
Referat !
Møte: Kontorgruppa NBUP Tilstede: Gro Anita Poulsen 

Lise Jensen 
Laila Aramnes 
Laila Thomassen 
Lisbeth Kristensen Rosenlund 
Stine Mathisen 
Elisabeth Bjarkø 
Åse Katrine Aure

Møtedato: 26.09.14

Tidspunkt: 09.00-15.00

Sted: Rica Hotel Gardermoen

Møteleder: Gro Anita Poulsen

Referent: Åse Katrine Aure Forfall:

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist

1 Referat godkjent. Alle

2 Velkommen og presentasjon av nye medlemmer som ble 
valgt inn i gruppa på Landskonferansen i Trondheim: 
Laila Aramnes – Helse Vest 
Laila Thomassen – Helse Nord 
Stine Mathisen – Nic Waal

Alle

3 Oppsummering fra Landskonferansen 2014. Oppsummering 
av evalueringene fra konferansen vil bli distribuert til alle 
medlemmene. 
Hvor mange kontoransatte deltok på landskonferansen i 
2014 fra hver helseregion? Hadde vært interessant å finne ut 
hvordan det fordeler seg da man har inntrykk av at noen 
ikke får dra. 
Det er anbefalt at kontorledere reiser på lederkonferansen 
sammen med sin seksjonsleder, disse er 2 ganger pr. år. Det 
året det ikke er landskonferanse. Neste lederkonferanse i Kr. 
Sand i oktober 2014. Den ene lederkonferansen i året skal 
ha innspill fra NBUP sin kontorgruppe til tema, det skal 
rettes mot samarbeid leder/kontoransatt. 
Forslag fra styret om at landskonferansene skal legges fast 
til Bergen ikke flytte rundt slik som lederkonferansene.

Alle



4 Landskonferansen 2015 – Bergen 
Overordnet tema for konferansen vil være ”Forebygging og 
kunnskapsbasert praksis”. 
Kommet mange forslag til tema etter landskonferansen. 
Disse kan oppsummeres i 4 hovedområder som det jobbes 
videre med i planlegging av konferanse i 2015 og 
forbedredes av de ansvarlige til neste møte !

1. DIPS/BUP data – DIPS Arena 
Ansvarlig: Lise og Åse K.  

2. Brukererfaring (samhandling kommune/spes. 
Helsetjeneste) 
Ansvarlig: Gro Anita og Elisabeth 

3. Kvalitet (rapportering, PR, tilsyn, corc, samtykke, 
lovverk)  
Ansvarlig: Laila T. og Stine 

4. Arbeidsmiljø (inspirasjon, ekstern foreleser, 
vanskelige situasjoner/sentralbord) 
Ansvarlig: Lisbeth og Laila !

Vi legger opp til et løp, utenom tema 1, pasientdata system, 
som må kjøres parallelt. Erfaringen fra årets 
landskonferanse er at det er positivt og også få følge 
forelesninger på resten av konferansen når dette passer.

Alle

5 Det skal avholdes styremøte i oktober hvor 
landskonferansen 2015 vil være et tema.  
Styret legger opp til en DIPS samling på Gardermoen i 
2015. Det blir trolig av samling av både nye og erfarne 
DIPS brukere.

6 Det blir en samling for alle som har tatt kontorutdanningen i 
regi av RBUP 16. og 17. mars 2015. Dette kan være aktuelt 
for flere i gruppa, vi legger derfor opp til neste møte i 
kontorgruppa til NBUP på onsdag 18. mars og møtes til en 
felles middag på kvelden den 17. mars. Det må bookes 
lokaler på RBUP til møte vårt 18. mars.

!!!!!
Elisabeth


