MØTEREFERAT 18.01.22
Møtetype:
Tid:
Sted:

STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING
Tirsdag 18.01.22; del 1: kl. 15:00 – 17:30 + del 2: med KU og Spes.kom 17:30 -18:30.
Legenes hus, møterom Isachsen (og digital deltagelse på Teams).

Tilstede:
Fra styret (fysisk): Astri Lang (AL), Nils Thomas Songstad (NTS), Fride Bysveen Lier (FBL), Hege
Kristiansen (HK), Jan Magnus Aase (JMA), Margrethe Greve-Isdahl (MGI), Farhan Saleem Ud Din
(FSUD), Katrine Engen (KE) Christian Magnus Thaulow (CMT) og digitalt: Signe Hatteland (SH).
Fra spesialitetskomitéen Spes.Kom (digitalt): Kristin Wasland (KW), Jannicke Andresen (JA), Torbjørn
Nag (TN), Nicolay Mortensen (NM), Hildegunn Norbakken Granslo (HNG) og Ingebjørg Fagerli (IF).
Fra Kvalitetsutvalget KU (digitalt): Unni Mette Köpp (UMK), Claus Klingenberg (CK), Eirik Volckmar
Kaasa (EVK), Kurt Krogh (KK), og fysisk: Anne Lee Solevåg (ALS) og Asborg Aanstad Bjertnæs (AAB)

SAK

Saker:

Vedtak/Tiltak

Ansvar

1.22

Godkjenning av dagsorden

Godkjent uten kommentarer.

AL

2.22

Godkjenning av referat
-Styremøte 25.11.21

Godkjent. Etter forslag fra AL vedtas følgende rutine
for godkjenning av møtereferat:
AL/FBL
• Utkast referat ferdigstilles innen 1 uke etter
møter.
• Deretter har alle styremedlemmer 1 uke
svarfrist for korreksjoner, innspill og
kommentarer, som legges inn i dokumentet i
Teams med spor endringer.
• Dersom korreksjon av ordlyd endrer
hensikten eller konklusjon i saken, skal man
gi beskjed til alle styremedlemmer per epost.
• Sekretær renskriver dokumentet, og gir
beskjed til alle når det er klart i Teamsmappen. Godkjennes ved «den som tier
samtykker». Lastes deretter opp på Pedweb.

3.22

Faste tema:
-Covid 19 (MGI)

Stor smittebølge pågående, forventer at den vil bli
MGI
større enn de tidligere i pandemien. Mindre alvorlig
sykdom for barn. 42% mindre sjanse for innleggelse
for omikron sammenlignet med delta. Danmark har
mer innleggelser 0-2 år, vanskelig å skille innleggelser
med eller pga. Covid19. Mye testing av barn. FHI
ønsker innspill dersom man får høre om barn som er
traumatisert av repetert testing. Regler tolkes ulikt i
kommuner og hjem. Barn er blitt isolert på eget rom i
hjemmet når de har testet positivt. Viktig å ha med
helheten i vurdering vedrørende barn. Jobber med
vaksinasjonsråd til barn: Tilbud om 2.dose for de over
12 år, og tilbud til barn 5-11 år. Ikke noe mål om høy
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vaksinasjonsdekning for barn 5-11år i Norge. Mer om
dette i avd.OL møte 19.01.
Se egen sak i dette møtet 13.22. om økonomi.
SH
-Økonomi (SH)
•

KE
Forrige nummer tema: Ernæring. Tema for
neste nummer er miljø. Deadline 14.02.22.
Noen bidragsytere har trukket seg. Forventes
å være ute i postkassene til 22.03. Vil
reklamere for Levanger, og gi noe mer info
om avlysningen av pediaterdagene Oslo.
Inkludere en strikkeoppskrift på
stiklestadvotter. Sveinung Larsen
(Trondheim) har sendt en god artikkel om
dødsårsaksregisteret for barn, ønskes som
eget innstikk/bilag
Neste tema: Forskjeller, kommer rett før
sommeren. Ønsker en sos.ped.-lege som
skriver godt, Tomas Alme forespørres.
Aktiv redaksjonskomité, med nytt medlem
fra Tromsø. Ønsker gjerne tips og forslag om
andre som kunne tenke seg å være med.

