1

Nr. 2, juni 2020

INNHOLD
Er Freud død?

2

Sorgens og melankoliens dynamikk

3

Musikk som hallusinasjoner

7

Generalen

8

Faglig retningslinje for kjønnsinkongruens

13

Blått lys for blått lys?

14

Hjernerådet

16

Norsk psykiatrisk foreningsgodkjent spesialist (NpfS)

18

Kunnskapsprøve for å erverve kvalitetsstempelet NpfS

20

La oss snakke om noe annet

24

Det kollektive ubevisste

25

Svar på kunnskapsprøven

28

2

Er Freud død?
I hinduismen, jainismen og buddhismen er mantra hellige eller kraftfylte setninger, ord eller
stavelser. Setningene, ordene eller stavelsene brukes i meditasjon til å styre sinnet og til
påkallelse av guder1. I dagens psykiatri er mantraene «kognisjon» og «maskinlæring».
Kognitiv terapi i ulike versjoner skal være førstevalget for alle mulige psykiske lidelser. Og
mange nevroforskeres våte drøm er at maskiner kan overta både utredning og behandling.
Psykiatriens gjeldende gud er svarene som metaanalyser av randomiserte kontrollerte
undersøkelser (RCT) gir, godt støttet av «one size fits all» illusjonen som forherliges i
Nasjonale behandlingsretningslinjer.
I denne endimensjonale verden er det ikke plass til livets mysterier. Håp, lengsler, glede,
drømmer, frykt, kjærlighet, skam og skyld er støy. Derfor kan det passe å ha Nikolai Astrups
bilde «Prisild» på forsiden av dette nummeret av psykiateren. Få andre norske malere har i
ett maleri klart å illustrere naturen, livets og dødens mysterier som han. Det er en
påminnelse om at psykiatri må ha plass til hele mennesket

Kontorskiltet til Freud i Berggasse 10 i Wien.
Han hadde åpent for konsultasjoner og timeavtaler mellom kl. 15 og 16.

1

Jacobsen, Knut A.: mantra i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 23. juni 2020 fra https://snl.no/mantra
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Sorgens og melankoliens dynamikk2
Freuds artikkel fra 1917 (Mourning and Melancholia) er en klassiker når det gjelder å forstå
sorgens og melankoliens (depresjonens) dynamikk og sammenheng. Artikkelen er høyst
relevant i dag. Forlenget sorgreaksjon etableres som en ny diagnose (ICD-11). Samtidig har
korona-pandemien skaket opp samfunnet – og menneskene – i de siste månedene med
varsler om død, sorg, arbeidsledighet og nedgangstider. Før dette snakket alle i Norge om
depresjon og suicid, etter at en kjent person som begikk selvmord i julen-19.

Vilhelm Hammershøi: Interiør Strandgade 30 (1897)
(Foto: https://www.mutualart.com/Artwork/INTERIOR--STRANDGADE-30/EF531C55FE34C63E)

Freud skrev sin artikkel om Sorg og melankoli i årene 1915-17, samtidig som han
arbeidet med to andre artikler med samme tematikk: tanker om krig og død og
forgjengelighet. Dette var midt under den første verdenskrig. Store deler av befolkningen i
Wien var rammet hungersnød og sykdommer. Soldater døde i tusenvis, eller kom hjem
lemlestet for livet. Freud så hvordan det rasjonelle, moderne mennesket lot seg henfalle til
primitiv bestialitet og ødeleggelsestrang med fare for hele den europeiske sivilisasjon og

2

Dette er en kortversjon av Knutsen, T,: Sorgens og melankoliens dynamikk, Tidsskr Nor Legeforen 2020,
utgave 5, doi: 10.4045/tidsskr.19.0504

4

kulturs forgjengelighet. Psykoanalysens fremtid var også usikker, etter en dyp splittelse rett
før krigen brøt ut.
Freud står som eneforfatter av artikkelen, men hadde i praksis to medforfattere,
psykiaterne Sandor Ferenczi (1873-1933) i Budapest og Karl Abraham (1877-1925) i Berlin. I
hvert fall brukte Freud ideer og begrep disse to hadde utviklet, men omdannet de for å
utdype sine egne teorier.
Freud var godt kjent med depressive følelser i eget liv. Også i årene etter at han skrev
Sorg og melankoli ble han rammet av tap, sorg og depresjon. Hans ene datter døde i 1920,
av den forrige store pandemien, spanskesyken. Hans dattersønn på 4 ½ døde av tuberkulose
i 1923, og like etterpå fikk han selv påvist kjevekreft. Freud døde i 1939, ved assistert suicid.
Freuds lege, Max Schur, har gitt en levende, detaljert, og usentimental beskrivelse av sin
pasients siste dager, inklusive omstendighetene rundt selve dødsfallet.

