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Leders årsberetning
Styremøter
NBF Styret har i 2021 avholdt syv møter, 4 i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. De første tre
møtene på våren 2021 ble avholdt digitalt, men på forsommeren hadde endelig det avtroppende
styret igjen mulighet til å treffes fysisk. Siste styremøte med avtroppende styre ble avholdt i forkant
av Pediaterdagene i Tromsø i september, der også medlemmer av kvalitetsutvalget i NBF og
spesialitetskomiteen deltok. Det nye NBF styret overtok rett etter årsmøtet i september og hadde i
løpet av høsten to fysiske møter i Oslo. Sakslister og referat fra møtene er publisert under «Om oss»,
«Styret» på pedweb.no.
Styrearbeidet i 2021
Styrearbeidet ble også i 2021 preget av Covid 19 pandemien, både hva gjaldt form og innhold. Både
pediaterdagene som skulle være arrangert i Tromsø i januar og Vårmøtet som skulle vært på
Stiklestad i juni 2021 ble avlyst pga gjeldende smitteverntiltak. I stedet ble det arrangert «Pediatrisk
Høstmøte» i Tromsø i september, der barnelegeforeningens årsmøte også fant sted. To møter med
avdelingsoverlegene ble avholdt i 2021, et digitalt i januar og et fysisk i Tromsø i september. For
første gang avholdt man dette år også et digitalt arbeidsmøte med interessegruppene der
hovedfokus var revisjon av Pediatriveilederne og implementeringen av Koble. Dette er et
arrangement som ble tatt godt imot og som styret planlegger å videreføre.
Covid 19 har gjennom hele året vært en sentral sak og har vært fast tema på hvert styremøte. Et av
styremedlemmene (Margrethe Greve-Isdahl) som også jobber i FHI videreførte rollen som NBF sin
hovedrepresentant inn i dette arbeidet. Ved valg av nytt styre i september valgte man å videreføre
denne ordningen slik at styret også i kommende periode har en fast kontaktperson knyttet til covid19 pandemien og arbeidet opp mot sentrale helsemyndigheter. NBF’s kommende møter, økonomi og
høringer er faste punkter på sakslisten ved hvert styremøte. Paidosredaktøren benytter også
styremøtene til å presentere og diskutere ideer for kommende nummer av bladet.
Andre sentrale tema for styrets arbeide i 2021 er lanseringen av Koble – et digitalt oppslagsverk for
dosering av legemidler til barn og publiseringen av NBF veileder i nyfødtmedisin på helsebiblioteket
våren 2021. Andre viktige tema har vært Palliasjon til barn og unge, «Kloke valg» og derunder
etablering av nettverk for «kloke klinikere» ved landets barne- og ungdomsavdelinger. NBF veileder
for Gode overganger fra barn til voksenmedisin ble publisert på nett i 2020, men formelt lansert
2021. Veilederen ble presentert som egen sak ved legeforeningens Faglandsrådsmøte våren 2021.
NBF mangeårige arbeid knyttet til utarbeidelse av tekster om vanlige barnemedisinske tilstander på
Helsenorge.no ble dette året avsluttet.
Fremtidig møtestruktur for NBF ble drøftet med avdelingsoverlegene januar 2021 og deretter
presentert som sak på årsmøte i september. På bakgrunn av tilbakemeldingene på årsmøtet ble
videre tanker om reduksjon i antall årlige møter (fra to til ett) lagt til side og nåværende møtestruktur
besluttet opprettholdt. Styret har i løpet av 2021 fått mange henvendelser fra media med spørsmål
som i hovedsak har vært Covid 19 relaterte.
Interessegruppene
Interessegruppene er NBF’s grunnmur og faglige fundament. De representerer
spisskompetansen innenfor sine fagfelt og skal stimulere til videreutvikling av faget.
Interessegruppene har et spesielt ansvar for oppdatering/revisjon av NBF sine veiledere. De
har ansvar for å svare på høringer og blir involvert ved andre henvendelser som angår deres
fagområde.
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Kvalitetsutvalget og styret i NBF arrangerte 29.1.21 et nytt arbeidsmøte for interessegruppene, som
en oppfølging av tilsvarende møte året før. Det er gode tilbakemeldinger på at disse møtene
arrangeres og de virker ønsket av interessegruppene. Styret jobber derfor med å gjøre dette til en
fast, årlig tradisjon. Grunnet Covid-19 ble møtet heldigitalt. 14 av 15 grupper var representert med
rundt 80 deltagere totalt. Hovedtemaer var evaluering av kapitler i veilederne og status rundt
arbeidet med KOBLE.
I 2020 hadde NBF og interessegruppene en særlig viktig rolle i utarbeidelsen av faglige råd knyttet til
barn, unge og Covid-19, inkludert MIS-C. Det ble på rekordtid utarbeidet faglige veiledere som har
blitt revidert fortløpende, når ny kunnskap ble tilgjengelig. Det ble i samarbeid med FHI utarbeidet
veiledere for trygg åpning av barnehager og skoler. Et arbeid som har bidratt til at barnehager og
skoler i Norge i all hovedsak har vært åpne for alle barn og unge. Mange har stilt opp og svart på
spørsmål fra media. Dette arbeidet ble kontinuert i 2021.
Det er nå 15 interessegrupper. Det er et mål at alle grupper skal ha møte minst en gang i året i tillegg
til å være et fungerende fagnettverk. Interessegruppene skal avgi en kort oppsummering av årets
aktivitet til årsmeldingen. Interessegruppelederne får dekket reisen til møter i regi av NBF såfremt
gruppen har møte. Interessegrupper som ikke har hatt møter eller har levert årsmelding de siste 3 år
blir nedlagt.
Ungdomsmedisin
Veilederen for gode overganger i helsevesenet for ungdom 12-25 år ligger under Pediatriveilederne
på Helsebiblioteket. Veilederen ble ferdigstilt i 2020 men pga covid19 ble lanseringen markert først i
2021 med presentasjon av veilederen på Faglandsrådsmøtet i Dnlf våren 2021 og artikkel i
Overlegen. Veilederen har blitt tatt godt imot, særlig av Norsk forening for Allmennmedisin (NFA).
NBF har i løpet av 2021 hatt to møter med NFA for å jobbe videre med implementering av veilederen
i klinisk bruk. Et av hovedtemaene i dette arbeidet er å konkretisere modeller for «mellomkontroller»
av ungdommer med kroniske sykdommer hos fastlege. Dette arbeidet videreføres i 2022. Det
planlegges også en kronikk i Tidsskriftet for å gjøre veilederen kjent blant alle som kan ha nytte av
den, dvs. de som jobber med unge i alderen 12-25 år.
Palliasjon til barn og unge
Barnepalliasjon er et av satsningsområdene for Norsk barnelegeforening. I 2021 kom det på plass
palliative team i alle helseregioner i landet og det ble også etablert et nasjonalt kompetansenettverk
«Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon for barn og unge». Nettverket ble opprettet i juni
2021 av Barnesykepleierforbundet og Barnelegeforeningen og inkluderer mange ulike faggrupper
som arbeider med barnepalliasjon. Man arbeider videre med å få inkludert også førstelinjetjenesten i
dette nettverket. Nettverket har hjemmesiden sin på siden til Nasjonalt kompetansenettverk for
legemidler til barn.
Barnelegeforeningen har arbeidet for å få på plass øremerkede midler for å drifte de palliative
teamene. Dette ble tatt opp i et møte med statssekretæren i HOD 29.11.21 hvor både
Barnesykepleierforbundet, representanter fra Løvemammaene, Barnekreftforeningen og Foreningen
for hjertesyke barn var tilstede i tillegg til Barnelegeforeningen. Det ble i 2021 bevilget noe midler til
de palliative teamene, men det vil være behov for videre arbeid for å få til varig finansiering med
øremerkede midler.
Det har nå kommet på plass et eget kapittel om Barnepalliasjon i Generell veileder i pediatri etter
stor innsats fra interessegruppe for barnepalliasjon.
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Gjør Kloke valg
Videre gjennomføring av ambisjonene i Gjør kloke valg (GKV)- et arbeid mot medisinsk overaktivitet,
har stått i sentrum det siste året. Høsten 2021 overtok Farhan Saleem Ud Din for Jan Magnus Aase,
som ny kontaktperson fra styret i NBF. Arbeidsgruppa består av leder Ketil Størdal, Joel Selvakumar,
Britt Nakstad, Bodil Salvesen, Kari Risnes, Knut Øymar og Farhan S. Ud Din.
Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen i 2018 og tre år senere har flere
profesjonsforeninger sluttet seg til kampen som blant annet; Den norske tannlegeforening, Norsk
pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund,
Jordmorforbundet NSF, Norges farmaceutiske forening og Norsk Radiografforbund. Målet er at både
helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. Det er
utarbeidet totalt ti barnemedisinske anbefalinger i «gjør Kloke valg». Arbeidsgruppa har invitert
kontaktpersoner ved alle barneavdelinger og interessegruppene til «kloke klinikere» hvor
målsetningen er å gjøre hver enkelt avdeling og faggruppe bevisst på å unngå unødvendige
undersøkelser og behandling, samt stimulere til klinikknære kvalitetstiltak.
Under NBFs digitale avdelingsoverlegemøte januar 2021 ble GKV og «Kloke Klinikere» presentert for
avdelingsoverlegegruppen. Det ble så arrangert «Kloke Klinikere» webinar 25. mars med over 30
representanter for avdelingene og interessegruppene. Senere fulgt opp med nye webinarer den 10.
juni og 21. oktober.
Torsdag 11. november 2021 ble publikumskampanjen «mer er ikke alltid bedre», avholdt ved Oslo
Kongressenter, med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som markerte startskuddet med å
sprette konfetti over de 300 tilhørerne. Målet var å nå ut til hele befolkningen om de uheldige
konsekvensene av medisinsk overaktivitet. Instagramkontoen «gjør Kloke valg» har blitt brukt hyppig
til promotering av publikumskampanjen og snart nådd 2000 følgere.
Internasjonalt samarbeid
Norsk Barnelegeforening er medlem i European Academy of Paediatrics (EAP). Ketil Størdal og Tom
Stiris representerer NBF i dette fora. Young EAP er et aktivt nettverk av LIS, der Karen D. Holm
representerte Norge tidligere, og Farhan Saleem Ud Din tok over høsten 2021. Vi mener det er viktig
å delta i et slikt forum. Flere av våre arbeidsområder overlapper med satsning fra EAP som blant
annet utdanning, legemidler, overdiagnostikk og overbehandling. Young-EAP har jobbet for en felles
spesialisteksamen i barnemedisin, og den første eksamen ble avholdt høsten 2020, før ny digital
eksamen i november 2021. Det kan nevnes at EAP også̊ arbeider med finansiering av «orphan drugs»
i lavinntektsland i Europa. En egen gruppe for Choosing Wisely (Gjør kloke valg) er opprettet i EAP
med Ketil Størdal som leder av arbeidsgruppen.
De fysiske møtene i EAP har i 2021 blitt avlyst eller erstattet av digitale samlinger grunnet
pandemien. I Europa finnes i tillegg til EAP også̊ European Pediatric Association (EPA/UNEPSA). Det er
historiske årsaker til denne todelingen, og NBF ønsker å arbeide for en sammenslåing til en felles
europeisk forening.
NBF er medlem av International Pediatric Association (IPA). Neste kongress blir i India i 2023. NBF har
et samarbeid med «Leger uten grenser». De har stilt med informasjons- stand og innlegg på flere av
våre møter. Dette samarbeidet håper vi å videreføre.
Styret i NBF har fra høsten 2021 fått et eget styreverv dedikert til internasjonalt arbeid.
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Æresmedlemmer
Æresmedlemskap tildeles medlemmer av NBF som har vært aktive i foreningen og/eller hatt en stor
betydning for barnemedisin i Norge eller internasjonalt. Ragna Helene Stendal og Claus Klingenberg
ble utnevnt til æresmedlemmer i 2021, og overrekkelsen fant sted under Pediaterdagene i Tromsø i
september 2021.
Barnehelseprisen
Barnehelseprisen ble utdelt til Landsgruppen av helsesykepleiere NSF under «Pediaterdager i
høstfarger» arrangert av Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i
Tromsø i september 2021.
Paidos
Medlemsbladet Paidos utgis tre ganger i året til alle foreningens medlemmer, alle landets
barneavdelinger, samt flere institusjoner og samarbeidspartnere. I tillegg har bladet flere eksterne
abonnenter. Design, layout og trykking organiseres gjennom byrået Cox Oslo som også administrerer
annonsesalget. Redaksjonen har et godt samarbeidet med byrået både om administrative saker og
kreative løsninger for bladet.
Året 2021 var naturlig nok fortsatt preget av pandemisituasjonen, i likhet med foregående utgaver i
2020. Konseptet med temanummer var imidlertid bevart, med titlene «Legemidler til barn», «Feil»
og «Ernæring». Blant de viktigste endringene i 2021 var at Paidos ble digitalisert og lagt ut på
plattformen www.paidos.no.
Annonsesalget har vært relativt stabilt. Det rapporteres fra Cox om god tilgang på annonsører
gjennom 2021, til dels også noe økte annonseinntekter. Dette varierer noe mellom de ulike
utgavene. Generelt har bladet balansert utgiftene godt mot inntektene, og prisen per utgave har
jevnt over vært relativt lav sett opp mot flere tidligere utgaver.
Fra september 2021 overtok Katrine Engen (Lillehammer) redaktørvervet etter Erle Kristensen (OUS).
Redaksjonen forøvrig bestod av Kari Holte (Kalnes), Kristoffer Brodwald (Haukeland), Karianne Tøsse
(AHUS), Signe Hatteland (Stavanger) og Ingelin Mamen (UNN Tromsø). Redaksjonen har sterkt ønske
om flere medlemmer da flere måtte trekke seg ved årsskiftet.
Tre utgaver per år oppleves som en god løsning for å balansere både mengde stoff, en realistisk
tilgang til bidrag og arbeidsmengde totalt sett. Paidos er avhengig av bidrag, ideer og innspill fra
medlemmene og ønsker å publisere både lesverdig fagstoff og internt foreningsnytt.
For kommende periode vil bladet fortsette å komme ut anslagsvis hver fjerde måned, med enkelte
tilpasninger. Opplagstallet på ca. 1400 utgaver per nummer forventes å være noe lavere, da flere
signaliserer et ønske om å lese bladet digitalt. Økt digital satsning vil derfor være et tema for
redaksjonen i tiden fremover. I tett samarbeid med styret vil Paidos vedlikeholdet en god og
funksjonell digital plattform for leserne.
Pedweb
NBF har en hjemmeside (pedweb.no) på Norsk legeforenings plattform med informasjon til
medlemmer og andre interesserte. Nettsiden oppdateres regelmessig med nyheter av interesse for
barneleger. Styret i NBF bruker også nettsiden til å nå sine medlemmer med viktig informasjon, samt
linke til ressurser og nyhetskilder for barneleger.
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Nettsidene til interessegruppene har blitt lagt ned, på grunn av lite bruk, og til dels utdatert
informasjon som har ligget ute. Sidene kan raskt reetableres hvis det finnes formålstjenlig fra de
enkelte interessegruppene.
Etter skifte i webløsningen 2019 har redigering måtte skje via webmastere i legeforeningen. Ny
nettredaktør fra sept. -2021 har fått tilgang til å redigere og har startet arbeidet med å revidere og
oppdaterer sidene.
Sosiale medier
Norsk barnelegeforening har profiler på Facebook (ca. 2300 følgere) og Twitter (@pedweb - ca. 3500
følgere). Høsten 2021 opprettet vi en Instagram-profil og planen er at også denne skal brukes aktivt
videre. På våre plattformer legges det ut stoff som er relatert til fag, saker i offentlig helsedebatt,
møter i regi av NBF og andre aktuelle saker i foreningen. Barnelegene er mest engasjert på Facebookprofilen, mens Twitter er en nyttig kanal for å nå ut til andre grupper, og er viktig for å spre våre
synspunkter og engasjement både overfor samarbeidsorganisasjoner, presse, politikere og
interesserte privatpersoner.
NBF sin rolle i tradisjonelle medier underbygges av aktivitet på sosiale medier. Sakene som
engasjerer mest i sosiale medier, er de der NBF har hatt en tydelig stemme i barnehelsedebatten i
offentligheten. Kronikker som angår barns helse skrevet av styret eller andre medlemmer i NBF, som
så legges på Facebook, er de mest delte innleggene våre og når flest lesere. Vår synlighet i medier
gjør at NBFs leder i større grad kontaktes av politikere, andre organisasjoner, og journalister når det
gjelder saker som angår barns helse og relevante helsepolitiske saker man ønsker å sette fokus på. I
løpet av 2021 har vi i liten grad vært involvert i debatter i sosiale media
Høringer
Hvert år behandles en rekke høringer, de fleste sakene kommer via Legeforeningen, Hdir og HOD.
Høringsansvarlig i styret går gjennom de sakene som kommer inn. Hovedsakelig uttaler vi oss bare i
saker som har betydning for barn og barnehelse. Noen høringssvar utarbeides direkte av
styremedlemmene, men ofte må vi be andre medlemmer, spesielt i regi av interessegruppene, om å
bistå med sin spesialkompetanse. En rekke av NBFs medlemmer har bistått oss med utarbeidelse av
høringssvar. Styret ønsker å rette en stor takk til hver og en som har bidratt i dette arbeidet. Både
høringer og høringssvar kan leses på Min side via legeforeningens nettportal.
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
På legemiddelnettverkets årlige Solstrand-seminar 8.-9. november, som igjen kunne arrangeres som
et fysisk møte, ble KOBLE offisielt lansert med brask og bram. Der ble også Nasjonalt
kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge presentert, som Nettverket har vært sentrale
i å få opprettet. I 2020 startet Nettverket arbeidet med digitalisering av NBFs blandekort, med mål
om at de skal ligge på en sentral server som kan betjene de forskjellige IT-systemene helseforetakene
har valgt. Dette for å sikre at alle barn i Norge for lik og kvalitetssikret behandling uavhengig av
bosted. Arbeidet har fått bevilget midler og fortsetter i 2021. Mangelen på barneformuleringer er et
akutt problem in chronicum. NBF og Nettverket jobber sammen for å bedre tilgangen, blant annet
ved å ta opp saken med Helse- og Omsorgskomiteen, melde den inn som sak til Legeforeningens
faglandsrådsmøte og jobbe for at den blir tatt opp i Nordisk Råd. I forbindelse med
helsemyndighetenes registrering og oppfølging av bivirkninger som følge av Covid-19 vaksineringen
av barn og unge, er Nettverket representert i regelmessige møter om dette.
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FUBU (Fagutvalg for Barn og Ungdom)
Styret: Håvard Øksnevad Solvin (leder), Ingvild Skålnes Elverud (styremedlem), Alexander Aalberg
(styremedlem), Farhan Saleem Ud Din (styremedlem, NBF) og Fride Bysveen Lier (styremedlem, NBF).
Møter: FUBU hadde lite aktivitet første del av 2021. 4 Digitale møter på høsten: 06.10 + 02.11 +
17.11 og 07.12. Utenom dette mye kontakt på e-post og i en gruppe på Whatsapp.
Aktivitet:
-Vi har jobbet med å bygge opp FUBU som en aktiv organisasjon.
-Vi har opprettet en google disk for å kunne dele dokumenter, styremøtereferater etc.
-FUBU har fått ny logo i 2021.
-FUBU har utformet og fått på plass vedtekter i 2021.
-FUBU har utarbeidet et budsjett for sin aktivitet i 2022.
-Vi har presentert FUBU i avdelingsoverlegemøtet.
- 4 fra styret i FUBU tok Europeisk Barnelegeeksamen som arrangeres av EAP (European Academy of
Paediatrics) digitalt høsten 2021, og utformet en rapport til styret i NBF og til LIS i pediatrisk
spesialisering, denne ble delt på Facebook.
-Farhan Saleem Ud Din er internasjonalt ansvarlig i NBF styret og representant til youngEAP.
- FUBU har utarbeidet en spørreundersøkelse om kvaliteten på spesialiseringen på de ulike
barneavdelingene i Norge, denne har vært på høring både hos styret i NBF og spes.kom, og forventes
utsendt ila våren 2022. Vi ønsker å forbedre både det faglige i spesialiseringen og arbeidshverdagen
til LIS i barneavdelinger over hele landet.
-Leder av FUBU har deltatt i et nettverk for ledere av FUXX i andre fag. Vi inviterte Karina Zwart fra
FUNK for oppstartshjelp og inspirasjon.
-FUBU holder kontakt med H.Dir og holder oversikt over nye spesialister, som hedres i Paidos og på
barnelegemøtene.
-FUBU har valgt Hildegunn Norbakken Granslo (medlem) og Torgunn Ripegutu (vara) til
spesialitetskomitéen og holder løpende kontakt med vår representant. Inviteres til alle FUBU møter.
-LIS-representant i Faglandsråd er Fride Bysveen Lier.
-FUBU ønsker å være mer aktive, synlige og tilgjengelige i sosiale medier, og har prioritert mer
aktivitet på vår Facebookside. Farhan Saleem Ud Din fra FUBU har tett samarbeid med Nils Thomas
Songstad i styret til NBF om å fronte flere saker av LIS-interesse i NBF sin SoMe-aktivitet.
-FUBU vil sikre kjønnsbalanse, geografisk spredning og variasjon i erfaring hos sine styremedlemmer,
og foretok suppleringsvalg av Ingvild Skålnes Elverud inn i styret høsten 2021.
-FUBU har startet et arbeid med å få LIS i alle barneavdelinger til å melde seg inn i
Barnelegeforeningen. Vi har begynt en kartlegging av YLF tillitsvalgte i avdelingene for å lettere
kunne nå ut med informasjon, og få innspill fra LIS-leger ute i avdelingene.
- Vi oppfordrer LIS til å delta på barnelegemøtene, og på interessegruppemøtene, samt til å bidra
med videreutvikling av veilederne, og til å holde frie foredrag.
Medlemmer
Ved utgangen av 2021 hadde NBF 1145 ordinære medlemmer; 979 yrkesaktive og 166 pensjonerte
medlemmer. 410 var medlemmer i YLF (35%). De yrkesaktive ordinære medlemmene besto av 662
spesialister og 317 uten spesialistgodkjenning. Kjønnsfordelingen mellom de ordinære medlemmene
er 673 (59%) kvinner og 472 (41% menn). NBF hadde ved utgangen av 2021 65 assosierte
medlemmer, hvorav 54% er kvinner og 46% er menn. Dette er en økning i medlemstall fra
foregående år med hhv. 1124 ordinære og 57 assosierte medlemmer.
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NBF´s representasjon i eksterne råd og utvalg
Norske barneleger er bredt representert i en rekke nasjonale og internasjonale referansegrupper og
utvalg. Følgende utnevnelser/oppnevninger ble gjort i 2021:
Legeforeningens fagstyre: Unni Mette Köpp.
Fagråd for Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister: Nils Thomas Songstad.
Referansegruppe; faglige råd om forhåndssamtaler: Janicke Syltern.
Legeforeningens landsstyre: Anniken Riise Elnes.
Faglandsrådet: Astri Maria Lang og Fride Bysveen Lier (LIS).
Vara: Hege Kristiansen og Håvard Solvin (LIS).
HDirs Referansegruppe; vilkår for PGD og fosterdiagnostikk: Jannicke Andresen.
Kvalitetsutvalget (KU); nytt medlem: Asborg Sine Aandstad Bjærtnes.
Referansegruppe lindrende behandling (H.Dir): Hege Kristiansen.
Representant til EAP: Ketil Størdal.
Alvorlig sykt barn: prosjekt: Einar Bryne.
Representant til arbeidsgruppen og ressursgruppen for underveisrapport av fagaksen i
Legeforeningen: Fride Bysveen Lier (LIS representant).

