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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 52 i 2014 – 2 mer enn 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  
- 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 2014 

 

• 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 2014 
- Generell organisering og styring av programmet 
- Strategi og utvikling for framtiden 

2.2 Regionalt utdanningsutvalg 
Følgende var medlemmer av utdanningsutvalget i 2014: 

 

• Kraftklinikk NLSH: Tone Ellen Klæboe, overlege/Kamilla K. Mathisen overtok i oktober 

• Kraftklinikk UNN: Agnes Syversen, avd.overlege  

• Kraftklinikk Finnmarkssykehuset: Christel Eriksen, overlege og leder for regionalt 

utdanningsutvalg 

 

Valgt for 2 år til jan 2016  

LISrepr Monica Skjelstad, BUP Tromsø/(Indre Salten) 

Vara LIS rep: Frode Boyne, BUP Karasjok 

Valgt 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 2014 – pluss rikelig med foreberedelser via e-mail. 

 

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 ) 

 Psykoterapiutdanning  - videregående kurs  

 

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, 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:   2 i Karasjok 

 Universitetssykehuset Nord Norge: 1 i Tromsø  

 Nordlandssykehuset: 2 i Bodø 

 Helgelandssykehuset: 1 i Mo i Rana 
 
 

Tabell over alle leger i programmet følger senere i dokumentet.  
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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 2014 i tillegg til 
årssamlingen. 
 
 

4.1.1 Årssamling (3 t): 

 
 20. januar i Tromsø: 33 deltakere   
 (17 LIS, 14 overleger + koordinator + leder av 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 

 

20. og 21. januar i Tromsø:  

32 deltakere(17 LIS, 14 overleger + koordinator) 

 
Tema :  ”Flyktningebarn som BUPs pasienter- annerledes enn    

  andre pasienter?” 

 

13.00 – 15.00  1. Velkommen 

    2. ”De andre” – en film av Margreth Olin –  

(pause ved behov) – Etter 1,5 timer med forsøk å få de tekniske 

løsningene på plass, ga vi opp og henviste til hver enkelt deltaker å se 

filmen hjemme.  

15.00 - 15.30  Kaffepause 

15.30 – 17.00  ”Hvem er jeg?” 

     Hva betyr etnisk kulturell identitet for psykisk 

    helse blant ungdom? 

    v/Siv Kvernmo  
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Tirsdag 21. januar 2014 

 

08.30 – 10.00  Fagansvarlig for enslige asylsøkere Tone Andersen Berg   

   og rådgiver Sigurd Aurvoll, UDI Nord 

 

10.00 – 10.15  Pause 

 

10.15 – 11.45  Francois El-Safadi 

 

Francois er født i Libanon. Han tilbrakte store deler av barndommen som 

flyktning i Berlin, og kom til Norge som 13-åring. Han var på det tidspunktet i 

ferd med å havne i et dårlig miljø i Tyskland, og det samme kunne han ha 

gjort i Norge dersom familien ikke hadde blitt så godt integrert som de ble. 

Han har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige 

relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i 

integreringsdebatten. 

 

 

11.45 – 12.30   Lunsj 

12.30 – 15.30  ”Barnepsykiater på asylmottak, erfaringer og refleksjoner” 

   v/ Barne- og ungdomspsykiater Aina Basilier Vaage  

 

 

 4. og 5.  september – Bodø  

25 deltakere (17 LIS, 6 overleger + koordinator 

 

TEMA: Helserett v/advokat Tomas Benson 

Torsdag 4. september 2014  

Tidsramme: 08.30 – 15.30 

Middag/sosialt samvær på kvelden 

Fredag 5. september 2014.  

Tidsramme: 08.30 – 15.30 
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4.1.3 Eksterne fagsamlinger 

 

2. – 4. april i Haugesund :    

Deltakelse på BUP-dagene -  5 deltakere (4 LIS, 1 overleger) 

BUP-dagene er vedtatt finansiert delvis gjennom Legeforeningens utdanningsfond III 

og delvis gjennom utdanningsprogrammet. 

