
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalt utdanningsprogram for leger i 
spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri i  
Helse Nord 
 
 
 

Årsrapport 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utgitt av: Helse Nord RHF 
Dato: 20. januar 2014 

  



2 
 

Innholdsfortegnelse 
 

1 Programmets bakgrunn og mål ........................................................................................................ 3 

2 Organisering av programmet. ........................................................................................................... 3 

2.1 Styringsgruppa ................................................................................................................................ 5 

2.2 Utdanningsutvalget ....................................................................................................................... 5 

3 Rekruttering ............................................................................................................................................. 6 

4 Fagsamlinger, undervisning og internasjonal konferansedeltakelse ................................ 8 

4.1 Fagsamlinger ................................................................................................................................... 8 

4.1.1 Årssamling (3 t): .................................................................................................................... 8 

4.1.2 Interne fagsamlinger ............................................................................................................ 8 

4.1.3 Eksterne fagsamlinger ......................................................................................................... 9 

4.2 Internasjonal konferansedeltakelse .................................................................................... 10 

4.3 Undervisning ................................................................................................................................ 10 

4.3.1 Psykoterapi grunnkurs/videregående kurs ............................................................ 10 

4.3.2 Telematikkundervisning 2013 ...................................................................................... 11 

5 Overlegesamling .................................................................................................................................. 13 

6.0  Veien videre – Utfordringer i 2014 .......................................................................................... 14 

 

 
 



3 
 

1 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 50 i 2013. 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 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 
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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. 

 

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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2.1 Styringsgruppa 

 
Følgende personer har sittet i styringsgruppa i 2013 

 

• LEDER: Frank Nohr, Helse Nord RHF 
• Repr. HF: Trude Grønlund, Klinikksjef NLSH 
• Leder reg. utd.utv: Christel Eriksen, BUP Alta  
• LISrepr: ;  Ann-Magritt Jensen, BUP Lofoten, NLSH (valgt for 2 år) 
• varaLISrepr : Judeson Joseph, UPS, Tromsø (valgt for 1 år) 
• Universitetsrepr. : Siv Kvernmo, UiT 
• PhD student: Christian Eckhoff, Tromsø (valgt for 2 år) 
• Ekstern repr: Lars Hammer, Vestre Viken HF 

 

Sekretær for styringsgruppa:  Brite Jacobsen, utdanningskoordinator 

 

Styringsgruppen har avholdt 1 styringsgruppemøte i perioden 

 

 Følgende saker ble behandlet:  

- Årsmelding og regnskap 
- Rekruttering og stabilisering 
- Oppfølging av legene i spesialisering: utdanningsforløp  
- Plan for utdanningsprogrammet 2013 
- Generell organisering og styring av programmet 
- Strategi og utvikling for framtiden 

 

2.2 Utdanningsutvalget 
Følgende representanter har sittet i utdanningsutvalget i 2013 

 

• Kraftklinikk Helse Finnmark: Christel Eriksen, overlege og leder for regionalt 
utdanningsutvalg (til 2015) 

• Kraftklinikk UNN: Agnes Syversen, UNN  (til 2016) 
• Kraftklinikk NLSH: Tone Klæboe, NLSH (til 2014)  

 

Valgt for 2 år til jan 2014  

• LISrepr: Wenche Klodiussen,, BUP, Silsand, UNN  
• Vara LIS rep: Barbro Hætta, BUP Harstad  

 

Velges for 2 år til jan 2015 

• LIS repr.:Elin Drivenes, BUP Tromsø  
• varaLISrepr.: Eirin Theodorsen, BUP Tromsø 

 
Utdanningskoordinator: Brite Jacobsen – sekretær for utdanningsutvalget  
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Utdanningsutvalget har hatt 4 møter i 2013.  

 

Saker som har vært behandlet: 

 

 Planlegging av telematikkundervisningen inneværende år 

 Planlegging av egne samlinger inneværende år 

 Deltakelse på eksterne konferanser og egne opplegg i forbindelse med 
konferanser i 2014 (IACAPAP og BUPdagene ) 

 Total gjennomgang av rullerende undervisningsplan. Lagt telematikkplan og 
plan for samlinger til og med våren 2017! 

