
  
 
 
 
 
 
 

Styrets årsberetning 
 
 
 
 

2018/2019 
 
 
 
 
 

Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening 
(NBUPF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i foreningen, styrets arbeid og 
eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsmeldingen gi 
et godt bilde av aktivitet og økonomisk status i foreningen. 
 

Innhold 
 
Foreningens formål s 3 

Medlemstall s 4 

Styrets sammensetning s 4 

Styrets arbeid s 5 

Foreningssaker s 5 

Hedersprisen s 5 

LISBUP s 5 

Kontakt med medlemmene s 5 

Kontakt med media s 6 

Høringsuttalelser s 6 

Samarbeid s 6 

Dnlf s 6 

NBUP s 7 

Hjernerådet s 7 

Internasjonalt s 7 

Fagpolitiske saker s 8 

Endring av spesialistutdanning s 8 

Pakkeforløp i Psykisk Helse og Rus s 8 

Digital tilgang til barns journal s 9 

Utvalg s 10 

BUP-dagene s 11 

Økonomi s 12 

Oversikt over vedlegg s 12 

 
 
 
 
 



Foreningens formål 
 
Foreningens formål defineres av §1-2 og §3-6-3 i Dnlfs lover i tillegg til 
formålsbeskrivelse i egne vedtekter: 
 
Dnlfs lov §1-2: 
Foreningens formål er: 
1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer. 
2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, 
sosiale og økonomiske interesser. 
3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. 
4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. 
5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk 
6. å fremme tiltak for folkehelsen. 
7. å arbeide med helsepolitiske spørsmål. 
 
Dnlfs lov §3-6-3: 
Fagmedisinske foreningers formål og oppgaver.   
 
(1) De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlag for det medisinske, faglige 
arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal 
de fagmedisinske foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med 
legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres 
på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige 
prioriteringer. 
 
(2) De fagmedisinske foreninger skal ha følgende hovedoppgaver: 

1. Vurdering og påvirkning av den medisinske grunnutdanning i forhold til 
utvikling i faget. 
2. Vurdering og påvirkning av spesialistutdanning i relevante fagområder i 
nært samarbeid med relevant spesialitetskomite. 
3. Arbeid med videre- og etterutdanning/kursvirksomhet, fagutvikling, 
forskning. 
4. Arbeid med hovedsakelig det faglige grunnlaget for organisering av 
helsetjenesten i og utenfor sykehus, lokalisering, utbygging av faget og 
samhandling innen og mellom helsetjeneste nivåene. 
5. Kontakt med akademisk medisin og medisinsk praksis nasjonalt og 
internasjonalt. 

 
NBUPF vedtekter, formålsbeskrivelse: 

1. Å fremme utvikling av faget barne- og ungdomspsykiatri, praktisk og 
vitenskapelig. 

2. Være pådriver og premissleverandør for å fremme barn og ungdoms psykiske 
helse. 

3. Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som 
arbeider for barne-og ungdomspsykiatri. 

 



Fagmedisinsk forening 
 
Legeforeningen har tre hovedsøyler:  
1. Tradisjonell fagforening som i varetar legenes lønns- og arbeidsforhold.  
2. Fylkesforeningene.  
3. Den faglige/fagpolitiske søylen. Den skal ivareta fagets videreføring gjennom de 
ulike spesialitetene, og samtidig bidra inn mot myndigheter og offentlighet med 
hensyn til utviklingen av helsevesenet. NBUPF hører til i denne søylen. 
 
 

Medlemstall 
 
Foreningen hadde pr. 01.02.18 630 medlemmer hvorav 580 er yrkesaktive, fordelt 
på 364 spesialister og 216 ikke-spesialister. Det er i tillegg registrert 72 
medlemmer over 67 år.  
 
 

Styrets sammensetning 
 
Styret består av: Valgperiode 
Leder Geir Liang 17-19 
Nestleder Ingebjørg Fahre 17-19 
Kasserer Ingvild Skogen Bauge 17-19 
Styremedlem Elin C. Holiløkk-Nakken (LISBUP) 17-19  
Styremedlem Judeson Joseph 17-19 
Styremedlem  Agnes Syversen 17-19  
Styremedlem Sjur Eriksrud Johansen 17-19 
Styremedlem  Kristin A Jakobsen  17-19 
Møtende Vara Ihuaku Ndukwe 17-19   
 
NBUPFs valgkomite: Per Willy Antonsen(leder), Sissel Øritsland, Ranveig Pütz, Guri 
Strøyer Andersen. 
 
Regnskapsfører: Lade Regnskap. Revisor: RSM Norge AS. 
 
 

Styrets arbeid 
 
Styret har i perioden hatt 4 styremøter: 3 møter i Oslo (Legenes Hus), 1 møte i 
forbindelse med BUP-dagene 2018. 
Google Docs brukes ofte i forbindelse med utarbeidelse av høringssvar. Leder har 
gjennom hele perioden vært frikjøpt 20 %. Styrets leder har vært styrets 
hovedsekretær. Hele den første delen av denne styreperioden ble preget av at 



styreleder fikk behandling mot, og ettervirkninger av en kreftsykdom. Oppgavene 
ble i denne perioden fordelt mellom de andre styremedlemmene. 
 
Ikke desto mindre er vi i styret stolte over at vi fikk utarbeidet en Questback for 
alle medlemmer om Legerollen i BUP og BUP-legenes arbeidshverdag, som vil bli 
gjennomført i begynnelsen av april 2019 og kan danne et godt utgangspunkt for 
fagpolitisk jobbing sammen med DNLF framover. 
 
Styret er også meget fornøyd over at vi i samarbeid med Spesialitetskomiteens 
leder, Marianne Kveldstad, og Melanie Ekholdt Huynh som har mange funksjoner 
både i R-BUP og Kvalitetsutvalget, fikk gjennomført årsmøtekurs, tross at vi ikke 
fikk rekruttert noen til å ha tradisjonelle BUP-dager.  
  
Styrets medlemmer har i tillegg til dette representert NBUPF i mange forskjellige 
samarbeidsfora: 
 

● DNLFs Faglandsråd 
● DNLFs tverrfaglige Ressursgruppe for Psykiatri og Rus 
● DNLFs arbeidsgruppe om samhandling i helsetjenestene ifb med innspill til 

ny Helse og Sykehusplan. 
● Dialogmøte med Forandringsfabrikken om medisinering i BUP 
● Faglig innspill om OCD, Selvskading og Seksualitet til NRK-programmet 

Newton 
● Dialogmøte med Hjernerådet og deltakelse på deres Årsmøte 
● Dialogmøte sammen med DNLF i Helse- og Omsorgsdepartementet 
● Innspill til HOD om Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse 
● Dialogmøte med utdanningsforbundet 
● Skriftlig innspill til Lovforslag i Stortinget 
● Møte i Helsedirektoratet om Psykofarmaka til Barn og Unge (Randi N. Myhr) 
● Dialog med Kavlifondet om “Kunnskapshull i psykiatrien” 
●  

 
Styrets arbeid kan videre deles i foreningssaker og fagpolitiske saker.

 
 
 

Foreningssaker 
 
 
Hedersprisen 
Hedersprisen er en tradisjon styret startet i 2013 for å hedre en av våre kollegaer 
for lang og tro tjeneste. Vi tenker spesielt på de som har stått i det kliniske 
arbeidet over år og dermed bidratt både til pasienttilbudet og opplæring av nye 
spesialister. Hverdagshelt er et ord som gir assosiasjoner i retning av hva vi tenker 
på.  
 
I 2018 gikk Hedersprisen til Sissel Øritsland 



 
 
LISBUP 
 
LISBUP har vært en aktiv organisasjon gjennom hele perioden. NBUPF har nytt godt 
av dette i oppgaver som utarbeiding av høringssvar og rekruttering inn til utvalg. 
Viser forøvrig til LISBUPs egen årsmelding som er lagt ved. Vi takker for godt 
samarbeid gjennom året. 
 
Styret i LISBUP: 

● Trine Marita Hansen, UNN 
● Elin C. Holiløkk-Nakken, OUS 
● Stanko Medic, Helse Bergen 
● Ranveig Pütz, Ahus 
● Maiken Hjort,OUS 
● Elen Røger, OUS  
● Karina Kleiven 

 
Kontakt med medlemmene 
 
Kontakten mellom styret og medlemmene blir i hovedsak ivaretatt av 
facebooksiden facebook.com/nbupf. Hjemmesiden legeforeningen.no/nbupf 
inneholder hovedsaklig interne saker for NBUPF, men lenkes videre til facebook. 
Redaktør for hjemmeside og facebooksiden er Judeson Joseph, Kristin Alise 
Jakobsen m.fl. Fellesmail er nbupf@nbupf.legeforeningen.no og betjenes av leder 
og nestleder, samt LISBUPs representant i NBUPF-styret deler av tiden. 
BUP-dagene har også en egen facebookside som går på rundgang fra arrangør til 
arrangør.  
 
Kontakt med media 
 
Styret har vært i kontakt med legeforeningens presseavdeling for å lage en 
kommunikasjonsplan. Dette arbeidet måtte settes på vent da leder ble syk, men er 
et prioritert punkt å ta opp igjen for neste styre; NBUPF skal være synlige og sette 
dagsorden. Det har ikke vært kapasitet til å skrive kronikker, men styret har nå 
flere aktuelle saker det kan være aktuelt å publisere noe på, evt i samarbeid med 
søsterorganisasjoner eller pasientorganisasjoner. Noen slike temaer kan være 
eksempelvis “Fritt innsyn i Journal for foreldre”, “Implementering av 
pakkeforløp”, “Barnets stemme i BUP”. Styret mottar gjerne innspill fra 
medlemmene, enten per epost (se adr ovenfor) eller Facebook.  
 
Høringsuttalelser 
 
Legeforeningen er høringsinstans på et stort antall saker som til dels er ganske 
omfattende og av varierende betydning for NBUPF. NBUPF har mulighet til å spille 
inn synspunkter til legeforeningen sentralt, med håp om at gode argumenter blir 
tatt inn i den endelige høringsuttalelsen fra Dnlf.  



