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Formelle krav om alderspsykiatri som spesialområde innen 
spesialiteten psykiatri 
 
 
1 Spesialistgodkjenning i psykiatri. 
2 3 års klinisk arbeid ved en spesialisert alderspsykiatrisk avdeling.  Eventuelt 5 års arbeid, 

dersom man velger bort skriftlig oppgave. 
3 100 timer med relevante kurs/konferanser innen alderspsykiatri dokumentert i egen 

sjekkliste. 
4 Oppgave om et faglig tema. Det kan være en ikke publisert oppgave om et 

alderspsykiatrisk tema (for eksempel en oversiktsartikkel eller en kasuistisk oppgave) 
eller publisert vitenskapelig arbeid om et alderspsykiatrisk tema. Hvis kandidaten velger 
bort dette punktet, må varigheten av klinisk arbeid være lengre, jmfr pkt 2. 

 
Merknader: 
 Ad 2 Arbeidet må være variert og inkludere forskjellige grupper alderspsykiatriske 

pasienter.  Arbeidet bør foregå både i sengeavdeling og i poliklinikk (arbeid i alderspsykiatrisk 
poliklinikk eller annen form for utadrettet virksomhet). Arbeidet kan ha foregått som del av 
spesialistutdanning i psykiatri. Inntil et halvt år ved geriatrisk eller nevrologisk avdeling kan 
godkjennes. Dersom kandidaten hovedsakelig har jobbet med alderspsykiatriske 
problemstillinger, men ikke vært formelt ansatt i en alderspsykiatrisk avdeling, må det kunne 
dokumenteres regelmessig veiledning hos spesialist i psykiatri med spesialområde 
alderspsykiatri (tidligere kalt fordypningsområde). Med regelmessig veiledning menes 
formalisert veiledning i møter, minst 6 ganger pr år. 

 Ad 3 Med relevante kurs menes kurs og konferanser innen alderspsykiatri og relevante 
og nært beslektede fagområder (for eksempel geriatri eller nevrologi). Inntil 30 av 
kurstimene kan være innen nært beslektede og relevante fagområder. Dokumentasjon føres i 
egen sjekkliste. 

 Ad 4 Hvis den faglige oppgaven ikke er publisert, stilles det likevel de samme krav når 
det gjelder referanser og oppsett som for en publisert artikkel. En artikkel kan publiseres på 
norsk eller engelsk i et tidsskrift med godkjent fagfellevurdering. Søker må være 
førsteforfatter eller aktiv medforfatter.   
 
Søknadsprosedyre: 

 Søknad om godkjenning sendes til Alderspsykiatrisk utvalg ved leder. Denne videresender til 
vurderingskomiteen. Søknaden må inneholde en redegjørelse for relevant klinisk praksis.  
Attester om praksis, kursbevisog sjekkliste for gjennomførte kurs må vedlegges.  Likeså 
kopi/særtrykk av vitenskapelig arbeid eller ikke publisert oppgave. Vi ønsker at søknaden og 
vedlegg sendes som elektronisk (scannede dokumenter) hvis mulig. 

 Utvalgets godkjenning sendes styret i Norsk Psykiatrisk Forening til orientering og 
diplompåtegning. Etter godkjenning er søkeren spesialist i psykiatri, spesialområde 
alderspsykiatri 