 Psykoterapiutdanning  - videregående kurs vs grunnkurs 

 

3 Rekruttering  

 
 

Rekrutteringen er som resultat av at institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge har 

utlyst stillinger på ordinær måte. I utlysingen tas med at kandidatene også får være med i 

utdanningsprogrammet.  Viser til eksempel på utlysingsstekst i nylig utlyst stilling, lege i 

spesialisering BUP-Indre Salten(sakset fra NAV sine nettsider 14.01.2014): 

 
Vi tilbyr: 
- Som LIS ved BUP-IS vil du få en spennende, selvstendig og utfordrende jobb, med gode muligheter for å utvikle deg selv faglig 

- Du vil få ansvar for utredning og behandling både selvstendig og sammen med andre i teamet 

- Det blir lagt til rette for at LIS får hele spesialiseringen i Nordlandssykehuset 

- Legen vil i tillegg delta i Helseregion Nords utdanningprogram for leger i BUP 

 

Det har de siste årene vært vanlig å innlemme alle leger som jobber i barne- og 

ungdomspsykiatrien, uavhengig av om de i andre enden av spesialiseringsforløpet  ender 

opp som barne- og ungdomspsykiatere. Bakgrunnen er at det har vært viktig for oss å sørge 

for en best mulig spesialisering og det er viktig at også sideutdanningen, som mange bruker 

sin tid i b/u-psykiatrien til, blir av best mulig kvalitet.  

 

Følgende steder har fått ny LIS i løpet av året:  

 

 Finnmarkssykehuset:  
1 i Alta 
1 i Karasjok 

 Universitetssykehuset Nord Norge: 
5 i Tromsø  
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 Nordlandssykehuset: 
2 i Bodø 
1 i Vesterålen 
 

Tabell over alle leger i programmet følger senere i dokumentet.  

 

Det er også gledelig å merke seg at Helgelandssykehuset, Brønnøysund har fått fast overlege 

og BUP-Alta har fått 1 overlege til, begge rekruttert utenfra. 

 

I tillegg er 2 LIS fra utdanningsprogrammet konstituert som overleger. 1 av disse er ferdig 

med sin spesialisering og venter bare på sine godkjenninger. Vi gratulerer Steinar Nilsen med 

spesialiteten! 
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4 Fagsamlinger, undervisning og internasjonal 

konferansedeltakelse 

 

4.1 Fagsamlinger 

  
Programmet har hatt 3 fagsamlinger (for LIS og overleger) i løpet av 2013 i tillegg til 
årssamlingen. 
 

4.1.1 Årssamling (3 t): 

 
 19. januar i Tromsø: 35 deltakere  
 (22 LIS, 11 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 Interne fagsamlinger 

 

17. og 18. januar i Tromsø:  

34 deltakere(22 LIS, 11 overleger + koordinator) 

 
Torsdag 17. januar 
Kl.13.00 – 17.00:  Sveinung Skårset: 
   Innføring i grunnbegreper i psykodynamisk    
   psykoterapitenking. 
   ”Terapeuten som instrument” 
Fredag 18. januar 
08.30 – 11.30   Randi Ulberg: 
   Spesifikke teknikker og uspesifikke faktorer i psykoterapi med 
   hovedvekt  på allianse. 
 
   Hvordan bruke våre egne følelser i samtalene (FWC-24) 
 
11.30 – 12.30:   Lunsj  
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12.30 – 15.00:      Randi Ulberg forts.. 
   Sentrale begreper i psykodynamisk psykoterapi eksemplifisert.  
   Klinisk vignett barn med angst. 
 
   Forståelse og behandling av depresjon hos ungdom; faser i 
   psykodynamisk psykoterapi med klinisk vignett deprimert 
   ungdom. 
 
