Møtetype:
Tid:
Sted:

STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING
Torsdag 05.05.22; kl. 13-15:30
Digitalt møte på Teams.

Tilstede: Astri Lang (AL), Nils Thomas Songstad (NTS), Fride Bysveen Lier (FBL), Hege Kristiansen (HK),
Jan Magnus Aase (JMA), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), , Katrine Engen (KE), Christian Magnus
Thaulow (CMT), Zuzana Huncikova (ZH), Signe Hatteland (SH).
Forfall: Farhan Saleem Ud Din (FSUD)

SAK

Saker

Vedtak/tiltak

49.22 Godkjenning av dagsorden
50.22 Årshjul
•

Dødlinje Paidos

51.22 Nytt Strategidokument for NBF 2022 2026.
-Innspill fra høringsrunden. Endelige
avklaringer
-Innkalling til årsmøtet 05.05.22, sendes ut
med denne.

52.22 Årsmelding for NBF
-Status før utsendelse 04.05.22.

53.22 Økonomi
-Gjennomgang av årsregnskapet for 2021.

Ansvar

Godkjent.
AL
To tilleggssaker inn på eventuelt
Dødlinje 25.5.
KE
«Fint at ikke alle er like» blir overskrift. Ulikheter
er tema (ulikheter i forskning,
møte med døden, skille seg ut som ungdom,
geografiske ulikheter i barnehelse, evnt.
funksjonelle lidelser)
Sende bilde av aktive barn til KE som kan brukes
på forsiden
Innspill fra høringsrunden har vært delt i teams. AL
Avsnitt om palliasjon trenger videre revisjon
etter innspill fra IG. Kulepunkt om å ha egne
spesialister innen palliativ medisin fra
barnelegemiljø strykes. Dokumentet ferdigstilles
i kveld, legges i teams i PDF for publisering,
sendes ut med årsmøteinnkallingen, som vedlegg,
til orientering.
JMA innspill til en nytt kulepunkt 2.1. om at miljø
hensyntas i NBFs møteprogram - vil kunne være
begrensende for deltagelse og oppmøte på
Pediaterdager/Vårmøtet. Kort diskusjon,
beholdes som det er skrevet nå.
Ferdigstilt, inkludert økonomi. Mindre revisjon av FBL
hvordan enkelte poster er ført opp gjøres etter
innspill fra styret (se punkt om økonomi)Mye
aktivitet i NBF siste år.Legges ut på Pedweb som
vedlegg til årsmøtepapirer. Skal orienteres om, og
godkjennes på årsmøtet 02.06.22.
Mer utgifter til gaver i år.

-Forslag til aktuelle poster fremover.

FUBU er en egen post fra i år.

-Budsjettgjennomgang.

-Diskusjon knyttet til hvordan utgifter kan
føres/kodes for at det skal bli lettere å forstå i
etterkant. Post Kurs/konferanse og post faglige

SH

SH

arbeid samles til ett? Hva føres hvor? SH finner ut
av dette, i tilfelle spørsmål under årsmøtet.
Møter i styret- forslag om at dette skal det være
en egen post
-Veilederne: egen post. (Marcus inkl. feriepenger
etc. trenger ikke være egen post).
-Ingen økning av styrehonorar til en leder- kun
oppjustert etter KPI index, ikke reell økning av
honoraret. Eventuelt økning behøver egen
behandling i styret på et senere tidspunkt.
-Sak om styremedlemmer og honorar

Både tilleggskontingent (for frikjøp av leder),
kontingent for assosierte medlemmer, og antall FBL
styremedlemmer skal tas opp årlig i årsmøtet, har
- Søknader om støtte:
Ketil Størdal deltagelse EAP Malta. NBF dekker falt ut siste to år, må settes inn igjen som fast
økonomisak. Ikke behov for eget vedlegg i
utgifter (ca. Euro 1300)
sakspapirene, rutine/formalitet. Lager egne
vedtakssaker.
Bente Ellingsen: Studietur Palestina
(menneskerettighetsutvalg) 20000,-

Vedtatt. AL har allerede gitt tilbakemelding til
Ketil Størdal, ber om rapport fra møtet i
etterkant.

AL

Forslag om å heller søke global helse stipend,
tidligere har vi ikke støttet slik arbeid. AL gi
tilbakemelding.
54.22 NBF møter
-Vårmøte i Levanger (Stiklestad) 1-3. juni.
Oppdatering/status.

68 påmeldte, fortsatt ledige plasser på lunge og
sosialpediatri forkurs for LIS.
Fortsatt ledige rom på konferansehotellet.
Utnevnt komité for vurdering av frie foredrag:
HK,CMT, NTS er vara.

