
Vedtaksprotokoll  
Norsk Barne-og Ungdomspsykiatrisk Forening 
 
Årsmøte 22. april 2021 
Sted: Videokonferanse Zoom 
 

1. Forretningsorden  

Sak 1.1 Valg av møteledelse (Mette Hvalstad)   

 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til ordstyrer, 

Mette Hvalstad. Vedtatt. 

Sak 1.2 Tellekorps (gjennom videomøte-løsning)  

 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner tellekorps-løsning via digital 

løsning. Vedtatt. 

Sak 1.3 Vitner til signering av vedtaksprotokollen som vitner. Styret foreslår 

Ranveig Pütz og Marianne Bostrøm Ørland. 

 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Ranveig Pütz og Marianne 

Bostrøm Ørland som vitner til signering av vedtaksprotokoll. Vedtatt. 

 

2. Forretningsorden: 

 

Sak 2.1  Antall stemmeberettigede til stede 

2.1 Det er 52 stemmeberettigede til stede. 

 

Sak 2.2  Godkjenning av innkalling  

2.2 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen. Vedtatt. 

 

Sak 2.3 Godkjenning av dagsorden 

2.3 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner dagsorden. Vedtatt. 

 

Sak 2.4  Ordstyrer informerer, fra vedtektene: 

● Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet. 



● Vedtak fattes med simpelt flertall. (Vedtektsendringer krever ⅔ 

flertall i ordinært årsmøte. Ved stemmelikhet har leder to stemmer.) 

● Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår 

årsmelding, regnskap og valgkomite samt evt mistillitsforslag mot 

styret/styremedlem. 

 

3. Styrets årsberetning  

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning. Vedtatt. 

 

4. Prioriterte oppgaver 

Styret orienterer om framdrift i arbeidet med  

Orientering 

 

5. Økonomi 

 

a. Revidert regnskap fremlagt for årsmøtet 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2020. 

Vedtatt. 

 

b. Kontingent for assosierte medlemmer og årsmøtefastsatt kontingent 

for ordinære medlemmer, innenfor en ramme på 10% av kontingenten 

til Legeforeningen.  

Ingen forslag til endring i 2021. 

 

c. Budsjett, herunder: 

i. Utgifter til frikjøp av leder 

ii. Evt. honorarer, møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt inntekt for 

styret 

iii. Evt. honorarer, møtegodtgjørelser og kompensasjon for tapt inntekt til 

andre tillitsvalgte. 

iv. Økonomiske rammer for utvalgene. 

v. Økonomiske rammer for LISBUP. 

vi. Styrets økonomiske fullmakter. 



  

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett, 

vedlagt. Vedtatt. 

 

6. Eventuelt 

Sak fra styret om endring av faste utvalg/utvalgsstruktur: 

Opprinnelig forslag: Styret får tillatelse fra årsmøtet til å arbeide med 

utvalgsstrukturen, herunder å opprette nye utvalg og legge ned utvalg. 

 

Styrets forslag ble etter innspill fra årsmøtet endret til : 

Årsmøtet gir styret tillatelse til å arbeide med utvalgsstruktur, herunder 

opprette og legge ned utvalg samt tydeliggjøre mandat og rammer det 

kommende året. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag. Vedtatt. 

 

7. Orientering fra LISBUP 

 

8. Valg v/valgkomiteen -  

 

a. Valg av styremedlemmer 

 

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer  

Stiller på gjenvalg: 

Christina Eliassen - styremedlem 

Paul Joachim Bloch Thorsen - styremedlem  

Janne Jeanette Hassfjord - styremedlem 

 

Nye styremedlemmer:  

Fredrik Skarderud - styremedlem 

Joanita Noelina Nattu - styremedlem 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens innstilling. Vedtatt. 



 

Ifølge NBUPF sine vedtekter skal ett styremedlem utpekes av årsmøtet i 

LISBUP. LISBUP sitt årsmøte finner sted etter NBUPF sitt årsmøte og dette 

styremedlemmet vil framkomme av denne vedtaksprotokollen.  

Viser til protokoll fra LISBUP sitt årsmøte. 

 

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening sitt styre for perioden 1. 

juni 2021 til 31. mai 2022 består av: 

 

Leder   Ingvild Skogen Bauge  2020-2022 

Nestleder  Sjur Eriksrud Johansen  2020-2022 

Styremedlem  Ihuaku Ndukwe   2020-2022 

Styremedlem  Paul Joachim B. Thorsen  2021-2023 

Styremedlem  Christina Eliassen      2021-2023 

Styremedlem  Janne Hassfjord   2021-2023  

Styremedlem  Fredrik Skarderud   2021-2023 

Styremedlem  Joanita Noelina Nattu  2021-2023 

Styremedlem  (LISBUP)    2021-2023 

 

 

b. Valg av revisor, når det er fremsatt forslag om dette - ikke forslag 

om dette i 2020. 