Edgar Degas (1834-1917. Melancholie (1884).
www.Edgar-Degas.net

Freud legger stor vekt på at sorg er en normaltilstand som alle mennesker opplever
når man mister noen man er glad i, for eksempel ved et dødsfall, og at det er galt å betrakte
sorgen som noe sykelig som trengte behandling. Freud mente at man bør stole på
menneskets evne til å tåle belastning, og til å komme seg igjennom vanskeligheter ved egen
hjelp.
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Av og til kan sorgprosessen anta en patologisk utforming. En person vil da kunne
oppleve at en ved en nærstående persons død at ens eget indre tar skade av det. Dette kan
skje dersom forholdet til avdøde har vært preget av for stor grad av ambivalente følelser og /
eller at den sørgende har for mange umodne trekk i sin personlighet. Implisitt i teksten ligger
en forståelse av at sorg må betraktes både som en bevisst og ubevisst prosess, og at dette
også har implikasjoner for behandlingen ved komplisert sorg.
Freud prøver å skissere avgrensingen mellom komplisert sorg og depresjon, men
lykkes ikke helt med det. Senere har andre (Volkan) tydeliggjort dette med et moderne
psykodynamisk perspektiv. Ved komplisert sorg synes de indre representasjonene av den
avdøde å fortsette å ha en selvstendig eksistens, som om den avdøde er i live i den
sørgendes indre. Ved vanlig sorg vil den sørgende etter hvert identifisere seg med disse
indre bildene.

Arnold Böcklin (1827-1901) - Die Toteninsel I (1880). Basel, Kunstmuseum).jpg

I ICD-11 er foreslått å bruke begrepet «forlenget sorgreaksjon». Dvs. at
sorgreaksjonene antas å vare over lenger tid med uforminsket eller endog økende styrke,
gjerne kombinert med selvbebreidelser knyttet til den avdøde. I dette kliniske bilde kan det
også være følelse av å ha mistet en del av seg selv. Ofte vil en se en intens og vedvarende
lengsel etter avdøde, noe som man ikke finner så tydelig ved depresjoner. Symptomene ved
depresjon er mer generelle og globale, kombinert med grubling, nedstemthet og
håpløshetsfølelse.
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Freud er blitt mye kritisert for sitt syn på sorg og depresjon. Dette gjelder ikke minst
fra senere generasjoner av psykoanalytikere. Moderne psykoanalyse vektlegger det
relasjonelle aspektet, også i forhold til sorgopplevelse og bearbeiding. Og det legges vekt på
individuelle, familiære, situasjonsbestemte, kulturelle og religiøse variabler når der gjelder å
vurdere sorgprosessen.
Behandling av komplisert sorg kan være annerledes enn behandling av depresjoner.
Bl.a. er det noe tvilsom indikasjon for anti-depressiv medikasjon ved disse sorg-tilstandene.
Psykoterapeutisk synes det å være behov for en fokusert og avgrenset terapi, med tanke på
å i gang sorgprosessen igjen (re-grief therapy). Samtidig er det nødvendig med et dynamisk
perspektiv for å øke forståelsen og innsikten i de historiske røttene som kan ligge til grunn
for at sorgen har låst seg fast. Dette kan kreve lengre tids terapi eller psykoanalyse.
En sørgende terapeut kan være en god terapeut, mener enkelte terapeuter, men
terapiene vi da mer preg av det virkelige forholdet i terapirommet. I overføringen kan oppstå
konflikter, knyttet til gjenopplivelse av tidligere traumer, som terapeuten må være forberedt
på at pasienten må få gjennomarbeidet. For den sørgende (dvs. terapeuten) kan det være
godt å arbeide, å kunne tenke på andre ting. Men han vil også finne seg mer emosjonelt
bevegelig, kanskje med en økt trang til å gråte.
Beskrivelsen av og forståelsen av dynamikken bak den patologiske sorgen er høyst
relevant innen moderne medisin og psykiatri, og tilstanden er endelig blitt anerkjent som en
egen diagnostisk enhet. Det er viktig at leger og særlig psykiatere har god kunnskap om
tilstanden, dens dynamikk og nære relasjon til de øvrige affektive lidelsene. Å studere Freuds
artikkel kan være et godt utgangspunkt for dette.

