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Civil courage 
Det er mangel på leger i utredning og behandling av de alvorligst psykisk syke. Mange steder 

er det kun en psykiater som skal utrede somatiske differensialdiagnoser og bidra til 

behandling av alvorlige syke pasienter. Men kun 5-10 minutter per uke til disposisjon per 

pasient og krav om at man på denne korte tiden også skal skrive ut legemidler basert på 

vurdering av psykolog eller annet fagpersonell, det vil si uten at man selv har hatt anledning 

til å vurdere pasienten grundig, er faglig uforsvarlig og uholdbart. Likevel fortsetter 

psykiatere å akseptere situasjonen. Det er på tide at vi sier stopp. Vi må vise sivilt mot og 

avslå slike arbeidsbetingelser. Det er også helt nødvendig for å stimulere flere leger til å 

velge psykiatri som spesialitet. Hvordan ville «somatiske» leger og befolkningen reagere hvis 

det var en sykepleier eller sosionom som skulle bestemme hvem som skulle medisineres og 

dessuten ofte bestille en bestemt behandling.  Ingen! Dessuten, vi psykiatere skal ikke bidra 

til å dekke over myndigheters og helseforetaks manglende prioritering av rammebetingelser 

for et kvalitativt godt psykisk helsevern. De sykeste lider også for vår unnfallenhet.  

Pontius Pilatus 

Meningsfulle tiltak fra helsemyndighetene for å endre denne situasjonen vil vi ikke få ved 

bare å akseptere situasjonen som den er. Helseforetak presses fra alle kanter. Økonomien 
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skranter. Velfungerende middelaldrende menn lobber for mer ressurser til sine små og store 

legemlige helseplager. Da glemmer helseforetakene de som er så syke at de ikke kan lage 

støy i media, godt støttet av en helseminister toer sine hender som Pontius Pilatus for to 

tusen år siden. For Helseministeren sier han ikke er fornøyd med at psykisk helsevern ikke 

får like stor budsjettøkning som somatikken. Men intet konkret gjøres, ut over prat.  De 

sykeste lider. Det er på tide med et opprør mot denne situasjonen. Med det krever sivilt 

mot, fra oss alle.  

Kreutzersonaten2 
Beethovens niende sonate for fiolin og klaver i A-dur opus 47, dedikert sjefsdirigenten og 

senere musikkdirektøren ved operaen i Paris, Rodolphe Kreutzer3, er et sterkt emosjonelt 

musikkstykke. Spesielt den første satsen, Adagio sostenuto – Presto, veksler mellom dels 

rolige, nesten melankolske partier, enkelte ganger så sakte og forsiktig at man nesten kan 

høre stillheten puste, og plutselig overgang til rasende partier preget av ekstatiske følelser, 

dog med korte innslag av forsiktig skjelmskhet.  

 

René-Xavier Prinet  (1861–1946): La Sonate à Kreutzer 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prinet_-_Kreutzer_Sonata.jpg) 

 
2 Deler av teksten er basert på omtalen av Tolstoj i Store norske leksikon.   
3 Stykket ble opprinnelig (1803) dedikert fiolinisten George Bridgetower, men da denne skal ha sagt noe 
negativt om en kvinne Beethoven satte høyt, endret Beethoven dedikasjonen til Kreutzer (1805).   
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Sonaten traff forfatteren Lev Tolstoj i hjertet som et lynnedslag.  De siste par tiår av sitt liv 

hadde han kommet i en åndelig krise. På samme måte som en rekke andre kjente forfattere 

som led av en bipolar lidelse, kjempet Tolstoj med å finne en mening med sitt liv og en etisk 

lov han kunne bygge på. Boken Kreutzersonaten ble skrevet i denne perioden (1889). 

Sonaten utløste intense følelser og tanker omkring kvinners skjønnhet og mannens intense 

kjærlighet og attrå, men også om utviklingen av en økende smertefull emosjonell distanse og 

spenning som ofte forekom mellom ektefeller. Temaer i boken er individets og 

borgerskapets vei mot Fin de siecles skumring med sjalusi og sjelelig desperasjon. I boken 

illustrert ved den klaverspillende ektefellens møte med en ung, elegant og talentfull fiolinist. 

Disse to spiller Kreutzersonaten i hennes og hennes ektefelle, Godseier Pozdnyshevs, hjem.  

Pozdnyshevs føler at fiolinisten gjennom sin inntrengende forførende musikk erobrer 

ektefellen. Da Pozdnyshevs en kveld kommer hjem og finner sin hustru spiser middag med 

fiolinisten, dolker han henne i hjel i voldsom og ukontrollerbar sjalusi.       

