
 

 

 

Utdanning i barne- og ungdomspsykiatri ved Nordlandssykehuset 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset består av to sengeposter, 

Akuttenhet for ungdom (AEU) og Kortidsenhet for ungdom (KEU), begge lokalisert i Bodø, 

poliklinikker lokalisert i Bodø, Fauske, Gravdal, Stokmarknes, Svolvær og Ørnes, samt fagenheter for 

ambulant virksomhet, autisme, familiebehandling, nevropsykologi og spiseforstyrrelser (alle 

lokalisert i Bodø). 

Spesialistutdanningen av leger svært viktig for NLSH og vi tilbyr spesialisering i barne- og 

ungdomspsykiatri ved sengepostene i Bodø og poliklinikkene både i Bodø, Fauske, Gravdal og 

Stokmarknes.  

Barne- og ungdomspsykiatri er en medisinsk spesialitet som omfatter utredning, diagnostikk og 

behandling, samt forebygging og rehabilitering av psykiske lidelser hos barn og unge fra 0 til 18 år. 

Faget bygger på forståelse både av barns utvikling generelt og årsakssammenhenger ved utvikling av 

psykopatologi. Sentralt i dette er en integrert forståelse av psykologiske, biologiske, sosiale og 

kulturelle forhold, der den medisinske utdanningsbakgrunn gir barnepsykiateren en god forutsetning 

for å integrere de ulike perspektivene. Faget omfatter også forståelse for hvilke faktorer som bidrar 

til god psykisk helse. Etter endt spesialisering skal spesialisten kunne lede og gjennomføre utredning 

og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge. Barne- og ungdomspsykiateren skal også ha 

gjennomført en spesifikk terapeutiske utdanning og ha evne til etisk refleksjon og til refleksjon over 

egen praksis, samt evne til kritisk vurdering av forskningslitteratur. Spesialisten må ha utviklet gode 

kommunikasjonsferdigheter nødvendige i både direkte arbeid med barn/ungdom og deres familier, 

men også i indirekte arbeid med samarbeidspartnere. Det utarbeides en individuell 

gjennomføringsplan for alle leger i spesialisering som beskriver hva som skal gjennomføres basert på 

hvor i utdanningsløpet legen i spesialisering er i forhold til fastsatte læringsmål for å kunne fylle 

rollen som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.  

Hvilke læringsmål kan oppnås i Nordlandssykehuset?  

Ved Nordlandssykehuset kan du gjennomføre alle læringsmålene i barne- og ungdomspsykiatri.  

Hvilke læringsarenaer i Nordlandssykehuset kan tilby læringsmålene  

Barneavdelingen og Psykisk helse og rusklinikken kan til sammen tilby tjeneste for å nå alle målene i 

utdanningsplanen. Spesialiseringen vil innebære tjeneste både ved barne- og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk, døgnenhet/sengepost for ungdom, voksenpsykiatri eller rusklinikk og barnemedisin. Leger 

i spesialisering med base utenfor Bodø, må påregne å rotere til Bodø under spesialiseringen. 

Supervisjon og veiledning  

Nordlandssykehuset har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det 

daglige vil leger i spesialisering følges opp av fast ansatte spesialister som superviserer arbeidet.  

Det settes av tid i tjenesteplanen slik at hver lege i spesialisering gjennomfører nødvendige 

veiledning; 210 timer i barne- og ungdomspsykiatri. Det vil bli gitt både klinisk veiledning, 

grunnleggende relasjonell veiledning og veiledning i valgt terapiretning (familieterapi, kognitiv terapi 

eller psykodynamisk terapi).  

I tillegg vil det gis veiledning i forhold til felles kompetansemodul, i en veiledningsgruppe med LIS fra 

ulike spesialiteter. Denne vil møtes 5-6 ganger i året og ha en særlig fokus på temaer fra FKM og 



 

 
kommunikasjon med pasienter, pårørende og medarbeidere.  Nordlandssykehuset har et sterkt fokus 

på veiledning og arrangerer 2x/år veiledningskurs for spesialister og erfarne LIS for å øke 

veiledningskompetansen hos alle leger. Gjennomført kurs dekker LM 20 i FKM. 

Teoretisk undervisning  

Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri må gjennom spesialistutdanningen tilegne seg en 

betydelig mengde teoretisk kunnskap. Tilegnelse av teoretisk kunnskap vil skje ved deltakelse på 

obligatorisk grunnkurs og valgfrie kurs, internundervisning lokalt og regionalt, fagdiskusjoner i 

avdelingen og ved selvstudium. Utdanningsutvalget i barne- og ungdomspsykiatri ved 

Nordlandssykehuset utarbeider en rullerende plan for temaer som skal dekkes gjennom 

internundervisning i gjeldende periode, og denne samkjøres med den overordnede regionale planen 

for internundervisning. Leger i spesialisering vil delta i en to-årig terapiutdanning etter valgt metode 

lokalt, regionalt eller nasjonalt. Det forventes at alle leger i spesialisering deltar aktivt i 

internundervisningen, både ved å bidra til faglig diskusjon og ved å holde presentasjoner selv. 

Opplæring i forskning 

Avdelingen oppfordrer til, og vil legge til rette for at alle leger i spesialisering kan delta i pågående 

forskningsprosjekter. Se for øvrig også Felles kompetansemodul med beskrivelse av 

læringsaktiviteter ved Nordlandssykehuset knyttet til læringsmål som omhandler 

forskningsforståelse, herunder kurs, e-læring og gjennomført prosjektoppgave.  

Felles kompetansemodul  

Felles kompetansemodul er læringsmål som skal oppnås i alle spesialiteter. For LIS del 2 og 3 

inkluderer dette 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, 

kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og 

brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, 

organisasjonsutvikling og ledelse.  

Kontakt 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med avdelingsleder eller medisinskfaglig rådgivende 

overlege, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset. 

 

 


