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1. Konstituering !
1. Navneopprop 
2. Praktiske opplysninger 
3. Valg av ordstyrer 
4. Valg av referenter 
5. Valg av tellekorps 
6. Godkjenning av dagsorden !
2. Årsmelding fra styret og utvalgene 
(NB! Se også www.nfbui.no)  !
1. Styrets beretning for perioden  
 
Styret har i perioden bestått av:  
 
Odd Sverre Westbye Leder   BUP St. Olavs Hospital  
Gerd Blomhoff Pedersen Nestleder  BUP Voss sjukehus  
Lars Lund   Styremedlem  BUPA Sykehuset Buskerud  
Lene Lund   Styremedlem  BUP Tøyen  
Ellen Rasmussen Fjelldal Styremedlem  BUP Mo i Rana  
Roy Madsen   Styremedlem  BUP Sørlandet sykehus  
Unn Bjørklund  Styremedlem  BUP Kongsvinger  
Vigdis Raad  Styremedlem  Bjerketun  
Eivind Grasdahl  Styremedlem  BUP Stord  
 
Styrets arbeid: 
Styret har i perioden hatt 8 møter og behandlet om lag 50 saker. Hovedvekten av sakene 
har vært tilknyttet de faste utvalgene; kongressen, lederkonferansene og det sosialpolitiske 
engasjementet. Se egne beretninger under.  
 
I tillegg til disse faste sakene har styret spesielt arbeidet med 3 løpende IT prosjekter med 
finansiering i fra Sosial- og helsedirektoratet.  
1. Elektronisk samhandling (BUPkom) 
Dette prosjektet går nå mot sin avslutning. Produktet BUPkom er utviklet i et samarbeid 
mellom NFBUI og VISMA. 10 pilot BUPer har prøvd ut produktet som nå er så 
gjennomarbeidet at det er lagt ut på markedet for at alle som ønsker det kan ta det i bruk. 
Programmet gir muligheter for elektronisk dialog med pasienter, det gir mulighet for 
elektronisk mottak av henvisninger og sending av epikriser, booking av timer på en BUP 
og varsling av timer til pasient og/eller pårørende. Prosjektet mottok kr. 643.125 i støtte i 
2007, og det søkes om flere midler i 2008 for bredding av produktet.  
2. E-diagnose 
Prosjektet mottok kr 681.000 i støtte i 2007 som også var oppstartsåret. Målet er å lage 
elektroniske versjoner av anerkjente utredningsverktøy, la informantene fylle ut disse via 
internett med dirkete tolkning og videre lagring i BUP-data. Vi arbeider for å muliggjøre 
dette med verktøyene ASEBA og DAWBA. Arbeidet fortsetter i 2008.  

http://www.nfbui.no


3. Revisjon av henvisningsskjema 
Sosial- og helsedirektoratet ba foreningen om å revidere det nasjonale 
henvisningsskjemaet som brukes i BUP. Skjemaet er utviklet av fagfeltet selv og eies av 
NFBUI. Det er tett knyttet opp mot BUP-data. Revisjonen kommer etter anbefalinger fra 
bl.a. Agledalutvalgets rapport om tidlig hjelp til barn og unge med rus og/eller psykiske 
problemer. Foreningen mottok kr. 150.000 til dette arbeidet som avsluttes i 2008.  
 
NFBUI har vært representert i arbeidet med ny praksisveileder for feltet.  !

2. Beretning fra kongressutvalget 
Komiteen begynte som vanlig sitt arbeid tidlig på høsten 2007.  Det har vært avholdt en 
rekke telefonmøter i løpet av denne perioden.  Det har i tillegg vært avholdt møter i 
forbindelse med lederkonferansene både på høsten og våren.  Det har vært møter i styret 
hvor styret har bidratt med ideer og generelle ideer og drøftinger.  Dette har særlig vært 
nødvendig da NFBUI i 2008 feirer 50-års jubileum.  Det ble besluttet å markere dette ved 
å lage årets kongress noe annerledes enn tidligere år.  Dette skjer ved at det blir lagt opp til 
en markering ved åpningen samt jubileumsfestmiddag onsdag 28. mai.  Her er det invitert 
en rekke gjester, bl.a. H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit. Det ble besluttet at det også skal 
utgis et festskrift som blir redigert av Kjell Wigers og Ole Audun Rostad. Siden strukturen 
på Kongressen er annerledes har også arbeidet måtte legges opp noe annerledes. De som 
har sittet i komiteen er:  
Fra R-BUP,  Astrid Furre 
Fra NFBUI styret  Gerd Blomhof Pedersen  
     Ellen Fjelldal Rassmussen  
     Eivind Grasdahl 
     Lars R. Lund  
Arbeidet i komiteen har som vanlig vært givende og mange har lagt ned en betydelig 
arbeidsinnsats for det meste på fritiden.   !

