
Møte: Styremøtereferat Tilstede: Kirsti Margrethe Jørgensen, Tore 
Hågård, Gro Anita Kåsa Poulsen, 
Carl Otto Christiansen, Liv Åse 
Dybdal, Linda Helen Knudsen, 
Inger Marie Opøien  
 

Møtedato: 08.03.18 
Tidspunkt: 12-16 
Sted: RBUP Nydalen, rom 301 
Møteleder:  Anne-Stine Meltzer 

Referent:  
Carl Otto 

Forfall: John Gustavsen deltar for NBUP på 
samarbeidsforum BUP og 
Barnevern 

 
Saksnr.  
8-18 Godkjenning av referat. Referat fra siste møte kommer senere. Forsinket pga 

dataproblem. 
 
Vi gratulerer Liv Åse med ny jobb som leder i  DPS Øyane! 
 

9-18 Landskonferansen og barne og ungekongressen v/ Konferanseutvalget:  
• Status 

- Det er foreløpig pr. 22.02, 430 påmeldte. Frist for påmelding er 1 
April. P.t ser alt ut til å være i rute.  

 
• Possibility- På tross av konkursen i Possibility drives dette videre, og 

det er ingen grunn til bekymring.  
• Posterkonkurranse- Det er kommer inn 47 postere. Dette er betydelig 

flere enn sist. Vedtekter for posterkonkurransen bør revideres i forkant  
av konferansen i tråd med det arbeidssgruppen nå har tatt utgangpunkt 
i. Dette skal styrebehandles. Tore utformer forslag til mandat som 
legges fram på styremøtet 23.04.18. 

•  Tore tar ansvaret for forberedelse til prisutdelingen.   
 

- Foreløpig uklart om alle får plass. Jobbes for dette.  
- Forberedelser og gjennomføring av konferansen. RKBU har 

ansvaret for mandagen. Tirsdag starter hovedkonferansen inkl. 
paralellsesjoner.  

- Se for øvrig hovedprogrammet.  
- Ny frist for innsending av abstrakt til posterpresentasjon av 

fagutviklingsprosjekt settes til 15 Mars. Disse sendes til Tore 
Hågård.  

 
• Fond – status økonomi. I tillegg til pengene mottatt fra Hdir og Bufdir 

(300000) hver, bidrar RBUP, De utrolige årene, NUBU, NBUP med kr 
50000  hver og Helse Bergen (kr 200000). Disse pengene står i et fond 
under NBUPs ansvar og brukes til å fortsette arbeidet med å utvikle 
barne- og ungekongressen.  

 
• Mandag før konferansen (23.04) har NBUP styremøte. Oppmøte senest 

kl. 1600.  
 

 
 
 

 
 



 
 
10-18 

 
Tverrfaglighet i BUP feltet. Drøftingssak. Det var stort engasjement blant 
styremedlemmene.  
  

- Forskriften om de de fire faggruppene (lege, psykolog, pedagog 
og sosionom) er ikke lenger et krav for å drive poliklinikk.  

- Hvilke faggrupper skal vi sitte igjen med?  
- Tverrfaglighet i forhold til forsvarlighetskravet. Viktig at 

klinikkene satser på spesialistutdanning.  
- Behandlerperspektivet. Hvem skal være behandlere? 
- Oppgaveglidning innenfor BUP-feltet. Hva er det? 
- Brev til poliklinikkene vedr. behov for psykomotoriske 

fysioterapeuter – tidligere i feltet – hvordan vil det tas i mot? 
- Hvordan organisere vi driften år? Hvordan kan vi bidra til et mere 

nyttig samarbeid med førstelinjetjenesten og fastlege? 
- Kan tverrfaglighet være et tema for en lederkonferanse snart?  
- Hva skal riktig kompetanse i spesialisthelsetjenesten innebære? 

 
Styret ønsker å opprettholde engasjementet og bidra til at også BUP-lederne 
får tenke høyt rundt tverrfaglighet og kompetanse i klinikkene. Vi tar temaet 
med videre inn i lederkonferansene. 

 
11-18 Lederkonferansen v/Administrasjonsutvalget:  

 
• Status og skisser framover. Steder NBUP konferansen skal bevege seg 

til i 2019? Hvilke temaer ligger i horisonten? 
 

- Oktober 2018. Sandnes. Forslag til tema: - « Å stå i stormen» 
ved alvorlige hendelser.  

- 23.10 Nytt fra Helsedirektoratet og Helsedepartementet.   
 

- 24.10 Dialog opprettet med professor Terje Mesel. «Når noe går 
galt, fortellinger om skyld og skam»Voldsrisiko-  Etikk.  

-  
- 25.10 Brukerperspektivet, Voksne for barn, Landsforeningen for 

barnevernsbarn. Søskenprosjektet.  
- Hvordan være leder ved alvorlige hendelser.  
- Aktuelle foredragsholdere eks. politi, jurist, kriminalomsorgen.  
- Møte med dem som har drept – erfaringer.  

 
- Våren 2019 Trondheim 7-9 Mai – «Teknologi + 

behandlingseffekt = sant» 
  Pasientens netttjenester..  
  IDDEAS prosjektet. Kan dette presenteres der?  
 

- Høsten 2019. Oslo 22-24 Oktober. – Holmenkollen Park Hotel? 
- Gro Anita sjekker hoteller i Trondheim og Oslo.  
-  

 
12-18 Internasjonalt/Sosialpolitisk utvalg:  

• Aktuelt 
- Husk å ta bilde av styret i Bergen i forbindelse med konferansen.  



- Kirsti skriver til IACCAPAP. 
- IACCAPAP konferansen i Praha. Anne Stine, Linda og Kirsti 

reiser som NBUP representanter. Styreleder er invitert sammen 
med alle de andre nasjoners styreledere til en egen samling 
sammen med presidenten for IACAPAP under konferansen.  

 
 

13-18 
 
 

Orienteringssaker fra styremedlemmene; 
1) Fra Bup.leder i helse midt, Odd Sverre Westbye. Diagnosesystemet for 

de minste. DSM  0-5. Hvordan brukes dette? Direktoratet kjenner ikke 
så godt til dette. Drøfting i styret og konklusjon: Vi foreslår at 
spørsmålene rundt dette kan på vegne av BUP-feltet stilles direkte til 
direktoratet fra Helse midt. Anne-Stine sender tilbakemelding. 

2) Magne Furuvik. Grunn og hjelpestønad. Hvem kan skrive disse? Er det 
kun lege som skal kunne skrive disse? NBUP anbefaler at behandler i 
BUP skal kunne skrive spesialistuttalelse.  Fastlegens rolle? Hvordan 
skal dette takstes? Anne-Stine gir tilbakemelding til Hdir. 

3) Linda: Forandringsfabrikken. Samarbeid og rom for innspill. Temaer 
rundt diagnoser, medisnering etc. Utfordringer knyttet til dette. NBUP 
styret orienterer helsedirektoratet om dette.   

14-18 Eventuelt: 
1. Middag for styret/arrangementskomite mandag 23.04.18 om kvelden etter 

styremøtet. Magne Furevik booket bord for oss.  
 
 

 


