
 

[] 
 

 
 

Utdanningsplan for leger i spesialisering i barne- og 
ungdomspsykiatri ved Sørlandet Sykehus  
 
Om utdanningsvirksomheten  
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. 
SSHF har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. 
Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distriktspsykiatriske sentre og 
poliklinikker flere andre steder i Agder. I fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus. 

 
Om organisering av spesialiteten 
For å oppnå alle læringsmålene innen spesialiteten lages det en rotasjon med tjeneste ved Avdeling for barn 
og unges psykiske helse(Abup) poliklinikk og ved akuttpsykiatrisk døgnpost(alder 12-18), Sørlandet sykehus. 
Alle læringsmålene kan oppnås ved Abup, Sørlandet sykehus. Læringsmål knyttet til pediatri/habilitering og 
psykisk helse voksen/rusbehandling vil også kunne oppnås ved Sørlandet sykehus da det er gjort avtaler både 
med BUA, Barne og ungdomsavdelingene, Arendal og Kristiansand samt Klinikk for psykisk helse voksne, 
Sørlandet sykehus. 
Veiledere tildeles ved oppstart. Gruppeveiledning vil også tilbys. 
Internundervisning er ukentlig og den følger en fast rulleringsplan for slik at de teoretiske læringsmålene 
dekkes. 

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Den kliniske aktiviteten omhandler utredning og behandling ved mistanke om psykisk lidelse hos barn/unge 0-
18 år, dvs Pakkeforløp utredning og behandling av barn og unge følges. 
Utredningen og behandling foregår i all hovedsak poliklinisk, den gjøres i tett samarbeid med den henviste, 
dens foresatt og aktuelle aktører i nettverket. Alle saker drøftes i tverrfaglige team. 
Ved behov for innleggelse benyttes avdelingens 6 sengs post som pr i dag ligger i Arendal, denne er planlagt 
flyttet til Kristiansand 2021 
Abup har også egen forskningsenhet der LIS vil kunne få erfaring/kjennskap til forskning 
Pr i dag er det ikke egen vaktordning fro LIS/overleger i Abup. 
Pr i dag er det 16 spesialister og 9 LIS 
2018;  
Antall polikliniske konsultasjoner foregående år i spesialiteten; 48 244 
Antall døgnpasienter foregående år i spesialiteten 83 

 
 
Om utdanningsløpet 
LIS startere sin tjeneste ved poliklinikken der de fleste læringsmålene kan nås. Beregnet tid er ca 2,5 – 3år.  
Læringsmålene knyttet til akuttvurderinger og utredning og behandling av tilstandsbilder som krever 
innleggelse oppnås ved tjeneste ved UK, ungdomsklinikken. Beregnet tid ca 1 år 
Læringsmål knyttet til pediatri/habilitering oppnås ved BUA, Barne og ungdomsavdelingen Arendal eller 
Kristiansand. Beregnet tid ca 6 mnd. Abup har avtale med BUA om en slik tjeneste. 
Læringsmål knyttet til psykisk helse voksne samt rus avhengighet oppnås i KPH, klinikk for psykisk helse 
voksne. Beregnet tid ca 1 år. Abup har avtale med KPH om en slik tjeneste. 
 
 



 

 

 Avdeling/ HF Tid  
 
 
Felles 
kompetansemål 

 
 
Minimum 
5 år 

Avdeling hovedspesialitet poliklinikk 2,5 – 3 
år 

Inneliggende barn/unge UK 1 år 

Pediatri BUA  6 mnd 

Voksenpsykiatri, Rus KPH 
voksen/ARA 

1 år 

Annet   

 
Introduksjon av nye LIS  
Ny LIS begynner i poliklinikk. Får umiddelbart veileder. Plasseres i team, det tilstrebes at det er overlege i 
samme team. LIS følges opp av team leder. Abup har en introduksjons periode der en både startet opp med 
egen saker men der det også tilstrebes mester/svenn erfaring og/ eller jobbing sammen med andre 
fagpersoner/spesialister. Internundervisning samt tid til faglig fordypning starter også opp umiddelbart. LIS 
oppfordres også til å delta på relevante kurs. 

