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Overordnet utdanningsplan for Klinikk for psykisk helsevern 
voksne (KPHV), Helse Stavanger. 
 
Beskrivelse av utdanningsvirksomheten  
Utdanningsplanen gjelder for LIS 3 i voksenpsykiatriske avdelinger i Klinikker for Psykisk 
Helsevern, SUS, Helse Stavanger. Det vil si Stavanger DPS, Sandnes DPS, Sola DPS, Dalane 
DPS, Avdeling affektiv og psykose, Avdeling akutt og intensiv psykiatri, Avdeling sikkerhet, 
Avdeling alderspsykiatri, samt Gausel og LAR (lokalisert i Avdeling unge voksne og 
flyktninger, og Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, begge under Klinikk psykisk 
helsevern barn, unge og rusavhengige).  
 
Planen tar sikte på å gi et dekkende og tilfredsstillende utdanningstilbud for hele 
hovedutdannelsen på 5 år til spesialiteten i psykiatri. Sykehuset organiserer 
internundervisning, klinisk veiledning, psykoterapiveiledning, supervisjon, og tilrettelegger 
for rotasjon som innbefatter akutt-, rehabiliterings-, fordypnings- og poliklinikk-tjeneste, 
samt tilrettelegger for erfaring med liaisonpsykiatri, alderspsykiatri, gruppeterapi/poliklinikk, 
dagbehandling, konsulenttjenester til 1. linjen og forskning. LIS 3 deltar i vakt i hele 
utdanningsløpet unntatt ved tjeneste på gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS, Dalane DPS 
og Sandnes DPS poliklinikken på Strand i Ryfylke.  
 
Trening i tverrfaglig samarbeid vektlegges høyt. Administrativ erfaring i psykiaterrollen sikres 
ved tilbud om deltagelse i inntaksteam og kontrollkommisjon, samt begrensede 
lederoppgaver i poster og team. Individuell tilrettelegging for den enkeltes utvikling og 
faglige vekst står sentralt i hele tjenesten, og evalueres formelt i halvårsevalueringene. 
Klinikker for Psykisk Helsevern, Helse Stavanger er godkjent for 5 års tellende tjeneste. 
 
Beskrivelse av avdelingene 
Fra 2017 er divisjonen organisert i to klinikker; tidligere Avdeling unge voksne (AUV) og 
Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er samlet i Klinikk psykisk helsevern barn, 
ungdom og rusavhengighet (KPHBURA). Spesialavdeling voksne (SV) og DPS’ene er samlet i 
Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) 

 
- Stavanger DPS har 30 senger fordelt på to sengeposter, (post 1 og post 2) en 

allmennpsykiatrisk poliklinikk, ettervernspoliklinikk, ambulerende akutt team og 
gruppepoliklinikk som er klinikkovergripende 

- Sandnes DPS har 26 senger fordelt på to sengeposter (post B og post C), to 
allmenpsykiatriske poliklinikker lokalisert hhv på Sandnes og Strand, 
ettervernspoliklinikk og ambulerende akutt team og FACT-team i samarbeid med 
Sandnes kommune 

- Sola DPS har 30 senger fordelt på tre sengeposter (post A, B og C), to 
allmennpsykiatriske poliklinikker lokalisert hhv på Sola og Randaberg, 
ettervernspoliklinikk, ambulerende akutt team 

- Dalane DPS har en sengepost med 10 senger, en allmennpsykiatrisk poliklinikk og 
ambulerende akutt team 

https://pulsen.sus.no/enheter/kphbura/Sider/Om-enheten-ARA.aspx
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-          Fire spesialavdelinger på Våland 

• Avdeling Alderspsykiatri består av sengepost med 14 senger, en 
poliklinikk og det regionale kompetanse og forskningsnettverket SESAM 

• Avdeling Sikkerhet består av en sengepost med 10 senger (lokal 
sikkerhetspost), Eiketun - 5 treningsleiligheter, fengselspoliklinikk, en 
spesialpoliklinikk for utviklingsforstyrrelser og et ambulant innsatsteam. 
Fra februar 2023 utvides avd. med en post til, B1, med 10 senger. 

