
 
Møte: STYREMØTE Tilstede: Anne-Stine Meltzer, Even Røren, 

Jørgen Blom, Carl Otto 
Christiansen, Linda Helen Flygel 
Knudsen, Gro Anita Kåsa Poulsen, 
Kristi Jørgensen, Ingrid Skjetne 

Møtedato: 25.04.19 
Tidspunkt: 12-16 
Sted: RBUP Nydalen 301 
Møteleder:  Anne-Stine Meltzer 
Referent: Ingrid Forfall: Siri Sandvik 

 
 
 
 
Saksnr.  
17-19 Referat fra styremøte den 07.03.2019 ble godkjent.  

 
18-19 Orienteringssaker 

Gro Anita går over i ny stilling i Blå kors, og forlater styret i NBUP til 
sommeren.  
Saker fra møtet med Hdir 25.04.19: 

• Sak om Kjønnsidentitet. Utsettes til vårt møte med H-dir den 
22.08.2019. Anne Stine sender styret en rapport fra H-dir., som kan være 
underlagsmateriale til det forestående møtet i august.  

• Regler for bruk av tvang i psykisk helsevern, skal inn i pakkeforløpene. 
H-dir vil opprette en egen arbeidsgruppe for barn og tvangsbruk. NBUP-
styret vil bli spurt om aktuelle deltakere i arbeidsgruppen. Karin 
Gravbrøt, H-dir. vil ta kontakt.   

• Implementering av pakkeforløp ble viet stor plass i møtet.  
• Anne Stine søker om utvidet økonomisk tilskudd 2019. 

Økonomi:  
• Søknad H-dir om midler 2019 innvilget med 120 000 kroner for 2019.  

Regnskap/revisjon 2018:  
• God økonomi i NBUP. 
• Alle styremedlemmene har signert regnskapet.  

 
19-19 Administrasjonsutvalget:  

Ledersamling Trondheim. Praktisk/oppgavefordeling: 
• Registrering onsdag: Even og Jørgen. Husk sett på plass bordJ 
• Registrering torsdag: Kirsti. 
• Mikrofon ved spørsmål i salen: Even og Jørgen. Husk batteriJ 
• Even og Linda tar med ferdigladet PC. 
• Innleggene legges på Desctop. 
• Ingrid er konferansier onsdag og Linda er konferansier på torsdag. 
• Vi hadde en nøye gjennomgang og kvalitetssjekk av programmet. Gro-

Anita sender oss en oppdatert versjon av programmet.  
• Festmiddag på Rockheim er bestilt. Toastmaster: Siri.   
• OBS! Ny tid på torsdag: Vi starter kl. 09.00. 

 
 
 
 



Ledersamling Oslo høsten 2019: 

Temainnspill til høstens lederkonferanse fra Anne Stine: Implementering – nasjonalt, 
regionalt, lokalt – hvor mange valg skal hver enkelt klinikk ta? Samtale Jon Thomas 
Finnson, fagavdeling Helse Nord samler innspill til Hdir/HOD jf Opptrappingsplan for 
barn og unge, Nasjonal Helse og Sykehusplan 

Idemyldring mtp tema til høstens konferanse:  

endringsledelse, manøvrere, ledelse når alt skal forandres, verdiene i fagfeltet, 
brukerperspektiv, system vi skal presses inn i, verdibasert ledelse, jakten på 
verdiene, er verdiene under press? Ledelse i en omskiftelig tid. BUP håndboken. 
Overbehandling og etiske dilemmaer.   
 

Eksempel på tittel til konferansen:   

«Ledelse i en omskiftelig tid  

- Jakten på verdiene». 

20-19 Valg av ny leder for administrasjonsutvalget:  
• Carl Otto går over i ny jobb hos Fylkesmannen, og vi må ha ny leder i 

administrasjonsutvalget. 
• Styret drøftet innholdet i rollen som leder for administrasjonsutvalget.  
• Aktuelle kandidater kan være Even, Jørgen og Ingrid. Disse skal tenke 

på om de ønsker å ta på seg ansvaret. Styret kommer tilbake til saken i 
siste styremøte før sommerferien. 

21-19 Kongressutvalget:  
• Linda gjennomgikk status i arbeidet for Barne og ungekongressen 28., 

29. og 30.04.2020. Programmet begynner å ta form, og mange forelesere 
er på plass.  

