Referat fra styremøte 18.02. 2016 kl. 12.00 -15.35
Videokonferanse
Tilstede: Ketil, Ingvild, Kristin (på telefon), Anette (vara), Terje (referent)
Fraværende: Frode, Tone, Geir, Ragnhild
Neste møte er 17.3. kl. 12 -16, videokonferanse.
Sakliste:
2016-06.
o Innkalling og referat godkjent. Møtet var fåtallig (5 inkludert vara), men
beslutningsdyktig i henhold til vedtektene
2016-07.
Orienteringssaker
o Utvalg: Kontaktpersoner til utvalgene informerer om arbeidet med årsmeldingene.
o Kvalitetsutvalget (Terje) sliter med å komme videre med revisjonen av
veilederen. Terje må følge opp tettere.
o Psykoterapiutvalget – status. (Anette) Utvalget er aktivt, spesielt ifht.
psykoterapiveilederutdanning.
o Utvalg for helseøkonomi (felles med Npf) har levert årsmelding
o Forebyggende utvalg. Npf har sagt seg villige til å gi våre representanter
medlemsstatus i utvalget, ikke bare observatørstatus. Trenger nytt medlem fra
oss, da Ekholdt ønsker avløsning. Marit Hafting ønsker å fortsette. Ketil melder
fra til Valgkomiteen.
o Aktuelle høringer som er avgitt: Endringer i Helseforetaksstrukturen (LISBUP)
o Aktuelle høringer: Etterutdanning av spesialister. Vedtak: Styret støtter forslaget til
krav om etterutdanning for spesialister. Terje skriver et utkast som oversendes Ketil.
o Økonomi: Regnskap /Budsjett. Ketil informerte om at regnskapet ikke er helt ferdig,
men at han har inntrykk av en god økonomisk situasjon for foreningen. Regnskapet
sendes ut før neste møte. Forslag til Budsjett 2016 må sette opp til neste møte.
o Pakkeforløp. Ketil redegjorde for sin sterke skepsis mot pakkeforløp i BUP og hvorfor
han hadde valgt å trekke seg / foreningen fra det videre arbeidet med dette. Et flertall av
de deltakende var uenige i at foreningen skulle trekke seg, selv om mange er enig i at
det er usikkert om pakkeforløp kan løse noen utfordringer i BUP. Det ble også vist til epostkorrespondanse om saken. Vedtak: Ketil sender en melding til Hdir om at vi har
behandlet saken i styret og ønsker å delta. Ingvild representerer oss videre, første møtet
er 1.3. Hun holder styret oppdatert om utviklingen.
o BUP-dagene. Kristin redegjorde kort for at arrangementet er i rute. Av styret er det nå
bare Ketil og Terje som enda ikke er påmeldt.
o Psykofarmaka. Utgangspunktet for saken var en publisert artikkel om økt forbruk av
psykofarmaka hos unge jenter. Så kom det en henvendelse fra Foreldre.no, som ønsket
en kommentar til dette. Ketil arbeider med en studie om det samme i Vestre Viken og
har sjekket med reseptregisteret. Det er en jevn økning i bruken av AD hos jenter 15-19
de siste 5 åra. Han ble intervjuet og det ble laget en kommentar som ble publisert, og
som er lagt ut på Foreldre.no
o Web redaktør. Kristin ønsker avløsning som webredaktør. Det har sammenheng med
mangelen på brukervennlighet i Dnlfs hjemmeside-system. Hun kan fortsette å redigere
Facebook-sidene. Vedtak: Ettersom ingen i styret har meldt sin interesse for å overta,
sender Ketil ut en felles-mail til medlemmene for å høre om det er noen som vil ta

rollen som teknisk webredaktør. Vedkommende må arbeide tett opp mot styret / leder,
og skal i utgangspunktet ikke ha ansvaret for innholdet på sidene. Inntil videre blir
Facebook hovedkanal for NBUPF på nettet.
o Oppfølging av referatsaker: Terje må sjekke om de innsendte endringene i
Brønnøysundregisteret er registrert, og om han har fulgt opp en e-post som ble
oversendt fra Ketil vedr. medisinskfaglig rådgiver. Han skal også sende ut invitasjon til
å nominere kandidater til Hedersprisen som deles ut under BUPdagene.

2016-08.
Diskusjon
o Generalplan: Det foreliggende utkastet kan fortsatt strammes opp tekstmessig. Teksten
for hvert av kulepunktene ordnes i samme rekkefølge som kulepunktene. Avsnitt om
samarbeid mangler. Geir skulle se på dette. Ketil tok opp at utvalgenes arbeid burde
være forankret i Generalplanen. Ber alle i styret om å lese planen med dette for øyet, og
se hvordan det best kan løses. Det går selvsagt an å lage et eget avsnitt om utvalgenes
rolle, men ideen er så vidt referenten forstår, at alle utvalgenes mandat skal være
forankret i Generalplanen. Arbeidet fortsetter pr. mail fram mot neste møte.
o Dips tilganger. Min Journal/ EHelse. Disse punktene ble diskutert i sammenheng.
Det ene handler om tilgjengelighet til løpende journal i DIPS for andre behandlere i
spesialisthelsetjenesten og det andre handler om elektronisk tilgang til egen journal,
inkludert egne barn under 12 år. Det første tema om DIPS har også barneavdeling vært
opptatt av. Ketil har hatt kontakt med Hdir og med leder for Prosjektet Digitale
pasienttjenester i Helse Nord. Svaret fra Hdir kan tyde på at den tekniske løsningen har
kommet fortere enn tilpasning av regelverk / faglige synspunkter. Ansvarlig for
prosjektet i Helse Nord mener de har vært opptatt av dette og laget det innen for
gjeldene regelverk. Ketil sender svar han har fått med linker til styremøter der saken er
behandlet. Sender også svaret fra Hdir.
Styret er bekymret for konsekvensene av at foresatte kan gå inn og lese barnets journal,
uten at det som tidligere gjøres en vurdering i denne situasjonen av om det er noe som
bør skjermes mot innsyn. Dette kan bli problematisk for eksempel i omsorgssvikt / og
overgrepssaker. Spørsmålet som er reist av Ingvild er vel om vi kan gjøre noe med
dette, evnt. uttale oss i samarbeid med andre. Terje har snakket uformelt med leder av
NBUP om saken, og har forstått det slik at de også er opptatt av saken. Han får mandat
til å følge opp denne saken ifht. NBUP. Ingvild har sendt melding til
Barnelegeforeningen for å høre om dette er noe som opptar dem.
Ketil har kontakt med Psykologforeningen ved Håkon Ruud og holder dem orientert om
saken.
2016-09.
Evnt.
Terje tok opp en henvendelse fra et medlem som ønsker at Styret / NBUPF skal
aktivisere seg i fht. enslige mindreårige asylsøkere / flyktningbarn. Terje har koblet
henne med Aina Basilier Waage, som sitter i Utvalg for transkulturell psykiatri.
Foreslår at styret ber utvalget om å gjøre noe med saken, evnt. lage en uttalelse. Ketil
peker på at dette temaet også kan være av interesse for Utvalg for forebyggende
psykiatri. Han har sendt brev til Hdir om problemstillingen. Vedtak: Terje sender
mailkorrespondansen videre til Ketil, som tar det videre med Utvalg for transkulturell
psykiatri.
Kristin

Referent