 

c. Valg av valgkomite - to nye medlemmer 

i. Benkeforslag til varamedlem? - Ingen forslag 

ii. Dersom ikke gi styret mandat til å finne kandidat:  

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens forslag 

om å gi mandat til styret. Vedtatt. 

 

d. Valg av medlemmer til utvalg som etter foreningens regler skal 

velges av årsmøtet. I årsmøtet 2021 gjøres følgende suppleringsvalg: 

 

1. Utvalg for samfunnspsykiatri, helseøkonomi og helseledelse: 



Forslag fra valgkomitèen: Fredrik Skarderud.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens forslag. 

Vedtatt. 

 

2. Utvalg for rettspsykiatri - to medlemmer: 

a. Forslag fra valgkomitèen: Annamaria Hadhazi.  

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens forslag. 

Vedtatt. 

b. Det kom ingen benkeforslag til ett ledig verv i utvalget. Dersom 

ikke gi styret mandat til å finne kandidater.  

Forslag fra valgkomiteen: Årsmøtet godkjenner valgkomitéens 

forslag om å gi mandat til styret om å finne kandidat nr 2. Vedtatt. 

 

9. Hedersprisen 

Hedersprisen 2021 tildeles Ida Garløv og Berit Grøholt. 

 

10.  BUP-dagene 2022 - tid og sted for årsmøte 2022  

 

 

 

 

Vitne 

Ranveig Pütz 

 

 

 

Vitne  

Marianne Bostrøm Ørland 

 

 

 

 

Vedlegg: 



1. Årsberetning 2020-2021 

2. Revidert regnskap 

3. Budsjett 2021 

 
  



Vedlegg 1: 

 

  

 

 

 

Styrets årsberetning 
 

 

 

 

2020/2021 
 

 

 

Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening 

(NBUPF) 
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i foreningen, styrets arbeid og 

eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsmeldingen 

gi et godt bilde av aktivitet og økonomisk status i foreningen.nmnmn 
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Hilsen fra styret 

 

Kjære medlemmer! 

 

Tiden etter forrige årsmøte har vært preget av pandemien vi lever i. Styret og 

flere av utvalgene har arbeidet på andre måter enn det vi har vært vant til fra 

tidligere. Det har vært betydelig mindre reiseaktivitet og vi har alle blitt vant til 

å møtes på skjerm. Noe er likevel som før - det mangler nemlig ikke på saker å 

engasjere seg i. I årsmøtet i fjor fikk styret i oppdrag å prioritere å arbeide med 

rekruttering til faget. Dette har vi jobbet jevnt med gjennom hele året. Vi i styret 

opplever at NBUPF stadig oftere blir invitert til å drøfte fagsaker og komme med 

innspill. Vi har samarbeidet med betydningsfulle aktører med innflytelse i 

fagfeltet og ser fram til å fortsette denne jobben. Vi prioriterer oppgavene og 

veier hvor vår innsats kan gi best avkastning. Dette er og blir dugnadsarbeid. Vi 

jobber alle i kliniske stillinger og kjenner på at hverdagen er travel - en 

virkelighet alle våre medlemmer lever i.  

 

Økt behov for våre tjenester er noe vi følger nøye med på. Det er mange 

utfordringer både i førstelinjen og i spesialisthelsetjenesten nå. Vi var klar over 

at det allerede før pandemien var behov for innsats både for å sikre rekruttering 

men også for å sikre at spesialister ble værende i kliniske stillinger i 

spesialisthelsetjenesten. Pandemien har brakt med seg en urovekkende økning i 

henvisninger og innleggelser. Vi vet at alle våre medlemmer har brettet opp 

ermene og bidrar det de kan til beste for pasientene våre. Vår jobb er å formidle 

det vi som faggruppe ser er viktig for faget og pasientene. Vi vil sikre gode 

levedyktige tjenester med overskudd til å gi gode utredninger, behandlingsløp, 

oppfølginger og delta forebyggende slik at barn og unge får det bedre. Dette 

mener vi i foreningen er udiskutabelt god samfunnsøkonomi. 

 

Fjorårets BUP-dager ble som kjent avlyst. Sammen med arrangementskomiteen 



for årets BUP-dager i Fredrikstad, har vi med tungt hjerte kommet til at vi må 

utsette årets BUP-dager også. Arrangementskomiteen i Fredrikstad har et nyttig 

og spennende program klart for oss til våren 2022. Vi krysser fingrene for at 

hverdagen tillater at vi samles der! I mellomtiden kan vi glede oss til webinar om 

behandling i tilknytning til vårt årsmøte. 

