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Programmets bakgrunn og mål  
 

Gjennom de regionale utdanningsprosjektene/programmene innen psykisk helsevern er det 

utdannet spesialister i voksenpsykiatri siden 1995 og i barne- og ungdomspsykiatri siden 2000 

i regi av Helse Nord. Utdanningen av leger i barne- og ungdomspsykiatrien har ført til at vi i 

landsdelen har økt legeantallet totalt fra 8 i 1999 til 47 i 2011. BUP-prosjektet ble sluttført 

som prosjekt i 2005 og VOP-prosjektet i 2008. Tiltaksplanen for psykisk helsevern 2005 - 

2015, vedtatt av Helse Nord RHF`s styre i juni 2005 sier: 

 

”De positive erfaringene og resultatene, sammen med lang utdannelsestid og behovet for å 

sikre tilveksten, tilsier at denne formen for desentraliserte utdanninger bør videreføres som 

permanent tiltak, og økes betraktelig med hensyn til volum. Tilsvarende tiltak bør iverksettes 

for å sikre tilgang på psykologspesialister.  

 

Utdanning innen barne- og ungdomspsykiatri forutsetter barnepsykiatriske avdelinger som 

fungerer som reelle og gode utdanningsinstitusjoner. Det må derfor tilstrebes at samtlige 

klinikkavdelinger får nødvendig godkjenning etter hvert som spesialistbemanningen kommer 

på plass. 

 

Programmet har som målsetting å rekruttere, utdanne og stabilisere barnepsykiatere i 

helseregion nord. Dette innebærer blant annet å:  

 

- opprettholde og videreutvikle kraftklinikker med ansvar for spesialisering av 

barnepsykiatere i regionen 

- stimulere til forskning og fagutvikling innenfor det regionale nettverket 

- sørge for å opprettholde og fornye kompetanse hos spesialistene i regionen 

- vedlikeholde og utvikle nettverksmodellen som er etablert gjennom 

Utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere (2000-2006). 

- videreutvikle et faglig godt utdanningstilbud i regionen 

. 

Organisering av programmet. 
For å være i takt med en forventet faglig utvikling og myndighetenes krav til kvalitet i 

tjenestetilbudene, er det nødvendig å fortsette utvikling av troverdige strategier for å 

rekruttere og kvalifisere leger i fagfeltet. 

Det innebærer bl.a. å: 

 

 Sikre aktive fagmiljø med flere leger 

 Etablere fullverdige utdanningsløp 

 Legge til rette for forskning  

 Tilrettelegge for etterutdanning av overleger 

 

For å ivareta dette og legeforeningens krav til spesialisering og krav til godkjenning av 

utdanningsinstitusjoner har det vært påkrevd å konsentrere kreftene om å utvikle noen få 

sterke utdanningsinstitusjoner med god kvalitet og attraktive tilbud.  

 

Helse Nord er derfor organisert med 3 kraftklinikker, i Karasjok, ved UNN Tromsø og i 

NLSH Bodø. 
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Kraftklinikkene har særlig ansvar for å: 

 

 organisere legefaglige miljø for alle legene i eget og tilgrensende geografiske områder 

 etablere utdanningsutvalg og ivareta alle sider ved utdanningsprogrammet 

 følge opp den enkelte lege i spesialisering og påse at utdanningskravene etterleves 

 bidra til at det regionale nettverket videreutvikles  

 rekruttere leger til programmet 

 

Utdanningsprogrammet består av alle overleger og leger i spesialisering innen barne- og 

ungdomspsykiatri i Helse Nord, som har forpliktet seg til å bidra til oppfyllelse av 

programmets overordnede målsetting.  Programmet ledes av en styringsgruppe opprettet av 

Helse Nord RHF. Det utdanningsfaglige ansvaret ivaretas av et regionalt utdanningsutvalg.  
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Styringsgruppa 

Følgende representanter har sittet i styringsgruppen i 2011 

 

