
Sak Referat styremøte LISBUP 21.11.17 
 
Til stede: Trine M. Hansen, Ranveig Pütz, Stanko Medic, Maiken K. Hjort og Elin C. Holiløkk. 
Forfall: Elen Røger 
 
Dagsorden 
 

- Referat arbeidsseminar Stjørdal 
- Oppdatering etter EFPT og seminar i København (Medic og Holiløkk/Hjort) 
- Invitasjon til STP-konferens Gøteborg, hvem reiser? 
- Økonomi - gjennomgang og status (Hjort) 
- Blogg YLF 
- Invitasjon til Pediaterdagene 2018 i Trondheim 
- Evt.  

 
Sak 2017-18 
Gjennomgår og godkjenner referat fra arbeidsseminar på Stjørdal sammen med styret i 
NBUPF 23.-24.09.17. 
 
Sak 2017-19 
Hjort har besøkt våre danske kollegaers årsmøte (FYP, Foreningen af Yngre Psykiatere) i 
København ultimo oktober 2017 sammen med representant fra LIPS. Forteller om tema og 
refleksjoner etter konferansen. 
 
Medic og Holiløkk orienterer om årets EFPT Forum i Istanbul, Tyrkia (juli 2017). Årets tema 
var “Hope for the Future of Psychiatry”. Holiløkk har det siste året vært nestleder (co-chair) i 
arbeidsgruppe for psykoterapi men har nå avsluttet dette vervet og fortsetter som medlem av 
arbeidsgruppen. Deltatt i arrangering av konkurranse og tildeling av stipend fra Beck Institute 
for Cognitive Behavior Therapy til Olga Sidorova fra Latvia. 
Medic har vært aktiv i EFPT utvekslingsgruppe som ansvarlig for tildeling av stipend og som 
ansvarlig for informasjon og støtte til nye land som ønsker å være en del av 
utvekslingsnettverket.  
På International Night ble en artikkel fra Tidsskriftet om skiencefali presentert som 
underholdningen fra den norske delegasjonen 
(http://tidsskriftet.no/2011/02/kommentar/skiencefali-eller-ski-pa-hjernen), sammen med 
akevitt og Freias Melkehjerter.  
Pavel Trancik ble valgt til ny President Elect på årsmøtet, derved blir Forum 2019 avholdt i 
Tsjekkia. Teresa Gómez Alemany fra Spania ble gjenvalgt som BUP-representant. 
EFPT Forum 2018 avholdes 21.-25. juli i Bristol, UK med tema “Thinking differently about 
mind and brain”. Nåværende president er Howard Ryland. 
 



 
25. Forum i EFPT i Istanbul samlet delegater fra over 35 land 

 
Drøfter plan for videre samarbeid med LIS i barne- og ungdomspsykiatri i våre naboland - 
ønskelig å invitere til de norske BUP-dagene, økonomiske forhold må være avklart før vi 
inviterer med dekning av delegaters utgifter. Om delegatene betaler selv, er det ønskelig å 
avklare med komiteen i Stavanger hvor mange eventuelt som kan delta. Hansen kontakter 
arrangementskomiteen v/ Skandsen. 
 
Sak 2017-20 
STP-konferansen i Gøteborg 24.-26. januar. Medic har sendt mail til Mogren med 
forespørsel om mer informasjon. Foreløpig ser det ut som at det dreier seg om panel der 
representanter fra nordiske land diskuterer utfordringer i psykiatrien i Skandinavia fra LIS sitt 
ståsted. Røger (?) og Pütz representerer LISBUP. 
 
Sak 2017-21 
Økonomi. Regnskapet følger ikke kalenderår, gjennomgang før årsmøtet. Per i dag ser det 
ut som regnskapet er i positiv balanse. 
 
Sak 2017-22 
YLF-blogg. Hansen har vært i kontakt med Basso og informert om nye redaktører.  
Vi må bruke litt tid på å finne gode temaer for bloggen. Holiløkk hører med Line H. Jonassen 
som tidligere har skrevet blogginnlegg om hun kunne tenke seg å bidra. 
 
Sak 2017-23 
Pediatridagene 2018 i Trondheim. BUP bør være representert. Elin tar opp med NBUPF om 
hvem som reiser. Noen fra LISBUP som ønsker å reise? 
 
Sak 2017-24 



Evt. 1: Medic informerer om behov for å velge ny styrerepresentant til LISBUP på årsmøtet 
2018. Undersøker forskrifter/vedtekter i forhold til regler for valg. Dersom det er mulig ønsker 
vi å velge inn en ny representant ved førstkommende årsmøte. 
 
Sak 2017-25 
Evt. 2: Medic informerer om EFPT Exchange Programme, nettverk av forskjellige avdelinger 
i psykiatrien der man får tilbringe 2 til 6 uker som observatør.  
LISBUP medlemmer informeres om programmet via Facebook side. På sikt skulle man 
forsøke å skape utvekslingsmuligheter i Norge slik at man får ta imot LIS fra andre land. 
Ranveig kontakter LIS fra Lovisenberg Diakonale Sykehus som tidligere organiserte 
utvekslingen i Oslo for noen år tilbake.  
 
Sak 2017-26 
Evt. 3: Organisering/samarbeid mellom NBUPF og LISBUP.  
LISBUP ønsker at NBUPF kontakter oss når de tenker at det er behov for bidrag fra oss, 
spesielt i saker som involverer utdanning, spesialisering.  
 
Sak 2017-27 
Evt. 4: Digitalisering av BUP-veileder. Forespørsel fra Melanie Ekholdt Huynh om en eller 
flere kontaktpersoner i LIS-sjiktet som kan delta i arbeidet med digitalisering av NBUPF sin 
4. versjon av Veileder i BUP. Holiløkk og Hansen kan være kontaktpersoner.  


