
VEDLEGG 1 

Beskrivelse av læringsarenaer i Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Helse Bergen 

Navn på læringsarena (seksjon) BUP Sentrum 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Generell poliklinikk 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

686 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

4, totalt 5 personer 

Antall psykologspesialister 8,  totalt 11 personer 

Antall LISer 1 – 2 

Antall psykologer i spesialisering 11  

Antall andre fagpersoner 2 logopeder, 1 spesialpedagog, 1 sosionom 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

Ingen 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Ingen spesifikke forskningsprosjekt på BUP Sentrum for tiden 

 

Navn på læringsarena (seksjon) BUP Øyane 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Generell poliklinikk 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

1259 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

3 

Antall psykologspesialister 9 

Antall LISer 3 

Antall psykologer i spesialisering 9 

Antall andre fagpersoner 9 



Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

2 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Ingen  

 

Navn på læringsarena (seksjon) BUP Voss 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Generell poliklinikk 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

555 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

2 

Antall psykologspesialister 1 

Antall LISer 2 

Antall psykologer i spesialisering 4 

Antall andre fagpersoner 7 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

2 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter?  

 

Navn på læringsarena (seksjon) BUP Fana 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Generell poliklinikk 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

762 



Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

3 

Antall psykologspesialister 11 

Antall LISer 2 

Antall psykologer i spesialisering 3 

Antall andre fagpersoner 4 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

0 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Nei 

 

Navn på læringsarena (seksjon) BUP Åsane 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Generell poliklinikk 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

752 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

2  

Antall psykologspesialister 10 

Antall LISer 2  

Antall psykologer i spesialisering 2 

Antall andre fagpersoner 7 ( 5,2 stillinger) 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

1 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 



Forskningsaktiviteter?  

 

Navn på læringsarena (seksjon) BUP Ytrebygda 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Generell poliklinikk 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

665 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

3,1 

Antall psykologspesialister 8,6 

Antall LISer 1 

Antall psykologer i spesialisering 6 

Antall andre fagpersoner 2 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

2 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Nei 

 

Navn på læringsarena (seksjon) BUP Nordhordland 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Generell poliklinikk 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

536 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

2,1 stillinger 

Antall psykologspesialister 4,8 stillinger 

Antall LISer 2 

Antall psykologer i spesialisering 6 

Antall andre fagpersoner 3 



Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

0 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Nei 

 

Navn på læringsarena (seksjon) Barneposten 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Elektiv sengepost 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

107 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

2 

Antall psykologspesialister 1 

Antall LISer 0 

Antall psykologer i spesialisering 0 

Antall andre fagpersoner 25 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

1 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Ja. Forskning på fysisk aktivitet og 

stemningslidelsessymptomer. 

 

Navn på læringsarena (seksjon) Ungdomsposten 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Elektiv sengepost 



Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

47 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

2 

Antall psykologspesialister 3 

Antall LISer 0 

Antall psykologer i spesialisering 1  

Antall andre fagpersoner 0 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

0 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 

har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Nei 

 

 

Navn på læringsarena (seksjon) Akuttposten 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Sengepost med ØH-funksjon 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

246 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

 2 

Antall psykologspesialister  2 

Antall LISer  1 

Antall psykologer i spesialisering  2 

Antall andre fagpersoner  Ca 50 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

 0 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Legene gjør anamneseopptak, klinisk diagnostisk intervju, 

vurdering av psykisk og somatisk status presens og en 

helhetlig vurdering, i samarbeid med andre faggrupper som 



har deltatt i utredningen. Legene gir psykoedukasjon, 

foreldreveiledning, har møter med samarbeidspartnere, gir 

psykoterapi og legemiddelbehandling. 

Forskningsaktiviteter? Er med i et prosjekt i regi av Nordlandsforskning, men har ikke 

egen aktivitet. 

 

 

Navn på læringsarena (seksjon) Spesialpoliklinikken 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Spesialisert poliklinikk for nevroutviklingsforstyrrelser og 

konsultasjonstjenesten 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

415 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

3 

Antall psykologspesialister 9 + 3,5 

Antall LISer LISene hospiterer i alt 2 uker i teamene for 

nevroutviklingsforstyrrelser og 1 måned i 

konsultasjonstjenesten i løpet av utdanningsløpet 

Antall psykologer i spesialisering 3 

Antall andre fagpersoner 1 fysioterapeut, 1 logoped, 3,5 fagkonsulenter,3 spes.ped 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

2 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

Nevro-teamene: LISene observerer utredninger og deltar i 

vurderings- og tilbakemeldingsmøter.  

Konsultasjonstjenesten: LISene observerer og utfører selv 

konsultasjoner ved Barne- og ungdomsklinikken og i andre 

somatiske avdelinger i sykehuset under supervisjon 

Forskningsaktiviteter? 1) Autisme og foreldreveilledning 
2) Testing av oppmerksomhet i ADHD-utredning av barn 

og unge med ulik kognitiv funksjon. 
3)  BUP Gen: Swap test spyttprøve for barn og unge med 

autismespekterforstyrrelse 

 

Navn på læringsarena (seksjon) Ambulante tjenester 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Spesialisert poliklinikk med arenafleksibel tilnærming og 

spesialteam for psykose, dialektisk atferdsterapi og intensivert 

oppfølging for pasienter i kritiske faser 



Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

285 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

 40% 

Antall psykologspesialister  7 

Antall LISer  0 

Antall psykologer i spesialisering  8 

Antall andre fagpersoner  10 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

 0 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

LISene hospiterer i hhv team for dialektisk atferdsterapi (for 

kronisk selvskadere), psykoseteam og team for intensiv 

ambulant tjeneste (oppfølging før og etter innleggelse) 

Forskningsaktiviteter?  Forløp av pasienter som har fått behandling i DBT-teamet 

 

 

Navn på læringsarena (seksjon) Bergen 4-dagers behandling 

Type klinisk virksomhet (generell 

poliklinikk, sengepost, etc.) 

Spesialisert poliklinikk for konsentrert behandling av angst og 

OCD 

Pasientgrunnlag (antall pasienter 

som har mottatt helsehjelp 2021) 

268 

Antall spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri 

0 

Antall psykologspesialister 1  

Antall LISer 0 

Antall psykologer i spesialisering 4 

Antall andre fagpersoner 0 

Antall medarbeidere med 

doktorgrad 

0 

Medisinskfaglige aktiviteter (hva 

som legene utfører av utredning 

og behandling) 

LISene hospiterer i 4 dager og får være med på 

psykoedukasjon, eksponeringstrening og planlegging av videre 

trening. 

Forskningsaktiviteter? Våre forskingsprosjekt - Helse Bergen (helse-bergen.no) 

 

https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/klinikk-for-4-dagers-behandling-b4dt/vare-forskingsprosjekt

