MØTEREFERAT 30.03.22
Møtetype:
STYREMØTE, NORSK BARNELEGEFORENING
Tid:
Onsdag 30.03.22; kl. 20:00 – 22:20.
Sted:
Digitalt møte på Teams.
Tilstede: Astri Lang (AL), Nils Thomas Songstad (NTS), Fride Bysveen Lier (FBL), Hege Kristiansen (HK),
Jan Magnus Aase (JMA), Farhan Saleem Ud Din (FSUD), Katrine Engen (KE), Christian Magnus
Thaulow (CMT) og Signe Hatteland (SH).
Forfall: Margrethe Greve-Isdahl (MGI).
SAK

Saker

35.22

Godkjenning av dagsorden -Godkjent.
AL
-Kommentar fra spes.kom via JMA til sak 43.22: ønske
JMA
om prosedyre/system for godkjenning av læringsmål fra
kursene/forelesningene på NBFs møter. Alle forelesere
beskriver hvilke læringsmål de dekker, arrangør forsøker
å få det inn i programmet, alle LIS må selv følge opp
dette. Anbefaler en skjønnsmessig praktisk tilnærming.
JMA følger opp dette m. spes.kom.

36.22

Årshjul

37.22

Oppfølging av arbeidet
med nytt
Strategidokument for
2022 -2026.

Vedtak/tiltak

Ansvar

-Frist 01.03 for å utlyse forskningspris, æresmedlemskap
og global helse stipend. Ikke gjort. Setter ny frist nå den
01.05.22.
-Annonseres i SoMe + Pedweb av NTS.
-Annonseres i Paidos fra neste år i 1.utgave 2023.
-Styret avgjør hvem som får æresmedlemskap.
-Oppnevnt komité for forskningspris: AL kontakter
komitéen: 3 personer, finner ut hvem de er.
-Sendes ut i mail til avd.OL + alle medlemmer, legges til i
mail om vårmøtet har utsatt earlybird frist.
-Nominasjonene går til og samles av sekretær.
-Tildeling diskuteres på styremøtet 05.05.22.
-FBL fikser A4 svart ramme og diplomer.
-04.05: Frist for innkalling til årsmøte. Invitere KU og
spes.kom til fellesmøte i Levanger er gjort (+FUBU).
Invitasjon til avd.OL møte sendes ut av AL. Dette settes
inn i årshjulet av AL, som påminnelse til neste år.

Alle

-Noe har fortsatt en del spor endringer, og er ikke helt
renskrevet, hovedforfattere får dette ferdig snarest
innen torsdag 31.03.
-Gjenstår noe i tabellen i kapittel 2.6 Ungdomsmedisin,
KE er hovedforfatter.
-JMA strammer inn sin del i kapittel i kapittel 1. 3.
-FSUD strammer inn innledningen i kapittel 3.3.
-AL går gjennom, renskriver, rydder, legger ut ny versjon
samlet i Teams søndag 03.04 for siste protester/innspill.
-AL og ZH renskriver og sender ut på høring rett over
helgen 4.april. Ute på høring til 22.april.
-SH har laget organisasjonskart-utkast. Runde m. innspill.
Sender dette til AL innen lørdag 02.04.

Alle
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Alle
AL
JMA
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-Plan om ferdig endelig versjon senest 29.april.
-Deadline for innkalling til årsmøtet 04.05.
38.22

Årsmelding for NBF

-Mangler/gjenstår:
*Økonomi (venter på regnskapsfører og revisor). SH
utformer budsjett. Økonomi sendes inn til FBL snart.
*Spes.kom: FBL kontakter leder på SMS.
*5 av IG: (barnenevrologi, metabolsk, gastroenterologi
hepatologi og ernæring, allergologi og pulmonologi og
akuttpediatri). FBL purrer videre.
-Referat fra NBF´s årsmøte 2021 legges til, ligger ute på
pedweb fra i går 29.03.

