SAKSLISTE
Møtetype:
Tid:
Sted:
Til stede:

STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING
28.05.21, 09-15.
Scandic Nidelven, Trondheim
Elisabeth Selvaag (ES), Astri Lang (AL), Jan Magnus Aase (JMA), Erling
Tjora (ET), Karsten Simonsen (KS), Erle Kristensen (EK), Ina Hartløff
Helland (IHH). Digitalt: Eirin Esaiassen (EE), Signe Hatteland (SH),
Margrethe Greve-Isdahl (MGI)

SAK

Saker:

45.21

Godkjenning av
dagsorden

46.21

Godkjenning av referat
Styremøte 15.04.21

47.21

Covid 19

48.21

NBFs møter
8.-10. September i
Tromsø

- Årsmøte/styrets time

- Avdelingsoverlegemøte

Ansvar
Frist
Godkjennes.

ES

Godkjennes med endringer.

ES/
IHH

- Jobber for å få ned tiltak i skoler. Åpnet for grønt nivå. Viktig at
MGI/
man fra høsten kommer til dette nivået. Jobbes for å få til lettelser i
ES
TISK, få ned testing og karantene for barn. Isolasjonskrav er
forskriftsfestet.
- Tror at EMA vil godkjenne pfizer ned til 12 år. Til nå ca 800
ungdommer som har fått tilbud om vaksine. 31.240 er i risikogruppe i
alder 12-17 år, av totalt 383.652. Forslag om å holde på anbefalingen,
men ha tillegg. Ikke gode nok data på barn mht medisiner som gir
høyere risiko. MGI sender forslag til tekst som sendes styret, Claus K.
og Ketil S.
- Vaksinering av alle ungdommer? Diskusjon om dette er riktig.
Forkurs: sos.ped.kurs på barnehuset og akuttpediatrikurs. Må være
minimum 6 timer for å være godkjent som eget kurs.
Etterutdanningskurs mandag og tirsdag.
Gjennomgang av programmet, veldig bra!
Ønske om mulighet for digital deltakelse i tillegg til fysisk.
Pris for beste artikkel som eget punkt.
Presentasjon av nye spesialister med navn og bilde i programmet, og
klapping på festmiddag.
Frie foredrag. Komite: JMA, AL, ET. Frist 15.august.
Styremøte tirsdag 15-18. Med KU/spes.komite 17-18. Felles middag i
etterkant. ES inviterer KU og spes.komite.
Presentasjon av årsmelding. Utdeling av barnehelsepris. Presentasjon
av forslag til møtestruktur, to modeller. Votering under
pediaterdagene OUS -22 eller i forbindelse med årsmøte og vårmøte 22.
Valg av nytt styre.
Årsmøte, forslag til program av ES
Ny ordlyd i formålsparagraf.
Årsmøtet bes om at å finne kandidater til faglandsråd delegeres til
styret.
ES skriver forslag til saksliste årsmøte.
Onsdag 08.09., Møte fra kl 10-14.
Etterutdanningskurs. Tema at man får fri til undervisning?
Status veiledere.

JMA/
Alle

ES

ES

Ny møtestruktur, presentere to modeller.
Informasjon faglandsrådsmøte. Foredragsholder fra faglandsrådsmøte:
sosioøk.forhold. Foredrag av Karianne Tøsse, gode overganger. Utg.p.
«like muligheter i oppveksten».
Fritak for egenandel fra 16-18 år.
Digitale konsultasjoner, erfaringer fra flere avdelinger.
Faste punkter/informasjon: Covid 19. Kloke klinikere.
«ikke stikk meg unødvendig». «Redusering av tvang». Forslag til
tema fra avd.overleger?
- Årsmelding

Fått inn det meste. Skal være medlemmene i hende 4 uker før møtet.

- Industrien på møter?

Styret ønsker i utg.p ikke å ha industrien på møter, gjeldende praksis
er at vi ikke har slik deltakelse. Dersom industrien deltar i
gjennomføring av kurs eller bidrar økonomisk får man ikke tellende
kurstimer.

