
 
  
  
Referat Styremøte 15.01.17 kl. 09.00 -14.00 
Deltakere: Ketil Klem, Terje Lund, Geir Liang, Frode Boyne, Anette Hauland, Tone Klæboe, 
Kristin Jakobsen, Ingvild Bauge. Observatør Judeson Joseph. Forfall: Ragnhild Walla.  
 
Sakliste: 
  
2017-01. Godkjenning av innkalling og referat fra møte 08.12.17 . Valg av referent. 

Referat og innkalling godkjent. Referent: Felles på Google docs.  
2017-02. Orienteringssaker 

● Barne & unge-kongressen møte Flesland (Ingvild Skogen Bauge): Bauge 
orienterer om samarbeidet med NBUP. Styret diskuterer hvordan vi skal gå inn i 
arbeidet. Det skal settes opp som årsmøtesak, NBUP er invitert til å komme på 
årsmøtet og presenterer hvilke tanker og motiver en har for dette, og hvordan en 
tenker å organisere dette. Bauge lager presentasjon og sak til årsmøtet med styrets syn 
på dette og forslag til vedtak. Det er nytt møte onsdag 25.1 på Gardermoen, som Klem 
deltar på. Bauge ønsker at LISBUP tar dette opp som sak på eget styremøte.  

● Høringer (Forskrift, Barnelov, Kompetanse) Nye? Viktigst for tiden er læringsmål 
for medisinske spesialiteter. Den 15.2. skal det være et møte i regi av legeforeningen 
om dette. Invitert er leder og spes.kom.  

● Hjernerådet: Klem har meldt NBUPF inn på vegne av styret.  
● Invitasjoner til deltagere fagpolitisk innledning/debatt 
● Internett tilgang barns BUP journal – innlegg TDNLF, Forandringsfabrikken, 

Brev til Fylkesmannen: Klem har skrevet en artikkel til tidsskriftet om temaet, den 
er antatt. Jakobsen har deltatt i en ROS-analyse i Helse Nord, der det nå er kommet en 
rapport om disse, og Jakobsen er ikke fornøyd med løsningene som er presentert. Det 
er i all hovedsak dyttet ned på hver enkelt behandler, og oppover på 
e-helsedir/helsedir. Vi avventer brev til fylkesmannen til saken har vært i tidsskriftet.  

● Vaktsamarbeid BUP /VOP Brev til Fylkeslegene: Vi har fått en avklaring fra 
juridisk avdeling i legeforeningen om dette, og sender brev til fylkesmannen i de 
forskjellige fylkene for å få en avklaring på hvordan fylkesmannen ser på saken. Dette 
for å kunne ta saken videre i systemet, dersom fylkesmenn gjør forskjellige 
vurderinger. Og dersom helsedirektoratet legger ansvaret ut på regionale foretak løftes 
saken til helse- og omsorgsdep for avklaring.  

● Kvalitetsutvalget mandat: Det blir valgt nye medlemmer på årsmøtet. Klem har 
skrevet et utkast til mandat for dette, som skal presenteres for årsmøtet. Da det blir å 



koste penger, må vi nok ha et vedtak på årsmøtet om dette. Det må altså presenteres 
som en årsmøtesak.  

● LISBUP: Joseph orienterer om LISBUP-styrets arbeid og framtid.  
● BUPdagene: Hauland orienterer om BUP-dagene.  
● EMA: Henvendelse fra medlem om aldersvurdering.  

  
2017-03. Diskusjon 

● Handlingsplan 2016 – 2018 
● Årsmøtet 2017 

○ Årsmelding: Alle styremedlemmer går inn og leser årsberetning og kan 
endre/tilføye. Oppgaver fordeles innen styret blant ansvarlige. Fristen for dette 
er neste styremøte 19.februar. 

○ Regnskap /Budsjett: Innen 23.januar skal alle reiseregninger fra 2016 være 
inne hos kasserer for utbetaling. Dette for å få sendt inn alle bilag til 
regnskapsfører.  

○ Fordeling av arbeidsoppgaver:  
Regnskap/budsjett: Liang 
Digital tilgang til journal: Jakobsen 
NBUP: Bauge 
Kvalitetsutvalg: Lund 
LISBUP: Joseph 
Vedtektsendring tiltredelse: Klem 

○ Årsrapporter utvalgene: Kontaktpersoner purrer, vi ønsker dem innen 
slutten av februar.  

○ Hederspris 2017: Flere forslag er på bordet. Det er ikke kommet respons fra 
medlemmene på innbydelse til å sende inn forslag. Klem purrer på 
medlemmene og enkelte medlemmer får i oppgave å forberede en presentasjon 
av de forslagene som er kommet. 

○ Vedtektsendring: Styret ønsker en vedtektsendring på at det nye styret tiltrer 
før sommerferien. Dette for å kunne avholde et felles styremøte for 
påtroppende og avtroppende styre i begynnelsen av juni.  

● Vaktsamarbeid BUP/VOP: Tatt opp under referatsaker. 
● Barne/unge Kongressen 2018: Tatt opp under referatsaker. NBUP sender 

representanter til årsmøtet for å legge fram saken. Vi skal også informere om saken i 
forkant på nettsider/FB. Ketil deltar på møte 25/1 på Gardermoen. 

● Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 
Styret går gjennom spes.kom.s forslag til læringsmål og gir tilbakemelding til 
spes.kom. Joseph som også er medlem av spes.kom gir spesifiseringer.  

○ Møte 15. februar 
○ Alle sender inn punkter (merk med punktnr.) til Klem om hvilke punkter de 

ønsker endret/strøket, eller legges til.  



● Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av 
virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten): Handler ikke om 
godkjenning av utdanningsinstitusjoner, og denne høringen bestemmer vi oss for å 
ikke svare på.  

● Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 
Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget) 

  
2017-04. Evnt. 

● ISF-finansiering og omlegging av diagnostisering: Dette er en ny stor sak som 
går over hele landet, og må tas opp i neste styremøte.  

  
  
  
Mvh 
  
Ketil Klem, leder. 
  
  
Vedlegg: Referat styremøte 8.12.16 
  

  
 