Økonomi
Foreningens saldo ved utgangen av 2021 var kr 2 272 495. Årsresultat for 2021 viser til et overskudd
på 184 992 kr, mot et budsjettert underskudd på 134 495 kr.
Regnskapet viser at foreningen fortsatt har god økonomi. De siste årene har foreningen akkumulert
utilsiktet kapital. Særlig har årene med Covid-19 pandemi ført til større overskudd grunnet reduserte
reiseutgifter og andre utgifter i forbindelse med møter. I lys av tidligere årsregnskap vil dette variere
og vi forventer fremover at forbruket vil bli høyrere, som tidligere, ettersom vi går tilbake til mer
vanlig drift etter pandemien. For 2021 har foreningen hatt et høyere forbruk enn budsjettert. Dette
skyldes i hovedsak to grunner: 1. Foreningen bevilget Universitetssykehuset Nord Norge 100 000 kr
for arbeidet med de nasjonale veilederne. 2. Det er endret praksis når det gjelder utbetaling av
godtgjørelser (herunder styrehonorar, priser til frie foredrag, beste vitenskapelige foredrag og
foredragshonorar). Tidligere har praksis vært (i samråd med regnskapsfører og revisor) at summer til
og med 10 000 kr utbetales direkte ettersom de ikke er skattepliktige. Fra 2021 er det blitt påpekt at
alle former for godtgjørelser skal lønnsberettes og det skal betales arbeidsgiveravgift (AGA), selv for
summer (til og med 10.000 kr) som ikke er skattepliktige. Dette har medført at honorarer fra 2020 og
2021 har blitt lønnsberettet og ført i 2021, og at kostnadene for arbeidsgiveravgift har økt. Det
positive resultat av Pediaterdagene i Tromsø er hovedgrunnen til overskuddet er bedre enn
forventet.
Styret planlegger å bruke mer midler til faglig arbeid, og særlig til organisering av drift av veiledere.
Styret vil fortsette stram økonomistyring og nøkternhet i bruk av våre medlemsinntekter.
Signe Hatteland
Økonomiansvarlig
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NBF´s faste møter i 2021
-På grunn av Covid-19 og smitteverntiltak, måtte Pediaterdagene som skulle arrangeres i Tromsø
januar 2021 avlyses. Den 22. januar ble det arrangert et digitalt avdelingsoverlegemøte hvor 19 av 20
avdelinger var representert. Hovedtemaer var «Gjør Kloke Valg», KOBLE, digitale konsultasjoner for
barn, møtestruktur i NBF og status for Covid-19 og barn i Norge.
Grunnet usikkerheten rundt Covid-19 og smitteverntiltak, samt at det var gått lang tid siden forrige
gang det kunne arrangeres NBF-møte, bestemte styret i NBF, i samråd med Levanger, at vårmøtet
der i juni igjen dessverre måtte avlyses. Det ble derfor lagt opp til at Tromsø, som større by og med
sitt universitetsmiljø, skulle arrangere Pediaterdager i september, da man håpet aktuell
smittesituasjon på den tiden ville tillate det.
Og heldigvis slo det til, 8.-10. september ble det arrangert «Pediaterdager i høstfarger» av Barne- og
ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. For de fleste av de rekordmange
186 deltagerne var det første gang de igjen var ute og reiste og deltok på et fysisk og sosialt møte.
Smilene gikk fra øre til øre og stemningen var på topp fra første stund. Møtet fant sted på Scandic
Ishavshotel.
-Onsdagen startet med LIS kurs i Akuttpediatri og ekkokardiografi for barneleger, samt Sosialpediatri,
hvor begge var fullbooket med henholdsvis 20 og 10 deltagere. Avdelingsoverlegemøtet fant sted
samtidig hvor 19 av 20 avdelinger var representert, totalt 37 deltagere. Hovedtemaene var «Kloke
Klinikere» og Gjør Kloke Valg», status for veilederne og oppdatering angående interessegruppene,
Covid-19 og neste infeksjonssesong, digitale konsultasjoner gode og dårlige erfaringer, inkl.
ivaretagelse av barne- og ungdomspasienten og spesialist- og etterutdanning.
Selve Pediaterdagene startet med sesjonen «Hva kan MIS-C og Kawasaki lære oss om immun-trigget
sykdom?», fulgt av «Presisjonsbasert behandling av barn med kreft» og «Bivirkninger av
koronavaksine». Deretter en oppdatering om behandling av type 1 diabetes og biopsykososial klinisk
metode og komplekse sykdomstilstander. På kvelden var det samling på Fjellheisen Fløya med flott
utsikt over Tromsø og omegn, med boblende stemning, god mat og utdeling av æresmedlemskap til
Ragna Stendal og Claus Klingenberg. Alle kom seg velberget ned fra fjellet etter en lystig kveld.
-Torsdagen startet med gode og spennende frie foredrag hvor 21 hadde sendt inn abstrakt. Av disse
6 LIS til «frie-» og 6 LIS til vitenskapelige foredrag. Så fulgte en sesjon om allergi, eksem og
immunterapi, etterfulgt av nyfødt- og barnekirurgi, inkludert behandling av diverse nefrologiske
tilstander. Dagen ble avsluttet med møter i interessegruppene hvor følgende åtte hadde møte:
Nyfødt, Akuttpediatri, Nefro, Barnepalliasjon, Revma, Infeksjon, Endo og Ungdomsmedisin. Deretter
fulgte høydepunktet festmiddagen. 141 feststemte barneleger satt til bords og fikk servert deilig mat
og drikke og underholdning av bl.a. Longsemann og Longesgutt og lokale musikere som ga alt og
sørget for følelsen av å være på minikonsert. Det ble delt ut priser til vinnerne av frie foredrag, en
rekke avtroppende styremedlemmer ble takket av etter stor og god innsats og kvelden ble avsluttet
med fullt dansegulv, smil og latter.
-På fredagen handlet formiddagen om alvorlig sykdom i lunger og luftveier. Før årsmøtet ble det delt
ut Barnehelsepris til Landsgruppen av helsesykepleiere NSF. Siste del av dagen handlet om forskning
og kvalitetsprosjekter ved UNN. Stor takk til den lokale arrangementskomiteen som virkelig hadde
lagt seg i selene for å skape et meget godt gjennomført og minneverdig møte for alle barnelegene
som så lenge hadde sett frem til igjen å kunne møtes i faglig og sosial sammenheng! Høydepunktene
var mange underveis med godt faglig program med god flyt, diverse artige videoinnslag med både
lokale og nasjonale kjendiser, flotte dekorasjoner og omgivelser på hotellet og god underholdning.
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Styret i NBF 2021
Funksjon
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Høringsansvarlig
Møtesekretær
Sekretær
Paidos redaktør
Pedweb og SoMe
Internasjonalt
ansvarlig
Covid-kontakt
Vara 1
Vara 2

