
 

 

 

Referat Styremøte 18.01.2016  kl. 12.00 -16.00 

Legeforeningens hus, Oslo 

Referat styremøte 18.1.16 

Tilstede: Ketil Klem, Terje Lund, Frode Boyne, Anette Hauland, Ingvild S. Bauge, Kristin A. 

Jakobsen, Tone Klæboe, Geir Liang, Ragnhild Walla.  

Referent: Kristin Alise Jakobsen 

 

2016-1 Godkjenning referat og dagsorden 

 Gjennomgang av referat: 

 Utvalg: Utdanningsutvalg: lagt inn under spes.kom. 

 Referatet godkjent uten anmerkning.  

 

2016-2 Orienteringssaker.  

 Klem og Lund skal ha signaturrett for NBUPF. Det er meldt inn til 

 Brønnøysundregistrene, men det mulig de trenger bekreftelse fra et styrereferat.   

 Spesialistutdanningen: Det er kommet brev fra HOD om hvordan denne skal 

organiseres. Det er nå bekreftet at legeforeningen, via spesialitetskomiteene er gitt den 

funksjonen som var forventet og ønsket fra fagfeltets siden, altså uendret funksjon. 

 DIPS/Min journal: Forandringsfabrikken har adressert vanskelighetene med 

foreldretilgang til journal og taushetsplikten til behandlere, for barn fra 12-16 år. 

Foreløpig er ikke det slik at foreldre har tilgang når barna er mellom 12-16. I Helse 

Bergen skal Min journal nå innføres med tilbakevirkende kraft og uten 

undervisning/skrevne rutiner om hvordan det skal gjøres. Bauge tar opp “Lov om 

familievernkontor” som har mange punkter om det med familie i konflikt, om 

nedfelling av opplysninger om andre enn klienten, etc. Det virker ikke som om noen fra 

fagfeltet har vært inne i utarbeidingen av dette. Klem har sendt brev til departementet 

og til juridisk avdeling i legeforeninga, og kontakt med Psykologforeningen.  

 Hvilken forankring har dette i lov, forskrift? Finnes det planer for implementering i alle 

helseregioner?  Vi mener det må klarlegge regelverk og unngå praksis som er 

forskjellig fra helseregion til helseregion eller innen regioner. Forslag om å kontakte 

barnelegeforeninga i tillegg, og tilby å gjøre et felles framstøt til dir og dep. Bauge lager 

utkast.  

 Enslige mindreårige asylsøkere: Klem har sendt spørsmål til helsedirektoratet om økt 

etterspørsel av kompetanse og kapasitet i fagfeltet vårt grunnet tilstrømmingen 

flyktninger.  

 UEMS : Hafting orienterer. Oppnevnt i Forebyggende utvalg i Norsk Psykiatrisk 

Forening som observatør. Ber styret ta stilling til om det bør være faste representanter 

og et felles utvalg mellom NBUPF og NPF, eller om vi bør ha vårt eget utvalg. Vedtak: 

Styret ved Klem sender forespørsel til NPF om at utvalget blir felles, og våre to 

representanter blir faste deltagere i utvalget. Det bør også oppnevnes et varamedlem. 

Hafting er også årsmøtevalgt sammen med Gyri Vorren i UEMS, Union Europa 

Medicins Specialitè - underavdeling CAP (Children and Adolescent Psychiatry). 

Momenter: for hvor lenge er de valgt? Skal vi være der? Det jobbes med: minste felles 

for utdanning, m.m. Loggbok/rammeverk for BUP-spesialitet er utarbeidet. Diskusjon: 

Ingen uenighet i at vi skal delta. Valg til utvalg på årsmøtet som kommer. En av de 

nåværende bør være med videre og en bør være fra styret.  



 Escap: Klem har kommunikasjon med Escap, og er invitert til møte i Budapest 26.april. 

Noen fra styret bør dra til møtet, men det er dagen før BUP-dagene og det begrenser oss 

endel.  

 

2016-3 Diskusjon 

 Generalplan:  Klem har laget et utkast. Veien videre til presentasjon for godkjenning på 

årsmøtet og omsetting i Handlingsplan. Diskusjon: Hvem er vi en helsetjeneste for, 

hvilken kompetanse trengs, hvilke kvalitetsmål skal inn i klinisk praksis. Beskrive 

dokumentets hensikt. Bør vi ha handlingsplan klar til årsmøtet? Gjennomgang av 

generalplanen i plenum. Klem reviderer, Liang lager utkast til punktet “Samarbeid med 

andre”.  