5. og 6. september – Malangen Brygge: 20 deltakere (13 LIS, 5 overleger + koordinator og 

     rådgiver Tove K. Nilsen, HN RHF) 

 

Torsdag 5. september  

 

09.30    felles BUSS fra Tromsø Lufthavn til Malangen brygge  

10.30    Ankomst Malangen – innlosjering i bryggene 

11.00 – 11.30  Møte i utdanningsutvalget  

11.30– 12.30  Lunsj 

 

12.30 – 17.00  Kognitiv og Metakognitiv terapi.  

   v/ Leif Edward Ottesen Kennair      

 L.E. O. Kennair er norsk psykolog og forsker. Han er 

Professor   i psykologi. Han forsker bl.a. på evolusjonspsykologi. 

 Han er videre godkjent som kognitiv terapeut og veileder i 

 kognitiv terapi og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. 

 

Fredag 6. september 

09.00 – 14.30  Kognitiv og Metakognitiv terapi forts..  

   v/ Leif Edward Ottesen Kennair  

 

13.00   Lunsj 

 

14.30    Bussavgang til Tromsø Lufthavn  

   – ank. ca kl. 15.30  

4.1.3 Eksterne fagsamlinger 

 

23. – 26. april i Bergen:    

Deltakelse på BUP-dagene -  22 deltakere (12 LIS, 9 overleger + Koordinator (1 dag)) 

Deltakelse på BUP-dagene har de siste 4 år vært en av de 3 samlingene i 

utdanningsprogrammet. I forbindelse med BUP-dagene har vi prøvd å få til noe felles. 

Deltakerne kom om kvelden 23. april og vi møttes til en felles middag for å ”samle troppene” 

før konferansen startet. Mange hilste på hverandre for første gang og det er nyttig å få hilst 

på kollegaer fra nord.  
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BUP-dagene er vedtatt finansiert delvis gjennom Legeforeningens utdanningsfond III og 

delvis gjennom utdanningsprogrammet. 

 

4.2 Internasjonal konferansedeltakelse 

 
Utdanningsprogrammet deltok i 2013 på den europeiske barne- og 
ungdomspsykiatrikonferansen (ESCAP) som i år ble holdt i tidsrommet 6. – 10. juli i 
Dublin. 2 overleger og 1 LIS deltok på konferansen 
 
 
 

4.3 Undervisning 

 

4.3.1 Psykoterapi grunnkurs/videregående kurs 

 

Utdanningsprogrammet hadde i 2013 som mål å starte opp videregående kurs i 

psykoterapi, men det samlet ikke tilstrekkelig antall deltakere til at vi kunne 

arrangere. Det ble utsatt til høsten 2014.  

 

Det er i dag 2 godkjente psykoterapiveiledere i Helse Nord, overlege Sveinung Skårset 

(NLSH) og overlege Siv Kvernmo (UNN) 
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4.3.2 Telematikkundervisning 2013 

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.   

 
UKE dato  Tema HVEM 

2 8. januar Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Selvskading, mislykket skolegang, ukritisk sex, 

uoppdaget evner i nedre normalområdet, 

(denne forelesingen måtte gå ut høsten 2012 

på grunn av tekniske problem. Nå settes den 

opp for å avslutte høstplanen) 

Nordlandssykehuset HF 

V/Tone Ellen Klæboe 

4 22. januar Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Utredning av depresjon, med vekt på 

anamnese, psykometri, relatert til alder, kjønn 

og etologi 

Tromsø 

Eirin Theodorsen og Ina 

Rye-Holmboe  

6 5. februar Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Behandling av depresjon hos barn og unge 

Hvilke faktorer bestemmer hvilke type 

behandling? 

