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1. Konstituering 
 
1.  Navneopprop: Deltagere fra hvert sykehus/region. 

 
2.  Praktiske opplysninger:  
 

Antall stemmeberettigede:  
Observatører/gjester:  

 
3.  Valg av ordstyrer:  

 
4.  Valg av referenter:  

 
5.  Valg av tellekorps:  

 
6.  Godkjenning av dagsorden. 
 
7.  Underskrift av protokoll: 2  
 

 
 

2. Årsberetning for 2021 

 
Styret har i perioden bestått av: 
   
Linda H. Knudsen Flygel Styreleder  Haukeland sjukehus, BUP Ytrebygda 
Kirsti M. Jørgensen Styremedlem Nordlandssykehuset, BUPA 
Ingrid Skjetne Styremedlem St. Olavs Hospital, BUP Orkanger 
Liv Ristvedt Styremedlem 

(fra oktober 2021) 
Sykehuset i Vestfold, BUPA 
Intensivseksjonen 

Lise Bjørnsen Styremedlem Sørlandet sykehus, BUP Kristiansand 
Frøydis Nilsen Styremedlem BUP, SANKS Karasjok 
Trude Fixdal Styremedlem Diakonhjemmet sykehus, BUP Vest 
Lill Cathrin Nærland Styremedlem Stavanger sykehus, BUP Madla 
Sture Larsen 
 

Varamedlem  
 

Haukeland sjukehus, BUP Åsane 

Even Røren Styremedlem 
(til oktober 2021) 

Vestre Viken, BUPA 

Jørgen Blom Styremedlem 
(til august 2021) 

Vestre Viken, BUP Asker 

Siri Sandvik Varamedlem Nordfjord BUP, Helse Førde 
 
 
Styret avholdt 8 styremøter og behandlet 77 saker. Styremedlemmene har hatt kontakt på e-
post mellom møtene ved behov for å drøfte saker fortløpende. Representanter fra styret har 
hatt 3 møter med Helsedirektoratet i tillegg til regelmessig e-post korrespondanse i aktuelle 
saker. Styret har arrangert to BUP-lederkonferanser hhv våren 2021 (digital) og høsten 2021. 



 
1.1 Utdrag av aktuelle saker som er behandlet og arbeidet med i styret  
 

 Styremedlemmene har i perioden rapportert jevnlig til Helsedirektoratet om status i 
tjenestene under pandemien (se eget punkt). Pandemien og håndteringen av de 
konsekvensene den har hatt for BUP-feltet har vært hovedfokuset for styrets arbeid i 
hele 2021. Under store deler av 2021 opplevde mange BUP-er å være i krise med stor 
økning i antall henvisninger, henvisninger av mer alvorlige syke, stor 
arbeidsbelastning på de ansatte og økning i sykemeldinger. Det viste seg å være 
relativt store regionale forskjeller mtp økonomiske ekstrabevilgninger for å avhjelpe 
situasjonen.  

 Styret har jevnlig drøftet nasjonale erfaringer med hvordan Covid-pandemien og dens 
restriksjoner har påvirket den psykiske helsen hos barn og ungdom, og fulgt opp 
tilsvarende debatt som har vært i media. Styret er glade for at det har vært fokus på 
BUP i media, samtidig som styret er bekymret for BUPs omdømme da vinklingen ofte 
er negativ. Den økte henvisningsmengden i siste del av 2020 viste seg å fortsette inn i 
2021. Erfaringer fra feltet tilsa at det var en særlig økning i alvorlige spiseforstyrrelser, 
og at dette var direkte relatert til pandemien.  

 SANKS, som både er et kompetansesenter og en behandlingstjenesten for den samiske 
befolkningen, har samarbeidsavtale med Sverige for henvisning av samiske pasienter 
til utredning og behandling ved SANKS, Sami klinihkka. Finnmarkssykehuset har 
tilsvarende samarbeidsavtale med Finland/Rovaniemi sykehus om henvisning til 
utredning. Under pandemien opplevde samiske pasienter i Finland og Sverige at de 
fikk ikke sitt tilbud i SANKS pga stengte landegrenser, noe styret fant svært 
bekymringsfullt.  

