
Referat overlappende styremøte i LISUP  

19.06.17 på telematikk (GoToMeeting) kl. 20.00-22.00 
 
Til stede: Elin Holiløkk, Ranveig Pütz, Kristin Jakobsen, Maiken Krabbe Hjort, Elen Røger, 
Trine Hanssen og Judeson Joseph. 
 
Forfall: Stanko Medić 
 
Dagsorden: 

1. Presentasjonsrunde  
2. Status LISBUP - formål, erfaringer, oppgavefordeling og økonomi 

(Holiløkk/Jakobsen/Pütz/Joseph) 
3. Samarbeid med NBPUF - oppsummering fra NBPUFs første konstituerende 

styremøte som var 12.06.17 - legger ved referat på nytt 
(Jakobsen/Pütz/Hansen/Holiløkk/Joseph) 

4. LIS til introkursets kurskomité (Joseph) 
5. Stjørdalsseminaret (Jakobsen) 
6. Nytt LISBUPstyret - konstituering (Pütz/Holiløkk/Hansen/Hjort/Røger/Medić) 
7. EFPT (Holiløkk/Medić) 
8. Annet/Eventuelt? 

a. Invitasjon til STP-konferens i Göteborg 24.-26. januar 2018 
b. Valg av landsstyrerepresentant 2018-2019 

 
Presentasjonsrunde 
Avtroppende, gjenværende og nye styremedlemmer presenterer seg. 
 
Status LISBUP 
Gjennomgang av LISBUPs historie, formål og mandat; styrestruktur og oppgavefordeling 
inkludert rollen som økonomiansvarlig. Styret i YLF (v Fog Heen) har per e-post 12.06 
formidlet at LISBUP får beholde navnet (tross vedtatt ny ordning med LIS-foreninger i alle 
spesialiteter med akronym FUxx). 
 
Samarbeid med NBUPF 
LISBUP opplevde konstituerende styremøte 12.06.17 som veldig positivt og produktivt. Vi er 
optimistiske og ser frem til videre godt samarbeid med NBUPF og nåværende styre. 
 
Stjørdalsseminaret (“Arbeidskonferanse in Hell”) 
Jakobsen informerer om kommende samarbeidskonferanse NBUPF/LISBUP i Stjørdal. 
Aktuelle helger september 2017, Holiløkk har sendt doodle-link til øvrige i LISBUP-styret. 
 
Konstituering av nytt styre 
Leder: Trine Hansen 



Nestleder: Ranveig Pütz 
Sekretær/økonomiansvarlig: Maiken Krabbe Hjort 
 
LIS til introkursets kurskomité 
Røger melder interesse for å bidra som LIS tilknyttet introkurset. Første kurs høsten 2017, 
Pütz holder presentasjon.  
 
EFPT Forum 2017 i Istanbul, Tyrkia 
Foreberedelser til EFPT Forum er i gang, Medić og Holiløkk reiser som norsk delegasjon. 
Ingen fra LIPS har anledning til å være med i år. Årets forum som er det 25. i rekken, vil ha 
over 100 deltakende leger i spesialisering i de ulike psykiatrigrenene, fra 38 europeiske land 
(informasjon fra EFPT Board). 
 
Medić har meldt at han kan fylle ut Annual Country Survey; gjenstående forberedelser er 
Country Poster med tema “Gateways of Hope” (frist: 25.06) og presentasjon av Norge under 
International Night. 
 
Brainstorming vedr. poster:  
Fokus på sped- og småbarns psykiske helse 
Spesialistutdanningen - digital hverdag/godkjenning 
Felles nasjonal journal 
Styrket førstelinjetjeneste; helsesøster og kommunepsykologer 
 
Invitasjon til STP-konferens i Göteborg 24.-26. januar 2018 
Styret i LISBUP mottok 13.06.17 en veldig hyggelig e-post fra våre svenske kollegaer, med 
invitasjon til STP-konferens januar 2018. Vi svarer ut denne ila styremøtet og kommer 
tilbake til saken vedr. hvem som reiser. 
 
Valg av landsstyrerepresentant 2018-2019 
Jakobsen informerer om NBUPF er forespurt å nominere en kandidat og 3 vara til 
Landstyremøtet. Jakobsen har støtte fra medlemmer i LISBUP-styret som kan stille med 
både som kandidat og vara. 
 
Referatet er godkjent.  


