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Rammeplan for RBUPs spesialistutdanning
Godkjenning som klinisk barnevernspedagog, klinisk sosionom og klinisk
vernepleier i barn og unges psykiske helse, basert på RBUPs
spesialistutdanning. Gjelder for kandidater som starter på spesialistutdanningen etter 01.01.2018.
Denne erstatter tidligere Rammeplan for R-BUPs spesialistutdanningen innen barn og unges psykiske helse.

Kandidatene må ha en bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller tilsvarende utdanning fra
land utenfor Norge som må være godkjent og kvalifisere for fullverdig medlemskap i FO.
•

Det kreves fem års relevant arbeidspraksis i 100% stilling før søknad om godkjenning.
To år skal være relevant praksis i minimum 50 % stilling før opptak. Deltid regnes om til heltid.
Arbeidspraksis i mindre enn 50% stilling godkjennes ikke.

•

Utdanningsforløpet skal gå over 5 semestere og tilsvarer 60 studiepoengs deltidsstudier siden
kandidatene skal jobbe i minst 50% stilling.
o Omfanget av undervisningen skal tilsvare minst 60 studiepoeng
o Pensum skal være minimum 4.000 sider knyttet til utdanningens kunnskapsfelt.
Utdanningsinstitusjonene lager egne pensumlister utfra sine fagplaner.
o Veiledningen skal ha et omfang på 240 timer jevnt fordelt under utdanningsforløpet.
Minst 80 timer skal være individuell. 120 timer skal være profesjonsveiledning gitt av
kliniker med samme profesjon som kandidaten, med samme spesialitet (om mulig
spesialist). Inntil 120 timer metodeveiledning kan være mottatt fra egen eller annen
faggruppe som har klinisk kompetanse i samme metode og på samme nivå. Alle
veiledere må være godkjente veiledere (av egen profesjon). Ut fra at spesialiseringen er
et fem års løp kan 80 timer veiledning fra FO godkjent veileder, knyttet til relevant
praksis de siste to årene før videreutdanningen, godkjennes etter søknad.
o Spesialiseringen skal avsluttes med en oppgave på mellom 30 – 40 sider, som viser
integrering av klinisk praksis, metode og profesjon (se FOs reglement for skriving av
oppgave) eller en publiserbar eller antatt fagartikkel innen metode eller feltet med vekt
på klinisk arbeid. For kandidater som avslutter studiet i juni er innleveringsfrist 1.
september samme år. For kandidater som avslutter studiet i desember, er
innleveringsfrist 1. mars.

•

Kandidaten må være FO godkjent veileder (se FOs godkjenningsordning for veiledere)

•

Dispensasjon: Godkjenningsutvalgene kan dispensere fra kriteriene i særskilte tilfeller.
Ta direkte kontakt med FO ved søknad om dispensasjon, eller for å få en vurdering av eget
utdanningsløp.
FO dekker kostnadene til evaluering for sine medlemmer.
Kandidater som ikke er medlem av FO kan få vurdert sine oppgaver mot å betale de faktiske
kostnadene på kr. 10.000,- pr. vurdering.