Navn
Astri Maria Lang
Hege Kristiansen
Signe Hatteland
Christian Magnus
Thaulow
Jan Magnus Aase
Fride Bysveen Lier
Katrine Engen
Nils Thomas
Songstad
Farhan Saleem Ud
Din
Margrethe GreveIsdahl
Zuzana Huncikova
Einar Bryne

Arbeidssted
AHUS
Helse Førde
SUS
Haukeland

E-post
leder@barnelegeforeningen.no
nestleder@barnelegeforeningen.no
kasserer@barnelegeforeningen.no
horinger@barnelegeforeningen.no

Ålesund
OUS/Drammen
SI Lillehammer
UNN Tromsø

motesekretaer@barnelegeforeningen.no
sekretaer@barnelegeforeningen.no
paidos@barnelegeforeningen.no
Pedweb@barnelegeforeningen.no

Ålesund

Internasjonal@barnelegeforeningen.no

FHI
SUS
Tønsberg

Margrethe.Greve-Isdahl@fhi.no
Vara1@barnelegeforeningen.no
Vara2@barnelegeforeningen.no

Styrebehandlede saker i 2021
Referater fra alle styremøtene er tilgjengelige på pedweb.no
På hvert møte er faste saker: godkjenning av dagsorden, godkjenning av referat, NBFs
møter/økonomi/covid19/paidos/pedweb/sosiale medier/kloke valg og kloke klinikere/nettverket for
legemidler til barn/høringer/internasjonalt/FUBU, løpende saker og eventuelt, ofte møter og
kongresser, orienteringer, interessegruppene og oppnevninger.
I tillegg ble disse sakene behandlet:
03.21 Covid19.
09.21 EAP webinar.
15.21 Helsenorge.no.
21.21 Interessegrupper, kontaktperson for LIS utdanning.
26.21 Barnelege eller barne- og ungdomslege?
27.21 Pediatripodden, støtte, pris.
30.21 - Brev til Israels ambassadør.
31.21 Christian Wright ang. app i Sverige om NIPT for å løse informasjonsbehov.
31.21 Årshjul.
31.21 Nye spesialister.
40.21 og 53.21 Like muligheter i oppveksten.
54.21 Brev til Helfo, refusjonsregler.
58.21 Ny representant til KU.
58.21 Kontaktperson EAP/IPA.
58.21 NIPT.
58.21 RegUt kurs.
64.21 Evaluering av denne styreperioden.
71.21 Fordeling av verv og roller i det nye styret.
72.21 Satsningsområder for det nye styret.
73.21 Presentasjon årshjul for NBF.
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78.21 Interessegruppene.
79.21 Samarbeid om flere fysioterapeuter i BUP.
79.21 Statutter for KU.
82.21 og 97.21 Utforming av nytt Strategidokument 2022 -2026.
83.21 Spesialist i barne- og ungdomsmedisin fra spesialist i barnesykdommer.
85.21 Sosial ulikhet i helse. Hurdalsplattformen om egenandeler.
85.21 UKOM – vurdering av allmenntilstand hos barn (PEVS/ Acute Illness Observation Scale etc.).
85.21 Palliasjon til barn.
86.21 Antibiotikamangel til barn som sak til Faglandsrådet.
87.21 FUBU 10.000 kr for å ta Barnelegeeksamen fra EAP.
88.21 Rutiner for adopsjon av barn med medisinske utfordringer.
90.21 Årshjul for pediatrikurs og konferanser/kongresser.
92.21 Helsekontroller av barn i Barnevernet.
92.21 Stoff til neste nummer av Overlegen innen mandag 01.11.21.
99.21 Videreformidle/distribuere henvendelser med spørreundersøkelser.
104.21 Organdonasjon hos nyfødte.
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Årsrapporter fra NBF´s interessegrupper for 2021
Interessegruppen for Endokrinologi og Metabolisme
Pandemien har preget 2021 for oss først ved at Endokrinologisk Vintermøte sammen med «voksenendokrinologene» ble avlyst i mars og interessegruppemøtet ved Pediaterdagene i Tromsø i høst ble
avlyst fordi foredragsholderen vår var syk. Under pandemien begynte barneendokrinologene med
digitale møter og dette har vi fortsatt med i 2021. Målet vårt har vært to møter på vår og høst, og
med unntak av interessegruppemøtet ved Pediaterdagene i Tromsø (som også skulle være digitalt)
har vi klart å gjennomføre dette. Arbeidet med oppdatering av veilederne i pediatri har vært en av
hovedoppgavene for styret også i 2021. Vi erfarer at det er litt vanskeligere å få fortgang i dette
arbeidet når det er få fysiske møter og vi håper på at det som ennå er ugjort vil bli ferdigstilt i 2022.
Interessegruppen for Endokrinologi og Metabolisme har en felles epost-liste, og denne brukes flittig
til diskusjoner blant gruppens medlemmer.
Herfra sendes det også ut informasjon om digitale møter, og annen relevant informasjon til
medlemmene.
Vennlig hilsen
Jostein Førsvoll,
Overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus
Leder for Interessegruppe for Endokrinologi og Metabolisme
jostein.andersen.forsvoll@sus.no
Interessegruppen for Nyfødtmedisin
Styremedlemmer: Dag Helge Frøisland SIL, Ingrid Nissen St Olav, Bodil Salvesen HUS, Lene Nymo
Trulsen UNN, Sverre Lamens Helse Fonna, Haugesund, Anlaug Vatne SUS og Jannicke Andresen OUS
(leder).
Styremøter: Mye kommunikasjon via e-mail. Jevnlige styremøter via Teams: 29. januar (kombinert
styremøte og arbeidsmøte vedrørende veiledere), 11. mars, 16. april, 11. juni, 9. september
(styremøte kombinert med interessegruppemøte i Tromsø), 10. november.
Digitale møter ‘Kloke klinikere’ v/Kloke valg: Digitale møter 25. mars, 10 juni og 21. oktober.
Representanter fra IG var Anlaug Vatne og Bodil Salvesen.
Interessegruppemøte i Tromsø 09.09.21:
Program:
Velkommen v/ Jannicke
- Ønsker velkommen og presenterer dagens program.
- Presenterer aktivitet siden sist møte 16/1 2020;
o Covid-19 – veileder.
o Nyfødt veileder legges ut fortløpende.
o Koble – innspill rundt doseringer og medikamenter for nyfødte.
o Veileder for forebygging, håndtering og behandling av smerte hos nyfødte (inkl.
palliasjon, delir og abstinenser).
o Flere populærvitenskapelige innlegg og uttalelser i media (på forespørsel).
o Facebook siden; 114 medlemmer. Publisering av kommende arrangement,
referater og diskusjoner.
Presentasjon av korte BPD kasuistikker fra ulike sykehus (Presentører):
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-

Liv Guro Hanem MD, Phd, LiS lege St.Olavs.
Anlaug Vatne, Overlege, Stavanger Universitetssykehus
Lene Nymo Trulsen, Overlege, UNN.