 Etikk-seminar Hamar: Barneombudet har levert rapport ifht tvangsbruk i Psykisk 

helsevern for barn og ungdom, barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Sykehuset 

Innlandet arrangerer hvert år et etikk-seminar og et år var fokus spesielt på barn, da var 

NBUPF medarrangør. Hvert år arrangeres et Etikk-seminar av sykehuset innlandet, og 

med tanke på rapport fra barneombudet bør kanskje dette ha fokus på barn igjen, med 

oss som medarrangør?  

 

2016-4 Årsmøteplanlegging 

 Videomøter, hvordan fungerer det? Enighet om at vi kan forsøke ett videomøte til, men 

at vi bør planlegge et møte der vi møtes fysisk før årsmøtet. Vi avtaler også styremøte i 

Bodø tirsdag 26.4 kl. 17.  

 Planlegging: Fagligpolitisk innlegg på årsmøtet: Klem tar kontakt med Barneombudet 

vedr. rapport Grenseløs omsorg, om tvang, samt innsyn i journal og det med 

taushetsplikt og foreldreinnsyn også når barnevernet har tatt over omsorg. Alernativ til 

BO er jurist Anine Kiærulf som er forsker på menneskerettigheter. 

 Hedersprisen: Lund sender ut nominasjonsinvitasjon. Vi trenger også en passende 

premie. Tone Klæbo ordner dette. Utvalg: alle som er kontaktpersoner må gi beskjed til 

sine utvalg om å levere årsrapport skal sendes ut sammen med andre papirer til 

innkalling til Årsmøtet. Dette skal sendes ut senest 31.3, og dermed må de være sendt 

Klem senest 15.3. Valgkomiteen: Da det er valg til alle utvalg i år, må valgkomiteen 

kontaktes. Klem kontakter Øritsland.   

 Leie av lokaler: Jakobsen fra BUP- dagene i Bodø legger fram sak fra 

arrangementskomiteen. Budsjettet for BUPdagene har et lite overskudd. Noe skyldes 

høy dollarkurs og usikkerhet med antall deltagere. Dagen årsmøtet skal avholdes skal 

Bupdagene være et annet sted og vi må alternativ møtelokaler. Vi avholder årsmøtet på 

konferansehotellet. Hvis BUPdagene går med underskudd vil NBUPF bidra med kr. 

30.000 for å dekke deler av dagpakkene for årsmøtedagen.  

 

2016-5 Evt. 

 Kurset “Vold mot barn” som ble avlyst: Det tas opp i styret den situasjonen som oppsto 

da Norsk Psykiatrisk Forening måtte avlyse et kurs og vi fikk forespørsel om å være 

med på å dekke utgifter som påløp pga. sen avlysning. Vedtak: Styret dekker disse 

utgiftene, pga sakens natur. Det er likevel viktige prinsipper: Våre medlemmer er bare 

observatører i Utvalg for forebyggende psykiatri, og har ikke involvert styret i 

beslutningen, noe vi mener er uheldig. I tillegg, er det slik at dersom vi skal dekke 

utgifter, skal vi også ha vår del av et eventuelt overskudd. Ketil sender brev til leder for 

utvalget med disse kommentarene. 



 Invitasjon til møte i H.dir om pakkeforløp. Vi er kun invitert til et oppstartsmøte, ikke 

til å delta i arbeidsgruppen. Vi vil gjerne inviteres til å snakke om pakkeforløp, men 

ikke som en del av Psykisk helsevern for voksne. Ketil forfølger saken.  

 Sak fra en LIS i en poliklinikk, om hva vi tenker om at det ikke er spesialister i 

ledelsen, og når det etterspørres om det finnes medisinskfaglige rådgivere for ledelsen, 

er det lite forståelse for at dette trengs. Vi mener at det alltid bør være angitt en 

spesialist som er medisinskfaglige rådgiver for ledelsen, men at dette ikke er nødvendig 

ifølge loven. Terje svarer for styret. 

 Spørsmål fra Walla om policy for flybilletter og overnatting. Vi er enige om at vi er 

edruelige i begge deler, men at det kan være tilfeller der vi må bestille dyrere billetter 

pga flytting av dato, eller andre eventualiteter, der det er nødvendig å ha full-flex billett 

eller lignende.  

 

 

20.1.16 

Kristin Alise Jakobsen 

Referent 

 