JMA

Avklaringer for styremøte, fellesmøte med
KU/spes.kom (+FUBU),

Styremøte 31.05.22 kl. 14:00 – 17:00. Med
JMA
spes.kom/FUBU/KU fra kl. 17:00 – 18:30. Felles FBL
middag på hotellet kl. 20:00. FBL sender liste over
FUBUèrne til JMA. Arrangementskomitéen ønsker
å si noe, JMA avtaler når, evnt. før de øvrige
møtegjestene, eller rett etterpå? ZH lager
ZH
innkalling, setter opp mulighet for digital
deltagelse i Teams.

-Saker til årsmøtet, gjennomgang av
innkallingen og vedlegg.
Forslag til møteleder, referenter ++

-Sakslisten ferdigstilles etter siste økonomiinnspill. Sendes ut på felles mail fra
legeforeningen sin nettside til alle medlemmer.
(FBL).
Alle vedlegg må gjøres klare til publisering på
Pedweb. Legges inn som PDF med vedleggs
nummer. Publiseres av NTS.

FBL

NTS

SH

Mangler økonomibilagene foreløpig, ferdigstilles
ila dagen.
Møteleder: Ønsker kvinne. Forslag om Anne Kirsti AL
Høgåsen fra Lillehammer, AL kontakter henne.
2 referenter velges fra liste av påmeldte: JMA og JMA
ZH finner to. Avklares på forhånd.
ZH
2 protokollunderskrivere finnes underveis i møtet
av ZH/JMA.
-Møte med avd. OL møte: drift av veilederne
Utkast til agenda ligger i teams. Ønsker Innspill
(AL) + øvrige saker.
-45 min til strategidokumentet. Spesielt
punktene hvor det er spesifisert at avd.OL er
samarbeidspartner.
-30 min til diskusjon om avd.OL ønsker at avd.
sjefene også kan involveres i disse møtene.
-Videre arbeid med og finansiering av veiledere
(behandles i Fagstyret sentralt for tiden også).
Diskusjon om frikjøpt arbeidstid vs. finansiering
av LIS til drift. JMA spør Claus om han skal delta
digitalt eller fysisk i møtet.
-Kort info om overganger fra barn til ungdom.
-HK innleder sak om samarbeid store/små
sykehus og bytte av tjenestested under
utdanningen, forutsigbarhet etc. 30 min. Kan
også evnt. ta opp standardisering av LIS
utdanningens læringsaktiviteter på tvers av
regioner.
-Akutt hepatitt hos barn kan tas opp av MGI
dersom ønsket.
-FUBU ønsker å si noe om spørreundersøkelsen,
aktivitet.
-Paidos om status, siste nummer, plan videre.
-Endelig saksliste og innkalling sendes ut neste
uke.
-Interessegruppemøter onsdag 1.juni
kl. 15:30 - 17:30.
55.22 Priser og tildelinger
Forskningspris.

AL

JMA

MGI
FBL
FSUD
KE
AL

JMA
Kun IG Nyfødt og barnepaliasjon har planlagt
møte så langt. JMA følger opp dette.

Komité for forskningspris- 3 medlemmer: Alf
Alle
Meberg, Trond Flægstad og Trond
Markestad. Sammensetning av komité diskuteres
31.05.22.
-Gjennomgang av nominasjoner og avgjørelse Komitéen avgjør tildeling innen 15.05.22. 7
KE
om tildeling forskningspris.
kandidater. Annonseres i Paidos + vårmøtet. Gi ZH
beskjed til FBL/ZH (lager diplom med ramme).
FBL
-Gjennomgang av søknader og avgjørelse om
tildeling stipend for global helse: 2 søknader. Tildeles begge søkere. Fride informerer om
tildeling, ber om betalingsinfo til SH. Styret ber
om rapport av gjennomføring, inkl. oversikt over
penger brukt innen februar 2023. FSUD følger
FSUD
KE

-Æresmedlemskap: Gjennomgang av
nominasjoner og avgjørelse om tildeling.
Nominasjoner: 3 stk.

56.22 Faste tema:
-Paidos (KE)

opp prosjektene. Vinnerne annonseres i Paidos
på oppslagstavle.

AL

Tildeles til 1 kandidat som holdes hemmelig til
annonsering på vårmøtet. AL informerere
forslagsstiller om å oppfordre vinneren til
deltagelse på vårmøtet. AL gir tilbakemelding til
de to andre om muligheten for å nominere på
ZH/FBL
nytt neste år. ZH/FBL utformer diplom med
ramme til vårmøtet.
Diskutert ovenfor under årshjul.

-Pedweb og sosiale medier (NTS)

Ingen nye saker

-Internasjonalt (FSUD)

FSUD
Sendt innspill på e.post: EAP-sommermøte i
Malta 13-14.mai (får ikke deltatt pga APLS). Ketil
Størdal deltar, skal snakke for choosing wisely
gruppen i EAP.