                   

Lev Tolstoj: Ung (20 år), middelaldrende og gammel (79 år).   

 

Det er lett å se at mange passasjer i boken og i Beethovens sonate har klangbunn fra Tolstojs 

bipolare lidelse. På den ene siden Tolstojs periodevise melankolske fremmedfølelse hvor han 

spaltes av fra verden og andre mennesker kombinert med opplevelsen av ensomhet og 

utilstrekkelighetsfølelse med tilhørende sjalusi og gjennombrudd av aggressive destruktive 

impulser. På den annen side hypomaniens intense overfølsomhet for sensoriske inntrykk 

som musikk kan gi.      

De siste årene av sitt liv forkastet Tolstoj sine egne tidligere verker som moralsk 

nedbrytende. Hvilken musikk Tolstoj lyttet til på det tidspunkt vet vi ikke. Han kom til å 

bekjenne seg til en rasjonalistisk kristendom, der alle dogmer forkastes og bare evangelienes 

enkle moralbud beholdes. En tilsvarende fordømmelse av seg selv koblet med 
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selvnedvurdering av tidligere forfattervirksomhet finner vi også hos andre forfattere som led 

av bipolar lidelse. Eksempelvis den norske forfatteren Johan Borgen som på sine eldre dager 

brant opp tidligere manuskripter.  

 

Middagsselskap for å velge psykoterapiform4 

Elfrida Kvarstein, Theresa Wilberg og medarbeidere (Espen Folmo, Bjørnar T. Antonsen, 

Eivind Normann-Eide, Geir Pedersen) ved Avdeling for personlighetsforstyrrelser, OUS og 

Lovisenberg sykehus, har gjennomført en studie av 31 pasienter hvor man i en 

opplæringsvideo målte sosial kognisjon5 (Theory of Mind- ToM) med tanke på om man 

dermed bedre kunne velge ut om en person med ustabil personlighetsforstyrrelse vil ha 

utbytte av Mentaliseringsbasert psykoterapi (MBT).  

Utgangspunktet er fire personer som spiser middag. Førtien ganger stoppes den 15 

minutters lange filmen. Pasienten må da svare på spørsmål om hva X føler; Y tenker og 

hvorfor Z spør et bestemt spørsmål osv. Også pasientens evne til å forstå kroppsspråk inngår 

i spørsmålene. Ikke overraskende finner man at de pasientene som har størst vanskeligheter 

med å besvare spørsmålene om andres tanker og motiver, dvs svakest ToM evner, også har 

dårligst resultat av MBT.  

    

            Elfrida Kvarstein og Theresa Wilberg (Bilde: UiO.no) 

 
4 Studien ble først omtalt på Institutt for klinisk medisin, UiOs nettsider:  
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2020/liten-forstaelse-av-andre-kan-
darligere-behandling.html;  
5 Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC).  
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MASC har mange likheter med Faux-pas testen som brukes i utredningen av 

autismespektrumlidelser (https://www.midss.org/content/faux-pas-test-adult-and-child-

versions;). Den tar også utgangspunkt i sosiale situasjoner. MASC illustrerer dessuten 

utvikling mot i større grad å bruke simulerte in vivo tester i utredningen av psykiske lidelser 

og relaterte tilstander. Eksempler er vurdering av eksekutive funksjoner basert på løsning av 

oppgaver i det daglige liv fremfor tradisjonell nevropsykologisk testing. Også eldre 

diagnostiske metoder som Rorschach og Thematic Apperception Test (TAT) kan sies å 

representere tidlige eksempler på denne utviklingen.  Studien er åpent tilgjengelig: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00691/ful;        

 

 
 

Tyske retningslinjer for behandling 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) 

er en sammenslutning av 179 fagmedisinske foreninger (Fachgesellschaften) i Tyskland. 

AWMF har samlet og utgitt omfattende behandlingsretningslinjer som tar for seg en rekke 

psykiatriske og psykosomatiske /C-L psykiatriske sykdommer og problemstillinger, men også 

somatiske sykdommer. Retningslinjene for de ulike fagområder er utarbeidet av de enkelte 

spesialforeningene. For vårt fagområde er det retningslinjer utarbeidet av de tyske 

fagmedisinske foreningene for 1) Psykiatri; 2) Psykoanalyse, psykoterapi, psykosomatikk og 

dybdepsykologi; 3) Psykologisk smertebehandling og forskning; 4) Gynekologi og obstetrikk; 

5) Psykosomatisk medisin og legebasert psykoterapi6 og 6) Psykotraumatologi.   