Severe BPD – Behandlingsprinsipper og multidisiplinær tilnærming
Foredagsholder: Prof Richard Sindelair, Uppsala
- Digital presentasjon fra Uppsala.
Synagis retningslinjer, møte 2.nov 2021:
Utdrag fra brev som ble sendt alle avdelingsoverleger i Norge etter møtet:
«Interessegruppen i Nyfødtmedisin deltok 2/11 på et møte med Folkehelseinstituttet og
representanter fra interessegruppen i infeksjonsmedisin og referansegruppen for vaksiner hos barn.
Konklusjonen fra møtet er at man i inneværende sesong ikke skal utvide indikasjonene for bruk av
Synagis, men at det skal gis større mulighet til å bruke skjønn og individuelle vurderinger. Dette
gjelder i all hovedsak premature født før uke 28 uten BPD, spesielt med søsken i barnehagealder.
I utvalgte tilfeller hvor barnet ikke oppfyller kriteriene for Synagis i regi av de nasjonale
retningslinjene, men hvor behandlende avdeling oppfatter at barnet likevel har økt risiko for et
alvorlig forløp av RS virus infeksjon vil det være hensiktsmessig å gi barnet to doser Synagis i regi av
helseforetaket. Dette fordi man vil oppnå bedre beskyttelse etter to doser enn etter en.»
Høringer:
Det har ikke vært noen relevante høringer for IGN ila 2021.
Meningsytringer og innspill:
Debattinnlegg i Aftenposten 6. februar 2021: Små barn og pulk. Astri M Lang, Jannicke Andresen.
Debattinnlegg i Nettavisen 27.april 2021: Selvbestemt abort fram til uke 22. Elisabeth Selvaag, Astri
M Lang og Jannicke Andresen.
18. November 2021: Invitert innlegg i Fagrådet for Nyfødtmedisin og Obstetrikk HSØ om nasjonal
konsensus vedr prematuritet og håndtering ved GA 23 uker.
Satsningsområder 2022:
• Metodebok i Nyfødtmedisin. Denne er digital på Helsebiblioteket under Pediatriveiledere.
Arbeidet fortsetter med oppdatering av utvalgte kapittel.
• KOBLE. Her pågår fortsatt et kvalitetssikringsarbeid hvor IGN er involvert.
• ‘Håndtering og forebygging av smerter hos nyfødte barn’, veilederen har blitt noe forsinket
og ferdigstilles ila 2022.
• Interessegruppemøte i Levanger juni 2022.
Oslo, 3. februar 2022
Jannicke Andresen
Interessegruppen for pediatrisk Nefrologi
Interessegruppen i pediatrisk nefrologi har hatt flere møter via Zoom i løpet av 2021. Hovedformålet
for disse har vært å ferdigstille vår del av veiledere. De fleste kapitlene er nå oppdaterte.
IG var også aktive på Pediaterdagene i Tromsø med flere innlegg i programmet, og eget møte i IG.
I subgruppemøtet ble det spesielt diskusjoner vedrørende tema tubulopatier.
Fra gruppen har Hjørdis Thorsteinsdottir, OUS, disputert mars 2021 med sitt arbeide "Lipids,
biomarkers and cardiorespiratory fitness after kidney transplantation in childhood". Veiledere har
vært Anna Bjerre (OUS), Runar Almaas (OUS) og Anders Åsberg (fra Norsk Nyreregister).
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Gruppen har en egen mailgruppe der artikler, informasjon om kongresser og annen relevant
opplysning samt ulike tema til diskusjon blir tatt opp.
Anna Bjerre
Overlege Fagansvarlig pediatrisk nefrologi, Seksjon for Spesialisert Barnemedisin
Barneklinikken, RH, OUS
Interessegruppen for Barnerevmatologi
Styret: Ellen Nordal, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) (Leder), Nils Thomas Songstad (UNN
Tromsø) og Marite Rygg (St Olavs Hospital).
Aktivitet i perioden:
Det ble avholdt et uformelt fysisk møte i Tromsø i forbindelse med Pediaterdagene i september 2021,
i tillegg til flere digitale møter angående revisjon av veilederne i pediatri.
Representasjon:
NAKBUR referansegruppe: Flere medlemmer er med i referansegruppe for Nasjonalt
Kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR), Rikshospitalet OUS.
NAKBURS arbeidsgruppe for et nasjonalt barnerevmaregister, NOBAREV: Representanter fra St. Olav,
HUS, UNN og OUS deltar. Registeret har ennå ikke fått nasjonal godkjenning.
Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid:
• Pediatric Rheumatology International Trial Organisation, PRINTO www.printo.it: (UNN, St. Olavs
hospital, HUS og OUS).
- PharmaChild er en internasjonal prospektiv studie angående effekt og bivirkninger av
medikamentell behandling ved JIA
- EUROFEVER register for autoinflammatoriske sykdommer/febersyndromer
- JIA klassifikasjonsstudie er en prospektiv multisenter observasjonsstudie for validering av nytt
forslag til JIA klassifikasjon
• NoSPeR – Nordic Study group of Pediatric Rheumatology: Studiegruppen driver en prospektiv
nordisk multisenterstudie, http://bartinfo.net/nosper/ (St. Olav og UNN)
• NorJIA, er en multisenter kohortstudie med fokus på billeddiagnostikk, oral helse, livskvalitet og
beinhelse ved barneleddgikt www.norjia.com (HUS, St. Olav og UNN)
• MinJIA er en multisenter RCT angående nytten av kortisoninjeksjoner i ledd ved oppstart av
biologisk behandling ved barneleddgikt www.minjia.org (OUS, HUS, SUS, St. Olav, UNN)
• Helkropps MR ved CNO/CRMO er en studie som vurderer nytten av helkropps-MR ved kronisk nonpurulent osteomyelitt (OUS, HUS, SUS, St. Olav, UNN)
Covid19-informasjon:
Medlemmer i gruppen har utarbeidet anbefalinger for barn med revmatisk sykdom vedrørende risiko
for alvorlig sykdom og vaksinasjon, publisert på NBF og NAKBUR sine hjemmesider, samt avsnitt om
MIS-C i Generell veilederen pediatri.
Revisjon av Pediatriveilederne:
I løpet av året er de fleste av kapitlene i Akuttveilederen oppdatert. De resterende er under
oppdatering og ferdigstillelse forventes i 2022, sammen med flere av Revmatologikapitlene i Generell
veileder.
Spesialistkurs for LIS-leger:
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Barnerevmatologi inngår som del i obligatorisk Pediatrikurs 3: Endokrinologi og Nefrologi, Revmatologi
og Immunologi. Kurset ble arrangert digitalt i 2021 og vil gå årlig alternerende mellom Trondheim,
Bergen og Tromsø.
Hovedsaker i 2022
- Å holde fokus på pediatriens og regionenes rolle i nytt nasjonalt barnerevmaregister.
- Forskningsaktivitet i MinJIA, NorJIA, den nordiske JIA studien og pågående PRINTO-studier.
- Revisjon av kapitel om revmatologi i akutt og generell veileder pediatri.
- Løpende oppdatering av COVID-19 informasjon til pasienter og foreldre via Barnelegeforeningen og
NAKBUR.
- Tilby månedlige digitale møter i «PReS sister hospital initiative» mellom Teheran i Iran og UNN
Tromsø til alle i Interessegruppe for barnerevmatologi
-På grunn av store avstander og få medlemmer er nyhetsmail til medlemmer beste
kommunikasjonsform, faglige møter kan med fordel samordnes med andre interessegrupper.

Interessegruppen for Barnekardiologi
Styret for 2021: Thomas Möller (leder, Oslo), Siri Ann Nyrnes (Trondheim), Henrik Holmstrøm (Oslo),
Tonje Bårdsen (Bergen), Knut-Helge Frostmo Kaspersen (Bodø), Katja Stein (Oslo).
Styremøter:
19.05.21 (Zoom), 08.09.21 (Zoom), 16.11.21 (Zoom).
Interessegruppemøter: (hybridmøter fysisk/digitalt Rikshospitalet/NHN Join).
10.06.21 m/valg: Tema: Valg av styret (sitteperiode 1 år eller fram til første mulighet for fysisk
avstemning), samarbeid i BKIG uten webløsning, revisjon av
Akuttveileder, Kloke valg.
18.11.21 Tema: Felles digital internundervisning, HOBS, Veileder i genetiske hjertesykdommer, Status
for Veileder for tverrfaglig oppfølging av hjertesyke barn
Saker 2021:
• Revisjon av NBF Akuttveileder – kapittel «Hjerte- og karsykdommer»
o Deltagelse i Kick-off seminar om Revisjon av Akuttveileder og opprettelse av
Nyfødtveileder 12.02.21 (TM og SAN).
o Innledet samarbeid med IG nyfødtmedisin og samordning av div. avsnitt i Veilederne.
o Løpende oppfølging av forfattergrupper med ansvar for revisjon av kardiologiske
avsnitt (Kap. 8) og avsnitt i samarbeid med andre IG: synkope (Akutt pediatri),
Kawasaki (Reuma), MIS-C (Reuma), endokarditt (Infeksjon), reumatisk feber (Reuma),
kardioonkologi (Kreft), Hypertensjon (Nefro).
o Ved utgangen at 2021 er de fleste avsnitt revidert og publisert. Det gjenstår arytmiavsnitt (bradykardi, takykardi) og komplikasjoner ved univentrikulære hjertefeil.
•

Korona-pandemi
o Løpende samarbeid med Barnekardiologisk avdeling på OUS Rikshospitalet om deres
«Råd og anbefalinger i forbindelse med koronavirus-pandemi (SARS-CoV-2 / Covid19) og hjertesyke barn og ungdommer» som ligger i OUS eHåndbok på internett
(https://ehandboken.ous-hf.no/document/136830 ).
o Møter og løpende kontakt med FHI om vaksinasjon av barn med kronisk sykdom,
delvis i felles møter sammen med andre IG.
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o

Møter og samarbeid med FHI og leger fra barnekardiologisk og kardiologisk avdeling
på OUS om håndtering av peri-/myokarditt etter mRNA-vaksine. Utarbeidelse av en
felles anbefaling/prosedyre som publisert i OUS eHåndbok på internett som også ble
forankret i BKIG-styret (https://ehandboken.ous-hf.no/document/142687 )

•

Utfordringer med interessegruppearbeid etter nedstengning av webløsning i Dnlf
o Styrearbeid vanskeliggjøres når ikke dokumenter og referater kan permanent ligge
tilgjengelig for BKIG-medlemmer og når det ikke finnes en digital løsning for
innmelding/registrert i interessegrupper slik som i gammel webløsning.
o Kommunikasjon innad i interessegruppen er vesentlig dårligere og vanskeligere enn
med gammel webløsning. Ingen enkel mulighet for høringer av prosedyrer og felles
dokumenter svekker faglig legitimitet.
o Forholdene er gjentatte ganger tatt opp med leder i NBF som følger opp saken
sentralt overfor Dnlf. Ingen løsning i sikte pga. kostnader.

•

Felles digital undervisning i barnekardiologi
o Fellesinitiativ fra BKIG og Barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Drøftet på IGmøte i nov.2021.
o Besluttet å definere dette som internundervisning på BKAS som åpnes en gang per
måned for alle BKIG-medlemmer, med mulighet for deltagelse fra alle
barneavdelinger og etter hvert også voksenkardiologiske avdelinger ved interesse.
Oppstart september -21.
o Enighet om rullering av foredragsansvar mellom alle barneavdelinger med
barnekardiologisk kompetanse (oftere fra universitetsavdelinger).
o Raskt økende interesse og deltagelse. Ved utgangen av 2021 deltar jevnlig hele
barneavdelinger med staben og det er anslagsvis 50-80 deltagere hver gang.

•

Høringer
o RSV-profylakse. Styret ønsket å beholde de gamle anbefalingene men med skjerpet
oppmerksomhet rundt barn som oppfyller kriterier.

Nøtterøy, 25.02.22
Thomas Möller
Leder i BKIG

Interessegruppen for Barnenevrologi
•

Styreperiode: Mars 2021 - Februar 2022.