- Møtestruktur

Presentere to forslag nøytralt. AL lager balansert presentasjon som
legges frem. Diskuteres også å utsette til -22.

- Pediaterdagene i Oslo 22

Komite første møte tirsdag. Kommer forslag til tema på møtet.
JMA kontakter komite på Levanger.

- Vårmøte -22
49.21

Økonomi

Årsregnskap 2020 sendt styret. Fått en del mer fra legeforeningen, EE
undersøker.

EE

50.21

Paidos

Tittel «feil». Stort tema, omfattende. Utgikk fra diskusjon UKOM.
Forslag om barn i krig som nytt tema.

EK

Pedweb

Lite nytt. Legger ut lenke til påmelding pediaterdagene.

ET

Sosiale medier

Lettere å åpne instagramkonto når ny SoMe-ansvarlig også har ansvar SH
for pedweb.

51.21

52.21

Høringer
- Retningslinje og
pakkeforløp for barn
med ADHD
- Nye retningslinjer om
fysisk aktivitet
Løpende saker
Overgang barnvoksen/ungdomsmedisin
Legemiddelnettverket
Internasjonal medisin
EMA/flyktningebarn, og
barn av IS-foreldre
Barnepalliasjon

Gjør Kloke valg

KS
Fastlege som starter utredning, deretter BUP. Ved indikasjon kan de
henvises videre til barnelege.
Bl.a. ny anbefaling om skjermtid. Hege Clemm ønsker å svare ut
sammen med norsk idrettsmedisinsk forening. Trenger ikke svare ut.
Alle
- Veileder er lagt inn i generell veileder. Tema på avd.overlegemøte.
- ES i kontakt med Halvorsen ang legemidler i fare for å bli borte.
- Miljøet i Kristiansand skal ha markering i juni. Barnepalliativt miljø
skal ha markering 10.juni. Kan være markering av at det er
tverrfaglige miljøet samt lansering av nettside. Opprettelse av
nasjonalt kompetansenettverket ligger til sak i Hdir, skal tas opp der
etter sommeren.
- JMA bedt om å organisere møte 10.juni. Også møte i forbindelse
med pediaterdagene.

ES

53.21

Like muligheter i
oppveksten

Mye om fritid, skole. Orientering. Kapittel om å redusere sosial
ulikhet i helse. Sees på til avd.overlegemøtet.

54.21

Brev til Helfo,
refusjonsregler

Henvendelse fra farmasøyt nytt system i Helfo. Jannicke A. skrevet
brev, i samarbeid til Astri. Sendt Helfo og derfra videre til Hdir.

55.21

Møter og kongresser
-

Ingen

56.21

Oppnevninger
-

57.21

Orienteringer
-

58.21

Eventuelt
- Ny representant til KU

Alle

Formalisert representasjon. Skal det være repr. fra hver region? Skal
det være en virketid? Styrke at medlemmer av KU har lang virketid
pga oppfølging av eks veiledere. Kan be KU om å komme med
forslag selv, ES ber om dette. Tas også opp under felles møte med
styret i Tromsø. Annonseres etter nytt medlem i Paidos.

- Kontaktperson
EAP/IPA, til neste styre

Ketil S. og Tom S. representanter til EAP/IPA. Bør ha kontaktperson
også i styret.

- NIPT

I etterkant av forrige møte snakk om privatisering av NIPT. Viktig
prinsipp at informasjon ved funn må være god. Føringen er at de
henvises videre til fostermed.senter. Gruppen som ser på dette ser
mange utfordringer med dette, bl.a. ikke utdannet nok jordmødre.

- RegUt kurs

Henvendelse fra Ann Marit Gilje, at det er vanskelig å finne info om
kursene. Kursoversikt ligger på spesialisthelsetjenesten.no. SH gir
beskjed og ber om at at henvendelse evt sendes spes.komite.

ES

AL

SH