 Nasjonalt ble det tilbakemeldt at kommunehelsetjenesten måtte omfordele ressurser og 
at psykiske helsetjenester for barn og unge var mye mindre tilgjengelige og hadde 
dårligere kapasitet enn før pandemien. Styret drøftet sin bekymring for dette med 
Helsedirektoratet.  

 Følgende ble blant annet rapportert inn til styret våren 2021 og videreformidlet til 
Helsedirektoratet: Alle landets sykehus opplevde en betydelig økning i antall 
henvisninger. Enkelte klinikker fikk tildelt ekstra koronamidler til faste og 
midlertidige stillinger for å imøtekomme det økte behovet. Ved enkelte sykehus ble 
det opprettet ekstra akuttplasser på grunn av økt pågang av alvorlig syke pasienter. 
Enkelte sykehus inngikk midlertidige avtaler med voksenpsykiatrien om overføring av 
pasienter over 17,5 år. Samtidig rapporterte enkelte klinikker om nedskjæring i tilbud 
og omorganiseringer som medførte stor belastning på personalet. Det ble meldt om 
flere fristbrudd flere steder i landet til tross for en liten økning i økonomiske 
bevilgninger.  

 Styret drøftet ulike erfaringer med alternative organiseringsformer av tjenesten under 
pandemien som for eksempel kveldspoliklinikk og tidlig avklaring/korttidspoliklinikk. 
Ulike modeller prøves ut i de ulike foretakene. Nødvendig tiltak for å imøtekomme 
økt henvisningsmengde, men tiltakene med kveldspoliklinikk er tidsavgrenset i 
overenstemmelse med de ulike fagforbundene og verneombudene (unngå overtid). 
Delte erfaringer mtp tilfredshet hos de ansatte og noe bekymring for at dette medfører 
økt arbeidsbelastning og utbrenthet hos ansatte.  



 Styret har drøftet erfaringer med innføring av DIPS Arena i tre av de fire 
helseforetakene. Svært mange feil ble meldt inn fra Helse Vest (som innførte dette 
først), inkludert problemer med koding av pakkeforløp. Utfordringer med dette ble 
videreformidlet til Helsedirektoratet.  

 Tilbakemeldingene fra fagfeltet var at man så seg nødt til å nedprioritere korrekt 
koding av pakkeforløp under pandemien og under innføring av DIPS Arena. 
Innledningsvis var det også store utfordringer med bruk av videokonsultasjoner, og de 
ulike foretakene godkjente ulike digitale løsninger, noe som ble opplevd som 
forvirrende og lite optimalt. N-BUP styret oppfordret Helsedirektoratet til å ta disse 
forholdene med i betraktningen når de eventuelt fulgte med på innrapporteringer av 
koding i pakkeforløp. På landsbasis var gjennomsnittet våren 2021 at 55% av 
pasientene var i pakkeforløp (mot måltall på 80%).  

 Våren 2021 ble det varslet et landsdekkende tilsyn. Innholdet i tilsynet ble drøftet i 
styret (fokus på inntak, vurderingsfrister, frister for oppstart, venting etter oppstart, 
kartlegging selvmordsrisiko, litt mere på brukermedvirkning).  

 SANKS ønsket å synliggjøre tidsbruken og tilbudet til den samiske befolkning, og 
også andre deler av befolkningen med norsk som andrespråk. Styret var delt i 
spørsmålet om problemstillingen skulle reises til direktoratet for E-helse. Flere i styret 
ønsket ikke å belaste tjenestene med ytterligere koding, mens styret samtidig så 
behovet for å synliggjøre dette arbeidet. Det ble laget et utkast til spørsmål til 
direktoratet for E-helse som vil følges opp senere etter pandemien.     

 Styret mottok en invitasjon til å innspill til helhetlig strategi og planmessig utvikling 
av arbeidet rettet mot personer som utøver vold og seksuelle overgrep. Styret 
gjennomgikk denne men besluttet at N-BUP ikke ville sende inn inn felles høringssvar 
men overlater det til de enkelte seksjonene/foretakene. 

