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          UTVALG FOR RETTSPSYKIATRI  

  

 

 

 

Invitasjon til faglig møte i rettspsykiatri tirsdag 17. november 2015, kl. 15.45/16.30 – 20.00 

 
Utvalg for rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening inviterer i samarbeid med SIFER (Nasjonalt 

kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, se: http://sifer.no/om_sifer) til 

informasjons- og diskusjonsmøte tirsdag 17. november 2015. Møtet holdes i kantinen i Legenes hus, 

Akersgaten 2, Oslo, inngang fra Christiania Torg. 

Møtet arrangeres på bakgrunn av henvendelser med ønsker om regelmessige faglige møter for klinikere – 

psykiatere, barne- og ungdomspsykiatere og psykologspesialister, evt. leger og psykologer som er svært nær 

spesialistgodkjennelse – som arbeider innen det rettspsykiatriske feltet, enten ved sikkerhetsavdelinger, i 

fengslene, poliklinisk eller i allmennpsykiatrien med rettspsykiatriske pasienter eller som sakkyndige.  

Rettspsykiatrien omfatter flere overlappende fagfelt: fengselspsykiatrien, den kliniske rettspsykiatrien 

(sikkerhetspsykiatrien) og sakkyndigpsykiatrien for retten (strafferettslig, sivilrettslig og administrativ). 

Fagfeltet har hatt et bredt kursutdannelsestilbud de siste årene, spesielt for de sakkyndige, men mange føler 

at det har manglet faglige treffpunkter og etterutdanningstilbud hvor faglige spørsmål kan drøftes. 

Program for møtet: 

 Straffeloven av 2005, som erstatter straffeloven av 1902, trådte i kraft 1. oktober 2015. Hvilke 

endringer medfører det for de rettspsykiatrisk sakkyndige? Informasjon ved jurist og 

seniorrådgiver Johan Flem Kalheim, Den rettsmedisinske kommisjons sekretariat. Spørsmål og 

eventuell diskusjon. 

 Nye mandat og veiledninger for de rettspsykiatrisk sakkyndige. – Tilbakemeldinger fra Den 

rettsmedisinske kommisjon. Form og innhold. Innledning ved leder av Den rettsmedisinske 

kommisjon, spesialist i psykiatri Karl Heinrik Melle. Innledningen ved DRK danner utgangspunkt 

for diskusjon. 

Møtet 17. november holdes i kantinen i Legenes hus, 1. etg., Akersgaten 2, Oslo, inngang fra Christiania 

Torg. Det blir servert pølser og vafler, kaffe/te kl. 15.45 – 16.20. Møtets faglige del starter kl. 16.30.  

Vi ber om at det ved påmeldingen gis beskjed om du kun kommer til møtets faglige del (kl. 16.30 – 20.00), 

eller også ønsker bevertning (kl. 15.45 – 16.20).    

Interesserte psykiatere, barne- og ungdomspsykiatere, kliniske psykologer inviteres til møtet. Dessverre har 

det ikke vært mulig å få til praktisk gjennomførbare arrangementer om videooverføring av møtet.  

Bindende påmelding senest innen 12. november 2015 ved å sende e-post til npf@npf.legeforeningen.no 

Vi tar forbehold om at møtet kan bli fulltegnet før utløpet av påmeldingsfristen. Da det er begrenset med 

plasser, er det viktig med tilbakemelding dersom du likevel ikke har mulighet til å komme.  

Bindende påmelding til npf@npf.legeforeningen.no (”Først til mølla”-prinsippet): 

Navn: 

Stilling/Profesjon: 

Adresse/Tlf: 

E-post adresse: 

Oppgi: Kommer til bevertning (kl. 15.45 – 16.20) / Kommer kun til møtets faglige del (kl. 16.30 – 20.00) 

Det vil fra primo november bli gitt tilbakemelding til de påmeldte. 

 
16. oktober 2015 

 

Utvalg for rettspsykiatri                SIFER (Nasjonalt kompetansesenternettverk) 

Norsk psykiatrisk forening                KPS Helse Sør-Øst 
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