 

Det er viktigere enn noensinne å minne hverandre på at vi gjør en uvurderlig jobb 

i en krevende tid. Vi jobber videre og krysser fingrene for at fremtiden bringer 

endringer til det bedre. Takk til dere alle for innsatsen dere gjør for pasientene, 

fagfeltet og hverandre.  

 

Hilsen  

Ingvild Skogen Bauge, Leder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foreningens formål 

 

Foreningens formål defineres av §1-2 og §3-6-3 i Dnlfs lover i tillegg til 

formålsbeskrivelse i egne vedtekter: 

 

Dnlfs lov §1-2: 

Foreningens formål er: 

1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer. 

2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles 

faglige, sosiale og økonomiske interesser. 

3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. 

4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. 

5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk 

6. å fremme tiltak for folkehelsen. 

7. å arbeide med helsepolitiske spørsmål. 

 

Dnlfs lov §3-6-3: 

Fagmedisinske foreningers formål og oppgaver.   

 

(1) De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medisinske, faglige 

arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver 

skal de fagmedisinske foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med 

legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres 

på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige 

prioriteringer. 

 

(2) De fagmedisinske foreninger skal ha følgende hovedoppgaver: 

1. Vurdering og påvirkning av den medisinske grunnutdanning i forhold til 

utvikling i faget. 

2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i relevante fagområder i 

nært samarbeid med relevant spesialitetskomite. 



3. Arbeid med videre- og etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling, 

forskning. 

4. Arbeid med hovedsakelig det faglige grunnlaget for organisering av 

helsetjenesten i og utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av faget og 

samhandling innen og mellom helsetjeneste nivåene. 

5. Kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

NBUPF vedtekter, formålsbeskrivelse: 

1. Å fremme utvikling av faget barne- og ungdomspsykiatri, praktisk og 

vitenskapelig. 

2. Være pådriver og premissleverandør for å fremme barn og ungdoms 

psykiske helse. 

3. Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som 

arbeider for barne-og ungdomspsykiatri. 

 

 

Fagmedisinsk forening 

 

Legeforeningen har tre hovedsøyler:  

1. Tradisjonell fagforening som i varetar legenes lønns- og arbeidsforhold.  

2. Fylkesforeningene.  

3. Den faglige/fagpolitiske søylen. Den skal ivareta fagets videreføring gjennom 

de ulike spesialitetene, og samtidig bidra inn mot myndigheter og offentlighet 

med hensyn til utviklingen av helsevesenet. NBUPF hører til i denne søylen. 

 

 

 



Medlemstall 

 

Foreningen hadde pr. 01.03.21 662 ordinære medlemmer og 44 assosierte 

medlemmer. 

 

 

Styrets sammensetning 

 

Styret består av:     Valgperiode 

Leder   Ingvild Skogen Bauge  2020-2022 

Nestleder  Sjur Eriksrud Johansen  2020-2022 

Kasserer  Hege Rike Fossum    2019-2021 

Styremedlem  Åsne Ketilsson (LISBUP)  2019-2021  

Styremedlem  Ihuaku Ndukwe   2020-2022 

Styremedlem  Paul Joachim B. Thorsen  2019-2021 

Styremedlem  Kristin Holseth   2019-2021 

Styremedlem  Christina Eliassen      2019-2021 

Møtende Vara Janne Hassfjord   2019-2021  

 

NBUPFs valgkomite: Ranveig Pütz, Guri Andersen og Kristin Alise Jakobsen.  

 

Regnskapsfører: Regnskapshuset Borg, Øyvind Ranum.  

Revisor: RSM Norge AS. 

 

 

 



Styrets arbeid 

 

Styret har i perioden juni -20 til april -21 hatt 11 styremøter, hvorav 4  har vært 

heldags arbeidsmøter. Samtlige møter/arbeidsseminarer har vært videomøter. 

Leder har gjennom hele perioden vært frikjøpt 20 %. Styrets leder har vært 

styrets hovedsekretær. Styret har gjennom perioden jobbet med fagpolitiske 

saker, høringer og mediesaker. 

 

NBUPF v/Psykoterapiutvalget har stått som arrangør av kurs i 

veiledningspedagogikk samt videreutdanningsseminar for å utdanne veiledere i 

psykodynamisk psykoterapi. 

 

Styrets medlemmer har i tillegg til dette representert NBUPF og fagaksen i mange 

forskjellige samarbeidsfora: 

 

● DNLFs Faglandsråd 

● DNLFs Fagstyret  

● Oppfølging av møte med statssekretærene Erlandsen og Klippen ved Helse- 

og omsorgsdepartementet vedrørende vår bekymring for rammene i BUP, 

pakkeforløp samt at det er for få barne- og ungdomspsykiatere.  