Tormod Knutsen (tormodk2@online.no).
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Edward Hopper: Automat (1927)
https://en.wikipedia.org/wiki/Automat_(painting)#/media/File:HopperAutomat.jpg

Musikk som hallusinasjoner
Hallusinasjoner i form av musikk, også kalt auditiv variasjon av Charles Bonnet syndrom3, er
hørselshallusinasjoner hvor personen «hører» musikk uten at det faktisk er eksterne stimuli4.
Hyppigheten av musikk som hallusinasjoner er estimert til omkring 1/1000. Musikken kan
være i form av sang, men kan også bestå av kun instrumenter. Personen kjenner som regel
musikken fra før5. Men en studie kan tyde på at musikk som hallusinasjoner er sjeldnere hos
personer som har stor kjennskap til musikk6. I de fleste tilfeller er personen klar over at det
handler om musikk som er oppstått i eget hode («innsikt»).
Ulike sykdommer som rammer hjernen er den hyppigste årsaken, men denne type
hallusinasjoner er også beskrevet hos personer med psykiske lidelser, muligens hyppigst ved
depresjoner. De sistnevnte studiene har imidlertid ikke gjennomført nevrobiologiske
undersøkelser som vi i dag vil mene er nødvendig for å utelukke en hjerneorganisk årsak.
For oss psykiatere er det viktigste å kjenne til at musikkhallusinasjoner kan
forekomme som eneste formen for hallusinasjon, uten at det er andre symptomer som kan

3

Charles Bonnet rapporterte om personer som hadde synssvekkelse eller endog var blinde som likevel fortalte
om visuelle hallusinasjoner som f.eks. landskaper, fugler, tegneserier osv.
4
Coebergh et al. J Neurol. 2019;266:1501-1515.
5
Moseley et al. Conscious Cogn. 2018;65:83-94
6
Alvarez-Perez et al. Open Neurol J. 2017; 11: 11–14.
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Franz Schubert (1797- 1828) spiller. Maleri av Gustav Klimt (1862-1918), malt 1899

gi mistanke om psykose til stede. Foreligger det hallusinasjoner i form av musikk må
personen alltid utredes nevrologisk og auditivt.

GENERALEN
I april 2018 ble Jon Gerhard Reichelt utnevnt til generalmajor og beordret til stillingen som
Sjef Forsvarets sanitet. Reichelt har bl.a. arbeidet ved Oslo Universitetssykehus (Gaustad og
Radiumhospitalet) samt tjenestegjort i Forsvaret siden 2000. I perioden fra 2000 til 2005 var
han leder av mentalhygienelaget og mentalhygieneseksjonen ved Sanitetsregimentet. I
perioden fra 2006 til 2015 ledet han Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets
sanitet. Fra 2015 var Reichelt vært disponert som sjef Institutt for militærpsykiatri og
stressmestring ved Forsvarets sanitet med overordnet ansvar for døyt 30 psykiatere, kliniske
psykologer og psykiatriske sykepleiere.

Hva fikk deg til å velge en karriere i forsvaret?
Som så mye annet i livet, så var nok dette en blanding av tilfeldigheter og en interesse for
Forsvaret siden unge år. Jeg gikk som attenåring befalsskole i hæren, og hadde et år som
sersjant i Finnmark, der jeg skulle får andre på min egen alder til å gjøre som jeg ville. Det var
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Foto: Forsvaret

svært lærerikt, og jeg jeg likte meg godt. Grunnleggende for min interesse for Forsvaret er en
interesse for mennesket i ekstreme situasjoner, hvordan vi overlever og hvordan vi agerer når
livet står på spill. Slik sett er krigen et nokså ekstremt «laboratorium», der man utsetter folk
for belastninger de helst burde slippe.

Leder av forsvarets sanitet har tradisjonelt hatt kirurgisk bakgrunn. Hvordan har det vært å
ha en psykiatrisk spesialitet som bakgrunn?
Min bakgrunn som lege og psykiater har gitt meg verktøy som leder. Jeg ser ikke på ledelse
som terapi, men kunnskap om mennesket, og kunnskap om dialog og relasjoner er selvsagt
nyttig. Som leder skal man litt forenklet sagt «jobbe gjennom andre», og da må man
forholde seg aktivt til dem som mennesker. Jeg er jo veileder i kognitiv terapi, som jo er klart
knyttet til stoisk filosofi. Dette er nyttig både som leder og i militære sammenhenger. For de
interesserte så har jeg utdypet noe av dette i en «Håndbok i militærpsykiatri», som jeg skrev
da jeg var sjef for Forsvarets psykiatri.
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Her under en helseøvelse i Orkanger. Foto: Joanna Eva-Christin Garli, Forsvaret

Hva kan psykiatrien bidra med for å bedre kvaliteten av forsvaret i Norge?
Ut over det å lede Forsvarets sanitet, som i grunn er en stor nok oppgave, forsøker jeg å være
en aktiv bidragsyter i Forsvarssjefenes ledergruppe. Jeg tror jeg kan bidra med kunnskap om
mennesket, og med noe alternativ kunnskap og erfaring enn de andre i ledergruppen har. Jeg
kommer jo på mange vis fra «utsiden», selv om jeg har jobbet i Forsvaret i 20 år.

