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1.0 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 48 i 2012. 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.”  
 
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 

. 

2.0 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 .  
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Helse Nord er derfor organisert med 3 kraftklinikker, i Karasjok, ved UNN Tromsø og i NLSH 
Bodø. 

 
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 utdanningsprogramme t 
 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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2.1 Styringsgruppa 
Følgende representanter har sittet i styringsgruppen i 2012 

 
• LEDER: Trude Grønlund, Helse Nord RHF 

• Repr. HF: Siv Kvernmo, UNN  
• Leder reg. utd.utv.: Tone Ellen Klæboe, Nordlandssykehuset HF  
• LISrepr: Karoline Selvik, AEU i Bodø, NSLH (tom 31.08.2012  
• varaLISrepr 1:  Ragnhild Bjerkaas, BUP Tromsø, UNN (fom 01.09.12 LIS-repr) 

varaLISrepr 2: Ann-Magritt Jensen, BUP Lofoten, NLSH (vara rep 1 fom 01.09.12) 
• Ekstern repr: Lars Hammer, Sykehuset Buskerud HF 
• Sekretær for styringsgruppa:  Brite Jacobsen, utdanningskoordinator 

 
Styringsgruppen har avholdt 1 styringsgruppemøte i perioden 
 
 Følgende saker ble behandlet:  

- Økonomioppfølging  
- Rekruttering og stabilisering 
- Oppfølging av legene i spesialisering: utdanningsforløp  

- Plan for utdanningsprogrammet 2012 
- Generell organisering og styring av programmet 

- Strategi og utvikling for framtiden 
- Promotering av utdanningsprogrammet – brosjyre er utarbeidet 

- Kongressdeltakelse 

Trude Grønlund sluttet i sin jobb i Helse Nord RHF 22. november 2012. I hennes sted trer 
rådgiver Frank Nohr inn som leder for styringsgruppa. På møtet i styringsgruppa i januar 
vil begge være til stede. 

2.2 Utdanningsutvalget 

Følgende representanter har sittet i utdanningsutvalget i 2012 
 

• Kraftklinikk NLSH: Tone Ellen Klæboe, overlege og leder for utvalget  
• Kraftklinikk UNN: Siv Kvernmo, avd.overlege –  

• Kraftklinikk Karasjok: Christel Eriksen, overlege 
 
Valgt for 2 år til jan 2014 

• LISrepr: Wenche Klodiussen,, BUP, Silsand, UNN 
Vara LIS rep: Barbro Hætta, BUP Harstad 
 
Valgt for 1 år til jan 2013 

• LIS repr.: Camilla Widerøe, BUP Tromsø, UNN 
• varaLISrepr.:Jana Jensen, BUP Silsand, UNN 

 
• Utdanningskoordinator: Brite Jacobsen – sekretær for utdanningsutvalget  
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Utdanningsutvalget har hatt 3 møter i 2012. I tillegg har koordinator og leder av 
utdanningsutvalget hatt løpende kontakt ang. telematikkundervisningen vår og høst 2012 – 

har fulgt rullende undervisningsplan. 
 

 
 

Følgende saker har vært behandlet i 2012 

 Samlinger vår/høst i 2012 og januar 2013 

 Planlegging av egne samlinger, deltakelse på eksterne konferanser og egne opplegg i 
forbindelse med konferansen. 

 Revidert Telematikkplan – endring av undervisningsform 

 Sammensetting og virketid for utdanningsutvalgets medlemmer 

 Psykoterapiutdanning 
 Gjennomgang av rullerende undervisningsplan 

 

 
3.0 Rekruttering  
 
Prosjektet inkluderte 10 nye leger i spesialisering i 2012 
 
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: 

7  i Tromsø  
1 ved Senter for Psykisk Helse  Sør-Troms, Harstad 

 2 ved Nordlandssykehuset, Bodø 
 

 
Pr. 31. desember 2012 var det 27 LIS ansatt i barne- og ungdomspsykiatrien, hvorav 3 hadde 

permisjon. (2 er tilbake på nyåret i 2013)  
Tabell over alle leger i programmet følger senere i dokumentet.  
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4.0 Fagsamlinger, undervisning og internasjonal konferansedeltakelse 
 
4.1 Fagsamlinger 
  

Programmet har hatt 3 fagsamlinger (for LIS og overleger) i løpet av 2012 i tillegg til 
årssamlingen. 

