SAKSLISTE
Møtetype:
Tid:
Sted:

STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING
Torsdag 25.11.21, 10:00 - 15:00.
Legenes hus, møterom Spongberg.
Lunsj i kantina kl. 12:15 – 12:45.
Tilstede: 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) og Christian Magnus Thaulow (CMT).
Forfall: Signe Hatteland (SH).

SAK

Saker:

Vedtak/Tiltak

Ansvar

93.21

Godkjenning av
dagsorden

Godkjent.

AL

94.21

Godkjenning av
referat
-Styremøte 29.10.21

Korreksjoner fra JMA om Nettverket inn i korrigert referat.

AL/FBL

95.21

Faste tema:
-Covid 19 (MGI)

Alle
Covid19: Trykket er på vei opp, stigende kurver. Smitten øker
blant barn. Barn er ikke vaksinert, barn testes mer. Noen
kommuner ønsker å gjeninnføre tiltak i skolen. Økt jevnlig
testing i skolen. Unngå å stenge skoler. Diskuteres å
gjeninnføre karantene. Ca. 60-70% av smitte blant barn har
skjedd i høst, likevel har antall sykehusinnleggelser gått ned for
barn. Færre tilfeller av MIS-C enn forventet, 25% av MIS-C i
høst. Møte med Løvemammaene tirsdag, som er bekymret for
sine barn, beroliges med at dette ikke er en alvorlig sykdom for
barn. Vaksine fra 5–11 år godkjennes av EMA straks, vil tilbys
sårbare barn med sammensatte lidelser, for å normalisere
hverdagen.
RS virus; det har vært et møte om utvidet indikasjon for
Synagis med HELFO/Claus Klingenberg, nasjonal anbefaling (via
interessegruppe) om å utvide indikasjon for premature også
uten BPD i periode med høyr smittetrykk. Helseforetakene
oppfordres til å ta kostnaden for to doser ved/etter utskrivelse
før dette er på plass. De RS pasientene som fyller opp
barneavdelingene er tidligere friske barn.

-Økonomi (SH)

Fått tilbud fra banken. Vi har nå pengene på brukskonto, med
svært lav rente. Fått tilbud om å binde opp penger i 1-2 år,
fortsatt lav rente på ca 1%. Banken anbefaler fondssparing,
eller rentepapirer for bedre avkastning og mindre risiko. Signe
spør Elisabeth Selvaag/legeforeningen hva andre foreninger
gjør/kjøreregler i DNLF. Signe ber om møte med banken.
Venter på Brønnøysundregisterendring. KU-konto fylles på ved
behov/på forespørsel, får 50.000 nå, etterspør budsjett for
videre arbeid, SH er i kontakt med Anne Lee Solevåg ang.dette.
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Markus som legger ut veilederne får en del lønnsmidler, SH får
oversikt over dette.
Jobber med skyløsningen fra Azets for bilag, scanner inn
foreløpig. Ikke fått utbetalt „nytt i pediatri“ kurset, eller
styrehonorar. Alle må sende reiseregninger forløpende, snarlig
etter kurs/møter.
NTS endrer til nytt reiseregningsskjema på Pedweb.
Budsjett til Pediaterdagene godkjent. Bedt om budsjettet for
Levanger/Vårmøtet, skal inn 6 mnd. før.
-Paidos (KE)

1 uke forsinkelse på denne utgaven. Styret ønsker PDF til
gjennomlesing før det går på trykk, flere øyne til å oppdage feil
og korreksjoner. Carina Saunders har blitt med, god illustratør.
-Miljø er neste tema, deadline 14.02. Prøvd å kontakte Gro
Harlem Brundtland. Legenes Klimaaksjon er med, Anna Bjerre
er involvert. Kontakter Thomas Alme ang.sak om
oppvekstmiljø/sos.ped, og forskjeller. Fått inn god artikkel om
dødsårsaker hos barn, lager kortversjon. Redaktørmøte 1.12. -Neste nr. deretter blir om forskjeller. Det gjøres en del
forskning på sosiale forskjeller på FHI, Paidos kontakter Pål
Surén.
-Ikke tatt tak i problematikken rundt adopsjon etc, men,
sjekket; 3 aktive adopsjonsbyråer i Norge pr. nå. Lengre kø for
å få adoptere, kan velge å stå på egen liste for å adopete barn
med spesielle behov, foreldre – barn må godkjennes av
fagutvalg i Bufetat inkl. lege.