• Avdeling akutt og intensiv psykiatri som består av akutt mottakspost 
AMC2 med 8 senger, akutt post B3, med 14 senger. Forskningsnettverket 
TIPS og familiepoliklinikken som driver gruppetilbud til familier og 
pasienter med alvorlige psykiske lidelser er også organisert under avdeling 
akutt. Pilotprosjektet TOBA; Tverrfaglig Observasjons- og Behandlings 
Avdeling. Enheten vil være for pasienter med akutte sammensatte 
problemstillinger av både somatisk, psykiatrisk og rusrelatert karakter. 
Enheten, på 6 senger, vil være bemannet med tverrfaglig personell fra 
AMC2 og MOBA inklusiv 1 LIS 3 stilling. 

• Avdeling affektiv og psykose består av fire sengeposter A2, A3 og E1 med 
14 senger og B2 med 12 senger, samt en poliklinikk for spiseforstyrrelser 
og en ECT poliklinikk.  
 

 
- KPHBURA (Klinikk psykisk helse barn, unge og rusavhengige) består av fire avdelinger; 
en avd. for sengeposter barn og unge opp til 18 år, en avdeling for poliklinikker for barn og 
unge opptil 18 år, en avdeling for unge voksne og flyktninger, og en avdeling for 
rusavhengige. De to siste avdelingene overlapper barn, unge og voksne, da Rusavdelingen 
(ARA) tar barn fra 12-13 års alder og avdelingen for unge voksne fra 16 år og opptil 25-30 
år og flyktninger tar fra alle aldersgrupper.  
ARA består av ruspoliklinikker, LAR, sengeposter, oppsøkende team og ruskonsulenter inn 
mot somatikk og forskningssenter (KORFOR). LAR er et aktuelt sted for våre LIS 3 å få 
erfaring med denne pasientgruppen. 
AUVF - dette er en spesialpoliklinikk, sengeposter for mer langvarig innleggelser og 
rehabilitering. Hovedgruppen er unge pasienter med alvorlige sinnslidelser (Gausel) og en 
poliklinikk for flyktninger (transkulturell poliklinikk). På Gausel er det vanligvis en LIS 3. 
Transkulturell poliklinikk har vi anbefalt som fordypning transkulturell psykiatri, det har ikke 
vært LIS 3 der enda, men vil bli aktuelt fremover da det ligger godt til rette for utdanning. 
 
Tall for 2021: 
Det var ca. 1305 unike pasienter innlagt i 2021 med til sammen 2419 sykehusopphold, med 
totalt 55519 liggedøgn (over 24 timer) På sykehusnivå Våland 30892 liggedøgn, på DPS nivå 
24627 liggedøgn. 2218 øyeblikkelig hjelp innleggelser på AMC2 for hele sykehuset 
(sykehusnivå og DPS nivå). Det var gjennomført 72845 polikliniske konsultasjoner 
 
Det er ca. 48 overleger ansatt, og flere ledige stillinger. 34,5 LIS 3 stillinger og 10 LIS 1. 
 
De to klinikkene for psykisk helsevern dekker alle aspekter innenfor faget psykiatri, og har i 
tillegg flere forskningsnettverk som er produktive og inkluderende i forhold til LIS som er 
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interessert i å fordype seg i forskning. For mer detaljerte opplysninger, se vedlegg til slutt i 
dette dokumentet. 
 
 
Beskrivelse av utdanningsløpene 
Akutt-tjeneste: 
Utdanningsutvalget ser for seg at det er mest hensiktsmessig enten å starte utdannelsen ved 
en av akuttpostene eller en av «rehabiliteringspostene». Læringsmål i akuttpsykiatri kan 
oppnås med minst ett år på akuttposten (B3), og at man gjerne også jobber tre-seks mnd. 
ved mottaksposten (AMC2) enten før eller etter dette året (tiden kan da trekkes fra året på 
akuttposten). Man kan også lære akuttpsykiatri på postene A2, A3, B2 og E1. Tiden må da 
legges til tiden avsatt til fordypning (A2, E1) eller rehabilitering (A3, B2), og helst kombineres 
med tjeneste på AMC2.  
 