– medikamentell og ikkemedikamentell 

behandling 

Bodø 

Kristin Jakobsen og Tone 

Klæboe 

 

10 5. mars Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Kronisk suicidalitet  

- vurdering av alvorlighetsgrad 

UPS Bjørn Tore Janbu og 

Joseph Judeson Royle  x x 

12 19. mars Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Utredning av av ulike angsttyper med vekt på 

anamnese, psykometri, relatert til alder, kjønn 

og etologi 

Bodø 

Ina Elene Olsen og Heidi 

Stordahl x 

16 16. april Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Tvang 

Presentasjon, utredning og behandling 

UNN Tromsø 

Elin Drivenes og Ragnhild 

Bjerkaas x 

18 30. april Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Følelsesmessige forstyrrelser i barndommen Helse Finnmark HF 

ved Frode Boyne og Arnhild 

Somby, samt m.fl. 

20 14. mai Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Somatisering UNN HF Tromsø –  

Rannei Holten og Christian 

Eckhoff 

22 28. mai Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Tilpassingsforstyrrelser 

 

UNN HF – Tromsø 

Heidi Høifødt og Camilla 

Riise Widerøe  

24 11. juni Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

PTSD NLSH 

Kristin Alise Jakobsen 

25 18. juni  Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Akutt Suicidalitet  Helse Finnmark HF 

v/Christel Eriksen  18.06 

26 25. juni Telematikk- 

undervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Angstbehandling 

Hvilke faktorer bestemmer hvilke type 

behandling? 

– medikamentell og ikkemedikamentell 

behandling 

NLSH Bodø 

Ina Elene Olsen Og Tone 

Klæboe 
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UKE dato  Tema  

38 17. september Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Personlighetsforstyrrelser 

Fenomenologi, etiologi, epidemiologi, 

differensialdiagnoser, komorbiditet,  

utredning, behandling og prognose 

SANKS 

Risten Inga Utsi, LIS 

og  

Tina Pulk, psykolog ved 

SANKS avd. barn og 

unge  

40 1. oktober Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Psykose 1 

Utredning av ulike psykoser med 

vekt på reaktive psykoser 

Psykoseteamet 

Bodø 

v/Tone Ellen Klæboe 

42 15. oktober Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Psykose 2 – behandling med spesiell 

vekt på schizofreni 

 

Psykoseteamet 

Tromsø 

v/Agnes Syversen 

evt. i samarbeid 

med Wenche 

Klodiussen 

44 29. oktober Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Rus 1 

Rusmidlers biologiske virkninger på 

hjernen – ekstra- og intrauterint 

Aina Ravna – 

farmakolog 

46 12.november Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Rus 2 

Utredning og behandling  

Lovhjemler 

Komorbiditet og 

differensialdiagnoser 

Helse Finnmark 

47 19. november Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Bipolaritet 

Fenomenologi, etiologi, epidemiologi, 

differensialdiagnoser, komorbiditet,  

utredning, behandling og prognoser 

 

Helgelandssykehuset 

v/Ragnhild Walla 

AVLYST pga sykdom 

48 26. november Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Spiseforstyrrelser 

Fenomenologi, etiologi, epidemiologi, 

differensialdiagnoser, komorbiditet og 

utredning. 

Gunhild Øygard 

Fosse og Stein Inge 

Fandrem 

RSS - Tromsø 

50 10. desember Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Spiseforstyrrelser 

Behandling 

Poliklinisk oppfølging 

Kamilla Mathisen 

NLSH 
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5 Overlegesamling 
 

Overlegesamlingen har de siste årene vært arrangert på litt forskjellige tidspunkt for å 

tilpasse den til øvrig aktivitet i programmet. I år ble samlingen lagt til Reykjavik i 

november.  

 

Programmet for overlegesamlingen i 2013: 

TEMA : Veiledning 

Fredag 15. november 2014 

08.30 – 12.30  Randi Nesje Myhr  - innleder med prinsipper for veiledning  

   Innspill til diskusjon ang. veiledning: 

 Forventninger til LIS. Hva er deres plikter og oppgaver? 
 Hvordan gi god veiledning i saker der jeg selv er usikker  

 
   Sveinung Skårset  -  psykoterapiveiledning 

 

13.00 – 17.00   LUNSJ – og byvandring 

 

17.00 –  20.30  Retningslinjer for utredning /diagnostisering av autisme 

   v/Frank Nohr, Helse Nord RHF 

  Hva brukes tiden til i BUP-poliklinikk? Erfaringer fra Vestre Viken 

   v/Lars Hammer, Vestre Viken 
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6.0  Veien videre – Utfordringer i 2014 
 

 Psykisk helsevern er 1 av 6 priorterte områder til den nye regjeringen i 2014. 