 
6 I Tyskland finnes det en egen spesialitet for leger / indremedisinere som har tilleggsutdannelse i psykoterapi 
og psykosomatisk medisin uten å være psykiatere.   
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Lenke til oversikten over AWMF initiativet er https://www.awmf.org/leitlinien.html; Når 

man kommer til denne introsiden, trykker man videre på lenken til de fagmedisinske 

foreningene (Fachgesellschaften) og velger bokstaven «P» for å finne veilederne for 1-6 som 

anført over. Man kan også hoppe over oversikten og gå direkte til P-listen ved å trykke på 

lenken:  https://www.awmf.org/fachgesellschaften/mitgliedsgesellschaften.html#LP;  Scroll 

nedover til dere finner Psykiatri etc.     

Farvel til psykiatriens mann i Legeforeningen 
Ragnar Nesvåg har i tre år vært ansatt som spesialrådgiver i Medisinsk fagavdeling. Han har 

vært et uvurderlig kontaktledd mellom Legeforeningens fagmedisinske akse og styret i Norsk 

psykiatrisk forening. Nå er han hentet inn som ny avdelingsdirektør for psykiske lidelser i 

Folkehelseinstituttet fra 1.september i høst. Vi gratulerer! Men før han forsvinner til FHI, ber 

vi ham si litt om sitt arbeid i Legeforeningens fagmedisinske akse.  

 

 
 

 
 
 

Jeg ønsket å påvirke utviklingen av helsetjenestene innen psykiatri og rusbehandling. Det er 

nødvendig med en sterk fagstemme fra oss leger i disse sektorene. Jeg hadde også et ønske 

om å bidra til å styrke selve faget psykiatri og psykiaterrollen.  

 
 
 
 

Jeg har hatt ansvar for høringer og utredninger, samt å svare ut ulike henvendelser til 

Legeforeningen innen fagområdene rus og psykisk helse. Blant høringene er det særlig 

Hvorfor valgte du å begynne som spesialrådgiver for psykiatri i Legeforeningen? 
Legeforeningen i sin tid?  

 

Hva har arbeidsoppgavene dine bestått i? 
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pakkeforløp for psykisk helse og rus og NOU-ene fra Tvangslovutvalget og Rusreformutvalget 

jeg har jobbet mye med. Jeg har i samarbeid med samfunnspolitisk avdeling jobbet opp mot 

Helse- og omsorgsdepartementet i utvikling av ny helse- og sykehusplan. Jeg ledet også 

sekretariatet for ressursgruppen for rus og psykiatri som leverte sin rapport til sentralstyret  

for ett år siden. Rapporten ble nevnt av helseministeren i hans seneste sykehustale. Det viser 

at det fagmedisinske Legeforeningen blir tatt på alvor.    

 Yrkesaksen er den tydeligste stemmen i Legeforeningen, men det er økende bevissthet om 

betydningen av fagaksen. Presidenten viet fagmedisinsk arbeid stor plass i sin 

innledningstale til årets landsstyremøte. Opprettelsen av faglandsråd og fagstyre har skapt 

et rammeverk, så blir det opp til de enkelte foreningene hver for seg og i samarbeid å fylle 

det med innhold. Resolusjonen fra faglandsrådet høsten 2019 om somatisk oppfølging av 

pasienter med alvorlig psykisk lidelse eller ruslidelse er et eksempel.  

 

Noen ganger, som ved muntlige høringer i Stortinget, kan representanter for en 

fagmedisinsk forening sammen med en sentral tillitsvalgt vise betydningen av at vi både er 

faglig forening og fagforening. Stillingen min har vært et bindeledd internt, men det kreves 

også mer direkte kontakt på tillitsvalgtsiden. Det er nå stor oppmerksomhet rundt behovet 

for å styrke rekruttering til psykiatri, og her kan et samarbeid mellom Npf og 

yrkesforeningene være effektivt.  

 
 
 
 
Npf og andre fagmedisinske foreninger bør nok i økende grad ta ansvar for den medisinske 

fagutviklingen. Helsedirektoratet utarbeider fortsatt nasjonale retningslinjer, men oftest på 

Legeforeningen har 3 akser, yrkes-, fylkes- og fagmedisinsk akse. Klarer den fagmedisinske aksen 
å gjøre seg gjeldende i sekretariatet og overfor sentralstyret? 

Er det noen saksområder du mener Npf må arbeide mye mer med? 

