Referat styremøte NBUPF 17.03. 17 kl. 12.00 -15.00
Videomøte
Til stede: Ketil Klem, Terje Lund, Tone Klæbo, Ingvild Skogen Bauge, Anette Hauland, Geir
Liang
Meldt forfall: Kristin Alise Jakobsen
Ikke til stede: Frode Boyne

Saksliste:
017-09.
Godkjenning av innkalling og referat fra møte 17.02.17 . Valg av referent referat skrives underveis via google docs.
2017-10.
Orienteringssaker
● Barn&unge-kongressen møte Oslo: Klem har deltatt på et møte 3.mars i forbindelse
med organiseringen av Barn & ungekongressen 2018. Der må vi vurdere videre
deltakelse etter årsmøtet. Neste møte er berammet til 30 mars. Klem har sendt ut
referat.
● Hjernerådet Årsmøte 7. mars Oslo: Klem orienterer. Refererer presentasjon av
rapport. Videre drøfting omkring deltakelse der. Drøfter om denne saken kan utsettes.
Videre - Ketil lager årsmøtesak på dette.
● Internett tilgang barns BUP journal – innlegg TDNLF publisert.
● Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene. Møte 9 mars . Terje lund
referer: Stort møte, stor frustrasjon blant de som har deltatt i arbeidsgruppe for del 1
(erstatter turnus) pga at antall læringsmål ble redusert fra ca 300 til ca 100, uten at
arbeidsgruppene ble involvert. Dette skjedde i forbindelse med at RHFene hadde møte
med Hdir om saken. RHFene er gitt ansvaret for å gjennomføre utdanningen, både del
1 og det som blir den nye spesialistutdanningen, del 2 og 3. Hovedprinsippet for den
endringen er en overgang fra å spesifisere praksistid og aktivitetskrav ved ulike
avdelinger til å definere læringsmål som skal kunne dokumenteres i et digitalt system.
Rhfene er pålagt å opprette hvert sitt utdanningskontor, som også vil samarbeide med
hverandre f.eks. om nasjonale kurs. 3 av dem har opprettet dette foreløpig, men de hr
tynn bemanning. Det er ikke tilført ekstra midler til RHFene for dette. Mange av
spesialitetskomteene uttrykte bekymring for at læringsmålene kan bli tynnet ut og
gjort mere generelle, samtidig som kravene til tjeneste ved ulike avdelinger blir
svekket eller bortfaller. Det vil i så fall være fare for at RHFene vil prioritere økonomi
framfor kvalitet når de overtar ansvaret for spesialistutdanningen, og mange uttrykte
bekymring for at læringsmålene som er spillt inn fra spesialistkommiteene blir

redigert og omformulert av folk uten tilstrekkelig kompetanse til å forstå faglige
konsekvenser av det de gjør. Hdir uttrykte vilje til samarbeid og til åpenhet rundt
prosessen med del 2 og 3.
● NBUPF har sendt inn høringssvar til DNLF. Læringsmål del 2/del 3.
Legeforeningen videresender til Hdir. Ketil sender forespørsel på mail om vi også
skal svare Hdir.
● Vaktsamarbeid BUP /VOP Brev til Fylkeslegene er sendt. Brevet er sendt til alle
fylkeslegene. Ingen kommentar.

2017-11.
Diskusjon
● Årsmøtet 2017 - innkallingen sendes ut 20/3. Dokumenter som skal legges ved må
være klar til da.
o Årsmelding: Alle styremedlemmer må gå gjennom denne. Den ligger på
Google docs. Felles gjennomgang i møtet. Fordeling av oppgaver vedr
gjenstående oppgaver.
o Regnskap /Budsjett. Mottatt regnskap. Ketil og Geir tar dette med
regnskapsfører og forbereder presentasjon.
o Fordeling av arbeidsoppgaver til årsmøtet: Avtales senere
Status:
o Årsrapporter utvalgene. Det mangler rapport fra utvalg som Walla og Boyne
er kontaktperson for. Ketil kontakter disse. Rettspsykiatri utvalgets rapport er
sannsynligvis snarlig på plass.
Status:
o Hederspris 2017: Vårt valg kommer ikke til årsmøtet – hva gjør vi. Ketil
kontakter kandidat.
o Saker til årsmøtet. Ferdigstille dokumenter. Gjennomgår årsberetning,
denne er nær ferdigstilt. Noe mer arbeid ifht. budsjett er nødvendig.
Saksvedlegg, årsmøteinnkalling og arbeidsfordeling tas på ekstraordinært
styremøte tirsdag 18.4.17 kl 1800.
2017-08.

Evnt.
● Etter årsmøtet behov for ny representant fra styret til UEMS, ny representant
utpekes etter årsmøtet.
● OBS: Neste år må vi ha styremøte (mars) IRL for signering!

