
Referat fra årsmøtet i LIPS, Britannia hotell, Trondheim, tirsdag 10. mars 2020 kl. 13.10 

Leder Jacob Jorem ledet møtet via videolink. 22 medlemmer var til stede på møtet. 

1. Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon. 
 

2. Jacob Jorem ble valgt til møteleder, Morten Svendal Hatlen til referent, begge ved 
akklamasjon. 
 

3. Jorem presenterte organisasjonen og årsberetningen, som ble godkjent ved akklamasjon. 
 

4. Regnskapet for 2019, som inngår i Norsk psykiatrisk forenings regnskap og viser kr 4 341 
forbrukt, ble godkjent ved akklamasjon. Forslag til budsjett for 2020 ble godkjent ved 
akklamasjon. 
 

5. De foreslåtte vedtaksendringene ble vedtatt med akklamasjon: 
 
Etter endringene lyder § 5 slik: 
«§ 5 Foreningens organer er: 

- Årsmøtet 
- Styret som består av leder samt nestleder og to styremedlemmer 
- Nettverksmøter som består av leder samt LIS-representanter i Npfs 

underutvalg og Spesialitetskomiteen. 
- Valgkomitéen i Npf 
- Eventuelle arbeidsgrupper opprettet av årsmøtet eller styret» 

 
Fra § 6 ble fjernet: «,vanligvis i forbindelse med Psykiatriveka, men senest innen 
utgangen av mars,» mens teksten for øvrig er uforandret. 
 
Første avsnitt i § 7 ble endret til: «Styret består av leder, nestleder og to 
styremedlemmer. Nestleder og styremedlemmer skal velges blant de LIS som er valgt 
inn av LIPS´ årsmøte som representanter i Npfs organer, som velges på årsmøtet i 
LIPS, og/eller blant LIS-representanter i Spesialitetskomiteen. Gjenvalg kan finne sted. 
Leder representerer LIS i styret i Npf, en annen av styrets medlemmer velges som 
vararepresentant.» Resten av paragrafen, fra og med «Votering…» er uforandret. 
 
Ny § 8 lyder slik: 
«§ 8 Nettverksmøter  
LIS som er valgt inn av LIPS’ årsmøte som representanter i Npfs organer og LIS-
representanter i spesialitetskomiteen skal delta på nettverksmøter i LIPS sammen 
med leder. Leder bestemmer når nettverksmøter holdes.  
 
Nettverksmøter avholdes ved fysiske møter eller telefon-/internettmøter. Det skrives 
referat fra nettverksmøter i LIPS. Nettverksmøtet velger nestleder og to 



styremedlemmer, som utgjør styret til LIPS sammen med leder. 
 
LIS som er valgt inn av LIPS’ årsmøte som representanter i Npfs organer og LIS-
representanter i spesialitetskomiteen gir skriftlige halvårlige rapporter 
nettverksmøter.» 
 

6. Zhana Kan ble valgt som LIS-representant til Utvalg for transkulturell psykiatri og global 
mental helse for perioden 2020 – 2024. 
 
Marit Bø ble valgt som LIS-representant til valgkomiteen for perioden 2020 – 2022. 

 
7. LIPS’ spesialistpris for 2020 er ny av året, og utdeles en spesialist i psykiatri som har gjort 

særlig mye for å fremme utdanningen av LIS i psykiatri. Prisen overleveres under 
festmiddagen. Prisen tildeles i år Morten Selle, med følgende begrunnelse: «Når vi i LIPS 
skal starte en ny tradisjon, å årlig dele ut pris til en spesialist som har gjort mye for å 
fremme LIS-utdanningen, er det én person som skiller seg ut som en klar kandidat. 
Personen som mottar prisen har i mange år jobbet aktivt for å sikre at LIS har god kvalitet 
i sin utdanning, både på lærestedene og gjennom kurs. Han har nok lagt ned adskillige 
timer med arbeid med både SERUS-rapporter, institusjonsbesøk og planlagt mange 
seminarer for utdanningsutvalgene i psykiatri. I spesialitetskomiteen har han vist stort 
engasjement i mange år, og fremstått som en strukturert og engasjert leder. Han er 
opptatt av like muligheter for læring i hele landet og har lagt ned et stort arbeid i 
forbindelse med den nye spesialistordningen for å sikre at LIS fremdeles sikres god 
kvalitet på utdanningen. Leder i spesialitetskomiteen i psykiatri, Morten Selle, er den 
første mottaker av LIPS sin pris som årets spesialist.» 

 
8. Det var ingen innkomne saker til behandling. 

 
9. Under eventuelt ble drøftet evt problemer med de nye spesialiseringsreglene som LIPS 

evt bør se nærmere på. Det kom tilbakemelding om at det er tidkrevende og vanskelig å 
finne frem i og bruke den elektroniske kompetanseportalen Dossier. LIPS vil arbeide med 
dette sammen med spesialitetskomiteen. 

 

Møtet ble hevet 13.45. 