3. Beretning fra administrasjonsutvalget 
Utvalget har bestått av: Lene Lund, Unn Bjørklund og Odd Sverre Westbye  
Det er avholdt to lederkonferanser i perioden. Den første i Ålesund 17. – 19. oktober 2007 
og den andre 5. – 7. mars i Kristiansand. Følgende tema har vært belyst:  
Ålesund: 
”1. linjetjenesten og 2. linjetjenesten – Hvem skal gjøre hva?.” Nærmere presentasjon på 
våre hjemmesider.  
Kristiansand: 
”Organisering av BUP spesialisthelsetjenesten – gjør det noen forskjell?” Nærmere 
presentasjon på våre hjemmesider.  !

4. Beretning fra fagutvalget for BUP-data !
Fagutvalget har i perioden bestått av: !
Ketil Hanssen-Bauer Unn Bjørklund Dag Bjørstad



!
NFBUI oppnevner 3 representanter, Visma Unique 3, og Morten Lossius leder utvalget. !
Det har vært avholdt 3 møter i fagutvalg for BUP-Data i generalforsamlingsperioden. 
Fagutvalget har i samarbeid med styret i NFBUI arbeidet med videre driftsutvikling og Visma 
sin oppfølging overfor brukerne. Hovedtemaer på fagutvalgsmøtene har vært endringer i 
diagnoseregistrering, endringer i POLK-utlesing, ferdigstillelse av Bupkom som 
piloteringsprosjekt samt gjennomgang og diskusjon rundt endringsforslag fra brukerne.  !
5. Beretning fra sosialpolitisk utvalg 
Utvalget har bestått av: Vigdis Raad og Roy Madsen. 
Sosialpolitisk utvalg fikk fra generalforsamlingen et mandat om å knytte til seg en 
ressursperson med kompetanse på etisk refleksjon. Dette er gjort ved at Dagfinn Ulland ved 
Sørlandet sykehus ble kontaktet, og han sa seg villig til dette. Det har så langt vært et møte 
med ham, samt at han har forfattet en kronikk som er til vurdering ift. å bli publisert fra 
NFBUI. 
 Videre har utvalget hatt et møte for å diskutrere strategi og tenkning rundt utvalgets mandat - 
noe en har drøftet videre i styret. En finner det så langt viktig å påpeke at det å være aktiv i.f.t. 
sosialpolitiske spørsmål generelt er vanskelig og spesielt vanskelig når vi er en organisasjon 
som ikke har enkeltmedlemmer men institusjoner som medlemmer. De utspill som vi måtte 
komme med må være gjennomdrøftet og inneholde en tenkning som i det minste hele styret 
må stå inne for, noe som i seg selv kan være en utfordring. 
Det sosialpolitiske utvalget har i samarbeid med utvalgte forfattere fått lagd 3 kronikker. 
Disse omhandler: 
1. Ungdom med problematikk innenfor grenselandet barnevern, rus og psykiske vansker. 
2. Hvorledes prioriteres barn og unge innenfor opptrappingsplanen. 
3. Etiske refleksjoner rundt hvordan fagfeltet telles og måles. 
  
I tillegg til dette er utvalgets medlem Roy Madsen vært med i utarbeidelse av 
praksisveilederen samt hatt en løpende dialog med helsedirektoratet vedrørende  
spørsmål om inntaksrutiner i fagfeltet. 
  
I skrivende stund blir kronikk nr. 1 forsøkt publisert, de to neste er under diskusjon i styret. 
  