-Paidos (KE)

•

•

NTS
-Pedweb og sosiale medier (NTS) Pedweb er ikke en helt intuitiv nettside i bruk,
utfordrende å få publisert dokumenter. Er i gang med
å rydde opp i informasjonen på siden. NTS har vært
på kurs hos webredaktør.
-Internasjonalt (FSUD)
FSUD
FSUD skulle vært på møte i EAP i desember, avlyst
pga. Covid19. Nye folk i young-EAP, lite aktivitet, blitt
delt inn i små samarbeidsgrupper for å skape mer
aktivitet. Spring meeting i Malta medio mai 2022.
YoungEAP medlemmer oppfordres til å møte.
FSUD

-Kloke valg/kloke klinikere
(FSUD)

Ikke noe nytt. Vært aktive i sosiale medier.

-FUBU (FSUD og FBL)

FSUD/
Utformet budsjett (sak 14.22). Ferdig rapport om
FBL
Europeisk Barnelegeeksamen. Laget FUBU
presentasjon til avd.OL møte. Forbereder
Spørreundersøkelsen. Utarbeider
vedtekter/målparagraf. Samarbeid med og får
oppdatering fra LIS i spesialitetskomitèen. Tar
kontakt med LIS-representanter i kurskomitèene.
Lager liste over LIS YLF TV. Ønsker innspill om
læringsmål og læringsaktiviteter som fungerer ulikt,
forskjeller i utdanningen. AL har noen tips fra LIS på
AHUS ang. læringsmål, videreformidler kontaktinfo til
FUBU.
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-Årshjul (Alle)

Gjennomgang av årshjulet. 14.02 deadline Paidos.
KE
Husk nominasjoner til forskningspris og
æresmedlemskap, og lyse ut stipend for global helse.
Mars: begynne å tenke på og forberede vårmøtet.
Alle
Dokumentet ligger i Teams, under generelt, legg
gjerne inn mer underveis. Start på tekst til årsmelding
nå. Faglandsrådsmøte: 27. – 28.04.22.

-Nasjonalt kompetansenettverk Lunsjmøte 11.01. Uro vedr. Blåreseptforskriften.
for legemidler til barn
• Helse Vest IKT har fått 1,1 millioner til system JMA
(Nettverket) (JMA)
for blandekort tilgjengelig i alle
kurveprogram nasjonalt.
• Mangel på barneformuleringer for AB sendt
til Faglandsråd, CMT venter svar 10.02.22.
Henrik Irgens holdt innlegg i Stortinget om
manglende formuleringer til barn, ikke hørt
om noe respons på det.
• Spørsmål om ev. overskudd fra LIS-kursene,
går tilbake til helseforetakene.
• Meldeordning for hendelser og nestenhendelser over til UKOM i praksis? JMA tar
kontakt med lege på Haukeland ang. dette.
Irgens vurderer å snakke med Helsetilsynet
ang. temaet.
4.22

NBF møter
-Pediaterdagene i Oslo 19.-21.
januar avlyst.

-Avdelingsoverlegemøte: 19.01.
Kl. 9:30 – 11:30. Møterom
Isachsen Legenes Hus.
-Gjennomgang av agenda.

-Vårmøte i Levanger (Stiklestad)
1-3. juni.

Avlyst Thon hotell uten økonomisk kostnad.
JMA
Planlegger neste års arrangement på Soria Moria.
Hele hotellet, plass til 200 deltagere. Betyr romsligere
budsjett. Styremøte blir på Legenes Hus januar `23.
Alle avdelinger påmeldt. Link til zoom er sendt ut, alle JMA
laster opp sine foredrag. Agenda er ok. Teknisk
support fra Legenes hus kommer. Setter inn
blåresept og spes.kom. kommentar til slutt under
eventuelt.
•

Plass til 100 – 110 på Stiklestad. Prøver å
booke andre tilleggshoteller i nærheten, for
backup. (Forutsetning: avbestillingsmulighet).
Satser på fullt fysisk møte, noen foredrag tas
opp, deles på Pedweb i etterkant. Ikke ønske
om streamingløsning, ønsker at folk skal reise
og delta fysisk.
Har laget en videoinvitasjon/ reklame, deles
på Pedweb og i sosiale medier, info om dette
i invitasjonsepost til alle medlemmer.
JMA gir beskjed, arrangør bestiller rom til
avd.OLmøte og styremøte.
JMA fikser signert bekreftelse på: pris for
beste foredrag etc., med sum i kr og fullt

•

•
•
•

3

NTS/
JMA
JMA
JMA

navn – trengs til regnskapet, må legges inn i
kokeboken for møtene.
Temaene i programmet trenger bedre
innsalg/mer attraktive titler. Ønsker også
undertemaer i foredragene. Gjerne korte
foredrag for å spisse temaene. Fint med
interaktive foredrag, med kahoot f.eks.
Gjerne flette inn kloke valg i
matvareallergidiagnostikk bl.a. Husk klinisk
relevante foredrag. Husk å få med hvilke
læringsmål kurs og forelesninger dekker, for
hver dag. JMA gir feedback.