Du har deltatt i mye av Norsk psykiatrisk forenings arbeid, både på styremøter og med flere 
saker over tid. Greier Npf å arbeide fram større forståelse for vårt fag i Legeforeningen? 
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et overordnet strukturnivå, og ikke på klinisk beslutningsnivå. Jeg håper også Npf vil 

engasjere seg i arbeidet med nasjonalt kvalitetsregister innen psykisk helsevern for voksne.   

 
Allmennlegene er langt flere i antall, og de har en leder som er fullt frikjøpt til å arbeide med 

fagpolitikk. Fastlegeordningen har vært et høyt prioritert tjenesteområde både internt og i 

helsepolitikken. Nfa har i likhet med Npf ulike faggrupper/utvalg som brenner for utvikling av 

sitt respektive fagområde. Jeg mener Npf har alle muligheter for å både være like aktive og 

få like godt gjennomslag som Nfa, men det krever at enkeltmedlemmer engasjerer seg og 

blir synlige både i foreningen og i det offentlige rom.   

 

Legerollen har flere fasetter utover den rent kliniske, og vi kan gjøre god nytte for oss i 

mange ulike deler av samfunnet. Jeg har vekslet mellom klinikk, forskning og fagutvikling på 

ulike måter, og det har fungert bra for meg.  

Jeg har stor respekt for samfunnsoppdraget til FHI. Pandemien har til fulle vist potensialet 

instituttet har som leverandør av solid fagkunnskap til myndigheter, helsetjenesten og 

befolkningen forøvrig. Mitt mål er å styrke og videreutvikle instituttets forskning og 

rådgivning på psykisk helsefeltet. 

 
 
 
 

Vær tålmodig og jobb langsiktig. Fagutvikling tar tid.  
 

Npf takker Ragnar Nesvåg for et svært inspirerende samarbeid og ønsker lykke til i FHI! 
 

 

Nå skal du over i en stilling som avdelingsdirektør for et vidt område definert av FHI som 
«psykiatri, registerforskning, epidemiologi, klinisk forskning og hjerneavbildning». Hva er de 
viktigste oppgavene du vil gå løs på når du begynner i FHI? 

Har du fått noe inntrykk av Npfs arbeidsmåter sammenlignet med Norsk forening for 
allmennmedisin, som utenfra virker veldig aktive? 

Både din nåværende og framtidige stilling er helt uten kliniske oppgaver. Hvordan er det for en 
psykiater å gå uten pasientkontakt over lengre tid? 

Har du et råd til din etterfølger Miriam Sandvik? 
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Funksjonelle somatiske symptomer hos barn og 
ungdom7. 
En gratis bok som omhandler en ny stress-system-modell for å forstå og behandle 

funksjonelle somatiske symptomer hos barn og ungdom er nå tilgjengelig på internett. Iflg 

flyer vektlegger boken spesielt hva en kliniker kan gjøre fra den initiale kontakten mtp 

allianse og hvordan man gjennomfører ulike behandlingsformer.   

Lenke til boken: https://www.palgrave.com/us/book/9783030461836 <https://protect-
au.mimecast.com/s/DQNdCoV1kpfq7W2GS1c5Ng?domain=palgrave.com>   
 

 
 

Ny lærebok i psykiatri for studenter 
Med professor Ole A. Andreassen som hovedredaktør har Gyldendal akademiske i 2020 

utgitt en forkortet lærebok i psykiatri skreddersydd primært for medisinstudenter. Boken, 

kalt basisversjonen, er halvert i forhold til den store læreboken som utkom i 2018. Den 

boken har LIS-leger og spesialister i psykiatri som hovedmålgruppe. Basisboken er et 

alternativ til Alv A. Dahl og Trond Aarres bok «Praktisk psykiatri» som kom i ny utgave i 2019.    

 
 

7 Kozlowska, K., Scher, S., & Helgeland, H. eds. Functional Somatic Symptoms in Children and Adolescents: The 
Stress-System Approach to Assessment and Treatment. London, Palgrave Macmillan 2020. 
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Farløse sønner menns liv 
Det går år mellom hver gang en kollega utgir diktsamlinger. Psykiater Dag Furuholmen har i 

2020 på eget forlag utgitt en diktsamling med navnet «Farløse sønner menns liv» med 

fotografier av Morten Krogvold. Diktene er ordnet tematisk under overskriftene «Menns 

indre»; «Menn og natur», «Menns sønner»; «Menns sorg»; «Menns historier» og «Menns 

død». På siste omslagsside har Furuholmen valgt ut et dikt 

Menns sjel 

Kjenn på savnet 

etter å elske seg selv 

Ikke som det posisjonerte 

velfungerende 

det selvbevisste og passende 

 

