Referat styremøte 27.01.16
Tilstede: Kristin Alise Jakobsen, Ranveig Pütz, Stian Fugelsøy, Elin Cathrine Holiløkk &
Judeson Joseph.
Dagsorden:
1. 
BUPdagene
 forberede årsmøtet  hvem presenterer hva?
 forberede årsmelding og regnskap og budsjett
 invitere gjester til årsmøtet? NBUPF  ved Ketil Klem?
 andre? Tiden er knapp  så det begrenser seg nok.
Har laget en dreieplan for BUPdagene på google docs.
2. 
Møte med Barneombudet 11.03.15. kl. 10.0011.30
 forberede møtet
 tema som de ønsker å ta opp er hvordan vi jobber og diskutere våre anbefalinger om
barn som utsettes for tvangsbruk i psykisk helsevern og i barnevernet. De lanserte denne nå i
september: 
http://barneombudet.no/forvoksne/varepublikasjoner/grenselosomsorg/
 det blir lunsj og deretter 
ordinært styremøte fra kl 12.0015.00 på Legenes Hus
 det
er reservert rom, frukt og kaffe til oss der på møterom "Rutle".
3. 
Pütz
: status på spørreundersøkelse til LIS i BUP i Norge.
4. 
Høringer
:
Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnslandutvalgets arbeid
Kvinnslandsutvalget er et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige
eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Legeforeningen har fått invitasjon til å gi
skriftlige innspill til utvalgets arbeid.
Utvalget skal blant annet vurdere følgende alternativer:
a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet
b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene
c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene
d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.

5. 
Eventuelt:
Åpen journal i helse Nord
SAK 01/16 BUPdagene 2016 i Bodø
Jakobsen har reservert plass til den 26.04. både for styret og evt. LIS som kommer kvelden før.

Dreieplan for årsmøtet er opprettet.
LISBUP poster: Facebookgruppa, bilder. “Teaser”
Innkallelse sendes ut 4 uker før sammen med årsmelding og regnskap og budsjett for
kommende år. Innkallelse skal inneholde saksliste for årsmøtet.
Dvs. senest 29.03.16.
SAK 02/16 Møte med Barneombudet
Barnevernet ønsker mer samarbeidet mellom psykiatri og barnvern. jfr rapport.
SAK 03/16 Spørreundersøkelse for LIS i Norge
Pütz jobber videre med spørsmål. Pütz sender melding til Legeforeningen om å bruke deres
spørreundersøkelsessystem.
SAK 04/16 Høringer
Fugelsøy og Joseph skriver høringssvar på vegne av NBUPF før frist 15.02.16. Styret er enige i
at regionale helseforetak bør avvikles.
SAK 05/16 Eventuelt
Vedr. åpen journal i helse Nord: Jakobsen informerer om at NBUP styret jobber, i samarbeid
med pediaterforeningen og psykiatrisk forening, med spørsmål rundt forsvarligheten av åpen
journal for barn og i psykiatrien.
Tidligere styremedlem Christine Gjerding skriver et innlegg i Tidsskriftet på vegne av styret i
LISBUP.

Neste møte 11.03.16 i Oslo i sammenheng med besøk til Barneombudet:
Oppgaver frem til da:
ALLE: Lese Barneombudets skriv om tvangsbruk i psykiatrien
Elin se på regnskap og budsjett
Judeson: opprette årsmelding
Judeson ta kontakt med helsedirektoratet ved Cecilie Daa og/eller Johan Torgersen  prøve
avtale et møte mai/juni i Oslo.
Stian og Judeson: Høringssvar
Ranveig: sende inn årsmelding for utvalg for helseøkonomi og helsetjenester