• LEDER: Trude Grønlund, Helse Nord RHF 

• Repr. HF: Siv Kvernmo, UNN , vara Sveinung Skårset 

• Leder reg. utd.utv.: Tone Ellen Klæboe, Nordlandssykehuset HF  

• LISrepr: Bjørn Tore Janbu, permisjon fra 01.07.2011 

varaLISrepr:  Karoline Selvik, Nordlandssykehuset, Bodø – fast medlem fra 

01.07.2011 

•  

• Ekstern repr: Lars Hammer, Sykehuset Buskerud HF 

• Sekretær for styringsgruppa  Brite Jacobsen, utdanningskoordinator 

Styringsgruppen har avholdt 2 ordinære styringsgruppemøter i perioden Følgende saker har 

vært behandlet:  

- Økonomioppfølging  

- Rekruttering og stabilisering 

- oppfølging av legene i spesialisering: utdanningsforløp  

- Oppfølging av januarsamlingen 2011 – utfordringer i barne- og ungdomspsykiatrien – 

med spesielt fokus på Helse Nord 

- Gjennomgang av rapport fra Nasjonal Strategigruppe II, arbeidsgruppe 3 

- Generell organisering og styring av programmet 

- Strategi og utvikling for framtiden 

- Kongressdeltakelse 

Utdanningsutvalget 

Følgende representanter har sittet i utdanningsutvalget i 2011  

 

Kraftklinikk NLSH: Tone Ellen Klæboe, overlege og leder for utvalget  

Kraftklinikk UNN: Siv Kvernmo, avd.overlege – Permisjon fra 1.6.2010  
Kraftklinikk Karasjok: Cecilie Javo, overlege  
 

LIS representant 1: Kamilla K. Mathisen, vara LIS representant,: Steinar Nilsen, LIS (valgt i 2 

år til januar 2012) 

LIS representant 2: Eirin Theodorsen – vara Rannei Holten, (valgt i 2 år til januar 2013) 

Utdanningskoordinator: Brite Jacobsen – sekretær for utdanningsutvalget  

 

Utdanningsutvalget har hatt 2 møter – begge felles med utdanningsutvalget til VOP. Leder av 

utdanningsutvalget og koordinator har i tillegg hatt løpende kontakt ang. 

telematikkundervisningen vår og høst 2011 – har fulgt rullende undervisningsplan. 
 

Følgende saker har vært behandlet i 2011 

 Samlinger vår/høst i 2011 og januar 2012 

 Planlegging av egne samlinger og Felles samling med voksenpsykiaterprogrammet i 

2011 – samling omkring tema ”Barn som pårørende 

 Revidert Telematikkplan 
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Rekruttering  

Prosjektet inkluderte 6 nye leger i spesialisering i 2011 

 

Rekrutteringen har vært et resultat av at institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge har 

utlyst stillinger på ordinær måte, med henvisning til programmet.  

 

Følgende steder har fått ny LIS i løpet av året:  

 Universitetssykehuset Nord Norge: 

3 i Tromsø  

1 ved Senter for Psykisk Helse  Midt-Troms, Silsand 

 Helse-Finnmark: 1 i Karasjok.  

 Helgelandssykehuset, 1 i Mo i Rana, 

 

Antall LIS er det samme i 2011 som i 2010, grunnet permisjoner. 

 

Tabell over alle leger i programmet følger senere i dokumentet.  

 

 

Samlinger 

 

Programmet har hatt 3 samlinger (for LIS og overleger) i løpet av 2011 

 

19. – 21. januar i Tromsø: (31 deltakere inkl. koordinator og styringsgruppas leder) 

Årssamling (3 t): 

Årssamlingens rolle i programmet er å samle alle deltakerne i programmet: leger i 

spesialisering, overleger, representanter fra styringsgruppe og utdanningsutvalg, samt 

administratorer. Årssamlingen kan behandle saker som er et felles anliggende for alle 

involverte i programmet og som er av relevans for det barne- og ungdomspsykiatriske 

feltet i  Helse Nord. Årssamlingen gir alle legene i programmet anledning til å møte 

styringsgruppen og fremsette forslag til tiltak, endringer etc. i programmet. Valg av 

representanter til utdanningsutvalg og styringsgruppe foregår også på årssamlingen.  