I 2014 var det også planlagt å delta på internasjonal barne- og 

ungdomspsykiatrikonferanse som i år ble holdt i Durban i Sør-Afrika. Det ble derfor 

besluttet at den enkelte deltaker måtte gjøre et valg i forhold til hva som skulle 

dekkes innenfor programmets rammer. Enten deltakelse på BUP-dagene eller 

IACAPAP-konferansen i Sør-Afrika.  

Hvor mange som fikk dekket sin deltakelse av arbeidsgiver har vi ikke oversikt over – 

men gjennom programmet ble derfor deltakelsen på årets BUP-dager mye lavere enn 

tidligere år, da mange prioriterte konferansen i Durban. 

 

 

 

4.2 Internasjonal konferansedeltakelse 

 
Utdanningsprogrammet deltok i 2014 på den internasjonale  barne- og 
ungdomspsykiatrikonferansen (IACAPAP) som i år ble holdt i tidsrommet 11. – 15. 
august i Durban, Sør-Afrika. 9 overleger og 9 LIS deltok på konferansen. 
Konferansen i Sør-Afrika hadde ca 700 deltakere totalt.  

 Dette var første internasjonale barne- og ungdomspsykiatrikonferanse på Afrikansk 
jord.  
Vi fikk et innblikk i arbeidet som gjøres av og blant barne- og ungdomspsykiatere fra 
Afrika og vi fikk stor respekt for den faglige bestemthet som rådet i fagmiljøet på det 
afrikanske kontinent. 
 
 

4.3 Undervisning 

 

4.3.1 Psykoterapi 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, og i oktober startet 5 som tidligere har 

deltatt på grunnkurs på 1-årig VG-kurs. Kursholder er overlege Sveinung Skårset. 

 

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 2014 

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 

som rulleres hvert 3. år, med et overordnet tema i hvert semester.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. time.   

 

UKE dato  Tema  

2 7. januar Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Søvnforstyrrelser Overlege Tone Klæboe 

Nordlandssykehuset HF 

3 14. januar Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Skolevegring 

Evneutredning 

Tromsø 

Jørgen Sundby 

(nevropsykolog)  

4 19. – 21. januar  Flyktningebarn som BUP-

pasienter – annerledes 

enn andre pasienter? 

Tromsø 

6 4. februar Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Familievold Svein Øverland 

Seksjonssjef/Psykologspesialist 

Leder av Sentral Fagenhet, 

avd. Brøset, St. Olavs Hospital 

8 18. februar 

 

Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Unge voldsutøvere  

Sexualiserert vold ++ 

Psykiater Ketil Røtvold  

RVTS Nord 

10 4. mars Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

PMTO - ART Utsatt til høstsemesteret 2014 

12 18. mars Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

 

 De utrolige årene 

Ann Elene Jensen, leder 

adferdsteam, Tromsø 

14 1. april Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Sakkyndighetsarbeid 

etter barneloven og 

barnevernloven 

Børge Mathiassen 

14 2.– 4. 

april 

BUP-dagene Haugesund  

18 29. april Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

MST  Finnmarksykehuset HF 

Vegard Clausen 

19 6. mai Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Familievold Svein Øverland, Brøset 

Utsatt til vårsemester 2015 

20 13. mai Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Dissosiasjon – 

diagnostikk/grunnlag  

Steinar Nilsen, UNN HF 

22 27. mai Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Medikamentell 

Behandling 

Generell?? 

Wenche Klodiussen og Randi 

Nesje Myhr 

BUP Midt-Troms 

24 10. juni Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Dissosiasjon  - 

behandling 

Psykologspesialist Mariann 

Smith-Novik, BUP Alta/ 

Finnmarksykehuset HF 

25 17. juni Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Bipolaritet Ragnhild Walla, BUP Mo i 

Rana, Helgelandssyekhuset  
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UKE Dato  Tema Hvem 

 11. – 15. aug IACAPAP Durban Kongress  

36 2.september Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Diagnostikk i b/u-psykiatrien 

Det diagnostiske system  

ICD 10, Barn 0-3 år – DC 0-3 

R 

NLSH v/Tone Ellen Klæbo 

36 4. og 5. sept Samling i Bodø Lovverket Thomas Benson 

38 16. september Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Akse III, NPU 

 