Rehabiliteringstjeneste 
Erfaring med rehabiliteringstjeneste (minst 9 mnd.) kan man få både ved to av de 
spesialiserte postene (A3 og B2), ved sikkerhetsposten (A1), samt ved døgnpostene ved 
DPS’ene. Kandidatene har også mulighet – og oppfordres – til å arbeide en periode ved 
alderspsykiatrisk sengepost. Posten er nært knyttet til Regionalt kompetansesenter for 
eldremedisin og samhandling (SESAM) som er et særlig velegnet sted å få forskningserfaring. 
Dette gjelder også senteret for psykoseforskning.  
 
Liaisontjeneste 
Erfaring med liaisonarbeid fås på vakt, i starten under tett supervisjon av bakvakt. TOBA er 
også et særlig egnet sted for å lære liaison-arbeid. 
 
Allmennpsykiatrisk poliklinikktjeneste 
Vi anbefaler at man avslutter utdanningsløpet med minst ett år på en av de 
allmennpsykiatriske poliklinikkene ved DPS’ene.  
 
Fordypningsstjeneste 
Den nye organiseringen gir noe større mulighet til fordypning i spesielle emner i løpet av 
utdanningen. KPHV har to fordypnings-/forskningsstillinger (D-stilling) for LIS. Flere LIS har 
de siste årene forsket i deltidsstillinger. LIS 3 vil ta fordypningstjeneste (minst 9 mnd.) på en 
av enhetene som er godkjente for dette:  
A2/E1 (affektive lidelser), gruppepoliklinikken, Stavanger DPS (personlighetspsykiatri), 
sengepost B1 og alderspsykiatrisk poliklinikk (alderspsykiatri), spiseforstyrrelsesenheten 
(spiseforstyrrelser), Sandnes DPS (gruppeterapi), A1 (sikkerhetspsykiatri), Transkulturell 
poliklinikk (transkulturell psykiatri) og BUPA (barnepsykiatri). 
 
5 års tjeneste – hele utdanningen her 
Man kan ta hele spesialiseringen i psykiatri på vår klinikk.  
 
Formalisert samarbeid med andre utdanningsforetak 
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Vi har formalisert samarbeid med Rogaland A-senter for LIS 3 som utdanner seg i Rus- og 
avhengighetsmedisin og er inntil to år hos oss. Det samme gjelder LIS 3 i psykiatri fra Jæren 
DPS, inntil to år hos oss. Samt LIS 3 fra BUPA, 1 år hos oss. 
 
 
Introduksjon av nye LIS  
Det arrangeres egen introduksjonsdag for nye LIS 1 og for nye vaktgående LIS 3, der det 
gjennomgås prosedyrer og gis opplæring i suicidalitetssvurderinger, voldsrisikovurdering, 
lovverk, organisering av vakttjeneste og andre tema. Videre arrangerer Forsknings- og 
undervisningsenheten egne nyansattdager to ganger årlig med opplæring i basale 
utredningsverktøy, etikk m.m. Det arrangeres videre opplæring i Terapeutisk mestring av 
aggresjon/Møte med aggresjonsproblematikk (TMA/MAP) som er tilrettelagt for nye leger. 
Det er egen opplæring i ECT. 
 
 
Supervisjon, veiledning og faglig utvikling.  
Klinisk veiledning 
Alle utdanningskandidater får klinisk veiledning ukentlig (1t/u) av postoverlegen eller av 
overlege i poliklinikk fra de starter i sykehuset. Veileder må være spesialist i psykiatri. 
 
