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Referat 
!
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Møte: Kontorforum Tilstede: Aud Steinnes,  
Elisabeth Bjarkø,  
Gro Anita Kåsa Poulsen,   
Lisbeth Rosenlund, 
Siri Jensen, 
Tove Eliassen, 
Åse Katrine Aure, 
Lise Jensen

Møtedato: 18.04.2014

Tidspunkt: 09.00 – 15.00

Sted: Rica Hotell, Gardermoen

Møteleder: Gro Anita poulsen

Referent: Lise Jensen Forfall: ingen

Saksnr.

01-14 Gjennomgang av referat fra 12.09.2013 
Referat godkjent 

02-14 Landskonferansen 
Foredragsholdere fra kontorgruppa får dekket utgifter til konferanseavgift 
pålydende kr. 3.500,-.  Øvrige utgifter søkes via arbeidsgiver på ordinær måte. 
Gjennomgang av program kontorforum dag 1 og dag 2. !
Valg Kontorforum 
Gruppen består av  
Gro Anita Kåsa Poulsen ABUP Kristiansand, Leder/kordinator  ikke på valg 
Elisabeth Bjarkø, BUP Oslo Nord, OUS HF                                ikke på valg 
Lisbeth Kristensen Rosenlund, Bup Ytrebygda, Helse Bergen     ikke på valg 
Lise Jensen, Fylkesdekkende poliklinikk, Sykehuset Østfold HF ikke på valg 
Åse Kathrine Aure, Bærum BUP, Vestre Viken HF                      Gjenvalg 
Tove Eliassen, BUP Levanger                                                        på valg,  
Aud Steinnes, BUPA Tromsø                                                         på valg,  
Siri Jensen, Nic Vaals Institutt                                                        på valg  !
Foreslåtte kandidater: konsulent Laila Aramnes, Bupp Molde og sekretær Laila 
Thommassen, Bupp Alta, samt en kanditat fra Osloregionen (navn foreløpig 
ukjent). 



!
03-14 Dips-samling Gardermoen 

Aktuelle tema å melde på forestående Dips-samling er: 
1. Henvisningsbildet F-7  Det er ønskelig at det etableres MÅ-felt (eller 

gule felt) for alle BUP-spesifikke opplysninger (det skal ikke være 
mulig å gå videre før MÅ-felt er fylt ut). 

2. Diagnosebildet ctrl+M er i dag uoversiktlig ved at det kun er Avd. som 
vises.  Det er ønskelig at seksjon fremkommer på oversikten over 
konsultasjonsserier. Det vil da bli mer oversiktlig å markere korrekt 
konsultasjonsserie når diagnosen skal registreres på (gjelder overfane 
3.BUP registrering)  !

3. BUP-spesifikke rapporter  
f.eks. aktuelle saker for en periode. 

4. Behandlergrensesnittet – er det mulig å forenkle noe på dette??? 
5. Hvordan lever vi med Dips mens vi venter .  Hvordan tilpasse 

BUPpraksis til dagens situasjon i Dips?

04-14 www.nbup.no 
Ny nettside er etablert; 

• Informasjon om N-bup.  
• Konferanser, oversikt over fremtidige konferanser og mulighet for 

direkte påmelding 
•  Aktuelle tema 
• Ressurser – skjema, brosjyrer, linker 
• BUP institusjon – oversikt over seksjoner/institusjoner  

Tilbakemeldinger vedr oppdatering av endringer o.l. kan meldes direkte 
på epost til gro.poulsen@sshf.no  !

Vi håper siden blir godt kjent og benyttet. Det er også opprettet en 
facebookprofil som vi håper kan bidra til markedsføring av nettsiden. 

05-14 Referat fra styremøter 
Kort gjennomgang av referat fra styremøtene i N-bup.   
Foreningen har fått ny leder: Anne Stine Meltzer fra Akershus 
universitetssykehus. 

06-14 Økonomi 
Utgifter til kontorgruppens møtevirksomhet dekkes inntil kr 20.000 per år av N-
bup. Andre utgifter til deltagelse av konferanser o.l. dekkes ikke. 
Status gjennomgang av økonomi fra  01.08.2012 – 31.12.2013 
Kontorgruppen har hatt reiseutgifter til møtevirksomhet i tidsrommet pålydende 
kr. 1 838,50. 

http://www.nbup.no
mailto:gro.poulsen@sshf.no


!
07-14  Eventuelt !

N-BUP`s kontorutdanning 
Våren 2015 samles alle som har deltatt på N-BUP`s kontorutdanning til  
2 kontorfaglige dager på R-bup. Innspill og tema til dagene kan meldes til 
Siri.Jensen@lds.no  !
Lederkonferansen i N-bup  
Deltagelse på lederkonferanser i regi av N-bup har tidligere vært drøftet og det 
det er anerkjent at kontorledere deltar sammen med ledere på lederkonferanser. !
Neste møte blir 26.09.2014 Sted: Rica hotell, Gardermoen

mailto:siri.jensen@lds.no