En vil anbefale at generalforsamlingen gir utvalget et år til på å definere oppgaver og meisle 
ut en videre kurs. !!

Børre Hilden Magne Ivar Furevik Ole Audun Rostad

Morten Lossius



3. Årsregnskap for 2007 !
1. Resultatregnskap for foreningen og balanseregnskap !

Regnskap for Norsk Forening  for Barne og Ungdomspsykiatri 

Regnskap
Inntekter 2007 2006 2005

Statsstøtte 103 800 100 000 100 000

Seminarer 268 600 525 352 306 370

Kontigenter 180 400 182 600 182 700

Renter 10 924 7 121 4 480

sum inntekter 563 724 815 073 593 550

Utgifter

Lønn og honorar 42 981 43 600 74 539

Seminarer 361 170 560 837 230 103

Profil gruppe/kontorgruppe 9 914 28 889 12 089

E diagnose 0 1 557

kompetanseheving miljøterapeuter 875

Kontorhold 25 831 32 385 55 573

Stipend 15 000 25 000

Styret, reiseutgifter 195 825 159 673 118 626

Styret diverse 31 329 28 110 44 960

Sum utgifter 667 925 870 051 560 890

Årsoverskudd  -104 201 -54 978 32 660

Balanse
Eiendeler

Edb skjemaer 1 823 1 823 1 823

Fordringer 6 400 12 800 22 642



 !
Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner framlagte regnskap. !

Bank beholdning 323 966 431 568 449 693

  332 189 446 191 473 922

Egenkapital 306 498 410 700 465 442

kortsiktig gjeld 25 691 35 491 8 480

Sum gjeld og egenkapital  332 189 446 191 473 922



4. Budsjett for 2008  !
1. Forslag til budsjett for 2008  
 
ÅR:   2008 rev.  2009 
Inntekter   
Kontingent  283.000  300.000  
Statsstøtte   105.000  105.000  
Seminarer   310.000  307.000  
BUPDATA   0   0 
Renter       7.000      8.000  
SUM:   705.000  720.000 
Utgifter 
Lønn/honorarer    50.000    50.000  
Seminarer   335.000  350.000  
Kontorhold    50.000    50.000 
Reiseutgifter styret 200.000  200.000  
Styret diverse    50.000    50.000  
Kontorfaggruppa    20.000    20.000  
SUM:   705.000  720.000 !

Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett. !
5. Saker fra styret og innkomne saker !
1. Fusjon med Teamforeningen  

Søknad om medlemskap i IACAPAP ble sendt 4. okt 2007, pr. dato er det ikke kommet 
svar på søknaden. Når betingelsene for medlemskap er mottatt vil styret legge fram en sak 
for generalforsamlingen med forslag til vedtak.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Saken fremmes første generalforsamling etter at alle sider i saken er avklart.  !

2. Rapport fra BUP-kom prosjektet og E-diagnoseprosjektet 
Elektronisk samhandling 
NFBUI har de siste 4 årene mottatt om lag 4 millioner kroner i støtte for 3 ulike tiltak (I 
tillegg til disse to prosjektene har en også fått støtte til revisjon av henvisningsskjemaet til 
BUP.) som er ledende i helsevesenet når det gjelder å ta i bruk ny teknologi til 
diagnostikk, til behandling, til samhandling og til administrering av tjenestetilbudet.  
BUPkom er det største prosjektet der vi som eier av BUPdata har samarbeidet tett med vår 
samarbeidspartner VISMA i å utvikle en sikker dialog med våre brukere/pasienter og hvor 
denne dialogen logges direkte inn i journalen til pasienten. Videre gir BUPkom muligheter 
for booking av timer som BUPene kan legge ut på nettet, den sender epikriser og mottar 
henisninger elektronisk og den gir oss muligheter for automatisk varsling til pasientene og 
deres pårørende om ikke å glemme timen på BUP neste dag. Etter 3 år med prosjekt og 



pilotdrift har vi i BUPkom et ferdig utviklet produkt som vil komme både fagpersoner og 
brukere av våre tjenester veldig til nytte. Piloteringen av programvaren er ferdig, nå skal 
vi selge det til et samlet fagfelt. Ikke for å tjene penger, men for å gi alle BUPene 
muligheter til å ta i bruk et fremtidsrettet verktøy som både letter arbeidet og som gjør vårt 
tilbud enda bedre. BUPkom henger uløselig sammen med BUP-data som er vår eiendom, 
og det er NFBUI som har mottatt midler til dette utviklingsarbeidet. BUPkom bidrar 
derfor til å gjøre BUPdata til et enda bedre produkt som er tilpasset vårt behov.  
 