Psykoterapiveiledning 
Alle LIS 3 får psykoterapiveiledning. KPHV tilbyr psykoterapiveiledning i alle tre modaliteter, 
her er en oversikt: Kirsten Høbye: 20 % psykodynamisk veiledning. Jon M Stokkeland: 20 % 
psykodynamisk veiledning og 10 % gruppeveiledning. Tone Madland Skeie: 10 % individuell 
veiledning i kognitiv terapi samt 10 % for gruppeveiledning i kognitiv terapi. Ann-Mari Huse: 
20 %, kognitiv veileder, snart også psykodynamisk veileder. Ida Gummedal: 20 % 
psykodynamisk. Anne Kristin Dahle Skjold (psykodynamisk) har veiledet som del av sin 
overlegestilling, likeledes Ingunn Kraabøl (kognitiv) og Ingrid Melbye Pignon (kognitiv). 
Marthe Horneland: 40 % stilling som veileder i gruppeterapi og psykodynamisk terapi, er i 
ferd med å bli pensjonist, nye veiledere vil bli ansatt i hennes stilling. Anne Kristin Dahle 
Skjold har to timer UTA-tid for å lede gruppe for LIS 1 sammen med to overleger fra 
somatikken. 
 
Sykehuset oppfordrer alle kandidater til å gjennomføre innføringsseminar (eller tilsvarende) 
ved Institutt for psykoterapi, Norsk Institutt for Kognitiv Terapi eller Institutt for 
Gruppeanalyse. Det har hittil vært mulig å gi psykoterapiveiledning også mens de går der i 
tillegg til permisjon og økonomisk støtte. Det arrangeres jevnlig innføringsseminar i kognitiv 
terapi i Stavanger i regi av Norsk forening for kognitiv terapi, i samarbeid med Forsknings- og 
undervisningsenheten på sykehuset. Med jevne mellomrom arrangeres også 
«Psykoseskolen» med tilbud om to års utdanning i psykosepsykoterapi i samarbeid med 
SEPREP. Institutt for psykoterapi arrangerer jevnlig både innførings- og videregående 
seminarer i Stavanger. De som ønsker å ta gruppeterapiutdanning har gode muligheter til 
det ved gruppepoliklinikk 1 kombinert med deltakelse i veiledningsgruppe ledet av godkjent 
veileder i gruppepsykoterapi, Marthe Horneland. Sandnes DPS, allmennpsykiatrisk 
poliklinikk, er godkjent som fordypningsområde gruppeterapi. I 2008 ble det startet opp 
veiledningsgruppe i psykoterapi 1 ½ time hver 14. dag som et ikke-obligatorisk tilbud til LIS. 
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JM Stokkeland leder denne. Fra høsten 2019 startet vi også veiledningsgruppe i kognitiv 
terapi med tilsvarende rammer; 1 ½ time annenhver uke. Det er nå obligatorisk å delta minst 
ett år, minst 10 ganger, i hver av gruppene. Tone Madland Skeie leder veiledningsgruppen i 
kognitiv terapi. Vi planlegger å innføre et tredje år med gruppeveiledning i løpet av 2023 
med fokus på gruppeterapi og FKM (Felles kompetansemål). 
 
LIS 1 gruppetilbud 
Det er en tilsvarende gruppe for LIS 1 med regelmessige møter ledet av psykoterapiveileder 
Anne Kristin Dahle Skjold og to overleger fra somatisk avdeling. LIS 1 følger denne gruppen 
gjennom hele sykehusåret.  
 
Overlegeveiledning 
Fra 2017 startet vi med å arrangere egne kurs for kliniske veiledere. Vi slo dette sammen 
med den gjensidige overlegeveiledningen, og la det opp som fire halve dager. Deltagelsen 
ved disse samlingene har vært gode. Rogaland A-senter og BUPA er inkludert i denne 
veiledningen/kursingen. 
 
I tillegg til disse faste, obligatoriske veilednings- og kursstrukturene arrangerer klinikkene en 
rekke kurs og seminarer. Det gis videre støtte for LIS 3 og overleger til obligatorisk og ikke-
obligatorisk kursdeltakelse andre steder i landet og utenlands. 
 