UNN  

Jørgen Sundby 

40 30. september Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Anamnese  

Den barnepsykiatriske 

journal 

Barn 0-3 år – DC 0-3 R 

NLSH v/Tone Ellen Klæbo 

og Ann-Magritt Jensen 

41 7. og 8. oktober I Bodø Psykoterapikurs Sveinung Skårset 

42 14. oktober Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Akse 1: Psykometri 

Sammenligne 

utredeningsverktøy 

Finnmarks-sykehuset v/ 

LIS Joanita Nattu og 

OL Christel Eriksen/ BUP 

Alta 

44 28. oktober  Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Lekeobs som metode  i 

diagnostikk.  

Kasuistikk, indikasjoner, 

metode, ”outcome” 

Finnmarks-sykehuset 

OL Øystein Sørbye, Fam. 

Avd /SANKS 

45 4. november  

OBS ekstra forelesing 

Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

PMT-O Kristin Richardsen, Bufetat 

46 11. november Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Akse 2  - Lærevansker, 

dyskalkuli m.m. 

NLSH v/ Tone 

47 18. og 19. november I Bodø Psykoterapikurs Sveinung Skårset 

47 20. – 23. november Overlegesamling   

48 25. november Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

 1 time– 10.00 – 11.00 – EEG  

 

 

1 time – 11.00 – 12.00 - 

EKG-tolkning  

UNN /Caroline Olsborg 

eller annen lege ved 

nevrofysiolgisk avd 

 

v/Elin Drivenes og Judeson 

Joseph 

49 2. og 3. desember I Bodø Psykoterapikurs Sveinung Skårset 

50 9. desember Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

Akse 4: Somatisk 

undersøkelse, inkl. nevrologi 

Laboratorieprøver og 

billeddiagnostikk 

Finnmarks-sykehuset 

v/ OL Ann-Christin 

Andersen og LIS Joanita 

Nattu, BUP Alta 

51 16. desember Telematikkundervisning 

Kl. 10.00 – 12.00 

DSM 5 

Nasjonale retningslinjer og 

veiledere 

UNN  

v/Siv Kvernmo 

Utsatt 

     

 

  



13 
 

4.4 Evaluering 
Fra 1. april er det gjennomført strukturert evaluering av all telematikkundervisning og 

fagsamlinger gjennom et kort spørrreskjema utarbeidet i Questback.  Ved semesterslutt 

har vi hatt en oppsummering og sendt tilbakemeldingene for undervisningene til den 

enkelte foredragsholder.  

5 Stabiliseringstiltak 
Faglige samlinger – 2 ganger i året 

Årlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kongresser 

Overlegesamling 1 gang pr år 

 

5.1 Vurdering av stabiliseringstiltak  
 

Overlegene ble høsten 2014 bedt om å gi tilbakemelding på ulike elementer i 

utdanningsprogrammet og deres betydning i forhold til faglig betydning og 

stabiliserende faktorer. 

 

Gjengir noen av svarene nedenfor – samlet under hvert element i programmet. 

 

5.1.1 Overlegsamling 

• Fine diskusjoner med kollegaer i samme rolle. 

• Et forum for å diskutere fagpolitiske spørsmål. Å bli bedre kjent med 

overlegegruppa. Å få reise til artige steder. Det er færre deltakere så det er større 

mulighet til diskusjoner enn på fagsamlingene. 

• Vi er ei overlegegruppe som etter hvert har blitt godt kjent og som jeg føler 

samhørighet med. Det er viktig fordi legegruppa og spesielt overlegegruppa på 

det enkelte sykehus/BUP er lita og sårbar fortsatt. Viktig å ha andre som en kan 

diskutere faglige problemstillinger med, og å vite hvem som har spesiell 

kompetanse på de ulike områdene. 

• Den er også svært viktig for meg som overlege på en liten klinikk. Her er man 

ikke så mange, så det er godt rom for diskusjoner og samtaler, nettverk og 

kontakt m. kolleger. God anledning å diskutere "vanskeligere" tema i et slikt 

mindre forum. Tas ofte opp hyperaktuelle tema i hverdagen på disse samlingene 

• Dette er en viktig arena for kollegial nettverksbygging, og erfaringsbaserte 

diskusjoner imellom kollegaer om vårt fag.I tillegg faglig oppdatering innen tema 

som vi selv har valgt som viktig for gruppa. 

