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Årskalender - faste kurs 2023 
 

Januar: August: 
  
- Nyansattkurs for psykisk helse (for alle faggrupper) del 1 

(1 dag) 
- Nyansattkurs for psykisk helse (for alle faggrupper) del 1  

(1 dag) 
- Nyansattkurs for individualterapeuter – del 2 (psykisk 

helse voksen og rusavhengighet) (2 dager) 
- Nyansattkurs for miljøterapeuter, del 2: (2 dager) 
- Nyansattdag for ansatte i barn- og ungdomspsykiatrien 

(BUP): standard utredningspakke (3 dager) 
- Introduksjondag for leger i spesialisering (LIS 1) 
- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs for 

sikkerhetsposten A1 og B1 (3 dager) 
- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs for 

helsefaglæringer (3 dager) 
 

- Nyansattkurs for individualterapeuter – del 2 (psykisk helse 
voksen og rusavhengighet) (2 dager) 

- Nyansattkurs for miljøterapeuter, del 2: (2 dager) 
- VIVAT: Førstehjelp ved selvmordsfare – (2 dager) 
- Sommerundervisning for medisinstudenter, legevikarer, 

leger i spesialisering (LIS1) og andre interesserte 
individualbehandlere (juni-august) 

Februar September: 
- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs (3 

dager) 
- Skriveworkshop for psykologstudenter, del 1. (1/2 dag) 
- Vedtakskompetanse for leger og psykologer (2 dager) 
- Voldsrisikovurdering (2 dager) 
- ADHD-utredning hos voksne i klinikk psykisk helsevern 

voksne (KPHV)  og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) - (1 dag) 

 

- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs (3 
dager) 

- Forskningensdag (onsdagen i de nasjonale 
Forskningsdagene) 

- Hjerte og lungeredning (HLR-opplæring) 
- Skriveworkshop for psykologer, del 1 (1/2 dag) 
- Samling for psykologstudentene, del 1 
- SCID-5 PF (2 dager) 
- IMR-kurs – (2 dager) 
- Introduksjon for nye leger i spesialisering (LlS) og 

psykologer klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) – (1 
dag) 

- Kontorfaglig forum (½ dag) 
 - Nyansattdag 1 for ansatte i BUP: organisasjon og fag (1 

dag) 
 - Nyansattdag 2 for ansatte i BUP: pakkeforløp, journal og 

ICD (1 dag) 
Mars Oktober: 
- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs (3 

dager) 
- Kontorfaglig forum (½ dag) 
- Samling for psykologistudentene, del 1. 
- Introduksjondag for leger i spesialisering (LIS) 

- Rus- og psykisk helse (ROP) – (2 dager) 
- Poliklinikkensdag – (1 dag) 
- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs (3 

dager) 
- Voldsrisikovurdering (2 dager) 
- PANSS (1/2 dag) 

- WISC-V (1 ½ dag) 
- ADOS for psykologer, leger og andre individualterapeuter 

i PBURA 
- ADHD-utredning hos voksne i klinikk psykisk helsevern 

voksne (KPHV)  og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) - (1 dag) 

- Inspirasjonsdag for barneansvarlige (1 dag) 

- SCID-V (2 dager) 
- ICD-10  (1/2 dag) 
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April November 
-Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs (3 
dager) 
- Vårguru  (1 dag) 
- Samling for psykologistudentene, del 2. 

- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs - 3 
dager 

- Introduksjon for nye leger i spesialisering (LlS) og 
psykologer i klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) – (1 
dag) 

- Vineland-3 for psykologer i begge klinikkene (1/2 dag) 
- Kontorfaglig forum psykisk helse (½ dag) 
- Schizofrenidagene (første uke i november) 
- Inspirasjonsdag for barneansvarlige «Småbarnsdagen» 

under Schizofrenidagene (1 dag) 
Mai Desember 
-Kartleggingspakken i Checkware (1/2 dag) 
- Introduksjon for nye leger i spesialisering (LlS 1) og nye 
psykologer i klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) – (1 
dag) 
- Kontorfaglig forum (½ dag) 

- ADHD-utredning hos voksne i klinikk psykisk helsevern 
voksne (KPHV)  og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) - (1 dag) 

- VIVAT: Førstehjelp ved selvmordsfare – (2 dager) 
- Skriveworkshop for psykologer, del 2. (1/2 dag) 

 
Juni  
- Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-grunnkurs for 

ferievikarer (3 dager) 
- Ekstra - Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP)-

grunnkurs (3 dager) 
- Kurs i legemiddelhåndtering (disp.) (2 dager) 

 

- Kursprøve i legemiddelhåndtering (disp.) (2 timer)  
- Innføringskurs for ekstravakter og ferievikarer (1 dag + e-

læring) 
- Sommerundervisning for medisinstudenter, legevikarer, 

leger i spesialisering (LIS1) og andre interesserte 
individualbehandlere (juni-august) 

 

- Skriveworkshop for psykologstudenter, del 2. (1/2 dag)  
- Introduksjon for nye leger i spesialisering (LlS 1 og 3) og 

psykologer i klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) for 
ferievikarer/legevikarer (1 dag) 
 

 

Juli  
  

Introduksjonsprogram for nye leger i spesialisering (LIS 1 
og 3) og psykologer i klinikk psykisk helse voksne (KPHV 
(1 dag) 

- Sommerundervisning for medisinstudenter, legevikarer, 
leger i spesialisering (LIS1) og andre interesserte 
individualbehandlere (juni-august) 
 

 

 
• WAIS-IV er under planlegging høsten 2023. 

 
• Det blir ikke gruppelederutdanning for flerfamiliegrupper i 2023 pga. det for tiden er utdannet nok gruppeledere.  
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• Utdanning/kurs for enfamiliegrupper går ikke lenger fysisk, men digitalt, via TIPS Helse Sør-Øst. Dette gjelder også 
pårørende programmet Relatives Education and Coping Toolkit (REACT).  

 
• Repetisjonskurs legemiddelhåndtering for de med dispensasjon (helsefagarbeidere og andre) er fra 2023 erstattet 

med e-læringskurs. 


