Referat fra Styremøte 10.12. 2015 kl. 12.00 -15.00 Videokonferanse.
Deltakere:
Ketil, Terje(referent), Tone, Kristin, Anette(lyd), Ragnhild, Ingvild, Frode, Geir (fra ca
12.45)
Sakliste:
2015-40.

Godkjenning av innkalling og referat (vedlagt) Vedtak: Godkjent.

2015-41.
Orienteringssaker
Utvalg: Kontaktpersoner informerer utvalgene. Alle bør ha hatt kontakt med utvalgene før
møtet. Alle medlemmer av utvalgene skal velges på nytt på årsmøtet 2016.
 Utdanningsutvalget – medlemmer? Nedlegges?
Frode: Signaler på at utdanningsutvalget nedlegges og oppgavene overtas av Speskom.
 Transkulturell psykiatri – kontaktperson:Tone.
Ketil redgjorde for en henvendelse fra utvalget, som er felles med Npf. Nepalprosjektet. Man
har støttet utdanning av voksenpsykiatere, ønsker nå støtte til videre utdanning av en
voksenpsykiatere i Barne- og ungdomspsykiatri. Det er gjort avtale med et nærliggende Indisk
universitet om at de kan ta i mot nepaleser i sitt utdanningsprogram. Npf bidrar med 50 000.
Vedtak: NBUPF støtter prosjektet med 30000 kr i 2015. Styret tar opp saken på årsmøtet i
2016 for å forankre evnt. videre støtte ytterligere to år.
 Sakkyndigarbeid – Ingen registert medlemmger i utvalget. Ketil inne ut av dette
med leder av valgkomiteen.
 Rettspsykiatri: Kontakt er Geir. Utvalget jobber bl.a. i forhold til lovforslag vedr.
mulighet for ransakingsmulighet ved innleggelse.
 Spesialistkomiteen.
Ketil har hatt kontakt med Marianne Kveldstad, leder av speskom. Har blitt bedt om å
komme med forslag på nye medlemmer. Han har foreløpig ikke funnet noen.
Vedtak: Alle i styret bes tenke på mulige kandidater til speskom og melde inn til Ketil.
 Psykoterapiutvalget – nytt medlem, styrerepresentant, LIS?
Anette har kontakt med Sveinung. Kristin finner om mulig ny LIS representant, evnt.
fra årsmøtet. Uklart om det er foreningen eller Spesialistkommiteen som utpeker/velger
medlemmer. Ketil undersøker.
 Utvalg for forebyggende psykiatri. Ragnhild har hatt kontakt, gir beskjed om at hun
er kontaktperson og ikke medlem, kommer i tillegg, ikke i stedet for nåværende
medlemmer
 European union of medical spesialists: Marit Hafting kommer på møtet i januar. Hun
sitter også i utvalg for forebyggende psykiatri.
 Kvalitetsutvalget: Terje er kontakt. Det virker som arbeidet med revisjon av vår egen
veileder er stoppet opp i påvente av en nasjonal veileder, som RBUP sør og øst arbeider
med. Terje sitter i styringsgruppa for prosjektet, som har ambisjoner om å redgjøre for
det empiriske grunnlaget for ulike utrednings- og behandlingsetoder. Vedtak: Terje bes
redgjøre for begge deler på årsmøtet.
 Spe- og småbarn: Ragnhild har kontakt med utvalgsleder Sissel Øritsland. Ole
Andreas Hovda er også aktiv. Det er snakk om å lage en konferanse i tilknytning til
BUPdagene.

 Utvalg for CL-psykiatri: Ingvild er kontakt. De har skrevet høringsuttalelse om
Helsetilbudet ved kjønnsdystrofi.
 ESCAP: Ketil tar kontakt med foreningen, og kan være vår representant.
 European union of psychiatric trainees – LIS v. Stanco Medic
 Nordisk Forskergruppe –Torunn Nøvik er representant for NBUPF
 Aktuelle høringer som er avgitt.
Spesialistutdanningen. Ketil orienterte om prosessen som går mot at Hdir tar over
driftingen av spesialistutdanningen.
Helsetilbud ved kjønnsdystrofi
Endring i Psykisk helsevernloven (adgang til rutinemessig undersøkelse ved innleggelse
i avdeling)
Økonomi: Regnskap /Budsjett
Geir orienterte om prosessen. Han er kommet i gang med kassererfunksjonen, men har
foreløpig ikke skikkelig oversikt over strukturen. Har etablert rutiner om at Ketil sender
bilag fortløpende elektronisk til regnskapsbyrået og til kasserer. Geir betaler så pr.
Nettbank. Noe lavere bokførte inntekter fra legeforeningen. Sannsynlig pga.
Periodiserte overføringer.
Vedtak: Ketil undersøker.
Tilbakemelding fra møte i Forandringsfabrikken 04.11.15
Ketil deltok etter invitasjon på et møte med politikere, bl.a. helseministeren.
Psykologforeningen var også representert. Møtet presenterte ”psykisk helsevernproffene”, en gruppe ungdom / unge voksne med erfaringer fra psykisk helsevern. Disse
har fått opplæring / støtte i å presentere sine erfaringer og synspunkter de har fått på
bakgrunn av dette. Tok bl.a. opp foreldrenes innsynsrett i journal – som de mente var til
hinder for terapi fordi de må kunne stole på at det de sier i terapien blir værende i
terapirommet.
Tilbakemelding fra møte om Spesialistutdanning 12.11.15
Helsedirektoratet fortsetter å planlegge for overtagelse av spesialistudanningen til tross
for advarsler fra Legeforeningen. De presenterte planene med tidspunkter.
Helseforetakene er i gang med å planlegge hvordan de skal gjennomføre det.
NPR (se vedlegg til innkallingen) eget møte i etterkant. Prosjekt for å bedre bruken av
pasientregisterets data som tilbakemeldingsverktøy for klinikere. Ketil erfarte at de pt
ikke har noen direkte kontakt med BUP. Han har i etterkant tatt opp muligheten for å
få ut tilbakemeldingsdata fra DIPS. Tips fra allmenpraktikerforeningen om å sjekke ut
Helsedata.no. Han kontakter også reseptregisteret og kan følge opp i fht. NPR/DIPS.
2015-42.