 
Styret har sammen med LISBUP prioritert å avgi uttalelser i følgende saker denne 
perioden:  
 

● Spesialistforskriften 
● Veileder i vurdering av leger i spesialisering 
● RHFenes utviklingsplaner 
● Kjønnsinkongruens / kjønnsdysfori 
● Forskrift for betaling i poliklinikk 
● Gravide og rusmidler 
● Høring rapport fra ressursgruppe psykiatri og rus 
● Faglige råd for kliniske rettsmedisinske og medisinske undersøkelser i 

Statens Barnehus 
● Digital tilgang til journal, høring til Helse- og omsorgskomiteen på 

Stortinget, ifm representantforslag om å stenge digital tilgang.  
● Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3 

 
Noen av utvalgene har også bidratt med høringssvar. Dette kan være en veldig 
hensiktsmessig oppgave for Utvalgene. 
 
Samarbeid med Dnlf sentralt og med andre fagmedisinske 
foreninger: 
 
Seksjon for fagutvikling 
Dette  er Dnlfs stabsapparat som jobber opp mot de fagmedisinske foreningene og 
spesialforeningene. Seksjonen har bl.a. ledet arbeidet med utviklingsområdet 
psykisk helse og rus, som munnet ut i et innspillsdokument for Legeforeningen. 
NBUPFs leder, nestleder og flere styremedlemmer har i perioden hatt løpende 
kontakt med seksjonens leder og medarbeidere.  
 
Spesialitetskomiteen 
Denne oppnevnes av legeforeningen sentralt, men NBUPF anmodes om å foreslå 
medlemmer. Komiteen rapporterer til Legeforeningen, og virksomheten finansieres 
over legeforeningens budsjett. Omleggingen av spesialistutdanningen har vært 
hovedsak også i 2018. For øvrig vises til Spesialitetskomiteens årsmelding og 
nærmere beskrivelse av dette under de fagpolitiske sakene i Årsmeldingen. 
Som nevnt har Spesialitetskomiteens leder, Marianne E. Kveldstad bidratt vesentlig 
til utformingen av det faglige- og fagpolitiske programmet til BUP-dagene 2019. 
 
Legeforeningens landsstyre 
Dette er legeforeningens øverste organ, og behandler blant annet fagpolitiske 
saker. Trine Marita Hansen deltok for NBUPF/LISBUP i 2018. Det har videre vært en 
omlegging av strukturen i den fagmedisinske delen av legeforeningen, hvor det er 
opprettet et fagstyre og et faglandsråd for å styrke denne delen av foreningen. 
Faglandsrådet og fagstyret erstatter tidligere ordning med FaMe. Faglandsrådet er 
sammensatt av representanter fra alle fagmedisinske foreninger. Antall er vektet 
mot medlemsmassen i den enkelte fagmedisinske forening. Faglandsrådet velges i 
år med ulike tall og følger således landsstyrets syklus. Faglandsrådet holder 



landsråd i september og velger 9 representanter til fagstyret og ytterligere 11 
delegater til Legeforeningens landsstyre – til sammen 20 fagdelegater. Ingvild 
Skogen Bauge er valgt inn i fagstyret av Faglandsrådet. 
 
Norsk Psykiatrisk forening 
NBUPF har hatt kontakt med Norsk psykiatrisk forening gjennom felles utvalg. Vi 
tok kontakt med Npf-styret i forbindelse med arbeidet med Pakkeforløp og 
mediestrategi. Styreleder Geir Liang har også hatt kontakt med Npf-Styret om et 
samarbeid om å arrangere felles livsløpskurs, hvor vi kan lære av hverandres 
erfaringer. Grunnet sykdom hos leder stoppet dette arbeidet opp i 2018. 
 
Samarbeid med Barnelegeforeningen 
NBUPF stilte med leder og nestleder i et møte om tiltak mot vold mot barn, 
sammen med Barnelegeforeningens leder Ketil Størdal, hos President i Dnlf, Marit 
Hermansen i 2017. Dette har blitt fulgt opp videre i 2018. NBUPF er enige med 
Barnelegeforeningen i å videreutvikle samarbeidet om aktuelle saker som tangerer 
somatikk og psykiatri, slik som sosialpediatrien og CL-feltet. I kjølvannet av dette 
møtet ble alle leger i BUP invitert til Pediaterdagene i Trondheim i januar 2018. Vi 
bør legge til rette for å invitere Barnelegene til en felles dag på BUP-dagene 2020. 
 
Samarbeid med Psykologforeningen 
Leder i NBUPF har tatt et initiativ til et samarbeid med Psykologforeningen, men 
dette ble ikke prioritert i 2018 pga grunn av sykdom. 
 
Samarbeid med Pasientorganisasjoner 
Styret i NBUPF mener at foreningen og BUP-faget vil være tjent med et godt 
samarbeid mellom NBUPF og Pasientorganisasjoner, slik at vi får en bedre 
forståelse av hvordan BUP og Barnepsykiaterne fremstår utad. Foreløpig har styret 
konsentrert kontakten til de generelle pasientorganisasjonene, slik som Mental 
Helse Ungdom, Barweb (barn av rusmisbrukere) og Forandringsfabrikken.  
 
Hjernerådet 
Etter mandat fra årsmøtet i 2017 er NBUPF medlem i hjernerådet. Så langt har vi 
samarbeidet noe med Hjernerådet om høringsinnspill. Leder har hatt et 
samarbeidsmøte med Leder i Hjernerådet og deltok på deres Årsmøte. Foreløpig er 
hjernerådet lite representert av psykiatrien. Dette preger til en viss grad agenda 
og fokus der. De har imidlertid en meget politisk erfaren og dynamisk leder, som 
har uttalt et ønske om å få psykiatrien og BUP inn på agendaen som en selvsagt og 
naturlig del av det som omhandler Hjernehelse. Dette fordrer nok at NBUPF Leder 
eller noen fra Styret engasjerer seg, gjerne i samråd med NPF. 
 
Utdanningsforbundet 
Styret hadde i mai 2018 ved styremedlem Eriksrud Johansen et møte med 
rådgivere i Utdanningsforbundet med tanke på samarbeid rundt felles saker, slik 
som fokus på helse i skolen, evaluering av 6-årsreformen mm. Grunnet sykdom har 
det ikke vært kontakt siden, men samarbeidet vil bli tatt opp igjen i 2019. 
 
Landsforeningen for helsesykepleiere 



Styret v/ Eriksrud Johansen har hatt telefonmøter med styremedlem i 
Landsforeningen for helsesykepleiere mtp fremtidig samarbeid rundt saker som 
engasjerer våre foreninger. Samarbeidet fortsettes i 2019. 
 
 
Internasjonalt samarbeid 
 
European Society of Child and adolescent psychiatry (ESCAP), Vår europeiske 
”moderforening”  
I 2018 var det ingen som hadde anledning til å stille på den europeiske samlingen, 
men styremedlem Sjur E. Johansen stiller i Wien 30.06 - 02.07.19. 
European Union of Medical Specialists (UEMS) / Child and Adolescent Psychiatry 
(CAP): Marit Hafting og Gyri Vorren har vært våre representanter i 2017, og har 
orientert styret om dette arbeidet. Kristin Alise Jakobsen var med på møtet i 
september 2018, for å overlappe med, og deretter ta over for Marit Hafting.  
European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT):  
NBUPF er representert via LISBUP, som selv utpeker sine representanter til 
deltakelse i årlig konferanse. I 2018 hadde ingen fra LISBUP anledning til å reise. 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) 
Ingen fra NBUPF prioriterte å stille på AACAP sitt årsmøte i år. Det var delvis et 
økonomisk spørsmål og delvis et kapasitetsspørsmål. 
NBUPF fått god dialog med styret i World Psychiatric Association for CAP 
(WPA-CAP) ved Styreleder Norbert Skokauskas, som har et professorat ved RKBU i 
Helse Midt. De har etter eget utsagn fått en god dialog og funksjonsfordeling med 
IACAPAP som er den opprinnelige internasjonale moderorganisasjonen for alle 
lands barne- og ungdomspsykiatriske foreninger. 
 
 

Fagpolitiske saker 
 
 
Spesialistutdanningen og veiledning av LIS 
Styret har fulgt Helsedirektoratets arbeidet med å etablere ny organisering av 
spesialistutdanningen. Spesialitetskomiteen la ned en betydelig innsats i arbeid 
med læringsmål. Siden sist årsmøte har vi jobbet med innspill til 
spesialistforskriften, levert høringsuttalelse til denne, samt kommet med 
høringsuttalelse til veilederen i vurdering av LIS.  
 
Pakkeforløp i Psykisk Helse og Rus 
Implementeringen av pakkeforløpene er nå igang. Styret har svart på høringer i de 
forslagene til pakkeforløp som kom fra helsedirektoratet, og på de reviderte 
forslagene til pakkeforløp. Vi hadde også en representant i en overordnet 
referansegruppe og deltok i dialogmøter med Helsedirektoratet.  
 
Digital tilgang til barns journal  
Som kjent er digital tilgang til barns journal innført. Styret har jobbet med 



fagavdelingen i Legeforeningen for å få jobbet inn mot politikere og byråkrati mtp 
denne saken, og har sendt høringsuttalelse til Helse- og omsorgskomiteen på 
Stortinget, etter representantforslag fra Nicholas Wilkinson (SV). Helse- og 
omsorgskomiteen gikk ikke inn for å sperre BUP-journaler for elektronisk innsyn 
som foreslått av SV. Flertallet peker på behovet for opplæring og bevissthet blant 
behandlere rundt barns sårbarhet, og at EPJ-systemet enkelt må kunne sperre 
dokumenter for innsyn.  
I kjølvannet av dette, har prosjekt Vestlandspasienten satt i utprøving en 
“Akuttsperre” for spesialisthelsetjenesten, på bestilling fra produktstyret, som vi 
har hatt kontakt med. Meningen er at det skal implementeres i 
spesialisthelsetjenesten i øvrige regioner etter uttesting i Helse Vest. Akuttsperring 
vil sperre for foresatte sitt innsyn i alt på portalen og dermed også for alle aktører 
på  helsenorge.no, og  fastlegen skal varsles om det settes en sperring.  
 
