Styremøte i Norsk barne- og ungdoms- psykiatriske forening den 03.06.16 kl 12.00-15.30 på
Legenes hus i Oslo.
Til stede: leder Ketil Klem, nestleder Terje Lund, medlem Ingvild Skogen Bauge, økonomiansvarlig
Geir Lian,medlem Frode Boyne, Lis rep. Kristin A Jakobsen og varamedlem Barbro Anette Hauland
Ikke møtt: medlem Tone Klæboe og medlem Ragnhild Walla

Punkt 1 Godkjenning av innkalling og referat
Ingen anmerkninger.
Punkt 2 Endring av saksliste
Vi fravek sakslisten en god del, grunnet ønske om å ta opp spesifikke saker.
Punkt 3 Evaluering av styrets første år
De fremmøtte styremedlemmene evaluerer året. Det kommer frem synspunkter på at vi i større grad
bør omorganisere oss og at det utarbeides strategiplan og handlingsplan for at styret blir mer
proaktivt. Det kommer forslag om at synlighet i media bør komme inn i handlingsplanen. Videre
drøfting av arbeidsform: samarbeid internt i styret og utad drøftes. Generelt ønske om mer åpenhet
og informasjon fra medlemmene ift styrets arbeid. Forslag: Facebook siden linkes til NBUPF på
legeforeningens side.
Vedrørende økonomistyring opplyses om at det er cirka 0,5millioner på henholdsvis foreningskonto
og bedriftskonto. Hvordan forvalte dette videre?
Vedrørende årsmøte så kom det forslag om at leder bør orientere mer om sitt arbeid og oppgaver
fordeles i større grad internt i forkant. Generelt bør møtene i styret i større grad ende i
arbeidsfordeling frem mot neste møte. Det etterlyses en arbeidsinstruks/mal for styreleder og
kommer frem forslag om det skulle utarbeides et «års hjul».
Det kommer frem forslag om at styret forsøker å produsere saker selv i tillegg til øket entusiasme og
aktivitet vedrørende skriving av høringsuttalelser. Det er ønskelig å stimulere til øket fagpolitisk
aktivitet generelt.
Punkt 4 Samarbeid med Norsk psykiatrisk forening
Leders rolle utad. Synspunkter: dette representerer styret som helhet og at det generelt er ønskelig
med et godt samarbeid med psykiatrisk forening. Forslag om at kommunikasjon utad sendes ut først
til styremedlemmene for innspill og at leder kjøper seg litt tid og tar saker tilbake til styret for innspill
slik at det ikke oppstår kontroversielle uttalelser (i den grad dette lar seg gjennomføre).
Punkt 5 Samarbeid med LISBUP
Lisbup har rett til egne høringsuttalelser, leder foreslår at disse i større grad samkjøres med styrets
egne uttalelser- slik at vi fremstår mer samkjørt. Noe ulike synspunkter her. Forslag: alle leser

vedtektene til LISBUP og NBUPF. Videre foreslås at styret har et fellesmøte med LISBUP til høsten og
at handlingsplan bør være tema på møtet.
Punkt 6 Handlingsplan
Tre saker foreslås viktige å arbeide med i det videre
1- Etter utdanning av spesialister. Etterutdanningsutvalg. Tatt opp på landsstyremøtet. Utvalget
bør se på ansvaret arbeidsgiver har til å oppdatere spesialistene (det vil bli aktuelt med noe
liknende system som allmennlegene/psykologene har). 75% av spesialistene skal delta i
etterutdanningsutvalg for å opprettholde utdanningsstatus. Klar agenda i andre spesialiteter
om å legge etterutdanningen til overlege permisjonen. Hva skal innholdet i etterutdanningen
være for barnepsykiaterne? Skal den struktureres etc.? Vi bør mene noe om dette.
Konklusjon: Ingvild og Anette forbereder sak til neste styremøte om ideer. Forslag om at
dette kan gå inn i handlingsplanen som en viktig sak styret ønsker å arbeide med videre.
2- Pakkeforløp
3- Journaltilgang på nett
Punkt 7 NBUP
NBUP (tverrfaglig organisasjon) har ønsket seg inn på Bup- dagene, inviterer oss til samarbeid.
Punkt 8 NORM konferansen
NORM konferansen (sikker e- helse og DIPS). Foregår 11-12 oktober. Vi og psykiatrisk forening er
invitert. Forslag om å invitere oss på besøk til e- helse direktoratet.
Punkt 9 Legeforeningens årsmøte
Forslag om å få en representant til med på møtet. Forslag om 1 fast fra LISBUP og 1 fra NBUPF
(trenger ikke være delegat).

Til neste møte: alle laster opp handlingsplanen og går gjennom denne og tenker på denne (forslag
videre om at handlingsplanen skrives inn i strategiplanen (Googledocs))

Neste møte: Tilstedemøte i Oslo i slutten av august/begynnelsen av september. Vi forsøker «Doodl»
for å se når flest har anledning.

Referent: Barbro Anette Hauland