 

Fagsamling (12 t) – Lovverket knyttet til b/u-psykiatrisk felt v/jurist Thomas Benson 

 

6. – 8. april i Oslo:    

 Deltakelse på BUP-dagene ( 29 deltakere inkl. koordinator) 

  

 Utdanningsprogrammet var i 2010 med på å finansiere studietur til Alice 

Springs for Siv Kvernmo som hadde overlegepermisjon og oppholdt seg i 

Australia. Erfaringene og kunnskapen om barne- og ungdomspsykiatrien som 

hun tilegnet seg på denne turen delte hun med oss 5. april – i forkant av BUP-

dagene. 



 

 7 

8. – 9. september – Kjerringøy:  

 Felles samling med VOP – ”Barn som pårørende” (45 deltakere – 17 fra BUP, 17 fra VOP 

og 9 forelesere) 

Torsdag 8. september 

Fredag 9. september 
0905 – 10.30 Gode eksempler  

 Modellkommuneprosjektet i Bodø kommune 

 ”Snakke med Barn” v/Kristin Stavnes 

 Tirsdagsklubben v/Elisabeth Heldahl 

10.30 – 11.30 Kasuistikker – 

hvordan skal vi få til et bedre samarbeid mellom BUP og VOP? 

  

11.30 – 11.45 Utsjekk! 

11.45 – 12.30 Kasuistikker  forts. 

– hvordan skal vi få til et bedre samarbeid mellom BUP og VOP? 

12.30 – 13.15 Å være barn av psykisk syk mor – Christina Birkemose deler med oss! 

http://barnsbesteblogg.wordpress.com/2011/05/10/foredrag-%e2%80%93-en-teori-om-a-fa-

gjennom-a-dele/ 

 

13.15 – 13.55 Lunsj 

14.00 - Buss til Bodø 

  

 

 

Psykoterapi grunnkurs 

 

Januar 2011 startet det opp grunnkurs i psykoterapi, ledet av overlege Sveinung Skårset.  

6 LIS deltar. Kurset går over 2 år med 2 dagers samlinger 9 ganger i året.

0900 - 0905 Velkommen! 

0905 – 0950 Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl deler noen erfaringer med oss  

 http://www.helse-

nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Hjem

met_nr18_2011.pdf 

 

1000 - 1045 Lovendringer; føre var!, hva skjer i vår region? V(Bjørg Eva Skogøy, prosjektleder ”Barn 

som pårørende” http://www.helse-nord.no/barn-som-paaroerende/category23640.html 

 

1100 - 1200 Bakgrunnsforskning  - hva skjer med barn som er pårørende når de blir voksne? 

 v/ Kristin Stavnes, psykiater NLSH 

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 15.30  Tilknytningsstrategier 

 Mødre med depresjon, ADHD, Asperger, angst etc. hvordan kan slike tilstander 

virke inn på samspillet med barnet? Familiearbeid i slike saker! 

 Erfaringer fra Vesterålen 

 

v/BUP-leder Elsa Risjord 

15.30 – 16.00 Kaffepause 

16.00 – 18.00 ”Hjemme Verst” – film på 30 min som utgangspunkt for diskusjon 

Hvilke utfordringer står vi overfor? v/Astrid Nygård – BUFETAT 

 

http://barnsbesteblogg.wordpress.com/2011/05/10/foredrag-%e2%80%93-en-teori-om-a-fa-gjennom-a-dele/
http://barnsbesteblogg.wordpress.com/2011/05/10/foredrag-%e2%80%93-en-teori-om-a-fa-gjennom-a-dele/
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Hjemmet_nr18_2011.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Hjemmet_nr18_2011.pdf
http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende/Pdf%20filer/Hjemmet_nr18_2011.pdf
http://www.helse-nord.no/barn-som-paaroerende/category23640.html
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Telematikkundervisning 2011 

Stor del av den felles faglige oppdateringen i utdanningsprogrammet foregår som 

videkonferanse til alle LIS og overleger i Helse Nord. Vi følger en oppsatt undervisningsplan 

og rulleres hvert 3. år.Fra september til juni arrangeres det telematikkundervisning tirsdager i 

partallsuker (unntatt jul og påske og når tirsdag faller på en helgedag.).Tidspunktet er kl. 