 

 Fra Regjeringens side legges det til grunn en større vekst i psykisk helsevern og at 
denne skal skje ved DPS og i psykisk helsevern for barn og unge.  
Det skal bl.a. skje ved at: 
” De samlede ressursene i psykisk helsevern må utnyttes bedre, slik at flere får 
raskere og bedre hjelp. Dette handler både om organisering, arbeidsmåter og 
effektivitet.” (Helse- og omsorgsminister Bent Høie i Sykehustalen 7. januar 2014) 

 
”Vi er samlet om det store målet: Å sikre at pasientens møte med helsetjenesten er 
så godt som det kan bli. Det betyr å sette pasienten i sentrum, at ventetiden går ned 
og kvaliteten går opp.” (Helse- og omsorgsminister Bent Høie i Sykehustalen 7. januar 2014) 

 

 I Oppdragsdokumentet  for 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet er det 
følgende krav::  
”Tjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal 
være samordnet og tilpasset pasienter med sammensatte lidelser. Det er et mål at 
forpliktende samhandling i tjenestene styrkes, både innad i spesialisthelsetjenesten 
og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Tjenestene bør fortrinnsvis tilbys 
nært pasientens bosted.” 
 

Dette understøtter anbefalingene i 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” 

 

 Brønnøysund, Alta og Stokmarknes har fått styrket legeressurs i løpet av 2013. Det er 
gledelig at fast overlege er ansatt i Brønnøysund og 1 ekstra overlegestilling er besatt 
i Alta. I tillegg har BUP Vesterålen ansatt LIS! 
Det er likevel fortsatt utfordringer flere steder i regionen. Spesielt Helgeland og Sør-
Troms. Harstad og Narvik har ingen faste overleger eller LIS i barne- og 
ungdomspsykiatrien fra februar 2014. 
 

 2 LIS er nå inne i forskningsprogram knyttet til barne- og ungdomspsykiatrien i 
Tromsø og 1 har deltatt i et prosjekt i Bodø. Det er viktig å satse på 
kompetanseutvikling og forskning i helseforetakene for å sikre nødvendig 
kompetanse til framtidige spesialister.  
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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 20. januar 2014 

 

 

Frank Nohr      Brite Jacobsen      

Leder styringsgruppen     utdanningskoordinator  

  

 



16 
 

Leger i spesialisering (LIS) 

Pr 31. desember 2013: 30 leger i spesialisering - hvorav 5 er i fødselspermisjon, 3 i 

sideutdanning i VOP og pediatri  og 1 er sykmeldt  

2 LIS er ansatt i dobbeltkompetansestilling ved UNN 

 

 Leger i spesialisering  2013 

1 Vegard Clausen Finnmarkssykehuset Hammerfest (50% BUP og 50% VOP) 

2 Frode Boyne Finnmarkssykehuset SANKS, BUP, Karasjok  

3 Risten Inga Utsi Finnmarkssykehuset SANKS, BUP, Karasjok (NY) 

4 Joanita Noelina Nattu Finnmarkssykehuset  BUP, Alta (NY) 

5 Barbro Hætta Jacobsen UNN BUP, Harstad  

6 Wenche Klodiussen UNN BUP Midt-Troms  

7 Camilla Riise Widerøe UNN Barneavdelingen, Tromsø 

8 Gunnhild Fosse Øygard UNN Tromsø, (NY) 

9 Monica Skjelstad UNN BUP, Tromsø(NY) 

10 Lena Marie Nergård UNN BUP, Tromsø (NY) 

11 Lene Togstad UNN BUP, Tromsø (NY)* 

12 Håvard Tiller UNN UPS, Tromsø (NY)* 

13 Ragnhild Bjerkaas UNN Tromsø   (fødselspermisjon) 

 Aina Wikestad Sundfær UNN Tromsø  (kst. overlege, BUP, Tromsø) 

