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Kursprogram vår 2016 
Innen kjerneområdene psykose, depresjoner og 

angstlidelser 

Regional seksjon for psykiatri utviklingshemning/autisme 
Klinikk psykisk helse og avhengighet 

Sted: Gaustad sykehus, bygg 5 i 1. etg, Oslo 
For helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten 

kursprogrammet 

Kursoversikt Tidspunkt Generell læringsutbytte 

Tirsdag 15. mars 

Stemningslidelser hos 
pasienter med 
utviklingshemning 
Behandling og tiltak 

 

 
9.30 – 12  
Tre timer 

 
 Få kjennskap til psykososiale behandlingsmetoder 
 Få kjennskap til samtalebehandling og 

miljøterapeutisk behandling 

Torsdag 19.mai  
Psykose hos pasienter med 
utviklingshemning -  
Forståelse og utredning 
 
 
 

Onsdag 8 juni 

Autisme eller psykose? 

 

 
 

  
9.30 – 12 
Tre timer 
 
 
 
 
12.30-
14.30 
2 timer 

 
 Få kjennskap til psykose hos personer med 

utviklingshemning / autisme 
 Få kjennskap til utfordringer knyttet til behandling 
 Få kunnskap om bruk av medikamenter og 

psykososiale behandlingsformer 
 

 Kurset gjennomgår spesielle utfordringer ved 
differensialdiagnostikk knyttet til å skille 
autismespekterforstyrrelse fra psykose 

 
 

Onsdag 14 September 
Angst og utviklingshemning 
Forståelse og utredning 
 

 
10.00 – 
15.00 
Fem timer 

 
 Få kjennskap til angst og belastningslidelser 
 Få kjennskap til medikasjon, virkning og bivirkning 

Onsdag 23 November 
Angst og utviklingshemning 
Behandling 
 
 

 
9.30 – 
12.00 
Tre timer 

 
 Få kjennskap til psykososiale behandlingsmetoder 
 Få kjennskap til medikasjon, virkning og bivirkning 

  
 

 

 



Kursprogram for helsepersonell 

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning /autisme (PUA) innehar en 
regional kompetansetjeneste i Helse sørøst. Seksjonen yter psykiske 
helsetjenester innen spesialisthelsetjenesten til personer med 
utviklingshemning/autisme. 
 
For informasjon om seksjonen kan du besøke våre nettsider: 
www.oslo-universitetssykehus.no/pua 
 

Seksjonen skal ha et fast kursprogram. Målet med kursprogrammet er å øke 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for 1. linjen (bydeler og 
kommuner), 2. linjen (habiliteringstjenester og distriktspsykiatri), samt til 
brukere og deres nærpersoner. 
 
Målgruppen for undervisningen er helsepersonell som leger, psykologer, 
syke-/vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, annen 
relevant 3-årig høgskoleutdanning og andre interesserte. Pårørende og andre 
nærpersoner er også velkomne. 
 

Kursprogrammet omfatter kjerneområdene psykose, depresjoner og 
angstlidelser. Undervisningen vil omfatte utredning, diagnostisering, 
behandling, miljøtilrettelegging og medikasjon. Undervisningen bygger på 
forskningsbasert kunnskap og klinisk erfaring.  
 

Hvert område er delt inn i to deler. Første del omfatter i hovedsak forståelse 
og utredning. Det legges vekt på differensialdiagnostiske problemstillinger og 
forhold som kompliserer både utredning og behandling hos mennesker med 
utviklingshemning og psykisk lidelse. Andre del omfatter ulike 
behandlingsformer og tiltak som kompetanseoverføring til kommunale 
botiltak etc. 
 

 
Læringsutbytte 
 

Kunnskaper: Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, 
prosedyrer innenfor fag, fagområde/yrke. 
 

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. 
Det er ulike typer ferdigheter som kognitive, praktiske, kreative og 
kommunikative ferdigheter. 
 

Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap 
og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise 
samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i 
utdannings- og yrkessammenheng. 

 
Merittering 
Det vil bli utstedet kursbevis. 
Kursene søkes godkjent for aktuelle spesialiteter. 
For FO må kursdeltakeren søke forbundet individuelt. 
 
Foredragsholdere 
Foredragsholdere er psykiater (medisinske tema), psykologspesialist 
(forståelse og utredning), miljøterapispesialist (miljøterapeutiske 
tema). I tillegg vil leder av Regional kompetansetjeneste holde enkelte 
foredrag.   
  
Foredragsholdere på høstens kurs:  
Trine Lise Bakken, forsker PhD, leder av Regional kompetansetjeneste 
Maria H. Engebretsen og Inger B. Haugen, begge psykiater 
Trine Elisabet Iversen og Arvid N. Kildahl, begge psykologspesialist 
Jane M.A. Hellerud og Tone Kristiansen, begge vernepleierspesialist. 
 
Kursserien 
Kursprogrammet består av seks kurs som avvikles med to kurs per 
halvår. Du velger selv om du vil følge hele eller deler av kursserien. 
 
 
Det er ingen kursavgift 
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