 På oppfordring fra Helsedirektoratet kom styret med et innspill vedrørende eventuell 
endring av prioriteringsveilederen når det gjelder barn/unge med psykosomatiske 
tilstander eller alvorlige/langvarige somatiske tilstander. N-BUP tilbakemeldte til Hdir 
at vi synes det er problematisk om denne gruppen automatisk får rett til helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten slik det opprinnelige forslaget var fra en gruppe overleger ved 
OUS.  

 Styret hadde oppe til diskusjon hvordan overgangen fra barn til voksen fungerer rundt 
om i landet. Praksisen og samarbeidet med voksenfeltet varierer noe mellom de ulike 
foretakene. Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med 
Ungdomsrådene i UNN og Finnmarkssykehuset utarbeidet konkrete rutiner for slike 
overganger som er fremlagt for sykehusstyret og vedtatt.  

 Flere styremedlemmer deltok på møte med Barneombudet for å drøfte rapporten «Jeg 
skulle hatt BUP i koffert». Styret kom med kritiske innspill til rapporten som ble tatt 
godt imot av Barneombudet. Styret og Barneombudet var enige om felles målsetting 
om gode helsetjenester til barn og unge. Barneombudet ønsker innspill og samarbeid 
med styret om veien videre og hva de bør se etter i kommunene når det gjelder 
helsetilbud til barn og unge. Styret retter formell forespørsel vedr. vårt bidrag/være 
høringsinstans og stiller seg til disposisjon for å delta på nytt møte. I etterkant av 
lederkonferansen høsten 2021 ble innspill fra deltakerne på konferansen sammenfattet 
og sendt skriftlig til Barneombudet.  



 Styret har hatt oppe til drøfting hva spesialistens rolle bør og skal være i pakkeforløp. 
Ved evalueringspunkt står det at spesialist skal være involvert. Styret stilte 
spørsmålstegn hva dette egentlig innebærer i praksis. Det ble understreket at fra styret 
sin side at det er mangel på spesialister flere steder i landet, og involvering av 
spesialist løses derfor ulik. Temaet ble tatt videre opp til drøfting med 
Helsedirektoratet.   

 Styret drøftet erfaringer med bruk av tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. 
Styret ser både etiske, juridiske, faglige og praktiske problemer/utfordringer med å 
bruke tvang uten døgnopphold (TUD) i poliklinikk for aldersgruppen 16-18 år.  

 Styret mottok en forespørsel om rekruttering til en studie om online overgrep. Styret 
besluttet at man kunne formidle informasjon til prosjektledelse om hvem som kunne 
kontaktes ved de ulike sykehusene, eksempelvis Forskning- og 
undervisningsavdelinger. 

 Styret drøftet hvordan forsterkede tilbud (post/dagpost el lign) til barn under 13 år er 
organisert i Norge. I Helse Sør Øst har man hatt erfaring med «hjemmesykehus». 
Ingen andre regioner har etablert dette tilbudet så vidt styret er kjent med.  

 Representant fra styret deltok på møte med Folkehelseinstituttet vedrørende 
utarbeidelse av spørreskjema for bruk av medisiner i BUP og planlagt nasjonal 
undersøkelse i 2022. Den nasjonale undersøkelsen var planlagt å komme i 2022. FHI 
planla å gå utenom poliklinikk og sende ut spørreskjema til alle via HelseNorge. N-
BUP kom med innspill til FHI at det ville være viktig å sjekke hva slags informasjon 
som overføres fra DIPS mtp foreldreansvar før spørreskjemaene ble sendt ut.  

 Styret drøftet spørsmål knyttet til aldersgrense og IPS (individuell jobbstøtte). Styret 
mente at dette er et godt tilbud for å hindre frafall fra utdanning hos unge voksne. 
NAV har ansvar for IPS-ordningen og kan inngå som en integrert del av behandlingen 
i BUP. Det er en utfordring at NAV trenger samtykke fra foresatte for ungdommer 
under 18 år. Dette fører til at noen går glipp av tilbudet da foresatte ikke vet at 
ungdommen har et tilbud i BUP.  

