Referat/vedtaksprotokoll
Årsmøte Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2018
Dato: 19. april 2018
Tid:
14:40 - 17:40
Sted: BUP-dagene, Clarion Hotel Stavanger
1) Styreleder Geir Liang ønsker velkommen til NBUPFs årsmøte for 2018.
2) Valg av ordstyrer. Gyri Vorren, godkjent ved akklamasjon.
3) Tellere og godkjennere av referat/vedtaksprotokoll velges. Tellere: Stephan Just og
Hilde Tafjord, godkjennere av vedtaksprotokoll: Rikard Nygård og Jan Skandsen.
Godkjent ved akklamasjon.
4) Innkalling og dagsorden godkjennes. Merknad: dagsorden og enkelte andre
elementer utsendt etter fristen på 4 uker. Godkjent ved akklamasjon.
5) Årsmeldingen 2018 tas til etterretning etter følgende presentasjon:
a) Liang presenterer styrets sammensetning og styrets arbeid 2017/2018.
b) Liang presenterer styrets samarbeid med Legeforeningen, søsterforeninger og
pasientorganisasjoner. Sekretariatet i Dnlf er til stede under årsmøtet v/
spesialrådgiver og lege Ragnar Nesvåg.
c) Bauge presenterer styrets arbeid med høringssvar om pakkeforløp.
d) Jakobsen oppdaterer om styrets pågående arbeid med fagpolitisk sak om
digital tilgang til journal.
e) Liang presenterer økonomi og regnskap.
6) Regnskap for 2017 presenteres. Ingen kommentarer fra salen. Godkjennes.
7) Budsjett for 2018 presenteres. Budsjettet er oppdatert siden årsmøtepapirer er
utsendt, endringer gjennomgås. Holiløkk-Nakken og Jakobsen orienterer om styrets
arbeid med å begrense styrets og utvalgenes reiseutgifter etter spørsmål fra salen.
Forslag fra salen om å kontakte Legeforeningen sentralt vedr. organisering og
finansiering av grunnkurs, med tanke på den omleggingen som skjer i dag med
opprettelse av regionale utdanningskontor og omlegging av spesialistutdanningen.
Godkjennes.

8) LISBUPs aktivitet i 2017 presenteres av styreleder Hansen.
9) Utvalgsleder Huynh og utvalgsmedlemmer Schei og Lund orienterer om
Kvalitetsutvalget og deres arbeid. Utvalget jobber med oppdatering og digitalisering
av Veilederen og arbeid med nytt kapittel. Utvalget ønsker innspill fra
foreningsmedlemmer vedr. planlagt kort animasjonsfilm “Hva er en barne- og
ungdomspsykiater?”. Revidert versjon av Veilederen i word-format sendes ut til
NBUPFs medlemmer på mail, under forutsetning av at redaktører godkjenner slik
distribusjon. Forslag fra salen om at styret og Kvalitetsutvalget sammen arbeider for
oppdatering av Veilederen. Forslaget vedtas ved akklamasjon.
10) Spesialitetskomiteens arbeid i 2017 presenteres av leder Marianne Kveldstad. Det
orienteres om endringer vedr. organisering av grunnkursene og om de nye
spesialistreglene med overgangsordning, herunder komiteens arbeid med forslag til
læringsmål og læringsaktiviteter. Spørsmål og kommentarer fra salen vedr.
utfordringer knyttet til innføring av læringsmål- og aktiviteter og overgangsordning.
Det vil bli behov for to nye medlemmer i komiteen fra årsskiftet 2018/19, styret
arbeider med å finne kandidater.
11) Valg ved valgkomiteen. Det skal velges ett varamedlem til styret i NBUPF og
medlemmer for alle utvalg; alle kandidater velges for perioden 2018-2020. Tilstede
under valget er 45 stemmeberettigede av totalt 45 oppmøtte. Antonsen presenterer
valgkomiteens innstilling til styre- og utvalgsverv:
a) Varamedlem til styret: Ingen nominerte kandidater. Benkeforslag om Ihuaku
Nkechi Ndukwe (LIS, Ahus). Forslaget vedtatt ved akklamasjon.
b) Psykoterapiutvalget: Havmøller, Wergeland, Ulstein og Theodorsen stiller til
gjenvalg. Valgkomiteens forslag til nytt utvalgsmedlem: Randi Ulberg (overlege,
OUS). Vedtatt ved akklamasjon.
c) Utvalg for sped- og småbarns psykiske helse: Øritsland og Nerøien stiller til
gjenvalg. Valgkomiteens forslag til nye utvalgsmedlemmer: Anne Karin Ullebø
(overlege, SiV), Jens Olav Hessen (overlege, NLSH). Vedtatt ved akklamasjon.
d) Utvalg for rettspsykiatri: Grov og Korsgaard stiller til gjenvalg. Valgkomiteens
forslag til nye utvalgsmedlemmer: Tone Bjerkreim (overlege, privatpr.), Trude
Fixdal (overlege, NWI). Vedtatt ved akklamasjon.
e) Utvalg for konsultasjon-liaison barnepsykiatri og psykosomatisk medisin:
Diseth, Gjone, van Roy, Wellner, Bakken, Widerøe, Odberg og Skandsen stiller
til gjenvalg. Fundingsrud er repr. fra Norsk barnelegeforening. Valgkomiteens
forslag til nytt utvalgsmedlem: Stig Rune Rørvik (LIS, NLSH). Vedtatt ved
akklamasjon.
f) Utvalg for transkulturell psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri og global mental
helse: Utvalg i samarbeid med Npf. Valgkomiteens forslag til nye
utvalgsmedlemmer: Øystein Sørbye (overlege, OUS/SANKS), Ihuaku Nkechi
Ndukwe (LIS, Ahus). Vedtatt ved akklamasjon.
g) Utvalg for samfunnspsykiatri, helseøkonomi og helseledelse: Utvalg i
samarbeid med Npf. Valgkomiteens forslag til nye utvalgsmedlemmer: Rikard
Nygård (overlege, OUS), August Brustad (LIS, UNN). Vedtatt ved akklamasjon.

