Referat styremøte LISBUP 02.02.18
Legenes Hus, Oslo kl 13:40-16
Til stede: Elin C. Holiløkk-Nakken, Maiken K. Hjort og Ranveig Pütz
Forfall: Stanko Medic, Trine M. Hansen og Elen Røger
Som introduksjon til møtet deltar Hjort og Holiløkk-Nakken på NBUPFs styremøte.
Innledningsvis holder Simon Wilkinson et innlegg om Kvalitet ved institusjonsbehandling i
psykisk helsevern (KvIP), etterfulgt av innlegg fra kommunikasjonssjef i Dnlf, Knut Braaten.
Dagsorden
- Innkalling og dagsorden. Forrige referat
- Nytt styremedlem
- Samarbeid i Norden
- Forespørsler BUP-dagene, paneldebatt og LIS som driver forskning
- Årsmelding
- Evt
- Digitalisering av veileder
Sak 2018-10
Innkalling og dagsorden: Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. Referat fra
22.01.18 godkjent.
Sak 2018-11
Nytt styremedlem - Stanko Medic ønsker å gå ut av styret. Hjort sender mail til
valgkomiteen slik at de kan kan finne en kandidat til årsmøtet.
Sak 2018-12
Samarbeid med LIS i barne- og ungdomspsykiatri i Danmark og Sverige. Pütz har deltatt på
STP konferanse i Gøteborg. Hjort har deltatt på FYPs årsseminar i København.
Styremedlemmer derfra er invitert muntlig til deltagelse på BUP-dagene - Pütz
sender ut mail snarlig. Pütz sender mail til arrangøren for å høre om mulighet for å få
redusert deltageravgift for gjestene.
Sak 2018-13
Paneldebatt under BUP-dagene; arrangementskomiteen ved Skandsen har sendt
forespørsel om deltagelse i paneldebatt fredag 20.04.18 (formiddag). Hansen tar oppdraget.
Hjort sender tilbakemelding til arrangementskomiteen for BUP dagene.

Det har også kommet henvendelse fra arrangementskomiteen om presentasjon of forskning
drevet av LIS på BUP-dagene. Joseph og Maria Ramberg spørres direkte av styret;
forespørselen legges ut på hjemmeside og Facebook.
Sak 2018-14
Årsmelding er påbegynt. Må være ferdigstilt innen 18.03.18. Holiløkk-Nakken sender
Doodle poll omgående for å fastsette dato for neste (telematikk)styremøte.
Eventuelt:
- Sak 2018-15: Digitalisering av veileder. Hansen og Holiløkk-Nakken har meldt seg
som kontaktpersoner fra LISBUP. Digital versjon av veilederen vil vil bli tilgjengelig
via ny felles plattform fra Legeforeningen som er varslet medio 2018. Det skal lages
en animasjonsfilm - “Hva er en barne- og ungdomspsykiater?”

