MØTEREFERAT
Møtetype: STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING, felles med KU/Spes.komite
Tid:
22.09.21
Sted:
Legenes Hus, Christiania Torv 5, Møterom Nøkleby Heiberg
Til stede:
Astri Lang (AL), Jan Magnus Aase (JMA), Signe Hatteland (SH), Fride Lier
(FL), Katrine Enger (KE), Farhan Saleem Ud Din (FSUD), Christian Magnus
Thaulow (CMT), Hege Kristiansen (HK) mens Nils Thomas Songstad (NTS)
deltok digitalt.
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Saker:

Ansvar
Frist

68.21

Godkjenning av
dagsorden

69.21

Godkjenning av referat Godkjennes
Styremøte 07.09.21

AL

70.21

Presentasjonsrunde

Alle

71.21

Fordeling av verv og
roller i det nye styret

Godkjennes
HK oppnevnt som referent.

Gjennomgang av Barnelegeforeningen – fagmedisinsk forening:
Arrangere kurs og møter; Kvalitets Utvalget (KU) – Veilederne; Nettverk
for legemidler for barn (Nettverket); Interessegruppene; Paidos.
Spesialitetskomiteen er litt på siden
Faglandsrådmøtet – Fagstyret i legeforeningen – der sitter Astri og Fride
(Hege og Håvard Solvind som vara). Saker: Møte med Allmenmedisinsk
forening angående overgang barn-voksen og sosial ulikhet i helse.
FUBU - Fagutvalg for Barn og ungdom - undergruppe i
Barnelegeforeningen for LIS - legene. Fride er representant fra styret.

AL

Alle

Astri - leder
Hege - nestleder
Signe – kasserer
Jan Magnus – møtesekretær for Barnelegeforeningsmøtene
(Pediaterdagene, Vårmøtet, avdelingsoverlegemøtet – praktisk
tilrettelegging, ansvaret er lokalt).
Fride – sekretær
Christian – høringsansvarlig
Farhan – støtte høringsansvarlig og internasjonalt samarbeid
Katrine - Paidos
Nils Thomas – SoMe og Pedweb
- Pandemiansvarlig, assosiert medlem, Margrethe Greve–Isdahl i FHI.
Status mhp overføring av oppgaver fra forrigemann? Signe skal ha møte
med Eirin i begynnelsen av oktober.
72.21

Satsningsområder for
det nye styret?

Brainstorming og innspill innkommet etter møtet i Tromsø

Alle

Legenes klimaaksjon (Anna Bjerre)
Sosial ulikhet i helse (Fagrådsresolusjon 2021)
LIS gruppe - Nå LIS-legene – instagram?
Løvemamma – tenke over hvem vi støtter som forening
Veiledning til foreldre om å beskytte sårbare barn på sosiale media?
73.21

Presentasjon årshjul2
for NBF

Møteplan for høsten:
29.10.21 kl 12-15, digitalt møte.
25.11.21 kl. 10-15 Legenes hus, Oslo.
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Løpende saker

Oppnevninger

NBF møter og
møtestruktur

NY Tidlig varslingsskår for nyfødte – møte med jordmorforbundet
Gode overganger barn-voksen – samarbeidsmøte med NFA 06.10
Covid-19 (vaksinasjon 12-15 åringer, long-covid, 3. vaksinedose etc)
Legemiddelnettverket – Antibiotika til barn (mangel på apocillin og
ulike po alternativer)
- Kloke valg/kloke klinikere – Farhan er kontaktperson i styret (DNLF
seminar 11.11.21)3
- Palliasjon til barn – videre arbeid inn mot HOD
- Internasjonal medisin (EAP og IPA) - Global Climate and Health Alliance
https://healthyclimateletter.net

AL
AL

- Faglandsrådet – Fride Bysveen Lier (LIS), Hege Kristiansen (Vara), Håvard
Solvin (Vara) i tillegg har Astri Lang plass der.
- Kvalitetsutvalget (KU) – nytt medlem Asborg Sine Aandstad Bjærtnes
Referansegruppe lindrende behandling (HDir) – Hege Kristiansen
kontaktperson i styret

AL

-

- Oppsummering innspill årsmøtet:
Tydelig tilbakemelding fra årsmøtet om at det var ønskelig å
opprettholde dagens møtestruktur med 2 årlige møter og vi vedtar
derfor dette.
Mtp tidspunkt for møtet skal vi lage årshjul for pediatrikurs og
konferanser, både nasjonale og internasjonale. Dette vil også kunne
være nyttig for LISene. Alle kan sende epost til Fride vedrørende kjente
konferanser og møter som har FAST tidspunkt (årlig eller hvert x. år). På
neste styremøte skal datoene for 2023 fastsettes.
- Status kommende NBF møter
2022: Pediaterdagene i Oslo 19-21 januar, og Vårmøte i Levanger
(Stiklestad) 1-3. juni. Jan Magnus sender tilbakemeldinger til
arrangementskomiteen med innspill til program for Pediaterdagene
(Smittetransport) og til Levanger (Transport).
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FL
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JMA

Sosiale medier /
Pedweb

- Oppdatere navn på PedWeb «om oss»
- Sende inn presentasjon + bilde.
- Oppdatere adresser i felles mailliste

Alle
Alle
NTS

Paidos

- Neste Paidos – Ernæring – senere nummer om Forskjeller; Miljø?
- Nytt redaksjonsmedlem? Fått på plass en person fra Tromsø - Ingelin
Malmen
- FRIST 11. oktober – Presentasjon av nytt styre til Paidos
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Økonomi

- Søknader NDLF (frist 01.10) – søke midler til Nyfødtveileder

Interessegruppene

- Ny interessegruppe for sjeldne diagnoser? Kan den inkluderes i
interessegruppen for metabolske sykdommer?
- Oppdatere leder interessegruppe Barnekardiologi
- Forespørre legeforeningen om plan for møteplatform
- Lage et arbeidsmøte i høst – 5 interessegrupper, Claus + en fra styret,
oppmøte + digitalt -dekker lunsj, møtelokale og reise for
interessegruppelederne, annet?
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- Forespørsel om samarbeid om flere fysioterapeuter i BUP4, dette støtter
vi, HK svarer ut.
- KU: Styret må lage utkast til statutter for KU – presenteres på årsmøtet
2022, Astri Lang lager utkast.
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