E-diagnose 
Dette er et annet prosjekt der vår visjon er å kunne knytte elektroniske utredningsverktøy 
(i denne omgangen DAWBA og ASEBA) direkte til pasientens journal i BUPdata. Med 
det menes at pasienter, pårørende eller andre som kan være informanter om et barn/
ungdom kan rapportere på et anerkjent verktøy via internett og sikre kanaler direkte til 
pasientens journal. Og da via en database som både anonymiserer dataene for forskning 
og som scorer rapporten før den videresendes til pasientens journal. Dette er 
gründerarbeid der kommersielle interesser og faglige interesser krysser hverandre på 
mange plan. Alle utredningsverktøy er åndsverkbeskyttet, de har faglige interesser knyttet 
til seg og ikke minst så har de forskningsinteresser knyttet til seg. Alt dette skal det tas 
hensyn til i en verden der vi må ta kommersielle hensyn og der landegrenser ikke skal 
være et hinder. Arbeidet er kommet godt i gang, men det gjenstår mye arbeid før vi kan 
presentere en ferdig prototyp for uttesting i noen utvalgte BUPer.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen tar orienteringene til etterretning.  !

3. Medlemskap i NBO 
Medlemskap i Nordic-Baltic Organization for Professionals working with Children and 
Adolescents, NBO. 
Det vises til tidligere saker om NFBUI’s kontakt med de Nordiske og Baltiske land. På 
generalforsamlingen i 2000 ble det vedtatt at NFBUI skulle intensivere samarbeidet med de 
Baltiske stater. Styret i NFBUI har senere funnet ut at det er mest hensiktsmessig at dette 
samarbeidet ivaretas gjennom vårt medlemskap i det som den gang var Nordisk Forening.  
Fram til i dag har det vært arbeidet med å opprette forbindelser og bygge nettverk mot disse 
landene. Etter ønske fra medlemmene i Nordisk forening og de Baltiske 
samarbeidsorganisasjoner ble det våren 2007 avholdt et møte i Riga hvor det ble opprettet en 
ny forening som kalles; Nordic-Baltic Organization for Professionals working with Children 
and Adolescents.  Det vises til vedlagte statutter for NBO som følger saken. 
Under tidligere drøfting av saken i styret i NFBUI ble det etterlyst regnskap og budsjett for 
NBO.  Dette foreligger og er godtatt i arbeidsutvalget i NBO.  Det er drøftet i NFBUI’s styre 
og godkjent der. 
Det ble videre drøftet hvem som kan være medlem i NBO.  Det ble ytret synspunkter om at 
fagorganisasjoner ikke kan være medlemmer.  Dette er drøftet i styret i NBO og de deler dette 
synspunktet.  Det er imidlertid grensetilfelle som for eksempel den Svenske Foreningen for 
Barne- og Ungdomspsykiatri som er en fagforening, men som i tillegg har et utvidet 
virkeområde som også omfatter å arrangere fagkonferanser for fagfeltet langt ut over egne 
rekker.  Styret i NBO ønsker derfor å kunne ha en åpenhet i forhold til å kunne vurdere 