● Møte med Barneombudet 

● Samarbeid med Kompetansenettverk for legemidler til barn om Hdir sitt 

prosjekt om riktig bruk av psykofarmaka til barn 

● Deltatt på lansering av Forandringsfabrikkens undersøkelse: “Vi skulle få 

det bedre”. 

● Deltatt i UKOM sin utredning om uavklarte saker i BUP-feltet og lansering 

av Jonas-rapporten 

● Deltatt på lansering av Barneombudets rapport “Jeg skulle hatt BUP i en 

koffert” 

● Hjernerådet.  

● Svare på høringer. 



● Hjernehelsenettverket, opprettet i 2019. Dette er et nettverk av 

fagmedisinske foreninger i DNLF som arbeider med hjernehelse.  

● Samarbeidet med fagavdelingen i DNLF/Hdir om blant annet 

prioriteringsråd under coronapandemien. 

● Arbeidsgruppe om etterutdanning for spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri. 

● Samarbeid med Nasjonalt fagråd (regionale utdanningsråd fra de fire RHF), 

Regionalt utdanningssenter fra Helse Sør Øst (ansvarlig for lis-utdanning i 

BUP), spes.kom. og utdanningsavdelingen i legeforeningen om 

spesialistutdanning. 

● Samarbeid med VIS innovasjon/Norwegian Smart Care Cluster 

 

 

Styrets arbeid kan videre deles i foreningssaker og fagpolitiske saker.  

  

 

Foreningssaker 

 

Hederspris 

Hedersprisen er en tradisjon styret startet i 2013 for årlig å hedre en av våre 

kollegaer for lang og tro tjeneste. Styret endrer nå noe på rammen for denne 

prisen. Vårt ønske er at prisen går til en barne- og ungdomspsykiater som bidrar 

eller har bidratt til utvikling av faget, styrking av barne- og ungdomspsykiatrien 

eller veiledning av særskilt god kvalitet. Vi tenker spesielt på de som har stått i 

det kliniske arbeidet over tid og dermed bidratt både til pasienttilbudet og 

opplæring av nye spesialister. Hverdagshelt er et ord som gir assosiasjoner i 

retning av hva vi tenker på.  

 

Hedersprisen for 2020 ble utsatt grunnet koronapandemien.

 



LISBUP 

 

Viser til LISBUPs egen årsmelding. 

 

Styret i LISBUP 

Åsne Kristin Ketilsson (Leder og LISBUP-representant i NBUPF-styret) 

Marianne Bostrøm Ørland (nestleder) 

Ranveig Pütz (webansvar) 

Børge Andreas Hansen (økonomiansvarlig) 

Norunn Otterstrøm (kursansvarlig og vara NBUPF) 

Stig Rune Rørvik (EFPT-ansvarlig og webansvar) 

 

 

Kontakt med medlemmene 

 

Kontakten mellom styret og medlemmene blir i hovedsak ivaretatt ved hjelp av 

medlemsmail og innlegg på facebooksiden facebook.com/nbupf. Hjemmesiden 

legeforeningen.no/nbupf inneholder hovedsaklig interne saker for NBUPF samt 

veilederen i barne- og ungdomspsykiatri, men lenkes videre til facebook. 

Redaktør for hjemmeside og facebooksiden er Christina Eliassen. Mailadressen til 

styret er nbupf@nbupf.legeforeningen.no. 

 

Hvis det er noe dere som medlemmer savner på disse sidene er vi glade for 

innspill. Vi er også nysgjerrige på om dere opplever at informasjon fra oss når ut, 

så gi oss gjerne tilbakemelding. Vi ser at majoriteten av besøk på hjemmesiden 

handler om bruk av veilederen.  

 

 

Kontakt med media 

 

mailto:nbupf@nbupf.legeforeningen.no


Styret har skrevet en ytring i Dagens Medisin 10.03.21 for å belyse at barne- og 

ungdomspsykiatrien er presset og at det er behov for flere barne- og 

ungdomspsykiatere i BUP.  

Paul Joachim intervuet tv2 

Styret mottar gjerne innspill fra medlemmene, enten per epost (se adr ovenfor) 

eller Facebook.  

 

 

Høringsuttalelser 

 

Legeforeningen er høringsinstans på et stort antall saker som til dels er ganske 

omfattende og av varierende betydning for NBUPF. NBUPF har mulighet til å spille 

inn synspunkter til legeforeningen sentralt, med håp om at gode argumenter blir 

tatt inn i den endelige høringsuttalelsen fra Dnlf.  