10.00 – 12.00 –  

Våren 2011 
dato Tema Ansvarlig/foreleser 

04.01.2011 

 

Behandling med methylphenidat (ulike 

typer til hvem og hva, dosering), og 

atomoxetin, biv.og ift psykose, mani, 

depresjon,  

Randi Nesje Myhr, UNN, 

Midt-Troms 

 

25.01.2011 

 

Behandling med antideppresiva hos barn 

og ungdom, lite effekt,kun alvorlig 

depresjon, melatonin 

Tone Klæboe, NLSH, Bodø 

 

08.02.2011  
 

Behandling med antipsykotika, 

benzodiasepiner, ulike indikasjoner, 

psykose, tourette,antisosiale trekk 

Randi Nesje Myhr, 

UNN,Midt-Troms 

 

22.02.2011  
 

Traumer -  Solveig Dahl 

SANKS, Karasjok 

08.03.2011      
 

Kultursensitiv terapi 

legger vekt på teori. 

Vigdis Stordahl, som er 

sosialantropolog og forskningsleder 

ved SANKS 

22.03.2011      
 

Kultursensitiv terapi  

klinikk og casediskusjon 

Káre Sara Willhelmsen, klinisk 

pedagog ved SANKS 

05.04.2011      
 

Psykodynamisk terapi: 

for hvilke pasienter 

Siv Kvernmo 

UNN, Tromsø 

03.05.2011      
 

Psykodynamisk terapi m/hest Sveinung Skårset 

NLSH, Lofoten 

31.05.2011 

 

Kognitiv terapi for barn og ungdom  Ragnhild Walla 

Helgelandssykehuset, Mo i Rana 

Høsten 2011 

06.09.2011 6 aksers diagnosesystem – kasuistikk,  Bodø -Tone Klæboe 

20.09.2011 Tema ME, somatisk utredning, 

differensial diagnostikk. Kasuistikk. 

Tromsø 

Ragnhild Bjerkaas m.fl. 

04.10.2011 Narkolepsi- kasuistikk. Utredning av 

narkolepsi, i tillegg generelt om 

søvnundersøkelser og EEG. 

Tromsø 

Maria Thorbjørnsen, Psykolog UPS 

og evt. Karin Abeler, nevrolog 

18.10.2011 Genetisk utredning med kasuistikk 

  

Tromsø - Siv Kvernmo og Valeria 

Marton, genetiker 

01.11.2011 Psykometriske instrument SDQ, CBCL, 

Cambridge adferdsskala, AQ, Wisc, 

Wais, Leiter-R 

Bodø 

Kamilla Kvikstad Mathisen 

15.11.2011 Klinikkvurdering CGAS Honosca , 

nevropsykologisk vurdering, lese-, 

skrive-regnevansker, m/kasuistikk, 

Bodø 

Karoline Louise Selvik 

29.11.2011 Lekeobservasjon/CAT, TAT knyttet til 

kasustikk 

Karasjok 

 Øystein Sørbye – SANKS,  

03.05.2011      

 

Psykodynamisk terapi m/hest Sveinung Skårset 

NLSH, Lofoten 

31.05.2011 

 

Kognitiv terapi for barn og ungdom  Ragnhild Walla 

Helgelandssykehuset, Mo i Rana 
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Konferansedeltakelse 

 

Utdanningsprogrammet har i 2011 hatt felles deltakelse på  den europeiske barne- og 

ungdomspsykiatrikonferansen (ESCAP) som i år ble holdt i Helsinki. 

I tillegg har utdanningsprogrammet vedtatt at BUP-dagene skal være en av samlingene hvert 

år.  

