
 

Velkommen til eksternpraksis i Helse Stavanger HF   
 
Klinikkene for psykisk helsevern i Helse Stavanger HF (Stavanger Universitetssjukehus, SUS) er 
en av Vestlandets største arbeidsplasser for psykologer. De to klinikkene har ansatt rundt 150 
psykologer, og driver utstrakt forskning og undervisningsvirksomhet, med flere nasjonalt ledende 
forskningsmiljøer. Klinikkene har årlig kontakt med ca. 14 000 pasienter. 
De fleste avdelinger er aktuelle for psykologistudenters eksternpraksis.  
 
Organisasjonsstruktur 
Psykisk helsevern ved Helse Stavanger HF er delt mellom Klinikk psykisk helsevern voksen (KPHV) 
og Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA). Begge klinikkene tilbyr 
praksisplasser. 

Klinikk psykisk helsevern voksne  

Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-
Rogaland og er årlig i kontakt med over 7 500 pasienter. Med fire innholdsrike avdelinger og fire 
distriktspsykiatriske sentra (DPS) har KPHV hjelpetiltak over hele spekteret fra lavterskeltilbud til 
sengeposter. Psykologer utgjør en stor andel av behandlerne, og vi har god erfaring med å motta 
studenter. Uavhengig av hvor i KPHV du har din praksis så vil du i løpet av praksisperioden kunne 
få tilbud om å tilbringe to uker ved akuttmottak C2 for voksne. 

Avdelinger 
- Affektiv og psykose 

Fire sengeposter, enhet for spiseforstyrrelser og ECT-poliklinikk 
 

- Akutt og intensiv psykiatri 
Akuttmottak, liaisontjenesten, familiepoliklinikk for pasienter og pårørende, to 
sengeposter samt kompetansesenter for psykose og nærpsykose (TIPS) 
 



 

- Sikkerhet 
Sikkerhetssengepost, rehabiliteringsenhet Eiketun, enhet for voksne med autisme/EVA, 
Mobilt innsatsteam (MIT), fengselspoliklinikk og nevropsykologisk laboratorium 
 

- Alderspsykiatri 
Sengepost og poliklinikk, samt kompetansesenteret SESAM  

 
Distriktspsykiatriske sentra 

- Stavanger DPS  
Allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, to sengeposter; ambulante tjenester med 
akutt-team og krisesenger 
 

- Sola DPS  
Tre allmennpsykiatriske sengeposter, to allmennpsykiatriske poliklinikker (Sola og 
Randaberg), ambulant akutt-team, ettervernspoliklinikk, «Helse og arbeid» og det 
nettbaserte behandlingstilbudet «eMeistring» 
 

- Sandnes DPS  
Tre allmennpsykiatriske sengeposter, to allmennpsykiatriske poliklinikker (Sandnes og 
Strand), ettervernspoliklinikk og ambulant akutt-team  
 

- Dalane DPS  
Sengepost og poliklinikk  

 
 
Klinikk psykisk helse barn, unge og rusavhengige (PHBURA)  
 
Barne- og Ungdomspsykiatrisk Avdeling (BUPA) 
Denne avdelingen utreder, diagnostiserer og behandler rundt 5 000 barn og unge og deres familier 
hvert år, og har pasienter fra 0-18 år.  
 
Alle poliklinikkene og sengepostene, i tillegg til nevropsykiatrisk enhet og sped- og 
småbarnsteamet, har relativt store psykologmiljø (fra 3 til 10 psykologer), med rundt 50 % 
spesialistdekning.  
 

- 7 poliklinikker: Egersund, Bryne, Sola, Sandnes, Hinna, Madla og Sentrum, hvorav de tre 
siste er i Stavanger  

- Ambulant akutt-team for ungdom  

- Tre sengeposter i avdeling døgn: En for barn/familier og to for ungdom  

- Diverse fellesfaglige enheter i en spesialpoliklinikk: Autismeteamet, nevropsykiatrisk 
enhet og sped- og småbarnsteamet  

 
  



 

Avdeling unge voksne og flyktninger (AUVF)  
I denne avdelingen finner du  

- sengepost og poliklinikk på Gausel for unge voksne med alvorlige psykiske lidelser 
-  
- Skole- og JobbResept, som gir individuell støtte til unge voksne som ønsker å fullføre 

skoleforløp eller få arbeidserfaring i ordinære arbeidsplasser  
-  
- Transkulturelt senter, Norges første senter for arbeid med asylsøkere og flyktninger. Her 

drives pasientarbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning 
 

Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA)  
Denne avdelingen består av åtte enheter som gir spesialisert utredning, behandling og 
rehabiliteringstilbud for unge voksne med rus og psykiske vansker.  