Hva er det viktigste du har klart å gjennomføre som leder av forsvarets sanitet?
Jeg vektlegger det som jeg lærte da jeg jobbet tett på norske spesialstyrker; «God stemning».
Man må bidra til en åpenhet og trygghet i strukturen, der folk tør å åpne munnen. Jeg bidrar
ved å være avslappet og uformell, forsøker være vennlig, uten å virke som «en dott»! Det er
ikke jeg som skal «gjøre jobben». Jeg er en ansvarlig tilrettelegger, slik at andre kan blomstre
og få til noe! Ellers vektlegger jeg enkle prinsipper i min ledelse: Tillit er en forutsetning. Jeg
gir og forventer at folk tar ansvar, og jeg vektlegger rett kompetanse. Disse tre tingene
henger sammen: Tillit - Ansvar - Kompetanse. Forkortet: Ta TAK!
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Foto: Olav A. B. Evang, Forsvaret
Hvilke utfordringer for Forsvarets sanitet ser du foran deg med tanke på fremtiden? - og er
det plass for en psykiater i den forbindelse?
Forsvarets store utfordring er en mangel på en tydelig «kunde». Vi savner «pasienten» som
er et slags nødvendig korrektiv i helsetjenestene. Det betyr at vi må stille relevante krav til
menneskene som jobber i Forsvaret, både fysisk og psykisk. Vi må holde folk friske og klare til
innsats, og ta vare på folk når de får plager, fysisk og psykisk. Krig er som kjent ikke bra for
helsa! Så leger og også psykiatere har definitivt noe her å gjøre i fremtiden også!

I "gamle dager" var Kontoret for katastrofepsykiatri knyttet til Forsvarets sanitet og
samtidig til Psykiatrisk institutt ved Universitetet i Oslo med lokalisasjon på Gaustad
sykehus. Senere er denne dobbeltfunksjonen borte. I stedet har man fått "Nasjonalt
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kunnskapssenter for vold og traumatisk stress" (NKVTS) hvor tilknytning til forsvaret vel er
helt borte. Hva synes du om denne utviklingen?
Som ledd i en sivil oppbygging av kompetanse, så ønsket man å samle alle de miljøene som
stelte med «katastrofer». Det ble til at vår, nå avgåtte professor i krise- og
katastrofepsykiatri ved UiO og tidligere leder av Kontoret for katastrofepsykiatri, Lars
Weisæth, ble hentet inn fra Forsvaret til NKVTS. Resten av tjenesten kunne ikke «bli med», da
man ikke kan ha en militær enhet under sivil «kommando». Med dette mistet vi både
akademisk tilknytning, og noe tilknytning til den sivile psykiatri. Det er utfordrende. Vi har
måttet bygge opp egen forskning på nytt. Vi ønsker et tettere samarbeid med sivilt
helsevesen og akademia.

På kontoret og i felten (Foto: privat og Forsvaret)

Forsvaret har gjennom Norsk historie vært en av de viktigste samfunnsfunksjonene, og det
å være offiser var høyt aktet. Vårt inntrykk er at Forsvarets viktige posisjon har blitt
redusert i befolkningens bevissthet siden annen verdenskrig. Har du noen refleksjoner om
denne utviklingen?
Tja, offiserer er nok i dag som andre grupper, som f.eks. leger og prester, betraktet mer som
«folk flest». I prinsippet tror jeg det er bra. På den ene side så er vi etter min mening
avhengig av et militærvesen, primært for å ikke utsettes for andre lands militærvesen. Da
trenger vi en profesjonskultur og den respekt Forsvaret fortjener i samfunnet. Kanskje er det
med militær kultur litt bortgjemt i Norge. Vi vil helst ikke minnes om et slikt behov i et
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gjennom fredelig land. Vi vil vel heller ikke ha militarisme som blir en «stat i staten». Kanskje
vil den fornyete oppmerksomheten på landets sikkerhet bidra positivt til at den militære
profesjon får den plass og respekt den fortjener. Det er kanskje ikke urimelig all den tid
Forsvaret skal forsvare landets grenser og verdier, også kulturelt, og skal utøve makt på
nasjonens vegne. Det er ikke uviktig, synes jeg.
Ola Marstein og Ulrik Fr. Malt

Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til
personer med kjønnsinkongruens
Helsedirektoratet har 23.6.2020 utarbeidet Nasjonal faglig retningslinje for
helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens i deres respektive fagmiljø.
Helsedirektoratet vektlegger at personer som opplever kjønnsinkongruens skal ha de
samme rettighetene til å bli vurdert og motta helsehjelp som alle andre. Retningslinjen
presiserer at pasientene bør få motta informasjon om kunnskapsgrunnlaget slik at de kan
medvirke og samtykke på et realistisk grunnlag også om det helsetjenesten ikke har bred
kunnskap om.
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Retningslinjen har i alt åtte anbefalinger om
•