• Denne er viktig for at overlegene kan da ha et eget forum de kan drøfte faglige og 

fagpolitiske tema og ivareta egen yrkesrolle og -identiet.  

• Jeg mener overlegesamlingene har et større potensiale ved at vi kan sammenfatte 

en uttallelse om aktuelle tema til f.eks fagråd /direktør etc. i Helse Nord og være 

en bidragsyter i bedre kvalitet i helsetjenesten i planlegging, og gjennomføring av 
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denne. Viktig for info om hva som skjer de andre stedene i HN, for innspill og 

samordning og nettverksbygging. Eneste kontakt mot HN for mange overleger. 

• Faglig oppdatering og sosialt fellesskap. Viktig for å være del i et faglig nettverk. 

Kvalitetssikring omkring felles faglige spørsmål i Helse Nord.  Viktig.  Har vært en 

viktig arena for mer fagpolitiske spørsmål og for organisering og faglige 

spørsmål. Like viktig det som foregår på reise, ved måltider osv. Spesielt for oss 

som er alene som overleger er det en svært viktig drøftingsarena. Viktig for å 

opprettholde opplevelsen at spesialistutdanningen i nord som et felles prosjekt 

som vi alle er ansvarlig for. 

5.1.2 Konferansedeltakelse 

• Svært mye! Til inspirasjon, motivasjon og faglig påfyll. Bør opprettholdes! Både 

som rekruttering og stabiliseringstiltak 

• Kongressdeltakelse ville uten programmet vært vanskelig å prioritere innenfor 

klinikkens stramme økonomiske rammer. 

• Har benyttet med lite av dette tilbudet, da reisene blir for lange. 

 

5.1.3 Fagsamlinger 

• Fagsamlingene betydde mer som LIS. jeg har i liten grad deltatt på fagsamlingene 

etter at jeg ble overlege. Stort sett pga at jeg har prioritert å la andre delta. 

• Å møte et nettverk som etter hvert har blitt kjent. Få innspill på andres 

arbeidsmåte. Gode foredrag. Sosialt samvær. 

• Viktig å få anledning til å drøfte felles problemstillinger med andre spesialister. 

• De gir viktig faglig påfyll, gode forelesere. Fagsamlingene er også et viktig 

møtepunkt m. kolleger, noe som er viktig når man jobber på en liten avdeling 

som eneste lege - viktig å treffe kolleger for diskusjoner og knytte 

samarbeidsrelasjoner. De sosiale arrangementene under samlingene er en 

meget fin arena for dette. 

• Det betyr at jeg har kunnet jobbe alene som overlege i 8 år på den BUP'en jeg 

jobber på fordi jeg har et faglig nettverk der regelmessige samlinger av faglig og 

fagpolitisk karakter + sosialt samvær arrangeres av Helse Nord 

 

5.2 Oppsummering av stabiliseringstiltak 
• Jeg har fått andre jobbtilbud; men stabiliseringstiltakene som er nevnt har bidratt 

til at jeg har blitt der jeg er.  
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5.3 Overlegesamling 
 

Ved oppstart av utdanningsprogrammet i 2000 var det fokus på å rekruttere leger til 

spesialiteten. Etter hvert ble det også behov for tiltak for å beholde legene i landsdelen. 

Overlegene sa selv at de trengte tid og rom til å  møtes og å diskutere felles utfordringer. 

Mange satt alene som lege på sin BUP. Overlegesamlingen ble dermed etablert rundt år 

2005  og har vært gjennomført årlig siden. Tidspunktet for samlingen har variert noe 

avhengig av øvrig program gjennom året.  

 

5.3.1 Malaga – destinasjon for årets overlegesamling 

 

Program for overlegesamling 2014 gjengis i sin helhet under:  

 

Torsdag 20. november  

Kl. 18.00 – 20.00 

 Helse Nord RHF avd. psykisk helse og rus – viktige fokusområder v/Frank 
Nohr (måtte dessverre melde forfall) 

 Presentasjon av evaluering blant overlegene omkring stabiliseringstiltak 
v/rådgiver Brite Jacobsen 
 
Etterpå: Du spiser om du vil, når du vil, der du vil …ikke felles middag i 
kveld! 
 

