams      
Til stede: Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Jan Magnus Aase (JMA), Erle 

Kristensen (EK), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Erling Tjora (ET), Signe 
Hatteland (SH), Ina Hartløff Helland (IHH) 

 

SAK Saker:  Ansvar 
Frist 

32.21 Godkjenning av 

dagsorden 

Godkjennes  

33.21 Godkjenning av referat 

Styremøte 02.03.21 

 

Godkjennes 

 

 

34.21 Covid 19 Brev fra FHI vedlagt møteinnkalling, amerikanske dokumenter hvor man 

tok for gitt at barn/ungdom var stor smittespreder. Svar fra FHI at det er 

andre forhold i USA samt antakelig annen testrate. Fortsatt tvil om de har 

stor betydning for smittesituasjonen. 

Krevende periode med økende smittesituasjon og mutert versjon. Mye 

bekymring fra flere hold bl.a fra myndigheter, skole m.fl. 

De som klarer å stå i å holde rødt nivå har samme utvikling i smitte som 

de som går til heldigital undervisning. Ved digital undervisning har en 

mindre oversikt over hvem som treffes og mindre testing. Startet 

massetesting i vgs. Forventet at man da finner mye smitte, gjelder å stå i 

dette. 

Skal komme oppdatert anbefaling fra barnenevrologene. FHI og NBF 

arrangerer webinar neste uke ang vaksinering av barn. Ingen vaksine 

godkjent under 16 år. Pfizer antakelig godkjent fra 12 år fra høsten.  

MGI 

ES 

35.21 NBFs møter 

- Pediaterdagene 8.-10. 

September i Tromsø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Æresmedlem  

 

 

- Forskningspris 

 

 

- Barnehelsepris  

 

 

- Møtestruktur 

 

 

 

 

 

 

Flott program. De fleste foredragsholdere har bekreftet. Budsjett kan 

settes med estimert 90 deltakere. Møtet blir på hotell som har god 

kapasitet også dersom behov for 1 meter mellom deltakere. Salen har 

kapasitet til 170. Pga spesielle omstendigheter og usikkerhet rundt 

deltakere til møtet pga pågående pandemi er NBF innstilt på å dekke 

eventuelt underskudd, innen rimelighetens grenser. 

Festmiddag på Fløya. Pris per pers ca det samme som Stavanger. Styret 

har digitalt møte med komiteen ca 20.juni. Jobber videre med 

utgangspunkt at pediaterdagene blir gjennomført. Ønskelig å se på 

program opp mot lærinsmål for LIS. Sendes ny beskjed til medlemmer 

før sommeren. 

 

Innkomne forslag diskuteres. Flere gode forslag. Bestemmer oss for to 

æresmedlemmer. IHH lager diplom 

 

Det har kommet 3-4 nominerte. ET gir oss mer informasjon på neste 

styremøte. 

 

Bestemmer oss for prisvinner. ES sender mail til barneombudet og 

informerer om hvem vi gir til. 

 

Gjennomgang forslag til ny struktur med ukeskurs. Må legge opp til at 

det skal kunne være mange deltakere. Mulighet for parallelle sesjoner. 

Legge opp til at man har et digitalt møte i tillegg med fokus IG og KU. 

Lettere å sende flere dersom det er et møte i året? Forutsetter at 

avdelinger stenger ned deler av driften. 

JMA/ 

Alle 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pediaterdagene 

OUS/Ahus -22 

 

- Vårmøte -22? 

Kan man gjøre det attraktivt for andre barneleger som vanligvis ikke 

stiller på disse møtene? 

Viktig å beholde dette viktige sosiale møtepunktet. 

Det skal ikke ha vært mange av de samme som er på møtene. 

Dersom det legges til rette for relevante problemstillinger og debatter 

innen flere fagfelt, kan det bli mer attraktivt for flere. 

Styret er delt i mening om hvilken modell som virker best for foreningen. 

Ønskes at det presentere to forslag på årsmøtet som kan voteres over. 

Viktig med god informasjon og rom for diskusjon på årsmøtet. 

 

Årsmelding, satt frist 05.05 for innkomne tekster. 

 

Komite Ahus satt sammen. 

 

 

Avventer dette punktet. 

36.21 Økonomi  Ny regnskapsfører. Ikke tidligere betalt arbeidsgiveravgift, EE i diskusjon 

ang dette. Foreløpig resultat overskudd over 600.000. 

EE 

37.21 Paidos 

 

 

Pedweb 

 

 

Sosiale medier 

Neste Paidos: feil, meldinger, kommunikasjon. Varsling og melding. 

