
 
 
Referat 
Møte: STYREMØTE Tilstede: Kirsti Margrethe Jørgensen, Tore 

Hågård, Carl Otto Christiansen, Gro 
Anita Kåsa Poulsen, Liv Åse 
Dybdal, Linda Knutsen og John 
Gustavsen. 
 

Møtedato: 1.12.17 
Tidspunkt: 12-16 
Sted: RBUP Nydalen 477 
Møteleder:  Anne-Stine Meltzer 

Referent: Liv Åse Forfall: Katie I. Wikstrøm 
 
Saksnr.  
23-17 Referat er godkjent 

  
 

24-17 Presentasjon av nye medlemmer.  
Konstituering av nytt NBUP styre.  
Ny struktur for de ulike utvalg. 
 
B&U kongressen  
Linda Knutsen – ny leder av utvalget 
Tore Hågård 
Katie Wikstrøm (går ut av styret) 
Forslag vara Ingrid Marie Opphøien 
 
Adm. utvalget 
Liv Åse Dybdal 
Gro Anita Kåsa Poulsen 
Kirsti Margrethe Jørgensen 
Carl Otto Christiansen 
 
Internasjonalt utvalg 
Kirsti Margrethe Jørgensen 
John Gustavsen 
Liv Åse Dybdal 
 
Kontorforum 
Gro Anita Kåsa Poulsen er kontaktperson mot kontorforum 
 
Ny NBUP representant John Gustavsen går inn i BUP-barnevernprosjektet  
 
Ny nestleder: Liv Åse Dybdal 
 
AS spør Opphøien om deltakelse  
 

25-17 Lederkonferansen v/Administrasjonsutvalget:  
Informasjon om program og påmelding ut raskere. 
Evaluering av Fredrikstad 
Program 



 
Positive tilbakemeldinger på programmet på konferansen 
Praktiske gjennomføring gikk greit  
Utfordring: 
Datamaskin under konferansen og personell som kan håndtere dette. 
Forslaget: Leie inn servicepersonale. Sjekke kostnader til neste konferanse. 
 
Middag med kultur arrangement fikk positive tilbakemeldinger. 
 
Høsten 2018 

• Opptrappingsplan for barn og unge 
Elinor Major spurt om å være innleder 

• Pakkeforløp 
Eksempler fra feltet og hvordan de får til implementering. 
Mulige tall som kan vise hvordan evaluering 
 

Andre mulige tema. 
Digitalisering 
Hilde Tonne Styreleder Digital Norway 
Siveja Seres Digital Norway 
 
Brukermedvirkning 
Mental helse ungdom? 
 

26-17 Landskonferansen v/ Konferanseutvalget:  
1. Status og framdrift neste periode 

Siste versjon av programmet er sendt ut.  
Nettside er klar kongressen har fått et domene barnogungekongressen.no 
 

2. Økonomi, tilskudd 
Vi har fått kr. 300 000 fra Helsedir, kr. 300 000 fra BUFdir og 
kr.100 000 fra Helse Bergen. NBUP  
Det settes av en egen budsjettpost for kongressen. 
Økonomisk løft for kongressen 
 

3. Brukermedvirkning 
Mental helse ungdom 
Foreningen for barnevernsbarn 
 

4. Posterkonkurranse og priser 
Todelt posterkonferanse 
En for forskningsmiljøet og en for klinikkene. 
Premie kr. 20 000 for 1. premie og kr. 10 000 for 2. premie 
 

Innspill til program – fargekoder som tydeliggjør hva som kan passe/skille 
mellom ulike parallelle seminar. 
Se til IACAPAP programpresentasjon. 
 
Purring på posterkonferanse. Neste styremøte 

 



 
27-17 Internasjonalt/Sosialpolitisk utvalg:  

• Landsforeningen for barnevernsbarn:  
Kirsti følger opp kontakten med Landsforeningen for barnevernsbarn 
Evaluering fra de om sin erfaring med å være med 

• Deltagelse i barn- og ungekongressen 
De er spurt om deltakelse 
 
 

28-17 RBUPs spesialistutdanning- orientering. 
Presentasjon ved Carl Otto 
"R.BUP sin prosjektgruppe henvendte seg til NBUP for innspill til utarbeidelsen 
av den nye spes. utdanningen. Ressursgruppen var tverrfaglig sammensatt med 
representanter fra hele landet. Styremedlem/Spes. i klinisk pedagogikk  Carl 
Otto Christiansen deltok i to møter. Prosjektgruppen har sammen med styret i 
R.BUP  landet på en spesialistutdanningen som tar hensyn til profesjonenes 
læreplaner,  og prosjektet sitt mandat om redusert timeantall. Antall semester 
opprettholdes. Studiestart er satt til høsten 20018, med opptak våren samme år".  
Søknadsfrist 23. april med oppstart september 2018 
 

29-17 Orienteringsaker:  
 
 

1. Nytt fra Hdir 
• Opptrappingsplan barn og unge  
• Omorganiseringen i Helsedir 
• Drøfting av implementering av pakkeforløp 

Hanne Strømsnes er implementeringsansvarlig 
Tilbakemelding fra NBUP – oppfordre til at en får med 
behandlere i implementering. Kontakte de som er ute i tjenestene 

• H. dir og BUF dir har underskrevet kontrakt vedr. B&U 
kongressen 

• ISF og nye diagnosesystem for sped – og små 
• 18 – 23 år 

 
 

2. BUP-barnevern – samarbeidsforum: Aktuelt (Katie har hatt vervet, 
oppdatering?). 
 

3. Henvendelse fra Helsedirektoratet, Janne Oftedal til styret (Carl Otto) 
vedr. mobbing 
R.Bup 
  
 
Fagkonferanse om mobbing 
  
"Vårt styremedlem/spes. i klinisk pedagogikk har deltatt på en todagers 
konferanse om mobbing, etter henvendelse fra seniorrådgiver Janne 
Oftedal i Helsedirektoratet. Rapportene "Å ivareta barn og unge som har 
blitt utsatt for mobbing" og "Å bli utsatt for mobbing" ble fremlagt. 



 
Disse er begge utarbeidet av Læringsmiljøsenteret og Uni Research 
Helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. 
Inntrykket etter disse dagene er at det gjøres mye godt systemarbeid i 
førstelinjetjenesten rettet mot forebygging og samtaletilbud lokalt. Det 
ble uttrykket bekymring knyttet til etterarbeid, og spesialisthelsetjenesten 
ble ønsket velkommen som bidragsyter for kommunene".  
  

4. IDDEAS, RKBU-prosjekt 
NBUP ga støtte til å bruke BUP Databasen i forskning. 
 

5. Henvendelse vedr. artikkel til Barn i Norge rapporten, voksne for barn. 
AS etterspør hvem dette er. 
 
 

 
30-17 Styremøter 2018 

18. januar  
8. mars 
23. april kl 16.00 
01.juni 
23.august 
20.september 
23.oktober kl 9.00 
23. november 
 
AS booker rom på R-BUP 
 
Sak til neste styremøte deltakelse på IACAPAP 
Håndtering av18 – 23 åringer 
 
 

 