Diskusjon

Generalplan.
Ketil synes det er best å starte på nytt, ikke bygge på den gamle. Utgangspunkt
NBUPF vedtekter og foreningens mål. Bør være relativt kortfattet, for eksempel 2 s.
Hvilke hovedpunkter bør stå i en slik plan? Evnt. underpunkter? Et forslag til
disposisjon var sendt ut med innkallingen, få innspill til dette. Geir mente det var
fornuftig å jobbe parallellt med generalplan og handlingsplan for 2016-2017, slik at
overordnede og strategiske synspunkter samles i generalplanen, mens konkrete,
prioriterte tiltak samles i handlingsplanen. Planutkast bør være ferdige til Årsmøtet.

Kristin: Viktig å strukturere arbeidet med frister og konkrete områder. Vedtak: Ketil
og Terje utarbeider et første-utkast til generalplan for videre behandling på neste møte.
Sendes ut på forhånd, og må leses av alle før møtet.
Dips tilganger.
Hva er praksis ifht. andres tilgang til BUPjournaler i DIPS og hva mener vi bør være
praksis? Ketil har fått henvendelse fra et HF. Blir BUPjournalen skjermet eller ikke ved
overgang fra BUPdata til DIPS?
I Tromsø har somatikken tilgang til epikriser, men ikke til løpende journal. BUP har
tilsvarende tilgang. Kristin synes det fungerer greit. I Tromsø har de også pasientinnsyn
i journal på nett, slik at journalene blir skrevet med tanke på dette. Foreldre har tilgang
0-12, ungdom over 16 har egen tilgang. Mellom 12-16 er det ikke direkte nettbasert
innsyn, hvis referenten forsto det riktig. Ikke noe problem med at somatikken har
tilgang til epikrisene.
Utfordringer der det for eksempel er foreldre i konflikt. Midt Norge bruker ikke DIPS,
men BUPdata og Doculive. BUP har tilgang til somatisk journal, men ikke omvendt.
Ketil har sendt en henvendelse til Hdir, mener det er problematisk dersom somatikken
har full tilgang. Det kan virke som ulike helseforetak har ulik praksis, noe som også kan
være betenkelig dersom dette ikke bare er et overgangsfenomen. Flere pekte også på
farene med nettbasert journalinnsyn for foreldre, spesielt i konfliktsituasjoner.
Vedtak: Ketil følger opp dette med legeforeningen og Helsedir/Dep.
Grunnkurs, to ledere. Skal dette også gjelde psykoterapiveiledningskursene ?
I utgangspunktet er det legeforeningens koordinatorkontor som arrangerer disse
kursene. Avgiften er basert på bare en kursleder, og utgiftsdekning via utdanningsfond
III. NBUPF har i mange år søkt støtte til en ekstra grunnkursleder, og har dermed fått en
rolle i fht. økonomien rundt grunnkursene. Men gjelder tilsvarende for
psykoterapiveilederkursene ? Hvor er dette evnt. nedfelt skriftlig ? De to siste åra har vi
også søkt støtte til grunnkursledersamling og psykoterapiveilderutdanning, men vi har
ikke fått dette innvilget. Er det riktig å sponse spesialistutdanningen med
medlemskontingenten ? Dette diskuteres, men vanskelig å trekke konklusjon.
Vedtak: Ketil snakker med leder av psykoterapiutvalget. Saken kan evnt. legges fram for
årsmøtet for å få en beslutning på hva vi gjør videre.
Etikk-seminar Hamar
Dette er et seminar som tar opp tvangsbruk og menneskerettigheter i forbindelse med
psykiatrisk behandling. NBUPF figurerer som medarrangør uten at vi har hatt noen
aktiv rolle de siste åra. Ketil har gitt en melding om at dette er en uheldig praksis.
Innspill fra et medlem som kobler en rapport fra Barneombudet til seminaret på Hamar.
Link var vedlagt innkallingen, men få hadde lest rapporten.
Vedtak: Les rapporten til neste gang. På neste møte tar vi stilling til om vi skal gå inn
for å få dette temaet inn på programmet neste år.
2015-43.
Evnt.
Grunnkursene:
Lisbup har tatt opp at AHUS ikke dekker mellomlegget mellom det som fondene
dekker og de faktiske kostnadene. Fond III har egenandel 500 + at de ikke dekker
overnatting over 950 kr. Det er en utfordring for grunnkurslederne/ koordinatorkontoret
å ikke lage kursene for dyre. Vi støtter konseptet med internatkurs med full kost, men
oppfordrer til kostnadsbevissthet. Flere sykehus dekker ikke diett. YLF jobber med

saken.
Vedtak:Ketil kontakter Marianne Kveldstad om saken. Terje kan ta det opp lokalt i
AHUS, som sliter en del med å rekruttere.
BUPdagene.
Det høres ut til at Bodø har full kontroll. Foreningen har et standpunkt om at
legemiddelindustrien ikke får slippe til med stands, reklame eller eller faglige innlegg
som kan så tvil om foreningens faglige integritet. Kristin sender ut dokument om
BUPdagen til Styret. Vi har ikke fått «policy» dokument E Mossige?
Neste møte: man 18.1. på legenes hus, 10.30 – 16 . Felles middag i etterkant.