•

JMA

-Revidert møteplan for NBFmøter, ut på Pedweb.

Fint forslag om revidering i rotasjonsplan for møtene. JMA/
De aktuelle sykehusene forespørres om bytte av år er NTS
greit. Hvis OK deles oppsettet på Pedweb, og legges
inn i mappen i Teams. Ønsker også at tidligere
program/tema/kurs på møtene legges ut på Pedweb.

5.22

Utforming av nytt
Strategidokument for 2022 2026.
- Losby gods (ankomst 16.03),
skriveseminar 17. og 18.03.
- Brainstorming videre om
overskrifter/tema, og fordeling av
oppgaver.

Mer dialog om dette må foregå på e-post etter
Alle
møtet. Forslag om å legge opp til at man jobber 2 og
2 i par, med sine tema, ha en å drodle tanker med.
Temaene blir fagarbeid og forskning,
Ungdomsmedisin, Palliasjon til barn og unge,
Spesialist- og etterutdanning, Legemidler til barn,
Sosial ulikhet i helse, Nye arenaer for behandling,
Samarbeid m/ helsemyndigheter, Beredskap og barns
behov, Global helse og miljø. (+ Innspill om
akuttmedisin innkommet på
Avdelingsoverlegemøtet).

6.22

Løpende saker – Orienteringer
1.Samarbeidsmøte med Norsk
forening for allmennmedisin
(NFA)

7.22

Hatt 2. møte med NFA 10.01.22. Digitale
samkonsultasjoner, pilotprosjekt på BI/AHUS for
ungdom, m. fastlege og spesialist. Dette vil
presenteres på avd.OL-møte dersom vellykket.

AL

2.Palliasjon til barn – videre
arbeid inn mot HOD.
- Møte med barnespl.foreningen/
brukerrepresentanter?

Oppdragsdokument til helseforetakene kommer i
oppdatert utgave, forventinger om mer konkret
ordlyd mhp palliative team. Hatt møter med HOD.
Skal ha møte med alle brukerorg. med interesse for
barnepalliasjon.

HK

3.Navneendring av spesialiteten

Søknaden har gått videre til direktørmøtet. Vi har
ikke noe formelt vedtak i egen forening, må legges
inn til votering på vårmøtet, deretter søke på nytt.

AL

4. Alvorlig sykt barn (EB) (og MGI) Ikke noe nytt. EB følger opp dette videre.

EB

Høringer

CMT/
FSUD

Ny mappe i Teams med liste over aktuelle høringer,
info og tanker vedrørende disse.
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•

Drøftet høring ang. Politiattest for
beredskapshjem barnevern, støttet denne.
Høring ang. legemidler og klassifikasjoner er
komplisert, videresendt til nettverket, ikke
fått noe svar foreløpig.
Forslag til retningslinjer for utredning av
omsorgssituasjonen for barn 0-6 år av
Buf.Dir., er sendt videre til IG Sos.ped som
skal drøfte internt om dette er noe vi skal
svare på.
Blåreseptforskriften var før vår tid i styret.
AL har videresendt én høring som ikke har
gått til CMT. Avventer om dette gjentar seg.
Flere enn høringsansvarlig og leder trenger
ikke å motta høringer fra legeforeningen,
men, styret ønsker det.

•

•

•
•

8.22

MedHum: Medisinstudentenes
Humanitæraksjon (MedHum)
søker om eventuelle restmidler
fra foreningen til driftsstøtte.

Styret vedtar å bevilge 5.000 kroner til driftsstøtte for Alle/
humanitært arbeid til MedHum. Prosjektet er i
SH
Elfenbenkysten, «din søppel min helse», vil sikre barn
bedre hygiene- og sanitærforhold på skolene, rent
vann og trygge oppvekstvilkår.

