Referat styremøte 09.09.15
Tilstede: Kristin Alise Jakobsen, Elin Cathrine Holiløkk, Ranveig Pütz, Stian Fugelsøy, Judeson
Joseph.
Ikke tilstede: Stanko Medić
Saksliste:
Tentativ dagsorden:
• Godkjenning av referat
• Recap fra Sveio
• Forslag til vedtak, omdøpe post i budsjett + ny post neste årsbudsjett  Elin
• Elin informerer fra møte i Helsedirektoratet 7.9
• Samarbeid med andre instanser inkl. NBUPF og LIPS  hvordan skal vi gå fram?
• Hvordan nå ut til våre medlemmer  Tillitsvalgtliste?!
• Nettverk og PRarbeidere  hvem kan tenke seg? (facebook, hjemmeside osv)
• BUPdagene i Bodø / Årsmøtet / EFPT neste år.
• Rikard Nygård trenger fortsatt en LIS til utvalg for helseøkonomi og helsetjenester
• Opprette utvalg!?
•
f.eks. Legerollen i BUP
f.eks. tematiske utvalg
f.eks. til å se på høringssvar
spesialistkomité og rullerings/rotasjonsordninger  kan vi mene noe om disse
temaene?

Sak 19/15 Godkjenning av Referat/Beretning fra styrehelg LISBUP 14.16.08.15
Godkjennes uten endring.

Sak 20/15 Jakobsen informerer om NBUPF styremøte 21.08.15
Tema på styremøtet var bl.a. informasjon om utvalg, media
Sak 21/15 Forslag til vedtak, omdøpe post i budsjett + ny post neste årsbudsjett 
Holiløkk
Legger til post “Kostnader i forbindelse med årsmøtet” til budsjett 2015. Disse
kostnadene vil føre til at budsjettet viser et negativt beløp, men dette vil ikke være reelt
da kostandene så langt ikke har vært så store som budsjettert. Styret vedtar endringen.
Sak 22/15 Informasjon fra Holiløkk om møte i helsedirektoratet angående
tilskuddsordning for videre og etterutdanning av helsepersonell psykisk helse og rus
NBUPF ved leder og Holiløkk var representert. Informasjonen gikk ut på at
søkeordningen fortsetter som tidligere (søkes individuelt og behovsprøves før tildeling).

Seksjonen vi søker til heter “divisjon for kompetanse og personell”. Denne erstatter
tidligere “helsepersonell psykisk helse og rus”.
Sak 23/15 Samarbeid med andre instanser
LIPS er lite aktive, men vi kontinuerer jobben inn i EFPT.
Når det gjelder NBUPF, sitter Jakobsen i styret og Holiløkk er vara, og det er
tilstrekkelig når det gjelder kontakt med NBUPF.
Holiløkk foreslår samarbeid med "Barnevernsproffene" eller "Forandringsfabrikken",
"Barn i mente" og "Voksne for barn".
Joseph tar opp at vi har et stort tillitsvalgtapparat som vi kan kontakte og engasjere.
Disse kan være en ressurs på sikt, men det er viktig å vite hva en vil ha dem med på,
og hvilken jobb en vil ha gjort.
Jakobsen nevner helsejournalister i Aftenposten (Dommerud) som også har jobbet i
Dagens Medisin  begge disse mediene har gode journalister. Jakobsen tar kontakt med
Dommerud og eventuelle andre journalister for å fortelle at LISBUP finnes og gjerne vil
uttale seg i saker som gjelder barn og unges psykiske helse.
Pütz går inn som webredaktør på Facebook og hjemmesiden til LISBUP.
Sak 24/15 Hva skal LISBUP jobbe særskilt med fram mot BUPdagene 2016
Holiløkk tar opp saken med rullering i spesialisering og vansker med dette. Jakobsen tar
opp eposten som kom fra Legeforeningen i går, med hvordan utdanningen skal
omlegges og tas over av Helsedirektoratet. Dette vanskeliggjør å jobbe med dette, da
framtiden er noe uforutsigbar.
Jakobsen tar kontakt med NBUPF og spør hvem som skal skrive høringssvar, og gi
tilbud om at LISBUP kan bidra.
Joseph og Hovda jobber videre med "Legerollen i BUP".
Joseph melder fra til Rikard Nygård om at Pütz fra LISBUP kan være med på utvalg om
helseøkonomi og helsetjenester.
Etterarbeid:
Joseph fikser tilgang til hjemmeside for Pütz.
Neste møter: Holiløkk setter opp Doodle for uke 4244 og Uke 4749