- Ruspoliklinikk ung (RUPO) i Stavanger og Sandnes. Jobber med individet, men også med 
par, familier, pårørende og barn som pårørende. Er også med og driver 
Rusmestringsenheten ved Stavanger fengsel  

- Gauselskogen, Gausel. Institusjon bestående av døgnpost og rehabiliterings-leiligheter for 
unge voksne med samtidig rus og psykiske lidelser  

- Veksthuset, Sandnes. Behandling i bofellesskap for rusavhengige, samt integrert poliklinikk  

- Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppsøkende behandlingsteam (OBS-teamet) 

- Kompetansesenteret KORFOR  

 
Veiledning/oppfølging  
Som student hos oss vil du få tett oppfølging gjennom praksisperioden, men også å bli satt på tøffe 
kliniske prøver.  

- Det daglige kliniske arbeidet vil være forankret i de kliniske miljøene og i team, mens 
forskningsprosjekter vil knyttes til forskergruppene.  

- Du blir tildelt en veileder og vil få ukentlig klinisk veiledning på praksisstedet  
- Du inviteres til oppstarts- og avslutningssamling i regi av FoU-avdelingen, som også vil bistå 

underveis ved behov  

 
Undervisning  
Kurs og kompetanseheving er en viktig del av praksisforløpet ditt. I løpet av praksisperioden vil du 
som student delta i så vel fagdager som obligatoriske kurs, inkludert nyansattkurs og 
fordypningskurs i regi av klinikkene for psykisk helsevern. Det er FoU-enheten som kvalitetssikrer 
og koordinerer klinikkovergripende undervisning.  
 
Hvert år i november er SUS med og arrangerer Schizofrenidagene, som tilbyr faglig fordypning i 
verdensklasse. Mot en egenandel får du mulighet for å delta til redusert pris det året du 
gjennomfører din praksis hos oss.  
 
I vårsemesteret får du delta på tilstelningen «Vårguru», hvor vi inviterer internasjonale og 
nasjonale foredragsholdere for et seminar med klinisk fokus, rettet mot behandlere.  
 



 

 
Forskning 
I løpet av praksisperioden kan du delta i forskningsprosjekter for å skrive hovedoppgaven din. Det kan også 
være mulig å knytte oppgaven mot en avdeling, f.eks. nevropsykiatrisk enhet. Målet vil være å skrive en 
publiserbar artikkel. Dette vil selvsagt være en stor fordel om du tenker å gjøre en PhD senere eller mtp. 
spesialistoppgaven du skal skrive om noen år.  
  
Å knytte seg opp mot et forskningsmiljø vil gi deg viktige kontakter og gi deg et spesielt solid faglig 
fundament innen det fagområdet du velger. Vi har også et tett samarbeid med relevante miljø på UiS. 
Psykisk helsevern i Helse Stavanger HF huser følgende fem forskningsnettverk som du kan velge å 
samarbeide med: 
  
TIPS: Regionalt nettverk for klinisk psykoseforskning i Helse Vest  
TIPS var først i Norge med å drive tidlig intervensjonsarbeid for å redusere varighet av ubehandlet psykose 
(VUP) i regionen. TIPS sitt arbeid omfatter både et spesialistteam for tidlig psykoseutredning, 
informasjonsarbeid rettet f.eks. mot skoler, og informasjonskampanjer. TIPS forsker bl.a. på sammenheng 
mellom rus og psykose, selvmordsforebygging, traumer og psykose, familiearbeid, ungdom i høyrisikosonen 
for å utvikle psykose samt effekten av Individuell jobbstøtte (sammen med Skole- og Jobbresept) ved 
alvorlige psykiske lidelser. 
  
SESAM: Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling  
SESAM har vokst til et stort og internasjonalt anerkjent miljø siden det ble opprettet i 2010 og forsker på 
basale tema innen eldremedisin og implementering av ny kunnskap. Prosjekter omhandler bl.a. psykososial 
behandling for personer med demens og deres pårørende, kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene og 
velferdsteknologi. I 2016 etablerte SESAM FOKUS, et nettverk av sykehjem i Helse Stavanger sitt 
nedslagsfelt, som fokuserer på forskning og kunnskap om demens gjennom deltakelse i ulike 
forskningsprosjekter.  
  