 
4.1.1 Årssamling (3 t): 
 
 19. januar i Tromsø: 31 deltakere (14 LIS, 15 overleger + koordinator og leder styringsgruppa)  
 

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.  

 
4.1.2 Intern Fagsamling(9 t) 

19. og 20. januar i Tromsø: 30 deltakere (14 LIS, 15 overleger + koordinator)  
  
 Program: 

 Forskning i b/u-feltet  
   
 Professor Siv Kvernmo:  

1. Hva er barnepsykiatriske forskning? 
Metoder og problemstillinger. 

2. Barne- og ungdomspsykiatrisk forskning i  
Helse Nord-  tidligere og aktuelle prosjekter 

 
Professor Vidje Hansen, Klinisk psykiatrisk forskningsavdeling:   

Presentasjon av NNPF og av klinisk  psykiatrisk forskningsavdeling.  
 

Professor Tore Sørlie, IKM, UiT:  
 Forskerskole i psykisk helse ved Det helsevitenskapelige fakultet, UNN:  

 Presentasjon av planer og hva dette kan bety for forskning i feltet barne- og 
ungdomspsykiatri 

 
Eirik Reierth, Universitetsbiblioteket:  

Databasesøk i psykiatrien. 
 

Sonja Heyerdahl:  
Fra ide til prosjekt- hvordan forske i bup og på hva? 
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4.1.3 Eksterne fagsamlinger 
. 

 2.-4. mai i Trondheim:    
Deltakelse på BUP-dagene -  23 deltakere (10 LIS, 12 overleger + koordinator) 
Grunnet helgedag i forkant av BUP-dagene fikk vi ikke arrangert noe ”eget” for 
utdanningsprogrammet i tilknytning til konferansen. 
Hovedoverskriften for BUP-dagene i 2012 var ”Gjerne Hjerne – fra kart til terreng” og hadde 
et stort og omfattende program, der fagfolk fra både inn- og utland var representert. Gledelig 
at også at en av våre unge LIS, Christian Eckhoff, holdt et vitenskapelig innlegg på 
konferansen. 
 
BUP-dagene er vedtatt finansiert delvis gjennom Legeforeningens utdanningsfond III og 

delvis gjennom utdanningsprogrammet. 
  

 25. – 27. september  – Tromsø:  
Deltakelse på konferansen ”Sårbar oppvekst”  24 deltakere (13 LIS, 10 overleger + koordinator ) 

Konferansen var et samarbeid mellom Nordland Legeforening, Bufetat region nord, Norsk 
Psykologforening, erfaringskompetanse.no og Helse Nord RHF. 
Konferansen hadde fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. 
 
 

4.2 Internasjonal konferansedeltakelse 
 

Utdanningsprogrammet deltok i 2012 på den amerikanske barne- og 
ungdomspsykiatrikonferansen (AACAP) som i år ble holdt i tidsrommet 23. – 28. 
oktober i San Francisco. 5 LIS, 12 overleger og koordinator deltok på konferansen 
 
 
 

4.3 Undervisning 

 
4.3.1 Psykoterapi grunnkurs 
 

 Januar 2011 startet det opp grunnkurs i psykoterapi, ledet av overlege Sveinung 
 Skårset. 6 LIS har deltatt . Kurset har gått over over 2 år med 2 dagers samlinger 9  

 ganger i året, og ble avsluttet i november 2012. Alle gjennomførte. Dette er 2 runde  
 etter samme opplegg. Første runde var i samarbeid med daværende RBUP 

 
Det er i dag 1 godkjent psykoterapiveileder i Helse Nord (Sveinung Skårset) . I tillegg 

har 1 gjennomført alle kurs og veiledning og venter bare på sin godkjenning (Siv 
Kvernmo)  
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4.3.2 Telematikkundervisning 2012 
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.) -  2,5 timer à 45 
minutter pr. gang.   