Vår grunnholdning er at foreldres digitale innsyn i barns BUP-journal ikke alltid er 
til barns beste og i verste fall kan være til skade for barnet. Vi ser det slik at dette 
er en begynnelse mot en bedre håndtering av dette, en liten seier. 
 
Foreldres øvrige innsynsrett og mulighet til å få skrevet ut journal og få en 
gjennomgang med fagpersonell før utlevering, berøres ikke av dette.  
 
Veileder i barne- og ungdomspsykiatri  
Kvalitetsutvalget startet jobben med å digitalisere veilederen, og har fikk i fjor 
tilskudd fra Helsedirektoratet/Kvalitetsfondet på 90.000,- kroner. Da 
Legeforeningen har varslet at de i nær framtid kommer med en ny løsning for 
digitalisering av dette innholdet og en felles plattform for alle fagmedisinske 
foreninger som er gratis, har en besluttet å vente på dette. Disse pengene har 
derfor blant annet gått til en informasjonsvideo om “Hva er en barnepsykiater?” i 
regi av Kvalitetsutvalget.  
 
Questbackundersøkelse om arbeidsmiljø og forsvarlighet 
Leder har jobbet med fagavdelingen i Legeforeningen for å få lagd en 
Questbackundersøkelse til alle medlemmer om arbeidsmiljø og forsvarlighet. 
Denne har det vært jobbet med over tid for å kvalitetssikre spørsmål, og opp mot 
legeforeningen for å sikre at det ikke bare gjøres en undersøkelse, men at det blir 
gjort tiltak mtp de funn som eventuelt dukker opp.  
Selve undersøkelsen vil bli gjennomført i midten av april 2019. Vi satser på å 
presentere de første resultatene på årets modifiserte BUP-dager i Oslo i slutten av 
mai 2019. 
 
   

Utvalg 
 
NBUPF har gjennom årene opprettet en rekke utvalg. Utvalgene er foreningens og 
styrets rådgivende organer innenfor sine felt. Medlemmer av faste utvalg velges på 
Årsmøtet, sist gang i 2018. 

http://helsenorge.no/
http://helsenorge.no/


 
Styreleder har organisert styrets arbeid slik at styret har en kontaktperson til alle 
utvalg. Holiløkk-Nakken har hatt denne oppgaven i 2018. Som det også fremgår i 
innledende avsnitt til foreningssakene har styret involvert utvalgslederne i 
budsjettprosessen og bedt om at utvalgene anslår hva de tenker de skal bruke av 
utgifter knyttet til egen aktivitet. Med tanke på at foreningen har gått såpass i 
underskudd som den har de siste årene, har styret jobbet for å avklare hvordan 
utvalgsaktivitet skal dekkes av foreningen. Dette er en pågående prosess.  
 
Styret takker på vegne av foreningen utvalgene våre for engasjement og 
arbeidsvilje gjennom året. 
 

Spesialitetskomiteen 
Dnlf 
 
 
 

Medlemmer 
Marianne Kveldstad, Randi Nesje Myhr, 
Gro Janne Wergeland, Marianne Østevik 
Skaug, Gro Dale Lie, Jonny Hovland, 
Judeson Joseph (LIS), Trine Marita 
Hansen (LIS) 

Kontaktperson i 
spesialiteskomiteen
:  
Judeson Joseph 

  

Navn på utvalg 
 

Medlemmer (etter årsmøte april 2018)   

Psykoterapiutvalget 
 

Linda Beate Havmøller (leder), Gro Janne 
Wergeland, Knut Asbjørn Ulstein, Eirin Theodorsen, 
Randi Ulberg 

 

Utvalg for 
rettspsykiatri NBUPF 

Øystein Grov (leder), Hans Ole Korsgaard, Tone 
Bjerkreim, Trude Fixdal (ikke levert årsmelding) 

 

Utvalg for 
konsultasjon-liaison 
barnepsykiatri og 
psykosomatisk 
medisin 

Trond H. Diseth (leder), Betty van Roy, Helene 
Gjone, Jan Skandsen, Maire Wellner, Anne Karen 
Bakken, Camilla Widerøe, Morten D. Odberg, Hanne 
Reitan, Stig Rune Rørvik, Hans Petter Fundingsrud 
(Barnelegeforeningen) 

 

Utvalg for sped- og 
småbarns psykiske 
helse 

Sissel Øritsland (leder), Astrid Irene Nerøien 
Urdshals, Jens Olav Hessen, Anne Karin Ullebø 
 

 

Kvalitetsutvalget   Melanie Ekholdt Huynh (leder), Line Knutsen Lund, 
Jorun Schei 

 

Utvalg for 
samfunnspsykiatri, 
helseøkonomi og 
helseledelse (med 
Npf) 

John Berg (Npf, leder), Ola Marstein (Npf), Pål 
Sandvik (Npf), Else Malthe-Sørenssen (Npf), Rikard 
Nygård, August Brustad 
 

 



Utvalg for 
transkulturell 
psykiatri/barne- og 
ungdomspsykiatri og 
global mental helse 
(med Npf) 

Suraj Thapa (Npf, leder), Shahram Shaygani (Npf), 
Lars Lien (Npf), Biravina Devarajan (Npf), Ihuaku 
Nkechi Ndukwe, Øystein Sørbye 

 

Historisk 
arkivgruppe 

Ida Garløv   

 
 
Utvalg i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening (NPF) 
Vi har positiv erfaring med å samarbeide med Norsk psykiatrisk forening i utvalg. 
Så langt har dette foregått på to måter: 
 

● Felles utvalg: Utvalg for transkulturell psykiatri/barne- og 
ungdomspsykiatri og global mental helse  og Utvalg for samfunnspsykiatri, 
helseøkonomi og helseledelse 

 
Transkulturelt utvalg har deltatt i et prosjekt i Nepal  for å utdanne psykiatere i 
Nepal. Dette har vært vellykket. Styret har vedtatt å støtte en nytt 3-årig prosjekt 
med å utdanne en barne- og ungdomspsykiater i 2019, 2020 og 2021.  
 
 

BUP-dagene 
 
  
BUP- dagene 2018 ble arrangert i Stavanger. Godt arrangert med både faglig og 
sosialt innhold på topp!  
 
BUP- dagene i 2019 blir arrangert av Kveldstad og Huyhn i samarbeid med 
Styreleder. Tema i år blir Videre- og Etterutdanningsreformen, veiledning av LIS og 
Psykofarmakologi.  
 
BUP-dagene 2020 blir arrangert av Sykehuset Innlandet. Vi gleder oss! 
BUP Østfold er utfordret til å arrangere i 2021, evt i samarbeid med Oslo og 
Akershus.  
 
Styret oppfordrer med dette alle BUP-regioner om å vurdere når man kan være 
aktuell som framtidig arrangør. BUP-dagene er en fin anledning til å sette din 
region “på kartet”. Det er utviklet et godt erfaringsdokument som er en betydelig 
hjelp til å organisere prosjektet. 
 
 



ØKONOMI 
 
Inntektene i Foreningen består av medlemskontingent og har fram til 2019 også 
bestått av et tilskudd fra Helsedepartementet, som foreningen har brukt til å 
organisere Grunnkursene i BUP. Fra 2019 overtar Helseforetakenes Regionale 
Utdanningsutvalg (Regut) denne oppgaven. 
Utgiftene går hovedsakelig til refusjon av utgifter knyttet til reiser ifm 
møtedeltakelse, frikjøp av styrets leder tilsvarende 20 % stilling og økonomisk 
dekning av ekstra grunnkursleder. 
 
Til tross for tiltakene som ble beskrevet i innledningen til avsnittet om 
Foreningsarbeid, gikk årets regnskap i minus med kr 195.133,-  
I 2016 gikk driften med et underskudd på ca kr 143 000,-  
  
Styret som tiltrådte i juni 2017 har siste halvdel av 2017 jobbet med å analysere 
hvorfor. Det var ikke så enkelt, da tidligere års regnskap og budsjetter er 
spesifisert på litt forskjellige måter.  
Kasserer og Leder gikk gjennom alle bilagene for hele 2017 og utarbeidet en 
oversikt som viste at rundt 70% av utgiftene gikk til de tre hovedpostene: ekstra 
grunnkursleder ca 25%, Styrets aktivitet ca 25% og frikjøp av leder ca 20%. De siste 
30 % utgjøres i all hovedsak av LISBUP sin aktivitet, faste utgifter til regnskapsfører 
og revisor, samt utgifter knyttet til utvalgenes aktivitet, altså akkurat det vi skal 
bruke pengene på. Hverken Styre eller Utvalgene har hatt store middager eller 
andre former for luksus. 
 
Styret har på bakgrunn av dette gjort følgende foreløpige konklusjon:  
Reiseutgiftene og aktiviteten generelt ser ut til å ha økt en del, mens inntektene 
har vært nokså stabile de siste årene. Man har enda til gode å drifte foreningen et 
helt år med den bevisstheten og styringen vi går inn i 2019 med. Styret velger 
derfor å ikke fremme forslag om å øke medlemskontingenten i år, men Leder og 
Kasserer skal fram mot Årsmøtet gjennomgå tidligere års regnskap, slik at vi kan gi 
en god forklaring på årets underskudd. Etter 2019 vil vi også ha et bedre grunnlag 
for å vurdere om vi må øke inntektssiden fremover. 
 