• Styresammensetning:
Leder: Sean Wallace, Overlege, Barneavd. for Nevrofag OUS, seawal@ous-hf.no
Kasserer: Johan Aske Lund, Overlege, Barneavd. Stavanger, johanlund78@gmail.com
Nettredaktør: Katrine Leversen, Overlege Barneavd. Haukeland, ktle@helse-bergen.no
Styremedlem: Jasmina Majkic-Tajsic, Overlege, HABU UNN, jasmina.tajsic@unn.no
Styremedlem: Torunn Thune, Overlege, St.Olavs H. Trondheim, Torunn.Thune@stolav.no
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Revisor: Ånen Aarli, Overlege, Haukeland sykehus, aanen.aarli@helse-bergen.no
• Styrets status:
Følgende er på valg; Katrine Leversen og Johan Aske Lund.
Sean Wallace, Jasmina Tajsic og Torunn Thune er ikke på valg.
•

Valgkomite: Andreas Slørdahl (St.Olav) og Cathrine M. Hagen (Oslo):

• Antall medlemmer:
I 2021 har vi hatt 38 betalende medlemmer. I tillegg er det 7 æresmedlemmer i foreningen.
• Arbeid i Styret:
- Styret har avholdt flere digitale møter i løpet av siste styreåret.
- Flere korrespondanser på e-post mellom lederen og andre styremedlemmer.
- Ingen fysisk samling grunnet pandemiutbrudd.
- Barnenevrologisk interessegruppe har hjemmeside under Barnelegeforeningens side.
- Styret har i tillegg fokusert på å legge ut saker av interesse på Facebook gruppen til NBNF. Gruppen
er ”lukket” og brukes hovedsakelig til å informere om interessante artikler, kurs, foredrag og
seminar, ledige stillinger som kan være av interesse for medlemmer av Norsk Barnenevrologisk
Forening.
•

Foreningsmøter:
• Norsk Barnenevrologisk forenings Vintermøte:
Årlig konferanse for barneleger med interesse for barnenevrologiske sykdommer, nevromuskulære
sykdommer og barnehabilitering.
- Planlagt Vintermøte i Stavanger i mars 2021 ble dessverre avlyst på nytt pga Covid19-pandemien.
Dette har ikke hatt negative innvirkninger på foreningens økonomi.
- Foreningen avholdt i istedenfor et digitalt seminar uten årsmøte 27 april 2021.
- Planlagt fysisk møte den 27-28. september 2021 i Stavanger ble utsatt. Nytt møte planlegges til
våren 2023.
• Andre møter:
Interessegruppemøter:
- Pediaterdagene i Tromsø, september 2021: Interessegruppemøte barnenevrologi.
• Arbeid opp mot forvaltningen / helsepolitisk arbeid:
- Leder i NBNF Sean Wallace har deltatt i flere møter.
- Arbeid med revidering av Akutt Veileder for Pediatri.
• Internasjonalt arbeid:
- Nordisk Neuropediatric Society (NNPS) mai 2020 i Stockholm, avlyst grunnet Covid19-pandemien.
Neste NNPS konferanse er planlagt i Stockholm i september 2022.
- Neste EPNS kongress blir i Glasgow i april 2022.
Styremedlemmene
Sean Wallace, leder

Johan Aske Lund,

Jasmina Majkic-Tajsic

Torunn Thune

Katrine Leversen
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Interessegruppen for Medfødte metabolske sykdommer
Interessegruppen for medfødt metabolsk sykdom ligger under Barnelegeforeningen, men er
tverrfaglig; med representanter også fra andre spesialiteter som voksennevrologi, medisinsk biokjemi
og medisinsk genetikk.
Styret i 2021 har bestått av: Yngve Th. Bliksrud (OUS), Erle Kristensen (OUS), Andreas Øberg (OUS),
Siren Berland (Haukeland) og Eirik Vangsøy Hansen (Haukeland).
Det ble gjennomført virtuelt styremøte 5/2-21, ellers har styret kommunisert via mail.
I 2021 har Interessegruppen har kvalitetssikret omtalen av medikamenter som er aktuelle ved
metabolsk sykdom i prosjektet KOBLE (Kunnskapsbasert Oppslagsverk om Barns Legemidler, om
dosering av legemidler til barn som er tilpasset norske forhold) og er involvert i revisjonen av
Akuttveilederen i Pediatri.
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har
Interessegruppen bidratt til to Arbeidsgruppemøter: 7/5-21 og 29/10-21 henholdsvis med temaene:
«Nyfødtmedisin: medfødte metabolske årsaker til kramper og levertrøbbel» og «Ny teknologi i
diagnostikk og behandling av medfødte stoffskiftesykdommer».
Bidrag til disse halvårlige seminarene har siden 2014 vært interessegruppens hovedaktivitet.
Alle interesserte leger kan stå på invitasjonslisten til disse seminarene. Mailadresselisten inneholder
nå vel 180 adresser, og den kan gjerne bli lenger.
Interessegruppen bidro til artikkelen: «Når maten forgifter», C. Åkre Strandskogen T. Tangeraas, E.
Kristensen, Paidos nr. 3 2021.
Interessegruppen for medfødt metabolsk sykdom
v. Yngve Th. Bliksrud, leder

Interessegruppen for pediatrisk Gastroenterologi Hepatologi og Ernæring (IPGE)
Leder: Anders Lindgren (St Olavs hospital HF). Anders.Lindgren@stolav.no
Styremedlemmer: Florin Vikskjold (Drammen) og Embjørg Julianne Wollen (OUS).
Aktiviteter 2021: 2021 har vært et lavintensivt år for IPGE.
Ting som kan nevnes er:
• Oppdatering av akuttveilederen.
• Noen deltok på Pediaterdagene i Tromsø, men uten IPGE-møte.
• WCPGHAN 2021: World 6th Congress of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition, Vienna 2021. Digital kongress uten noe subgruppemøte.
Vi ser frem mot vårmøtet i Levanger, og ESPGHANs årlige møte nr 54; i København i juni.
Det planlegges IPGE møte og nytt styrevalg.
Anders Lindgren
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Interessegruppen for Infeksjonssykdommer og immunsvikt
Leder: John Espen Gjøen, overlege, HUS, Bergen Mail: john.espen.gjoen@helse-bergen.no
Styret: Christopher Steven Inchley, overlege, AHUS/OUS og Astrid Elisabeth Rojahn, overlege,
Ullevål/OUS.
Interessegruppen (IG) for Infeksjonssykdommer og Immunsvikt har fortsatt hatt Covid-19 som ett av
sine hovedfokus i 2021. Vi har et godt samarbeid med FHI, i hovedsak gjennom Margrethe GreveIsdahl, og vår IG har bl.a. vært delaktig i vurderingene av barn og Covid-19-vaksiner, og vi har avholdt
felles seminar om MISC (Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med Covid-19). Samarbeidet
med FHI har også sikret at barnelegene har fått regelmessig oppdatering om Covid-19 og relevante
saker som angår barn. Det kommer straks en ny versjon av kapittelet om Covid-19 i Generell veileder,
som sist ble revidert i januar 2021.
I andre halvdel av 2021 ble fokuset på Sars-Cov-2 utkonkurrert av et annet, velkjent virus.
En stor gjeng med interesse for infeksjon- og immunsvikt var samlet ved vårt IG-møte under
Pediaterdagene 2021, hvor hovedtemaet var den forventede RSV-sesongen og hvordan barne-og
ungdomsavdelingene kunne forberede seg på denne. Det ble bl.a. satt fokus på undervisning og
trening av personell, bemanning, behandling, utstyr og smittevern. Det tidlige fokuset på den
forestående RSV-epidemien, anført av Christopher Inchley ved AHUS, har vært med på å styrke
avdelingenes håndtering et unormalt høyt antall pasienter med RSV-infeksjon, senhøsten 2021. I
tillegg har interessegruppen, sammen med FHI, hatt fokus på en mulig influensaepidemi, samt på
vaksinering mot influensa. Så langt har influensasesongen uteblitt, og dette er et spennende tema i
seg selv.
Vi har fortsatt vår mailtråd mellom infeksjonsinteresserte barneleger på tvers av landet, hvor vi
diskuterer pasientcaser og smittevernsspørsmål, og vi oppfordrer til større bruk av denne. For
deltakelse i mailtråden oppfordres det til å sende en mail til john.espen.gjoen@helse-bergen.no
Vi fortsetter arbeidet med å oppdatere NBF sin Akuttveileder, hvor vi har et bredt engasjement blant
landets LIS og overleger. Vi har i denne sammenheng samarbeidet med IG for allergologi og
pulmonologi. Flere av kapitlene er ferdigstilte, og vi har satt 2022 som frist for å bli ferdig med alle
kapitlene.
I vår interessegruppe diskuteres det i hovedsak temaer som omhandler infeksjon, og kanskje bør
immunsvikt få et større fokus. Hans Christian Erichsen, OUS, takket i 2021 ja til å være kontaktperson
for problemstillinger relatert til immunsvikt. Han kan kontaktes vi mail på haeric@ous-hf. Det settes
pris på om relevante saker også deles i mailtråden, slik at flere kan lære av disse.

Interessegruppen for Allergologi og pulmonologi
•

Styret: Suzanne Crowley, (leder, OUS-Rikshospitalet, suzcro@ous-hf.no),
Torbjørn Nag (sekretær, Ålesund sykehus, Torbjorn.Nag@helse-mr.no ), Knut Øymar
(styremedlem, Stavanger universitetssykehus, knut.asbjorn.alexander.oymar@sus.no).

•

Formål: SPIRO sin hovedoppgave er å videreutvikle kompetansen innenfor området
barnelungesykdommer, særlig med tanke på diagnostisering av førskolebarn med
luftveissymptomer.

•

Aktiviteter og møter:
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o
o

o

•
•

•

•
•

Interessegruppens medlemmer underviser på LIS introkurs, og to er med i fagrådet
for Norsk kvalitets- og forskningsregister for primær ciliær dyskinesi (PCD).
Det er også etablert tett samarbeid med European Respiratory Society PCD CRC
(clinical research collaboration), og Suzanne Crowley leder en av arbeidsgruppene.
Dette har ført til publikasjoner hvor norske pasienter er representert.
Knut Øymar, sammen med kolleger i Bergen, forsker aktivt og publiserer om astma
og luftveissykdommer hos premature og førskolebarn.

SPIRO møtes formelt en gang hvert år, på pediaterdagene, men hadde ikke noe eget
interessegruppemøte under Pediaterdagene i Tromsø 8.- 10. september 2021.
SPIRO planlegger nå et interessegruppemøte for januar 2022 med temaer inkludert
resultater fra PreventADALL RCT «Kan tidlig mat introduksjon forebygger mot allergier»
(Håvard Skjerven), hjemme spirometri (Tonje Reier-Nilsen), EILO (Hege Clemm) og
retningslinjer for henvisning til PCD utredning (Suzanne Crowley).
SPIRO ønsker å utvikle et nasjonalt digitalt forum for diskusjon av vanskelige kasuistikker. Det
er ønskelig at dette forumet også skal ha avsatt tid til presentasjon av forskning, enten egen
forskning eller noe av interesse for fagmiljøet. Det er et mål å få med engasjerte LIS fra de
forskjellige helseregionene til å lede disse møtene i rotasjon. Det er ønskelig fra styret i SPIRO
å arrangere et slikt forummøte 3-4 ganger i året, for å kunne gi og få råd og feedback om
utredning, diagnostisering og behandling av barn med lungesykdommer. En av de tre
overlegene i SPIRO-styret vil være med i etableringen av dette forumet. Interesserte kolleger
bes om å kontakte styret for å bidra til å få dette i gang.
Det har vært mye fokus i SPIRO på oppdatering av våre kapitler i både akutt- og
generellveilederen i pediatri. Hvis det er noen LIS som har lyst å bidra med dette arbeidet
ønsker styret veldig gjerne å kontaktes.
SPIRO opptrer også som rådgiver til Norges Malasiforbund, som skal avholde sitt første møte
for sine medlemmer ila 2022.