Men som mysterium 

Omfavne det hele 

Lidenskapelig 

uten reservasjoner 

skyld eller skam 

Kjenne dybden  

Den glødende kraften  

som er deg  
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KVINDER med BEGAVELSE for LÆGEVIRKSOMHED 
I løpet av det siste decenniet er det blitt flere kvinnelige enn mannlige leger i Norge. Slik var 

det ikke for hundre år siden. Den gangen gikk flere markante mannlige medisinere langt i å 

motarbeide kvinners inntreden i medisinen. Men de klarte ikke å stoppe utviklingen som i 

første omgang særlig medførte at legetilbudet for, og forskningen rundt, kvinner og barn ble 

dramatisk forbedret. Psykiater Cecilie Arentz-Hansen har i sin bok omtalt første kvinnelige 

legene i Norge og kampen de måtte kjempe for å få lov til å bli leger.  

 

Bilde: NHI.no 

Blant de mange superlativer boken har fått siteres fra lege Eli Bergs omtale i Utposten8. Hun 

omtaler boken som «en perle av et bokverk. Vi kan ane et enormt arbeid med stoffet, rene 

"gullgravervikrsomheten" i nasjonale og mer lokale arkiver, i aviser og bøker, i legenes 

forskningsarbeider og i samtaler med en rekke personer over flere år osv osv. Dette er en bok 

man rett og slett suges inn i. Forfatteren skriver svært godt, og stoffet er så fascinerende at 

det er vanskelig å legge boken til side underveis i lesningen.»  

Stipender til videreutdanning i psykoterapi 
Den norske Legeforenings Fond 1 har bevilget midler til 2020 stipend for leger som er i gang 
med, eller nylig har avsluttet videreutdanning i psykoterapi med henblikk på å bli godkjent 
psykoterapiveileder i psykodynamisk-, gruppe- eller kognitiv psykoterapi. Stipendiene er på 
kr. 15.000 og tildeles fortrinnsvis søkere som arbeider utenfor Oslo/Akershusområdet. Man 
kan tildeles inntil to veilederstipender i løpet av utdanningstiden. Søknadsskjema fås ved 
henvendelse til: Rådgiver Nina Finstad, Norsk Psykiatrisk forening, e-post: 
npf@npf.legeforeningen.no. Søknadsfrist 22.11.2020 

 
8 «Utposten» er et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin. 
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Lucy in the Sky with Diamonds 
LSD i behandlingen av «nevroser» 

Etter positive erfaringer med bruk av LSD i behandling av en del ikke-psykotiske lidelser i 

England, Tyskland og USA fra begynnelsen av 1950-årene og utover, ble det også ved 

Modum Bad fra 1961 forsøkt brukt LSD (lysergsyredietylamid) sammen med psykoterapi, 

såkalt psykolytisk behandling. Faglig seriøse og etisk høyverdige klinikere som bl.a. Gordon 

Johnsen mente at de kliniske erfaringene var positive for mange av pasientene, spesielt de 

med «karakternevroser9». Bruken, som delvis var lagt opp som forskning, vedvarte frem til 

omkring 1970. Ved siden av Modum Bad, ble LSD også i noen grad brukt i behandlingen av 

psykiske lidelser i den første delen av 1960-årene ved Lier sykehus, Statens klinikk for 

narkomane10 som ledd i behandlingen av narkomane og i enkelte tilfeller ved Universitetets 

psykiatriske klinikk i Oslo og Haukåsen psykiatrisk avdeling i Trondheim. 

Beatles 

Parallelt med denne kliniske bruken i kontrollerte former, oppstod det imidlertid en 

populærkultur hvor bl.a. LSD ble brukt i ikke-medisinsk sammenheng. Knfr. f.eks. Beatles LP 

“St. Peppers Lonely Hearts Club Band” som inneholdt sangen “Lucy in the Sky with 

Diamonds», dvs LSD. Brukt i rekreasjon kom imidlertid det en rekke historier om «bad trips» 

og alvorlige adferdsforstyrrelser og endog psykoser. Resultatet ble at LSD kom på listen over 

illegale substanser og ble generelt forbudt brukt i Norge allerede i 1964. Men en forskrift 

 
9 Karakternevroser betegner grovt sett det vi i dag kaller engstelige, unnvikende og avhengige 
personlighetsforstyrrelser. Man forsøkte også å behandle «seksualnevroser», i denne sammenheng primært 
homofili, med LSD, men erfaringene var negative og Gordon Johnson beklaget senere denne bruken av LSD. 
10 Statens klinikk for narkomane ble etablert i 1961 for rusmiddelmisbrukere fra hele landet. Den var lokalisert i 
Hov, Søndre Land kommune, Oppland fylke. Klinikken ble nedlagt i 2002.  
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åpnet for visse unntak, slik at for eksempel LSD i begrenset omfang kunne benyttes i 

psykiatrisk behandling hvilket det også ble.    