9.22

Interessegruppene
-Arbeidsmøte blir torsdag
03.mars 22. Program må lages.

Ikke tid på dette møtet til nærmere diskusjon. Alle
interessegruppene inviteres til å ha møte denne
dagen. JMA/AL/CK tar dette på e-post i etterkant av
møtet.

10.22

Norske Kvinners
Styret oppfatter at de dessverre ikke har mulighet til Alle/
Sanitetsforening
å delta på dette. AL melder tilbake til norske kvinners AL
Rundebordskonferanse på den
sanitetsforening.
internasjonale dagen mot
kvinnelig kjønnslemlestelse 6.feb.
22. Kl.: 09-14. Sentralen i Oslo.

11.22

Genital undersøkelse for
kjønnsmutilering/
kjønnlemlestelse, for vurdering
av opphold i Norge (sosped).

12.22

Oppnevninger
- Revisjon nasjonal veileder
Hepatitt B: Astrid Elisabeth
Rojahn
- H.Dir og Legeforeningens møte
om helsesykepleier sin mulighet
til å henvise til utredning i BUP.

IG for sos.ped tar opp dette på torsdag 20.01.22.
HK følger opp saken videre på vegne av styret.

AL/
JMA/
CK

HK

Astrid Elisabeth Rojahn oppnevnes

Nils Thomas Songstad oppnevnes.
NTS
Kommentar: Husk fastlegen og kommunepsykologen.
AL

-Skadeforebyggende forum:
Barnesikkerhetsråd.

Tor Einar Calisch forespørres. AL tar kontakt.
Oppnevnes ev. i neste møte.
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13.22

Økonomi
-2 forslag til endringer i
fullmakter i
Brønnøysundregisteret:

-Oppdatering fra SH:

-Dokumentasjon styrehonorar:

Forslag 1: Prokurist: Karl-Olaf Wathne fratas rolla
SH
som prokurist. Endrer prokura til "styrets leder alene"
Vedtas.
Forslag 2: Jan Petter Odden fratas signaturrett.
SH
Signaturrett endres til " "styrets leder og et
styremedlem i fellesskap. Styrets kasserer har
signaturrett. Ved beløp over 20.000 kr skal styrets
leder også signere"
Vedtas.
Siste tiden har gått med til å forberede årsoppgjøret.
Ut fra skyggeregnskap ser vi over de store linjene til å SH
være i tråd med budsjettet. Overskudd fra PD 21 er
ikke overført til NBF. Plan for sparing av NBF sine
midler er utsatt til senere styremøte.
Videre anbefales det for dokumentasjonen sin skyld
at styrehonorar hvert år tas opp som sak på årsmøtet SH
og vedtas der. Viktig at ordlyden er klar, at
styrehonorar vedtas fra det året den gjelder og ikke
for det året. Det bør også vedtas sum pr styremedlem
(10.000 kr pr d.d.) og leder (40.000 kr pr d.d.), heller
enn totalsum. Grunnen er at vi under pandemien tok
inn ekstra styremedlem som pandemi-ansvarlig, og
da må dokumentasjonen stemme tross endring av
antall styremedlemmer. SH forbereder sak til
årsmøtet.
Se egen sak 17.22 fra KU.

-Budsjett og beløp til KU:
-Ny arbeidskontrakt for Marcus
Dale Kind, m. feriepengesats
12%.
14.22

FUBU oppstartstøtte
-Budsjett: ber om 40.000 støtte
til oppstart og drift.

SH/KU
Vedtatt. Det utarbeides ny arbeidskontrakt med
feriepengesats for Marcus Dale Kind.

SH

-Ønsker å sette av sum til eksamen, for rekruttering, FSUD/
og følge utviklingen i denne. Også nyttige erfaringer FBL
for spesialitetskomitéen dersom utforming av ny
nasjonal eksamen. Spørsmål vedr. reiser/middager på
pediaterdager/vårmøtet.
• Viktig at dette ikke er lovnad om årlig
tilskudd, men oppstartsstøtte nå.
• Ikke arranger eget fysisk møte utenom NBFmøter. Gledelig at FUBU har fått nytt liv.
SH
Viktig å støtte stand, synlighet, aktivitet og
rekruttering. Viktig at LIS/FUBU er
representert på NBF-møter. Ønske om at
utgiftene ivaretas/refunderes av øk.ansv. for
styret.
• Styret Vedtar budsjett for oppstartsstøtte.
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15.22

Møteplan for våren 2022
-Styremøte 16.02 kl. 13:00-15:30
på Teams.
-Torsdag og Fredag 17. og 18.03
Skriveseminar på Losby Gods.
(Oppmøte fra ons. 16.03 kveld.)
-Onsdag 04.05 kl. 13:00 – 15:30 HK kan ikke delta. 04.05 byttes til torsdag 05.05.
på Teams.
13:00 – 15:30, blir på Teams.
-Tirsdag 31.05 i Levanger kvelden
før vårmøtet.
-Vårmøtet 01. – 03.06 i Levanger.