For styret
Suzanne Crowley

Interessegruppen for pediatrisk Hematologi og Onkologi (IPHO)
Styret: Maria W Gunnes, Haukeland Universitetssykehus/Oslo Universitetssykehus (leder), Ida
Knapstad, OUS (styremedlem), Marta Burman, OUS (Styremedlem), Ole Wormdal (styremedlem).
IPHO har i 2021 konsentrert seg om oppdatering av hematologi/onkologikapitler i veilederen
(kapittel 9) og har ved årets slutt oppdatert alle kapitler bortsett fra ett. Det har vært arrangert to
arbeidsgruppemøter vedr dette og i tillegg utstrakt e-post kontakt. Det har ikke vært avholdt fysiske
møter i 2021 i IPHO regi. Sentrale aktører innen barne-hematologi og –onkologi har imidlertid
jevnlige treffpunkter i form av nasjonale faggruppemøter (3 ulike faggrupper; for leukemi, solide
svulster utenfor CNS og CNS-svulster) to ganger årlig (i 2021 ett digitalt møte og ett fysisk møte). I
tillegg arrangeres det regions-onkologimøter mellom regionssykehus og lokale barneavdelinger vedr
samarbeide rundt onkologiske pasienter, dette organiseres litt ulikt i de ulike regioner.
IPHO ved leder er medlem av kurskomite for DNLF Pediatri kurs 5, og foreleser under kurset.
IPHO har kartlagt behovet og ønsker for struktur for IPHO hos kolleger på sykehus som ikke er
regionssykehus med behandlingsansvar, med ønske om at styret i IPHO i større grad bør
representeres av kolleger som ikke jobber på regionssykehusene, da sistnevnte som oftest ikke kan
prioritere Pediaterdagene/Vårmøtene, men uten stort hell.
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Dersom noen er interessert i å bli involvert i en omstrukturering av IPHO og dermed gjøre denne
gruppen mer synlig under NBF arrangementer, kan leder av IPHO kontaktes: maria.gunnes@helsebergen.no eller mawgun@ous-hf.no.
Bergen 01.02.22
Interessegruppen for Ungdomsmedisin
Interessegruppen i ungdomsmedisin har i 2021 ferdigstilt veileder for gode overganger i
helsevesenet. Denne ligger nå på helsebiblioteket.no. Vi jobber for å spre informasjon om veilederen.
Vi har arrangert kursdag i ungdomsmedisin.
To medlemmer av grupper deltar på møter i nordisk gruppe i ungdomsmedisin ca. 4 ganger i året.
Interessegruppen for Sosialpediatri
Styret i 2021: Arne K. Myhre (leder) Victor Krohn (sekretær), Mia Myhre, Unni Mette Köpp, Elisabeth
Ulseth, Anne-Kirsti Haugan Fossen, Tomas Sørbø og Elin Drivenes.
Møter:
Vi har totalt avholdt 6 møter i interessegruppa i 2021, alle har vært digitale. Møtene har vært lagt
opp som utvidede styremøter, hvor påloggingsinformasjon har blitt sendt ut til alle interesserte
barneleger.
Aktivitet:
-Hovedtema i år har vært revisjon av veilederen i akutt pediatri. Fra vår side har arbeidet blitt ledet
av Unni Mette Köpp. Ved utgangen av året er stort sett alle kapitler ferdig revidert. Noen kapitler er
nyskrevet, og vi har lagt vekt på å inkludere forfattere fra forskjellige helseregioner og rekruttere LIS
leger til arbeidet.
-Ellers har det vært mye drøftinger knyttet til prosjektet «Tverrfaglig helsekartlegging av barn i
Barnevernet». Vi har avgitt høringssvar til lovforslaget og to av oss (AKM og UMK) har deltatt i
arbeidsgruppe i helsedirektoratet knyttet til prosjektet. Høsten 2021 ble det bestemt at det skal
iverksettes 4 pilot prosjekter (Oslo, Skien, Trondheim og Tromsø) med forankring i Bufetat. Fra
interessegruppa sin side har vi forsøkt å bidra med å styrke helseperspektivet/sosialpediatri slik at
tiltaket ikke bare fører til en ny rapport, men til faktisk bedre helsehjelp til barnet/ungdommen.
Fra Bufetat sin side er det et ønske om at arbeidet skal gjøres som et sakkyndigoppdrag og føre til en
rapport til Barnevernstjenesten, som det så er opp til dem å implementere. Dette er vi sterkt imot, og
i desember 2021 sendte leder i interessegruppa og nestleder i Blf brev til Barne- og
familiedepartementet hvor vi har bedt om et møte for å diskutere dette. Pilotprosjektene skal
evalueres sommeren 2022, og vi satser på å spille en aktiv rolle i den forbindelse.
-Ellers har vi i avgitt forslag til høringssvar fra Barnelegeforeningen om tiltak og strategi for
tilnærming til personer, inkl. barn og unge, som utøver vold og overgrep. Initiativet har bl.a. utspring
i rapport fra NKVTS (2016).
-Vi har vært i dialog med KRIPOS vedr. tidsintervall til melding politi ved sped-/småbarn saker og
bekymring for påførte skader
-Videre har vi vært i dialog med Stine Sofies Stiftelse om temaet «samarbeid på tvers av etater» ved
mistanke om vold mot barn under to år. Stiftelsen planlegger å følge opp dette med initiativ overfor
relevante myndigheter. Tanken er å be om en handlingsplan for å få på plass bedre rammer og
rutiner for samhandling mellom helse, politi og barnevern i slike saker.
-Fordi relevant fagkompetanse er viktig for å ta vanskelige avgjørelser tidlig i slike saker har
interessegruppa blant annet foreslått regional, sosialpediatrisk telefonberedskap.
Arne K. Myhre Leder
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Interessegruppen for Barnepalliasjon
IG for barnepalliasjon ble etablert i forbindelse med Vårmøtet i Tønsberg, juni 2019.
Styret ble etablert i forbindelse med Pediaterdagene i Stavanger, januar 2020.
I 2021 har styret bestått av følgende barneleger:
Anett Mykleby, Akershus universitetssykehus
Birgit Elisabeth Kristiansen, Oslo universitetssykehus
Einar Bryne, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Kathinka Aslaksen, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand
Alf Bjørnstad, Stavanger universitetssykehus
Tanja Pedersen, Haukeland universitetssykehus
Margrethe Riis Tande, St. Olavs hospital, Trondheim
Kirsti Neset, Nordlandssykehuset, Bodø
Bård Forsdahl, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
Anja Lee, Oslo universitetssykehus (leder)
Aktiviteter:
I løpet av 2021 har styret hatt 8 digitale møter inkl. ett ekstraordinært styremøte 14.05.21.
Styret har hatt fokus på følgende temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kapittel 16.9 om barnepalliasjon til Generell veileder i pediatri
Etablering av lokale og regionale barnepalliative team i Norge
Kontakt med brukerorganisasjoner
Etablering av et nasjonalt kompetansenettverk for barnepalliasjon
Innspill til revisjon av Nasjonalt handlingsprogam for palliasjon i kreftomsorgen
Innspill til RHF og Helsedirektoratet ifm. behov for ny finansieringsordning for palliasjon

1. Kapittel 16.9. til Generell veileder i pediatri ble ferdigstilt og publisert våren 2021, etter grundig
arbeidsprosess i IG og flere høringsrunder lokalt og nasjonalt. Kapittelet bygger i stor grad på
Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge, med tillegg av to
nye avsnitt: ett om forhåndssamtaler og utarbeidelse av beredskapsplan, og ett om
medikamentell behandling i livets siste fase.
2. I løpet av året er det kommet på plass regionale team i alle helseregioner. De regionale teamene
har ulik organisering: teamene i Helse Nord og Helse Vest består av representanter fra alle
helseforetak i regionen, mens teamene i Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst består av
fagpersoner tilknyttet barne- og ungdomsavdelingen ved regionssykehuset, slik at teamet også
fungerer som lokalt team for avdelingen (slik det er anbefalt i Nasjonal faglig retningslinje).
Utfordringen for alle de regionale teamene, uavhengig av organisering, er at teamene består av
en rekke små stillingsbrøker (10-20%), som gjør det vanskelig å gjennomføre større prosjekter
over tid.
Når det gjelder lokale team er det kun AHUS og Kalnes i HSØ som har øremerket interne midler
til barnepalliativt arbeid med hhv. 0,9 og 0,2 årsverk. I Helse Nord har barneavdelingen ved
Nordlandssykehuset fått eksterne midler (0,4 årsverk) til tjenesteinnovasjon over en 2 års
periode.
For øvrig har vi ikke opplysninger om at andre barne- og ungdomsavdelinger har satt av ressurser
til etablering av barnepalliative team og integrasjon av palliasjon i det kliniske arbeidet.
3. I samarbeid med Barnesykepleierforbundet har IG barnepalliasjon/NBF for andre gang arrangert
felles dialogmøte med 10 relevante brukerorganisasjoner. Dialogmøtet er et viktig sted for
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gjensidig oppdatering av status for organisering, utvikling, fremdrift, forståelse og behov. Dette
vil følges opp med et tilsvarende møte i 2022.
4. Uten fantastisk støtte fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn hadde det ikke
vært mulig å etablere Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge. Nettverket
ble lansert den 10. juni 2021, høytidlig åpnet av stortingsrepresentant Tuva Moflag, som ledet
Helse- og omsorgskomiteens arbeid med Stortingsmelding 24 om palliasjon, høsten 2020.
Palliasjonsnettverket driftes av de fire regionale teamene som har månedlige møter. Opptak fra
lanseringen finnes her: https://vimeo.com/564945518
Nettverket har fått en egen side på nettstedet til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til
barn: www.palliasjontilbarnogunge.no Her finnes oversikt over alle barnepalliative team i Norge,
informasjon til helsepersonell og generell info om barnepalliasjon. Nettverket skal først og fremst
være en støtte til alle som jobber med barnepalliasjon i den offentlige helsetjenesten i Norge.
Nettverket driftes nærmest «på fritiden» ettersom det ikke er gitt noe offentlig støtte til dette
arbeidet.
5. Sommeren 2021 ble IG barnepalliasjon kontaktet av Kompetansesenter for lindrende behandling
i Helse Vest, som har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å lede arbeidet med å revidere
«Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen» (2015). Vi ble
spurt om hvilke tanker det barnepalliative miljøet har rundt organiseringen av palliasjonsfeltet i
Norge. Styret for IG barnepalliasjon svarte at vi mener palliasjonsfeltet må samles i en
overordnet struktur (f.eks. regionale palliative sentre/kompetansetjenester) som inkluderer alle
fagområder, inkl. pediatri. Styret mener det er uheldig at organisering av barnepalliasjon skal
defineres innenfor «Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen», og at kun dette
handlingsprogrammet har ligget til grunn for takstbruk og nasjonale særkoder for palliasjon.
6. Via sine respektive RHF har representanter for de regionale teamene i Helse Sør-Øst og Helse
Midt-Norge gitt innspill til Helsedirektoratet vedr. finansieringsordningen, spesielt ISF for
palliasjon (se pkt. 4). Interessegruppen har også vært i dialog med Helsedirektoratet om denne
saken. Arbeidet førte til at ISF-regelverket for 2022 nå også inkluderer «Nasjonal faglig
retningslinje for palliasjon til barn og unge» (2016) som grunnlagsdokument for definisjon av et
(barne-)palliativt team. Det betyr at barnepalliative team ikke lenger må oppfylle kravene i
«Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen» (bl.a. at legen må ha sitt hovedvirke
i teamet, at teamet må ha 100% sykepleier osv.) ISF-regelverket for 2022 innebærer at alle
barnepalliative team i Norge nå kan bruke prosedyrekoder for palliasjon, forutsatt visse krav,
som har til hensikt å ivareta kvaliteten i det palliative arbeidet. Disse kravene er bl.a. at det
foreligger en henvisning til palliativt team, tverrfaglige kartleggingsnotater, systematisk bruk av
kartleggingsverktøy, forløpende journaldokumenter som tydeliggjør teamets involvering i et
palliativt forløp, og at palliasjon utgjør en vesentlig del av behandlingen (ved bruk av WRBA21).
Anja Lee, leder av Interessegruppen for barnepalliasjon i Barnelegeforeningen, NBF
Oslo universitetssykehus, 09.03.22

Interessegruppen for Akuttpediatri
Interessegruppen ble opprettet på bakgrunn av behovet for en egen gruppe for akuttpediatriske
problemstillinger. Samtidig er Nasjonal Standard for Barneovervåkning opprettet, samt at det nå er
opprettet et eget akuttkurs i NBF sin regi som ledd i den nye LIS utdanningen. Undertegnede ønsket
derfor en egen IG som bare har fokus på akuttpediatri og overvåkningsmedisin. Gruppen ble
opprettet på Vårmøtet i Tønsberg juni 2019, av undertegnede.
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Ila av 2020 har vi ikke hatt styremøter pga pandemien, men vi hadde et møte på Pediaterdagene i
Tromsø, september 2021. Undertegnede gikk på vårt interessegruppemøte gjennom de nye
gjenopplivningsretningslinjene for barn, samt informerte om det nye AHLR kurset for barn.
Oppmøte var imidlertid relativt sparsomt, og vi gjennomførte derfor ikke et nytt årsmøte.
Hovedfokus ellers har vært revisjon av Akuttveileder i Pediatri. Vi har fått fullført en del av «våre
kapitler», men fremdeles gjenstår en del. Undertegnede purrer og følger opp for å få ferdigstilt disse.
Vår messengergruppe på FB har heller ikke vært oppdatert ofte, men der ønsker vi å legge mer fokus.
Imidlertid er vi usikre på om interessen for gruppen er stor nok til at vi skal opprettholde den. Inntil
videre gjør vi dette, men hvis oppmøtet og interessen fortsetter å være laber er det alternativ å
avvikle den.
Styrets sammensetning:
• Leder: Thomas Rajka, overlege, Barne- og ungdomsklinikken Akershus universitetssykehus
• Sekretær: Jan-Magnus Aase, overlege, møtesekretær NBF; jan_magnus_aase@hotmail.com
• Styremedlem: Marte Rua, overlege, Drammen sykehus, Vestre Viken;
Marte.Dunserud.Rua@vestreviken
• Styremedlem: Martin Kristiansen, LIS, Sørlandet sykehus, Kristiansand;
martinskristiansen@gmail.com
Nytt styre velges på de neste Pediaterdagene, da vi regner med at påmelding til
interessegruppemøtet vårt i Levanger/Stiklestad under vårmøtet ikke vil være stor nok til å kunne
gjennomføre et årsmøte.
Mvh
Thomas Rajka

Årsrapport fra Spesialitetskomitéen 2021:
•
-

Sammensetning og møter:
Kristin Wasland, Bodø – leder.
Jannicke Andresen, Oslo; Ingebjørg Fagerli, Bodø; Torbjørn Nag, Ålesund; Torgunn Ripegutu,
Skien; Hildegunn Granslo, Tromsø; Nicolai Mortensen, Bergen, Eileen Wittmann, Fredrikstad.
Det kom inn 1 nytt medlem i 2021, komitéen forøvrig har vært uendret siste år.

