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FUGL FØNIX
I Gresk mytologi var fuglen Fønix et symbol på oppstandelse fra de døde, av asken.
Medlemsbladet "Psykiateren" ble frem til 2014 distribuert i papirform til alle medlemmene
av Norsk psykiatrisk forening (Npf). Mens fuglen Fønix ifølge mytologien steg opp igjen først
etter flere hundre år, gjenoppstår med denne Pdf-filen "Psykiateren" fra asken etter bare
fire år, men nå i en moderne elektronisk form. Styrets ønske er at "Psykiateren" skal dekke
medlemmenes behov for en løpende oppdatering hva som skjer i Norsk psykiatrisk forening.
Heri inngår også løpende informasjon om hva Npfs ulike utvalg arbeider med. "Psykiateren"
vil også informere om saker i nordiske og internasjonale psykiaterforeninger som kan være
interesse også for oss. Vi vil dessuten gjennom "Psykiateren" informere om nyere forskning
som kan ha implikasjoner for klinisk praksis.
Npf har et levende mangfold av kolleger som kan ha ulike synspunkter på hvilke oppgaver
Npf skal ha og hvordan disse løses. "Psykiateren" vil derfor også være åpen for korte
poengterte debattinnlegg.
I første omgang har styret som intensjon å sende ut "Psykiateren" fire ganger i året. Parallelt
vil vi fortsette den nye praksisen med å sende ut informasjon om kurs og konferanser, eller
andre saker som haster, per vanlig mail. Og vi setter alltid pris på eventuelle forslag til
forbedringer, det være seg av innhold – eller av lay-out messig art.
Ulrik Fredrik Malt
Styreleder

Utsnitt fra en bok om mytologiske fabeldyr
fra 12. århundre (Aberdeen). Illustrasjonen
er hentet fra Wikipedia.
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Styret og utvalgsledere november 2017

Fra venstre: John Berg (Samfunnspykiatri); Miriam Sandvik (styret); Valjbona Preljevic
(Transkulturell psykiatri); Tordis Sørensen Høifødt (nestleder styret; halvt skjult bak Miriam
Sandvik og Valjbona Preljevic); Morten Selle (Spesialitetskomitéen; helt bakerst bak Tordis
Høifødt); Rune Kroken (Biologisk psykiatri); Vigdis Elin Giæver Syrstad (styret); Thorbjørn
Sund (styret); Ulrik Fr Malt (styreleder); Terje Torgersen (styret); Marianne Bjørkholt
(Psykiatriveka; foran til høyre for styreleder); Petter Andreas Ringen (styret og Etikk og
grunnlagsproblemer; bak Marianne Bjørkholt); Kjersti Solberg Lyngstad
(Psykoterapiutvalget); Anki Østrem (Avtalespesialister); Nina Finstad (rådgiver, medisinsk
fagavdeling ved DNLF og Npfs sekretariat); Birgitte Boye (Konsultasjon- Liaison psykiatri);
Ola Marstein, (Spesialrådgiver Npf; bakerst til høyre for Boye); Anne Kristine Bergem
(Valgkomiteen; styreleder til mai 2017; til høyre for Marstein, delvis skjult), Dagfinn Green
(Alderspsykiatri; foran), Morten Svendal Hatlen (styret og økonomiansvarlig), Solveig Klæbo
Reitan (styret og Utvalg for rettspsykiatri)
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Æresmedlemmer i World Psychiatric Association (WPA)
Tidligere styremedlem i Npf Ann Færden og foreningens spesialrådgiver Ola Marstein ble
under verdenskongressen til WPA i oktober 2017 utnevnt til æresmedlemmer av WPA.
Vi gratulerer!

