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STRATEGIDOKUMENT  (Sist oppdatert 21/3-22) 
Utvalg for etikk og grunnlagsspørsmål i psykiatrien 
 
1. Utvalgets formål   
Utvalgets formål fremgår av formålsparagraf for Den norske legeforening (§ 1-2), og vedtekter 
for Norsk psykiatrisk forening (§ 3).  

Den norske legeforening 
Lover/formålsparagraf (§ 1-2) 

1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer. 
2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og  

felles faglige, sosiale og økonomiske interesser. 
3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. 
4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. 
5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk. 
6. å fremme tiltak for folkehelsen. 
7. å arbeide med helsepolitiske spørsmål. 

Norsk psykiatrisk forening 
Vedtekter (Sist endret på årsmøtet 16. mars 2022) 

§ 3 Formål og oppgaver 
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover er foreningens formål:  
- å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig,  
- ivareta at det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor fagområdet  

baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og bred faglig forståelse.  
- å bidra til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet. 

 

2. Utvalgets mandat (omarbeidet etter mandat 2016 - VEDLEGG)  
Grunnlagsspørsmål kan samles under to hovedoverskrifter: (1) Hva kan vi vite? (vitenskapsteori/ 
epistemologi) og (2) Hva skal vi gjøre? (verdiforankring/etikk). Utvalgets oppdrag er å synliggjøre 
grunnlagsspørsmål i psykiatrien, og bidra til bevisstgjøring om betydningen av disse spørsmålene 
for forståelse, holdninger og handlinger i psykiatrien som samfunnsmessig kontekstualisert 
akademisk fag og klinisk praksisfelt. Utvalget skal primært henvende seg til Npfs medlemmer, men 
utvalget skal også bidra til å synliggjøre betydningen av grunnlagsspørsmål i psykiatrien for 
samarbeidende profesjoner, helseledelse, brukere og allmennheten.  
Videre skal utvalget støtte/supplere styret i Npf med uttalelser/vurderinger som har sammenheng 
med fagets grunnlagsspørsmål.  
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3. Utvalgets arbeidsområder 
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) 1. Faglig og yrkesetisk standard 

2. Kollegialt fellesskap og felles interesser  

3. Medlemmenes fysiske og psykiske helse  

4. Kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutviklingen 

5. Medisinsk vitenskap - medisinsk forskning og forskningsetikk 

6. Folkehelsen  

7. Helsepolitiske spørsmål  
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8. Norsk psykiatri, faglig og vitenskapelig  

9. Oppdatert medisinsk kunnskap og bred faglig forståelse  
som grunnlag for det fag- og helsepolitiske arbeidet 

10. Legeutdanning, spesialisering og etterutdanning 

  

 
 
4. Utvalgets arbeidsform  

4.1 Tiltaksplan  
Utvalget utarbeider en årlig tiltaksplan innenfor arbeidsområdene angitt i punkt 2. Tiltaksplanen 
skal innledes med en kort redegjørelse for overveielsene som er gjort vedrørende hvilke 
arbeidsområder som er valgt, inklusive overveielser om videre prioriteringer. Tiltaksplanen skal ha 
et langsiktig tidsperspektiv, og legge til rette for ivaretagelse av løpende oppgaver som går utover 
det sittende utvalgets valgperiode (f.eks. innlegg på Psykiatriveka). 
 

4.2 Årsrapport 
Utvalget utarbeider årsrapport til Npf's styre.  
 
 

*** 
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VEDLEGG: 

Npf 2016: Mandat for Utvalg for grunnlagsproblemer i psykiatrien - UFGPP 

1. Målsetning:  
UFGPP skal identifisere og/eller utdype/diskutere aktuelle grunnleggende utfordringer for faget 
psykiatri. UFGPP skal bidra til å holde bevisstheten om fagets grunnlagsproblemer oppe hos 
Npfs medlemmer og støtte/supplere styret i Npf med uttalelser/vurderinger som har 
sammenheng med fagets grunnlagsproblemer. UFGPP skal også bidra til å gjøre psykiatriens 
grunnlagsproblemer aktuelle for samarbeidende profesjoner, helseledelse, brukere og 
allmennheten.  

2. Definisjoner  
Med fagets grunnlagsproblemer menes temaer som er av betydning for forståelsen av fagets 
avgrensning mot tilliggende disipliner/fag, vurderingen av forskjellige bestanddeler av fagets 
innbyrdes vekting for fagets generelle profil, psykiaterens rolle og yrkesutøvelse, fagets rolle i 
samfunnet og fagets utvikling. Følgende temaer er aktuelle (ikke avgrenset av listen):  
 

1. Vitenskapsteori    8. Antropologi   
2. Idehistorie    9. Sosiologi   
3. Filosofi    10. Psykiatriske fagdisipliner og 

terapiretninger  
4. Etikk    11. Profesjonsvitenskap og utdanning  
5. Genetikk og nevrobiologi   12. Helse- og straffelov   
6. Bevissthetsforskning    13. Økonomi   
7. Utviklingspsykologi/normalpsykologi    14. Ledelse 

  
 3. Arbeidsmåte   
UFGPP søker å nå sin målsetning ved å arrangere seminarer og møter for leger i psykiatrien og 
for allmennheten samt å være en støtte for styret i f.eks planarbeid og høringer. UFGPP legger 
opp til å årlig arrangere minst en sesjon på Psykiatriveka for leger i psykiatrien i tillegg til et 
større selvstendig seminar åpent for alle. UFGPP vil også bruke også andre kommunikasjons-
plattformer som sosiale medier og internett. UFGPP avholder fysiske møter 2-3 ganger i året. 
Sammensetning  UFGPP bør ha en variert sammensetning av medlemmer kjønns- og alders- og 
kompetansemessig. Det er ønskelig at medlemmer har et bredt engasjement i fagets 
grunnlagsproblemer, gjerne med spesialkompetanse/ interesse i et eller flere av temaene som 
er listet over.   

 