SH
FBL

FBL
FBL

39.22

Microsoft Office Teams
-Én lisens per forening per år er kostnadsfri, mens alle
Alle
løsning fra Legeforeningen ytterligere lisenser ønsket av foreningen blir fakturert
med 1 000,- per lisens/ år.
-MGI har tilgang.
-ZH har fått tilgang nå i påvente av å være vikar.
-Varaene har som utgangspunkt ikke behov for tilgang.
-KE sliter med å bytte mellom paidos og styre-kontoen.
Hatt digitalt møte med dnlf om dette. AL har samme
problem, må bruke ulike PCer. HK bruker to ulike
nettlesere. Ikke alle arbeidsplasser tillater å laste ned
appen på jobb PCer. Meldes tilbake til dnlf av FBL.
FBL
-Løsning for interessegruppene er etterspurt av FBL.
-Hadde vært lettere med private brukere, meldt tilbake.
FBL har sendt tilbakemeldinger til dnlf – se i Teams.
-Alt i alt fornøyd med Teams som plattform.

40.22

Interessegruppene
-Møte 03.03.22.
-Forslag og spørsmål fra
Henrik Døllner St.Olavs
hospital/NTNU.

-3 grupper hadde arbeidsmøte 03.03.22, infeksjon var
veldig fornøyd med sitt møte. 2 grupper deltok kun på
introdelen.
-Flere forslag og spørsmål fra Henrik Døllner St.Olavs
hospital/NTNU: se innkalling til møtet.
-Svaret fra Claus Klingenberg ligger i mappen i Teams.
-Usikkert om det er riktig å lønne enkeltpersoner for det
faglige arbeidet. (Forslag fra Døllner om godtgjørelse
kun til noen sentrale leger som legger ned mye
ekstrainnsats).
-Fortsatt nødvendig å lønne en person for å gjøre
nettpublikasjoner på Helsebiblioteket; Marcus Dale Kind.
-Forslag fra CK om å frikjøpe f.eks. en LIS i f.eks. 20%
stilling til å bistå med å drifte veilederne: organisere
nettpublikasjon, purre på bidragsytere, ordne layout,
kvalitetssikre innhold.
-Styret legger dette frem for avd.OL møte i juni. AL
forbereder sak. To alternativ: tilrettelegge for avsatt tid
for de som jobber med veilederne; sette opp et visst
antall dager som fordeles mellom barneavdelingene,
eller lage en norm på f.eks. minst 4 dager pr år for
interessegruppelederne. Evnt. et spleiselag på 200.000
kr/år – 400.000 kr/år for å ansette 1-2 LIS i deltidsstilling

JMA/
Alle
Alle

AL

2

som skal drifte veilederne. Bidrag fra alle
barneavdelingene bør ha et minstebidrag +
indeksjusteres etter str. på avdelingene. Lønn vs.
honorar med tanke på feriepenger etc., må tas med i
vurderingene.
-Avsatt tid for arbeid med interessegrupper og veiledere
praktiseres ulikt i de forskjellige avdelingene.
- Det er aktuelt at veilederne søker legeforeningens fond CK
for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet om midler til
drift av veilederne.
-NTS og AL var på møte i regi av dnlf. Endokrinologisk
forening betaler symbolsk sum 5000 kr. for å skrive et
kapittel. Gyn. forening betaler for opphold og mat på
seminar for å lage veiledere. En annen modell er at de
som holder kurs ble bedt om å lage en oppsummering,
som deretter samles til en veileder.
41.22

Økonomi

42.22

Faste tema:
-Covid 19 (MGI)
-Paidos (KE)

-Jobber med å lande årsregnskapet nå.
SH
-Møte med banken og dnlf om brukskonto, sparekonto,
reservekonto og fond. Lagt på is foreløpig. SH kommer
tilbake til dette senere.
-1/3 av overskudd fra Pediaterdagene i Tromsø til lokal
avdeling inn i budsjett for 2022. Oppgjøret er nå i havn.
Overført 9600 kroner for mye, godkjennes av styret.
-15.000 kr til Ukraina: 5000 kr til EAP/UAP + 5000 kr til
Røde kors + 5000 kr til UNICEF fra NBF. Gjennomført av
SH. Ikke publisert i SoMe.
-100.000 kr ubrukt på konto for prosjekt gode
overganger. Mye av midlene er brukt, men, prosjektet
har ikke oversikt over egen økonomi, har dessverre ikke
et eget regnskap, fått midler fra NBF konto. Bevilgninger
fra kvalitetsfondet går ikke til NBF, men, rett til
prosjektet. Prosjektet må selv få oversikt i dette, i
samarbeid med SH. Fikk tilskudd til film av NBF.
-Spørsmål fra JMA: Det har blitt lønnsberettet de to siste
år i 2021, gjelder for de som har sittet i styret tidligere.
SH forteller at det er nå nye rutiner hvor alt
lønnsberettes heretter årlig.
-MGI ikke tilstede, gjennomgås neste gang.
-Fått PDF-utkast nå, KE viser forsideutkastet. Skrevet ny KE
«redaktøren har ordet». Neste nummer nyfødtmedisin.
KE sender videre til styret for gjennomlesing. Mulig det
blir aktuelt å ta opp hjernehelse på nytt i 2023.