organisasjonene som søker medlemskap.  Det er imidlertid helt klart at medlemmer som kun 
fungerer som fagforening ikke faller inn under målgruppa for medlemskap i NBO. 
Det har fra NBO sin side vært arbeidet for å få flere medlemmer fra psykisk helsevern for 
barn og unge. Vi har klart det fra Estland.  Et medlem derfra var med.  Dessverre ble hun syk 
og døde sist høst, og det har foreløpig ikke blitt utpekt noen ny representant.  Det har også 
vært problemer for den Danske børne og ungdomspsykiatri i og med at representanten derfra 
også ble syk sist år. Dette jobbes det imidlertid for å få i orden. Til NFBUI’s kongress er det 
invitert medlemmer også fra våre samarbeidsorganisasjoner i NBO.  Vi tror at 
generalforsamlingens vedtak fra 2007 tilsier at vi fra å være med midlertidig medlem bør gå 
over til fast medlemskap fra og med 2008. 
 Det er en kjent sak at det til dels er en meget vanskelig økonomi, særlig for ideelle NGO 
organisasjoner i de Baltiske stater, men også for Nordiske land.  Noen organisasjoner har 
derfor problemer med å betale kontingent, og det har vært laget lempelige ordninger for de 
Baltiske medlemmene.  Dette har ført til at NBO har en noe anstrengt økonomi.  Det er fra 
NBO nå søkt om midler fra Nordisk Ministerråd om midler til en del prosjekter som 
forhåpentligvis vil kunne bedre situasjonen økonomisk.  Det er imidlertid de store 
organisasjonene i Norden som er de største økonomiske bidragsytere, dvs. Norge, Danmark, 
Island og Sverige. 
Det vises for øvrig til beretning fra NBO som er fremlegges på Generalforsamlingen. !
Styrets forslag til vedtak:  
NFBUI går inn som fullverdig medlem i Nordic- Baltic Organisation for Professionals 
working with Children and Adolescents fra og med 2008 i henhold til de statutter som er 
utarbeidet for NBO. Generalforsamlingen forutsetter at arbeidet med å få en god 
representasjon fra BUP spesialisthelsetjenesten fra alle land fortsetter.  
 
Se vedlagte statutter. !
5.4  
Forslag til generalforsamlingen NFBUI fra kontorgruppa !
1. Det bevilges 10 000 kroner til kontorgruppa. 
2. Kontoransatte skal være representert i fagutvalget med en representant som velges på 
Kontorforum. Dette skal være uavhengig av om andre instanser i enkelte perioder er 
representert med kontoransatte. 
3. Generalforsamlingen oppfordrer styret og fagutvalget til å gjeninnføre et felles forum for 
ledere og kontoransatte innrettet på BUP-data og registrering/rapportering, enten det skjer i 
form av egne konferanser eller ved bruk av enkelte lederkonferanser.  !
Begrunnelse: BUP-datakonferansene for ledere og kontoransatte som ble holdt hvert annet år, 
var et viktig forum for samarbeidet fordi både ledere og kontoransatte deltok sammen. Når 
BUP-datatemaer nå i stedet utelukkende tas opp som en mindre del av lederkonferansene, 
mister en et forum for å utvikle dette samarbeidet, og det er få kontoransatte som får mulighet 
til å delta. Det er viktig at kontoransatte er representert i fagutvalget ut fra sin erfaring med 
programmet, rapporteringer og med hva klinikerne spør om til daglig. Vi er klar over at styret 
i denne perioden er representert med en kontoransatt, og det er vi veldig glade for. Det er 



imidlertid ikke sikkert at det alltid vil være slik, det kan tenkes perioder der andre 
styremedlemmer har et engasjement som gjør det naturlig at de sitter der, eller at en 
kontoransatt i styret ikke er så engasjert i BUP-data. Vi ønsker derfor et vedtak om en fast 
representasjon fra kontoransatte som selv jobber med BUP-data i det daglige uavhengig av 
styreplassen, slik at denne representasjonen ikke ved en tilfeldighet faller ut. Om det i så fall 
blir to kontoransatte, fordi også andre er representert med kontoransatt, ser vi ikke som noe 
problem, bare som en styrke.  
  
Vi ser det også slik at når det er styret som er representert med kontoransatt, skal 
vedkommende ta opp og videreføre i utvalget saker som styret er opptatt av, ikke først og 
fremst være der som kontoransatt. En egen representant for kontoransatte innebærer å 
anerkjenne at dette er en gruppe som bør representeres i seg selv.  
  