 

 

Korstog mot LSD 

Etter at Folketinget i Danmark 1986 vedtok en lov som gav erstatning til pasienter som angav 

alvorlige langtidseffekter av LSD, ble man også i Norge mer bevisst på mulige negative 

effekter av LSD. Denne skepsisen vokste til alvorlig kritikk da Joar Tranøy ved Institutt for 

kriminologi, UiO, i begynnelsen av 1990-årene fikk med seg aviser i et omfattende korstog 

mot tidligere bruk av LSD. Modum Bads bruk av LSD beskrev han som grovt uetisk forskning. 

Han gjengav historier om alvorlige negative langtidseffekter slik som sterke mareritt, 

depresjoner og tilbaketrekning fra sosial kontakt. Han påstod også at CIA samarbeidet med 

norske klinikere og forskere om bruk av bl.a. LSD. Men det var også skepsis til alle andre 

rusmidler inklusive cannabis.   

NOU 2003:33 

Tranøys aktivitet i media var så stor at det ble nedsatt et eget utvalg av Regjeringen som 

undersøkte påstandene (som også inneholdt påstander om andre behandlingsmetoder og 

samarbeid med CIA). Resultatene ble publisert i NOU 2003: 3311: «Granskning av påstander 

om uetisk medisinsk forskning på mennesker— En granskning av påstander om uetisk 

medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i 

 
11 Utredningen gir en grundig gjennomgang av bruken av LSD i psykiatrien fra 1950 og fremover. 



15 
 

perioden 1945 – 1975». Utredningen verifiserte at militæret fra slutten av 1950-årene var 

interessert i LSD og meskalin som mulige militære stridsmidler, mye på grunn av frykt for at 

Sovjetunionen ville bruke slike midler mot NATO-land. Men militæret i Norge brukte ikke LSD 

på mennesker. Kommisjonen konkluderte med at Tranøy heller ikke hadde belegg for sine 

påstander om at virksomheten ved norske psykiatriske institusjoner hadde forbindelseslinjer 

til CIA. Det ble heller ikke avdekket forhold som tydet på at den enkelte pasientens beste 

ikke var det overordnete hensynet i denne utprøvende behandlingen. Det ble konkludert 

med at bruken av LSD var på linje med det som ble brukt i psykiatrien i andre vestlige land i 

perioden 1960-1970. 

Renessanse for bruk av LSD og andre «illegale» rusmidler  

I perioden som fulgte var det stille om bruken av LSD og andre rusmidler i behandling av 

psykiske lidelser. Men illegal bruk var relativt hyppig blant ungdom. Ved siden av cannabis, 

var det spesielt var økning i bruk av MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) som er 

virkestoffet i ecstasy. I begynnelsen av 2000-tallet kom det gradvis flere og flere 

publikasjoner som gav støtte til at ikke bare LSD, men også MDMA (ecstacy), meskalin, DMT  
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(dimetyltryptamin) og psilocybin kunne ha effekt ved visse psykiske lidelser som bl.a. PTSD, 

depresjoner og alkoholisme. De tidligste forkjemperne i Norge for å forsøke bruk av denne 

type rusmidler i behandling av visse psykiske lidelser var psykologen Pål-Ørjan Johansen og 

Teri Krebs. 

I år er det kommet en bok av legen Andreas Wahl Blomkvist «Ulovlig medisin» (Forlaget 

Frisk) som i en populær form gjennomgår historien bak og forskningen om bruk av alle disse 

midlene på psykiatrisk indikasjon. Hans hovedbudskap er at «rusmidlene» anført over kan ha 

en viss plass i behandlingen av en del psykiske lidelser. I Norge er det spesielt det 

psykiatriske miljøet ved Kalnes sykehus i Østfold (Tor-Morten Kvam) som leder an i 

utprøvningen av psykodelika på psykiatrisk indikasjon, spesielt psilocybin.  

Den første psykiatergeneralen i FSAN 

I det første trykket av Psykiateren nr. 2 /2020 kom vi i skade for å skrive at Jon Reichelt var 

den første generalen i FSAN som var psykiater. Prof. Lars Mehlum har gjort redaksjonen 

oppmerksom på at det er feil. Psykiater John Maxfield Steineger ble nesten et tiår tidligere 

utnevnt til samme stilling. Han er nå tilknyttet Forsvarets Høyskole og skriver fortløpende en 

rekke interessante artikler om ulike militære utfordringer. Psykiatrien har slett ikke vært 

fraværende i ledelsen av FSAN gjennom årene. 