Fredag 21. november 

 08.30 – 12.30 

 Små- og spedbarn – hvordan løses oppdraget i Oppdragsdokumentet? 
Innledning v/ Jens Olav Hessen 

 Erfaringer fra Helsetilsynets gjennomgang av BUP ved alle foretak. Hvordan 
gikk det, hva lærte vi og hva er blitt forbedret? 
Innledning v/Per Willy Antonsen 
 

12.30 – 13.30  LUNSJ  

Kl. 13.30 –  16.30 – Pause – 

16.30 – 19.00 –  

 Hvordan organisere oss slik at pasientene våre får den evidensbaserte 
behandlingen det kommer krav om og hvordan sørge for at legene kan delta i å gi 
denne behandlingen. (oppfølging fra overlegesamlingen 2013) 
Innledning v/Stein Inge Fandrem 

20.00 – Felles middag på El Chinitas i Malaga 

 

Lørdag 22. september 

 Utflukt til Granada og Alhambra 
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Søndag 23. november  

kl. 09.00 – 11.00 

 Ny struktur i spesialistutdanning og konsekvensutredning i forhold til 
helseforetak, universitet og den enkelte LIS og overlege - v/Brite Jacobsen 

 Revisjon av medisinerstudiet -  v/Siv Kvernmo 

 

5.3.2 Evaluering av overlegesamling 2014 

 

En kort evaluering av årets overlegesamling var at den bidro til: 

 Stort faglig utbytte  - tilstrekkelig tid til faglige diskusjoner 

 Fokus på behandling ut fra diagnose og ikke ut fra det den enkelte lege kan og har 

tro på selv 

 Økt fokus på kunnskapsbaserte retningslinjer og opplæring i evidensbasert 

behandling 

 Oppstart av nettverk i Helse Nord for Sped- og småbarnsarbeid 

 

5.3.3 I pressa 

 

 

Altaposten hadde noen betraktninger omkring årets overlegesamling som igjen førte til en 

diskusjon i Helse Nord RHF om form og innhold i overlegesamlingene. Tilbakemeldingene fra 

Helse Nord RHF er at det er ønskelig at overlegesamlingene fortsetter, men at form  må 

justeres i henhold til innhold..   

 

Gjengir Altapostens oppslag under: 

http://tomcat-pm.intermedium.com/pdf/Altaposten/2014/12/03/0550272014120301010101001.pdf
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6  Veien videre –  

 
 Overordnet mål er å få spesialister til områder i Helse Nord med dårlig 

overlegedekning 
 

 For å oppfylle målene i programmet må temaet forskning få større plass i 
programmet. Forskningsmetode må inn som tema på rullerende undervisningsplan,  
enten i form av tema på en fagsamling eller som en del av telematikkundervisningen.  
 
 
 

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 14. januar 2015 

 

 

Frank Nohr      Brite Jacobsen      

Leder styringsgruppen     utdanningskoordinator  
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7 VEDLEGG  
 

7.1 Leger i spesialisering (LIS) 
Pr 10. januar 2015: 31 leger i spesialisering i BUP, hvorav 2 er konstituert som overleger, 6 er 

i  sideutdanning og  1 LIS er ansatt i dobbeltkompetansestilling ved UNN. 1 lege jobber i BUP 

og er ikke inne i et spesialiseringsforløp grunnet mangel på overlege på enheten. 

