
Referat styremøte NBUPF Legens hus 12.02.15 

 

Tilstede: Terje Lund, Ingvild Brunborg Morton, Rikard Nygård, Ole Andreas Hovda, Ida Garløv 

(fra kl 13.10) 

Via telematikk: Judeson Joseph, Erling Mossige (fra kl 12.30) 

Forfall: Stein Inge Fandrem 

Ikke møtt: Mette Hvalstad 

Referent: Ole Andreas Hovda 

 

Sak 2015-01. Godkjenning av innkalling og referat: 

Innkalling godkjent uten kommentarer. 

Referat mangler oversikt over deltakere og forfall til møtet, og saksnummer på sakene. Referat 

godkjent med disse endringene. 

 

Sak 2015-02. Manglende struktur i styrearbeidet. Avlysningen av møtet 8.1. 

Innmeldt sak fra LISBUP: 

Bekymring knyttet til manglende struktur i arbeidet til NBUPF 

Begrunnelsen for bekymringen er; tidvis manglende, tidvis sentkommende innkallinger og 

sakslister til, og referat fra styremøter i NBUPF, at styremøtet planlagt 08.01.15  ble avlyst 

grunnet at leder ikke kunne møte og på tross av at to styremedlemmer reiste krav om 

gjennomføring, at avlysning kom på meget kort varsel (under 12 timer før planlagt møtestart), 

samt opplevelsen av dårlig kommunikasjon ved avlysning. 

 

Synspunkt på leder og styrets fungering, arbeid, kapasitet og struktur diskuteres i styremøtet i 

dag. I samtalen fremkommer det uenighet mellom leders og møtedeltakernes syn på en del av 

den kritikk som reises. Leder framholdt også at den nevnte møteavlysningen hadde bakgrunn i 

alvorlig sykdom i familien, og at situasjonen ikke var representativ, selv om han har hatt noe 

redusert kapasitet lenge. Det er imidlertid en enighet om at resultatet av leders og styrets arbeid 

ikke har vært tilfredstillende. 

 

Konklusjon: De tilstedeværende tar selvkritikk for manglende fungering og resultat for 

inneværende periode. Med bakgrunn i dette enes styret i å oppfordre sine medlemmer til å 

fratre etter årets årsmøte, og stille sine plasser til rådighet for valgkomiteen. 

Hver og én som er valgt for periode lenger enn til 2015, og som følger oppfordringen sender 

selv e-post og informerer valgkomiteen ved Sissel Øritsland (lessis@online.no) om dette 

snarest mulig, og i god tid før årsmøtet i Drammen 2015. 

 

 

Sak 2015-03 BUPdagene / Årsmøteforberedelser 

● Status for forberedelsene til Bupdagene 

○ Lund redegjør for situasjonen 

● Fagpolitisk tema / innleder 

○ Ole Frithjof Norheim, lege og prof. i med.etikk ved UiB har bekreftet at han 

kommer. 

mailto:lessis@online.no


● Revisjon av generalplanen 

○ Følges opp av Lund, Garløv, Fandrem og Hovda, nå etter at utkast til 

Legeforeningens styringsdokumentet i forhold til rus og pyskiatri foreligger. 

● Økonomi  

○ Foreningen bytter til regnskapsfører i Oslo (Hvalstad har jobbet med ham før i 

“Suss-telefonen”)  

○ Regnskap og budsjett kan ikke gjennomgås da kasserer ikke er tilstede ved 

møtet.  

○ Ber om at kasserer sender ut informasjon om regnskap og budsjett raskest 

mulig, slik at dette kan komme mest mulig på plass før styremøte 19.03.15 

 

● Årsmelding 

○ Tar inn punkt  om at styret oppfordrer sine medlemmer å stille sine plasser til 

disposisjon. 

○ Styremedlemmene tar kontakt med leder for utvalgene de er kontakter for, og ber 

om rapport fra utvalgslederne. 

○ Alle styrerepresentanter sender innspill til Årsmeldingen til Lund. Joseph og 

Hovda fyller ut info om LISBUP. 

 

● Valg 

○ Det blir opptil valgkomiteen å forberede valg. 

○ Liste over kandidater skal sendes ut senest 26. mars 

○ Siri Sandvik forespørres om hun kan være møteleder på årsmøtet. Morton 

sender forespørsel om dette. 