-Pedweb og sosiale
medier (NTS)

Jobber med å få ting på stell på Pedweb fra jan. Utfordringer
med å få lastet opp nye versjoner og dokumenter. Legger ut litt
flere ting i sosiale medier nå. Ikke så mye på Facebook (unngå
spam), mer aktiv på Twitter (mange journalister, ikke så mange
barneleger). Har opprettet Instagramprofil, men, litt vanskelig
å finne tekst/bilder/linker å legge ut. FSUD vil hjelpe til med
Instagram, gjøre den mer aktiv. MGI tas vekk som admin.

-Internasjonalt (FSUD) Venter på registrering til YoungEAP. Egen mail med
internasjonal@barnelegeforeningen.no på plass.
-Kloke valg/kloke
klinikere

DNLF - seminar 11.11.21. Mye fokus på kirurgiske fag, om DRG,
velge konservativt straffer seg økonomisk. Ingvild Kjerkol var
der, åpnet Kloke valg kampanjen. Lite om Pediatri, Ketil Størdal
holdt innlegg (snakket mye om ØNH), oppfordret foreldre til å
stille spørsmål ved nytte/nødvendighet av u.s. Aktive møter i
Kloke Klinikere gruppen. Diskusjon vedrørende bruk av PCR
Nasopharynx-paneler i ulike barneavdelinger. Hadde vært fint
å sette nasjonal indikasjon for test: innleggelse med
resp.støtte, alvorlig forløp etc. Samarbeid med
primærhelsetjenesten. Følges opp i neste møte.

-FUBU (FSUD og FBL)

Aktiv WhatsApp gruppe. Nytt styremedlem Ingvild Elverud.
Møte med FUNK for oppstartsinspirasjon. Kontakt med
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representant til spesialitetskomitèen. Engasjere og aktivere LIS.
Facebook. Setter opp vedtekter/målparagraf januar.
-Presentasjon av FUBU på Pediaterdagene: styrets time,
avd.OL møte, kanskje stand i gangen/pauser. FUBU
presentasjon om utfordringer med spesialisering for
barneleger. Arrangere PreDrinks for LIS før
Gettogether(Festmiddagen), gjenta i Levanger.
-Ønske om eget møte bare for LIS ila Vårmøte/Levanger.
-4 stk tok EAP-eksamen med 110 MCQ på 120 minutter, tok
ikke forberedelseskursene, vil levere rapport til styret, veldig
relevant og fin eksamen. Hvem skal betale: 2500 kr/pers. Kan
NBF anbefale denne eksamen?
-Utformer spørreundersøkelse til LIS nå om spesialisering.
-Oppfordring om å melde seg inn i Barnelegeforeningen. Info
om FUBU styremedlemmer sendes til NTS til Pedweb, m.
bilder.
-Forskjeller i Paidos – lage en sak om forskjeller i
spesialistutdanningen på ulike steder. FUBU kan få en fast
spalte i Paidos, og notis.
96.21

NBF møter
-NTS legger ut langtidsplanen for møtene fremover på Pedweb,
Pediaterdagene i Oslo oppdaterer fra Tromsø til Oslo.
19-21 januar.
-Programmet er ikke endret på hjemmesiden etter våre
tilbakemeldinger, de skal ha nytt styremøte i dag. To gode
.
forslag til tema møtt med at det ikke er plass i programmet.
Tar kontakt med Ketil Størdal. Bør reklamere mer for møtet,
info om plan for festmiddagstale.
-Sende ut innkalling til avdelingsoverlegemøte nå.
-Får oversikt over kostnader knyttet til avd.OL møte.
-15.12 siste frist for å bestille hotellrom med rabatt.
-Fristen for abstrakt til frie foredrag er 12.12.21.
-Planlegger med fysisk møte, uten avstandsbegresninger.
Oppfordre til test på forhånd.
-Festmiddagtale på
Fride Bysveen Lier holder festtale fra oss på Pediaterdagene.
Pediaterdagene.
Kommer tilbake til hvem som gjør dette i Levanger/vårmøtet.

JMA
Alle

-Avd.overlegemøte
agenda.