14 Rannei Holten UNN Tromsø (fødselspermisjon) 

15 Eirin Margrete. 

Theodorsen 

UNN VOP,  Tromsø(sideutdanning) 

 Bjørn Tore Janbu UNN Tromsø (sluttet juli 2013 - øyelege) 

16 Christian Eckhoff UNN Tromsø, (dobbelkompetansestilling) nå 100 % forskning 

17 Elin Drivenes UNN Tromsø  

 Ingvild Eliassen UNN Tromsø (sluttet våren 2013) 

18 Heidi Høifødt UNN BUP, Tromsø, (dobbelkompetansestilling) nå 100% klinisk 

 Ina Rye-Holmboe UNN Tromsø, (sluttet våren 2013) 

19 Judeson Joseph UNN BUP, Tromsø  

20 Jana Jensen UNN BUP- Midt - Troms,  Silsand(fødselspermisjon) 

21 Vibeke Paulsen UNN RSS, Tromsø sykmeldt ? 

22 Torunn Christiansen NLSH BUP Vesterålen (NY) 

23 Nora Skjelvan NLSH BUP Bodø(NY) 

24 Kristine Sverdrup NLSH Bodø (fødselspermisjon) 

25 Ina Elena Olsen NLSH Bodø (fødselspermisjon) 

26 Karoline Louise Selvik NLSH Bodø  

27 Kamilla K. Mathisen NLSH     BUPA, Bodø 

28 Kristin Alise Jakobsen NLSH BUP-YS,  Bodø 

29 Marenanne Liljedal NLSH      Lofoten  BUP 

30 Ann-Magritt Jensen NLSH      Lofoten, VOP (sideutdanning) 

*Er i sideutdanning i BUP 
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Overleger 
Pr 31. desember 2013: 23 overleger – hvorav 3 er konstituert 
Overleger 2013 

1 Cecilie Javo Finnmarkssykehuset SANKS, BUP Karasjok 

2 Arnhild Somby Finnmarkssykehuset SANKS, BUP Karasjok 

3 Frøydis Nystad Nilsen Finnmarkssykehuset SANKS, BUP Karasjok   

4 Christel Eriksen Finnmarkssykehuset BUP, Alta 

5 Ann Christin Andersen Finnmarkssykehuset BUP, Alta (NY) kst. overlege 

6 Steinar Nilsen UNN BUPA, Tromsø (NY) kst. overlege 

7 Randi Nesje Myhr UNN BUP Midt Troms 

8 Siv Kvernmo, UNN, BUPA, Tromsø (20%) 

9 Agnes Syversen UNN, UPS, Tromsø. 

 Mette Medby UNN, BUP,  Harstad  (sluttet 1. september 2013) 

10 Hilde Suhr UNN BUP, Tromsø (50%) 

11 Aina Wikestad Sundfær UNN UPS,  Tromsø, kst. overlege(NY) 

12 Stein Inge Fandrem UNN Tromsø 

13 Tone Ellen Klæboe NLSH Korttidsenheten for ungdom, Bodø 

14 Per Willy Antonsen NLSH BUPA, Bodø 

15 Olav Eldøen NLSH BUPIS, Fauske   

16 Jens Olav Hessen, NLSH BUP, Stokmarknes 

17 Solveig Tjøtta NLSH BUP, Stokmarknes  

18 Sveinung Skårset NLSH BUP, Lofoten  

19 Carl Bechstrøm NLSH BUPA, Bodø 

20 Heidi Åsheim Stordal NLSH BUPA, Bodø 

21 Ragnhild Walla Helgelandssykehuset BUP, Mo i Rana, 

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

23 Svante Brandén Helgelandssykehuset BUP, Brønnøysund (NY) 

 

 