 Styret hadde oppe til drøfting rapporten fra Helsedirektoratet vedrørende samarbeid 
mellom BUP og kommunen (https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/psykisk-
helsearbeid-for-barn-og-unge/samarbeid-mellom-kommune-og-bup).  De fleste 
helseforetakene har prøvd ut modeller for å bedre samarbeidet med kommunene. En 
utfordring er at kommunene er svært ulikt utrustet mtp ressurser og ulikt organisert. 
En enkelt poliklinikk kan måtte samarbeide med flere ulike kommuner og må derfor 
ha noe ulike modeller for samarbeid. Det etterlyses fra styrets side en styrkning av 
kommunehelsetjenesten og større sentral styring for å sikre at barn og unge får de 
tjenestene de har krav på. En godt utrustet kommunehelsetjeneste kan også trolig 
demme opp for den økte henvisningsmengden til spesialisthelsetjenesten. 

 Styret drøftet de nye nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av 
kjønnsinkongruens: Status arbeid med å etablere behandlingstilbud til denne 
pasientgruppen i de ulike HF-ene er uavklart. Samarbeidet med rikshospitalet oppleves 
som utfordrende siden deres retningslinjer ikke er i samsvar med retningslinjene fra 
Hdir.Styret besluttet å be om et møte med Hdir for nærmere avklaring. 



 Styret engasjerte i 2021 eksternt bistand til utarbeidelsen av ny nettside for NBUP. Ny 
nettside ble ferdigstilt sommeren 2021. 

 
Konferanseutvalget. Barn- og Unge Kongressen 
 
Utvalget har i 2021 bestått av Linda Knudsen Flygel, Jørgen Blom, Ingrid Skjetne, Sture 
Larsen og Even Røren. Utvalget har arbeidet med evaluering av Barne- og Ungekongressen 
2020 og deltatt i kongresskomiteen for planlegging av BUK 2022. Styremedlem Even Røren 
ledet arbeidet i kongressens referansegruppe og deltok på alle møter i kongresskomiteen. 
Komiteen ble ledet av FHI, og N-BUP var opptatt av at kongressens program måtte være 
relevant for BUP-feltet. 
 
Kontorforum 
Kontorforum har i perioden bestått av:  
Elin Slotta Rose, ABUP, Sørlandet sykehus HF 
Elisabeth Bjarkø, BUP Oslo Nord, OUS HF 
Kristin Nordrum, BUPA akutt og spiseforstyrrelse, Vestre Viken HF 
Laila Thomassen, BUP Alta, Finnmarkssykehuset HF, leder/koordinator 
Lisbeth Kristensen Rosenlund, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Ambulante 
tjenester 
Stine Mathisen, Nic Waals Institutt  
Lill Cathrin Nærland, BUP Madla (NBUP styremedlem, kontorfaglig)  
 
2021 brukte vi til å rekruttere nye medlemmer inn i gruppa, og planlegge BUK 2022. Vi 
hadde i løpet av året et par Teamsmøter og møttes fysisk på Gardermoen i november. Ellers 
holder vi kontakten på e-post, telefoner og via egen gruppe på FB Messenger. 
 
Vi har jobbet for å kunne delta mer på fellesforelesninger/fremlegg under BUK, og det fikk vi 
til, til en viss grad. Det vil alltid være mange spennende parallelle sesjoner vi også ønsker å 
delta på, i tillegg til eget program.  
 
Vi vil ellers fortsatt påpeke viktigheten av at det alltid er med minimum én fra Kontorfaglig 
gruppe i planleggingen/ ressursgruppen som jobber med innholdet til BUK 2024.  
 
