
!
Referat kontorgruppa N-bup !

!
Emne / sak:  
 

Til stede Gro Anita Kåsa Poulsen, Siri Jensen, , Aud Steinnes, Åse Katrine Aure, Elisabeth 
Bjarkø, Lisbeth Kristensen Rosenlund, Lise Jensen, Tove Eliassen

Meldt forfall

Dato 12.09.13 på Rica Hotel Gardermoen

Referent Aud Steinnes

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

1/13 Velkommen v/Gro Anita. !
Rask gjennomgang av referat fra forrige møte. Godkjent. 

2/13 Kontorutdanninga v/Siri og Elisabeth 
1.samling gjennomført med 22 studenter. God fordeling av kandidater fra hele 
landet. Gjennomføringen gikk fint. Elisabeth er ny der og skal drifte/koordinere 
kontorutdanningen fremover. Siri er studieleder. 

3/13 Nettsiden v/Gro Anita 
Gro Anita viser oss forslag til ny digital nettside for N-bup. Bra og logisk 
oppbygging med linker videre til viktige dokumenter/tema. 
Det er stort behov for oversikt/adresselise over BUP’ene i hele landet. Det er en 
veldig stor jobb, hvor ambisjonene ikke kan være for høye. Dette skal jo 
vedlikeholdes i et felt hvor man stadig skifter organisering og navn. 
Enighet i gruppa vår om: 

- Ikke legge ut hele referat fra våre møter, da det mer er et 
arbeidsdokument, men lage et sammendrag etter hvert møte som legges 
ut. 

- Legge ut bilder og mailadresser til deltagere i kontorfaggruppen. 
- Ta bilder på Landskonferansene, av foredragsholder o.a som legges ut. 
- Legge ut linker/info om gode kurs for kontoransatte. Kurs hvor noen 

har gått på og som de vil anbefale til andre – intervju med noen som går 
på/har begynt på kurs de synes er bra. 

- Andre linker som kan være aktuelle – prosjekter, f.eks tilsynene i 
BUP’ene. Link til tema/eksempler i program for Landskonferansen. !

Gro Anita lager forslag til hva vi beholder og hva vi forkaster fra den tidligere 
siden vår. Sender oss dette på mail.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gro 
Anita



  

4/13 Landskonferansen 2014 
Tid: 4.- 5. juni 2014 
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, ved havna i Trondheim sentrum. !
Overordnet tema i korte trekk: Endringer i diagnosesystemet og Digitalisering av 
samfunnet: hva innebærer denne utviklingen og hva har den å si for vårt arbeid. !
Kontorforum dag 1: 
Kl.09.30 – 11.00: Felles med øvrig konferanse 
11.15 – 15.15: Kontorfaglig ansatte – kommunikasjonsknutepunkt i klinikkene 
v/Siri og Åse Katrine. 
15.30 – 16.15: Resultat fra landets tilsyn – avvik. 
Innledning fra Helsedirektoratet. Sammenfatning. 
Tilsyn – 45 min. m/representant fra Helsedirektoratet 
NPR – 30 min. v/representant fra NPR (må/bør kunne DIPS)  
Hovedvekt på nye ting som er på trappene. ”Kvalitet og nye krav” er ok tittel. 
Tove holder kontakt med NPR. !
Kontorforum dag 2: 
08.30 – 11.15: DIPS/Bupdata – 2 separate rom.  
Magni Skrettingland, BUP Egersund – tidligere medlem av kontorfaggruppen er 
spurt og har sagt seg villig til å lede DIPS delen. 
Problemstillinger meldes til Magni: mailadr: magny.skrettingland@sus.no 
Maya Heggdal, koordinator Follo BUP kan spørres ang. BUPdata. Åse 
undersøker. 
Lise kjenner en fra Innlandet som kan konsulteres ang Bupdata. Skal vi dele opp 
seng/poliklinikk?  
Lise innhenter BUPdata problemer som kan brukes. !
11.30- 12.30 Kontorforum v/Gro Anita  
Presentere nettsiden. Hva er kontorforum. Kontorutdanningen. Få innspill til andre 
utdanninger som lenkes til siden. Valg. !
13.30- 15.00 Den digitale vaktmester 
Dawba v/Lisbeth  
Abup.no ved Gro Anita 
Kvalitet, kontroll og fremtidens IKT-oppgaver v/Siri !
Testprogram/utstyr. Dawba. Blogg. Testtekniker. Webredaktør. Digitale 
brukerunders. 
Arbeidsoppgavene til kontoransatte er i endring og vi må være frempå og i  forkant – 
hva kan en sekretær overta av arbeidsoppgaver, både de eksiterende og nye. 
BUP’ene er i endring, også ift. 1. linjen. 
Kontoransatte som kommunikasjonsknutepunkt i klinikkene. Opplæring. 
Kontrollregimer som konsekvens av DIPS. Det finnes bup’er hvor kontoransatte er 
testteknikere; foretar og skårer tester. 

!!!!!!!!!!!!!!!
Tove !!!!!!!
Åse !
Lise

Sak nr Sak/vedtak Ansvar



  

5/13 Økonomi 
Kontorgruppen har et budsjett kr 20 000 hvert år. Pengene utdeles i 
generalforsamling og gjelder kalenderåret. Vi kan ikke overføre midler til året 
etter.  
Hva dekkes av Landskonferansen for de som holder innlegg. Gro Anita 
undersøker. 
Får andre dekket noe? !
Reiseregninger m/kvittering o.a som skal dekkes av kontorgruppen sendes: 

• Lise Jensen,  
Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk 
Åsebråtveien 27 
1605  Fredrikstad

!!!
Gro 
Anita

6/13 N-bup Styret 
Ubrukte midler; Forslag fra Siri at pengene brukes til å lage en konferanse for 
kontoransatte. 
Styregruppen vil danne Datautvalg. Viktig da at den inneholder kontoransatte på 
sekretærnivå. Gro Anita tar det opp i styremøte i morgen. 

!!!
Gro 
Anita

7/13 Kontorforum – valg 
Fordi Landskonferansen nå bare er hvert annet år, velges medlemmene i 
kontorfaggruppen for 4 år. Halvparten skiftes ut hvert annet år. !
Følgende medlemmer står på valg i 2014: 
Siri Jensen, Nic Waals Institutt  
Åse Katrine Aure, BUP Bærum 
Tove Eliassen, BUP Levanger 
Aud Steinnes, BUP Tromsø !
Åse Katrine Aure, BUP Bærum tar gjenvalg for 4 nye år. 
Resterende står på valg. !
Følgende medlemmer er ikke på valg og fortsetter: 

- Lise Jensen, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, Sykehuset 
Østfold 

- Elisabeth Bjarkø, Ungdomsavdeling for psykisk helse, Oslo 
universitetssykehus 

- Lisbeth Kristensen Rosenlund, BUP Ytrebygda, Helse Bergen 

8/13 Diverse 
NPR dagen 19. sept i Trondheim. Hva er dette? Ingen vet noe om det. Er det 
mer rettet mot IKT og rapporteringsansvarlige? 
Sørlandet sykehus skal konvertere til DIPS fra januar -14. 

Neste samling i kontorgruppen: Gro Anita sender dato for neste møte i mars.  !
Forslag om å ha vårt neste møte i Trondheim, på konferansehotellet vi skal 
bruke på Landskonferansen. Bra forslag! Men vi planlegger i hvert fall å kunne 
ha neste møte på Radisson Blu eller Park Inn på Gardermoen slik at vi slipper å 
ta taxi fra flyplassen, men kan gå. 

Gro 
Anita !

Sak nr Sak/vedtak Ansvar


