
VEDLEGG 5 

Introduksjonsprogram for nye LISer i PBU 
 

A: INFORMASJON / ORIENTERING  

Hva / når Tema Hvordan  Kommentar  

Forberedelse 
(ca 1 måned 
før LIS starter) 
 
 
 
 

Info til LIS:   

• Anbefalt litteratur Seksjonsleder 
sender e-post til 
LIS. 
«Standardbrev» 

 

• Om seksjonen 

• Om LIS-utdannelsen 

Avklaringer i seksjonen, hvem skal 
være: 

  

• Klinisk veileder Seksjonsleder og 
seksjonsoverlege 
drøfter og lager 
et notat 

 

• Relasjonell veileder 

• Fadder 

Orientering 
(første uke) 

Om PBU generelt og din seksjon 
spesielt: Organisering, 
arbeidsmetoder, teamarbeid, 
faglige ressurser (EK), etc 

Samtale med 
seksjonsleder og 
klinisk veileder 

Jf EK-dokument om 
rutiner ved 
nyansettelser 

LIS-utdannelsen: 

• Faser/rotasjon 

• Grunnleggende opplæring 

• Bruk av Kompetanseportalen 

Møte med 
seksjons-leder, 
veileder og ev 
klinikkoverlege 

 

 

B: GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING – vedlegg til dokumentet som beskriver fasene i utdanningsløpet 

Hva / når Tema Hvordan  Kommentar  LM 

Grunnleggende 
ferdigheter 1 
(første måned) 

Mottak av nye 
pasienter m foreldre 

Supervisjon, helst med 
klinisk veileder 

 04 

«Legeundersøkelsen»  06 

Oppstart og utprøving 
av legemidler ved ADHD 

 29, 
42 

Basisutredning, inkl 6-
akse-klassifisering 

Gjennomgang og 
supervisjon med 
klinisk veileder 

 06, 
18 

Utredningsverktøy som 
LIS selv skal bruke 

 13 

ADHD-utredning   42 

Akuttvurderinger, inkl 
selvmordsfare 

   

Journalføring / fraser  07 

Vaktarbeid, inkl LPHV – 
for BUP 

Besøk på Akuttposten 
m orientering av lokal 
LIS.  

 11, 
19, 
48, 
49 

Grunnleggende 
ferdigheter 2 
(første halvår) 

Lege-pasientrelasjonen Oppstart veiledning 
på Grunnleggende 
relasjonell forståelse 

 20 

Teamarbeid   52 



Utredningsverktøy, som 
LIS ikke selv skal bruke, 
som fleks. WISC 

Supervisjon og klinisk 
veiledning 

Gjennomgang / 
observasjon med 
psykolog (evnetester), 
evt pedagog 
(språktester) 

11, 
19 

Oppfølging av angst- og 
deprimerte pasienter 

«Enkle» saker m 
manualbasert 
behandling, 
supervisjon m erfaren 
psykolog 

34, 
35 

Oppstarts-
evaluering 
(etter 3 mndr) 

Har LIS kommet godt i 
gang? Konkretisere 
Individuell 
utdanningsplan 

Med seksjonsleder, 
seksjonsoverlege og 
klinisk veileder 

  

Første 
halvtårs-
evaluering 
(etter 6 mndr) 

Hvilke læringsaktiviteter 
bør prioriteres, jf 
Oppdatert individuell 
utdanningsplan 

Med seksjonsleder, 
seksjonsoverlege,  
klinisk veileder og 
klinikkoverlege 

  

 

 

 