KORFOR: Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning  
KORFOR forsker for å fremme fag- og tjenesteutvikling innen rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og 
avhengighet av rusmidler. De har også ansvar for nasjonalt kvalitetsregister for rusbehandling. Forskningen 
har bl.a. sett på endringer i kognitiv fungering etter russtopp og identifikasjon av alkoholvansker i 
spesialisthelsetjenesten. STAYER-studien undersøkte langtidsoppfølging av rusavhengige og BrukerPlan, et 
kartleggingsverktøy for kommuner om rusmiddelmisbruk.  
  
FAST: Forum for angst- og stemningslidelser  
Forskningsnettverk for Angst- og Stemningslidelser (FAST) består av forskere som jobber hovedsakelig med 
forskning på angstlidelser og stemningslidelser, men også med spiseforstyrrelser, traumer og andre 
tilgrensende områder. De fleste medlemmene av FAST har delte stillinger med forskning og klinikk. BUPA 
sine forskningsprosjekter er i stor grad tilknyttet forskergruppen FAST, eksempelvis 
Perfeksjonismeprosjektet tilknyttet Barn i Bergen, Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) og 
forskningsaktiviteten knyttet til Hei-spillet. 
  
Forskergruppe for miljøterapi og sykepleie innen psykisk helse og avhengighet 
Denne tverrfaglige forskergruppen har som mål å stimulere til forskningsprosjekter som innbefatter 
forbedring og utvikling av ny kunnskap om miljøterapi. Gruppen inkluderer forskningsprosjekter som 
omhandler miljøterapi både i direkte møte med pasienten, organisering av miljøterapi og ledelse knyttet til 
miljøterapeutiske tiltak.  
 
 
 
 
 



 

 
Søke om praksisplass  
 
Ønsker du praksisplass hos oss, fyll inn skjemaet under og send per mail sammen med din CV til 
undervisningsansvarlig psykolog Elisabeth Christie Ørke på elisabeth.christie.orke@sus.no  
 
 
Bolig 
  
Helse Stavanger HF har et begrenset antall toromsleiligheter og ettromsleiligheter til utleie. Alle er 
i nærheten av sykehuset. Sykepleiere, leger og annet nøkkelpersonell vil ha fortrinnsrett til 
leilighetene, men som psykologstudent kan du søke. Ønsker du dette, kan du gi beskjed når du 
kontakter oss, så hjelper vi deg å med komme i gang.  
 
Vi gleder oss til å ønske deg velkommen!  
 

 
Med vennlig hilsen 

 
Elisabeth Christie Ørke 
PhD, psykologspesialist 

undervisningsansvarlig psykolog 
Forsknings- og undervisningsenheten 

elisabeth.christie.orke@sus.no 
Tlf.51515521/98821386 

Lars Ravn Øhlckers 
psykologspesialist 

psykologfaglig rådgiver 
PHBURA 

Lars.ravn.ohlckers@sus.no 
Tlf. 90881250/51515508 

Henriette Grimsby Rafoss 
psykologspesialist  

psykologfaglig rådgiver  
KPHV 

henriette.grimsby.rafoss@sus.no 
Tlf. 51515027 
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Søknad om praksisplass for psykologstudenter 

Personinformasjon 
NAVN 
 
 

FØDSELSDATO 

GATEADRESSE 
 
 

POSTNUMMER POSTSTED LAND 

TELEFON 
 
 

E-POST 

Utdanningsinstitusjon hvor du tar profesjonsstudiet 
 

 UiB  UiO  NTNU  UiT  Annen, spesifiser 
 
 
 

Har du tidligere jobbet eller hatt 
praksis ved SUS? 
 

Hvis ja, beskriv hvor og når 

 Ja  Nei År Avdeling Stilling 
 
 
 

Ønsket praksis 
Jeg ønsker praksis ved: 
 

 Klinikk psykisk helsevern voksne   Klinikk psykisk helsevern barn, unge  
     og rusavhengige 
 

 Ingen preferanse 

Ønsker du praksis ved en bestemt avdeling? I så fall hvilken? 
 
 

Ønsket dato for praksis 

Beskriv kort hvorfor du ønsker praksis ved SUS 
 
 
 
 
 
 
 

Signatur 
 

Opplysningene i dette skjemaet og på min CV er sannferdige så vidt jeg vet. Jeg er klar over at hvis jeg tildeles 
praksisplass på bakgrunn av feil eller misledende informasjon, så kan praksisplassen trekkes tilbake. 
 

STED OG DATO 
 
 

SIGNATUR 



 

 