 
Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål 
Halvårsevaluering av LIS 3 kandidat 
Det gjennomføres halvårsevalueringer for alle kandidater, og her blir det påsett at 
individuelle utdanningsplaner blir laget for hver kandidat. I halvårsevalueringene deltar LIS 3, 
klinisk veileder, psykoterapiveileder og avdelingsoverlege. Møtene ledes av representant fra 
utdanningsutvalg for leger. Vi har engasjert fem overleger til å lede halvårsevalueringer, og 
har en samling med alle i etterkant av gjennomføringen. Disse fem er: John Mullen, Benedikt 
Römer, Orhan Veledar, Arne Thomas Slaattebræk og Kristin Hommekland. Vi har gitt 
oppgaven navnet mentor, inspirert av modeller fra Sverige og ellers i Europa. Mentor følger 
sin LIS 3 gjennom hele utdanningsløpet for å sikre kontinuitet. Vi har også startet med et 
formøte med klinisk veileder og postleder/enhetsleder for å engasjere sistnevnte gruppe 
sterkere i utdannelsen av LIS 3. Dette har vært vellykket og utgjør i praksis en tilnærmet 360 
graders evaluering. Ved evaluering og godkjenning av de mest omfattende læringsmålene, 
som VOP 001, vil alle deltakerne i halvårsevalueringen godkjenne slik at det blir et 
evalueringskollegium. Ved mindre omfattende læringsmål signerer klinisk veileder. 
Oppnådde læringsmål og læringsaktiviteter registreres fortløpende i Kompetanseportalen. 
 
Teoretisk undervisning  
Det interne undervisningsprogrammet lages for et halvt år om gangen, og tema velges slik at 
alle hovedområder dekkes innen en femårs periode. Undervisningen foregår hver onsdag 
klokken 1300 – 1445, minst 40 uker i året. Det arrangeres jevnlig også egne 
heldagsseminarer særskilt for LIS 3.  
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LIS 3 følger nasjonale, obligatoriske kurs som grunnkurs og obligatoriske emnekurs og får 
permisjon og økonomisk støtte til dette av klinikken. 
 
Undervisnings- og forskningsutvalg 
Klinikker for Psykisk Helsevern Voksne (KPHV) har et eget Undervisnings- og forskningsutvalg 
med tverrfaglig representasjon fra alle avdelinger som har to møter i året. KPHV har 
fulltidsansatt leder for Forsknings- og undervisningsenheten (ubesatt pr. 130922) som er 
sekretær for utvalget, forskningssjef i 100 % stilling (Jon Fauskanger Bjåstad), forskningssjef i 
SESAM 40 % (Dag Aarsland), deltidsansatt utdanningsansvarlig overlege (Jon Morgan 
Stokkeland), tilsvarende for psykologer (Elisabeth Christie Ørke), fulltidsansatt 
fagutviklingskonsulent i miljøterapi (Ingvil Trana) og fulltidsansatt bibliotekar. Sosionom og 
representanter for miljøpersonalet inngår også i arbeidsutvalget som har månedlige møter. 
Det utarbeides undervisningsplan for hele sykehuset som revideres hvert år.  
 
 
Felles kompetansemål (FKM) 
Læringsmålene i FKM oppnås ved flere arenaer. Den viktigste er det kliniske arbeidet 
ledsaget av supervisjon og klinisk veiledning. Internundervisningen er en annen viktig arena, 
samt veiledningsgruppene i psykoterapi. Deltakelse i kvalitetssikring-/forbedring- 
/pasientsikkerhetsarbeid oppnås på grunnkurs i psykiatri samt på internundervisningen for 
leger, samt to dagers basiskurs arrangert av Helse Vest. Vi planlegger å starte opp et tredje 
år med veiledningsgrupper der det jobbes særskilt med FKM og gruppeterapi.  
 