 

 Leger i spesialisering  2014 

1 Vegard Clausen Finnmarkssykehuset Hammerfest -ikke i spesialisering – lege i BUP 

2 Frode Boyne Finnmarkssykehuset SANKS, UPA, Karasjok, kst. overlege 

3 Mika Antti Juhani Aikio Finnmarkssykehuset SANKS, BUP, Karasjok NY 

4 Heidi Eriksen Finnmarkssykehuset SANKS, BUP, Karasjok NY 

5 Risten Inga Utsi UNN VPP, UNN (sideutdanning?) 

6 Joanita Noelina Nattu Finnmarkssykehuset  BUP, Alta  

7 Wenche Klodiussen UNN VOP,  Tromsø(sideutdanning) 

8 Camilla Riise Widerøe UNN VOP,  Tromsø(sideutdanning) 

9 Aina Wikestad Sundfær UNN VOP,  Tromsø(sideutdanning) 

10 Eirin Margrete. 

Theodorsen 

UNN VOP,  Tromsø(sideutdanning) 

11 Lillan Haugen UNN BUP, Tromsø NY 

12 Gunnhild Fosse Øygard UNN Tromsø,  

13 Lena Marie Nergård UNN BUP, Tromsø  

14 Ragnhild Bjerkaas UNN Tromsø  

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

16 Elin Drivenes UNN Tromsø  

17 Heidi Høifødt UNN BUP, Tromsø, 

18 Judeson Joseph UNN BUP, Tromsø  

19 Jana Jensen UNN BUP- Midt - Troms,  Silsand 

20 Natalia Koitcheva UNN BUP- Midt - Troms,  Silsand 

21 Torunn Christiansen NLSH BUP Vesterålen 

22 Monica Skjelstad NLSH BUPIS, Fauske 

23 Linda Hennø NLSH BUP Bodø NY 

    

25 Ina Elena Olsen NLSH BUP, Bodø  

26 Karoline Louise Selvik NLSH Enhet for nysyke, Bodø  

27 Robin Nymo NLSH Bodø NY 

28 Kristin Alise Jakobsen NLSH Barneavdelinga (sideutd.),  Bodø 

29 Marenanne Liljedal NLSH      Lofoten  BUP, kst. Overlege 

30 Ann-Magritt Jensen NLSH      Lofoten, BUP 

31 Maria Stefanov Helglandssykehuset BUP Mo i Rana (NY) 
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7.2 Overleger 
Pr 31. desember 2014: 27 overleger – hvorav 5 konstituert 
Overleger 2013 

1 Cecilie Javo Finnmarkssykehuset SANKS, BUP Karasjok 

2 Arnhild Somby Finnmarkssykehuset SANKS, UPA Karasjok 

3 Frøydis Nystad Nilsen Finnmarkssykehuset SANKS, BUP Karasjok   

4 Frode Boyne Finnmarkssykehuset SANKS, BUP Karasjok, kst. overlege NY 

5 Christel Eriksen Finnmarkssykehuset BUP, Alta 

6 Ann Christin Andersen Finnmarkssykehuset BUP, Alta,  

 Ingunn Rivertz Vatne UNN Nordreisa (NY) 

7 Steinar Nilsen UNN BUPA, Tromsø kst. Overlege* 

8 Randi Nesje Myhr UNN BUP Midt Troms 

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

10 Agnes Syversen UNN, UPS, Tromsø. 

11 

12 

Mette Medby 

Barbro Hætta 

UNN, BUP,  Harstad  ca 20% stilling hver 

Kst. Overlege 

13 Hilde Suhr UNN BUP, Tromsø (50%) 

14 Stein Inge Fandrem UNN RSS, Tromsø 

15 Tone Ellen Klæboe NLSH Korttidsenheten for ungdom, Bodø 

16 Per Willy Antonsen NLSH BUPA, Bodø 

17 Kamilla Kvikstad Mathisen NLSH BUPA, Bodø , kst. overlege(NY)  

18 Olav Eldøen NLSH BUPIS, Fauske   

19 Jens Olav Hessen, NLSH BUP, Stokmarknes 

 Solveig Tjøtta NLSH BUP, Stokmarknes (sluttet 1. sept. 2014) 

20 Sveinung Skårset NLSH BUP, Lofoten  

 Marenanne Liljedal NLSH BUP. Lofoten, kst. Overlege 

21 Carl Bechstrøm NLSH BUPA, Bodø kst. Overlege 

22 Heidi Åsheim Stordal NLSH BUPA, Bodø 

23 Ragnhild Walla Helgelandssykehuset BUP, Mo i Rana, 

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

25 Svante Brandén Helgelandssykehuset BUP, Brønnøysund 

 

 