Pasientrettigheter og helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

•

Organisering og funksjonsfordeling av helsetjenestetilbudet

•

Utredning, behandling og oppfølging

•

Kunnskapsgrunnlag og kompetanse

•

Helse til alle kjønn – endringer i kodeverk

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kjonnsinkongruens

BLÅTT LYS FOR BLÅTT LYS?
LED-lys
LED-lys (light-emitting diodes) er en elektronisk komponent laget av halvledermateriale, som
stråler ut farget lys når det går en elektrisk strøm gjennom den. Fargen til lyset som LED-en
sender ut, bestemmes av egenskapene til det halvledende materialet LED-en består av. Fordi
LED-lys har lavere energiforbruk, produksjonen medfører lavere CO2 utslipp, har mindre
størrelse og lengre levetid, erstatter LED-lys i økende grad tradisjonelle lyspærer og brukes i
computere, smarttelefoner, lesebrett osv. Kan overgangen til bruk av LED-lys gi helsemessige
gevinster eller kan det skape psykiske problemer?

Dansende i blått lys. Gratis foto på Pixabay
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Melanopsin
I retina er det fotosensitive ganglionceller som produserer melanopsin. Disse påvirker blant
annet utskillelse av melatonin og dermed også relaterte forhold som circadiane rytmer, søvn
og våkenhet. I motsetning til hvitt lys fra andre kilder, har hvitt LED-lys en dominerende
spektral bølgelengde i det blå området (400-490nm)7. Det er nettopp i det området som de
melanopsinutskillende retinale ganglioncellene er mest sensitive. Disse forhold forklarer
hvorfor hvitt LED-lys, i forhold til andre lyskilder, i større grad vil kunne øke våkenhet og
bedre kognitive funksjoner8. Samtidig vil linsene bli mer gulaktige med årene og dermed
slippe inn mindre blått lys til retina. En studie har vist at kataraktoperasjon kan bedre søvn
hos eldre. Men på den annen side er det også mistanke om at daglig eksponering for hvitt
LED-lys over år muligens kan skade retina7.

A comparison of the power spectrum of a standard white-light LED, a tricolor fluorescent lamp, and an
incandescent (glødelampe) source. The radically different power spectrums can look similar when viewed

7
8

Tosini et al. Mol Vis 2016 Jan 24;22:61-72.
Najjar et al. PLoS One. 2014;9:e102827
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directly by the eye, irrespective of how much blue emission is present. (Figuren er hentet fra Tosini et al,
20167. Artikkelen er fritt tilgjengelig).

Kliniske implikasjoner
På dagtid, i forhold til hvitt lys fra andre lyskilder, vil hvitt lys fra LED-kilder kunne være et av
flere tiltak som kan brukes i behandlingen av depresjoner hvor det er markerte
søvnproblemer og kognitiv svekkelse. Det drøftes om blått lys kan gi en tilleggsgevinst i
lysbehandling av vinterdepresjoner9. Som monoterapi er dette imidlertid selvfølgelig ikke
tilstrekkelig effektivt.
Men blått lys har og så sine negative sider. Bruk av lesebrett, smarttelefoner etc bør frarådes
brukt om kvelden av personer som har søvnproblemer. Eksponering for blått lys om kvelden
kan også påvirke metabolismen, bl.a. glukose og dermed også kan ha betydning for
nattespising og overvekt10. Og ved maniske episoder bør pasienten i minst mulig grad
eksponeres for hvitt LED-lys pga det sterke blå spekteret. Godt kjent er dessuten Tone
Henriksen og kollegers påvisning av at oransje brilleglass, som blokkerer blått lys, har en viss
antimanisk effekt11.

Hjernerådet
Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og
hjernesykdom som inkluderer alt fra bl.a. nevrologiske sykdommer, psykiske lidelser så vel
som skader av hjernen. Paraplyorganisasjonen har 58 medlemmer, blant annet også Norsk
psykiatrisk forening. Vår representant i generalforsamlingen er medlem av Utvalg for
biologisk psykiatri og Klinikksjef ved Psykiatrisk avdeling, Norlandssykehuset (Bodø), Hedda
Soløy Nilsen.
I Hjernerådet samarbeider medlemmene om å gjøre en bedre innsats for alle dem som
rammes av hjernesykdommer og deres pårørende. Målet er at flere skal ha god hjernehelse.

9

Gordijn et al. J Affect Disord. 2012;136:72–80.
Cheung et al. PLoS One. 2016; 11(5): e0155601.
11
Henriksen et al. Bipo Dis 2016; 18:221-32.
10
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Blant annet arrangerer også Hjernerådet fagmøter. Av interesse for oss psykiatere kan
følgende møter til høsten være:

Hedda Soløy Nilsen
•

20. august kl. 18: Zoom-webinar om «Prestasjon og depresjon». Hjernerådet og
Nansen Neuroscience Network samarbeider om webinaret.

•

25. august kl. 17.00: Hjernetrening med Magnus Carlsen i Vika Kino for et begrenset
publikum, men møtet blir streamet.

