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STYREMØTE
07.03.19
12-16
RBUP Nydalen 303
Anne-Stine Meltzer
Even

Tilstede:

Forfall:

Anne- Stine Meltzer, Kirsti
Jørgensen, Linda Helen Knutsen,
Carl Otto Christiansen, Ingrid
Skjetne, Jørgen Blom, Gro Anita
Kåsa Poulsen og Even Røren
Siri Sandvik

Sak
9-19

Konklusjon
Referat fra sist styremøte:
Et fyldig og godt referat fra sist møte. Referatet er godkjent
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Orienteringssaker:
Saker fra møtet med Hdir 07.03.19
Det er en stund siden sist møte mellom NBUP og Hdir. Møtet ble brukt til å dele
litt hvor NBUP/ BUP feltet var pr i dag. Det var et godt møte. Blant annet ble
følgende tematisert:
- Programmet til lederkonferansen i Trondheim.
- Opplevelsen av mye press på implementering.
- Bekymring for å miste spesialister i bup, som pakkeforløpene krever.
- Viktigheten av satsning på BUP feltet.
- Kvalitetsregister og effektmål.
- Aggregeringsreglene og koding av pakkeforløpene. Bekymring for om koding for
grupperte tilbud ikke er økonomisk lønnsomt. Bekymring for at
aggregeringsreglene står i motsetning til godt fag. Økonomien styrer
pasienttilbudet, på bekostning av å få til det det gode forløpet.
- Søknad om tilskudd til en NBUP ledersamling i året, ble avklart.
HSØ Satsing på BUP- feltet i 2 år framover- knyttes til N-BUP?
- HSØ vil de neste to årene satse på BUP feltet. Elisabeth Bjørnstad er
prosjektleder og skal lede satsningen i HSØ. Anne- Stine sjekker med Elisabeth
om prosjektet kan deles nasjonalt via NBUP.
Sak vedr. styremedlem og eventuelt behov for vara:
- Carl Otto har fått ny jobb som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Agder. Han
starter der i mai. Carl Otto går av den grunn ut av styret i NBUP. Carl Otto vil
likevel fortsette arbeidet med høstens ledersamling og overlappe med ny
representant. I forbindelse med at Carl Otto går ut, vil vara representant Inger
Marie Oppøyen gå inn i styret.
Økonomi: Søknad Hdir om midler 2019
- Søknad om tilskudd til høstkonferansen er søkt via tilskuddsordningen på
samme måte som vi har gjort dette tidligere.
Justering av pakkeforløp: spor endringer?
- Helsedirektoratet ønsker å formidle endringer i pakkeforløpene på en helhetlig
måte til sykehusene, etter hvert som disse skjer. Pakkeforløpene vil derfor få en
dato som slik indikerer hvilken versjon av pakkeforløpet man til enhver tid
forholder seg til. De ønsker også å formidle endringer i brevs form til
sykehusene.
- Anne-Stine vil be om at NBUP får endringene sendt til oss parallelt med
sykehusene.
Henvendelse fra Gro Meisingseth
- Styret synes det er en god beskrivelse som er kommet i henvendelsen fra
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Mesingseth. Enkelte kjenner til forsøk med fysioterapeuter, med god effekt
enkelte steder. Disse ordningene har dog ikke blitt videreført. Fysioterapeuter
besitter en nyttig kompetanse, som man ser nytten av. Det framkom likevel
usikkerhet knyttet til om slike stillinger ville det bli prioritert.
- Er vi i ferd med å forlate det tverrfaglige bup? Blir vi sentrert i retning leger og
psykologer? Feltet er i spill. Det ble stort engasjement knyttet til temaet det
tverrfaglige bup.
RKBU: Basisopplæring i BUP?
- Basisopplæring skjer i all hovedsak lokalt på den enkelte arbeidsplass.
- Enkelte klinikker har introduksjonsdager for nyansatte en gang i året eller
halvåret.
- RBUP Utdanner mye av våre spesialister. Forventning om at RBUP er lojale mot
slik BUP er nå.
Monica Jensen (SSA): Informasjon om NBUP
- Monica Jensen ved V27 skal implementere tilbud knyttet til skadelig seksuell
atferd i hele landet. Hun ønsker et samarbeid med NBUP i tilknytning til
implementeringen. NBUPS rolle vil være å følge med på hvordan
implementeringen går i landet.
Administrasjonsutvalget:
Ledersamling Trondheim- Praktisk/ oppgavefordeling:
- Programmet er lagt ut på hjemmesiden til NBUP, og påmelding skal være i
orden. I møtet ble det bestemt enkelte korrigeringer i endelig program.
- Carl Otto sørger for at de som ikke er deltakere, men som skal ha innlegg får
info om påmelding, reise m.m.
- Hilsener under konferansen er ikke endelig avklart enda. Fra KS kommer hilsen
ved Kari Skullerud Ugland. RKBU, RBUP og RHFene har ikke svart enda. Vi
inviterer Anne Åsen til å si noe.
- Anne-Stine varsler Heini om at han ønsker velkommen til ledersamling i Oslo til
høsten
- Gro Anita sjekker hvor lenge vi kan holde på de 120 plassene vi har holdt
onsdag og torsdag, samt sjekker muligheten for at flere vil komme tirsdag kveld.
- Gro Anita sjekker med hotellet om det tekniske er ivaretatt
- Blomster til foredragsholderne. Inger Marie forespørres om å ordne dette av
Carl Otto.
- Ingrid er konferansier på onsdag og Linda på torsdag
- Jørgen og Even står for registrering av møtedeltagere onsdag. Kirsti tar
registrering på torsdagen.
- Jørgen og Even tar ansvar for mikrofonoppfølging i salen når det åpnes for
spørsmål og innspill.
- Even tar med ladet pc og ledning på konferansen. Innleggene legges på desktop.
Ledersamling i Oslo høsten 2019:
- Carl Otto fortsetter med planleggingen av ledersamlingen i Oslo, til han går ut
av styret.
- Carl Ottos etterfølger velges i neste styremøte. Denne jobber i tospann med
Carl Otto til han går ut.
-