 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Utdanningsutvalg for leger 
Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) har ett overordnet utdanningsutvalg som i 2022 har 
bestått av overlegene John Mullen, Benedikt Römer, Orhan Veledar, Arne Thomas 
Slaattebræk, Kristin Hommekland og Jon Morgan Stokkeland. Representanter for LIS 3 har 
vært Sigrid M Andersen og Jesper Finsnes. Også overlege med særskilt ansvar for LIS 1, Mari 
Covrig, samt medisinsk faglig rådgiver, Kjetil Hustoft med ansvar for forvakt- og 
bakvaktlagene, deltar i utvalget. Sekretærfunksjon ivaretas av Marit Larssen. Utvalget har 
månedlige møter hvor undervisningen, gjensidig overlegeveiledning og halvårsevalueringer 
planlegges, samt at andre utdanningsrelaterte spørsmål tas opp. Utvalget ledes av Jon 
Morgan Stokkeland som er utdanningsansvarlig overlege som del av sin stilling i Forsknings- 
og undervisningsenheten. Det blir invitert inn overleger med særskilt kompetanse innenfor 
visse felter i forbindelse med planlegging av undervisningen.  
 
 
Forskning 
KPHV har aktive forskningsmiljøer særskilt knyttet til temaene nevropsykiatri med en egen 
enhet, Regionalt senter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ledet av forskningssjef 
Dag Aarsland, og TIPS-arbeidet med senter i en egen enhet tilknyttet akuttposten, 
Kvalitetssikringsenheten. KPHV fikk tildelt kompetansesenter for psykoseforskning i 2007, 
dette er knyttet til denne enheten. LIS 3 kan her delta med egne ideer og prosjekter. 
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Likeledes er KPHV tildelt et regionalt kompetansesenter for rusforskning; KORFOR. KPHV har 
egen forskningssjef i 100 % stilling (Jon Fauskanger Bjåstad).  
 
Universitetsansatte overleger 
KPHV har tre deltidsansatte (Universitetet i Bergen) undervisningsstillinger i 20 % stilling i 
forbindelse med utplassering av medisinerstudenter fra UiB; professor Tor Ketil Larsen, 1. 
amanuensis Audun Vik-Mo og universitetslektor Kjetil Hustoft. Det er også avtale med 
Semmelweiss-universitetet og andre læresteder i Ungarn om fast utplassering halvårlig av 
legestudenter herfra. Dette har blitt organisert av overlege Jone Schanche Olsen.  
 
LIS 1 undervisning 
Det er til enhver tid 10-12 LIS 1 ved KPHV. De deltar fast i legeundervisningen og tilbys 
regelmessig veiledningsgruppe ledet av Anne Kristin Skjold og overleger fra somatisk 
avdeling. Overlege Mari Covrig har hovedansvar for organisering av LIS 1-tjenesten. 
 
Forskningsprosjekt- områder 
Forskning relatert til psykose og tidlig intervensjon 
Det er flere forskningsprosjekter på gang i sykehuset. TIPS-prosjektet med tidlig intervensjon 
ved psykoser har berørt de fleste av sykehusets avdelinger. Lokalt koordineres prosjektet av 
Ph.D. Wenche ten Velden Hegelstad. TOPP-prosjektet undersøker intervensjon ved pre-
psykoser. 
 
Alderspsykiatri forskning 
I alderspsykiatrisk seksjon foregår det omfattende forskning under ledelse av prof. dr.med. 
Dag Aarsland, nå samlet under Regionalt senter for eldremedisin og samhandling (SESAM). 
Andre overleger som bidrar aktivt i dette miljøet, er bl.a. avdelingsoverlege Ph.D. Audun Vik-
Mo.  
 
Det er også en del som driver selvstendige forskningsprosjekter. Det er et månedlig 
forskningsforum med god oppslutning. Melissa Weibell, Natalia Nawrat og Kari Grethe H. 
Gallaher har vært ansatt i fordypningsstilling for LIS (D-stilling). De 2 LIS 3 – D stillingen er nå 
besatt fra 01.03.22 av Ane-Rebekka H. Mikkelsen og Tove Karin Kopperud. Overlege Petros 
Drosos forsker i en 50 % stilling knyttet til senter for psykoseforskning. Overlege Jeanette 
Bjørke har arbeidet med forskning knyttet til alderspsykiatrisk seksjon. Overlegene Kristin 
Jørstad Fredriksen og Kjetil Hustoft disputerer høsten 2022. 
 