 
2 10. januar Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 
Normal utvikling og skjevutvikling,” 
Essens”-barn, særlig språkforstyrrelser 

Tone Ellen Klæboe, 
overlege  

4 24. januar Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

Kiddie-Sads Alta 
Christel Eriksen 

6 7. februar Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

Tilknytningsmønster/ 
forstyrrelser – A B C D E 

Tromsø 
Aina Wikestad 

Sundfær, LIS  

8 21. 
februar 

Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

Skjevutvikling/forsinket utvikling - PUH 
Kasuistikk  

 
Flyttet ti l  15. mai 

10 6. mars Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

Utviklingsforstyrrelser 
-adhd 
(F 90: Forstyrrelse av atferd og 

oppmerksomhet). 

Bodø 
Heidi Åsheim 
Stordahl, overlege 

12 20. mars Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

Dyskalkuli og andre 
tallforståelsesproblemer  

Tromsø 
Ragnhild Bjerkaas, LIS 
og Camilla Riise 
Widerøe, LIS 

16 17. april Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Bipolar stemningslidelse – komorbid 

med andre utviklingslidelser – 
spiseforstyrrelse som del av 
utviklingsforstyrrelser. 

Tromsø 

Ina Elene Olsen, LIS 
og Stein Inge 
Fandrem, overlege 

20 15. mai Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

(2,5 timer a 45 min) 

Autisme/schizofreni – hva er hva? 
AVLYST grunnet DIPS-opplæring 

- i  stedet ble forelesing fra 21. 
februar gjennomført. 

SANKS 
-----------------------------  

Tone Klæboe 
 

22 29. mai Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 
(2,5 timer a 45 min) 

Tourette ,tics med sine 2 
følgetilstander(adhd og tvang) 

SANKS 
Psykologspesialist 
Elisabeth Gerhardsen 

24 12. juni Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Autisme med lav og normal intelligens 

(Vineland) 

AVLYST 

42 16. 
oktober  

Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 
 

personlighetsforstyrrelse, depresjon og 
mulig utviklingsforstyrrelse 

UNN – 

46 13. 
november  

Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

sjølskading, mislykket skolegang, 
ukritisk sex,uoppdaget evner i  nedre 

normalområdet, 

Nordlandssykehuset  
AVLYST grunnet 

teknisk feil  – settes 
opp 8. januar 2013 

48 27. 
november  

Telematikkundervisning 
Kl. 10.00 – 12.00 

adferdsvansker, 
barnevernsinstitusjon,veldig 
snill/voldelig, rus hos far, kulde hos 

mor,store konsentrasjonsvansker, 
verbale evner nedsatt, diabetes1, med 
sårinfeksjon 

UNN HF 
 

50 11. 

desember 

Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

hemmelig tourette, 

konsentraskjonsvansker,adferdsvansker 

Nordlandssykehuset  
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5.0 Overlegesamling 
 
Tradisjonelt har overlegesamlingen vært arrangert i begynnelsen av desember hvert år. I 

2012 besluttet vi å flytte denne til juni på grunn av 2 andre konferanser/kongresser på 
høsten. Det vil bli tatt stilling til om dette skal være en permanent ordning på møte i 

styringsgruppa/januarsamlingen 2013. 
 

Overlegesamlingen er en blåtur og denne gikk i år til St.Helier på Jersey.  
 

Programmet for overlegesamlingen i 2012: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Oppsummering fra diskusjonen på overlegesamlingen 
Utfordringer og mulige tiltak 
 

- Helse Nord RHF inviterer til konferanse (DALOGMØTE) om å bli enige om hvordan vi gjør det 

med henvisninger og arbeidsdeling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Med 

målsetting om  få til standardiserte pasientforløp 

- 1/3 av barn og unge som ikke lykkes i Norge, som trenger mer tilrettelegging i skole 

- 50% av psykiske lidelser debutterer før 25 år og 40% debuterer før 15 år og de alvorligste 

sykdommer er hos de som debuterer tidligst 

- Helse Nord sitt ansvar å sette søkelys på b/u-psykiatrien 

- Interne tiltak: Arbeidsdelinga i BUPen, etablere et felles utredningsteam i helseforetaket 

- ”En ung schizofren, psykotisk ungdom trenger 5 års oppfølging i spes.helsetjenesten for å 

unngå livslang, invalidiserende sykdom” -  (Pat McGorry, Australia, på Nordisk 

psykiatrikongress i Tromsø, juni 2012)  

- Flere spesialister trengs i BUPene – høyere andel leger og psykologspesialister 

- Skolepsykologer er knapphet på i landsdelen  

- Nordland har høyest prevalens av ADHD (10. klasse) – 9,6% av jentene og 7% av guttene 

- Overlegene mener at dårlige analyser ligger til grunn for konklusjonene fra Helse Nord ang. 