AL

-Avd.OL.møte 4 t. inkl. lunsj. Tre timer møte (èn time lunsj).
Tema:
-Ny LIS utdanning krever bedre langtidsplan for tid/sted for
Gruppe1/LIS3. FSUD/internasjonalt kontakter Legeforeningen i
Sverige og Danmark om struktur og flyt gjennom
spesialiseringen. Mulighet for å planlegge, både for LIS,
hjemavdeling, Gruppe1 sykehus/LIS3. Presentasjon av «verden
sett fra lite/stort sykehus», HK holder innlegg fra lite, Marius
Kurås Skram fra stort sykehus.
-Bolk om Covid19 og RS, MGI oppdatering. Evaluering av RS
beredskapsplaner i avd. - evaluering, John Espen Gjøen snakker
om dette fra Haukeland/stort sykehus, spør avd.OL fra fra
Levanger sykehus fra lite.
-Spesialitetskomitèen egen bolk om spesialiseringen,
læringsmålfordeling mellom ulike sykehus.

AL
AL

FBL

FSUD

HK
MGI

Spes.Kom
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-FUBU presentasjon om utfordringer med spesialisering for
barneleger.
- Styrets Strategidokument: informasjon om 5 års planen vår.
-Informasjon om hot topics «Nytt fra styret»;
-Antibiotikasak til Fagutvalg (CMT)
-Palliasjon (HK)
Barnevernsbarn og helseundersøkelse (HK).
-Paidos: sende inn saker, og ha Paidosansvarlig i hver avd.
-Diskusjon: Åpne for klinikkledere (andre yrkesgrupper) i tillegg
til avd.OL til møtene. Forslag om; deltagelse alle møter,
annenhver gang, eller halve møtet (digitalt) annenhver gang på
Vårmøtet/Pediaterdager. AL lager utkast til program, sender
ut, ønsker feedback/innspill fra styret.
-Styrets time agenda. -Styrets time 45 min.: Styret informerer alle møtedeltagerne
om sitt arbeid. Presenterer «Hot topics». 5 års plan/strategi.
FUBU. Paidos. Lage en Power Point; noen slides.
-Styremøte 18.01 kl. -Styremøte i forkant tirsdag kveld 15:00 – 18:30: KU og
15:00 – 18:30 Legenes Spesialitetskomitèen inviteres med på styremøtet. Flere
Hus/Nøkleby Heiberg deltagere, max. 10 ekstra personer. Bytte møterom.
Restaurantbesøk tirsdag kveld kl. 19:30, ca 15 personer,
booker noe uformelt, i nærheten.
-Utfordringer for styremedlemmer med å få fri til å delta på
NBF-møter. Ønske om at leder sender en e-post til avd.ledere
dersom utfordringer. Tas opp som tema på avd. overlege
møte. Info til valgkomitèen: bør si ifra til kandidater til
styreverv at man bør drøfte dette med sine ledere før man
takker ja. Argumentèr med at det kommer alle norske
barneavd. til gode, sjeldent noe problem å få fri.
-Vårmøte i Levanger
(Stiklestad) 1-3. juni.

97.21

CMT
HK
HK
KE
AL

AL

AL

FBL
FSUD/FBL

AL

Vårmøte i Levanger. Foreløpig program sendt til styret.
Program presenteres i januar. Kan kontakte AL ang.
kontaktperson for transportmedisin Per Bredmose. Innspill til
tema sos.ped fra HK: Rettstoksikolog fra Trondheim om
voldtektsdop, bra foredrag inn i tema om seksualitet og
ungdomsmedisin. Æresmedlemskap og andre priser (KE
nominerer I.E.Silberg), fristen 1.mai utlyses i Paidos i mars 22.
Styret vurderer nominasjonene. Barnehelsepris neste gang.
FUBU arrangerer PreDrinks før Gettogether i Levanger òg.