Innspill til høstens ledersamling:
Kan det være en ide å lage et ide torg/ Poster walk, hvor bupene deler gode og
nyttige ideer? Vi sjekker ut interessen for dette i hver våre foretak. En eventuell
invitasjon til dette må gå ut etter neste styremøte.
Det å være leder i BUP kan være krevende. Krav og forventninger knyttet til
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produksjon, pakkeforløp etc, kan sette ledere på strekk i krysningen mellom fag
og krav. I forlengelsen av dette kom temaene som verdibasert ledelse, hvor
tydelig er verdigrunnlaget i arbeidet vårt. Hva skal vi styre etter? Vi ønsker ikke
å ende opp som kreative bokførere.
- Etter en krevende implementeringsperiode gi lederne et lite hvileskjær.
Hvordan har det vært å jobbe dette inn dette? eller har det vært medvind? hva
trenger vi av påfyll for å jobbe videre?
- De må skjønne at jeg er opptatt av faget.
- Skal vi benytte oss av et panel?
- Vi må tygge litt mer på fag, navn og innhold.
Kongressutvalget:
Ny leder i styringsgruppen- Odd Sverre Westbye
Foreløpig kongresstittel er: Ung2020, prikk lik- unik.
Potensielt 1000 deltakere over en liten uke. Det er tre dagers hoved konferanse som
komiteen har ansvaret for.
Hovedtemaet blir ungdom og psykisk helse.
Kongressen avholdes i Bergen 27- 30 april, på SAS hotellet.
Det blir pre konferanse. Postkonferansen utgår denne gang.
Firmaet Medvind benyttes til det praktiske rundt konferansen.
Referanseutvalget har møte 08.03.19, på Gardemoen. Jørgen og Linda stiller fra oss.
Det faglige nivået skal være på BUP nivå.
Det jobbes med å få med gode internasjonale bidragsytere.
Alle oppfordres til å tenk på navn aktuelle navn til kongressen. Disse meldes til Linda.
Bidragsyterne får dekket reise og opphold, samt et moderat salær.
NBUP styret ønsker at Magne Furvik og Reidar Jakobsen fortsetter i arbeidet med
kongressen, uavhengig av stillinger/ verv. De blir æresmedlemmer av kongressen.
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Internasjonalt/ sosialpolitisk utvalg:
IACAPAP har invitert til forskerseminar, med påmeldingsfrist 15.03.19. Invitasjonen er
delt i nettverket.
Henvendelse til styret:
Erfaring med tilbud til unge, psykisk syke- farlige? Hvordan er samarbeidet mellom BUP
og Barnevern i praksisfeltet? Hva er de gode løsningene?
Eli Kristine Lund fra Vestfold har henvendt seg til Ann- Stine med spørsmål om hvordan
tilbudet er organisert rundt om i landet.
Helse Vest:
I Bergen har de ungdomsfengselet som tar i mot innsatte fra hele landet.
Det er også blitt rigget egne tiltak i samarbeid mellom psykisk helse og barnevernet til
målgruppen.
Voksenavdeling sikkerhet er i samarbeid også blitt benyttet. Disse tar også
voldsrisikovurderinger.
Vestre viken:
Har gjort seg ulike erfaringer.
Erfaring fra veiledning og oppfølging av barn/ ungdom i barneverninstitusjoner som får
veiledning og oppfølging fra BUP poliklinikk.