 

Styret har blant annet prioritert å avgi uttalelser i følgende saker denne perioden:  

 

● Høring om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet 
● Høringssvar fra Norsk barne og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF) – 

Autisme- og Touretteutvalgets innstilling NOU 2020:1 Tjenester til personer 
med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. 

● Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk forening sitt innspill til 
representantforslag 47 S (2020 – 2021) - En bred gjennomgang av tilbudet 
til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidelser, og 
tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Norge.  

● Høring om veiledning i ny spesialistutdanning. 
 

 
Noen av utvalgene har også bidratt med høringssvar. Dette er en hensiktsmessig 

oppgave for foreningens utvalg, alt etter tematikk. 

 

Samarbeid med Dnlf sentralt og med andre fagmedisinske foreninger 

 



Seksjon for fagutvikling 

Dette er Dnlfs stabsapparat som jobber opp mot de fagmedisinske foreningene og 

spesialforeningene. Vi har fått ny kontaktperson i fagavdelingen: Miriam Sandvik.  

 

Spesialitetskomiteen 

Denne oppnevnes av legeforeningen sentralt, men NBUPF foreslår medlemmer. 

Komiteen rapporterer til Legeforeningen, og virksomheten finansieres over 

legeforeningens budsjett. Omleggingen av spesialistutdanningen har vært 

hovedsak også i 2019/20. For øvrig vises til Spesialitetskomiteens årsmelding.  

 

Faglandsråd og Fagstyret 

Fagstyret er satt sammen av spesialister og LIS fra forskjellige fagmedisinske 

foreninger. Styret velges av faglandsrådet. Ingvild Skogen Bauge har vært medlem 

av fagstyret i legeforeningen fra 2019. 

 

Faglandsrådet og fagstyret erstatter tidligere ordning med FaMe. Faglandsrådet er 

fagaksens øverste organ og er sammensatt av representanter fra alle 

fagmedisinske foreninger.  

 

Kristin Holseth er NBUPF sin representant til faglandsrådet, Ihuaku Ndukwe er LIS-

representant. Antall representanter er vektet mot medlemsmassen i den enkelte 

fagmedisinske forening. Faglandsrådet holder landsråd i april og velger 9 

representanter til fagstyret og ytterligere 11 delegater til Legeforeningens 

landsstyre – til sammen 20 fagdelegater. 

Faglandsrådet 2020 ble holdt som et digitalt møte 3. november 2020. Fra styret i 

NBUPF deltok Ihuaku Ndukwe og Kristin Holseth. Ingvild Skogen Bauge 

representerte fagstyret i faglandsrådet. 

 

Neste faglandsråd er 20.-21. april 2021, også dette digitalt. 

 

Legeforeningens landsstyre 

Dette er legeforeningens øverste organ, og behandler blant annet fagpolitiske 

saker. Det har videre vært en omlegging av strukturen i den fagmedisinske delen 



av legeforeningen, hvor det er opprettet et fagstyre og et faglandsråd for å styrke 

denne delen av foreningen. Fra styret i NBUPF deltok Ingvild Skogen Bauge som 

styremedlem i fagstyret og Ihuaku Ndukwe som landsstyrerepresentant fra 

Faglandsrådet. 

 

Hjernehelsenettverk 

Under Faglandsrådet i 2019 ble det tatt initiativ til et Hjernehelsenettverk i 

DNLF. Nettverket skal være en samarbeidsarena for de fagmedisinske foreningene 

som jobber med hjernehelse, blant annet Allmennlegeforeningen, Norsk 

Nevrologisk forening, Norsk Psykiatrisk Forening og NBUPF. Kristin Holseth i 

NBUPF-styret er kontaktperson. Det har ikke vært noen aktivitet i dette 

nettverket det siste året. 

 

Norsk Psykiatrisk forening 

NBUPF har hatt kontakt med Norsk psykiatrisk forening gjennom felles utvalg. 

Styret har hatt til drøfting at vi i enkeltsaker klart kan dra nytte av samarbeid 

med andre fagmedisinske foreninger. Det har vært drøftet etterutdanning. Vi 

deler interessefelt med flere andre foreninger, og ønsker å arbeide videre med 

dette i neste periode. 

 

Samarbeid med andre fagforeninger og interesseorganisasjoner 

Vi har tidligere hatt kontakt med flere brukerorganisasjoner, 

interesseorganisasjoner og fagforeninger. Dette har i denne perioden blitt 

nedprioritert grunnet andre aktuelle og arbeidskrevende saker. Vi i styret ønsker 

allikevel at dette arbeidet tas opp igjen i neste periode.  

 

Hjernerådet 

Etter mandat fra årsmøtet i 2017 er NBUPF medlem i Hjernerådet. Styremedlem 

Kristin Holseth er styrets kontaktperson i Hjernerådet, NBUPFs innspill er 

etterlengtet i hjernerådet.  