•

23. september kl. 18.00: Møte på Litteraturhuset i Oslo om «Hjernens plastisitet i
møte med livskriser. Det er begrenset plass pga. smittevernregler. Møtet vil derfor
bli streamet.

•

Hjernehelsekonferansen 2020 26.oktober, 28. oktober, 3. november, 5. november
og 11. november: Fem webinarer som livestreames på Hjernerådets Facebookvegg kl.
14-15. Video fra streamingen blir liggende på Facebookveggen og kan sees i
etterkant. Mer informasjon kommer.

Prof. Dr.med. em. Per Brodal er eneforfatter for læreboken
"Sentralnervesystemet" hvor siste utgave utkom i 2016. Den er et «must» for alle psykiatere.
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Norsk psykiatrisk foreningsgodkjent spesialist12

De regionale utdanningsutvalg (RegUt) har ansvaret for spesialitetsutdannelsen av leger, heri
inkludert psykiatere, og å tilrå at personen møter kvalifikasjonen «spesialist» i en
fagmedisinsk spesialitet. En svakhet ved denne ordningen er at det ikke kreves en
kunnskapsprøve som tilsier at en spesialist er faglig oppdatert. Det holder i prinsippet at en
kandidat har vært til stede på ulike kurs. Om og i hvilken grad personen måtte ha ervervet av
kunnskap bryr RegUt seg ikke om når de godkjenner en spesialist. Så lave krav kan Norsk
psykiatrisk forening ikke akseptere. Norsk psykiatrisk forening har derfor tatt initiativ til å
etablere «Norsk psykiatrisk foreningsgodkjent spesialist - NpfS». Initiativet ble presentert på
årsmøtet i 2019 og på nytt i 2020 hvor initiativet og gjennomføringen også fikk samtykke.

12

Logoen er kun en illustrasjon. Hvordan et eventuelt dokument som viser at man er godkjent spesialist av
Norsk psykiatrisk forening skal se ut, er ikke bestemt.
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Npfs initiativ er i tråd med de psykiatriske kunnskapskrav som er innført i mange av USAs
stater. Det arbeides med et lignende opplegg på europeisk basis, men det er fortsatt langt
frem.
I tillegg til kunnskapsprøve vil Npf innføre krav om faglig relevant etterutdannelse som må
dokumenteres hvert femte år for å beholde kvalitetsstempelet NpfS. Praksiskravene i denne
ettertudannelsen vil bli laget etter same mal som Legeforeningen nå legger opp til for alle
fagmedisinske spesialiteter.
Det nye kvalitetsstempelet vil foreløpig ikke medføre lønnsmessige gevinster, men Npf håper
at ulike helseforetak gradvis vil foretrekke å ansette psykiatere som også har Npfs
godkjenningsstempel fremfor psykiatere som kun har basisgodkjennelse fra myndigheter. Til
syvende og sist handler dette om at pasienter har krav på å vite at kontakt med en psykiater
innebærer at man møter en lege som er fullt oppdatert innen fagområdet psykiatri.

https://www.goerlitzer-sammlungen.de

Psykiateren nr. 1 2020 ble noen av de spørsmål som vil inngå i en kunnskapsprøve presentert
sammen med riktige svar. I dette nummeret presenterer vi også et utvalg av spørsmål. Det
er ikke uten videre lett. Skal man klare kunnskapsprøven må man rett og slett lese lærebøker
for spesialister– og delta på relevante kurs. Her har vi tatt med noen spørsmål om
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rettspsykiatri, alderspsykiatri og psykoterapi . Test dine faglige kunnskaper. De riktige
svarene finner du til slutt i dette nummeret av Psykiateren. For i denne miniprøven å klare
de krav som NpfS vil innebære, må man ha minst SYV (70%) riktige svar.

https://quizfeed.no/natur-og-vitenskap-2/

Utdrag av kunnskapsprøve for å erverve
kvalitetsstempelet NpfS
Bare ett svar er riktig. Det tas som en selvfølge at psykiatere vet hva de ulike forkortelsene
står for.
1. Hva er riktig utsagn om innlagte pasienter under 16 år?
a) Man kan fatte § 3-3 vedtak etter behov
b) Barnevernet eller foreldrene bestemmer alt
c) Man kan ikke fatte noen vedtak i psykisk helsevernloven
d) Kortvarig fastholding og kortidsvirkende legemiddel kan brukes
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2. Hvilke vedtak kan tas opp i domstolen etter phvl § 7.1 (etter avslag fra
kontrollkommisjonen)?
a) Vedtak om tvunget psykisk helsevern
b) Alle vedtak i phvl kapittel 3 og 4
c) §§ 3-2, 3-3 og 4-4
d) Alle vedtak fattet av sykehuset

3. Hvem kan fatte vedtak om bruk av tvangsmiddel § 4-8 c (korttidsvirkende
legemiddel)?
a) Faglig ansvarlig eller vakthavende overlege
b) Psykiater
c) Lege
d) Sykepleier med spesialutdanning, leger og psykologer

