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Mandat 

Gruppe for kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og 

ungdomspsykiatri 

 

 

Formål 

Gruppen skal bistå Regionalt utdanningssenter HSØ med kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for leger i 

spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Gruppens viktigste oppgave vil være å gjennomgå 

utdanningsplanene for de ulike psykoterapiutdanningene som tilbys til leger i spesialisering i barne- og 

ungdomspsykiatri og vurdere om de gir forventet læringsutbytte i henhold til læringsmål BUP-023 Selvstendig 

kunne anvende elementer og intervensjoner i en anerkjent spesifikk psykoterapimetode.  

 

Sammensetning  

Gruppen skal oppnevnes av de fire regionale rådene/utdanningsutvalgene for barne- og ungdomspsykiatri og 

bestå av åtte personer. Sammensetningen skal sikre representasjon fra hver helseregion, hver 

psykoterapiretning og minst én lege i spesialisering.  Gruppen skal representere en uavhengig faglig instans 

uten tette bånd til en bestemt utdanningsinstitusjon. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen. Ved 

oppstart skal halvparten av gruppen oppnevnes for tre år, for å sikre kontinuitet ved oppnevning av nye 

medlemmer for neste periode. Gruppen velger en leder og en nestleder, som fordeler oppgaver mellom 

gruppens medlemmer og fungerer som kontaktpersoner for RegUt HSØ.  

 

Medlemmenes ansvar og oppgaver 

1. Definere hvilke kriterier som skal legges til grunn ved vurdering av i hvilken grad de ulike 

psykoterapiutdanningene vil gi forventet læringsutbytte i henhold til læringsmål BUP-023 «Selvstendig 

kunne anvende elementer og intervensjoner i en anerkjent spesifikk psykoterapimetode». 

2. Etablere, og ved behov revidere, et skjema som utdanningstilbydere skal fylle ut for å gi gruppen 

nødvendig informasjon for å kunne vurdere utdanningsplanene. 

3. Holde oversikt over tilbudet om psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og 

ungdomspsykiatri i hver helseregion.  

4. Ta stilling til hvor ofte utdanningstilbyderes planer bør vurderes og hvilke frister som bør settes for når 

planer skal være innsendt.  

5. Utarbeide en hensiktsmessig møteplan for gruppen 

6. Vurdere de ulike planene ut fra vedtatte kriterier.  

7. Rådgi RegUt HSØ ved behov for endringer i gjennomføring av kvalitetsvurderingsordningen.  

8. Ved tvil om et medlems habilitet i en konkret sak, skal medlemmet, i samråd med gruppen, erklære 

seg inhabil. 

 

Regionalt utdanningssenter HSØs ansvar og oppgaver 

1. Publisere informasjon om ordningen:  
a. vurderingskriterier 
b. oversikt over tilbydere i hver region 
c. nødvendig informasjon til tilbydere av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering 
d. gruppens vurderinger 

2. Kommunisere med gruppen om ordningen og sørge for revisjon av mandatet ved behov. 
 


