Referat styremøte 20.10.15
Tilstede: Kristin Alise Jakobsen, Stanko Medić og Ranveig Pütz .
Ikke tilstede: Stian Fugelsøy, Elin Cathrine Holiløkk & Judeson Joseph.
Saksliste:
Møteleder Kristin A. Jakobsen.
Tentativ dagsorden:
1. Godkjenning av referat fra forrige møtet
2. Planlegge møte med eksterne instanser (som foreslått av Elin C. Holiløkk).
3. Lisbups årsmøteplanlegging BUPdagene i Bodø Bodø 27.29.april 2016
4. Eventuelt
 workshop om variasjon i helsetjenester v/Kristin A. Jakobsen
 høringsforslag: Endring i psykisk helsevernlov v/Kristin A. Jakobsen
 LISBUP i media

Sak 25/15 Godkjenning av referat fra styremøte LISBUP 09.09.15
Godkjennes uten endring.

Sak 26/15 Planlegge møte med ekstern instanser
Møte med forandringsfabrikken  det er et møte i november 4.november, 10:0015:30
Kjetil Klem skal delta. Er det mulighet for at LISBUP kan delta? 500 kr per person.
LISBUP bør synliggjøres. Ingen av styremedlemmer tilstede på styremøtet har anledning
til å delta. Er det andre som kan?
Oppsummere møte på neste styremøte og planlegge videre møter med eksterne
instanser etter dette.

Sak 27/15 Lisbups årsmøteplanlegging BUPdagene i Bodø 27.29.april 2016
Årsmøtet er onsdag 27.04.16 kl.12:0013:30
Valgkomitée: Ingen stiller til valg i år.
Innkalling sendes ut minst 4 uker før årsmøtet, med saksliste og årsmelding. Dette
planlegges videre på styremøte i januar, må være ferdig til mars.
Dekker LISBUP utgifter arbeidsgiver og fond 3 ikke dekker?

Sak 28/15 Workshop om variasjon i legetjenester
Mail fra legeforeningen Workshop om variasjon i helsetjenester, 29. oktober 1016.
Et felt hvor man ser at BUP har utfordringer og store variasjoner ift spesialister etc
Ingen av de som er tilstede på møtet kan delta, andre?

Sak 29/15 Høringer
Høring: forslag til endring i psykisk helsevernloven  akuttpsykiatri/rettspsykiatriutvalget i NBUPF
er forespurt om å skrive høringssvar, men om det ikke skulle gjennomføres kan kanskje LISBUP
skrive høringssvar. Frist er 7. desember.
https://legeforeningen.no/Legeforeningenmener/Horinger/Horingforslagtilendringeripsykisk
helsevernloven/
Styret leser gjennom høringsuttalelsen før neste styremøte og det tas stilling om LISBUP skal
skrive svar på dette.
Svaret på høringen om spesialitetsstruktur, som LISBUPstyret skrev for NBUPF ble sendt
helsedirektoratet. Kristin A. Jakobsen deltar på møte om spesialitetsstruktur i regi av FaMe
12.nov.
Ranveig Pütz deltar i Helseøkonomiutvalget 30.sept

Sak 30/15 LISBUP i media
Artikler på LISBUPs side på Facebook bør kommenteres før de legges ut, hva mener LISBUP
om det som deles. Det bør være faglig grunnlag for politiske delinger.
Kristin A. Jakobsen har skrevet innlegg i Avisa Nordland om barn, ungdom og psykisk helse.

Neste styremøte 30.11.15