RETT TIL TVUNGEN GJENNOMGANG AV PERSONLIGE EIENDELER HOS
PASIENTER INNLAGT I DØGNENHET
I forbindelse med mailen til våre medlemmer vedr Tiltak for å redusere selvmord blant
pasienter innlagt i døgnenhet henvendte kollega Pål Gjerden seg til Npf med følgende
problemstilling:
I notatet om «Tiltak for å redusere selvmord blant pasienter innlagt i døgnenhet står det
bl.a. "..tvil om bruken av tvungen gjennomgang av personlige eiendeler. Tvilen var
begrunnet med at de var usikre på fortolkning av aktuelt lovverk." Kan Norsk psykiatrisk
forening bidra til at dette blir klarere?
Npf har i denne saken ikke hatt alternative synspunkter til hva som allerede fremgår av
gjeldende lovverk og kommentarer til dette. Vi synes disse kilder er tilstrekkelig
avklarende:
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§4-6 i Psykisk helsevernloven: Undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon lyder
som følger: «Ved begrunnet mistanke om at medikamenter, rusmidler,
rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand vil bli forsøkt eller er innført i institusjon for
døgnopphold, kan den faglig ansvarlige med henblikk på dette vedta at pasientens rom og
eiendeler skal undersøkes samt at det skal foretas kroppsvisitasjon av pasienten. Dersom det
er mulig, skal undersøkelse av pasientens rom og eiendeler skje i pasientens nærvær eller i
nærvær av den nærmeste pårørende eller en annen person som pasienten har utpekt.
Undersøkelse av kroppens hulrom er ikke tillatt. Vedtaket skal nedtegnes uten opphold.
Pasienten eller hans eller hennes nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til
kontrollkommisjonen».
Karl Heinrik Melle og Ingrid Melle har dessuten skrevet følgende (fra kapittel 27 i Lærebok i
psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2018, side 849): Det juridiske begrepet «begrunnet
mistanke» betyr at det må foreligge symptom, tegn, informasjon eller andre holdepunkt om
innføring. Det er ikke nok å argumentere med at pasienten hører til en risikogruppe, eller
erfaring med pasienten fra tidligere.
For henviser Npf til Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern
(Helsedirektoratet, 2008) hvor det står: «Alle døgnenheter bør ha skriftlige prosedyrer for å
fjerne gjenstander som kan brukes til hengning (tau, belter, skolisser, skjerf og slips etc.) fra
pasienter som vurderes å være i alvorlig selvmordsrisiko, jf. phvl. §§ 4–6 og 4–7 om
undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon og beslag».

FORSLAG TIL ENDRINGER I STRAFFEPROSESSLOVEN
Npf deltok i Dnlf sin delegasjon i Høring i Stortingets justiskomite tirsdag 9. januar 2018 vedr
Prop. 154 L (2016- 2017) (om tilregnelighet og endringer i straffeprosessloven).
Leder av Utvalg for Rettspsykiatri Solveig Klæbo Reitan representerte Npf. Formelt ble Npfs
kommentarer presentert som Legeforeningen kommentarer:
1) Taushetsplikt: Legeforeningen mener at det ikke er riktig vei å gå at retten skal pålegge
helsepersonell utlevering av taushetsbelagte opplysninger på personer som er under
etterforskning og rettspsykiatrisk undersøkelse i de svært få tilfellene vedkommende ikke
5