 
Administrasjonsutvalget/Lederkonferanser 
 
Utvalget bestod i 2021 av Ingrid Skjetne, Kirsti Jørgensen, Frøydis Nilsen, Lill Cathrin 
Nærland, Sture Larsen og Lise Bjørnsen. N-BUP arrangerte to lederkonferanser i 2021. Den 
opprinnelige lederkonferansen i Bodø i juni måtte på kort tid avlyses og omgjøres til en 
heldigital konferanse på grunn av korona-restriksjoner. N-BUP samarbeidet med firmaet 
Apriil som stod for den tekniske gjennomføringen av konferansen. Høsten 2021 ble det 
lettelser i korona-restriksjonene og lederkonferansen lot seg gjennomføre som planlagt i 
Narvik i oktober 2021. Administrasjonsutvalget har gjennom hele 2021 sammen med resten 
av styret jobbet aktivt med planlegging av det faglige og sosiale programmet for disse 
konferansene, og hatt hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. 
 
 



Internasjonalt utvalg (IACAPAP) 
 
Utvalget har i 2021 bestått av Even Røren og Kirsti M Jørgensen. N-BUPs medlemskap i den 
internasjonale organisasjonen IACAPAP (International Association for Child and Adolescent 
Psychiatry and Allied Professions) har vært hovedfokus og gjenstand for drøftinger i styret. 
IACAPAP arrangerer internasjonale kongresser hvert annet år.  2021 var et mellomår hvor det 
ikke var planlagt noen internasjonal kongress, men vi mottok invitasjoner til flere Webinarer. 
Den planlagte kongressen i Singapore i juli 2020 ble avlyst grunnet pandemien, som også 
preget 2021. I 2022 planlegges IACAPAP kongress arrangert i Dubai. I 2021 var det ingen 
deltagelse fra styret i internasjonale konferanser, men vi har holdt oss løpende orientert om 
aktivitet i den internasjonale organisasjonen via deres hjemmesider samt Bulletin som gis ut 
hver tredje måned. Vi har ambisjon om å spre denne informasjon bedre til våre medlemmer 
via ny hjemmeside som ferdigstilles i 2022. Drøftinger om mulig medlemskap i ESCAP 
(European Society for Child and Adolescent Psychiatry) ble påbegynt. 
  
 
1.2 Aktuelle saker med våre samarbeidspartnere 
 
N-BUP har videreført samarbeidet med prosjektet IDDEAS. I 2021 ble det rekruttert enkelte 
klinikere til å teste ut en digital prototype av programvaren som utvikles som en del av 
IDDEAS. To styremedlemmer var blant de som testet prototypen. Styret besluttet at den 
videre rekrutteringsprosessen best kunne skje ved at prosjektledelsen sendte forespørsel til de 
enkelte foretakenes forskningsavdelinger så snart det var mer avklart hvor mye tid det ville ta 
for den enkelte kliniker, og hva som eventuelt ville være honoraret.  

 
Styret mottok en ny henvendelse fra ISAPP (International Society for Adolescent Psychiatry 
and Psychology) angående mulighet for å arrangere en fremtidig konferanse i samarbeid med 
dem i Oslo. Inntil videre takket N-BUP nei til dette pga det vil være svært ressurskrevende å 
gjennomføre, og særlig vanskelig å planlegge på grunn av stor usikkerhet knyttet til 
fremtidige korona-restriksjoner.  
 
 
1.3 Aktuelle saker med Helsedirektoratet 
 
Saker tatt opp med Hdir har vært drøftingssaker og gjensidige orienteringssaker. Styret har 
gjennom 2021 jevnlig rapportert status i tjenestene under korona-pandemien til 
Helsedirektoratet. Samarbeidet med Hdir har således i stor grad handlet om dette. Hdir har tatt 
med oppdatert informasjon fra fagfeltet inn i koordineringsgruppen for tjenester til sårbare 
barn og unge. Blant annet har økningen i antall henvisninger, og særlig økningen i alvorlige 
spiseforstyrrelser, blitt problematisert og videreformidlet til Helse og Omsorgsdepartementet.  
Hdir bekreftet at det på landsbasis var en klar økning i antall henvisninger til 
spesialisthelsetjenesten for barn og unge, særlig mtp depresjon/angst, spiseforstyrrelser og 
ADHD. Sistnevnte gruppe utgjør et stort volum i poliklinikk.  
 
Hdir orienterte om at tilbakemeldingsmøter etter nasjonalt tilsyn vil gjennomføres i de ulike 
foretakene høsten 2021, rapport kommer i 2022.  
 