• Tittel: «Ung 2020 - Prikk Lik Unik». 
• Odd Sverre Westby er ny leder i Kongresskomiteen. 

 
22-19 Internasjonalt/sosialpolitisk utvalg: 

Kirsti orienterte om IACAPAP bulletin: 
• Kirsti har tidligere sendt oss bulletin på mail.  
• Bulletin kommer nå ut hver 3. mnd. 
• Kirsti (med bistand fra Even) forbereder en presentasjon av NBUP til 

IACAPAP bulletin. Saken tas opp i styremøtet den 31.05.2019. Bildet av 
styret tas på lederkonferansen i Trondheim. 

 
23-19 NBUP sine synspunkter på retningslinjer for behandlingstilbud og samarbeid 

med Nasjonal behandlingstjeneste OUS (delt mellom barne- og 
ungdomsklinikken og nevroklinikken) og pakkeforløp 
 

• Henvisninger fra BUP etter «bred» utredning: Mener vi utvidet 
utredning? Hva med pasienter uten stor symptombelastning? 

• Ventetid/utvikling av tilbud. Estimert ventetid (på nettet) er 3-9 mnd 
avhengig av alder/kapasitet 



• Krav om behandlingskontakt ved BUP for samarbeid. Kan en pasient 
være innskrevet ved poliklinikk som prinsipp i årevis uten psykisk 
lidelse? Andre aktører som ønsker følge opp pasienter med usikker 
kjønnsidentitet er utviklet lokalt i Oslo, bla HKS, Helsestasjon for kjønn 
og seksualitet, byomfattende tilbud i Oslo for barn, ungdom, unge 
voksne 0-30 år. Kunne det vært et alternativ?Hvordan skal BUP forholde 
seg til krav om opprettholdt behandlingskontakt dersom pasienten ikke 
har behov for behandling? 
 

Konklusjon: saken utsettes til styremøte i august 2019. 
 

24-19 Eventuelt 
• BUP-håndboka v/Anne Stine: 

Henvendelse av leder i arbeidsgruppa Astrid Dahlgren, RBUP Sør Øst. 
Hun ønsker å presentere BUP-håndboka for BUP-lederne.  
Konklusjon: Styret vil gjerne invitere Astrid Dahlgren til høstens 
lederkonferanse i Oslo.   

• Verdenskonferansen i Friluftsterapi (Adventure Therapy) v/Carl Otto: 
Stor konferanse på Sørlandet i juni 2021 med et spennende program.  
I og med at Carl Otto går ut av styret, må NBUP ha en ny representant i 
Referansegruppa. Hvem? Vi kommer tilbake til spørsmålet i etterkant av 
høstens generalforsamling.  

• Rekrutteringssituasjonen i BUP v/Linda:  
Helse Bergen har problemer med å rekruttere 
psykologer/psykologspesialister. Flere «nesten-overleger» har sluttet. 
Dette samstemmer også med situasjonen i flere helseregioner. Styret 
hadde en drøfting omkring årsaksforhold.  
Konklusjon: Kirsti tar kontakt med psykologforeningen, og undersøker 
om de ser de samme trendene. Hører psykologforeningen noe om 
rekrutteringsproblemer i fagfeltet?  

• 2-årig utviklingsprosjekt i BUP i Helse Sør Øst v/Anne Stine: 
Regionalt utviklingsarbeid som omhandler bl.a. rekruttering, kompetanse 
(herunder beholderkompetanse) og andre utviklingstiltak. Se link 
www.nbup.no hvor prosjektet ligger som aktuell sak under fanen BUP 
Prosjektet.  
Anne Stine deltar i prosjektgruppen for Lovisenberg, og Anne-Stine og 
Jørgen deltar i hver sin arbeidsgruppe i prosjektet, og vil orientere 
NBUP-styret om arbeidet. NBUP ønsker å spre dette utviklingsarbeidet 
utover til BUPene i Norge.    

• Medikamentfri behandling. Innspill fra Even: 
Hva har BUP å tilby? 
Har pasienten reelle valg? 
Når fungerer medisiner, og når fungerer det ikke? 
Konklusjon: 
Kan dette være et interessant tema på en av våre konferanser? 
Kunne dette temaet ha passet sammen med innlegget til høstens 
Lederkonferanse om BUP-håndboka? Passer godt sammen med 
verdifokuset som vi tenker skal være i høstens konferanse. 

 
 