ADHD-diagnostisering i landsdelen. (eks. UPA , ADHD som har høy prevalens) 

- Det hevdes også at det er dårlig registreringspraksis – vil det bli bedre med innføring av DIPS? 

 

Kl. 12.00 – 13.00 
 LUNSJ 

 

 
 

Kl. 09.00 – 12.00 -  
Oppdragsdokumentets krav til  barne- og ungdomspsykiatrien: 
”Iverksette konkrete og virkningsfulle tiltak fo r å redusere ventetiden for 
barn og unge til gjennomsnittlig 30 dager eller kortere i løpet av 2012” 

 
 Hvorfor er vi dårligst i  Norge?  
 Hvorfor gjør vi så mye primærhelsetjenestearbeid?  

 
Innledning v/Trude Grønlund,  Helse Nord RHF  
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Oppsummering av diskusjonen 
 
Samfunnsmessige krav om spesialisert behandling  

- UPS forsøker å utvikle en enhet/team som skal ha 3. linjekompetanse på tidlig 

psykose/schizofreni – utredning, behandling og oppfølging. Dette må sentraliseres. 

 

- DBT (Dialectic Behaviour Therapy) – felles for Helse Nord. Hva med samarbeid mellom BUP 

og VOP?  Eller er tilnærmingene for barn og voksne for forskjellige? 

 

o Det er viktig å få beskrevet dette landskapet 

1. Fordele ”kompetansesenterfunksjoner” 

2. Organisere fagkunnskapen  optimalt innad i hvert HF/nettverk 

 

Organiseringsløsninger: 

Flytte hjemler fra distriktet inn i store klinikker for å leies ut til distriktet igjen. Det vil føre 
til jevnere tilgang på spesialister.  
Eks. : Nord-Troms får ikke besatt stillingene sine Tromsø BUPA kan få stillingen og 
ambulere ut til Nord-Troms 1 dag pr. uke.  
 

OBS!!!  Teknisk utstyr i andre disipliner må sidestilles med kompetansevedlikehold i B/U- 
psykiatrien 

KL. 13.00 – 16.00 
Nasjonale retningslinjer for forskjellige lidelser gjør også at lista for bruk av 
utredningsverktøy etc legges høyere. Mer spesialisering gir bedre kvalitet på noe samtidig 

som det blir vanskeligere for eksempel for små BUP’ er å ivareta kvaliteten på alle områder. 
 
Må det en klarere fordeling av spisskompetanse til  etter hvert?   

 
Sveinung Skårset, Overlege UNN HF, Lofoten,  innleder til debatt  
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6.0  Veien videre – Utfordringer i 2013 
 

 Antall og andel leger i barne- og ungdomspsykiatrien må økes – I løpet av 2012 sluttet 
5overleger – 3 flyttet og 2 ble pensjonister. Ingen ble ferdig spesialist i 2012!  
Det er rekruttert 9 LIS i løpet av året, de aller fleste i Tromsø. Det står fortsatt 

ubesatte LIS-stillinger i distriktet.  
 

 Fra 2014 er det krav om 100% overlegedekning ved en enhet for å få godkjenning 
som utdanningsinstitusjon. Det forventes krav til vaktberedskap i barne- og 

ungdomspsykiatrien for 2014 for å få godkjenning som utdanningsinsti tusjon (ved 
sengepost) 

 
 Styringsgruppa i utd.programmet ser med bekymring på manglende satsing på 

kompetanseutvikling og forskning i helseforetakene, som er nødvendig for å sikre 
nødvendig kompetanse til framtidige spesialister. 

 

 Som tidligere år er det viktig å fokusere på at ventetidene for behandling i 
spesialisthelsetjenesten for barn og unge reduseres ned til et minimum.  