Videre hadde det vært fint om kontoransattes representant kunne velges på Kontorforum, og 
sitte i eller samarbeide med kontorgruppa, slik at vedkommende hadde flere å spille på - bl.a. i 
vurderingen av hva som bør prioriteres. !
Siri Jensen, Gro Anita Poulsen, Anne Staal, Laila Lunde, Marit Olderskog og Magny 
Skrettingland. !!
Styrets forslag til vedtak: 
1. Det bevilges kr. 10.000 til kontorgruppa som støtte til kontorforum og deres aktivitet. 
2. Det skal være en kontoransatt representert i BUP-data fagutvalg. Representanten utnevnes 
av styret på linje med de andre representantene. Utnevnelsen skjer etter konsultasjon med 
kontorforums arbeidsutvalg. 
3. Generalforsamlingen oppfordrer styret og fagutvalget til å gjeninnføre et felles forum for 
ledere og kontoransatte innrettet på BUP-data og registrering/rapportering, enten det skjer i 
form av egne konferanser eller ved bruk av enkelte lederkonferanser. !
6. Valg !
1. Valg av styre 

Valgkomiteen har bestått av Kjell Wigers, Ole Audun Rostad, Tarjei Tengelsen.  
 
Forslag til vedtak:  
På valg:   Gjenvalg:  Ikke på valg:  
Lene Lund   Ja   Odd Sverre Westbye  
Ellen R Fjelldal  Ja   Gerd B Pedersen  
Lars Lund   Ja   Eivind Grasdahl  
Roy Madsen  Ja   Vigdis Raad  
        Unn Bjørklund  
!. vara: Siv Kvernmo (Tromsø, lege)  
2. vara: Åsmund Bang (Levanger, miljøterapeut)  !



2. Valg av valgkomité for 2009  
Forslag til vedtak:  
Valgkomiteen gjenvelges for ett år. !

7. Avslutning av generalforsamlingen  !
8. Vedlegg: !!



 !!
Statutes for The Nordic- Baltic Organisation for Professionals Working 
with Children and Adolescents. !
§ 1 Name  

The organisation name is “The Nordic-Baltic Organisation for Professionals Working with 
Children and Adolescents” referred to as NBO.  !

§ 2 Fundament 
The work in NBO is based on ideal contribution from the member organisations, 
reflecting the member organisations profiles and the professional code of ethics of the 
different occupational groups. !

§ 3 Purpose   
The organisation is strictly non-profit and has the following purposes: 

• Exchanging information about working with children in institutions and other work 
like policlinic and prevention work. 

• Developing professional skills in every individual member. 
• Developing cooperation, professional competence and understanding of children’s 

needs for treatment, care and education. 
• Working for increased understanding and cooperation between different professionals 

and between Child care and Mental health care. 
• Giving NBO`s members an arena to meet on a grass-root level. !

§ 4 Activities 
• Conference every second year  
• Conferences with special topics on special needs or interests 
• Contacts between different institutions for auditors and excursions 
• Accommodate professional visits from outside of NBO 
• Other activities that will advance the aims of the organisation.  !

§ 5 Membership: 
NBO is open for member organizations from the Baltic and Nordic countries. 

Every member organisation is represented with one member to the NBO board for 2 to 4 
years to increase the continuance.   If any of the member organisations wish to have more 
than one representative at the board meetings in NBO only one representative has voting right 
on the board. !
Additional representatives attend at own expenses. !
It is a goal to have members from both child care and mental health care from each country in 
NBO.  

It is also an aim that the members of the board are working with children and adolescents. 



!
Any organisation or group of institutions organizing a considerably part of the professionals 
working with children and adolescents within their country can apply for membership.  
Application for membership in NBO will be considered by the board.  !
§ 6 Board 
The board of NBO consists of the chosen members from each of the member organisations, 
these are the only ones with the right to vote. !
The board constitutes itself every second year on the first meeting with: leader, vice-leader/
secretary and treasurer. These are the executive board and they are responsible for the work in 
between the board meetings. They are also responsible to submit; budget and accounting, 
prepare the board meetings and handle protocols. !
It is desirable to have board meetings twice a year. !
The board members are responsible to inform their respective organisations.  !
The board is free to engage persons to support their work. !
§ 7 Economy 
The executive board is submitting budget and accounting every year. These are sent to the 
member organisations for information and comments. 