12) Innkommet forslag: Det bemerkes at forslaget ikke er sendt ut 4 uker før årsmøtet,
årsmøtet beslutter at saken kan behandles likevel. Styret foreslår å samarbeide med
sekretariatet i Legeforeningen om å lage en Questback om arbeidsforholdene og
arbeidsbetingelsene for leger i barne- og ungdomspsykiatrien. Innspill fra salen:
a) “Får vi brukt hele utdannelsen vår, eller blir vi “bare” satt til å gjøre
profesjonsspesifikke oppgaver?”.
b) Vekt på terapi, terapikunnskap.
c) Overlegepermisjon.
d) Utfordringer vi møter i arbeidshverdagen står i kontrast til oppgaven om å være
til stede i relasjon - for våre pasienter.
e) Hvem tar ansvar for Questback og hva skal komme ut av det, detaljene i dette
vil styret jobbe nærmere med.
f) Innspill om hva en slik undersøkelse kan brukes til.
g) Undersøke om våre medlemmer kjenner arbeidsmiljølovgivningen og om de
forholder seg til denne.
h) Har våre medlemmer samarbeid med arbeidsmiljøutvalgene i deres respektive
arbeidsplasser.
i) Bør Dnlf gjøre tilsvarende undersøkelser også i øvrige spesialiteter?
Forslag om Questback godkjennes ved akklamasjon.
13) Presisering: Kvalitetsutvalget ble ikke formelt valgt; dagens utvalgsmedlemmer
Huynh, Schei og Lund velges ved akklamasjon.
14) Liang informerer om at det per i dag ikke finnes arrangør til BUP-dagene 2019. Det er
meldt en mulighet for at det kan arrangeres i Oslo, styret følger opp dette videre.
Styret i NBUPF arrangerer årsmøtet i 2019. Innspill fra salen om å overlate mer av
ansvaret for planlegging av undervisning under BUP-dagene til utvalgene. I år står et
av utvalgene for faglig innhold under parallellsesjon. Forslag om å arrangere på Soria
Moria. Forslag om å starte Årsmøte med åpen fagpolitisk diskusjon.

Stavanger, 19.04.18
Elin C. Holiløkk-Nakken og Sjur E. Johansen, referenter

____________________________
Rikard Nygård (sign)

______________________________
Jan Skandsen (sign)