Det er etablert eget voldsrisikoteam i avdelingen som veileder, men som også kan være
operative i disse sakene ved behov. Dette teamet er tilknyttet øhjelpsfunksjonen i
BUPA.
For de farligste er det avtalt at sikkerhetsavdeling voksen skal ivareta disse
innleggelsene.
Helse sør:
De har en døgnavdeling i Arendal.
De har også et voldsrisikoteam. Dette er sammensatt av på tvers av Kristiansand og
Arendal, og er en del av avdelingen, og driftes av døgn og ambulant. Man kan melde
saker inn til teamet som gir veiledning. Team medarbeiderne har bla sertifisering fra
VIVO.
På Sørlandet er den nye samarbeidsinstitusjonen mellom BUP/ Barnevern på plass og
operativ.
Helse midt- Trøndelag:
Har en matriseorganisering som innkalles ved behov.
Temaet er under drøfting på regionnivå i disse dager.
Helse Nord:
Ikke hatt noen som har vært vurdert som så farlig.
De har en sikkerhetsavdeling som primært er for voksne.
Regional psykoseenhet, tar pasienter fra 16 års alder. Disse samarbeider også med
akuttenheten og barnevernet ved behov.
Har også fått en enhet som skal ivareta utagering, men de har ikke rammer for å ivareta
de «farlige».
Nic waal:
Har erfaring med pasienter som har krevd mye kapasitet over tid.
Utfordrende samarbeid med barnevern om disse pasientene.
Benytter private tiltak knyttet til helselovgivningen.
De har også et regionalt tiltak for PU/ autismespekter som kan benyttes fra pasienten er
16 år.
I forlengelsen av dette temaet ble det problematisert om vi som velferdsstat ønsker å
betale for det tilbudet som de mest alvorlig farlige trenger/ ungdom med høy risiko?
Erfaringene er at de barna og ungdommene med størst risiko ofte blir plassert i private
institusjoner etter anbudsutsettelser i regi av barnevernet. Er disse tilbudene gode nok,
og har de rammer og kompetanse til å ivareta disse barna og ungdommene med deres
utfordringer? Spørsmålet løftes til helsedirektoratet.
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Eventuelt:
Even Røren går inn i RBUP undervisningsrådet når Carl Otto Christiansen nå slutter i
BUP. Carl Otto informerer RBUP. Neste møte er 27.08.19.
Ingerid Skjetne har meldt inn sak om utfordringer knyttet til temaet kjønnsidentitet.
Saken gis plass i neste styremøte.
Evaluering:
Bra engasjementet i møtet, og Anne-Stine er flink til å holde tråden.