 

Det var et internasjonalt webinar om nye funn fra europeisk hjerneforskning 10. 

juni 2020. 20. aug 2020 ble det holdt et webinar med  tittel: Fra prestasjon til 



depresjon. Over 800 fulgte foredragene. Kristin Holseth holdt et av innleggene. 

Hjernerådet laget sju episoder av HjernePodden knyttet til 

Hjernehelsekonferansen 2020, med mange gode innlegg.  Du kan lytte til 

HjernePodden på Spotify eller andre steder der du hører på podkaster.  

Det var  digitalt årsmøte 2. mars 2021. Fokusområder i 2021 spesielt rettet mot 

barn og unge er søvn og Hjernehelsekonferansen 2021 skal handle om hjernen og 

søvn. Hjernerådet har bredt fokus på hjernehelse både mtp somatiske og psykiske 

lidelser i alle aldersgrupper, og ønsker å stimulere til økt forskning.  

 

 

Internasjonalt samarbeid 

 

European Society of Child and Adolescent psychiatry (ESCAP), Vår europeiske 

”moderforening”  

NBUPF deltok ikke på denne konferansen. 

 

European Union of Medical Specialists (UEMS) / Child and Adolescent 

Psychiatry (CAP): Gyri Vorren og Christina Eliassen er NBUPF sine representanter 

til UEMSCAP, møtet i 2020 var digitalt. Fra 2021 vil Marit Hafting og Gyri Vorren 

delta. 

 

European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT):  

NBUPF er representert via LISBUP, som selv utpeker sine representanter til 

deltakelse i årlig konferanse.  

 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) 

NBUPF deltok ikke på AACAP sitt årsmøte i år. 

 

 

 

 

 



Fagpolitiske saker - aktuelle saker og oppfølging 

 

Samarbeid med Barneombudet 

 

Styret har videreført samarbeidet med Barneombudet. Vi deltok på lansering av 

Barneobudets rapport “Jeg skulle hatt BUP i en koffert”. Vi har nylig hatt et møte 

der dagens situasjon med endringer i henvisninger og økt trykk på tjenestene 

under pandemien ble belyst. Styret sendte etter dette en skriftlig og mer 

utfyllende redegjørelse for behovet for flere leger i BUP til Kjersti Toppe, som er 

medlem av Stortingets helse og omsorgskomite og stortingsrepresentant for Sp. 

 

 

Dialog med Helse- og omsorgsdepartementet 

 

I forrige periode hadde styret møte med statssekretærene Inger Klippe og Anne 

Grethe Erlandsen, samt rådgivere, i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler. Vi 

presenterte bekymringen for rammene i BUP samt den mangelfulle 

legedekningen. Vi presenterte tall fra majoriteten av alle BUP poliklinikker i 

landet. Styret fulgte opp dette møte med i januar 2021 å sende HOD et dokument 

over utfordringer og løsninger. Vedlegger i denne årsmelding dette dokument.  

 

Spesialistutdanningen og veiledning av LIS 

 

Det har nylig vært møte med Regut, Nasjonalt fagråd med representanter i de fire 

helseregionene, spesialitetskomiteen, utdannelse ansvarlige i sekretariatet i 

legeforeningen samt representanter fra styret i NBUPF. Møte var for å avklare 

ansvarsfordelingen for LIS utdanningen:  

● Regut har det fulle ansvar for kurs og læringsaktivitet for LIS, og med dette 



at kurs arrangeres og at kursholdere er på plass.  

● Regut kan be om råd fra spesialitets kommiteen. NBUPF har ingen rolle i 

utdanningen av LIS i den nye LIS ordningen. 

● Psykoterapiveiledere godkjennes av spesialitets kommiteen.  

● Helseforetakene har overordnet ansvar for å ha nok veiledere, og må 

melde helsedirektoratet om det er mangel og dermed et behov for å 

utdanne flere.  

 

Det er uavklart hvem som skal stå for utdanningen av veiledere i psykoterapi og 

noe som vil bli drøftet videre. NBUPF mener at det er ønskelig at disse veiledere 

er barne- og ungdomspsykiatere med veilederutdanning. Spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri i helseforetakene som ser at det er mangel på veiledere 

oppfordres å formidle dette i sine helseforetak, likeså hvis det er andre områder 

man bør være oppmerksom på i forhold til LIS utdanningen.  

 

Psykoterapiutvalget har holdt kurs i veiledningspedagogikk i “Grunnleggende 

relasjonell forståelse”. Dette kurs skal ruste veiledere til å ha de 40 obligatoriske 

timene for LIS i “ Grunnleggende relasjonelle forståelse” og valg av psykoterapi 

retning. Styret i NBUPF takker psykoterapiutvalget for å arrangere dette kurset. 

