Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser
Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell
bedret klinisk kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser. Videre vektlegges oppbygging og utvikling
av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter seg
spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer,
leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, fysioterapeuter og pedagoger. Faglige ledere,
privatpraktiserende psykologer og leger oppfordres til å
søke. Deltakerne vil bli tatt opp med hensikt å danne
nettverksgrupper, gjerne fra samme kommune/fylke.
Gruppene vil få klinisk veiledning av egne pasienter
med spiseforstyrrelser. Det første møtet med pasienter i
primærhelsetjenesten regnes som behandling.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening
som 119 timers fritt spesialkurs og 119 timers vedlikeholdsaktivitet. Den Norske Lægeforenings spesialistkomite for allmenmedisin har godkjent samlingene med
totalt 30 poeng klinisk emnekurs og 30 valgfrie poeng.
Spesialistkomiteen i barne- og ungdomspsykiatri har
gitt godkjenning for 30 timer. Norsk Sykepleierforbund
godkjenner utdanningen som del av klinisk spesialitet.
For ytterligere informasjon om opptak av nye
kull henvises til www.kroppogselvfolelse.no

Kompetanseprogrammet går over tre semestre med
totalt 17 dagers undervisning og veiledning. Disse blir
fordelt på 11 seminardager og 6 veiledningsdager.
Veilederne har lang erfaring innen behandling av spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. Til formidling
av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene
fra inn-og utland.
Utdanningen dekkes av øremerkede midler via helseregionene, og gjennomføres uten kursavgift. Arbeidsgiver må imidlertid dekke reisekostnader. Det er ingen
eksamen eller vekttallsystem. Kursbevis utstedes ved
fullført utdanning.

Helse Sør-Øst: Søknadsfrist snarest og innen 1. februar 2011. Kull 11 starter 9. mai 2011.
Kontaktperson: Prosjektleder Kari-Brith Thune-Larsen. Tlf. 23016227 E-post: thka@uus.no
Helse Midt-Norge: Søknadsfrist snarest og innen 1. april 2011. Kull 5 starter 19. september 2011.
Kontaktperson: Prosjektleder Mia Sve. Tlf. 7484 9068 E-post: mia.sve@hnt.no
Helse Nord: Søknadsfrist snarest og innen 1. februar 2011. Kull 10 starter 14. mars 2011.
Kontaktperson: Prosjektleder Gunn Pettersen. Tlf. 7762 7800 E-post: gunn.pettersen@unn.no
Helse Vest: Prosjektleder Cecilie Nordenson. Se www.kroppogselvfolelse.no
for eget opplegg. Søknadsfrist 1. mai 2011. Kull 10 starter i november 2011.