Hdir orienterte om rapporten om Ungdom og rus som ble publisert høsten 2021. 
 



Programmet Digi-Ung ble presentert av Hdir. Prosjektleder vil kontakte N-BUP-styret med 
forespørsel om å delta i en referansegruppe. Styret minner om at programmet også må 
foreligge på samisk som ett av de offisielle språkene i Norge.  
 
Hdir informerte om pågående arbeid med utvikling av tiltak for barn og unge som står i fare 
for å begå seksuelle overgrep/har skadelig seksuell adferd. Det ble arbeidet med å finne en 
løsning for å kunne bestille time uten henvisning. Tiltak for voksne på dette området på plass 
tidligere. Info om tema på hjemmesidene til Hdir. 
 
Helsedirektoratet har gitt FHI i oppdrag å utvikle et instrument for å måle barn og unges 
erfaring med bruk av legemidler i BUP. Det skal nedsettes en referansegruppe med bla to 
BUP leger og to psykologspesialister. Styret kom med forslag til navngitte personer fra BUP-
feltet som kunne være aktuelle for en slik referansegruppe, i tillegg til at N-BUP styret stilte 
med en egen representant.  
 
Styret har drøftet barneombudets rapport «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» (se eget punkt 
angående møte styret hadde med barneombudet angående denne saken). Hdir tok i mot vår 
bekymring som blant annet går på at slike rapporter er med på å skade BUPs omdømme. 
Styret oppfordret både direktoratet og departementet til å unngå et ensidig negativt fokus når 
våre tjenester blir omtalt i mediene.  
 
Styret har deltatt med en representant i referansegruppen til prosjektet «Helsekartlegging av 
barn og unge i barnevernet og utvidelse av pakkeforløp barnevern og helse» i regi av 
Helsedirektoratet.  
 
Styret har også deltatt med en representant i referansegruppen for utarbeidelsen av en 
tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid barn og unge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

3. Årsregnskap for 2021     

      

3.1 Resultatregnskap og balanseregnskap    

      

  2021 2020 2019 2018 2017 
Inntekter        
Statsstøtte 175000 300000 120000 0 0 
Overført fra prosjekter        
Seminarer  600000  1126279 246000 
Gaver        
Kontingent 531750 531750 467940 453090 433230 
Renter 69 555 2559 3410 4126 
Diverse        

Sum 706819 1432305 590499 1582779 683356 

      

Utgifter         
Lønn/honorar 1012531)  164742 245288 223751 213849 
Avskrivninger 196882)     
Seminarer/konferanser 416069 479573 398532 1047227 361221 
Elektronisk samhandling   0 0 0 
Kontorhold 4718 1678 2014 2172 17867 
Profil gruppe/kontorgruppe   10010 23379 10683 
Stipendiat    3000 200 
Styret, reise og opphold 215213 91475 127223 325185 169737 
Styret, diverse 69815 37815 59425 27825 15310 
Kontorgruppen   0 0 0 
Sum 826757 775282 842491 1652539 788867 

      

Overskudd/underskudd -119938 657023 -251992 -69760 -105511 

      

      

Balanse         
Eiendeler 78750     
Fordringer 270750 110125 62573 158330 2004 
Bankbeholdning 1089767 1472085 1036851 749178 1507655 
   1582210 1099424 907508 1509659 

      

Sum gjeld og egenkapital 1439267 1582210 1099424 907508 1509659 

      

      



1) Det er ingen ansatte i selskapet per 31.12.21. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre og daglig leder.      
Godtgjørelse til revisor er kr. 9188 inkl mva for revisjon. 
2)Avskrivning på varige driftsmidler gjelder utvikling av nettside. 
 