-FUBU (FBL og FSUD)

FBL
Spørreundersøkelse er gjennomført, 24%
svarprosent. Alle fått egen side på Pedweb med
informasjon om FUBU. Etablerer nettverk for LIS i
nasjonale kurskomitéer og utdanningsutvalg
lokalt. Forbereder vårmøte-stand og informasjon
til LIS. Mye aktivitet.

-Kloke valg/kloke klinikere (FSUD)

FSUD
Første åpent møte om bildediagnostikk ved
hodepine. Gjennomført digitalt, bra oppmøte. De
har ikke mer finansiering til fysiske møter

-Høringer (CMT)

CMT
Persontilpasset medisin- mange bra innspill,
innlevert
Kontingent avgift- innlevert
Kandidatene til akademiker prisen- ingen innspill
Endring av lovverket i forhold til
pleiepenger/omsorgspenger- innlevert
Barn behandlet på institusjon- henter innspill fra
sosialpediatri
Jordmorutdanning- læring om nyfødte barn.
Sendt videre til IG nyfødt

-Nasjonalt kompetansenettverk for
legemidler til barn (Nettverket) (JMA)

JMA
Møte med nettverket 03.05.
23.05.blir det arrangert vår seminar, få påmeldte
SLE møte- barnepreparater skal gjøres lettere
tilgjengelig for nordiske land
Bra innlegg ved faglandsrådet om antibiotika
tilgjengelighet og bruk hos barn av CMT og
nettverket

57.22 Oppnevninger
-

AL

Ragnhild Støen godkjennes som representant for
NBF til fagrådet i nasjonalt
medisinsk kvalitetsregister for barn med
hørselstap.
58.22 Løpende saker – Orienteringer
1. Samarbeidsmøte med Norsk forening for
allmennmedisin (NFA).
2. Palliasjon til barn – videre arbeid inn mot
HOD.
- Møte med Anne-Karin Rime / Ståle
Sagabråten 05.05.22 (?)
3. Indikasjon/bruk av PCR Nasopharynx-panel
nasjonalt (FSUD).
4. Krigen i Ukraina.

59.22 Informasjonssak: Faglandsråd 27.-28. april
2022.
-Sak13: "Mange legger til og få trekker fra,
men hvem skal gjøre hva?" Resolusjon fra
Fagstyret.
-Sak 14.2. Legemidler til barn.

-Teams/office support under
faglandsrådsmøtet. Teamstilgang for IG.

60.22 Eventuelt
MGI- videre rolle i styret

Tilbud fra Britannia (styremøte i Trondheim)

Referatet ligger i teams, neste møte i september AL

Utsatt møte
Styret oppfordrer FSUD til å utarbeide en sak til
behandling av Kloke Valg.

HK
FSUD

Videreformidlet kontakt mellom barnelegene
internasjonalt. Har vært i kontakt med NOR-EMT AL
som er et team inkludert pediatere under DSB
som har vært i polen som del av EU ledet
bistandsprosjekt

AL
Felles legemiddel liste på tvers av behandlings
institusjonene Pasientens legemiddelliste (PLL),
prøves ut i Bergen.
Resolusjon om polyfarmasi og overbehandling.
FBL
-Fint innlegg om legemidler til barn.
-Dokument ligger i mappe under dagens møte,
mye god informasjon om nettsiden til Windows
365 løsningen for legeforeningen. Kan logge
på/av ulike brukere, lettere tilganger etc.
IG kan få en egen mappe under vår gruppe, uten
å ha innsyn til styret sine dokumenter. Kardio IG
gruppe har fått en egen ordning, AL skal høre
med IG nyfødt om det er aktuelt å være første
AL
gruppe ut. Må administreres av sekretær NBF.
ZH
Forslag om å gå over til å være en kontaktperson
fra FHI, framfor ordinært styremedlem,
godkjennes av styret. Skal delta på møtene med
spes.kom/KU, Vårmøtet + Pediaterdagene fast,
samt der det er relevant. Hvis hun skulle fratre
fra sin posisjon i FHI, bli hun erstattet av en
annen kontaktperson for styret i FHI. ZH gir
ZH
beskjed til DnLf.
Hotell Britannia har sendt et tilbud, godkjennes å
ha møte der. Lunsj og middag legges til et annet
sted- plass diskuteres senere. Sekretær finner
frem til noen forslag, ingen styremedlemmer
ZH
bosatt i Trondheim nå. Middag på kvelden 31.08.
Hjemreisedag 01.09.

Styremøte i Bergen fredag 02.12 med julebord (
istedenfor Førde). JMA og CMT finner frem noen JMA
forslag til møtested/hotell/middag/lunsj her.
CMT