 

Etterutdanning 

 

Det er et ønske å få på plass en ordning for etterutdanning for spesialister i 

barne- og ungdomspsykiatri. På oppfordring fra Dnlf har man satt sammen en 

gruppe av 2 representanter fra spesialitetskommiteen, Gro Dale Lie og Øyvind 

Hassfjord, samt 2 representanter fra NBUPF styre, Sjur Eriksrud Johansen og 

Christina Eliassen, for å lage en plan for etterutdanning. Etterutdanningen skal 

inneholde en obligatorisk del på 150 poeng: Hospitering, internasjonale 

kurs/kongresser/fagmøter, nasjonale kurs/kongresser/fagmøters og 

profesjonalitets kurs, og en valgfri del på 150 poeng: kurs/møter/kongresser, 

hospitering, undervisnings, forskning, kvalitetsarbeid, e-læringskurs, artikkel 

lesing. Dette er en prosess som i full gang og der vi ønsker å sørge for at 



etterutdanningen kan føre til at vi holder oss faglig oppdatert men også stimulere 

til å bli faget samt ha en god dialog og støtte mellom barne- og 

ungdomspsykiatere i Norge. Når arbeidet er ferdigstilt, vil arbeidsgruppens forslag 

presenteres for medlemmene.  

 

 

Kloke valg kampanjen 

 
Kvalitetsutvalget jobber sammen med styret med Legeforeningen sin Kloke Valg 

kampanje. Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere 

undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall 

kan skade. Vi deltok på workshop i januar 2021. 

Informasjon om kampanjen finner dere på: www.legeforeningen.no/kloke-valg/ 

 

 

 
 

VIS Innovasjon og Norwegian Smart Care Cluster 

NBUPF ble invitert til å delta på møte og workshop med VIS Innovasjon og 

Norwegian Smart Care Cluster om prosjekter rettet blant annet mot sårbare barn 

og unge. Vi holdt innlegg der for å sette lys på utfordringer i tjenestene til barn 

og unge med psykiske lidelser. 

 
          

                    

Utvalg og Spesialitetskomite 

 

NBUPF har gjennom årene opprettet en rekke utvalg. Utvalgene er foreningens og 

styrets rådgivende organer innenfor sine felt. Medlemmer av faste utvalg velges 

http://www.legeforeningen.no/kloke-valg/


på Årsmøtet, sist gang i 2018. 

 

Styret har organisert styrets arbeid slik at styret har en kontaktperson til alle 

utvalg. Ihuaku Ndukwe har hatt denne oppgaven i 2020-2021. Vi har jobbet med 

utvalgsstruktur og budsjett for drift av utvalg.  

 

Spesialistkomiteens medlemmer foreslås av styret i NBUPF og oppnevnes av 

sentralstyret. 

 

Styret takker på vegne av foreningen for engasjement og arbeidsvilje gjennom 

året. 

 

Spesialitetskomiteen 

Dnlf 

 

 

 

Medlemmer 

Leder: Marianne E. Kveldstad  

Komitemedlemmer: Marianne Østevik Skaug, Gro 

Janne Wergeland, Gro Dale Lie, Simon Wilkinson, 

Christel Eriksen, Henza Anwar (LIS), Øyvind Hassfjord 

(LIS) 

 

      

 

Utvalg 

 

Medlemmer  

Psykoterapiutvalget 

 

Linda Beate Havmøller (leder), Gro Janne 

Wergeland, Knut Asbjørn Ulstein, Eirin Theodorsen, 

Randi Ulberg 

 

Utvalg for rettspsykiatri 

NBUPF 

Øystein Grov (leder), Hans Ole Korsgaard, Tone 

Bjerkreim, Trude Fixdal  

 

Utvalg for konsultasjon-

liaison barnepsykiatri og 

psykosomatisk medisin 

Trond H. Diseth (leder), Betty van Roy, Helene 

Gjone, Jan Skandsen, Maire Wellner, Anne Karen 

 



Bakken, Camilla Widerøe, Morten D. Odberg, Karen 

Holm 

Utvalg for sped- og 

småbarns psykiske helse 

Astrid Irene Nerøien Urdshals, Jens Olav Hessen, 

Anne Nygaard 

 

 

Kvalitetsutvalget Line Knutsen Lund, Jorun Schei, Hanne K Greger  

Utvalg for 

samfunnspsykiatri, 

helseøkonomi og 

helseledelse (med Npf) 

Ola Marstein (Npf), Pål Sandvik (Npf), Else Malthe-

Sørenssen (Npf), Knut Mork Skagen, August Brustad 

 

 

Utvalg for transkulturell 

psykiatri/barne- og 

ungdomspsykiatri og 

global mental helse (med 

Npf) 

Lars Lien (leder), Shahram Shaygani (Npf), Zhanna 

Kan (Npf), Hina Shafiq (Npf), Øystein Sørbye, Ihuaku 

Ndukwe 

 

Historisk arkivgruppe Ida Garløv  

 

 

 

Utvalg i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening (NPF) 

Vi har positiv erfaring med å samarbeide med Norsk psykiatrisk forening i utvalg. 