Kollegastøtte. Dødlinje 10.05.  

 

Alle i styret oppfordres til sende inn endring i «oppgaver» som ligger på 

pedweb. 

 

ET sjekke mail ang. tilganger. 

EK 

 

 

ET/ 

ALLE 

 

SH/ET 

38.21 Høringer 

Hdirs satsningsområde, 

tiltak og strategi, personer 

som utøver vold og 

overgrep 

 

Sendt sos.ped. som skriver svar. 

KS 

 

39.21 Løpende saker  

Overgang barn-

voksen/ungdomsmedisin 

Legemiddelnettverket  

 

 

 

Internasjonal medisin 

EMA/flyktningebarn, og 

barn av IS-foreldre 

Helsenorge.no 

 

Barnepalliasjon 

Gjør Kloke valg – 

kontaktperson på hver 

avdeling? 

 

- Ellen Nordal skrevet artikkel ang sperring av journal for ungdommer 

12-16 år. 

- JMA møte med nettverket i går. Apocillin dråper/mikstur trukket fra 

markedet pga holdbarhet. Nettverket ønsker at NBF engasjerer seg i dette. 

ES snakker med Tomas Halvorsen. Ev aktivisere avd.overlegemiljøet. 

KOBLE skal bli ferdig før sommeren. HOD arrangerer lansering. 

-  

- 

 

- For noen år siden tok barnelegeforeningen på seg å skrive tekster til 

helsenorge. Kommet mange tekster. Oppdraget er nå avsluttet. 

- Jobbes med å danne kompetansenettverk. 

- Møte i slutten av mars. 33 påmeldte. 11 av 15 IG påmeldt og alle 

avdelinger unntatt to. Fokus bl.a. gjøre noe med antall blodprøver. 10% 

økning hvert år. Pågår et prosjekt i Tromsø som utgår fra avd. for 

laboratoriemedisin. Gjør kloke valg gruppen er positive til at et 

styremedlem er med, neste møte 10.06. JMA er styrets representant frem 

til neste styre i NBF er satt i september. 

Alle 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

40.21 Like muligheter i 

oppveksten 

Ses på til neste styremøte.  

41.21 Møter og kongresser  

- Faglandsrådsmøte inkl. 

innlegg om gode 

overganger 

 

Karianne Tøsse ikke mulighet til å møte i dag. Har laget en presentasjon 

som skal holdes på faglandsrådsmøte. AL kontakter Karianne ang dette. 

 

 

 

AL 



 

 

- Evaluering LIS-kurs 

Flere som har arrangert kurs ønsker at kursledere og aktuelle IG bør 

evaluere kursene. Spes.komite er hektet på. Styret engasjere seg ikke i 

dette arbeidet. 

42.21 Oppnevninger  

- Fagstyre, landsstyre, 

faglandsråd 

 

 

 

 

- HDirs Referansegruppe, 

vilkår for PGD og 

fosterdiagnostikk 

 

Unni Mette foreslått til fagstyret, Anniken R. Elnes til landsstyre. 

Faglandsråd: Astri Lang. 

Fride Lier velges av FUBU, vara Håvard Solvin. 

Årsmøtet kan delegere at styret kan velge kandidater, tas opp som sak på 

neste årsmøte i september. 

 

Jannicke Andresen bekreftet at hun stiller på vegne av NBF. 

Alle 

 

43.21 Orienteringer 

- Barnelege eller 

barne/ungdomslege? 

- Kontaktperson for LIS-

utdanning 

 

Ikke sendt mail til Hdir. Oppdateres per mail. 

 

Henvendelse om kontaktperson i IG for LIS-utdanning, svar skrevet. Se 

ev. forrige referat punkt 21.21. 

 

ES 

 

 

 

44.21 Eventuelt 

Pediatripodden 

 

Årshjul 

 

 

 

Leder NBF 

 

 

 

 

Neste styremøte 

 

Gitt engangssum på 25.000. 

 

Forslag om å inkludere brev som skal inn til legeforeningen innen gitte 

tidspunkt, eks hvilke styreverv som står til valg, hvem vi velger til 

faglandsråd mm. 

 

ES starter ny jobb som rådgiver i fagavdelingen i legeforeningen fra 

16.08. Dette lar seg ikke kombinere med lederverv i NBF. AS tar over 

som leder 16.08. Avklare hvem som skal inn i hvilke verv. ES hører med 

Ketil Størdal. 

 

27-28.mai i Trondheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 
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