
 
LISBUP Styremøte 14.12.18 
 

Tilstede: Trine Hansen, Elen Røger, Ranveig Pütz, Maiken Krabbe Hjort, Elin Cathrine 

Holiløkk-Nakken 

 

Forfall: Karina Kleiven  

 

 
Dagsorden:  

- Gjennomgang vedtekter (samarbeid NBUPF, FUXX, spesialistutdanning, 

internasjonalt samarbeid) 

- Grunnkurs 

- Faglandsrådet 

- Årsmøte 

- Valg 

- Årsmelding 

- Eventuelt 

 

 

Sak 2018-27:  
Gjennomgang vedtekter og evaluering av styrearbeid 2018 

a) Å fremme unge legers faglige interesser, heriblant, men ikke begrenset til å ivareta 
kvaliteten på spesialistutdanningen. 
Dette fungerer godt, LISBUP representert i spesialitetskomiteen. 

b) Å øke kommunikasjonen mellom NBUPF og leger i spesialisering i barne- og 
ungdomspsykiatri. 
Noen vansker med informasjonsflyt fra NBUPF. Forslag om at leder i LISBUP er 

LISBUPs representant i NBUPF-styret, evt. inviteres til styremøter. Hansen tar 

kontakt med Liang i NBUPF for dialog. Bedre samarbeid vedr. høringssvar?  

c) Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger og som arbeider 
for barne- og ungdomspsykiatri, og sammenslutninger av disse som European 
Federation of Psychiatric Trainees - EFPT.  
Godt samarbeide i norden med deltagelse både i FYP og SPT konferanse. Jobbe for 

å sende deltagere til EFPT sommeren 2019. 

d) Å være et forum for samarbeid mellom leger i spesialisering i barne- og 
ungdomspsykiatri og i voksenpsykiatri. 
Samarbeide med LIPS leder er godt igang, det samme er samarbeid med andre 

FUXX. 

 

Sak 2018-28: 
Grunnkurs - Tirsdag 5.mars, kl 15:00 Scandic Volcano. Krabbe Hjort kan stille. 

Grunnkursleder er Gyri Vorren.  

 

Sak 2018-29: 
Faglandsrådet - Ihuaku Ndukwe valgt inn som 1 av 7 LIS representanter. Viktig å opprette 

dialog med henne vedr. saker som er aktuelle for LISBUP. Hansen tar kontakt med henne.  

 



Sak 2018-30: 
Årsmøte: Avholdes i forbindelse med BUP dager. Det er fortsatt ikke avklart om det blir BUP 

dager i 2019. Det jobbes med samarbeid mellom spesialistkomiteen, kvalitetsutvalget og 

NBUPF styret. Satt av datoer 08.04 og 24.04-26.04.19 

LISBUP styret er positiv til forslag om at det arrangeres et 3 dagers kurs og det sendes 

tilbakemelding til NBUPF på mail om dette. 

 

Forslag om utdeling av pris til Årets forbilde.  

LIS/overlege som har bidratt til inspirasjon og utdanning av LIS, og utvikling av barne- og 

ungdomspsykiatrien.  

Vedtatt. 

 

Sak 2018-31: 
Valg på årsmøte 2019. 

Dagens styre: 

Trine Hansen - stiller til gjenvalg 

Ranveig Pütz - stiller til gjenvalg 

Elin Cathrine Holiløkk-Nakken - stiller ikke til gjenvalg 

Maiken Krabbe Hjort - stiller ikke til gjenvalg 

Elen Røger - stiller ikke til gjenvalg 

Karina Kleiven - stiller til gjenvalg 

 

Leder i valgkomiteen informeres.  

 

Sak 2018-32: 
Årsmelding 2018 er skrevet i dag.  

 

Sak 2018-33: 
Eventuelt 

a) Animasjonsfilm fra Kvalitetsutvalget. Huynh i Kvalitetsutvalget har fått tilbakemelding.  

 

Neste møte: 23.01.18, kl. 20:00 

 

 

Referatet er godkjent 14.12.18 