Så langt har dette foregått på to måter: 

 

● Felles utvalg: Utvalg for transkulturell psykiatri/barne- og 

ungdomspsykiatri og global mental helse og Utvalg for samfunnspsykiatri, 

helseøkonomi og helseledelse 

 

Transkulturelt utvalg har deltatt i et prosjekt i Nepal for å utdanne psykiatere i 

Nepal. Dette har vært vellykket. Årsmøtet har vedtatt å støtte et 3-årig prosjekt 

med å utdanne en barne- og ungdomspsykiater i 2019, 2020 og 2021.  



 

 

 

BUP-dagene 

 

 

BUP Østfold har påtatt seg  å arrangere BUP dagene i 2021, men grunnet 

koronarestriksjonene blir dette utsatt til 2022. BUP-dagene holdes da i 

Fredrikstad. 

 

Styret oppfordrer med dette alle BUP-regioner om å vurdere når man kan være 

aktuell som framtidig arrangør. BUP-dagene er en fin anledning til å sette din 

region “på kartet”. Det er utviklet et godt erfaringsdokument som er en betydelig 

hjelp til å organisere prosjektet. 

 

 

Økonomi 

 

Regnskapsåret går fra 1.januar 2020 til 31. desember 2020 og samstemmer slik 

ikke med perioden årsmeldingen gjelder for (fra årsmøte til årsmøte). Inntektene 

i Foreningen i 2020 består av medlemskontingent, kursinntekter og renter.  

 

For 2020 kan vi oppsummere regnskapet slik: 

Den største endringen i regnskapet for 2020 er på inntektssiden.  

I 2020 fikk NBUPF  etterbetalt 112.986,- kr for kontingent for perioden 2015-2019 

fra DNLF. Dette som en engangssum. I tillegg har inntekten gått noe opp 

sammenholdt med tidligere år grunnet vedtak fra årsmøtet 2019 om økt 

medlemskontingent. I 2020 har det ble også blitt arrangert to kurs i regi 



Psykoterapiutvalget/NBUPF som har gitt et overskudd til foreningen.  

 

Utgiftene i 2020 har samlet sett vært mindre enn forventet. Dette fordi Styret, 

LIS-BUP og utvalg har måttet redusere reisevirksomhet pga pandemien. De største 

utgiftspostene i regnskapet for 2020 er; frikjøp av leder, kostnader knyttet til 

møtevirksomhet for styret og for arbeid med internasjonale samarbeidspartnere. 

Videre er det også utgifter knyttet til revisjon og regnskapshonorar.  

 

Pga reduserte utgifter til reisevirksomhet, etterbetalt medlemsavgift fra DnLF og 

kursinntekt, viser årets aktivitetsresultat et større overskudd enn tidligere år.  

 

I 2020 har det vært kostnader og inntekter knyttet til følgende kurs i regi av 

NBUPF/Psykoterapiutvalget: 

Kurs 33330 Psykoterapiveiledningens pedagogikk, del II 

Kurs 33730 Veilederseminar; grunnleggende relasjonell forståelse, del I 

 

 

Oversikt over vedlegg 

 

Vedlegg   Regnskap 2020 

Vedlegg   Revisorberetning 

Vedlegg   Styrets forslag til Budsjett for 2021 

Vedlegg  Årsrapport fra LISBUP 

Vedlegg   Årsrapporter fra foreningens utvalg 

Vedlegg  Svar fra NBUPF til HOD etter møte i 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

For styret i NBUPF 

Dato/sted 

 

 

Ingvild Skogen Bauge S jur  Er iksr ud J ohansen        H ege R ike F ossum 

Styreleder   Nestleder                 Kasserer 

 

 

I huaku N dukwe  Chr ist ina Eliassen   K r ist in H olseth 

Styremedlem   Styremedlem     Styremedlem 

 

 

     

P aul J oachim B . Thor sen Åsne K et ilsson       J anne J . H assfjord 

Styremedlem   Styremedlem, repr. fra LISBUP Møtende Varamedlem

  

 

 

 
  



Vedlegg 2 Revidert regnskap:  

 



 

 

  



Vedlegg 3 Budsjett for 2021:  
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