selv gir sitt samtykke til det. Slik observasjon skjer før dom når personen per definisjon er
både uskyldig og frisk. Folk må kunne stole på helsepersonell sin nøytralitet og taushetsplikt
og derav søke helsehjelp når de er i behov av det. Dette gjelder ikke minst for den sårbare
gruppen mennesker som ofte er i politiets søkelys.
2) Økonomiske konsekvenser av dom til behandling under tvunget psykisk helsevern: det er
en jevn økning i antall dømte (6 – 8 % årlig). For at helsevesenet skal ivareta og behandle
disse bl.a slik at ny kriminalitet forebygges samtidig med at behandlingen er medisinsk etisk
riktig kreves tiltak som utløser økonomiske behov. Helsevesenet må altså tilføres penger når
justisvesenet dømmer mennesker til behandling i helsevesenet. Dette er ikke store summer
på landsbasis, men for det enkelte lille helseforetak og kommune kan konsekvensene være
svært store. Dnlf påpekte også at det i denne sammenheng må tilføres midler til hele
behandlingskjeden inkludert DPS og kommune. Det vises til at f eks per mai 2017 var kun 10
av de 186 dømte i regionale sikkerhetsavdelinger, og 75 av de 186 dømte var i poliklinisk /
ambulant behandling og bodde i egen / kommunal bolig.
3) Om innleggelse til tvungen undersøkelse for å avklare forhold av betydning for retten (jfr
straffeprosessloven §167). Legeforeningen mener denne ordningen ikke må utvides til at
retten skal begjære noen innlagt allerede før sakkyndige har forsøkt utredning uten
innleggelse. Videre presiserer legeforeningen at man må ha et meget bevisst forhold til å
pålegge helsepersonell i aktuelle avdelinger å utføre rene oppdrag for retten som ved slike
observasjoner.
4) Om sammensetning av den rettsmedisinske kommisjon (DRK) og akademisk kompetanse:
Legeforeningen vil presisere at det ikke er slik som det antydes i teksten (pkt 6.14) at
akademisk kompetanse (dr grads-kompetanse, ev. professorkompetanse) står i motsetning
til det å ha klinisk kompetanse. Legeforeningen vil derfor foreslå at man ser nærmere på krav
om akademisk kompetanse for i alle fall noen medlemmer i DRK.
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SAMARBEID MED NORSK FORENING FOR ALLMENNMEDISIN (NFA)
Fastleger opplever svært ofte at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (DPS spesielt)
ikke funger optimalt. Dels varierer avslagsprosenten. Der hvor det er avslag følges disse ofte
ikke opp med tilbakemelding til fastlege om hvordan denne skal håndtere saken videre. Det
er også steder hvor pasienter som tas imot ikke vurderes av spesialist i klinisk psykologi eller
psykiatri, men av mindre kvalifisert personell. Dessuten mangler det mange ganger
delvurdering av psykiater mtp nevropsykiatriske differensialdiagnoser og andre somatiske
problemstillinger. Npf har derfor etablert en gruppe fra NFA som skal komme med forslag
løsninger på disse områdene første kvartal.

CENTRE FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES IN RHYTHM, TIME AND MOTION
Det humanistiske fakultet, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
Rytme er grunnleggende for mennesker når vi går, danser og spiller, forteller historier eller
prøver å forutsi fremtiden. Rytme er også en basal del av den menneskelige biologi.
Senteret skal studere de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger under vår evne
til å oppleve rytme og agere rytmisk. Senterledere: Anne Danielsen og Alexander Jensenius.
Nettside: https://www.hf.uio.no/ritmo/english/
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MØTE MED PASIENTORGANISASJONEN HVITE ØRN
Anledningen var at Hvite Ørn hadde trykket et lite hefte som omhandlet hvordan psykoser
oppleves fra et pasientståsted. Efter presentasjonen var det en paneldiskusjon mellom leder
av Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen, og leder av Npf. De som var tilstede (ca 40 personer) gav
uttrykk for at de hadde opplevd hverken å bli sett eller hørt, men kun medisinert i doser som
gav dem en følelse av å bli dopet. Pasienter og pårørende (som også var tilstede) oppfattet
psykose som "én tilstand", mens vi jo mener at det er forskjell på type psykoser og derfor
også prognosen. De mente også at psykoser, eksemplet var schizofreni, maks var relatert til
5% biologi. Det ble ytret ønske om at man burde ha en form for "psykiatrisk ambulanse"
kamuflert som en sivil bil som kunne hente pasienter når de måtte innlegges. Uniformert
politi og håndjern ble opplevd som svært traumatisk, ikke minst i forhold til naboer som de
senere skulle møte. Tonen var vennlig og det var en konstruktiv debatt.