Utforming av nytt
-Datoer blir 17.03 og 18.03.
Strategidokument for -AL, KE og FBL finner et sted: lett å reise til for alle, gjerne
2022 -2026.
skimuligheter. Forslag rundt bordet: SH hytte på Hovden.
Haukeliseter DNT. Finse. Lillehammer. Hemsedal. Ankomst
- Dato for
onsdag kveld 16.03, til fredag 18.03 ettermiddag. Husk å ta
arbeidsmøte til våren. høyde for reisevei for mange, ikke for langt.
- Brainstorming
overskrifter og

FSUD/FBL

Alle
KE/FBL/AL

Flere av punktene i forrige strategiplan er ikke løst og er
fortsatt aktuelle. Tema som beholdes: ungdomsmedisin,
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tentativ fordeling
oppgaver

98.21

Løpende saker –
Orienteringer:
1.Ny Tidlig
varslingsskår for
nyfødte
2. Samarbeidsmøte
med NFA.

palliasjon, sosial ulikhet i helse, forebyggende helsearbeid (bli
en aktiv deltager i dette arbeidet), legemidler/nettverket,
(forskning), spesialistutdanning og etterutdanning, kvalitet- og
pasientsikkerhetsarbeid, global helse, (kommunikasjon/sosiale
medier). Nytt for oss: et tema endres fra forskning til forskning
og fagarbeid f.eks: interessegruppene/faglig nettverk, fremme
revisjon av veilederne/arbeid med fag, kloke valg, fremme
kunnskapsbasert praksis. Satse mer på LIS og LIS-utdanning.
Sammensatte lidelser, hjemmesykehus, digitalisering av
helsetjenesten, beredskap (premissleverandør og ressurs),
langvarig skolefravær. Alle får utdelt et avsnitt hver for å lage
et utkast før arbeidsmøte. Foreningens formålsparagraf.

Søknad sendt til Legeforeningens kvalitetsfond.
AL
Jordmorforbundet sitt nye styre er ikke helt etablert. Sende ut
spørreundersøkelse til fødeavd. Ikke skjedd noe nytt.
Utsatt møte til januar `22. Uendret, ikke noe nytt.

AL

3. Palliasjon til barn – Skal opprettes palliative team på alle sykehus, følger ikke med HK
videre arbeid inn mot midler. En del private initiativ. Interessegruppen for palliasjon
jobber inn mot politikere. Snever definisjon av palliasjon er en
HOD.
utfordring. Anja Lee er leder av interessegruppen, leder i
barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad og FFO og
brukerorganisasjoner inn i møte med direktoratet mandag
29.11. HK stiller fra oss. Er i dialog om videre samarbeid
vedrørende «veilederen» etc.

99.21

4. Navneendring av
spesialiteten

JMA og AL lager utkast til sak straks, JMA har laget en oversikt AL/JMA
med tidslinje over alle diskusjoner rundt dette gjennom mange
år. Elisabeth Selvaag er også inne og bidrar.

5. Alvorlig sykt barn
(Einar Bryne og MGI)

MGI har vært i kontakt med Einar Bryne. Viktig at NBF er med, MGI/EB
kontakt er etablert. Styret ber om oppdateringer fortløpende.

6. Helsekontroller av
barn i Barnevernet

Spilt ballen til interessegruppen, Arne K. Myhre.

Videreformidle/
distribuere
henvendelser med
spørreundersøkelser.

Viktig å unngå spam ut til medlemmene våre. Mye kommer fra Alle/AL/
EAP, lange spørreundersøkelser som tar 20 – 30 min å besvare. FSUD
Dette trenger ikke vi å videreformidle. Styret ønsker å være
tilbakeholdne med dette, kun sende videre dersom det synes
fornuftig eller spesielt relevant, og har god kvalitet, sendes kun
ut dersom det er vedtatt etter diskusjon i styret.

100.21 Økonomi:
-Sparekonto/
reservekonto.
-Beløp til KU- konto.

HK

Se sak 95.21 om Økonomiorientering.
Alle/SH
50.000 nå til KU-konto, de leverer budsjett/regnskap til styret.
SH tar kontakt med banken for møte, og dnlf ang. føringer etc.
Ny sak senere.
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101.21 Høringer

CMT siler ut hva vi trenger å gå videre med eller ta tak i, spør
AL ved behov for beslutningsstøtte. Enig i forslag til endring i
barnevernloven om å innhente politiattest, sendt videre til IG
sos.ped, ikke svart ut noe ang.dette, ikke levert
støtteerklæring. Enes om at vi svarer ut også høringer hvor vi
er enige i ordlyden/vedtaket. Samstemning i rapportering av
legemiddelbruk har kommet nå, ikke finlest denne, sendt
videre til Nettverket for innspill.