-Pedweb og sosiale medier -NTS kan nå legge ut dokumenter på Pedweb.
(NTS)
-Redigerer videre Pedweb, oppdaterer og rydder.
-Jobber videre med mer aktivitet i SoMe.
-Annonsering av priser til Vårmøtet etc.
-Annonsering av kronikker.

NTS
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-Liste over pasientorganisasjoner fra Thor Willy Ruud
Hansen. Publiseres i kortversjon av NTS: Publiserer bare
navn på foreninger og nettadresse til de ulike.
-Internasjonalt (FSUD)

-Stille, ikke noe å fortelle. Kommet noen forespørsler om FSUD
Ukrainske barneleger med behov for jobb, og ukrainske
medisinstudenter ønsker å kunne fortsette studiet i
utlandet/Norge, ingen tiltak fra NBF. Botswana
prosjektet settes i gang igjen av FSUD, CMT svarer med
FSUD i kopi, til Ketil Størdal.

-FUBU (FBL og FSUD)

-Spørreundersøkelsen er ute, foreløpig kun 58 svar, frist FSUD
10.04. Planlegger presentasjon av FUBU på pediatrikurs FBL
2. Forbereder synlighet/stand på vårmøtet. Kartlegger
LIS i kurskomitéer og utdanningsutvalgene, lager
nettverk av engasjerte LIS.

-Kloke valg/kloke klinikere -Webinar 26.april på 1 time, tema hodepine og MR
(FSUD)
cerebri. Invitasjonene sendes ut via avd.OLéne, IGlederne og tidligere deltagere.

-Høringer (CMT)

I kjølvannet av kronikken m funksjonelle lidelser i
Dagens Medisin (skrevet av HK og AL) kommet opp
forslag om at det formuleres “kloke valg anbefaling”
knyttet til overordnet tilnærming til barn med
sammensatte lidelser. AL ber om at idéen
videreformidles til Kloke valg av FSUD.

FSUD

CMT
FSUD

-Mappe med aktuelle høringer ligger i teams. Laget
oversikt over hvilke høringer vi har vært involvert i.
Lager en huskeliste for hvert styremøte ang. aktuelle
høringer.
Aktuelt nå:
-Kontingent på 10% for de >75 år for å gjøre
medlemskapet billigere for LIS, sende innspill om at det
må følges opp med reduksjon for LIS.
-Akademikerprisen: venter til neste år med å evnt.
melde inn Claus Klingenberg som kandidat.
-Endring i regelverket for sykepenger og omsorgspenger,
Anja Lee og IG barnepalliasjon konfereres ang.
høringssvar innen 19.04.
-Nasjonalt
kompetansenettverk for
legemidler til barn
(Nettverket) (JMA)
43.22

NBF møter

Intet nytt.

JMA

-Vårmøte i Levanger (Stiklestad) 1-3. juni. Kort
oppdatering. Kun 20 påmeldte foreløpig. Sendes ut ny
JMA
frist for earlybird påmelding, med oppfordringer til
nominasjon for ærespris og forskningspris. Det er nå lagt
ut og delt program på nettsiden.
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-FUBU ønsker å delta i møtet 31.05, med spes.kom. og
KU. Støttes av styret. FBL informerer FUBU.
-Saker til årsmøtet må meldes inn 8 uker før årsmøtet,
annonseres ikke noe sted. Ingen saker innkommet.
Deadline for innkalling til årsmøtet: 04.mai. FBL ordner
saksliste med AL.
-Årsmøtesaker: Årsmeldingen, Strategidokumentet, KU
statutter, Navneendring for spesialiteten, Spesifikasjon
av honorar inn som årsmøtesak; øke til 10
styremedlemmer. Avventer saken om resertifisering av
overleger et år til 2023.
-Festtale: JMA holder tale. Har arrangert møter i mange
år, sier noe fint om viktigheten av møtene, små
avdelinger etc. Valgt enstemmig.
-Avd.OL møte saker: forslag/utkast sendes fra AL til
styret for innspill.
44.22