 

Oversikt over vedlegg 
 
Vedlegg (1) Regnskap 2018 (fra Revisor) 
Vedlegg (2) Styrets forslag til Budsjett for 2019 
Vedlegg (3) Årsrapporter fra Utvalg 
Vedlegg (4) Årsmøtesak: Endring i valg på Styrets sammensetning 
Vedlegg (5) Årsmøtesak: Vedtektsendring 
 
 
For styret i NBUPF 
08.04.19 Oslo 



 
 
Geir Liang Ingebjørg Fahre   Ingvild Skogen Bauge 

Styreleder Nestleder     Kasserer 
 

 
Kristin Alise Jakobsen Judeson Joseph Agnes Syversen 

Styremedlem Styremedlem   Styremedlem 
 
 

 

Sjur E. Johansen Elin C. Holiløkk-Nakken   Ihuaku Ndukwe 

Styremedlem Styremedlem, repr. fra LISBUP Møtende Varamedlem
 

 





  

  

 

 

Psykoterapiutvalget 

 

Årsrapport fra Psykoterapiutvalget i Spesialitetskomiteen i barne- og 

ungdomspsykiatri for 2018 

 

Utvalget har bestått av følgende medlemmer: 

Linda Beate Havmøller, leder 

Gro Janne Wergeland  

Knut Asbjørn Ulstein 

Eirin Theodorsen 

Randi Ulberg 

 

Psykoterapiutvalget i Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri ble i samarbeid med styret i 

NBUPF opprettet som et underutvalg våren 2006. Psykoterapiutvalget har i 2012 fått ny organisering 

og nytt mandat som beskrevet i årsmelding for 2014. 

Vi tar det med her for helhetens skyld: 

Formål: 

Psykoterapiutvalget skal etablere, evaluere, kvalitetssikre og foreslå justeringer av den 

obligatorisk formelle, relasjonelle opplæring. 

Sammensetning og oppgaver: 

1. Psykoterapiutvalget (PTU) er et utvalg under spesialitetskomiteen i barne- og 

ungdomspsykiatri. 1 av utvalgets medlemmer sitter i spesialitetskomiteen* i barne- og 

ungdomspsykiatri,1 medlem sitter i styret i NBUPF, 3 frie medlemmer hvorav minst en bør 

være i spesialisering.  

2. PTU består av 5 medlemmer som oppnevnes for fire år ad gangen. Utvalget konstituerer 

seg innad.  

3.PTU skal innstille kandidater til godkjenning som psykoterapiveiledere. 

4.PTU skal arrangere seminarer i veiledningens pedagogikk for veilederkandidater. 

5. PTU skal arrangere minst ett etterutdanningsseminar pr. år for godkjente 

psykoterapiveiledere. 

6.  PTU tar initiativ til og samarbeider med andre samarbeidspartnere om å arrangere 

psykoterapiseminarer for ferdige spesialister og andre psykoterapirelaterte seminarserier og 

utdanningsprogrammer.  

7. PTU skal løpende vurdere de foreliggende utdanningskravene til psykoterapi i spesialist- og 

veilederutdanningen og eventuelt foreslå endringer i disse for spesialitetskomiteen. 

 

*Representanten fra Spesialitetskomiteen må være godkjent psykoterapiveileder,  
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Til punktene: 

Punkt 1: 

Vi har ikke lyktes i å få medlem fra styret i NBUPF med i utvalget, selv om det har vært 

etterspurt. Dessverre har vi heller ikke en lege i spesialisering i utvalget. Wergeland er 

representant fra spesialitetskomiteen, men ikke godkjent psykoterapiveileder (hun er i ferd 

med å ta KAT- veilederutdanning). Ulberg er godkjent psykoterapiveileder. 

 

Punkt 3: Vi har ikke fått tilsendt noen forespørsler om godkjenning av psykoterapiveiledere i 

2018. 

 

Punkt 4: Det er nå mange nok interesserte til å holde en ny seminarrekke i 

psykoterapiveiledningens pedagogikk, og det er nå et seminar under planlegging. Utlysningen 

er ventet å komme snart. 

 

Punkt 5: Det har de siste årene blitt planlagt og lyst ut et kurs for godkjente 

psykoterapiveiledere annethvert år, men de har to ganger på rad blitt avlyst pga for få 

påmeldte, sist i 2016.  

Etter avtale med Spesialitetskomiteen har vi i stedet i 2018 fokusert på å lage en seminarrekke 

om veiledning for «de første 40 timene» med psykoterapiveiledning som LIS skal ha i den 

nye LIS-ordningen, slik at overleger kan ha en samlet tilnærmingsmåte her. 

 

Punkt 6: Dette har blitt overlatt til de enkelte terapiretningenes foreninger. Det har blitt startet 

opp seminarer i både kognitiv, familie- og psykodynamisk terapi i året som har gått. Det har 

blitt jobbet med å stimulere til flere seminarer.  

 

Punkt 7: Her har spesialitetskomiteen gjort et stort arbeid med å foreslå tilpasninger i 

spesialistutdanningen og -reglene etter endringene som myndighetene vil gjennomføre, 

inkludert for psykoterapi. 

Psykoterapiutvalget har i 2018 i samråd med fagmiljøene, laget målbeskrivelser for seminarer 

i kognitiv terapi, familieterapi og psykodynamisk terapi for barn og unge. Det planlegges også 

en målbeskrivelse for gruppeterapi for barn og unge. Disse vil bli sendt til 

spesialitetskomiteen for godkjenning/ferdigstilling etter hvert som de er ferdige. 

 

Aktivitet i Psykoterapiutvalget i 2018: 

 

Psykoterapiutvalgets arbeid dette året har bestått i  

1) Å utvikle et veiledningsseminar for overleger, se over 

2) Å lage målbeskrivelser for ulike terapiretningers seminarer, se over 

3) Å planlegge nytt veiledningspedagogikkseminar for psykodynamisk terapi med barn 

og ungdom fra oktober 19 (dette er nesten ferdig planlagt) 

4) Videre jobbing med evaluering av de relasjonelle grunnkursmodulene, og oppstart av 

nye forelesere  

 

 

 Utvalgsmøter:  
Utvalget har hatt 2 møter i 2018, ett på GoToMeeting 15.10.18, og ett fysisk på Legenes Hus 10.12.18, 

der vi jobbet mest med å utvikle det nye veiledningsseminaret. 
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Bergen, 13.02.19 

Linda Beate Havmøller, leder 

Vedlegg: Læringsmål for seminarene i KAT, familieterapi og psykodynamisk terapi med barn og 

ungdom, samt kursbeskrivelsen vi har laget. 
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Seminar i grunnleggende psykoterapiveiledning 
Målgruppe, omfang og format: 

● For spesialister i barne-og ungdomspsykiatri 

● 2x2 dager 

● Forelesninger og gruppearbeid 

o Ta med en problemstilling fra veiledningstime 

 

Bakgrunn: 

● I ny LIS-utdanning er det anbefalt 40 timers veiledning i grunnleggende relasjonell forståelse.  

● Psykoterapiutvalget vurderer at det er nødvendig med kompetanseheving for spesialister 

som skal gi denne veiledningen til LIS. 

● Psykoterapiutvalget har på oppdrag fra spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri 

utarbeidet forslag til innhold i veiledningen. 

● Vi foreslår at denne opplæringen tilbys som et seminar, i første omgang som et pilotprosjekt 

nasjonalt, og deretter kan det vurderes om det så skal arrangeres regionalt. 

 

Noen temaer som bør belyses i den grunnleggende relasjonelle psykoterapiveiledningen: 

● Grunnleggende relasjonsforståelse 

● Å bruke relasjonen i møtet med pasienter med ulike utfordringer, med pårørende og 

samarbeidspartnere 

● Profesjonell empati vs å være privat 

● Fellesfaktorer i all terapi 

o Alliansebygging 

o Rammer for terapi 

o Korrigerende emosjonelle erfaringer 

o Brudd i relasjonen, reparasjon 

● Forstå egne reaksjoner 

● Håndtering av terapeutfeil 

● De fire ulike terapiretningene (familieterapi, kognitiv atferdsterapi, gruppeterapi og 

psykodynamisk terapi) og drøfte retningsvalg med LIS 

 

Innhold i veiledningsseminaret: 

Samling 1: 

● Rammer for psykoterapiveiledningen  

● Relasjon mellom LIS og veileder 

● Grunnleggende veiledningspedagogikk 

● Veilederrollen: trener og dommer 

● Hvordan tilpasse veiledningen til den enkelte LIS 

● Veiledningsprosessens ulike faser: begynnelse, midtdel, avslutning 

● Aktuelle temaer i psykoterapiveiledning: se over 
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Samling 2: 

● Spesielt om hver av de fire terapiretningene 

● Hvilke ord brukes om de samme fenomenene i ulike terapiretninger? 

● Hva gjør terapeuter gode? 

● Vansker i veiledningen 

● Egnethetsvurdering 

● Igjen minne om rammene for veiledning og viktighet av veiledning 
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Målbeskrivelse for utdannelse i psykodynamisk psykoterapi for 
leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri  
 

Formål:  
Individuell psykoterapi er en behandlingstilnærming som alle spesialister i barne- og 
ungdomspsykiatri skal ha kompetanse i.  
 
Psykodynamisk psykoterapi (PDT) innebærer å arbeide med de tanker, følelser og 
fantasier, bevisste og ubevisste, som aktiveres hos barnet eller ungdommen.  PDT er 
et viktig behandlingsalternativ for barn og unge med psykiske vansker og lidelser. Det 
er en terapiform som er aktuell ved en lang rekke barne- og ungdomspsykiatriske 
tilstander.  
 
Psykoterapiutdanningen i PDT vektlegger at kandidaten tilegner seg gode 
psykoterapeutiske holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter som har 
verdi utover den klassiske psykoterapisituasjonen. Kunnskap om motivasjon - bevisst 
og ubevisst – er sentral, ved siden av kunnskap om viktige prosesser i møtet mellom 
pasient og behandler. Ikke minst er det viktig at behandlerens eget bidrag i 
relasjonen blir tema for refleksjon. Betydning av respekt, empati, innlevelse, 
intersubjektivitet og relasjonsbyggende faktorer blir stadig bedre beskrevet. 
Utdanningen må gi grunnlag for en tilegning og anvendelse av empirisk kunnskap om 
tilknytning, relasjoner og andre faktorer som bidrar til endring i menneskers atferd og 
følelsesliv. Dette er grunnleggende for en god klinisk virksomhet. 
 
Utdanningen i individuell PDT skal gi et personlig grunnlag for å møte enkeltpasienter 
og familier med barn/ungdommer i ulike utviklingsfaser, med forskjellig bakgrunn i 
ulike kliniske sammenhenger. Utdanningen får dermed en mye bredere betydning 
enn det å lære seg ulike behandlingsmodeller og teknikker.  
 