16.22

Eventuelt
-Vara for sekretærfunksjonen i
graviditet/ foreldrepermisjon
(FBL).

Alle

-Styret vedtar å forespørre vara Zuzana Huncikova ZH Alle/
om å tre inn i rollen som sekretær. FBL holder
FBL/
kontakt med ZH, inviterer ZH til skriveseminaret på
ZH
Losby. Første frist for bidrag fra KU/styret/spes.kom
til årsmeldingen 11.03.22.

-Status for ny Teams plattform
for styret i NBF

-Alle er pålogget. Mapper på plass. Dokumenter
legges inn her fortløpende istedenfor på e-post.

-Thor Willy Ruud Hansen
barnelegeforeningen
forskningspris:

- Spm. om oppmerksomhet til Ruud Hansen etter
KE/AL
som Pediaterdagene ble avlyst. Vedtak om å levere
blomst til Thor Willy Ruud Hansen hjemme. KE/AL tar
bilde, KE lager en sak om dette.

-Barneforsikringer i idretten,
forespørsel fra Aftenposten om
uttalelse.
-Indikasjon/bruk av PCR
Nasopharynx-paneler i ulike
barneavdelinger.

-Erfaringsrapport om EBP-exam
fra FUBU

Alle

-Ikke svart ut dette. Viktig å holde temaene fra
hverandre innen forsikringstematikken, uttale oss
klokt og med forsiktighet.

Alle

-Sendes til kloke klinikere av FSUD, og av FSUD til
interessegruppen for infeksjonsmedisin. Ønske om
nasjonal anbefaling for føringer for dette. Tas også
opp i avd.OL møte Levanger. Ny sak 16.02.22.

FSUD
JMA

- Kan ikke anbefales for eller kreves av alle LIS, men FSUD/
oppleves som god, relevant og nyttig for barneleger i FBL
Norge. Vanskelig å skulle pålegge arbeidsgiver å
betale for den. Et tilbud til barneleger, tester relevant
fagkunnskap, mest for egeninteresse og
nysgjerrighet. Kan ikke erstatte en nasjonal
eksamen/resertifisering med norske læringsmål.

-Årsrapport for NBF
-Skal sendes ut innen 05.05.22/4 uker før årsmøtet. FBL/
Alle
Alle begynner å skrive sine bidrag om sitt
ansvarsområde/sitt felt nå. Gjerne ta kontakt med
den man overtok fra. AL og FBL lager en liste over de
tema styret har vært innom i 2021. FBL setter frist
11.03.22. FBL henter inn eksterne bidrag, og fletter
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sammen dokumentet til slutt. Punkter til
årsrapporten kommer i egen e-post fra AL.

AL

-Spes.kom sier noe kort om dette i morgen 19.01.

Spes.K.

-Blåreseptforskriften

Styremøte del 2:
17.22

med KU og Spesialitetskomitéen tilstede
kl. 17:30 – 18:30

Kvalitetsutvalget
-Diskusjon om utkast statutter for KU meldt inn kommentarer til utkast statutter – AL
KU/
KU. Skal vedtas på årsmøte
sender revidert versjon til høring i løpet av uken.
Levanger.
NTS
• Det legges opp til 2 felles årlige møter.
• KU må presenteres på Pedweb:
medlemmene sender inn presentasjoner til KU
NTS, med bilder og info.
•
Nye avsnitt hele tiden i akuttveilderen.
-Status veilederne i pediatri og
Nyfødtveilederen har mye liggende ute, mer kommer
nyfødtmedisin. (CK/Claus
stadig, nytt kapittel om ernæring på vei. Gulsott
Klingenberg)
revideres. Hypoglykemi revideres (utfordrende med
nasjonale føringer, og lokale tilpasninger).
-TVS-N tildelingen, plan for videre -Mer om prosjektet på Avd.OL møtet 19.01.22.
Prosjekt på føde/barsel, standardisere observasjoner
arbeid og bruk av midler (Anne
av nyfødte nasjonalt. Tildeling av midler: 240.000 kr.
Lee Solevåg/ALS)
3 LIS leger i tre ulike helseforetak skal kartlegge.
Styringsgruppe ledet av overleger i nyfødtmedisin.
Har endret budsjettet med lønnsmidler, per nå for
høy sats for timelønn. KU vil gjennomgå dette igjen,
se på arbeidsmengde/antall timer/lønn etc.
-Koordinerer PedSafe (ALS)