Fra lanseringsmøte i Litteraturhuset i Oslo 31de januar 2018 av pasientorganisasjonen Hvite
Ørn sitt hefte om hvordan pasienter opplever psykose. Jan-Magne Sørensen, som leder Hvite
Ørn, til høyre. Leder av Npf, Ulrik Fr. Malt, til venstre. I midten ordstyrer Nora Graff Kleven.
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CHIPTABLETTER FOR Å KONTROLLERE PASIENTERS SAMARBEID OM
MEDIKASJON
Det er nå utviklet tabletter merket med en chip som gjør at man kan kontrollere at pasienter
faktisk tar den medisin som er foreskrevet. Så langt vi vet er dette ikke forsøkt i Norge. Det
er mange innvendinger mot dette konseptet. De psykologiske implikasjonene av å "installere
sendere" i mage-tarmsystemet til personer som har et potensial for å være utrygge på
andre, eventuelt paranoide er neppe noen god idé. Det er heller ikke ønskelig at
helsepersonell skal være helsepoliti. I en verden hvor samtykkekompetanse og rett til å
bestemme over eget liv er sentralt, er det hverken nødvendig eller ønskelig at andre skal
overvåke en pasient på denne måten. Det er også lett å se at systemet kan misbrukes til å
kontrollere pasienter. Kort sagt, det må være andre måter å håndtere problemet omkring
manglende samarbeid om medikasjon (non-compliance). Det viktigste er og bør være
psykologiske og pedagogiske tiltak. Dessuten vil slike "e-piller" kunne bidra til at pasienter i
enda større grad kan risikere å bli behandlet som "ting".

UEMS

UEMS er en europeisk sammenslutning av medisinske spesialister hvor det er en egen
seksjon for psykiatri. Av temaene som behandles er bl.a. oppsett for psykoterapiutdanningen
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og innføring av obligatorisk etterutdannelse (resertifisering) for psykiatere i Europa. I forhold
til de fleste andre europeiske land har Norge mer klinisk veiledning i psykoterapi, men
mindre krav til teoretisk kunnskap om psykoterapi. Npf har en representant fra styret, Tordis
Sørensen Høifødt, og en fra Spesialitetskomiteen, Edvard Hauff. Det holdes to møter i året.

PSYKOTERAPI VED PTSD: ER ALLE BEHANDLINGER LIKE EFFEKTIVE?
En metaanalyse av Kline og medarbeidere (2018) inkluderte 32 randomiserte studier hvor
pasienter med PTSD (n=3399) var inkludert. Alle hadde fått individuell psykoterapi i minst tre
timer, enten varianter av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (CBT), Eye movement
desensitization and reprocessing terapi (EMDR) eller ulike former for eksponeringsterapier
(ET) inklusive hukommelsesbaserte eksponeringsformer. Kontrollgruppene var «uspesifikke
terapier», f.eks. avspenning eller ventelistepasienter. Alle var blitt fulgt opp over minst ½ år.
Studier hvor metodologien tilsa stor risiko for upålitelige funn («bias») ble utelatt. Som
ventet var både CBT, EMDR og ET ved behandlingens avslutning mer effektive enn
«uspesifikk» eller ingen behandling. Men det var bare ET som gav en ytterligere fremgang,
om enn beskjeden (effektstørrelse 0.27), halvåret etter avsluttet behandling. Det er mange
begrensinger ved metaanalyser, både hva gjelder inklusjonskriterier, pasientpopulasjoner;
samtidig bruk av biologiske terapieffektforsterkere (f.eks. d-cykloserin) og de statistiske
metodene som brukes. Èn metaanalyse gir derfor ikke det endelige svar på hvilken
behandling som er best. Denne type undersøkelser tar heller ikke høyde for at gruppedata
ikke kan overføres på individnivå. Men analysen bør i alle fall utfordre oss på at rutinemessig
bruk av én behandlingsform på alle pasienter med PTSD, fordi «det er den jeg kan», nok
kanskje ikke er det optimale for alle (Kline AC, et al. Long-term efficacy of psychotherapy for
posttraumatic stress disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Psychol
Rev. 2018 Feb; 59:30-40).
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RAGNAR NESVÅG – SPESIALRÅDGIVER MED ANSVAR FOR PSYKIATRI OG RUS I
LEGEFORENINGEN
Fra september 2017 har kollega Ragnar Nesvåg vært ansatt som spesialrådgiver ved
Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, ble
spesialist i psykiatri i 2012, og har arbeidet klinisk ved Lovisenberg, Diakonhjemmet og Oslo
universitetssykehus. Han tok i 2008 doktorgrad om hjerneforandringer ved schizofreni og var
i perioden 2012-2016 seniorforsker ved Folkehelseinstituttet med prosjekter innen
epidemiologi og farmakologi. I Legeforeningen skal han særlig arbeide med utredninger,
høringsuttalelser, prosjektarbeid og forskning knyttet til psykisk helse og rus. I arbeidet er
det viktig med tett og godt samarbeid med relevante foreningsledd, deriblant Norsk
psykiatrisk forening.