 

Sak 2015-04 LISBUP - Status, økonomi, budsjett, invitasjon til årsmøte 

● Invitasjon representanter fra NBUPF til årsmøtet til LISBUP  

● Varsle om at LISBUP anmoder NBUPF sitt årsmøtet om økt støtte ihht budsjett; skriftlig 

○ Joseph informerer om arbeid og økonomi, og begrunnelse for å søke om økt 

støtte. 

○ Innspillet inngår i styrets videre budsjettarbeid, og vil bli tatt stilling til som en del 

av dette. Styret gir imidlertid positive tilbakemeldinger på innspillet som 

foreligger. 

● Varsle om forslag vedtektsendring LISBUP sitt årsmøtet for å tydeliggjøre mandat til 

valgkomité  

○ Til orientering: Joseph informerer om at styret i LISBUP vil sende inn forslag til 

vedtektsendring i LISBUP med pressisering av at valgkomitéen også skal komme 

med kandidater til ny valgkomité. 

○ Hovda ser på utformingen av ordlyden i dette. NBUPF styret synes det høres 

greit ut at vedtektene presiserer at valgkomiteen i LISBUP har mandat til å 

foreslå sine egne etterfølgere. En lignende formulering bør vurderes i vedtektene 

til NBUPF. Hovda ser på det også. 

 

Sak 2015-05 Psykisk helse hos barnevernsbarn - hva kan vi gjøre? 



Innlegget Lund har skrevet på NBUPFs hjemmesider er i tråd med styrets flertall. 

Samtidig må foreningen være mer proaktive ovenfor myndigheter og instanser med innflytelse i 

barnevernet. 

Det ønskes at styret ved Hovda utarbeider en skisse over punkter/tanker som en kan jobbe 

videre med som i et prosjekt. 

 

Sak 2015-06 Legeforeningens utviklingsområde psykisk helse og rus – hva er status? 

Lund informerer: 

Positiv uformell tilbakemelding fra Legeforeningens leder. Når dokumentet sendes ut på høring 

kan NBUPF komme med innspill i forhold til dokumentet. Foreløpig dokument brukes til inn i 

arbeidet med ny generalplan. 

 

Sak 2015-07 Høringer. 

● Høring - Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og 

samfunnsvern. 

○ Øystein Grov har gjort et arbeid i dette, og Lund bistår ham i innsendingen av 

høringssvar. 

● NBUPF må være strengere med å velge hvilke høringer som skal besvares, og 

oppgaven bør delegeres til utnevnt styremedlem for behandling. Hovda sender etter 

dagens styremøte ut oversikt over høringer som ligger ute som aktive. 

 

Sak 2015-08 Hjemmesiden – hvordan kan vi utvikle den videre ? Bør vi gå på Facebook? 

Twitter? 

Saken prioriteres ikke nå, og overlates til påtroppene styre å ta tak i. Evt opprette utvalg for PR. 

 

Sak 2015-09 Henvendelse fra Trond Diseth ang pediatri-representasjon i utvalget 

for CL-psykiatri  

● Kunne vi fått til et møte deg, Odden og meg; evt flere (se under), for å diskutere et videre 

samarbeid på tvers?  

○ Terje lund tar kontakt for å avtale møte med Odden og Dieseth. 

● Vil NFBUP stille seg positiv til at vi i CL-utvalget fremmer ønske om at pediatrien er 

representert med en representant oppnevnt av Barnelegeforeningen? 

○ NBUPF sitt styre er positiv til at Barnelegeforeningen oppnevner en representant 

fra deres foreningen til CL-utvalget. 

 

Sak 2015-10 Rekruttering til spesialitetskomiteen  

Spesialitetskomitéen trenger to representanter, og har ønsket at en av representantene har 

kompetanse innen kognitiv terapi. Lund kontakter Silvia Kriz og Gro Janne Wergeland og 

forespør om de er positive til å bli foreslått som kandidater til spesialistkomitéen. 

 

 

Sak 2015-11 Mandat for utvalgene. 

Lund innhenter mandatene til fellesutvalgene med NPF. 



 

Kontaktpersoner til utvalg og arbeidsgrupper uten vedtatt mandat, oversender utkast til Lund 

snarest mulig, slik at disse formuleres videre frem mot neste styremøte og vedtas der. 

 

 

Sak 2015-12 Eventuelt 

Utvalg for forebyggende psykiatri har ved en misforståelse lagt et seminar samtidig med BUP-

Dagene, og ønsker nå at det sendes ut fellesmail til NBUPF sine medlemmer om seminaret.  

 

Styret enes om at en slik fellesmail kan og bør sendes ut. 


