Årsmelding 2017

LISBUP


Forening for Leger i Spesialisering i Barne- og Ungdompsykiatri

Årsmelding skal gi et bilde av aktiviteten i foreningen, inkludert styrets arbeid og
eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsmelding gi et
godt bilde av aktivitet og økonomisk status i foreningen.

LISBUP-styrets mål
LISBUP er en underforening for Leger i spesialisering (LIS) i Norsk Barne- og
Ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF). LISBUP har vært aktiv siden årsmøtet 2014. Målet
vårt er å ha en enhetlig fagmedisinsk organisasjon som jobber for faget og fagmiljøet, og
ikke minst for den enkelte LIS i BUP.
Barne- og ungdomspsykiatri er et sammensatt fagfelt. LISBUP ønsker å være en forening
hvor man kan finne løsninger og lære av hverandre og av samarbeid med kollegaer i
Skandinavia og øvrige europeiske land.

Styrets sammensetning
Etter mandat fra årsmøtet i 2017 (se årsmøtereferat) ble Trine Hansen valgt som leder i
etterkant av årsmøtet.
Leder: Trine Hansen
Styremedlemmer: Ranveig Pütz (nestleder), Maiken Krabbe Hjort (sekretær), Elin C.
Holiløkk-Nakken (LISBUPs faste representant i NBUPFs styre), Elen Røger (kursansvarlig)
og Stanko Medić.
Valgkomité: Torunn Christiansen (leder), Rehan Malik og Line Hartveit Jonassen.
Regnskapsfører: Skarpens regnskapskontor AS (Enhetsregisteret i Brønnøysund
registeret).
Revisor: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS.
LISBUP sitt regnskap er en del av NBUPF sitt regnskap.

Styrets arbeid i inneværende periode siden april 2017
Styremøter
I skrivende stund er det avholdt åtte styremøter hvor saker er behandlet. Alle referater vil bli
gjort tilgjengelig på LISBUP sin hjemmeside ila mars 2018: legeforeningen.no/lisbup.
Arbeidsform
Flertallet av styremøtene er avholdt gjennom telematikkløsning for møtevirksomhet. Dette
har vært svært ressursbesparende og effektivt.
NBUPF har lisens til GoToMeeting-løsningen vi bruker. Ellers bruker vi Google Drive for å
utforme f.eks. høringssvar, brev og dokumenter slik at flere kan redigere samme dokument.

Høringer
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LISBUP er ikke en selvstendig høringsinstans i Legeforeningen. Derfor har styret i LISBUP
deltatt i utforming av høringssvar i samarbeid med styret i NBUPF når det har vært viktig å
svare på høringer som er relevante for yrket og spesialiteten.
Verv og roller
Medlemmene i LISBUP-styret sitter også i andre verv i komiteer og utvalg:
Trine Hansen: Vara LIS i Spesialitetskomiteen for barne- og ungdomspsykiatri.
FaMe-representant, 1. vara.
Ranveig Pütz: Representerer NBUPF i Norsk Psykiatrisk Forenings (Npfs) utvalg for
helseøkonomi, samfunnspsykiatri og forebyggende helsetjenester. Utvalget har 6
medlemmer hvorav 2 er oppnevnt fra NBUPF. For tiden er det kun Ranveig Pütz som er
representant fra barne- og ungdomspsykiatrien i utvalget.
Maiken Hjort: Har deltatt på FYPs (Foreningen av yngre psykiatere) årsseminar i
København, oktober 2017.
Elen Røger: Deltok i organiseringen av Introduksjonskurs i barne- og ungdomspsykiatri
2017.
Stanko Medić: Er kontakt i nettverket i forening for leger i spesialisering i psykiatri og/eller
barne- og ungdomspsykiatri i Europa (European Federation of Psychiatric Trainees, EFPT).
Under EFPT har han også vært aktivt involvert i Exchange Working group.
Elin Cathrine Holiløkk-Nakken: Representerer LISBUP i NBUPF-styret. Representerer LIS i
Utvalg for CL-barnepsykiatri og Utvalg for sped- og småbarns psykiske helse. Kontakt i
nettverket i forening for leger i spesialisering i psykiatri og/eller barne- og ungdomspsykiatri i
Europa (European Federation of Psychiatric Trainees, EFPT). Involvert i Psychotherapy
Working Group.
Medić og Holiløkk-Nakken fra styret deltok på EFPTs nettverkssamling for 2017 i Istanbul,
Tyrkia 30. juni - 4. juli.
Spesielle oppgaver
LISBUP har både hjemmeside og Facebookside. Begge er åpne sider som fungerer som
informasjonsformidlere. Hjemmesiden primært for styrets virke, mens Facebooksiden også
har vært formidler av relevant informasjon som gjelder vårt fagfelt, og det er flere enn
styremedlemmene som er administratorer og redaktører.
LISBUP har e-postadresse lisbup@gmail.com som alle styremedlemmer har tilgang på. Vi
har hovedsakelig hatt responstid innen 24 timer.
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LISBUP har fått én undervisningstime både i Introduksjonskurset og Grunnkurs del I for å
presentere konseptet og arbeidet til LISBUP. Her får vi møte nye og potensielle kolleger og
har fått gode innspill.
Vurdering av aktivitet med hensyn til mål
LISBUP har hatt ønske om å samarbeide og påvirke. Vi har hatt et godt samarbeid med
NBUPF og har deltatt i å skrive høringer for og med NBUPF i viktige saker. Det har også
vært felles styremøter og arbeidsseminar hvor vi har møttes i Oslo og i Stjørdal (IRL).
Alt i alt har vi kommet et stykke på vei med våre målsettinger. Dette både gjennom styrets
møtevirksomhet og styremedlemmenes verv og på tross av knapp økonomi og geografisk
spredning av medlemmene. Vi har gjort noen erfaringer som styre som vi kan ta videre inn i
året som kommer. Ett av styremedlemmene fratrer dessverre midt i styreperioden grunnet
flytting til utlandet.
Fremover ønsker vi høyere reiseaktivitet for alle 6 medlemmene, inkludert felles møter med
søsterorganisasjoner i Skandinavia samt EFPT. Vi ønsker i økende grad å kunne delta i
samarbeidsmøter med andre samarbeidspartnere, herunder LIPS (LIS-foreningen innen
voksenpsykiatri). Styret ønsker å bidra til at LIS skal kunne dra på samling i regi av EFPT, og
skandinaviske legekongresser innenfor feltet LIS/psykiatri, for kommende år.
Vi skulle gjerne hatt mer kontakt med medlemmene våre, og lagt til rette for mer
kommunikasjon på tvers av foretak. Vi er ikke flere enn omtrent 250 LIS i NBUPF, og vi vil
gjerne ha innspill på hvordan vi kan knytte bånd på tvers av helseforetak og geografiske
utfordringer.

Økonomi
Regnskap 2017: se vedlegg
Budsjett 2018: se vedlegg

Revisors beretning
Viser til revisors beretning i Årsmelding NBUPF.
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Med vennlig hilsen

Styret i LISBUP

Trine Hansen

Elin C. Holiløkk-Nakken

(leder)

Ranveig Pütz
(nestleder)

Maiken Krabbe Hjort

Elen Røger

Stanko Medić

(sekretær/kasserer)
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