Det er en omfattende forskningskompetanse på klinikken, og denne kommer særlig LIS 3 til 
del i internundervisningen der forskerne er blant de mest brukte foreleserne. Det er også et 
eget semester viet forskning der LIS lager enkle forskningsoppgaver eller -design. 
 
Kompetansegrupper 
I 2005 ble det opprettet 34 kompetansegrupper ved sykehuset hvor det er mulighet for å 
fordype seg i spesielle tema. Oppslutningen fra LIS i disse gruppene har vært varierende, og 
er for tiden lav. Kanskje det er mest aktuelt å delta i disse når man er blitt spesialist. 
 
Psykiatrisk bibliotektjeneste 
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Bibliotektjenestene er godt utbygget med heltidsansatt bibliotekar tilknyttet 
biblioteklokaler. Dette er nå slått sammen med UiS. Alle legene har egen PC og dermed 
tilgang til de tidsskriftene som biblioteket abonnerer på som finnes i nettversjon. 
 
I KPHV er det aktivt pågående kvalitetssikringsarbeid og et kvalitetssikringsutvalg. Slike tiltak 
kan LIS 3 få berøring med, og mulighet til å være med å diskutere/stille forslag. 

 
 
Individuell utdanningsplan  
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal 
gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), 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.  
 
 
Rotasjon innen de ulike kompetanseområdene 
Rotasjon planlegges og gjennomføres ved at hver enkelt LIS 3 sender inn et 
prioriteringsskjema for ønske om prioriteringer for videre rotasjon. Klinikkledelsen 
presenterer løsning til rotasjon 3-4 måneder før aktuelle rotasjonsdatoer som er 01.03. og 
01.09 hvert år. Man samarbeider med Jæren DPS (egen avtale), Barne- og 
Ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling Unge voksne og Rogaland A-senter (egen avtale) om 
rotasjonskandidater. 
 
Simulering og ferdighetstrening 
SUS har et eget senter for simulering. Til nå har dette vært mindre aktuelt i utdanningen av 
psykiatere. 

 
Tillitsvalgte  
Det er tillitsvalgte både for overleger, LIS 3 og LIS 1. 
Overlegeforeningen: John Mullen, YLF: Ane Rebekka Halvorsen Mikkelsen og Jelena Stevovic 
og Kari Løklingholm. 
 
 

Kontakt  
Utdanningsansvarlig overlege ved KPHV Jon Morgan Stokkeland, e-post 
jon.morgan.stokkeland@sus.no 
 
 
Vedlegg med oppdaterte og detaljerte tall: 
Stavanger universitetssjukehus, Klinikk psykisk helse voksne (KPHV) 
Oversikt poster, bemanning og pasientgrunnlag steder som har LIS 3 pr 01.11.2022 
 

mailto:jon.morgan.stokkeland@sus.no
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Stavanger DPS Overlege-
stillinger 
(besatte  
stillinger i 
parentes) 

LIS 3 stillinger 
(besatte stil. i 
parentes) 

LIS 1 stillinger 
(besatte stil. i 
parentes) 

Psykolog-
stillinger 
(besatte 
stil. i 
parentes) 

Klinisk sosionom 
stillinger 
(besatte stil. i 
par.) 

Antall 
konsultasjoner  
eller 
innleggelser (i 
poster) 
 i 2021 

Antall 
senger 

Antall ansatte 
med doktorgrad 

Post 1 1 (1 her av 
1y) 

1 (1) 1 (1) 1 (1)  251 12  

Post 2 1 (1 her av 1 
y) 

1 (0,8) 0 (0) 1 (1)  208 12  

Allmennpsyk.  
poliklinikk 

5 (4) 2 (0) 0 (0)   9303 0  

Etterverns-poliklinikk 1,5 (1,5) 0 (0) 0 (0) 1 (1)  1792 0  

Gruppepol. 2 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (1)  4085 0 1 psykiatrisk sykepleier 

Ambulant akutt 
team 

0 (0) 0 (0) 0 (0)   2734 0  

         

Sandnes DPS         

Varatun post B 1 (1, her av 1 
y) 

1 (0) 0 (0) 1 (1)  252 13  

Varatun post C 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1(1)  226 13  

Allmennpsyk.  
Poliklinikk Sandnes 

3 (1*) 1 (1) 0 (0) 7 (?) 1,5 
innleiet? 