Utdanningen i psykodynamisk psykoterapi innebærer en innføring i et 
utviklingspsykologisk perspektiv, og å forstå barnet og ungdommen sett i lys av tidlig 
samspill og tilknytning. Utdanningen skal gi en forståelse for den terapeutiske 
prosess og for sentrale begreper innen psykoanalytisk/psykodynamisk tenkning. 
Eksempler kan være overføring/motoverføring, projektiv identifikasjon, 
forsvarsmekanismer, motstand, andre former for bevisst og ubevisst kommunikasjon, 
containment, avverger, mestringsstrategier, mentalisering, intersubjektivitet, tolkning 
og intervensjonsmuligheter.  
 
Utdanningen skal gi en forståelse for og etablering av rammer for terapien, 
betydningen av foreldrearbeid, indikasjoner og kontraindikasjoner. Som grunnlag for 
de terapeutiske overveielser er det viktig å vektlegge en psykologisk/barnepsykiatrisk 
utredning. Lekeobservasjon vil være en viktig metode i den sammenheng. Det bør 
være kjennskap også til andre projektive utredningsmetoder.  
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Som ledd i en psykodynamisk terapiutdanning inngår kunnskap om tverrfaglig 
samarbeid og samarbeid på tvers av instanser. En psykodynamisk skolert terapeut 
skal kunne bidra med en dypere forståelse av barnets eller ungdommens 
symptombilde, og være en «oversetter» til barnets/ungdommens omgivelser. 
Gjennom sin utdanning skal terapeuten også ha fått en god forståelse for viktigheten 
av pasientens nære omgivelser. En utdanning i PDT innebærer i tillegg til å lære en 
spesifikk metode, også psykodynamiske diagnostiske overveielser. 
 
Læringsmål:  Etter gjennomført kurs skal legen i spesialisering ha tilegnet seg en 
forståelse av og kunnskap om:  

1. Hvordan en som terapeut fungerer i relasjon til andre og hvordan andre virker 
på en selv. 

2. Hvordan prosessen i et møte mellom to mennesker i en terapisituasjon utvikler 
seg. 

3. Utviklingspsykologi, psykopatologi og psykoterapeutiske grunnbegreper. 
4. Hvordan en kan vurdere indikasjoner/muligheter for endring ved 

psykodynamisk behandling 
5. De spesielle uttrykks-/kommunikasjonsformer som er viktige i arbeidet med 

barn og unge basert på utviklingspsykologisk kunnskap. 
6. Vurderinger rundt avslutning av terapiforløp 
7. En teoretisk referanseramme og begreper som gjør det mulig å kommunisere 

om vurderinger og prosesser både for å kunne gjøre en evaluering og for å 
kunne kommunisere med kolleger. 

Klinisk evaluering forutsetter kunnskap om andre deler av det barne- og 
ungdomspsykiatriske fagfeltet, bl.a. det psykiatriske intervju, forskjellige typer 
observasjoner, bruk av tester og etablering av nødvendige rammebetingelser. Legen 
skal etter gjennomført seminar, kunne evaluere pasienten i henhold til egnethet for 
forskjellige terapiformer og kunne gjennomføre selvstendig psykoterapeutisk 
behandling som omfatter alle faser; evaluering, åpnings-, midt- og avslutningsfase. 
Behovet for metodefordypning i ulike terapiformer ivaretas ved senere frivillig 
påbygging. 
 
Målgruppe: Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Seminarene er i 
hovedsak for psykologer og leger.  
 
Seminar:  
Omfang: Minimum 192 timers obligatorisk utdanning over 2 år i individuell 
psykoterapi med barn og ungdom med minimum 8 samlinger pr. år.  
Det bør organiseres et valgfritt 3. år som imidlertid er obligatorisk for å kunne bli 
godkjent som psykoterapiveileder.  
 
Gruppestørrelse: For å sikre nødvendig egenaktivitet, bør antallet deltakere ikke 
overskride 8.  
 
Sammensetning: Gruppene bør være gjennomgående med faste deltakere. 
 
Arbeidsform: Seminarene er todelte og lagt opp praktisk-teoretisk. Deltakerne leser 
litteratur som gjennomgås og drøftes i gruppen. Dernest har deltakerne ansvar for å 
legge fram klinisk materiale til drøfting i gruppen. Det kliniske materialet presenteres i 
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form av videoopptak, lydbåndopptak eller detaljerte utskrifter fra terapitimer. 
Drøftingen i gruppen er ikke en veiledning, men en fri klinisk drøfting ut fra det 
framlagte materialet. Undervisningen er prosessorientert, der en søker å integrere 
den kliniske og teoretiske tilegnelsen. 
 
For å få godkjent seminaret må kandidaten være tilstede minimum 80 % av 
seminartiden. 
 
Under seminarperioden må det forutsettes at deltakerne er i en arbeidssituasjon som 
gir relevant praksis under veiledning. 
 
Krav til seminarleder: Lærerne ved seminarene skal være spesialister i barne- og 
ungdomspsykiatri og skal fylle kravene som godkjent psykoterapiveileder. 
Seminarledere med tilsvarende kompetanse kan godkjennes etter søknad til 
Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri.  
 
Forankring i teoretisk og empirisk forskningslitteratur:  En psykodynamisk 
forståelse er basis i PDT-utdanningen. Utdanningen må gi kunnskap om prinsippene 
som anvendes i terapiforløp med åpen avslutning og korttids-/tidsavgrenset 
psykoterapi. Det er viktig at PDT-utdanningen inkluderer forskningsbasert kunnskap 
innenfor det dynamiske feltet og ser dette i sammenheng med empirisk forskning 
innenfor andre terapiretninger. 
 
Krav til klinisk praksis: Spesialistkandidaten må i løpet av seminarperioden 
minimum ha hatt tre veiledede terapier; en med førskolebarn, en med barn i 
barneskolealder og en ungdom. Kandidatene forutsettes å utføre psykoterapeutisk 
pasientbehandling under veiledning gjennom hele seminartiden. I tillegg skal 
kandidaten ha egen erfaring med foreldrearbeid knyttet til barn eller ungdom som går 
i terapi.  
 
Veiledning:  Psykoterapiveiledning skal gis av godkjent psykoterapiveileder og bør 
strekke seg over hele den tiden et psykoterapiseminar pågår (2 år) med minimum 65 
timer. Psykoterapiveiledningen skal attesteres.  

Litteratur: Litteraturen på seminaret må både ha artikler/bøker fra den mer klassiske 
litteraturen, som A. Freud, Klein, Bowlby, Winnicott og Bion, og fra nyere teoretikere 
som Stern, Fonagy og Target. Oppdatert psykoterapeutisk empirisk PDT-forskning 
må presenteres. Nevropsykologisk kunnskap om utviklingsprosesser bør inngå i 
utdanningen f. eks. belyst med litteratur fra Shore og Hart. Videre bør det inngå 
kunnskap om ulike perspektiver på utviklingspsykologi med vekt på nyere 
spedbarnsforskning. Litteraturlisten bør jevnlig revideres og erstattes eller suppleres 
med oppdatert litteratur.  
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Målbeskrivelse for utdanning i familieterapi for barn og ungdom  
 
Målbeskrivelsen for den toårige utdanningen i familieterapi er dekkende for 
læringsmålene som omhandler terapiutdanning i den nye spesialistutdanningen for 
leger i spesialisering, se vedlegg 1. Målbeskrivelsen er basert på anbefalinger fra 
Institute of Family Therapy (IFT) om innhold i utdanning i familieterapi. 
 
Bakgrunn og formål 
 
I familieterapi er systemet barnet eller ungdommen inngår i særlig viktig. En forsøker 
å forstå individet ved å se på helheten av relasjoner barnet eller ungdommen er en 
del av. 
 
Utdanningen vektlegger klinisk anvendelse av teori og metoder i arbeid med familier 
med forskjellig type problematikk. Gjennom utdanningen blir studenten bevisst  
klient – terapeutrelasjonen og den terapeutiske prosess. Videre utforskes bruk av 
egen person i terapeutisk arbeid med individer, par og familier. Gjennom de 
forskjellige arbeidsmetodene i utdanningen oppøves ferdigheter i skriftlig fremstilling 
av egne erfaringer og ideer, teoretiske vurderinger og klinisk materiale. Det legges 
også vekt på utvikling av familieterapeutiske tilnærminger tilpasset egen 
arbeidssituasjon.  
 
Utdanningen gir en innføring i grunnleggende begreper og sentrale teorier innen 
systemforståelse og relasjonstenking, og knytter dette opp til terapeutiske holdninger 
og metodiske tilnærminger slik den praktiseres nasjonalt og internasjonalt. Dette 
omfatter både tradisjonelle teorier innenfor familieteori og samarbeidende 
terapiformer med utgangspunkt i en sosialkonstruksjonistisk forståelse. Kunnskap om 
barn og unges utvikling og sosiale forståelse vektlegges. Det tilstrebes å ha en åpen 
og undersøkende dialog og ideutveksling mellom ulike forståelsesformer og 
terapitilnærminger. Utdanningen setter aktuelle teorier inn i en vitenskapsfilosofisk 
sammenheng og fokuserer på etiske dilemmaer knyttet til grunnlagsforståelse.  
 
Selv om utdanningsprogrammet er metodespesifikt, har det et overordnet mål å 
utvikle deltakernes kompetanse med utgangspunkt i hele bredden av de 
behandlingsoppgaver som en spesialist møter innenfor psykisk helsevern for barn og 
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unge. Undervisning og veiledning vil ha et metodespesifikt fokus, men 
utviklingspsykologisk kunnskap og andre sentrale prosesser skal også ha en viktig 
plass. I undervisning og veiledning inngår tilegnelse av grunnleggende terapeutiske 
holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter med vekt på å få til 
samarbeid med familien. 
 