4. Etter hvilken lov kan du fatte vedtak om nødvendig somatisk helsehjelp til en
pasient som ikke er samtykkekompetent og som motsetter seg helsehjelpen?
a) psykisk helsevernloven
b) lov om sosiale tjenester
c) spesialisthelsetjenesteloven
d) pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A

5. Hvilket av følgende screeningverktøy brukes ved delirium
a) NPI
b) CAM
c) SCL 90
d) HAD
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6. Ved hvilken demenstype er det vanlig med synshallusinasjoner tidlig i forløpet?
a) demens ved Alzheimers sykdom
b) vaskulær demens
c) frontotemporaldemens
d) demens med Lewylegemer

7. Spørreskjema til pårørende (IQ-CODE)13
a) Utføres oftest av kommunens hukommelsesteam ved vanlig demensutredning
b) Kartlegger pårørendes egne behov for hjelp i forhold til grad av pårørendebelastning
c) Screener personer som utredes for demens for de viktigste typer av
nevropsykiatriske symptomer ved direkte spørsmål til pårørende
d) Er en del av demensutredningen som nå er forlatt for mere avansert diagnostikk som
MR (arterial spin labelling) og direkte måling av beta-amyloid i hjernen med PET.

8. Depresjoner er vanlig også hos eldre, men differensialdiagnosen overfor demens
kan noen ganger være vanskelig. Hvilket av følgende utsagn er korrekt:
a) Ved demens vil de depressive symptomene komme relativt raskt
b) Ved demens er «vet-ikke»-svar relativt vanlig
c) Ved depresjon som ikke er ledd i en demens vil pasienten kjempe for å gjøre det
bra og er frustrert
d) Ved depresjon kan pasienten klage over hukommelsestap, mens en pasient med
demens ofte prøver å skjule kognitivt svikt

13

IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly, short version). Jorm, 1994. Til norsk
ved H.A. Nygaard og A. Bragason.
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9. Hvilket utsagn er korrekt
a) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er mer effektiv enn CBT
b) Overføringstolkninger fungerer best hos pasienter med relativt gode
tilknytningsforhold.
c) Hvis man tar resultatene fra upubliserte psykoterapistudier av depresjoner,
finansiert av offentlige midler, med i metaanalyser av effekt, vil effektstørrelsene for
psykoterapi øke.
d) Mentaliseringsprosesser inngår hverken direkte eller indirekte i interpersonell
psykoterapi.

10. En effektstørrelse (Cohen’s d) i området 0.2 – 0.3 anses som en svak effekt; 0.3-0.5
anses som en moderat effekt, mens effektstørrelser >0.5 er stor effekt. Hvilket svar
er korrekt når det gjelder effekten av DBT (metaanalyse) for å redusere selvskade
a) ca 0.25
b) ca 0.35
c) ca 0.45
d) ca 0.55

Din skår:

(“bestått” prøve ≥7 riktige svar)
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En senior i norsk psykiatri og medisinske adferdsfag, professor dr.med. emeritus Per Vaglum,
tar i denne romanen opp et viktig, men ofte underkommunisert og tabubelagt tema:
Hvordan påvirker egne multiple og ofte komplekse traumer gjennom barndom og ungdom
frem mot voksen alder, behandlerens virksomhet som terapeut og dennes virksomhet innen
det psykiske helsevern. Det er ikke minst relevant fordi mange av våre pasienter selv er
traumatiserte. Temaet belyses med Vaglums egne traumer slik han husker dem fra eget liv.
For oss psykiatere kan boken også egne seg til personlige refleksjoner om egne traumer, og
over de traumene som partner, foreldre og søsken har vært utsatt for.
Oslo: Kolon forlag 2019
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Det kollektive ubevisste14
Carl Gustav Jung (1875–1961) var opprinnelig en hengiven elev av Freud, som også så på
ham som sin kronprins. Det kom et brudd mellom dem i 1913, da Jung ikke kunne godta den
store betydning Freud tilla den fortrengte infantile seksualitet. Hans interesse for
østerlandsk tenkning samt religiøse og også okkulte aspekter ved mennesket og dets kultur,
påvirket hans tenkning.
Jungs beskrev fire orienteringsfunksjoner, tenkning, følelse (som sikter til subjektiv
vurdering eller mening og må skilles fra emosjon), intuisjon og sansing. Han introduserte et
longitudinelt, nærmest evolusjonistisk syn på det underbevisste. Det individuelle
underbevisste, slik som Jung oppfattet det, er ikke avleiringsstedet for sosialt inakseptable
impulser, men tvert om den delen av personligheten som «forstår intuitivt», som «vet
bedre»15.