-KU har overtatt ansvaret for PedSAFE fra AHUS.
Ønsker 10.000 kr til trykkeriutgifter. Eirik Volckmar
Kaasa (EVK) er kontaktperson fra KU, er i kontakt
med kompetansesenter for legevaktsmedisin. Flere
ulike scoringsverktøy er i bruk. NBF jobber med
Allmennlegeforeningen om noe av det samme,
arbeidet samkjøres nå mtp. critical illness score etc.

EVK

AL

-Budsjett fra KU

-KU bes sende over sitt budsjett for styrebehandling i KU
neste styremøte 16.02.22. (Husk å legge inn 12%
feriepenger i lønn til Marcus Dale Kind).

-Paneldeltagelse i Seminar

- Seminar «Hvordan kan fagmedisinske foreninger
forbedre legers muligheter til å arbeide med kvalitet
og pasientsikkerhet?» 24 -25.03.22. (ALS)
Spennende paneldebatt. NBF melder på flere
deltagere. Styret ønsker tilbakemelding etter
deltagelsen.

-KU sin rolle opp mot
prioriteringsveileder.
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ALS

-DigiUNG

Innholdet i prioriteringsveilederen for
barnesykdommer lite kjent blant allmennleger. KU
har ikke vært involvert i noe arbeid om dette.
Kvalitetsforbedring av henvisninger er relevant for
hvert fagområde, interessegruppene er rett instans
for å ev. være med i en revisjon, samling nasjonalt for
å skape kvalitetsforbedring av
henvisninger/samarbeid med og informasjon til
primærhelsetjenesten.
-Ny plattform med helseinformasjon til ungdom,
AL
utformet av direktoratet for e-helse. Kvalitetssikring
av informasjon til barn og ungdom. NBF har ikke vært
involvert, AL sender en forespørsel vedrørende dette.

18.22

Spesialitetskomitéen
-Ingen innmeldte aktuelle saker.

-Hatt møte med kursansvarlige. I hver kurskomité
sitter en LIS-representant. FUBU vil kontakte/samle
disse LIS`ene.

Spes.
Kom.
HK

-HelseVest har laget en egen gruppe som skal reise
rundt og se på LIS-utdanningen på ulike sykehus, i
tillegg til spesialitetskomitéen. Pediatri er valgt ut
som pilotfag. HK vil formidle kontakt.
-NBF ønsker å ta opp samarbeid mellom små og store
sykehus ang. bytte av tjenestested med kort frist i
HK/KW
avd.OL møte i Levanger. HK snakker med KW om
dette, størst problem i helse Vest?
KW
-Kan nå få godkjent alle læringsmål uten «gruppe1».
Ikke noe krav om tjeneste en bestemt tid på
universitetsklinikk. Enighet om at noe tid bør være på
Gr.1. sykehus. Viktig at vi står sammen som forening.
Viktig at avd.OL samarbeider godt seg imellom. Bør få
frem ulike syn i ulike avdelinger, kartlegge hindringer.
Ønske om å få kloke hoder tilbake etc. Læringsmål er
det eneste som legges til grunn for å bli godkjent
spesialist. KW kommenterer dette 19.01, og tar det
opp til diskusjon i avd.OL møte Levanger i juni.
-Utfordrende med de som ikke får godkjent tjeneste.
Bedre system for å dele opp tjenesten, få på plass
læringsmål over flere perioder, individualiserte løp. TN
-Torbjørn Nag har jobbet med å få til et UAO nettverk
for utdanningsansvarlige overleger, vil gjennomgå
hvordan de ulike sykehusene har evaluert seg selv.
-Behov for 1,5 time neste møte med KU og spes.kom.
Saker meldes gjerne inn i god tid, sendes til leder AL
og sekretær FBL.
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