Læringsmål 
 
Etter gjennomført utdanning skal legen i spesialisering ha tilegnet seg: 
 
Kunnskap:  
• Familieterapiens historie.  
• Vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. Verdimessige premisser og etiske 
perspektiv i familieterapi.  
• Grunnlagstenkning i behandling. Hva skaper forandring?  
• Innføring i aktuelle teorier, begreper og metoder i familieterapi.  
• Ulike måter å forstå barn og ungdoms psykiske helse og helseproblemer i kontekst  
  
Ferdigheter:  
• Trening på klinisk anvendelse av teori og metoder i arbeid med familier med 
forskjellig type problematikk.  
• Trening på å kunne forstå og anvende systemisk tenking i arbeidet med familier og 
det profesjonelle nettverket.  
  
Generell kompetanse:  
• Klient – terapeut relasjonen og den terapeutiske prosess.  
• Kandidaten kan integrere kunnskap og ferdigheter i videreutvikling av en integrert 
personlig terapeutisk holdning.  
• Kandidaten har et reflektert forhold til egne holdninger og verdier og betydningen 
dette har i arbeid med mennesker som søker profesjonell hjelp  
• Utvikling av familieterapeutiske tilnærminger tilpasset egen arbeidssituasjon. 
• Skriftlig fremstilling av egne erfaringer og ideer, teoretiske vurderinger og klinisk 
materiale. 
 
Etiske refleksjoner vektlegges gjennom utdanningen 
 
Målgruppe 
Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Seminarene kan være åpne for 
psykologer og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med 
relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende) og 
klinisk erfaring. Søkere må arbeide direkte med barn og ungdoms psykiske 
helse under utdanningen, der møter med familier inngår som en vesentlig del. 
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Samlingsbaserte kurs 
Den teoretiske delen av studiet blir organisert med to dager undervisning hver 
måned, 10 samlinger per år over fire semester. Undervisningen veksler mellom 
forelesninger og studentens egen muntlige deltakelse, øvelse og refleksjon. 
Veiledningen vil inkludere videofremvisning og veiledning på kasus, med hovedvekt 
på veiledning i grupper. 
 
Arbeidsformer 
• Presentasjon av teori og metoder gjennom forelesninger og diskusjoner.  
• Arbeid i grupper med aktuelle temaer og spørsmål.  
• Praktisering av kliniske intervjuteknikker. 
• Utprøving av roller som intervjuer, observatør og intervjuobjekt.  
• Arbeid med egne historier, bl.a. med genogram og skulpturering. 
• Rollespill av arbeid med klienter og med ulike terapeutiske tilnærminger.  
• Presentasjon av kliniske videoer som viser aktuelle terapeutiske metoder.  
• Arbeid med studentenes kliniske videoer sett i forhold til teori, metodisk tilnærming 
og etiske spørsmål.  
 
Sammensetning 
Gruppene bør være gjennomgående med faste deltakere. 
 
Klinisk arbeid 
Det blir lagt vekt på den kliniske delen av utdanningen, slik at studentene kan:  
• utvikle familieterapeutiske holdninger og ferdigheter  
• integrere teori og praksis i størst mulig grad  
• utvikle sin personlige og terapeutiske arbeidsmåte gjennom samspillet 
mellom undervisning, selvstudier, klinisk praksis og veiledning 
 
Veiledning 
I tillegg til samlingene skal hver enkelt deltager få minst 65 timer veiledning, 
hovedsakelig i gruppe, men også individuell veiledning. Gruppeveiledningen foregår i 
gruppe med inntil 6 deltakere. Det kreves at alle deltakerne i gruppen må være aktive 
både ved å fremlegge egne saker og i drøftinger av de andres terapier. Veiledningen 
skal i hovedsak gis i forhold til video- eller lydbåndopptak som deltaker har gjort av 
egen terapi med barn/ungdom. Veiledningsprosessen skal være basert på 
studentens praksis med familier. Veilederens oppgave er blant annet å hjelpe 
studenten til å knytte teori fra utdanningen til studentens kliniske virksomhet. Veileder 
må derfor ha god kjennskap til utdanningens innhold og progresjon. 
 
Krav til veiledere 
• Godkjent veileder fra egen fagforening der hvor slik godkjenning finnes.  
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• Minst fem års praksis som familieterapeut. 
• Egen videreutdanning/spesialisering i familieterapi.  
• Minst 40 timers praksis med å gi veiledning i familieterapi. 
• God kjennskap til relasjons- og systemorientert teori og utvikling innen fagfeltet 
 
Krav til klinisk praksis 
I utdanningstiden skal studentene være i minimum 50 % stilling der endringsarbeid 
med familier eller familieterapi utgjør en vesentlig del av behandlingen. En utprøving 
av nye tilnærminger i direkte klientarbeid må skje gjennom kvalifisert veiledning.  
 
Den kliniske delen blir ivaretatt ved at studentene: 
• er i en arbeidssituasjon der møter med familier inngår som en vesentlig del  
• mottar veiledning på eget familieterapeutisk arbeid  
• legger frem eget klinisk materiale i forbindelse med teorigjennomgang  
• får trening gjennom rollespill og gjennomgang av videoer fra eget 
behandlingsarbeid  
• har klinisk eksamen der studenten presenterer videoopptak fra eget klinisk arbeid 
og blir eksaminert av ekstern og intern sensor 
 
Litteratur 
Undervisningen bygger på den til enhver tid gjeldende litteraturliste. 
 
 
Vedlegg 1 
Læringsmålene på Hdir sine sider : 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Godkjenning og 
autorisasjon/Spesialistutdanning/Læringsmål og læringsaktiviteter for LIS 2-3/Barne- 
og ungdomspsykiatri_versjon 1.0 publisert 30.8.2018.xlsx  
Læringsmål 022 og 023 med utdypende tekst i den nye spesialistutdanningen 
lyder: 
(022) Beherske basale ferdigheter i systematisk psykoterapeutisk behandling og 
samtalebehandling av barn og ungdom med ulike problemstillinger over kortere og 
lengre tid og forstå den psykoterapeutiske prosessen og veiledningsprosessen. 
Utdypende tekst: Læringsmålet oppnås gjennom behandling av barn og ungdom med 
psykoterapeutisk metode under psykoterapiveiledning. 
(023) Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner i en anerkjent 
spesifikk psykoterapimetode. 
Utdypende tekst: Psykoterapiutdanning oppnås gjennom utdanning i 2 år i valgt 
metode og systematisk psykoterapiveiledning. Eksempler på aktuelle metoder er 
psykodynamisk orientert psykoterapi, kognitiv metode, familieterapi og 
gruppepsykoterapi. 
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https://helsedirektoratet.no/Documents/Godkjenning%20og%20autorisasjon/Spesialistutdanning/L%C3%A6ringsm%C3%A5l%20og%20l%C3%A6ringsaktiviteter%20for%20LIS%202-3/Barne-%20og%20ungdomspsykiatri_versjon%201.0%20publisert%2030.8.2018.xlsx


I fanen «Anbefalte læringsaktiviteter V1», er det oppført under Prosedyrer og 
Terapeutiske metoder «Gjennomført 2-årig godkjent psykoterapiutdanning i valgt 
metode». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målbeskrivelse for utdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn 
og ungdom  

Målbeskrivelsen for den 2-årige terapiutdanningen i KAT er dekkende for 
læringsmålene som omhandler terapiutdanning i den nye spesialistutdanningen 
(vedlegg 1). Målbeskrivelsen følger Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) sine 
standarder for godkjent terapiutdanning i kognitiv terapi. Kursleder må selv ha KAT 
terapiutdanning, være godkjent veileder i NFKT og sørger for koordinering av 
programmet. Dersom kursleder selv ikke har KAT veilederutdanning, må et ev flere 
medlemmer i kurskomiteen inneha KAT veilederutdanning.  

Formål 

Kognitiv atferdsterapi, også kalt kognitiv terapi, er en behandlingstilnærming for barn 
og unge med psykiske problemer. Det er en av de valgfrie terapiformene som LIS 
kan velge i spesialiseringsløpet i barne- og ungdomspsykiatri. 

Utdanningen skal gi en klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for 
barn og ungdom. Deltakerne skal tilegne seg det teoretiske og forskningsmessige 
grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Det vektlegges praksisferdigheter i anvendelse av 
sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom, deres familier og nettverk. Ferdig 
utdannede kandidater skal ha tilegnet seg tilstrekkelig med kunnskap til å kunne 
vurdere indikasjonsområde for bruk av metodene og ha et reflektert forhold til egen 
kompetanse og erfaringsbakgrunn.  

Selv om utdanningsprogrammet er metodespesifikt, har det et overordnet mål å 
utvikle deltakernes kompetanse med utgangspunkt i hele bredden av de 
behandlingsoppgaver som en spesialist møter innenfor psykisk helsevern for barn og 
unge. Undervisning og veiledning vil ha et metodespesifikt fokus, men 
utviklingspsykologisk kunnskap og andre sentrale prosesser skal også ha en viktig 
plass. Den metodiske tilnærmingen tilpasses barnets alder og utviklingsmessige 
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funksjonsnivå. Sentralt står både å etablere terapeutisk allianse og dialog og 
anvendelse av de konkrete tilnærminger som barnet, ungdommen og familien kan ta i 
bruk. I undervisning og veiledning inngår tilegnelse av grunnleggende terapeutiske 
holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter med vekt på å få til 
samarbeid med klienten. 

Læringsmål 

Etter gjennomført utdanning skal legen i spesialisering ha tilegnet seg: 

a) Kunnskaper og forståelse 

● grunnleggende kunnskap om teoretiske aspekter ved kognitiv atferdsterapi og 
anvendelse av tilnærmingen for barn og ungdom  

● kjennskap til forskning som ligger til grunn for kognitiv atferdsterapi 

b) Ferdigheter 

● kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode i endringsarbeid ved 
definerte problemområder i arbeid med barn og unge 

● kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode i foreldrearbeid 

● kunne tilpasse tilnærmingen egen profesjonsutdanning og eget arbeidsfelt  
● kunne vurdere indikasjon og kontraindikasjon for kognitiv atferdsterapi 
● kunne anvende metoden basert på bruker og pårørendes erfaring og 

tilbakemeldinger 
● kunne foreta fagetiske vurderinger i alle faser av behandlingsarbeidet 
● kunne etablere terapeutiske relasjoner og reflektere over egen rolle som 

terapeut 
● kunne formidle egen kunnskap om kognitiv atferdsterapi til brukere og 

samarbeidspartnere  
● kunne anvende tilnærmingen i tverrfaglig samarbeid og teamarbeid 

● kunne evaluere og dokumentere eget terapeutisk arbeid 

c) Kompetanse  

Utdanningen gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i 
teamarbeid og i selvstendig terapeutisk arbeid med barn og ungdom. Praktisk 
kompetanse vil avhenge av kandidatens arbeidsarena, som er utgangspunktet for 
klinisk veiledning og fordypningsarbeid. 
 
Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere og dokumentere eget arbeid med 
kognitiv atferdsterapi og kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere. 

Målgruppe 

Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Seminarene kan være åpne for 
psykologer og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med 
relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende) og 
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klinisk erfaring. Søkere må arbeide direkte med barn og ungdoms psykiske 
helse under utdanningen. 

Samlingsbaserte kurs 

Fellessamlinger på 2-3 dagers varighet med 4-5 samlinger per semester i 4 
semester. Undervisningen vil være både i form av forelesning, ferdighetstrening 
(øvelser), gruppediskusjoner og klinisk veiledning gjennom studiet. Veiledningen vil 
inkludere videofremvisning og veiledning på kasus, og kan gjerne være 
gruppebasert. Emnene i studiet bygger på hverandre slik at det er progresjon i 
innlæring av teori, og økende kompleksitet i praksis, ferdighetsopplæring og 
tilstandsbilder  

Sammensetning 

Gruppene bør være gjennomgående med faste deltakere. 

Veiledning 

I tillegg til samlingene skal hver enkelt deltager få minst 65 timer veiledning. 
Veiledningen foregår i gruppe med inntil 6 deltakere. Gruppeveiledning er basert på 
pedagogiske prinsipper som team- og kasusbasert læring og er valgt for at 
deltakerne skal lære av hverandres arbeid og få erfaring med og innsyn i flest mulig 
kasuistikker hvor kognitiv atferdsterapi anvendes. Det kreves at alle deltakerne i 
gruppen må være aktive både ved å fremlegge egne saker og i drøftinger av de 
andres terapier. Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til video- eller 
lydbåndopptak som deltaker har gjort av egen terapi med barn/ungdom. Hver 
deltaker i veiledningsgruppene skal ha vist minimum to video- eller lydbåndopptak 
som godkjennes av veileder.  

Krav til lærere og veiledere 

Faglig leder av utdanningen og veileder vil fortrinnsvis være spesialist i barne- og 
ungdomspsykiatri eller spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og fylle 
NFKT`s krav til godkjent veileder i kognitiv terapi, samt ha erfaring i kognitiv 
atferdsterapi med barn og ungdom. Underviserne vil ha spesialkompetanse i kognitiv 
atferdsterapi ved ulike tilstandsbilder samt ha ferdigheter i undervisning.  

Krav til klinisk praksis 

Kandidaten må være i minimum 50 % klinisk praksis med barn og ungdom hvor 
han/hun har mulighet for å utøve kognitiv atferdsterapi selvstendig.  

Eksamen 
Det vil være skriftlige evalueringsoppgaver. Bestått evalueringsoppgaver er en 
forutsetning for at kandidaten mottar kursbevis. 

Godkjennelse av kurset 
Kursbevis vil bli utskrevet etter godkjent deltagelse i undervisning og veiledning (80% 
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oppmøte på samlingene og 100 % fullført veiledning), godkjent video- eller 
lydbåndopptak og bestått evalueringsoppgaver. 

Utdanningen er godkjent som grunnleggende terapiutdanning for godkjenning som 
kognitiv atferdsterapeut etter regler gitt av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). 
Utdanningen er en forutsetning for å kunne gå videre til å utdanne seg som veileder i 
kognitiv terapi i henhold til NFKTs reglement. 
 

Litteratur 

Undervisningen bygger på den til enhver tid gjeldende litteraturliste. 

 

 

Vedlegg 1 

Læringsmålene på Hdir sine sider: https://helsedirektoratet.no/Documents/Godkjenning og 

autorisasjon/Spesialistutdanning/Læringsmål og læringsaktiviteter for LIS 2-3/Barne- og 

ungdomspsykiatri_versjon 1.0 publisert 30.8.2018.xlsx  

Læringsmål 022 og 023 med utdypende tekst i den nye spesialistutdanningen lyder: 

(022) Beherske basale ferdigheter i systematisk psykoterapeutisk behandling og 

samtalebehandling av barn og ungdom med ulike problemstillinger over kortere og lengre tid 

og forstå den psykoterapeutiske prosessen og veiledningsprosessen. 

Utdypende tekst: Læringsmålet oppnås gjennom behandling av barn og ungdom med 

psykoterapeutisk metode under psykoterapiveiledning. 

(023) Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner i en anerkjent spesifikk 

psykoterapimetode. 

Utdypende tekst: Psykoterapiutdanning oppnås gjennom utdanning i 2 år i valgt metode og 

systematisk psykoterapiveiledning. Eksempler på aktuelle metoder er psykodynamisk 

orientert psykoterapi, kognitiv metode, familieterapi og gruppepsykoterapi. 

I fanen «Anbefalte læringsaktiviteter V1», er det oppført under Prosedyrer og Terapeutiske 

metoder «Gjennomført 2-årig godkjent psykoterapiutdanning i valgt metode». 
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Disposisjon utvalgsrapporter for 2018 

 
UTVALG FOR TRANSKULTURELL PSYKIATRI OG GLOBAL MENTAL HELSE 

 

Om utvalget 

-Utvalget har i 2018 bestått av følgende medlemmer: Shahram Shaygani, Lars Lien, Suraj 

Thapa og Biravina Devarajan fra voksen psykiatri og  Ihuaku Nkechi Ndukwe, Øystein 

Sørbye fra barnepsykiatri 

-Utvalget har hatt fire møter i 2018. 

 

Oppgaver/mandat 

-Fremme kompetanseutvikling både i grunnutdanning og spesialistutdanning innen 
transkulturell psykiatri / barne-og ungdomspsykiatri, som kan komme både urfolk, nasjonale 
minoriteter og migranter / flyktninger til gode 
-Etablere kontakt og bygge faglige nettverk med andre kompetansemiljøer innen 
transkulturell psykiatri / barne- og ungdomspsykiatri nasjonalt, nordisk og internasjonalt 
-Arbeide for å styrke og kvalitetssikre psykiske helsetjenestetilbud til etniske minoriteter og 
flyktninger i alle aldersgrupper 
-Arbeide for å øke kulturforståelse både i voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri i 
Norge  
-Initiere internasjonale prosjekter for å styrke den psykiatriske / barne- og 
ungdomspsykiatriske helsetjenesten med spesielt fokus på lavinntekts land 
 

Aktivitet siste år, herunder kurs og temamøter: 

-Utvalget organiserte emnekurs i transkulturell psykiatri for LISer i voksenpsykiatri to ganger            
i 2018, den 12.03.18 i Bergen i Psykaitriveka med ca 110 deltagere og den 05.11.18 på                
Gaustad i Oslo med ca 40 deltagere. 
 

-Utvalget initierte et internasjonalt prosjekt for å bidra til å styrke utdanningen av psykiatere i               
Nepal (LIC land) ved Tribhuvan University (TU), det såkalte ”Nepalprosjektet” i 2010. Fem             
nepalske psykiatere har i årene 2010 – 2015 blitt økonomisk sponset i sin spesialistutdanning i               
psykiatri av Npf. Som videreføring av prosjektet har utvalget har vært med på å få etablert en                 
barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste i Nepal og arrangert årlige seminarer. Med hjelp av             
private donasjoner fra norske kollegaer (psykiatere og barne- og ungdomspsykiatere) åpnet           
den første poliklinikken i barne- og ungdomspsykiatri i juli 2015 ved Kanti Children’s             
Hospital, Kathmandu. Det er et stort behov for flere psykiatere i Nepal med videreutdanning /               
sub spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Både styret i Npf og i NBUPF har stilt seg                
positive til å støtte 3-årig videreutdanning av en psykiater (dr. Utkarsh Karki) i barne- og               
ungdomspsykiatri DM utdanning) økonomisk fra 2016-2018. Det ble overført 50.000 Kr fra            
Npf og 30.000 Kr fra NBUPF til hans utdanning gjennom den norske bistandsorganisasjon             
FORUT også i 2018.  



 
-Utvalget initierte et årlig internasjonalt seminar i Kathmandu i samarbeid med psykiatrisk            
avdeling ved TU siden 2011 som har blitt mye større og av økonomisk årsak har andre                
partnere tatt hoved ansvaret. Utvalgt var da støtte partner til konferansen i «spiritualitet og              
mental helse» som ble organisert fra 29-30 oktober i Kathmandu, 2018, arrangert av McGill              
University, Canada; Tribhuvan University, Nepal og Universitet i Oslo, Norway. Der var 18             
foredragsholdere fra hele verden og ca 100 deltagere. Det var 10 deltagere fra Norge i               
konferansen som ble åpnet av utdanningsministeren i Nepal.  
 
 

Høringsuttalelser o.l.: Utvalget har gitt sitt innspill til følgende. 

- en strategi for reduksjon og kvalitetssikring av tvang 

- ny pasientjournalforskrift 

- forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid 

- policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat 
 

Undervisning, møtedeltagelse etc 

-Suraj Thapa, Lars Lien, Shahram Shaygani har undervist / holdt foredrag innenfor            
transkulturelt psykiatri og global mental i forskjellige forumer. 
 
-Utvalgsleder har hatt møte i Kathmandu med samarbeidspartnere i Nepal og Canada (McGill             
University, Montreal) og diskutert om faget.  
 
-Utvalgsleder deltok i et møte med styret før sommerferie.  
 

