
 

Møte: STYREMØTE Tilstede: Sture Larsen 

Linda Knudsen Flygel 

Lise Bjørnsen 

Frøydis Nilsen (teams) 

Lill Cathrin 

Kirsti Jørgensen 

Linda Knudsen Flygel 

Ingrid Skjetne 

Trude Fixdal 

Møtedato: 22.09.2022 

Tidspunkt: 12.00-15.30 

Sted: Nydalen, Oslo 

Møteleder:  Linda Knudsen Flygel 

Referent: Ingrid Skjetne Forfall:  

 

Saksnr.  

41-22 Godkjenning av referat fra forrige møte  

 Det kom noen innspill til rettelse av referatet. Møtereferatet ble deretter 

godkjent. Referatet sendes ut til styret, samt legges på nettsiden vår. 

Ansvar: Linda/Lill-Cathrin. 

42-22 

 
Status i tjenestene 

 Noenlunde samme henvisningsnivå som i fjor for hele landet. Det 

rapporteres om økte ventetider, fristbrudd, rekrutteringsutfordringer og 

arealutfordringer i store deler av landet. I Finnmark, Bodø og Sørlandet 

sykehus er det nå store budsjettunderskudd som får følger i form av 

reise- og innkjøpsstopp og vakante stillinger.    

 Det bygges opp et privat tilbud i deler av landet, og styret er bekymret 

for at ressurser og kompetanse overføres fra BUP til private aktører. 

43-22 Lederkonferansen i Drammen: Status påmelding og program. Drøfting av 

praktisk gjennomføring og forberedelser til innlegg. 

 Påmeldingsfristen gikk ut 15.09., men vi har fått henvendelser fra flere 

BUPer som ønsker å melde seg på. Portalen åpnes for påmelding fra 

etternølerne fram til 10.10.2022. Vi kan ikke garantere hotell for disse.   

 Foredragsholdere fra «BUP-systemet»: konferanseavgift og middag 

dekkes av NBUP. Reiseutgifter og hotell må dekkes av hver enkelt. 

Styremedlemmene orienterer foredragsholderne «sine» om dette. 

 Prinsipielt er styret opptatt av at lederkonferansen skal være fysisk, men 

pga reisenekt ved enkelte foretak undersøkes muligheten for digital 

deltakelse. Trude innhenter pris hos aktuelt firma.  

 Diverse spørsmål: meny, teknisk ansvarlig og kontaktansvarlig på 

hotellet mv. er nå klart.   

 Konferansier: 

tirsdag: Ingrid  

onsdag: Trude  

torsdag: Kirsti 

Bankettmiddagen ledes av Sture. 

44-22 Fra pakkeforløp til nasjonale pasientforløp: Hvilke erfaringer har BUP-

feltet med pakkeforløpene? Hvilke endringsforslag bør vi spille inn til 

Hdir? 

Møte med H-direktoratet v/Jørgen Blom.  

Helseministeren har nå lansert at Pakkeforløp endrer navn til Nasjonale 

pasientforløp psykisk helse og rus fra januar 2023. Helsedirektoratet har fått i 



oppdrag å endre navn og videreutvikle forløp innen psykisk helse og rus. I første 

omgang blir det ingen innholdsmessige endringer. Parallelt med navneendring 

starter H-dir arbeidet med å videreutvikle innholdet og innretningen i de 

nasjonale pasientforløpene, og det planlegges ferdigstilt høsten 2023.  

H-dir. ønsker dialog og innspill fra fagfeltet, men det er ikke avklart hvordan 

dette arbeidet skal «rigges» ut mot tjenestene. H-dir. ønsker ikke at diskusjonen 

kun skal dreie seg om koding. Jørgen kom med noen spørsmål til drøfting: 

Hvordan sikre at pasientene får god behandling? Hva er viktig for fagfeltet? Hva 

er det viktig for tjenestene nå å følge med på? Hvordan sikre god hjelp? Hva er 

det behov for av nasjonal normering av ulike lidelser?  

 

Styret drøftet innhold i dagens pakkeforløp, og kom med innspill til endringer. 

Innspillene oversendes Jørgen Blom pr mail. Ansvar: Linda.    

45-22 Gjennomgang årsberetning for 2021 og forberedelse til generalforsamling. 

 Alle styremedlemmer gir innspill til årsberetningen innen mandag den 

26.09.2022. 

46-22 

 

Oppnevning av ny valgkomite.  

 Anne-Stine Meltzer går ut av valgkomiteen. Styret starter arbeidet med å 

rekruttere nytt medlem til valgkomiteen, og ny leder i valgkomiteen.   

47-22 Barn- og ungekongressen 2024 

 Første planleggingsmøte i komiteen er 21.oktober 2022. Forberedelse og 

avklaring av deltakelse ble drøftet i dagens styremøte. 

Konklusjon: Sture Larsen deltar fra NBUP i det første møtet.  

48-22 Eventuelt 

 Rådslagsmøte i Psykisk helsevern Sør Øst den 21.09.2022: 

I forbindelse med bekymringer for fagfeltet i etterkant av pandemien, ble 

avholdt rådslagsmøte i Helse Sør Øst med representanter fra både 

Voksen- og BUP-feltet. Tema i rådslagsmøtet: samhandling med 

kommunen/bydel, rekruttere/beholde, ledelse og organisering, kvalitet og 

innhold. Det ble jobbet i grupper, som kom med forslag til tiltak. Referat 

fra Helse Sør Øst kommer. 

 Direktoratet for e-helse: NBUP-styret ønsker et møte med Direktoratet 

for e-helse. Vi ber H-dir. innkalle til et felles møte i desember. Tema: 

Prosedyrekoding og takster. Ansvar: Linda. 

 Spørsmål fra Finnmarksykehuset: når henviser BUPene til EKG-u.s.? 

Konklusjon: det henvises til EKG kun på indikasjon.  

 

 

  

 

 