-

Komiteen har hatt 1 teams møte, 1 fysisk møte i forbindelse med Pediaterdagene i Tromsø
og et møte mellom komiteen og kursledere.

• Spesialistregler og stillingsstruktur
Helsedirektoratets arbeid med endring i spesialistutdanningen ble sluttført 2018 og ny modell for
spesialistutdanningen trådte i kraft 01.03.19.
Minimumskrav om tjenestetid ble beholdt, men krav om gruppe-1-tjeneste tas bort. Utdanningen
baseres på oppnåelse av læringsmål, som skal attesteres for endelig godkjenning i tillegg til 9
obligatoriske kurs.
• Serus-rapporter og avdelingsbesøk
Etter innføring av ny spesialiststruktur 01.03.2019 har det ikke vært levert inn Serus-rapporter.
Spesialitetskomitéen gjorde en stor jobb høsten -19 med vurdering av søknader fra de ulike
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utdanningsinstitusjonene. Det var til sammen 18 søknader som ble vurdert. Så langt er det 1
utdanningsinstitusjon som er godkjent. Komiteen venter fortsatt på supplerende informasjon fra de
fleste utdanningsstedene. Dette har tatt lang tid og komitéen er forespeilet at det i løpet av høsten
2022 kanskje vil foreligge informasjon etterspurt slik at resten av godkjenningene etter hvert
kommer på plass.
Hva som skjer videre med Serus-rapporteringen er uklart selv om inntrykket var at dette skulle
videreføres etter at godkjenningene var på plass.
Avdelingsbesøkene er en viktig del av komiteens arbeid for å vurdere kvaliteten på utdanningen.
Disse skal bestå. Komiteens erfaring er at mest riktig bildet oppnås ved besøk.
Pga. pandemi ble det heller ikke i 2021 gjennomført avdelingsbesøk.
• Kursutdanning og ferdighetstrening
Til tross for pandemi har de fleste kurs blitt gjennomført etter planen. Det har vært gjort en stor jobb
med å digitalisere de fleste kurs. Det er til tross for 2 år med pandemi ikke særlig etterslep på de
anbefalte kursene.
En viktig jobb framover er å sørge for at det blir oppmøte kurs igjen. Tilbakemeldingene fra
deltakerne er at digitale kurs har fungert fint, men at oppmøte er å foretrekke.
Det ble arrangert møte mellom spesialitetskomiteen og kurslederne i november. Her ble det lagt
fram et ønske om felles digital plattform for alle kursene. Dette er tatt videre til RegUTene. Det ble
også gjennomført en harmonisering av læringsmål for de enkelte kursene.
Påmelding synes å fungere greit nå.
Alle avdelinger driver mer eller mindre systematisk og regelmessig ferdighetstrening.
Ferdighetstreningen etterspørres og kommenteres i forbindelse med komiteens avdelingsbesøk.
• Kvalitetssikring av spesialistutdanningen
Vurdering av søknader og avdelingsbesøk er viktige verktøy for kvalitetssikring av
spesialistutdanningen. Spesielt verdifullt er det at en i forbindelse med avdelingsbesøk får anledning
til å treffe LIS-gruppen alene.
Spesialitetskomiteen med Torbjørn Nag i spissen har tatt initiativ til et nettverk for
utdanningsansvarlige overleger på de ulike avdelingene. Dette i et forsøk på å samle og ha en felles
tolkning av læringsmål og læringsaktiviteter i alle regioner.
• Spesialistgodkjenninger
Helsedirektoratet har gitt 39 spesialistgodkjenninger i 2021. Helsedirektoratet bruker fortsatt i liten
grad spesialitetskomiteen som sakkyndig kvalitetssikring på sin godkjenningspraksis og komiteen
hadde ingen saker i 2021.
• Utfordringer i spesialiteten
Med den nye utdanningsordningen ser vi enkelte utfordringer i forhold til å få gjennomført tidligere
gruppe-1. Hvert universitetssykehus har et gitt antall gjennomstrømmingsstillinger ment for LIS. For å
få disse stillingene må LIS i utgangspunktet ha fast stilling på sitt «hjemmesykehus». I tillegg har det
ikke vært mulig å lage avtaler mellom alle regionale foretak.
Vurdering av læringsaktiviteter for å oppnå ulike læringsmål er svært ulik fra plass til plass, noe som
er bakgrunnen for at vi har tatt initiativ til et UAO (utdanningsansvarlig overlege) nettverk.
Vi ser det kan være utfordring for LIS å delta på NBF sine møter og få dette dekket av arbeidsgiver så
lenge de ikke får tellende kurstimer som tidligere.
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Dette må følges med nøye framover.
Bodø 04.04.2022
Kristin Wasland, leder spesialitetskomiteen 2021

Årsrapport fra Kvalitetsutvalget 2021

Kvalitetsutvalget (KU/NBF) 2021
Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2021:
-

Claus Klingenberg, UNN

-

Anne Lee Solevåg, OUS (påtroppende leder)
Kurt Krogh, St. Olav
Eirik Volckmar Kaasa, Haukeland universitetssykehus

-

Unni Mette Stamnes Köpp, SSHF (avtroppende leder)
Asborg Aanstad Bjertnæs, Lillehammer/OUS (nytt medlem siden september)

Møtevirksomhet
Det er avholdt telefon-/Zoom-møter 28. april (KORT), 12. mai, 23. juni, 20. august og 10. oktober
Zoom-arbeidsmøte Akuttveileder 29/1 med interessegruppene
Vi hadde felles møte med Styret NBF og spesialitetskomitéen, og deltok på avdelingsoverlegemøte i
forbindelse med Pediaterdagene i september.
Utvalget har arbeidet med følgende saker
1. Veiledere
-I dialog med interessegruppe-lederne og NBF-styret startet vi i 2016 arbeidet med å oppdatere
”Veileder i generell pediatri”. En nesten komplett oppdatering forelå ved utgangen av 2021.
Oppdaterte avsnitt/kapitler har blitt lagt ut fortløpende.
-Arbeidet med revisjon av Akuttveileder startet i 2021.
-Arbeid med veileder i Nyfødtmedisin har foregått i samarbeid med Interessegruppen i
nyfødtmedisin. Metdodebok UNN ligger ute på Helsebiblioteket sine hjemmesider under en egen
fane og danner grunnlaget for den nasjonale veilederen.
2. PedSAFE
PedSAFE brukes av alle landets barneavdelinger og har hittil vært koordinert fra Ahus. I samråd med
ledelsen på Ahus har KU tatt over det koordinerende ansvaret.
KU søkte om nasjonalt prosjekt for Tidlig varslingsskår for nyfødte (TVS-N) på føde/barsel og fikk
tildeling fra Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Arbeidet vil gjøres i
2022, men mulighet for å søke forlengelse til 2023. Anne og Claus representerer KU i arbeidet.
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3. Helsenorge.no og Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
Styret NBF og KU har koordinert arbeidet med å kvalitetssikre og supplere pasientinformasjon om
tilstander (helsenorge.no) og behandling i spesialisthelsetjenesten (felles nettløsning). Arbeidet med
tekstene har tatt lengre tid enn først antatt. Noen av de ferdige tekstene har blitt lagt ut, men en del
gjenstår.
4. Høringsinstans
KU har ikke vært høringsinstans i saker for NBF i 2021.

Referat fra NBF´s årsmøte 2021
Norsk Barnelegeforenings årsmøte 2021
Tid: 10.september 2021
Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø
Saksliste:
1. Valg av møteleder Styrets innstilling: Hans Petter Fundingsrud Vedtak: Valgt ved akklamasjon
2. Valg av refererenter
Styrets innstilling: Farhan Saleem Ud Din (Ålesund) Hilde Mjell Donkor (Lillehammer) Vedtak: Valgt
ved akklamasjon
3. Valg av protokollunderskrivere
Styrets innstilling: Heidi Knudsen (Ahus) Ingrid Nissen (St.Olav)
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
5. Årsmelding 2020
Årsmeldingen ble gjennomgått med følgende hovedsaker:
• Året 2020 bar stort preg av at det var en pandemi. Det har vært utarbeidet veiledere for barn med
underliggende kroniske sykdommer og nytt kapittel om MIS-C i veilederen. NBF har hatt tett
samarbeid med FHI, til gjensidig nytte og glede.
• Veileder i gode overganger (barn-voksen) ble publisert på nett i 2020 og presentert på
Faglandsrådsmøtet våren 2021.
• NIPT: Stortingsvedtak 26.mai 2020 om endringer i Bioteknologi-loven. Tilbud tidlig ultralyd i
offentlige svangerskapsomsorgen, samt Non-invasiv prenatal test (NIPT) til alle kvinner som har krav
på fosterdiagnostikk. Dette ble vedtatt at skulle implementeres allerede i 2021. NBF har deltatt i en
tverrfaglig referansegruppe ledet av HDir, og omforent bekymring i fagmiljøet for tempoet i
prosessen, med mangel på rom, utstyr og fagpersoner. Hvordan sikre et kvalitativt godt tilbud?
Vedtak: Godkjent.
6. Revisorgodkjent regnskap 2020
Årsresultat: Overskudd på 572 865 kr.
Vedtak: Godkjent.
7. Forslag til budsjett 2022
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Vedtak: Godkjent.
8. Forslag om å legge til palliative tjenester i formålsparagrafen
Gjeldende formulering: I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, §1-2 og § 3-6-3, er
foreningens formal å arbeide for å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid for barn og
ungdom. NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og
ungdomsmedisin.
Forslag til ny formulering i NBFs formålsparagraf §3: I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover,
§1-2 og §3-6-3, er foreningens formål å arbeide for god barne- og ungdomshelse ved å fremme
forebyggende, kurative og palliative helsetjenester. NBF skal stimulere til forskning og være et
vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin.
Vedtak: Godkjent.
9. Forslag om at styret kan velge delegater til faglandsrådsmøte i Dnlf
Vedtak: Godkjent.
10. Orientering om styrets arbeid med framtidig møtestruktur
Styret presenterte to mulige modeller:
• Modell 1 (nåværende) med 2 NBF-møter i året, Pediaterdager (3 dager i januar på regionsykehus)
og Vårmøte (3 dager i mai/juni på lokalsykehus).
Fordeler: Godt etablert. To årlige møter kan føre til deltakelse for flere? Mindre møter med mer
interaksjon mellom deltagere, samt anledning for mindre avdelinger til å presentere sitt fagmiljø og
sin region. Mer overkommelig å lage arrangement for 120 enn 250 personer?
• Modell 2 (alternativ modell) med 1 årlig NBF-møte i form av Pediaterdager (5 dager i mai/juni,
vekselsvis region- og lokalsykehus) samt digitalt arbeidsmøte høst/vinter.
Mulige fordeler: Lettere å tilrettelegge for redusert drift på avd. 1 gang i året? Større møte kan gi
mulighet for parallelle sesjoner og spissing av faglig program. Gode erfaringer med digitalt
arbeidsmøte.
• Diskusjon:
o Tydelig stemning blant deltagerne på årsmøtet for å fortsette med nåværende modell med to årlige
møter. Dette gjør det lettere for mindre sykehus å sende folk, samt at vårmøtet betyr mye for små
sykehusmiljøer. Viktig å kunne møtes!
o Fint med to muligheter for å sende inn frie foredrag årlig. o Møtetidspunkt i mai/juni kolliderer
med mange store pediatriske konferanser.
o Innspill om at for mye parallellsesjoner er uhensiktsmessig, da NBFs møter er en god mulighet til å
bli oppdatert på andre fagfelt enn ditt eget. Som barnelege (særlig på mindre sykehus) bør man
kunne litt om alt.
o Fint med kombinasjon med praktisk del av LIS-kurs med NBF-møter, lettere å argumentere for å
sende LIS på kurs.
o Det er også mulig å fortsette med nåværende modell og samtidig fortsette med digitalt
arbeidsmøte
o Ønske om å streame møtene uansett, slik at flere får mulighet til å delta
11. Presentasjon av ny nestleder og leder i NBF
Ny leder: Astri Lang, Ahus (valgt som nestleder i 2019, blir da automatisk leder)
Ny nestleder: Hege Kristiansen, Førde
12. Valg av nytt styre
Styrets innstilling til styremedlemmer: Fride Bysveen Lier (OUS), Katrine Engen, (Lillehammer),
Farhan Saleem Ud Din (Ålesund), Kristian Thaulow (Haukeland), Signe Hatteland (Stavanger), JanMagnus Aase (Haukeland), Nils Thomas Songstad (Tromsø).
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Vara: Einar Bryne (Tønsberg), Zuzana Huncikova (Stavanger).
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
13. Valg av valgkomite
Styrets innstilling:
Elisabeth Selvaag – leder.
Henriette Astrup (Kristiansand) Knut Helge Kaspersen (Bodø)
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
14. Gode overganger for ungdom.
Lansering av veileder ved Karianne Tøsse. Saken utgikk pga. sykdom.
15. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.
Hilde Mjell Donkor
Referent
(elektronisk godkjent)