 

Planlagt aktivitet 2019 

-Utvalgsmøter 4 ganger 
-Emnekurs for LIS leger : 11.03.19 i psykiatriveka i Stavanger og 23.09.19 i Oslo 
-Konferanse i Kathmandu i oktober 
-Være med å bidra til utdanning av leger i vokse psykiatri og barnepsykiatri i Nepal gjennom                
prosjektmidler 
-Fortsette med undervisninger i transkuturelt psykiatri og global mental helse i forskjellige            
forumer 
- 

 
 

 
 

 
 



ÅRSRAPPORT FRA SPED- OG SMÅBARNSUTVALGET 2018 
 
Utvalget har bestått av: 
Sissel Øritsland, leder, overlege Haugesund BUP 
Astrid Irene Nerøien Urdshals, LIS BUP Molde 
Jens Olav Hessen, 
Anne Karin Ullebø, Tønsberg BUP 
Alle møtene har vært avholdt via Skype. 
 
Arbeidsoppgaver i perioden 
Mandatet for Sped- og småbarnsutvalget  
Mandatet for utvalget har vært diskutert fortløpende, og avklaring av arbeidsoppgaver har 
vært viktig i utvalget for å etablerer en retning for arbeidet. Utvalget synes følgende oppgaver 
er sentrale: 

1. Etablere et nasjonalt nettverk i NBUPF av leger som jobber med dette fagfeltet  
2. Skape interesse for fagfeltet ved å bli synlige på BUP dagene og på Grunnkurs  
3. Undervise på Grunnkurs, og være ressurs for grunnkursledere innen dette fagområdet, 

aktualisert med LIS utdanningsreformen. 
4. Bistå styret ved høringsuttalelser som gjelder sped- og småbarnsfeltet 

 

Det er etablert en tettere dialog med styret i NBUPF, men i 2018 er det ikke gjennomført en 
ytterligere avklaring med styret ift. de oppgaver for utvalgene som beskrives i NBUPF’s 
Vedtekter § 3-4-2 
 
Nasjonalt nettverk av leger innen fagfeltet spes- og små: 
Det viser seg at dette har vært vanskelig å få til, og vi er ikke kjent med at det finnes oversikt 
over hvilke leger ved BUP’ene som jobber innen sped- og småbarnsfeltet. 
Fagområdet er svært ulikt organisert i BUP’ene, og i mange BUP’er har aldegruppennn blitt 
utvidet til f.eks. å gjelde hele førskolealderen. Dette kan gi en risiko ift. redusert innsats og 
nedbygging av kompetanse ift. de yngste barna 0-3 år. 
 
Undervisning på BUP dager 
Sped- og småbarnsutvalget bidro i 2018 med undervisning i parallellsesjon på BUP dagene i 
Stavanger 2018 , ved overlege S. Øritsland. Tema var: «Det lekende barnet- Fra Åse Gruda 
Skard til Bill Gates og Steven Jobs».  
BUP dagene er en viktig arena for å vise fram og å skape interesse for fagområdet sped- og 
småbarns psykiske helse. 
 
Undervisning på Grunnkurs 
Overlege Jens Olav Hessen har vært og er utvalgets koordinator ift. grunnkurslederne, og han 
bidrar både med egen undervisning på grunnkursene i 2018/19, og koordinerer undervisning 
gitt av de øvrige utvalgsmedlemmer.  
Utvalget ser for seg å kunne utvikle en «Grunnkurs undervisningspakke» innen fagområdet 
sped- og småbarn, i tråd med de nye læringsmålene for spesialiteten, og vi har påbegynt 
arbeid med dette.  
 
 
 



Høringsuttalelse: 
Vi har i 2018 bistått styret i NBUPF i høringsuttalelse ift. «Pakkeforløp gravide og 
rusmidler». 
 
Videre planer for 2019: 

1. Følge opp ift. undervisning på Grunnkurs, innen de aktuelle læringsmål i ny LIS 
utdanning og dermed kunne bidra til fokus på fagområdet sped- og småbarn innen 
legegruppen. 
Systematisere undervisningsmateriellet ift. læringsmålene. 

2. Bistå styret i NBUPF ved høringsuttalelser 
3. Fokus på samarbeidet med styret i NBUPF, slik at arbeidet i utvalget kan være nyttig 

for yrkesforeningen vår. 
 

 
 
Haugesund 12.03.18 
Sissel Øritsland 
Leder for utvalget 



 

Årsberetning 2018 for NBUPF sitt kvalitetsutvalg 

Medlemmene av kvalitetsutvalget, Line Knutsen Lund, Jorun Schei og Melanie Ekholdt 

Huynh (leder) har hatt har vi hatt to workshopmøter og flere skypemøter.   

 

Mandat til Kvalitetsutvalget:  

Utvalget er rådgivende organ for styret i NBUPF (jfr Foreningens vedtekter § 3-4- 2 Utvalg) 

og skal arbeidet med fagmedisinske tema innen sitt felt.(Eventuelle offentlige utspill (media/ 

helsemyndigheter etc må skje via styret). Kvalitetsutvalget skal utbre kunnskap om og initiere 

etablering av praksis innenfor kvalitetssikringsområdet i tråd med legeforeningens generelle 

retningslinjer, tilpasset sitt spesielle fagområde. Utvalget har som målgruppe medisinsk 

personell innenfor sitt fagområde. 

 

Digital utgave av Veileder i BUP 

Vi har først og fremst fokusert på vår særlige oppgave for 2017/2019, slik som det ble 

formulert på NBUPF sitt årsmøte i 2017.:  

Kvalitetsutvalget (2017/19) skal arbeide med å få etablert en digital utgave av veilederen 
som skal være digitalt søkbar. Det skal også utarbeides en versjon som kan være tilgjengelig 
på mobile enheter. 
På årsmøtet i 2018, ble det besluttet at det å  lage en PDF versjon av Veilederen var det vi 

hadde både økonomiske og tidsmessige ressurser til. Vi så oss nødt til å benytte oss av et 

eksternt firma (Nye Tillen) for å forbedre layout, overskrifter, korrektur mm. PDF versjon vil 

være klar i  løpet av noen uker og papirversjoner vil  bli distribuert på BUPdagene 2019.  

 

Nytt kapittel i Veileder i BUP 

På årsmøtet i 2018, foreslo Kvalitetsutvalget å opprette et nytt kapittel medisinering av barn 
og unge i BUP- generelle prinsipper  i Veileder i BUP. Jamfør kvalitetsutvalget 

hovedmandat, forsto vi det slik at utvikling av et nytt kapittel hører inn under vårt 

hovedmandat. Vi fikk støtte av årsmøtet og etablerte så en forfattergruppe bestående av to 

barne- og ungdomspsykiatere (Randi Nesje Myhr og Bernard Weidle), en klinisk farmakolog 

(Joachim Frost), samt pediater og leder for legemiddelnettverket for barn (Henrik Irgens) for 

å sikre en reflekterende tekst med de vitenskapelige og kliniske aspekter som er kjent i dag. 

Det ble holdt to forfattersamlinger i løpet av 2018, og en avsluttende i januar 2019. Kapittelet 

ble fullført av forfattergruppen januar 2019, og er nå  sendt til språkvask, samt til integrering i 

BUP veilederen (Nye Tillen).  

 

Disponering av midler fra kvalitetsfondet ved DNLF 

Viser til vedlagt budsjett og regnskap. 

Kvalitetsutvalget fikk i 2017 midler fra Kvalitetsfondet i DNLF tilsvarende 90 000 kr. De var 

i utgangspunktet ment å bli brukt til digitalisering av Veileder i BUP. Både årsmøtet og 

kvalitetsfondet har støttet oss i å bruke deler av midlene til å utvikle det nye kapittelet i 

Veilederen. 

 

På årsmøtet foreslo vi å benytte resten av midlene til å finansiere  produksjonen av en liten 

animasjonsfilm med tittelen  "Hva er en barne- og ungdomspsykiater?" . Årsmøtet var enig 

i at dette er innenfor vårt mandat. Målet med filmen er at den kan være rekrutterende, og at 

det kan være noe man kan bruke som informasjon overfor våre brukergrupper. Vi har 



samarbeidet tett med animatør Susanne Tjøtta og filmen vil bli lansert i forbindelse 

BUPdagene 2019.  

 

Kontaktpersoner i styret Elin C Holiløkk og LISBUP Trine M Hansen er våre 

kontaktpersoner mot styret, både i utviklingen av nytt kapittel i veilederen, samt overnevnte 

lille animasjonsfilm.  

 

 



Årsmelding 2018 
 

Utvalg for samfunnspsykiatri (tidligere helseøkonomi og helseledelse) 
 

 
Sammensetning og møter: 
Utvalget er et felles utvalg med Nbupf. Medlemmene i 2018 har vært:  
 
Fra Npf: John Berg, leder (Oslomet), Ola Marstein (avtalespesialist, Oslo), Pål Sandvik (St 
Olav) og Else Malthe-Sørenssen (LIS, Vestre Viken). 
Fra Nbupf: Ranveig Pütz (LIS, Ahus), erstattet med August Brustad (LIS, UNN), og Rikard 
Nygård (OUS). 
 
Utvalget har hatt 4 møter, 3 av dem i Oslo. I juni dro vi til Østmarka, St Olav, og hørte om 
samhandling og sengefunksjonen i sykehus og kommunale døgnenheter. Andre temaer har vært 
henvisningshåndtering og oppgavefordeling, finansieringsordninger i ulike sammenhenger og  
Det er avtalt at utvalget skal møte Helseøkonomisk gruppe i Legeforeningens sekretariat 1-2 
ganger i året. 
 
Utvalget har foreslått en endring i mandatet for å ivareta bredden i oppgavene, med vekt på 
psykiatriens forhold til samfunnet.  
 
Utvalgsleder har deltatt på møtene med styret og alle utvalgene i juni og desember. 
 
Arbeid: 
Utvalget hadde ikke egen sesjon på Veka i 2018, men vi har startet forberedelse av emnekurs. 
Vi har uttalt oss til styret om 7 høringssaker: 
 - pakkeforløp for utredning 
 - klinisk prioritering 
 - veileder i helseøkonomiske effekter av samfunnsøkonomiske analyser 
 - spesialforening for helseteknologi og innovasjon  
 - regional utviklingsplan Helse Vest RHF 
 - ny pasientjournalforskrift 
 
 
 
 

John E. Berg 
utvalgsleder 


