
Endring av utvalgsstruktur 
  
 

Styret i NBUPF har arbeidet med en endring i utvalgsstrukturen etter mandat fra 
årsmøtet 2021.  
Utgangspunktet for revidering har vært at nåværende struktur er lite hensiktsmessig, 
blant annet ved at det har vært lite aktivitet. Ny struktur skal i større grad møte 
fremtidens behov med henblikk på kunnskap og kompetanse.  
Noen utvalg beholdes i sin eksisterende form og nye opprettes.  
 
Eksisterende vedtekter angående utvalg 

§3-4-2 Utvalg 
Utvalgene er foreningens og styrets rådgivende organer. Hvert utvalg skal ha et 
spesifikt mandat. Faglige utvalg skal holde seg faglig oppdatert, og skal bistå styret i 
arbeid med høringsuttalelser. Faglige utvalg bør også bidra til foreningens veileder, 
og forsøke å lage emnekurs innen sitt felt. 
 
Utvalg kan drives i samarbeid med andre foreninger. Felles utvalg skal ha et spesifikt 
mandat, og en avtalt fordeling av utgifter mellom samarbeidende foreninger. 
 
Leder og medlemmer til utvalg velges av årsmøtet. Årsmøtet utpeker leder i 
utvalgene. Årsmøtet kan gi styret myndighet til å velge representanter til utvalgene, 
og til å utpeke leder i utvalgene. 
 
Valgperioden er 2 år. Utvalgene er vedtaksføre når minst 50% av medlemmene er 
tilstede inkludert leder og/eller nestleder. Utvalgene skal i sitt arbeide søke 
konsensus. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder to 
stemmer. Ved varig fravær av nestleder, velges ny nestleder av og blant 
underutvalgets medlemmer på første møtet varamedlemmet er innkalt. 
Alle utvalg skal ha en kontaktperson i styret. Hvert utvalg skriver en årsmelding som 
skal vedlegges sakspapirer til årsmøtet. 
 
Ny utvalgsstruktur 
Formålet med revideringen av utvalgene er å skape en mer dynamisk utvalgsstruktur, 
hvor utvalg som ikke er aktive kan utgå og nye etableres. 
Arbeidet med utvalg/mandat vil være tema på årsmøtet de kommende år. 
 
Styret har vedtatt følgende:  
 
Utvalg som eksisterer i dag må følge mandatet for utvalgene. Hvis man ikke har hatt 
et aktivt virksomt utvalg ut fra vedtektenes mandat, i løpet av 2 år, vil utvalget utgå 
(legges ned). 



 
Eksisterende utvalg: 
 

• Psykoterapiutvalget 
• Utvalg for rettspsykiatri 
• Utvalg for konsultasjon-liaison barnepsykiatri og psykosomatisk medisin 
• Utvalg for sped- og småbarns psykiske helse 
• Kvalitetsutvalget 
• Utvalg for samfunnspsykiatri, helseøkonomi og helseledelse (med Npf) 
• Utvalg for transkulturell psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri og global mental 

helse (med Npf) 
• Historisk arkivgruppe 

 
 
Eksisterende vedtekter: 
 
§3-4-4 Arbeidsutvalg 
Styret kan etter behov opprette og avvikle arbeidsutvalg. Styret kan bevilge 
budsjettmidler innenfor de vedtatte budsjettrammene for arbeidsutvalgets virksomhet. 
Arbeidsutvalgene skal bestå av minst tre medlemmer som utpekes av styret. Leder 
velges av styret. 
 

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening ønsker å bruke arbeidsutvalg for å 
sørge for en dynamisk utvikling av utvalg. 
 
-  Nye utvalg iverksettes ved etablering av arbeidsutvalg.  
 
-  Arbeidsutvalgene følger samme vedtekter som varige utvalg har. 
 
-  Arbeidsutvalg er midlertidige og har en prøveperiode på inntil 2 år. Deretter legger 
styret fram forslag for årsmøtet dersom om et arbeidsutvalg blir et utvalg. 
  
-  Medlemmer kan komme med forslag om å starte et arbeidsutvalg. 
 
-  Forslag og etablering av arbeidsutvalg godkjennes av styret i NBUPF (før oppstart 
av arbeidsutvalget). 
 
-  Forslag sendes til nbupf@nbupf.legeforeningen.no 
 
Noen av de arbeidsutvalg som styret ønsker etablert er: 
 
- BUP-dagene *) 
- Etterutdanning for spesialister 
- Psykofarmakologi 
- Nevropsykiatri 
- Spiseforstyrrelser 
- Depresjon/angst/traume 
- Personlighetsproblematikk 
- Akuttpsykiatri 
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- Psykiatri for utviklingshemmede / psykiatri i habiliteringsfeltet 
- Kjønnsinkongruens 
- Forskning  
 
*) Nyopprettet arbeidsutvalg 

BUP- dagene arbeidsutvalg 

Opprettet oktober 2021 

Mandat:        Støttefunksjon for arrangering av BUP-dagene 

Kunnskapsoverføring og for å sikre kontinuitet, samt bindeledd mellom 
arrangør av BUP-dagene og NBUPF. 

Minste medlemstall i utvalget: 

1 medlem i utvalget bør være fra forrige BUP-dager 

          1 medlem fra gruppa som står for planlegging av kommende BUP-dager 

          1 medlem fra styret i NBUPF 

1 medlem fra LISBUP  

      

 
 


