Referat styremøte LISBUP 22.01.18
Til stede: Trine M. Hansen, Elin C. Holiløkk-Nakken, Elen Røger, Ranveig Pütz
Forfall: Stanko Medic, Maiken K. Hjort
Dagsorden
-

Innkalling og dagsorden
Nytt styremedlem
Samarbeid med kollegaer i Sverige og Danmark + LIPS; invitasjon BUP-dagene
Samarbeid med NBUPF
Forespørsel BUP-dagene, paneldebatt
Årsmelding
Evt
-REACT/Porto Award
-Forespørsel vedr. forskerLIS til BUP-dagene
-Takke av tidl. styremedlemmer

Sak 2018-1
Innkalling og dagsorden: Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. Referat fra
21.11.17 godkjent. Vedr. sak 2017-27 - digitalisering av veileder. Hansen og
Holiløkk-Nakken har meldt seg som kontaktpersoner men ikke hørt tilbake. Sender ny
forespørsel for mer informasjon.
Sak 2018-2
Nytt styremedlem velges på årsmøte 18. april. LISBUPs årsmøte er ikke oppført i
programmet, arrangementskomite varsles om dette snarest. I 2016 og 2017 hadde vi 1.5
time til rådighet, henholdsvis under lunsj og etter faglig program onsdag. Erfaringsmessig er
det en fordel å legge årsmøtet utenfor lunsjen (og det er iflg. programmet satt av én time).
Sak 2018-3
Samarbeid med LIS i barne-og ungdomspsykiatri i Danmark og Sverige, samt LIPS. De
inviteres til å delta på årsmøtet og BUP-dagene. De dekker kostnadene selv. Pütz inviterer
muntlig på STP-konferansen 2018 (Gøteborg), etterfulgt av invitasjon på mail.
Sak 2018-4
Samarbeid med NBUPF. Dette fungerer for tiden godt. Det er planlagt felles møte 02.02.18
på Legenes Hus.
.

Sak 2018-5
Paneldebatt under BUP-dagene; arrangementskomiteen ved Skandsen har sendt
forespørsel om deltagelse i paneldebatt fredag 20.04 (formiddag). Følger opp denne saken
neste styremøte
Sak 2018-6
Årsmelding påbegynnes 02.02.18. Må være ferdigstilt innen 18.03.18.
Sak 2018-7
Evt 1 EFPT. REACT survey: sende mail til medlemmer, legge ut på hjemmesiden og
Facebook for å gjøre spørreundersøkelsen tilgjengelig for flest mulig. Webansvarlig sørger
for at dette blir gjort. Hansen undersøker om LIPS er informert om spørreundersøkelsen.
Informasjon om Porto Research Award distribueres på Facebook.
Sak 2018-8
Evt 2 Forespørsel fra arrangementskomiteen for BUP-dagene 2018 ved Skandsen vedr.
leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri som driver med forskning: mulighet for å
presentere forskningen sin under BUP-dagene; kontakt overlege Skandsen på epost
jsk@sus.no eller tlf 900 31 934.
Sak 2018-9
Evt 3 Takke av tidligere styremedlemmer. Pütz og Holiløkk-Nakken ordner dette. Følges
opp på neste styremøte.