 

 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” 

 
 

 
 
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”  
 

 

 
 

Bodø 16. januar 2013 
 

 
Trude Grønlund     Brite Jacobsen      

Leder styringsgruppen     utdanningskoordinator  
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Leger i spesialisering 
Pr 31. desember 2012 var det  44 leger  i psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord. Av 

disse er 20 overleger og 24 leger i spesialisering. 4 LIS er i sideutdanning i VOP 
 Leger i spesialisering i 2012 
1 Vegard Clausen Helse Finnmark Hammerfest (50% BUP og 50% VOP) 

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

3 Mohamed Fougou Helse Finnmark SANKS, flyttet sommer 2012 til Bergen sluttet 

4 Barbro Hætta Jacobsen UNN BUP, Harstad (sideutdanning VOP) 

5 Anders Stormo UNN  BUP, Harstad  Ny 

6 Vibeke Paulsen UNN RSS sykmeldt  

7 Camilla Riise Widerøe UNN Tromsø 

8 Stine Andersen UNN Tromsø Ny 

9 Ragnhild Bjerkaas UNN Tromsø    

10 Aina Wikestad Sundfær UNN Tromsø  (sv.sk.permisjon til sommer 2013) 

11 Rannei Holten UNN Tromsø (sv.sk.permisjon i 2012) 

12 Eirin Margrete. Theodorsen UNN Tromsø (sv.sk.permisjon i 2012) 

13 Bjørn Tore Janbu UNN Tromsø (permisjon til sommer 2012) 

14 Eva Gregoricova UNN Tromsø sluttet 

15 Steinar Nilsen UNN Tromsø – i VOP i sideutdanning 

16 Christian Eckhoff UNN Tromsø Ny 

17 Elin Drivenes UNN Tromsø Ny 

18 Ingvild Eliassen UNN Tromsø Ny(sideutdanning) 

19 Heidi Høifødt UNN Tromsø Ny 

20 Ina Rye-Holmboe UNN Tromsø Ny(venter på turnus) 

21 Judeson Joseph UNN Tromsø Ny 

22 Jana Jensen UNN BUP- Midt - Troms,  Silsand 

23 Lise Sverdrup NLSH Bodø Ny 

24 Ina Elena Olsen NLSH Bodø (flyttet fra Tromsø) 

25 Karoline Louise Selvik NLSH Bodø  

26 Kamilla K. Mathisen NLSH     Bodø (sideutdanning RSS voksne) 

27 Kristin Alise Jakobsen NLSH BUP-YS,  Bodø Ny 

28 Marenanne Liljedal NLSH      Lofoten  BUP 

29 Ann-Magritt Jensen NLSH      Lofoten, i VOP i sideutdanning 

30 Wenche Klodiussen UNN BUP Midt-Troms  

31 Åse Valla  Helgelandssykehuset Mo i Rana(til allm.praksis des-12)  

 Overleger i programmet i 2012     

1 Cecilie Javo Helse Finnmark SANKS, BUP Karasjok 

2 Arnhild Somby 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 Agnes Syversen UNN, UPS, Tromsø. 

8 Bjørg Haugslett UNN, BUP, Tromsø, pensjonert fra juli 2012 
9 Mette Medby UNN, BUP,  Harstad  

10 Hilde Suhr UNN Tromsø 

11 Stein Inge Fandrem UNN Tromsø 

12 Arvid Søreide UNN Sluttet januar 2012 flyttet til Vestlandet 

13 Tone Ellen Klæboe NLSH Psykiatri, korttidsenheten for ungdom, Bodø 
14 Harald Åsheim NLSH Bodø, (20%) – pensjonert fra januar 2012 

15 Uta Bastian NLSH Bodø, sluttet sommer 2012 – flyttet til Nederland 

16 Per Willy Antonsen NLSH BUPA, Bodø 

17 Olav Eldøen NLSH BUPIS, Fauske   

18 Jens Olav Hessen, NLSH BUP, Stokmarknes 
19 Sveinung Skårset NLSH BUP, Lofoten  

20 Solveig Tjøtta NLSH         BUP, Stokmarknes 

21 Carl Bechstrøm NLSH BUPA, Bodø 

22 Heidi Åsheim Stordal NLSH BUPA, Bodø 

23 Ragnhild Walla Helgelandssykehuset BUP, Mo i Rana, 
24 Simona Maria Diaconu Helgelandssykehuset BUP, Mosjøen (sluttet 1. des. 2012), flyttet til London 

25 Bouke Strikwerda Helgelandssykehuset BUP, Mosjøen (20% fra 1.7.2011) 
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