 

1. 11.- 15. juni ESCAP i Helsinki – 9 deltakere 

 

2. 6. – 8. april - BUP-dagene i Oslo – 29 deltakere 

 

BUP-dagene er vedtatt finansiert delvis gjennom Legeforeningens fond og delvis gjennom 

utdanningsprogrammet. 

  

Overlegesamling (12 deltakere hvorav 9 overleger) 

 

I 2011 ble overlegesamlingen lagt til Nederland. Første del av samlingen ble arrangert som et 

besøk på Leo Kännerhuis autismeklinikk i Oosterbeek (i nærheten av Arnhem). Dette besøket 

kom i stand gjennom Bouke Strikwerda som i flere år har vært barne- og ungdomspsykiater i 

Mosjøen og som nå er dratt tilbake til hjemlandet og jobber ved denne klinikken.  

Vi fikk en overveldende mottakelse og fikk et godt innblikk i hvordan pasientarbeid og 

tilrettelegging for denne pasientgruppen ble gjort. Klinikken ønsker for framtiden å 

opprettholde kontakt med fagmiljøet i Helse Nord. Det vil bli tatt opp på samlingen i januar 

2012.  

 

Andre del av samlingen ble lagt til Amsterdam – der eget møte for overlegegruppa ble 

arrangert. 

 Lars Hammer, Vestre Viken HF,  hadde en gjennomgang av utkast til rapport fra 

Nasjonal Strategigruppe II, arbeidsgruppe 3, ”Ressursbruk og oppgavefordeling innen 

psykisk helsevern for barn og unge”. 

 

Strategidiskusjon om hvordan det bør være i Helse Nord – og hvilke utfordringer 

fagfeltet står overfor i forhold til rekruttering og bemanning.  

 

. 
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Leger i spesialisering 

Pr 31. desember 2011 er det 47 leger tilsatt i psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord. 

Av disse er 26 overleger og 21 leger i spesialisering. 

Under følger en oversikt over leger i spesialitet som har vært i programmet i 2011 

 
 Leger i spesialisering i 2011 

1 Mohammed Fougou Helse Finnmark SANKS, UPS (fra 1.10),  Karasjok  

2 Frode Boyne Helse Finnmark SANKS, BUP poliklinikk, Karasjok (fra 12.09) 

3 Tone Leinan Helse Finnmark BUP, Alta  

4 Saira Ramay Helse Finnmark BUP, Alta – flyttet  Oslo sommer 2011  

5 Vegard Clausen Helse Finnmark Hammerfest (50% BUP og 50% VOP) 

6 Barbro Hætta Jacobsen UNN BUP, Harstad 

 Christian Echoff UNN Tromsø 

7 Vibeke Paulsen UNN RSS 

8 Camilla Riise Widerøe UNN Tromsø 

9 Ragnhild Bjerkaas UNN Tromsø (startet 2011) 

10 Aina Wikestad Sundfær UNN Tromsø   

11 Rannei Holten UNN Tromsø - Sv.skaps.permisjon fra høst 2011 

12 Eirin Margrete. Theodorsen UNN Tromsø 

13 Bjørn Tore Janbu UNN Tromsø (permisjon til 01.03.2012) 

14 Ina Elena Olsen UNN Tromsø 

15 Eva Gregoricova UNN Tromsø 

16 Steinar Nilsen UNN Tromsø – i VOP i sideutdanning 

17 Jana Jensen UNN BUP- Midt - Troms,  Silsand(sideutdanning?) 

fra 1.10.2011 

18 Karoline Louise Selvik NLSH Bodø  

19 Kamilla K. Mathisen NLSH     Bodø 

20 Marenanne Liljedal NLSH      Lofoten  BUP 

21 Ann-Magritt Jensen NLSH      Lofoten 

22 Wenche Klodiussen UNN BUP Midt-Troms (perm. til 7. 11. 2011) 

23 Åse Valla   Helgelandssykehuset, Mo 

 