102.21 Nasjonalt
kompetansenettverk
for legemidler til barn
(Nettverket)

Solstrandseminar 08. + 09.11, FSUD og JMA tilstede.
JMA
Posterpresentasjoner, Ålesund vant med et prosjekt om
hjemmebehandling av Borrelia. Ulike presentasjoner:
legemidler til barn, Zanzibar, hilsener fra offisielle myndigheter
inkl. kontaktperson i H.dir. Leder av Kinderfomularium var der,
historien til KOBLE ble gjennomgått, Anja Lee om selvoppnevnt
tverrfaglig nettverk for palliasjon, bivirkningsmeldinger,
utfordringer i overgang mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten og NORPEDMED med
legemiddelstudier i Norden, erfaringer fra drift av kliniske
forskningposter, blandekort for legemidler til barn,
digitalisering, nye prosjekter. Presentasjon av nytt
kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og ungdom.
FSUD og JMA sender en liten artikkel til Paidos. Vist video av
Henrik Irgens som holdt innlegg til Helse og omsorgskomitèen.

103.21 Interessegruppene
-Arbeidsmøte
våren/Mars(?) 2022
-Digital plattform/
Teams/Dropbox

104.21 Organdonasjon hos
nyfødte.
Mail fra NOROD og
Thomas Möller.

105.21 Oppnevninger
-Representanter til
arbeidsgruppen
(spesialist og LIS) og
ressursgruppen for
underveisrapport av
fagaksen i
Legeforeningen.

Dato settes i morgen (se egen mail fra AL).

CMT/
FSUD

Alle/AL

Innspill fra barnekardiologisk interessegruppe om ønske om en
plattform for å dele dokumenter, ønsker ikke bruke DropBox.
Tidligere var det en slik løsning inne på Pedweb. Vil komme
tilbake til denne saken. NTS avventer prisoverslag fra IT hos
legeforeningen om Teams før vi kan uttale oss om dette.
Nye dødskriterier, cDCD, donasjon etter sirkulasjonsstans.
Gjelder kun for barn > 1 år (ikke spedbarn). Nyfødte har åpne
suturer, hernierer i mindre grad. Stort behov for
organdonasjon i nyfødtperioden. Norge mottar organer, men,
donerer ikke/bidrar ikke. Denne saken må drives ut fra
fagmiljøet, ikke fra styret i NBF. Vi kan ikke lage dette
faggrunnlaget, men, vil kunne fronte og støtte det som
kommer fra fagmiljøet tverrfaglig. Mange hensyn å ta, mange
involvert. AL svarer Thomas Møller på dette fra NBF.
Meldt inn Fride Bysveen Lier som FUXX representant.

Alle/AL

Alle
FBL
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-Einar Bryne inn i
H.Dir. sitt arbeid for
alvorlig sykt barn.

Meldt inn Einar Bryne til HDIR sitt arbeid for alvorlig sykt barn. EB

106.21 Eventuelt
-Tiltakskort for
Stor suksess. Mange likerklikk ved deling. Opplevelse av at de
Prehospital
er i aktiv bruk i primærhelsestjenesten. Flott arbeid. Nyttig.
beslutningsstøtte ved
luftveisinfeksjon hos
barn og
diagnoseveilder
utarbeidet av Chris
Inchley på AHUS.

Alle

-Stine Sofies Stiftelse:
samhandling av
tjenestene i saker med
mistanke om påført
vold mot barn < 2 år.

Mail mottatt mandag 15. November, kort svarfrist 14.12 med
spørsmål om samhandling mellom ulike aktører i saker med
mistanke om vold mot barn under 2 år. Sendt videre til IG
sosialpediatri. FBL sender.

Alle/AL
FBL

-Samarbeid om bruk
av analgesica,
anxiolytica og
hypnotica til barn og
unge. Henvendelse fra
Synne Øien Stensland.

Det er etablert et nytt kompetansenettverk for psykofarmaka Alle/AL
til barn og ungdom, er hun informert om dette? Hun driver
studie med økt bruk av slike medikamenter hos ungdom.
Styret tar imot eventuelle funn fra studien, og vurderer om vi
kan støtte/fremme/publisere dette. AL tar kontakt med henne
på telefon, kartlegger nærmere.

-Genital undersøkelse Settes opp som en sak til neste møte. HK.
for kjønnsmutilering/
kjønnlemlestelse, for
vurdering av opphold i
Norge (sosped).

HK

-Rett på Helsehjelp
dersom stort
skolefravær.

HK

Settes opp som tema i strategiseminararbeidet til våren.
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