 Foto: Jonas Sundquist. 

 

Den norske psykiatrikjempen 1935-1965 

Gabriel Langfeldt (1895–1983) 

var den mest kjente norske psykiater i mellomkrigsårene og frem til 1965 da han gikk av med 

pensjon. Også internasjonalt var han svært kjent og respektert, spesielt for sin forskning på 
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schizofreni. I Skandinavia, og i noen grad i Tyskland, ble han også kjent langt utenfor det 

psykiatriske miljøet da han sammen med professor Ørnulf Ødegaard i 1945-1946 

gjennomførte den rettspsykiatriske vurderingen av Knut Hamsun. I tillegg skrev han mot 

slutten av sin lange karriere en rekke bøker av mer allmennpsykologisk art som «Den gylne 

regel og andre humanistiske moralnormer» (1966); «Hvorfor blir et ekteskap ulykkelig?» 

(1968); «Overgangsalderens og alderdommens problemer og sinnslidelser» (1968); «Gåten 

Vidkun Quisling» (1969); «Sjalusisyken» (1972) og «Abnorme karakterer» (1976). 

  

Maleriet henger i auditoriet, Diakonhjemmets sykehus, Psykiatrisk avdeling, Vinderen.  

Langfeldt begynte sin psykiatriske virksomhet i 1923 ved Neevengården sykehus12 

etter at han i tre år hadde arbeidet som kommunelege og lege ved en medisinsk avdeling. 

Mens Langfeldt arbeidet ved Neevengården sykehus tok han i 1926 den medisinske 

doktorgrad på en avhandling om endokrinologi og det autonome nervesystem ved 

schizofreni. Fra 1929 var han politilege i Bergen. I denne stillingen ble han opprørt over at 

psykotiske pasienter ble fengslet fremfor å motta psykiatrisk behandling. Det medførte at 

han grunnla landets første psykiatriske observasjonsavdeling, hvor personer med akutte 

psykoser («sinnssyke») kunne få foreløpig observasjon og behandling inntil det kunne skaffes 

plass på sykehus. Tiden som politilege medførte også at han ble interessert i rettspsykiatri.   

I 1935 ble Langfeldt ansatt ved Universitetets psykiatriske klinikk. Året etter 

publiserte han en studie om karakterologiske trekk hos tyver13.  I perioden 1935-1940 

gjennomførte Langfeldt banebrytende arbeider om schizofreni som gjorde ham 

internasjonalt berømt. Han skilte mellom “ekte schizofrenier” og en gruppe psykoser med 

gunstigere forløp, som han kalte schizofreniforme (schizofrenilignende) psykoser. Blant disse 

 
12 Neevengården asyl ble åpnet i 1891. Da betegnelsen asyl etter hvert ble oppfattet som for belastende, 
endret man i 1927 navnet til Neevengården sykehus. Men i løpet av femti år ble også navnet Neevengården 
oppfattet som stigmatiserende. Fra 1978 har navnet derfor vært Sandviken sykehus.  
13 «Der Dieb und der Einbrecher». I kommisjon, Dybwads bokhandel 1936. 
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fant han innslag av forvirring, stemningslidelser eller vrangforestillinger. En rekke sentrale 

symptomer ved schizofrenilidelsen manglet.  

I 1940 ble Langfeldt professor Ragnar Vogts etterfølger som administrerende 

overlege for Universitetets psykiatriske klinikk og samtidig professor ved UiO. Langfeldt var 

humanist og ingen Nazist. Men da oppnevnelsen til professor og administrerende overlege 

skjedde etter at Nazistene hadde okkupert Norge i april 1940, ble han i 1945 ved kgl. 

resolusjon av formelle grunner utnevnt i samme stilling om igjen.  

I en studie fra 1950 utviklet Langfeldt sine synspunkter om prognosen ved schizofreni 

og i 1951 beskrev han “the hypersensitive mind” og 1961 “Sjalusisyken”. Flere av hans bøker  

utkom også i engelsk utgave. 

     

Langfeldt var også en ledende kraft i norsk rettspsykiatri, hvorav hans psykiatriske 

undersøkelse av Knut Hamsun (sammen med professor Ørnulv Ødegård) i forbindelse med 

landssviksaken i 1945 er mest kjent. Langfeldt var også en forkjemper for mer opplysning om 

psykiske lidelser og deltok aktivt i samfunnsdebatten. Han var leder av Norsk psykiatrisk 

forening i perioden 1939-1945 og formann for Den rettsmedisinske kommisjon 1946–65. 

