
!
 !

”BUP og BARNEVERN: Best når det gjelder!” !
Velkommen til lederkonferanse i Sandefjord 20. – 22. oktober 2015 !!!

Tirsdag 20. oktober:  !
Kl. 12.00 Lunsj og registrering !
Kl. 13.00  Generalforsamling  !
Kl. 14.45  Kaffe !
Kl. 15.15  Nytt fra Helsedepartement og Helsedirektoratet !
Kl. 16.00  Hilsner fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet og   
  Helsedirektoratet, kommunehelsetjeneste !
Kl. 16.30  «Tverretatlig arbeidsgruppe barnevern/psykisk helsevern».  
  Arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet og Bufdir. Det vil bli gitt 
  informasjon om arbeidet og mulighet for innspill fra salen. 
  Avdelingssjef Lars Conrad Moe, BUPA Stavanger 
   
  KS-prosjektet «God samhandling barn og unge» orientering. 
  Seniorrådgiver Gerd Andreassen !
Kl. 17.15  Leders kvarter v/N-BUP styreleder !
Kl. 19.30  Middag !!!!!!!!!!!!!!!!



!!
Onsdag 21. oktober:  !
Kl. 09.00 Samhandling før henvisning.  

▪ BUP Asker v/seksjonsleder/psykologspesialist Jørgen Blom og 
Brusetkollen v/assisterende institusjonssjef Elin Flatebø !

▪ «Tverretatlig  akutt tjeneste for barn og unge i 
Kristiansand kommune» v/prosjektlederne fra Akutt ambulant 
enhet, Abup, Sørlandet sykehus HF v/enhetsleder Kristin Stokke 
og Kristiansand Barnevernsvakt v/kurator Johanne Stokke !

Kl. 10.30  Kaffe !
Kl. 11.00  Samhandling i det pågående arbeidet 

▪ Sped og småbarnsteamet v/teamleder/klinisk pedagog Sidsel 
Johanne Haug, Drammen BUP !

▪ Akutten i Nord Trøndelag v/prosjektleder Espen Johnsen, BUP 
Sykehuset Levanger   !

Kl. 12.30  Lunsj !
Kl. 13.30  Samhandling under institusjonsopphold:  
  «Rapporten: Psykisk helse i barnevernsinstitusjoner» v/ 
  prosjektleder, førsteamanuensis Nanna Kayed og Tomas Jozefiak, 
  Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU) !
Kl. 14.30  Kaffe !
Kl. 15.00  Landsforeningen for barnevernsbarn v/Anne Celine Røstbakken  !
Kl. 15.15  Landsforeningen for pårørende v/leder Anne Grete Terjesen !
Kl. 15.30  Samhandling på lang sikt - tilbake til kommunene   

▪ «Samarbeid barnevern/BUP» v/barnevernleder, Bamble 
kommune, Dag Brattberg og leder, BUP Vestmar, PetterLanglo !

Kl. 16.30  Arbeid i grupper.  !
Kl. 17.15  Oppsummering i plenum, informasjon om kvelden (til ca 1730). !
Kl. 20.00  Festmiddag (aperitif fra kl. 19.30) !!!!



!!!!
Torsdag 22. oktober:  !
Kl. 09.00 BUPA i bevegelse: Presentasjon av BUPA ved Sykehuset i Vestfold 

▪ «Beskrivelse av en 60 årings styrker og svakheter» v/
avdelingssjef Inger Meland Buene.  !

▪ «Poliklinikkarbeid i godt driv. Hva vi ville - hva vi gjorde - 
hva har vi oppnådd» v/seksjonsleder Solfrid Espegren.  !

▪ «På vei mot økt standardisering og kvalitetssikring av et 
sammensatt tilbud til barn og unge med spiseforstyrrelse» 
Presentasjon av BUPAs retningslinje og beskrivelse av tilbudet 
v/psykologspesialist Vigdis Wie Torsteinsson.  !

▪ «Vi ønsker å vite at alle som henvises for eller følges opp 
med ADHD til enhver tid får den aller beste hjelpen 
tilpasset sine behov. Men hvordan komme dit?» Presentasjon 
av BUPAs innovasjonsprosjekt med pasienten som 
premissleverandør i hvordan et tilbud før være v/overlege, 
PhD, Anne Karin Ullebø. !

Kl. 10.30  Kaffe !
Kl. 10.45  «Mot best mulig kvalitet og effektivitet ved akutte innleggelser: 
  Det er prosessen i et kvalitetssikringsnettverk som teller» v/ 
  overlege dr. med, prosjektleder Simon Wilkinson !
Kl. 11.30  «Klinisk relevant tilbakemelding» v/rådgiver Line Hammeren, NPR, 
  Helsedirektoratet !
Kl. 12.00  Takk for konferansen v/N-BUP styret !
Kl. 12.05  Lunsj og avreise !!!
Vi tar forbehold om justeringer i programmet. !!!!!!!



!
!!!
Praktiske opplysninger:  !
Konferansen arrangeres 20. til 22. oktober 2015, på Park hotell, Sandefjord.   
Oppstart: Tirsdag 20. oktober, kl. 13.00 (lunsj serveres fra kl. 12.00, inkl i 
pensjonsprisen) 
Avslutning: Torsdag 22. oktober, kl. 12.00  !
Priser hotell: 
Helpensjon pr døgn i enkeltrom kr 1 640,-. 
Dagpakke for de som ikke bor på hotellet kr. 625,- pr dag. 
Betaling: Hotellutgiftene gjøres opp direkte med hotellet. !
Konferanseavgift kr 1500,-. Det vil bli sendt ut faktura (inkl festmiddag onsdag 22. 
oktober). !
Påmeldingsfrist: 25. september 2015. !
Påmelding skjer på https://www.berg-hansen.no/eventportal/?
E=932&A=52778&Att=0&WebNo=1&Sec=pYiljxpiKkiCtbjc  !
Bekreftelse på påmeldingen vil bli sendt fortløpende. !
NB! Påmeldingen er bindende. Ved kansellering etter 15/9 vil det bli avkrevd full 
konferanseavgift. Ved kansellering før 15/9 blir det ikke avkrevd konferanseavgift. 
Ved kansellering etter 15/9 kan det også bli avkrevd dekning av utgifter til 
hotellet. !!
nbup.no  
facebook.com/nbupnorge 
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