 Overleger i programmet i 2011 

 1 Arnhild Somby Helse Finnmark SANKS, BUP Karasjok (permisjon) 

 2 Cecilie Javo Helse Finnmark SANKS, BUP Karasjok 

 3 Frøydis Nystad Nilsen Helse Finnmark SANKS, BUP Karasjok   

 4 Christel Eriksen Helse Finnmark BUP, Alta 

 5 Randi Nesje Myhr UNN BUP Midt Troms 

 6 Siv Kvernmo, UNN, BUPA, Tromsø 

 7 Harald Åsheim Helse Finnmark BUP, 

8 Agnes Syversen UNN, ungd. Psyk. Seksjon, Tromsø. 

 9 Bjørg Haugslett UNN, BUP, Tromsø 

10 Mette Medby UNN, BUP,  Harstad  

11 Hilde Suhr UNN Tromsø 

12 Stein Inge Fandrem UNN Tromsø 

13 Arvid Søreide UNN Tromsø 

14 Tone Ellen Klæboe NLSH Psykiatri, korttidsenheten for ungdom, Bodø 

15 Harald Åsheim NLSH Bodø, (20%) 

16 Per Willy Antonsen NLSH Psykiatri, Bodø 

17  Mikkel Oskal NLSH Nordlandssykehuset  Bodø     

18 Olav Eldøen NLSH BUPIS, Fauske   

19 Jens Olav Hessen, NLSH BUP, Stokmarknes 

20 Sveinung Skårset NLSH BUP, Lofoten  

21 Solveig Tjotta NLSH         BUP, Stokmarknes 

22 Carl Bechstrøm NLSH BUP, Bodø 

23 Heidi Åsheim Stordal NLSH  Akuttavdeling for ungdom,Bodø 

24 Ragnhild Walla Helgelandssykehuset BUP, Mo i Rana, 

25 Simona Maria Diaconu Helgelandssykehuset BUP, Mosjøen (fra 1.7.2011) 

26 Bouke Strikwerda Helgelandssykehuset BUP, Mosjøen (20% fra 1.7.2011) 
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Veien videre - Prioriteringer for 2012 
 

 Antall og andel leger i barne- og ungdomspsykiatrien må økes 

 

 Tilrettelegge for kompetanseutvikling og forskning  

 

 Som tidligere år er det viktig å fokusere på at ventetidene for behandling i 

spesialisthelsetjenesten for barn og unge reduseres ned til et minimum. Max. 65 dager 

innen utgangen av 2012 og max. 50 dager innen utgangen av 2013. 

  

 Det stilles i større grad enn tidligere krav om økt samarbeid med 

kommunehelsetjenesten, helsestasjoner, skolehelsetjenesten, barnevern osv., også for 

pasienter som ikke er henvist til spesialisthelsetjenesten. 

 

 Ref. Strategigruppe II: ” For at kommunene skal kunne håndtere sine nye oppgaver 

kreves det en systematisk kompetanseheving, undervisning, konsultasjon og 

veiledning der PHBU er en svært viktig bidragsyter” 

 

Det må også i 2011 satses spesielt på økt rekruttering av LIS’er i alle foretakene, spesielt der 

det står vakante hjemler. LISene gir tilbakemelding om at de får mye tilbake ved å være med i 

programmet, både faglig og sosialt. De er derfor våre fremste ambassadører for programmet.  

 

 

Følgende tiltak må videreføres:  

 

 Fokus på inkludering av nye leger i det etablerte faglige nettverket 

 Ansvarliggjøre LIS’er og overleger i programmet på at de er nøkkelen til å 

sikre ”etterveksten” 

 

 

Et viktig satsingsområde i 2011 for å sikre framtidig tilgang til legespesialister i Helse 

Nord vil være samhandlingen mellom Helse Nord RHF og ansvarlige ledere og 

overlegene i hele foretaksgruppen. Det å skape en stabil og lokalt forankret 

overlegestamme i Helse Nord, er en overordnet målsetting og utgjør ryggraden i 

programmet.. 

 

 

 

Bodø 20. januar 2012 

 

 

Trude Grønlund     Brite Jacobsen      

Leder styringsgruppen    utdanningskoordinator  

  


