Referat fra Årsmøte i Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF),
Bergen, 24. april 2016
1.Valg av møteleder og referent
Møteleder overlege Sean Wallace, styreleder i NBNF
Referent Jasmina Tajsic, styremedlem i NBNF
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksliste presentert til møtedeltakere og blitt godkjent.
3. Presentasjon av styremedlemmer og orientering om virksomhet i det siste året:
▪ Nåværende styremedlemmene:
- Sean Wallace, styreleder
- Anders Steinsvik Alme, kasser
- Andreas Slørdahl, Web ansvarlige
- Cathrine Monrad Hagen, sekretær
- Jasmina Majkic-Tajsic, vitenskapeligansvarlig
Anders Steinsvik Alme og Andreas Slørdahl går nå ut av styret etter 2 år. Styret takker Anders og
Andreas for sin stor innsats.
▪ Presentasjon av de nye styremedlemmene:
Valgkomiteen v/ Einar Bryne har foreslått to nye medlemmer:
- Johan Askelund, barnelege og leder på Habiliteringen ved sykehuset i Stavanger og
- Katrine Leversen, barnelege fra Haukelandsykehuset i Bergen.
Begge har sagt ja til å stille opp. Det er ved valg av nye medlemmer tenkt på både geografi, akademi
og kjønn. Forslaget vedtatt i plenum.
▪ Styrelederen orienterte om styrets virksomhet det siste året, som inkluderer flere telefonmøter og
e-post korrespondanse mellom styremedlemmene og andre instanser. De siste møtene handlet
hovedsakelig om organisering av NBNF Vintermøtet. Styret har bestemt at Vintermøte i år finner
sted i Bergen i istedenfor Lillehammer. Dette etter initiativ fra kollega Omar Hikmat fra Haukeland
sykehuset som har spurt styret om NBNF kan støtte et epilepsirelatert seminar med utenlandske
foredragsholdere. Med bakgrunn i dette har styret etter nøye vurdering og drøfting besluttet å flytte
NBNF-møte til Bergen i år.
4. Årsberetning 2015/2016 v/ kasser Anders Steinsvik Alme:
▪ Gjennomgått revisorberetning av regnskap for NBNF 2015 og funnet i orden av revisor.
▪ Anders orienterte om økonomi:
Inntekter 2015: 51 000,-, Utgifter 2015: 31 836,Saldoregnskap per 31.12.2014: 278 061,Saldoregnskap per 31.12.2015: 297 225,Sum overskudd for 2015: 19 164,Det er tre utenlandske foredragsholdere på dette Vårmøtet, honorar og overnatting dekkes av
driftsbudsjett. Mulig vi går i balanse etter dette møtet.
Kursavgift på 2200,- for 1 dags kurs og 2900,- for 2 dagers kurs. DNLF har satser og krever at disse

følges for at kurset kunne godkjennes som utdanningskurs.
Medlemskontingent: 300,- per år for vanlige medlemmer.
Betaling til EPNS som krever en liten kontingent fra hvert medlem ( 75,- Danske kroner per medlem).
Dette brukes til å sponse deltakere fra Øst Europeiske land mhp. reiseutgifter.
5. Diskusjon ang. Interessegruppemøter i tilknytting til Pediaterdagene og Vinter/Vårmøter.
▪ NBNF prøver så godt det lar seg å gjøre å holde interessegruppemøte innenfor barnenevrologi.
På NBLF sitt Vårmøte 2015 i Skien holdt Sean Wallace og Bjørn Bjurulf foredrag.
▪ Styrelederen Wallace har hatt et telefonmøte med NBLF ang. dette tema.
▪ Det er nevnt at noen subgrupper som for eksempel onkologene ikke er interessert i å ha
interessegruppemøter på Pediaterdagene.
▪ På Pediaterdagene 2016 i Oslo var det vel ikke holdt separat interessegruppemøte?
▪ På NBLF sitt Vårmøte i Hammerfest er det ikke planlagt et interessegruppemøte, men NBNF blir
representert av styremedlem Jasmina Tajsic som kommer til å holde et foredrag om den nasjonale
WE-studien på forkurset 01.06.16. Barnenevrolog Jørgen Landehag vil holde foredrag om CP.
▪ Reist ønske om et bedre nettverk innenfor barnenevrologi og barnehabilitering.
▪ Espen Lien: NBNF har erfart lite oppmøte på interessegruppemøtene. Mange er i flere subgrupper
og klarer ikke å møte samtidig på flere møter.
▪ Det kom forslag om parallell sesjoner og at ansvar for interessegruppemøter tar kollegene som
dekker landsdelen hvor Pediaterdagene eller Vårmøter holdes.
▪ Kjersti Ramstad: anbefaler at det drives med faglig nettverk og at det trekkes inn yngre kolleger,
samt at det tas spennende temaer opp og ikke legger ned disse møtene.
▪ Selma Mujezinovic Larsen: foreslår at barnenevrologiske møter organiseres sammen med andre
fagfelt innenfor pediatri.
▪ Natalia Kuklina var på årsmøte i «søvnforening» i Bergen og foreslår å slå sammen
interessegruppemøtene, siden søvnforstyrrelse er et aktuelt tema ved daglige arbeid innenfor
barnenevrologi.
▪ Katinka Aslaksen: viktig med offentliggjøring av møtetidspunkt for å unngå dårlig oppmøte.
▪ Avtalt at Wallace snakker med NBLF.
6. NBNF: høringsuttalelser og annen engasjement:
▪ Styret i NBNF har bidratt til følgende høringsuttalelser:
▪ Nasjonal faglig retningslinjer for palliativ behandling til barn og unge, uavhengig av diagnose. Egen
forelesning om dette holdt den 26.04.16 v/Jens Grøgaard fra Helsedirektoratet.
▪ Bidratt med svar til den nye pleiepengerordningen
▪ Nasjonal faglig retningslinjer for oppfølging av barn på helsestasjon 0-5 år.
▪ Sean Wallace ble invitert av forening for hjertesykebarn og skriver nå om det tverrfaglige arbeidet
basert på de internasjonale retningslinjer.
▪ Hjernerådet: Wallace var på et møte i Hjernerådet som har formål å arbeide med saker av felles
interesse for sykdommer i nervesystemet, øke kjennskap til hjernesykdommer og arbeider for bedre
forebygging, behandling og rehabilitering. Hjernerådet består av brukerorganisasjoner,
behandlingssentre og forskningsmiljøene. Har en budsjett på 1 mil/år og trenger leger, forskere,
pasientgrupper å bidra i. 30% av befolkning er rammet av nervesykdommer i livet, mens i Norge går
bare 10% til nevrologisk forskning. Kollega Einar Bryne hadde et møte på Rikshospitalet med
Hjernerådet og brukere der han snakket om habilitering ved hjerneskade og CP bl. annet.