Farhan Ud Din
Referent
(elektronisk godkjent)

Heidi Knudsen
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)

Ingrid Nissen
Protokollunderskriver
(elektronisk godkjent)

Vedtekter for NBF Norsk barnelegeforening
Endringer vedtatt på Årsmøte i NBF 10. juni 2010. Godkjent av sentralstyret i Dnlf 31. januar 2011.
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 01.01.07 godkjent som fagmedisinsk forening for
spesialiteten pediatri. Vedtektene er fastsatt av generalforsamlingen 1. juni 2007.
§ 1. Navn
Foreningens navn er Norsk Barnelegeforening (NBF). Det engelske navnet er Norwegian Pediatric
Association.
§ 2. Forhold til Den norske lægeforening
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet av
foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.
§ 3. Formål og oppgaver
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, §1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål å arbeide for
god barne- og ungdomshelse ved å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid. NBF skal støtte
forskning og fagutvikling, og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin.
§ 4. Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne
som fagmedisinsk forening. Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver
som har tilhørighet til foreningens fagområde. Alle ordinære medlemmer i NBF og assosierte
medlemmer som er lege, har møte-, tale- forslags- og stemmerett. Leger som søker assosiert
medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger, har ikke stemmerett
og kan ikke sitte i styret. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte
medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt av foreningen.

30

§ 5. Æresmedlemmer
Forslag til æresmedlemskap fremmes til styret. Styret utnevner æresmedlemmer. Utnevnelsen
legges fram til orientering i det påfølgende årsmøte.
§ 6. Foreningens organer
Foreningens organer er: Årsmøtet, Styret, Valgkomité.
Eventuelt andre faste komiteer / utvalg opprettet av årsmøtet.
§ 7. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt
ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. Årsmøtet avholdes hvert år i forbindelse med
vårmøtet. Alle ordinære medlemmer av NBF har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Andre kan i
særskilte tilfeller gis tale- og forslagsrett hvis årsmøtet godkjenner dette. Innkalling til årsmøtet skal
være 36 medlemmene i hende minst 4 uker før årsmøtet. Saksliste for årsmøtet med eventuelle
forslag til vedtak skal foreligge sammen med innkallingen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må være meldt til styret senest 8 uker før møtet. Årsmøtet skal: a, Velge møteleder, referenter og
protokollunderskrivere. b, Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. c, Behandle styrets
årsberetning. d, Behandle og godkjenne revidert regnskap. e, Behandle styrets forslag til budsjett. f,
Behandle kontingent for assosierte medlemmer. g, Behandle den øvrige saksliste. h, Foreta valg av
leder og styre, revisor og valgkomité. Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og
kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/ eller
medlemmene. Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede
medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til
Dnlfs lover §3-3-3. Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så
langt den/ de passer. Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.
§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også
avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i §7 gjelder så langt de passer.
Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.
§ 9. Styret
Styret i NBF består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og fire styremedlemmer. Det skal
i tillegg velges 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem). Minst to styremedlemmer skal være i
pediatrisk utdannelsesstilling. Minst ett styremedlem bør ha arbeidsplass utenfor barneavdelingene.
Nettredaktør og Paidosredaktør skal være medlem av styret. Styret velges på årsmøtet for en
periode på 2 år. Ved særskilt avstemning velges nestleder som etter en periode på 2 år overtar som
leder. Samlet tid som leder og nestleder er 4 år og kan ikke forlenges. For å sikre kontinuitet bør ikke
mer enn fem styremedlemmer skiftes ut samtidig. Styret fordeler selv de enkelte styreverv.
Varamedlemmene møter i styret ved vakanser. De holdes oppdatert om styrets arbeid gjennom
saklister og møtereferater. Hvis noen av styrets regulære medlemmer må fratre styret varig, rykker 1.
og deretter 2. Varamedlem inn fram til neste styremøte. Styremøter innkalles etter beslutning av
leder, eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret kan fatte vedtak når minst 4
styremedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens
stemme avgjørende. Det utarbeides protokoll fra styremøtene. Styret ivaretar NBF’s interesser og
leder virksomheten i henhold til formålsparagrafen. Viktige saker og prinsippspørsmål skal legges
fram for medlemmene på årsmøtet eller ordinært medlemsmøte. Styret skal arrangere minst 2
medlemsmøter årlig: pediaterdagene og vårmøtet med årsmøte. Vårmøtene skal alternere mellom
alle barneavdelinger unntatt universitetsavdelingene. Pediaterdagene alternerer mellom
universitetsavdelingene. Styret skal utarbeide årsmelding om foreningens virksomhet. I denne skal
inkluderes beretninger fra interessegruppene og de oppnevnte utvalg, samt revidert regnskap. 37 §
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§ 10. Valgkomitéen
Valgkomité velges av årsmøtet med simpelt flertall for 2 år ad gangen. Valgkomiteen skal bestå av 3
medlemmer hvorav en må være i pediatrisk utdannelsesstilling. Valgkomiteens innstilling skal sendes
ut til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet. Valgkomiteen forbereder valg av styre m/
varamedlemmer, kurskomité og eventuelt andre utvalg/ komiteer som er lovfestet eller opprettet av
årsmøtet.
§ 11. Interessegrupper
Årsmøtet kan vedta å opprette interessegrupper innen visse fagfelt. Interessegruppene
representerer spisskompetansen innenfor disse fagfelt. De skal stimulere til forskning og
videreutvikling av fagfeltet, og være høringsinstans for styret i saker som faller innenfor fagfeltet.
Interessegruppene skal videre ha et spesielt ansvar for oppdatering og revisjon av relevante kapitler i
NBF sine veiledere. Interessegruppene kan ikke opptre utad i fagpolitiske spørsmål uten i samarbeid
med styret eller gjennom styret. Interessegruppen skal ledes av en arbeidsgruppe med en leder og
minst to medlemmer. Disse velges på et interessegruppemøte for to år ad gangen med mulighet for
gjenvalg. Valget skal annonseres i møteinnkalling minst 4 uker før møtet avholdes. Møteinnkallelse
skal sendes alle medlemmer av NBF, og er åpent for alle medlemmer av NBF. Et av medlemmene i
arbeidsgruppen er ansvarlig for å formidle informasjon om interessegruppens aktivitet og fagfelt til
NBFs medlemmer via trykte publikasjoner eller gruppens nettsider. Interessegruppene bør avholde
minimum ett møte per år, og skal årlig avlevere kortfattet årsrapport om sin virksomhet til styret i
NBF. Denne rapporten legges ved styrets årsberetning.
§ 12. Vedtektsendringer
Lovendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Lovendringsforslag må være innsendt til styret
senest 8 uker før årsmøtet, og forslagene må være medlemmene i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Til lovendring kreves 2/3 flertall blant de medlemmer som er tilstede og som avgir stemme.
§ 13. Oppløsning
Oppløsning av NBF krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Forslag om oppløsning må settes fram på
foregående årsmøte. Hvis NBF oppløses skal eiendeler og midler tilfalle Den norske lægeforening.
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Plan for kommende møter i NBF
NBFs to årlige møter, Pediaterdagene og Vårmøte, arrangeres av henholdsvis universitetssykehusene
og lokalsykehusene. Fra og med høsten 2019 har styret gjort et grundig arbeid med å evaluere NBFs
møtestruktur for de neste 5-10 årene, og dette arbeidet ble sluttført i siste del av 2021. Det er sett på
alternativer som ett årlig møte, et større og et mindre årlig møte, hvor sistnevnte i større grad
fungerer som et arbeidsmøte for bl.a. interessegruppene, og å fortsette med aktuell struktur. Temaet
er blitt diskutert på diverse styremøter og avdelingsoverlegemøter. I årsskiftet 2020/21 ble det sendt
ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene hvor nærmere 30 % respondert. 70 % av disse ønsket
to årlige møter. Det er også gjort en spørreundersøkelse blant avdelingsoverlegene. Temaet ble tatt
opp på årsmøtet i Tromsø september 2021, hvor tilbakemeldinger fra salen viste tydelig overvekt for
å fortsette med aktuell struktur. Styret konkluderte så i etterkant med at foreningen ønsker å
beholde aktuell møtestruktur og rotasjonsordning inn i fremtiden.
I oppsettet for disse møtene etterstrebes det å ha best mulig variasjon på hvor i landet det
arrangeres, nord-sør og øst-vest. Som følge av diverse utsettelser av NBFs møter grunnet Covid-19,
har det vært nødvendig å gjøre endringer for at det skal oppfylles.
Nytt oppsett, gjeldende fra feb. 2022, blir som følger (listen inkluderer oversikt tilbake i tid):
År
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Pediaterdager
AHUS/OUS
Tromsø
Stavanger
AHUS/OUS
Trondheim
Bergen
AHUS/OUS
Tromsø
Stavanger
AHUS/OUS
Trondheim
Bergen
AHUS/OUS
Utsatt Covid-19
Tromsø september
Stavanger
AHUS/0us
Trondheim
Bergen
AHUS/OUS
Tromsø
AHUS/OUS
Stavanger
AHUS/OUS
Trondheim januar
Endring okt til jan
OUS RH oktober
Bergen oktober
Tromsø oktober

Vårmøte
Levanger
Tønsberg
Drammen
Bodø
Hammerfest
Skien
Ålesund
Kristiansand
Lillehammer
Førde
Elverum
Kalnes
Haugesund
Levanger
Utsatt Covid-19
Utsatt Covid-19
Tønsberg
Bodø
Drammen
Hammerfest
Skien
Ålesund
Kristiansand
Lillehammer
Førde
Elverum
Haugesund
Fredrikstad
Levanger
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Regnskap og budsjett
Budsjett
2023

Budsjett 2022

Regnskap
2021

Anskaffede midler
Ordinær kontingent

670 000

800 000

668 511

Årsmøtefastsatt tilleggskontingent frikjøp leder

290 000

100 000

286 500

Kontingent for assosierte medlemmer

15 000

15 450

Tilskudd
Sum anskaffede midler

975 000

900 000

970 461

100 000

60 000

331 590

1 075 000

960 000

1 302 051

Aktivitet som oppfyller formålet
Inntekter møter
Sum aktiviteter som oppfyller formålet
Aktivitet som skaper inntekter
Annonser Paidos

250 000

264 500

Kontoregulering (KU-konto)
Sum aktiviteter som skaper inntekter
Finansinntekter

105 000
1 325 000

1 671 551

5 000

7 000

3 323

1 330 000

967 000

1 674 874

350 000

60 000

378 300

65 000

46 000

57 098

300 000

300 000

50 001

Internasjonalt arbeid

40 000

30 000

38 377

Kvalitetsutvalget (KU)

100 000

Faglig arbeid

300 000

300 000

257 010

1 155 000

736 000

961 493

Frikjøp leder

125 000

100 000

41 667

Andre administrasjonskostnader

350 000

250 000

486 722

Sum forbrukte midler

1 630 000

1 086 000

1 489 882

Årets aktivitetsresultat

-300 000

−119 000

184 992

Sum anskaffede midler

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader Paidos
Gåver/støtte
Kurs/konferanse

Sum kostnader til formålet

180 707
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