Revisors beretning: Se vedlegg på siste side 

 
 

4. Styrets forslag til budsjett for 2023 

 
År  2023 2022 2021 2020 2019 

Inntekter         
Kontingent  450000 450000 450000 450000 400000 
Statsstøtte  120000 120000 120000 120000 200000 
Seminarer  200000 200000 200000 200000   

Renter  5000 5000 5000 5000 5000 

Sum  775000 775000 775000 775000 605000 

            

Inntekt BU Fond      300000 

  
          

Utgifter           
Lønn/honorarer  220000 220000 220000 220000 200000 
Seminarer  200000 200000 200000 200000 200000 
Kontorhold  10000 10000 10000 5000 10000 
Stipendiat/prispenger  30000 30000 30000 30000 30000 
Reiseutgifter styret  300000 300000 300000 300000 300000 
Styret diverse  30000 30000 30000 30000 20000 
Kontorfaggruppen  20000 20000 20000 20000 20000 

Til BU Fond  50000 50000 50000   50000 

Sum  860000 860000 860000 805000 830000 

      
      

 
Styrets forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2023. For å sikre god 
økonomisk stabilitet og balanse i budsjettet foreslås en videreføring av medlemskontingenten 
på 125,- 
 
Vedtak: 
 
 
  



5. Saker fra styret og innkomne saker 

 

6. Valg 

Valgkomiteens medlemmer: Vigdis Aino Raad, Manuela Strauss og Anne-Stine Meltzer 
(leder)  
 
Følgende styremedlemmer er ikke på valg 2022: 
Linda Knudsen Flygel (styreleder)  
Lise Bjørnsen (styremedlem)  
Lill Cathrin Nærland (styremedlem)  
Frøydis Nilsen (styremedlem) 
Liv Ristvedt (styremedlem)     
     
Siri Sandvik (varamedlem) 
   
Følgende styremedlemmer er på valg 2022: 
Trude Fixdal (styremedlem) Til disposisjon for valgkomiteen 
Kirsti Margrethe Jørgensen (styremedlem) Til disposisjon for valgkomiteen for 1 år 
Ingrid Skjetne (styremedlem)  Til disposisjon for valgkomiteen 
Sture Larsen (styremedlem) Til disposisjon for valgkomiteen    
   
Generalforsamling 2022 - Valgkomiteens innstilling til styret er:  
Styremedlemmer (2 år):  
Trude Fixdal (styremedlem)   gjenvalg 
Ingrid Skjetne (styremedlem)   gjenvalg 
Kirsti Margrethe Jørgensen (styremedlem) gjenvalg 1 år 
Sture Larsen (styremedlem)   nyvalg etter varaperiode 
 
Nytt varamedlem: 
Inger Ann Berger (varamedlem) seksjonsleder/psykologspesialist, BUP Ålesund 
  
Varamedlem: Ikke på valg 
Siri Sandvik 
 
 

7. Avslutning av generalforsamlingen 

7.1 Protokoll og signering 
  



8. Vedlegg 

1. N-BUP vedtekter 
2. Revisors beretning 

 
1. Vedtekter for Norsk forening for Barn og Unges Psykiske helse (N-BUP) 
Vedtatt 26.07.1958 Revidert: 01.11.58, 23.05.68, 27.03.71, 11.05.72, 31.05.73, 12.05.77, 

04.05.79, 09.05.80, 08.05.81, 06.05-83, 24.06.84, 29.05.85, 
29.05.86, 21.05.87, 25.05.88, 28.05.90, 29.05.96, 09.06.97, 
26.05.04, 23.05.07, 27.05.09 og 09.06.10. 

 
§1. Norsk forening for Barn og Unges Psykiske helse (heretter kalt N-BUP) er en 
interesseorganisasjon med hovedformål: 
 

- Å arbeide for økt faglig kompetanse for medlemmene 

- Å arbeide for økt tverrfaglig forståelse mellom medlemmene og ulike faggrupper 

- Å behandle saker av felles interesse for medlemmene 

- Å bidra til å utvikle fagfeltet til det beste for barn og unge innen psykisk helsevern 

- Å bidra med fagfeltets kompetanse i sosialpolitiske spørsmål om barn og unges 
psykiske helse. 

§2. Medlemskap 
 Som medlemmer kan opptas: 

1. Enheter og enkeltpersoner innen psykisk helsevern for barn og unge som er organisert 
etter Lov om spesialisthelsetjenesten og Lov om psykisk helsevern. 

