Referat styremøte LISBUP
Til stede: Elin Holiløkk, Ranveig Pütz, Stanko Medic og Judeson Joseph
Forfall: Stian Fugelsøy, Kristin Jakobsen,
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Årsmelding
Økonomi
Årsmøte forberedelser
Spesialistreglene
NBUP/BUP-dager hvordan vil vi ha det videre?
EFPT/ESCAP
Forberede styremøte IRL 13.03
Eventuelt:
○ RP - deltagelse i valgkomite NBUPF
○ ECH - informasjon fra CL-utvalgsmøte 24.01.17

Årsmelding:
Utkast skrevet - ferdigstilles i Oslo 13.03.17.
Økonomi:
BUPdagene - LISBUP dekker for styremedlemmene som ikke får dekket kursavgift..
Holiløkk orienterer om regnskap 2016 samt budsjett 2017 på styremøte IRL i Oslo 13.03.17.
Styret i LISBUP ønsker å invitere svenske kollegaer i ST-läkareföreningen til BUP-dagene i Kristiansand i april,
økonomien synes å tillate at vi kan dekke reise og kurs for en deltager. Medic sender invitasjon.
Spesialistregelene:
Joseph oppfordrer samtlige til å se over forslag/utkast til spesialistreglene og ta med innspill til neste styremøte.
NBUP/BUP-dagene:
Det er kommet forslag å slå sammen BUP-dagene med NBUP-årskonferanse i Bergen. Dette må tas opp på
årsmøte NBUPF, men dette diskuteres også på neste styremøte.
EFPT/ESCAP:
Vi avventer beslutning om å sende delegater til EFPT Forum i Istanbul, Tyrkia 30. juni - 4. juli 2017. Drøftes på
neste styremøte og tas opp med LIPS.
Leder i NBUPF/ LISBUP er inviterte til årsmøtet til ESCAP i Geneve, Sveits 7.-11. juli 2017. Spesielt viktig at
LISBUP stiller hvis ikke NBUPF stiller med representant.
Styremøte IRL 13.03
Vi møtes 12.03.13 for uformelt treff. Holiløkk organiserer mht bordreservasjon og sosial teambuildingsevent.
Styremøte på Legenes hus 13.03. Kl 9-14.
Tema årsmøtet 2017 BUP-dagene i Kristiansand
Eventuelt:
Pütz har sagt ja til å stille som kandidat til valgkomiteen i NBUPF.
Holiløkk sitter i CL-utvalget til NBUPF. De som sitter i utvalget er: Trond Diseth (RH/OUS, leder), Hans Petter
Fundingsrud (Barnelegeforeningen/UNN), Camilla Widerøe (UNN), Maire Wellner (HUS), Betty Van Roy (Ahus),
Anne Karen Bakken (St. Olavs Hospital), Inger Helene Gjone (RH/OUS), Hanne Reitan (SØK), Jan Skandsen
(SUS), Morten Odberg (Helse Fonna).

Vi i LISBUP ser viktigheten med kunnskap og kompetanse innen psykosomatikk og psykiatriske problemstillinger
som ses hos barn og unge med somatiske lidelser. Vi ønsker at BUP som er samlokalisert med Barneavdeling,
og i hvert fall universitetssykehusene, bør bestrebe å opprette CL-team. Her bør det være mulighet for LIS i BUP
å søke inn til rotasjon etter ønske.