Annual organisation dues for members will be decided in the board every year and paid 
within first of March every year. This due is to compensate for the expenses of travelling to 
board meetings and other administrative expenses. It can be regulated after proposal from the 
board and acceptance from the members of NBO. !
Special economic arrangements may be decided by the board.  !
NBO members are requested to send applications to their countries to get support for 
developing and cooperative projects between the different countries in direction of NBO.   !
§ 8 Dissolution 
If the board in consultation with their respective members suggests NBO to dissolve, this is 
submitted to the boards in the member organisations. It demands at least 2/3 of the board of 
NBO to send this suggestion. If the suggestion is confirmed by the member organisations, the 
board of NBO can decide dissolution. 
Remaining actives is to be shared among the NBO members corresponding to what they have 
paid the last two years, or to a non profit organisation or organisations having similar 
purposes as the NBO after a decision in the board by a majority vote.  !
§ 9 Amendments 
These Statutes may be amended by a two-thirds majority of the members. 

a) Proposed amendments may be originated by the board or a member. 
b) All such proposed amendments must be submitted in writing to the board. !

Decided in Riga 10th of February 2007. !



Beretning fra Nordic-Baltic Organisation for Professionals working with 
Children and Adolescents. !
I februar 2007 ble det avholdt et møte i Riga hvor Nordisk Forening ble omdannet til Nordisk 
Baltisk forening, heretter kalt NBO. 
Det var til sammen 11 organisasjoner som deltok på møtet og ønsket å være med i dette.  
Disse organisasjonene representerer omkring 15- 20 000 mennesker som arbeider med barn 
og unge. Det var representanter fra ulike organisasjoner innen barnevern og psykisk helsevern 
for barn og unge.  I ettertid har de fordelt seg slik: !
Official members of the Board of NBO 
Pille Vaiksaar:   Estonian Organization for Children Homes 
Adress: Viljandi Lasteabi- ja sotsiaalkeskus,   Pärsti vald Viljandi mk. 71024 Estonia 
Mobil: 003725143845     Mail: pille@lak.viljandimaa.ee 
Vana-Võidu pst. 13-8 Viiratsi vald 70101 Viljandi mk. Estonia !
Kestutis Razanas:  Lithuanian Organization for Children Homes 
Office tlf:  0037038541434         mobil: 003706861939 
mail: razanas.k@gmail.com !
Neringa Garaliene:  Lithuania: Special  Teatchers Organization. 
Mobil:  0037065773247    Mail:neringa.g@hotmail.com 
Tvirtoves AL 1-37   LT-50166 Kaunas !
Liene Friesehenbrudere:  Latvian Children Homes Organization. 
Office tlf.003717800602  Mobil:037129149387 
mail:   apite@tvnet.lv !
Thorunn Oskarsdottir: Iceland,  The Association of Child Care - and Mental Health 
Care Institutions    
Unglingasmidjan Tröd, Keilufell 5, IS-111 Reykjavik.     Priv: Odinsgt. 24, IS-101 Reykjavik 
Tlf. + 3545526297  Mobil + 3548223099 Tlf. + 3545575595   
Mail: thorunn@ci.is     Mail:thorunn.oly.oskarsdottir@reykjavik.is !
Ulf Petersen:  Vocational Assosiation of Swedish Social Workers 
Tlf. 4634988899   Mobil 46705431071 Götagatan 18, S-43242 Varberg 
Mail: ulf.petersen@kommunen.varberg.se !
Ole Hansen: Dainish Organisation of Privat Institutions (LOS)  
http://www.los.dk     Tousparken 11, DK-8230 Åbyhøy 
Tlf. +4586755929   Mail: olehansen123@yahoo.dk !
Lars R. Lund: The Norwegian Organization for Child- and Adolescent Psychiatry 
Institutions 
BUPA,  Familieenheten,  N-3004 Drammen   Tlf. +4732861557   Mob: 004791397726 
Mail: lars.r.lund@sb-hf.no  Priv adr.: Simenstadgata 28,  N-3070 Sande 
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!!
Associated members, but wants to become full members. 
Lotte Jensen 
Denmark Mental Health care for Children and Adolescents 
Børnepsykiatrisk ambulatorium,  Birkevænget 3, 2. sal, 4300 Holbæk 
Tlf + 454754 5948   Tlf: 59484754 el. 59484730.    E-mail: chlojn@vestamt.dk !
Estonia, Mental health care 
Reet Montonen (dead Autumn 2007) !
Hedda Ibsen: Norway:  Organisation of Private Child Care Institutions (OPB) 
Kyrres vei 33a,  1369 Stabekk  
Tel: +47 98208433   Fax: +47 67124762 
Mail: hi@opb.no !
Ralph Hansen:  Swedish Organizations of Private Institutions, 
Tlf.: +46707470802     www.rfehyb.nu 
  