Søknad om medlemskap sendes N-BUPs styre. Medlemskapet knyttes til enheter på 
foretaksnivå med kopiadresser til de laveste organisasjonsenheter, dette for å sikre god 
kommunikasjon med hver enkel enhet. (Poliklinikk, institusjon, post, avdeling m.v.) 
 
 
§3.  Organer 
N-BUP sine organer er: 

1. Generalforsamling 

2. Styret 

3. Faste utvalg 

4. Andre utvalg og deltakelse i internasjonalt samarbeid. 

§4. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er N-BUPs øverste myndighet.  Den avholdes hvert år i løpet av 
høstsemesteret.  Styret sender innkalling skriftlig ledsaget av saksliste minst en måned i 



forvegen.  Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen må være styret i 
hende innen 15. juni.  
Generalforsamlingen behandler styrets beretning, revidert regnskap og innkomne saker, 
foretar valg, fastsetter kontingent og godkjenner budsjett for følgende år.  
Generalforsamlingen skal godkjenne planer om eventuelt fast samarbeid med andre 
foreninger. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres ved simpelt flertall. 
Medlemmene velger representanter til generalforsamlingen. Hvert medlem som har 5 eller 
flere ansatte har 1 delegat med stemmerett, deretter en ny delegat for hver 20. ansatt.  
Enkeltmedlemmer som har skriftlig fullmakt fra 5 eller flere enkeltmedlemmer har en delegat 
til generalforsamlingen.  Medlemsorganisasjonens leder utsteder fullmakt til delegatene til 
generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan delegatene stemme med fullmakt fra inntil 
2 andre fra samme medlem. 
Kontingenten må være betalt innen utgangen av juni for at medlemmet kan stemme på 
generalforsamlingen. 
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter krav fra et flertall i styret eller fra 1/3 av 
medlemmene.  
 
§5. Styret 
N-BUP ledes av et styre bestående av leder og 8 styremedlemmer.  
Styret er ansvarlig for N-BUP sitt kontinuerlige arbeid, setter i verk vedtak fra 
generalforsamlingen og representerer foreningen utad.  Styret kan oppnevne arbeidsutvalg 
blant medlemmene til utredning av spesielle saker. Likeledes kan styret oppnevne 
representanter til komiteer og utvalg som arbeider innenfor N-BUP sine interesseområder.  
Varamedlemmer tiltrer styret ved lengre permisjoner i perioden. 
Styret oppnevner internasjonal sekretær som deltar i Nordisk Baltisk Forening (NBO- Nordic 
Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents) og som er 
foreningens kontaktperson overfor IACAPAP. 
 
§6. Valg 
Styremedlemmene med 3 varamedlemmer og leder velges av generalforsamlingen for 2 år av 
gangen.  Det er direkte valg på leder.   
Styret konstituerer seg selv. En skal tilstrebe bred sammensetning i styret med hensyn til 
kjønn, geografi, profesjon, institusjons- og stillingstype. En tilstreber overlappende 
funksjonstid slik at kun halvparten av styret er på valg til samme tid. 
Valgkomiteen består av tre medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen, jfr. egne 
statutter for valgkomiteen. 
 
§7. Utvalg 
N-BUPs faste utvalg er: 

1. Konferanseutvalget 

2. Administrasjonsutvalget 

3. Sosialpolitisk utvalg 

4. Data- fagutvalg 

5. Andre utvalg som oppnevnes av styret  



Alle utvalg leverer beretning om sin virksomhet til generalforsamlingen. 
 
§8. Revisjon 
Styret er ansvarlig for at regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor.  
Revisjonsberetning legges fram på generalforsamlingen. 
 
§9. Kontingent 
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. 
Utmelding fra N-BUP må skje skriftlig innen kalenderårets utgang. Medlemmer som skylder 
kontingent kan strykes som medlem etter behandling i styret. 
 
§10.  Oppløsning 
Oppløsning av N-BUP krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Generalforsamlingen 
bestemmer anvendelsen av overskytende midler. 
 
 
 

Vedlegg 2: Revisors beretning 
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