45.22

Løpende saker –
Orienteringer
1. Samarbeidsmøte med
Norsk forening for
allmennmedisin (NFA)
2. Palliasjon til barn –
videre arbeid inn mot HOD.
- Plan om møte med
barnespl foreningen /
brukerrepresentanter?
3. Indikasjon/bruk av PCR
Nasopharynx-panel
nasjonalt (FSUD)
Krigen i Ukraina

FBL

FBL
AL

JMA

AL

Går sin gang videre.

AL

Hatt et fint møte med diverse foreninger og
brukerorganisasjoner. Skriver et felles brev til HOD og
Helse og omsorgskomitéen på Stortinget for å sikre
finansiering til barnepalliative team.

HK

Ikke skjedd noe nytt.

FSUD

-Økonomi/støtte: overført.
-Samarbeidsmøte med FHI 22.03. Møte med H.Dir.
Nyttig møte. Fått realitetsorientert på forventninger til å
komme til barnelege/spesialist, primærhelsetjeneste.
-Informasjonsmail sendt av AL til avdelingsoverlegene og
IG-lederne 21.03.22.
-Mottak av flyktninger til Norge: ikke kommet
barnehjemsbarn. Ny revisjon av aktuelt kapittel om
adoptivbarn og flyktningbarn i veileder kommer straks.
NTS kontakter CK om når det er klart - for å få publisert i
SoMe + Pedweb.
-Forespørsel fra Irene Teslo, kommuneoverlege i
Nittedal kommune, ang. flyktningmottak med 650
plasser på Glittre Sanatorie i regi av HERO/Norlandia
og Nittedal kommune. Vil lyse ut stillinger på 50-100 %,
eller faste dager/kvelder/helger over tid, samt
tilkallingsvikarer litt ekstra ved behov. Nittedal
kommune lager jobbannonse, vi kan videreformidle
denne via våre kanaler, NTS følger opp dette.
-Støtteerklæring til EAP statement om krisen og krigen:
ikke skrevet en formell støtteerklæring til denne.

SH
AL
HK
AL

NTS

CMT
NTS
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-Kronikk om ukrainske barn på flukt til Norge skrevet av

CMT. Tatt inn i Dagbladet. Publiseres også via Pedweb
etc. av NTS.
46.22

Oppnevninger
-Lasse litens fond.

47.22

Møteplan for høsten
-Forslag: uke 35 + uke 39 +
uke 44 + uke 48.
-Fordeling med 2 fysiske og
2 digitale møter.
-Lokalisasjon.

48.22

Eventuelt
-Faglandsråd: «Antibiotika
miksturer til barn».
Behov for innspill/bistand
fra styret?

Styremedlem Alf Meberg og vara Eirik Nestaas
oppnevnes.

Alle

-Uke 35: Trondheim; onsdag 31.08, kl. 11:00 – 17:00.
Alle
CMT hører med Britannia Hotell om tilbud. Middag på
CMT
kvelden 31.08. Hjemreisedag 01.09.
-Uke 39: Digitalt møte. Tirsdag 27.09 kl. 12:00 – 16:00.
-Uke 44: Digitalt møte. Onsdag 02.11 kl. 12:00- 16:00.
-Uke 48: Møte fredag 02.12. Forslag: Åmot gård i Førde.
Overnatting: 1 eller 2 netter avhengig av julebord-dag.
HK sjekker pris etc. med Åmot gård.
HK
CMT har begynt å utarbeide en presentasjon, planlegges CMT
ferdigstilt til påske. Deler linken til google docs om noen
ønsker å bidra/se på dette. CMT spør dersom det
kommer noe konkret han trenger hjelp til, har god
kontroll på tema, er i rute.

-Ductus domene betaler vi NTS kontakter Thomas Möller om dette er noe vi skal
for, men, dette er ikke i
fortsette å betale for: 210 kroner/år.
aktivt bruk – avslutte?

NTS

-Ny rekkefølge på NBF
møter godkjent av
avdelingene.

JMA

Godtatt ny langtidsplan med forskyvninger, lagt til i
årsmeldingen.
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