STATENS LEGEMIDDELVERK KAN UFRIVILLIG BIDRA TIL BRUDD PÅ
TAUSHETSPLIKTEN
Norsk psykiatrisk forening har kontaktet Statens legemiddelverk etter at vi oppdaget at hvis
man logger seg inn på www.legemiddelsok.no; og trykker på noen psykofarmaka, f.eks.
quetiapin (kvetiapin), og dernest trykke på refusjon og så ICD-10 refusjonskoder får man ikke
opp f.eks. F2 eller F3, men ekstremt detaljerte koder som f.eks. F23.1 Akutt polymorf
schizofreniform psykose, F23.2 Akutt schizofrenilignende psykose, F24 Indusert psykose
(vrangforestillingslidelse).
Norsk psykiatrisk forening forstår dette dit hen at Statens legemiddelverk informerer leger
om at de kan angi svært spesifiserte koder som et alternativ til F2, F3 og F4 hvis det
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forskrives psykofarmaka på "blå resept". Norsk psykiatrisk forening finner at dette bryter
med vedtatte regler om at apotek og myndigheter ikke har krav på - eller bør oppfordre til at det samles inn svært personlig informasjon om enkelte menneskers psykiske lidelser.
Norsk psykiatrisk forening har derfor anmodet om at refusjonslisten som kommer frem i
www.legemiddelsok.no fjerner detaljerte F-koder og begrenser seg til å anføre F2, F3 og F4
koder, og slik unngår at detaljert informasjon kan samles inn av apotek og myndigheter.
Norsk psykiatrisk forening vil følge opp saken.

HUSK PSYKIATRIVEKA 12-16 MARS,
RADISSON BLUE HOTELL, BRYGGEN, BERGEN

www.psykiatriveka.no
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Norge trenger sårt flere spesialister i psykiatri. Det er derfor gledelig at antallet nye
spesialister i psykiatri viser en sterk økning de tre siste årene. Det er bare allmennmedisin
og indremedisin som har fått flere spesialister i denne perioden. Det må tilføyes at selv om
økningen er jevn fra 2015 er 2017 tallet litt høyere i forhold til 2014 og 2015 enn det det ville
ha vært hvis tiden fra søknad til godkjennelse av spesialiteten var lik alle tre år. Det har den
ikke vært. HDir gjennomførte en dugnad for å få redusert ventelistene for godkjenning i
2017.
Antallet spesialister som har fått overført godkjennelser gitt i et EU /EØS-land er relativt
stabilt. Det overveiende antall overføringer av spesialistgodkjennelser fra EU/EØS-land til
Norge er fra Sverige (n=35 i løpet av 2015-2017), Polen (n=10) og Danmark (n=9).
For de som har hatt sin spesialistutdannelse i Norge er gjennomsnittlig tid brukt på å bli
ferdig spesialist 8 år (spredning 5-14 år) hvilket er omtrent samme tidsbruk som nevrologer
og allmennleger bruker på å bli spesialister. Til sammenligning bruker indremedisinere
(n=247 nye spesialister i perioden) nesten 10 år på å bli spesialister.
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Psykiateren utgis av Norsk psykiatrisk forening (Npf) ved styret og utkommer
fire ganger i året. Psykiateren sendes elektronisk til alle medlemmer.
Redaktører:
Spesialrådgiver Npf Ola Marstein: omarstein@icloud.com
Leder av Npf: Ulrik Fredrik Malt: u.f.malt@medisin.uio.no

www.psykiatri.no

E-post adresse: npf@npf.legeforeningen.no
Tlf kontor 41 70 11 17, mobil Npf 97 16 04 63.
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