Working within NBO Voluntary  
Birger Hasvik:   Norway, Executive Secretary of NBO 
Åsebråten barnepsykiatrisk klinikk,  1605 Fredrikstad 
tlf. +4769383164   Tlf. +4769313149   Mobil:+4792830482 
Mail: birger.hasvik@so-hf.no   Priv. mail: birger.hasvik@c2i.net 
Traraberget 2,  1605 Fredrikstad !
Freddy Gustavson:  Vocational Assosiation of Swedish Social Workers 
Fjärilsvägen 4,  S-31172 Falkenberg, Mobil: 0046703446277 
freddy@gustavson.as !
Det er ønskelig at vi får med flere fra psykisk helsevern, og det arbeides med det.  NBO har 
fått en kontakt med Svensk Forening for Barne- og Ungdomspsykiatri, samt at det arbeides 
for å få ny medlem fra børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark som har måttet slutte på 
grunn av sykdom. 
Representanten fra Estland, Reet Montonen, som en håpet skulle bli en fast kontakt ble 
dessverre syk og døde høsten 2007. NBO har ikke fått noen ny kontakt enda, men det regner 
en med å få i løpet av 2008. 
I tillegg til møtet i Riga i februar 2007 har det har vært avholdt møte i Tallinn høsten 2007, 
samt at en har hatt møte i Komiteen for konferansen i Estland i mars 2008.   
Denne konferansen er det allerede en del påmeldinger til og en regner med å bli omkring 200 
stk. NBO har fått kapasiteter som Scott. D. Miller, Elsbeth McAdam, Allan Holmgren m. fl. 
til å stille opp gratis på konferansen.  NBO kan derfor holde en relativt lav pris på 
arrangementet, samt tilby deltakerne en weekend i Tallinn i etterkant for en rimelig penge og 
gode sosiale opplevelser.  
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For at deltakerne fra de Baltiske landene skal kunne delta på lik linje betaler de nordiske 
landenes deltakere noe mer slik at de subsidierer de Baltiske noe. Det er derfor viktig at vi får 
med mange deltakere fa Norge og de andre nordiske landene.  
Det er en del medlemmer som sliter økonomisk, og de Baltiske landene har fått reduserte 
priser etter den evne de har til betaling.  Det er imidlertid søkt om midler fra Nordisk 
Ministerråd om penger for de neste årene, og NBO håper at det er mulig å få en mer stabil 
økonomi gjennom dette. 
Det er imidlertid et betydelig stort frivillig arbeid som legges ned også i NBO, og en er 
takknemlige for den positive innstilling og vilje til innsats som har preget arbeidet. Det har 
vært flere kontakter mellom institusjoner i landene som har resultert i prosjekter og besøk. 
Det er planer om å utvide dette, men det krever at NBO har et bedre økonomisk fundament 
før realisering.  
NBO sin store satsing i 2008 er den 4. Nordisk Baltiske Konferansen i Laulasmaa like på 
utsiden av Tallinn i Estland.  Konferansen krever en betydelig innsats fra både NBO og fra 
lokale aktører. Det er utført et flott arbeid så langt i regi av Pille Vaiksaar og vår 
arbeidsgruppe i NBO. 
NFBUI har pr. i dag lederen i NBO ved undertegnede. Arbeidsutvalget består ellers av Ole 
Christian Hansen og Pille Vaiksaar samt arbeidende sekretær Birger Hasvik. !!
Sande 1. april 2008 
Lars R Lund 
Leader of NBO !!
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