 

Internundervisning og kurs 
En 3 årlig ruleringsplan følges. Den dekker alle relevante tema for spesialiteten. Undervisningen fordeles 
mellom LIS/spesialistene/andre relevante fagpersoner i Abup. Det hentes også inn relevante forelesere fra 
psykisk helse voksne og pediatri og førstelinje tjeneste. 
LIS oppfordres til å delta på relevante kurs lokalt og nasjonalt. Abup har også stort fokus på tilegnelse av 
terapiutdanning. 

 
Simulering og ferdighetstrening 
Ferdighetstrening tilstrebes gjennom utredning og behandling selvstendig, under veiledning samt 
mester/svenn.  

 
Forskning 
Abup har egen forskning enhet. 2018; Antall ansatte med akademisk kompetanse 4. Det er skrevet flere Phd. LIS 
vil kunne få kjennskap til/delta i forskningsaktivitet . 

 

Felles kompetansemål (FKM)   
Det er laget en felles plan for felles kompetansemål for SSHF. Dette kursprogrammet består av 3 dager og vil 
dekke de fleste læringsmål i FKM. Kursene er utarbeidet av representanter fra biblioteket, lærings og 
mestringssenteret, fagenheten og forskningsenheten. Kurset vil kjøres minimum årlig ved alle tre 
lokalisasjoner og være åpent for alle LiS. Som en del av kurset vil det gis en introduksjon til prosjektoppgaven 
«kunnskap og forbedring» som er anbefalt gjennomført for alle LIS. For øvrig anbefales det også på 
veilederkurs at mange av temaene skal gjennomgås på individuell veiledning.  

 
Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon 
Spesialister i faget og andre med tverrfaglig kompetanse benyttes som supervisører. 
Mester/svenn, teamdrøfting, ad hoc drøfting med erfaren terapeut ved behov. 

 
Veiledning og faglig utvikling  
LIS mottar 2 timer veiledning av spesialist ukentlig. Fortrinnsvis gitt av Barne og ungdomspsykiater men også 
fra psykologspesialist. 
LIS har 4 timer ukentlig satt av til faglig fordypning.  



 

 

 
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål  
Dokumentasjon av oppnådde læringsmål gjennomføres i kompetanseportalen. Det vil være angitt på hver 
læringsaktivitet om du skal sende læringsaktiviteten til godkjenning hos din veileder, en supervisør, et 
evalueringskollegium eller om det kun er egenregistrering av gjennomført læringsaktivitet. Etter at alle 
læringsaktivitetene er gjennomført skal LiS sende hele læringsmålet til endelig godkjenning hos sin 
avdelingsleder. Noen avdelingsledere har delegert godkjenningen av en del læringsmål til seksjonsledere 
eller andre og det vil være markert i Kompetanseportalen. LiS og veileder skal sammen vurdere 
progresjonen i utdanningen minst halvårlig.  
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.   

 
Individuell utdanningsplan  
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre 
(læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer) og planlagt progresjon i dette, basert på hvor i 
utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og 
evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.  
Det tilstrebes evaluering av planen hver 6 mnd., sammen med enhetsleder og leder av utdanningsutvalget. 

 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Utdanningsutvalget består av 2 overleger (en ansatt i Kristiansand og en i Arendal) samt 2 LIS. LIS deltar i 
planleggingen av internundervisningen. 

 

Tillitsvalgte  
LIS har egen tillitsvalgt i Abup. 

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med overlege Nina Brekke eller overlege Kristin Stokke 
Lilleaas, begge er ledere av Abup utdanningsutvalg.  
Avdelingsleder Iris Olsen (begynner september 2019) 
Spesialrådgiver Tone Austrud 
 
http://www.abup.no 
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