3(3) 9640 0  

Allmennpsyk.  
Poliklinikk Strand 

2 (2) 1 (0) 0 (0) 2 (1/2 = 
50% 
innleiet 

1(1) 4686   

Etterverns-poliklinikk / 
FACT 

1,4 (1,0 her 
av 1 y) 

0 (0) 0 (0) 1 (1)  5814 0  

Ambulant akutt 
team 

0 (0) 1 (1) 0 (0)   2024   

         

Sola DPS         
 

Post A 1 (1) 1 (0) 1 (1)   114 10  

Post B 1 (1) 1 (1) 0 (0)   117 10  

Post C 1 (1) 1 (0) 1 (1)   124 10  

Ambulant akutt 
team 

0 (0) 0 (0) 0 (0)   2430 0  

Allmennpsyk.  
Poliklinikk Sola 

4 (1, herav 1 
y) 

1 (0) 0 (0) 5 (?)  6055 0  

Allmennpsyk.  
Poliklinikk Randaberg 

2 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (?)  3304   

Etterverns-poliklinikk 
/FACT team 

0 (0) 0 (0) 0 (0)   3144 0  

         

Dalane DPS         

Sengepost 1 (1 he rav 
1y) 

1 (1) 0 (0)   101 10  

Allmennpsyk. 
poliklinikk 

1 (1, her av 
1y) 

1 (0) 0 (0)   5505 0  

         

         

         

         

         
 

Avd. affektiv 
og psykose 

Overlege-
stillinger 
(besatte 
stillinger i 
parentes) 

LIS 3 stillinger 
(besatte stil. i 
parentes) 

LIS 1 stillinger 
(besatte stil. i 
parentes) 

Psykolog-
stillinger 
(besatte 
stil. i 
parentes) 

Klinisk sosionom 
stillinger 
(besatte stil. i 
par.) 

Antall 
konsultasjoner 
 eller 
innleggelser  
 i 2021 

Antall 
senger 

Antall ansatte 
med doktorgrad 

A2 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)  14  

A3 2 (1 her av 
1*) 

1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)  14  
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B2 2 (2, her av 1 
*) 

1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)  12  

E1 2(2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1)  14  

Enhet for 
spiseforstyr. 

1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)   0  

ECT poliklin. 0,5 (0,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0)   0  

         

Avd. akutt og intensiv 
psykiatri 

        

AMC2 4 (3,1, her av 
2 y) 

2 (2) 1 (1 roterer 
med  
alderspsyk post 
B1) 

1 (0) 0 (0) 2218 
innleggelser 

8 1 overlege 

Liaisontjeneste 1 (1) 1 (1)  0 (0)     

B3 2 (1) 2 (2)  1 (1) 1 (1)  14  

         

Avd. alderspsykiatri         

B1 (blir snart flyttet til C1) 2 (2) 1 (1) 1 (1 roterer 
med Akutt 
mottakspost 
 C1) 

1 (0) 1 (1) 121 
innleggelser 

14 1 overleger 

Alderspsyk. poliklinikk 3 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (0)  1849 0 1 overlege 

         

Avd. sikkerhet         

A1 1 (2) 2 (2) 0 (0) 2 (1)   10  

B1 ny post som starter 
01.02.23 

1 (2 her av 1 
y) 

2 (0) 0 (0) 0 (0)   Start 
4, øke 
til 10 

 

Mobilt innsats- team (MIT) 
og ambulant innsatsteam 

1 (1y) 0 (0) 0 (0) 1 (1)   0  

Nevropsykologisk enhet 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2)   0  

Fengselspsykiatrisk 
poliklinikk 

1(1) 0 (0) 0 (0) 3 (5)   0 1 overlege 

         

         

         

         

         

*= innleiet overlege 
Y= legen ansatt er en LIS 3 lege som er konstituert overlege 

 
 

 