Carl Gustav Jung (Wikipedia)
Det kollektive underbevisste, mente Jung, representerer psykologiske
mestringsstrategier som har utviklet seg parallelt med menneskes utvikling. Jung påpekte at
det kollektive underbevisste gjør seg gjeldende gjennom symboler som er felles for alle

14

Forkortet versjon fra Malt UF, et al. Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2018.
Det er flere likheter mellom Jungs teorier og filosofen Henri Bergsons (1859- 1941) tanker om at «evnen til
begrepsmessig tenkning, til en viss grad gir et feilaktig bilde av tilværelsen og at den sanne virkelighet, som er
av åndelig natur, fattes ved intuisjonen» (Stigen, Anfinn; Tranøy, Knut Erik: Henri Bergson i Store norske
leksikon på snl.no).
15
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medlemmer av menneskeheten, arketypene. Hans teorier omkring symboler har klare
forbindelser til, og er antagelig delvis inspirert også av læren om tegn og tegnbrukende
atferd, semiotikk, som ble utviklet av en annen sveitser, lingvisten Ferdinand de Saussure
(1857-1913: «Studiet av tegnenes liv i samfunnet».

Den psykiatriske klinikken Bürghölzli, i Zürich, hvor Jung arbeidet Klinikkbygningen er fortsatt i bruk
som psykiatrisk klinikk ((Bilde: Wikipedia).

I forhold til Freud, beskjeftiget Jung seg med andre ord sterkere med de aktuelle
konflikter enn med barndomsopplevelser, et fokus som vi kjenner igjen i dagens
interpersonelle psykoterapi. Men Jung viste også stor interesse for dybdepsykologisk
forskning i forbindelse med religion, kunsthistorie og kultur generelt noe som kan gjenfinnes
i senere perioders interesse for psykologiske analyser av kulturelle fenomener og litteratur.
Jung var også sterkt opptatt av drømmer og deres betydning. Han mente at drømmene ikke
bare uttrykker pasientens aktuelle konflikter, men også veien til løsning. Jung betraktet
schizofreni som en meningsfull psykologisk forstyrrelse, på mange måter på linje med drøm
og søvn.
Jungs teori er derfor også ofte kalt analytisk psykologi. Flere senere
psykoterapiretninger har vektlagt nettopp drømmer og deres betydning, for eksempel
gestaltterapi. Bruk av eventyrfigurer og drømmesymboler brukes fortsatt i noen grad som
ledd i mer psykodynamisk orienterte psykoterapier16.

16

En sentral skikkelse i denne sammenheng er psykoanalytikeren Gaetano Benedetti (1920-2013)
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Jung har også hatt betydning for personlighetspsykologi. Hans grunnleggende
personlighetsinndeling var i ekstro- og introverterte holdninger, og funksjonene tenkning,
følelse, intuisjon og sansing. Ved en kombinasjon av disse to holdningstyper med de fire
funksjonstyper får man åtte karaktertyper. I moderne personlighetslære finner man igjen
mange av Jungs ideer. Hans to grunnholdninger, introversjon og ekstroversjon, kan
gjenkjennes i både Eysencks17 og Cloningers18 teorier så vel som i NEOPI (Neuroticism,
Extraversion, Openness – Personality Inventory). Jungs teorier har også interessante
paralleller til projektiv personlighetsbeskrivelse (Rorschach, Thematic Aperception Test -TAT)
så vel som til moderne kognitiv og perseptuell nevropsykologi og mestringsteori.
Det må tilføyes at følge Karsten Alnæs' roman Sabina (1994) stjal Freud noen av legen
Saboma Spielreins ideer. Hun var Jungs assistent, men også sannsynligvis hans elskerinne i
mange år.

Sabina Spielrein (f. 1885). Hun var av jødisk ætt og ble skutt av Nazistene i 1942. (Bilde Wikipedia)

Oppsummert har Jung hatt stor indirekte betydning for både psykologi og psykiatri, ikke
minst eksistensial- og eksistensanalytiske retninger som hadde stor innflytelse på norsk
psykiatri på 1950- og 60-tallet. Likevel har nok Jung – nokså ufortjent – i våre dager nærmest
gått i glemmeboken i forhold til Sigmund Freud.

17
18

Hans Jürgen Eysenck (1916-1997).
(Claude) Robert Cloninger (1944- )
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al. (PLoS One. 2015 Sep 30;10(9):e0137864), fant at hvis man tar med upubliserte
undersøkelser, finansiert av det offentlige, som gjennomgående finner liten effekt, blir
effektstørrelsen av psykoterapi i metaanalyser redusert til 0.39 (dvs fra sterk til moderat
effekt). Det samme har man funnet for psykofarmakologiske studier. Men hvis man derimot
sml industrisponsrede psykofarmakologistudier med psykoterapistudier, har de første en
større slagside mot positive funn (Cristea et al, Br J Psychiatry 2017; 210: 16–23).
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b) DeCou et al. Behav Ther. 2019; 50: 60-72; Cochrane Database Syst Rev 2016
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