
 

Diagnose Søker Tema 
ADHD  Helse Bergen, PBU v/ klinikkoverlege, 

professor Ingvar Bjelland i samarbeid med 

BUP Sentrum. 

Pilotering av spørreskjemaet «Fra bekymring til henvisning». Mål for 

prosjektet er å teste ut anvendelighet og logistikk av et spørreskjema for 

foreldre til barn som er henvist BUP med mistanke om ADHD eller 

angstlidelse. Etter pilotering vil spørreskjemaet kunne bli benyttet i en større 

undersøkelse ved alle BUP-er i Helse Vest der målet er å få økt kunnskap om 

hvorfor barn henvises sent til BUP, på tross av tidlig debut av symptomer. 

 

ADHD Helse Fonna BUP Stord v/ leiar Liv Åse 

Dybdal.  

Gjennomføre opplæring i programmet «Strategi» for klinikere i BUP.  

Agneta Hällstrøm, utvikler av programmet, vil bli hentet inn for å holde et 

seminar i regionen. Samtlige HF i Helse Vest vil bli invitert til å sende 

deltakere. 

I tillegg til å sikre opplæring/sertifisering for kursholdere har prosjektets del 2 

som mål å implementere programmet som en fast del av tilbudet til foreldre 

som har barn som får ADHD diagnose i Helse Fonna 

 

ADHD 

Helse Bergen, PBU, Ansvarlig enhet er 

Spesialpoliklinikken ved PBU i samarbeid m/ 

BUP-Øyane v/seksjonsleder Ingeborg 

Moldstad. Prosjektansvarlig er Kristina Egge 

Døsen spesialist i klinisk nevropsykologi. 

Sosial dysfunksjon hos barn med ADHD. Har barn med ADHD svikt i evne til 

sosial kognisjon? Mål med studie/prosjekt er å øke kunnskap om sosial 

fungering hos barn med ADHD, og eventuell overlappende symptomatologi 

mellom ADHD og autismespekterforstyrrelse, samt gi implikasjoner for 

behandlingstiltak. Prosjektet danner grunnlag for spesialistoppgave i klinisk 

Barne- og Ungdomspsykologi. 

 

Autisme Helse Bergen, PBU, Spesialpoliklinikken. 

Ansvarlig for søknad er seksjonsleder 

Veslemøy Sandvik og prosjektleder og 

psykologspesialist Gun Iversen.  

Samarbeidspartnere er fagavdeling skole i 

Bergen kommune, PPT og RKBU. 

 

Opplæringsmaterialet Aktøren er basert på teoretisk og praktisk kunnskap om 

hvordan styrke grunnleggende sosial-emosjonell forståelse og sosiale 

ferdigheter hos elever med AST/lignende sosiale vansker. Prosjektet har som 

mål å samle erfaringer om implementerings aspekter ved Aktøren, og vil være 

første trinn i et større utprøvingsstudie. 

Autisme Helse Bergen, PBU, Spesialpoliklinikken. 

Prosjektansvarlig seksjonsleder Veslemøy 

Sandvik i samarbeid med ledergruppe ved 

«De Utrolige Årene», RKBU. Prosjektleder 

er psykologspesialist Elin Antoniussen i 

samarbeid med mentor fra DUÅ 

Foreldreprogram – De utrolige Årene sitt autismeprogram.  

Prosjektet har mål om 1) Å bidra i vurdering av DUÅ sitt autismeprogram 2) 

Forberede innføring av programmet for norske forhold 3) Gi tilbud om 

programmet til Spesialpoliklinikken, PBU, sin pasientgruppe. 

Gjennom prosjektet ønsker klinikken å videreutvikle og kvalitetssikre 

opplæringstilbud til foreldre.  

 

Autisme Helse Fonna, Team for Barnehabilitering v/ 

leiar John Conrad Brandsø, fagkonsulent 

Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord 

Videreføre arbeidet med å produsere 6-8 nye videomodellerings filmer på 

norsk som forskningsmessig viser seg å være effektivt i innlæring av sosiale 

ferdigheter. Gjøre materialet lett tilgjengelig for 1.linje tjenesten for opplæring 

i sosiale ferdigheter for å kunne styrke læringsmulighetene for barn og ungdom 

med autisme. Materialet bygger på Dr. Jed Baker, direktør for Social skills 

Training Project, sin manual. 

Autisme Prosjektleder og ansvarlig er John Fauskanger 

Bjåstad, doctor of  psychology/ 

psykologspesialist ; BUPA helse 

Stavanger/RKBU Vest i  samarbeid med 

medforfatter Tony Attwood. Prosjektet er et 

samarbeidsprosjekt med RBUP Øst og Sør.  

Utarbeide et kognitivt atferdsterapeutisk program- «Mindre stress» for 

personer med autismespektertilstander som retter seg mot komorbiditet som 

angstlidelser, depresjon og aggresjonsproblematikk. - «Mindre stress» er et 

terapiprogram som kan brukes som gruppeintervensjon eller i individual- 

terapeutisk sammenheng. Erfaringer gjort i tidlige prosjekter i regi av RFM i 

Helse Vest og i Helse Nord vil bli brukt i utarbeidelsen. Det er søkt støtte til 

utarbeidelse av billedmateriale som skal inngå i det ferdige programmet.  

Autisme 

ADHD 

Tourettes 

syndrom 

Helse Bergen, v/ Klinikk direktører ved 

Barneklinikken i Helse Bergen (BKB) og 

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge 

Helse Bergen (PBU). Prosjektleder er 

seksjonsoverlege Irene Elgen v/ PBU  

«Klinikk på Tvers – Nevropsykiatriske tilstander» Prosjektets formål er å sikre 

felles forståelse for sammensatte pasientsaker der det foreligger både somatiske 

utfordringer og psykiatriske tilstander/symptomer som krever innsats fra både 

barnehabiliteringstjenesten (Barneklinikken) og Klinikk for psykisk helsevern 

for barn og unge (PBU). Det vil bl.a bli gjennomført felles seminarer for 

behandlere i BKB-HABU og PBU for å øke felles forståelse. 

 

Tourettes 

syndrom 

Norsk Tourette Forening v/ daglig leder og 

prosjektleder Liv Irene Nøstvik i samarbeid 

med jurist Atle Hansen. 

Utarbeidelse av to Informasjonsbrosjyrer for å kunne gi økt kunnskap om og 

oversikt over rettigheter og muligheter. Brosjyrene er for personer med 

Tourettes syndrom, foresatte, ansatte i helse – og omsorgstjenester og i 

skoletjenesten.  Aktuelle brosjyrer er: 1) Rettigheter og muligheter til barn med 

Tourettes syndrom og deres foresatte, 2) Rettigheter og muligheter for voksne 

med Tourettes syndrom. Brosjyrene vil trykkes opp og i tillegg gjøres 

tilgjengelige som nedlastbare filer fra nettet.  