7. Ang. kommunikasjon, hvordan skal dette foregå:
▪ Einar Bryne: foreslår at offentlige dokumenter legges ut på NBNF nettside for lesing. Denne ligger
på NBLF nettsiden.
▪ Å være litt mere aktiv med oppdatering av nettsiden.
▪ G-mail for NBNF fungerte lite. Legges ned.
▪ Det oppfordres til at aller blir med på NBNF sin Facebook. Være proaktiv. Nyhetene legges ut.
▪ E-post er greit for de fleste. Einar Bryne: foreslår at det lages en felles E-postadresse for vår
interessegruppe.
8. NBNF har sine representanter i følgende Europeiske organisasjoner:
▪ EPNS (European Paediatric Neurology Society). Norske barnenevrologer representeres ved Espen
Lien. En gang per år holdes det møte med delegater i ulike steder i Europa. Siste møte var i Bucuresti,
Romania. I tillegg holdes det forskningsmøter annet hvert år med mange undergrupper. EPNS har
diverse kurs og komiteen vurderer EU-standard innenfor fagfeltet. Det er forskjeller mellom land når
det gjelder spesialist utdanning.
▪ Her i landet er det ingen subspesialiteter innenfor barnenevrologi for eksempel, på lik linje som
andre spesialiteter. Det er heller ikke generelle krav til dette, men kan skaffes på individuell basis.
Diskusjon om siste nevnte har pågått i mange år i Legeforeningen som ønsker ikke per dato
underspesialiteter.
- Sean Wallace: Norge er eneste land i Europa som ikke har subspesialiteter
- Nannette Mjellem: mere formel undervisning ønskes
- Anette Ramm-Pettersen: NBLF vil ikke ha subspesialiteter i pediatri, men bør vite hva som er
utdanningsplan. Subspesialisering vil påvirke rekruttering.
- Kathinka Aslaksen: Hvordan møte presset fra foreldre? Begynne med LIS utdanning. Per i dag kan
LIS leger ha obligatorisk kurs (200 timer) uten barnenevrologi. Legeforeningen har ikke tatt kontakt
med NBNF ang. LIS legene som vurderes til å være dårlige.
- Konkludert i plenum at styret forbereder en sak mhp. dette til NBNF møte i neste år. Ønskes
nasjonalt kunnskapsbase. Sean og Espen sender ut mere informasjon vedr. spesialistutdanning.
▪ Kjersti Ramstad er medlem av EACD (European Academy of Childhood Disability). Orienterer om
denne organisasjonen som ligger nærmere barnehabiliteringen. Årets møte holdes i Stockholm
1-5. juni 2016. Det har kommet innspill om at NBNF har en representant i EACD. Styret tar kontakt
for å høre hvor mye det vil koste. Nasjonal koordinator Ånen Årli overtar funksjonen fra Kjersti
Ramstad nå. Alle stemte for.
9. Virksomhetsplan 2016/2017:
▪ Styret v/NBNF foreslår at hvert andre framtidige Vintermøte holdes på Lillehammer og at hvert
andre arrangeres i en annen by og med mer ambisiøst vitenskapelig program. Forslaget vedtatt. Reist
ønske om at tidspunktet for møtet annonseres tidlig på året.
▪ Kjersti Ramstad: forslag om å legge Vintermøter til Pediaterdagene. Sean tok dette opp med NBLF
som ikke var possitiv til dette. Sean tar spørsmålet opp med dem igjen. Vi ønsker årlige møter eller
evt. som egen sesjon på Pediaterdagene og med utenlandske foredragsholdere.
▪ Politisk arbeid: det er meget ønskelig med innspill fra medlemmene på hva som ønskes å være
annerledes i arbeidshverdagen og for pasientene innenfor barnenevrologi og habilitering.

10. Eventuelt:
▪ NBLF har et samarbeidsprosjekt med Botswana. De trenger folk som har klinisk erfaring. Et annet
prosjekt i Sri Lanka er et nettverk for habilitering.

