NSAMs referansegruppe for psykiatri
Medlemmer: Olav Thorsen (leder), Joe Siri Ekgren, Sirpan Manjik Kaur, Ove Kristianslund,
Torgeir Gilje Lid, Johnny Mjell, Jan Olaf Olafsen, Erik Shetelig, Hilde Skrede. Ved utgangen
av 2006 meldte Cecilie Daae at hun trekker seg fra gruppen pga. ny stilling.
Referansegruppen ble oppnevnt våren 2005. Noen av medlemmene møttes til et
konstituerende møte under Aplfs generalforsamlingskurs i Fredrikstad i august 2005, hvor det
ble utpekt en foreløpig leder. Den første samlingen var i Oslo i Legenes Hus den 24. oktober
samme år, hvor nesten hele gruppen var til stede.
I 2006 hadde gruppen en samling under Allmennmedisinsk Uke på Soria Moria i april, hvor 6
av gruppens medlemmer deltok. Det ble da en orientering om referansegruppenes fremtid i
forhold til en ny spesialforening.
Tre av gruppens medlemmer deltok under emnekurset i psykiatri ved Schizofrenidagene i
Stavanger i november, for øvrig har aktiviteten begrenset seg til at utvalgte medlemmer har
sittet i arbeidsgrupper for NSAM.
Hilde Skrede har i løpet av 2006 vært medlem av Arbeidsgruppe 2, i Nasjonal strategi for
arbeid og psykisk helse. Dette er et prosjekt initiert av RTV, Shdir og Sosial- og
helsedepartementet. Arbeidsgruppe 1 har arbeidet med tiltak for å hindre at personer med
psykiske lidelser som er i arbeid, faller ut av arbeidslivet. Arbeidsgruppe 2 har arbeidet med
tiltak som skal føre til at personer med psykiske lidelser som står utenfor arbeidslivet, skal
kunne komme i arbeidsaktivitet, hvis de ønsker det. Arbeidsgruppene leverte sine rapporter i
august i år. Arbeidsgruppa som jobbet med "Arbeids- og oppgavefordeling mellom DPS
og Sentralsjukehus", avsluttet også sitt arbeid i 2006, nærmere bestemt i januar.
Cecilie Daae har sittet i 2 ekspertgrupper i Shdir 2005-2006, avsluttet juni 2006, henholdsvis
for gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget i forhold til psykososiale tiltak ved
kriser/katastrofer, (arbeidet er i en avsluttende fase), samt en gruppe som utarbeidet veileder
for ambulant team i psykisk helsevern (kom ut i 2006 rett over nyttår)