Han var rådspresident for Human-Etisk Forbund i Norge fra stiftelsen 1956 til 1962. Hans 

Lærebok i klinisk psykiatri for medisinske studenter og praktiserende leger, 1951 (og senere 

utg.) var standardverk i Norge i mange år.   
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HoloCare er en satsning der man bruker hologramteknologi i medisinen. Primært har 

man satset på bruk av hologramteknologi ved kirurgiske operasjoner, men man mener også 

at denne type teknologi kan brukes i behandlingen av visse psykiske lidelser. I løpet av 2020 

er hologramteknologi i form av medisinsk simulering (SIM), etablert som en aktiv lærings- og 

treningsarena for alle ansatte i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) i OUS, på tvers av alle 

faggrupper. Medisinsk simulering er en metode for å trene på situasjoner som er så nær vår 

virkelighet i arbeidet med barn og unge i psykisk helsevern som mulig.  

 

 

Gjennomføringen starter med en innledning om læringsmål, hendelsesforløp og en 

pasientbeskrivelse. Dernest øves en situasjon som skal oppleves realistisk og troverdig. 

Settingen skal være passe utfordrende, men tilrettelagt for mestring. Situasjonen kan være 

alt fra suicid- og voldsrisikovurderinger, måltidsstøtte, ulike samtaleteknikker, 

familiesamtaler, de-eskaleringsteknikker, utageringssituasjoner, tvangsmedisinering, 

eksponeringstreninger eller veiledningssituasjoner. Deretter analyseres situasjonen med 

fokus på god praksis og muligheter til forbedring. Målet med å innføre SIM er å styrke 

kvaliteten på behandlingen vi gir til barn og unge samt deres familier eller pårørende. Man 
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vil også at SIM skal være den foretrukne metoden for internundervisning og fagutvikling på 

enhetene. 

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, og foruten Oslo universitetssykehus 

har både Sunnaas og Akershus universitetssykehus deltatt i utviklingssamarbeidet. 

Teknologien er gjort tilgjengelig for klinikere og teknikere over hele verden gjennom 

skyplattformen Microsoft Azure, muliggjort via prosjektet HoloCare Cloud finansiert 

gjennom Brukerstyrt Innovasjonsarena – Norges Forskningsråd (BIA). En kort oversikt over 

HoloCare finne man på lenken: 

https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2020/02/21/medisinsk-simulering-sim-

innfores-som-nytt-laeringsverktoy-i-barne-og-ungdomspsykiatrien-i-ous/ 

                

Under World Psychiatric Associations årsmøte i oktober 2020 ble Danuta Wasserman valgt til 

ny «president elect». Det innebærer at hun vil ta over som leder av WPA når den nåværende 

pakistanske WPA-president, professor dr. Afzal Javed, går av. Danuta Wasserman er professor i 

psykiatri og suicidologi ved Karolinska instituttet. Hun leder det svenske senteret for 

selvmordsforskning og forebygging ved psykiske lidelser. Hun er også leder (Director) for WHOs 

samarbeidssenter for forskning, metodeutvikling og opplæring i selvmordsforebygging. Hun var 

president i European Psychiatric Association (EPA) 2013-2014. 
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Utbrenthet defineres gjerne som en psykologisk tilstand hos personer som over lengre tid 

har opplevd stor arbeidsbelastning som har overskredet mestrings- og trivselsnivået og 

medført økende følelsesmessig press og slitasje. Personlighetstrekk som høye krav til seg 

selv, utilstrekkelig evne til å si nei og ta hensyn til egne behov, høy grad av sosial 

samvittighet, varhet for andres reaksjoner og holdninger og stort behov for anerkjennelse 

øker risikoen for utbrenthet. Viktige miljøfaktorer som disponerer for utbrenthet, er stort 

arbeidspress over lang tid, spesielt hvis dette er forbundet med stadige skiftninger i 

arbeidsorganisasjonens struktur, ledelse og mål, samt liten kontroll med egne 

arbeidsoppgaver. Arbeid som ofte kan innebære mye kritikk og bebreidelser fra andre, typisk 

for mange psykiatere som arbeider i avdelinger hvor det er mye vold som må håndteres og 

tvang noen ganger er uunngåelig, øker også risikoen for utbrenthet. Et tilleggsmoment er 

nok også at mange med personlighetstrekk som disponerer for utbrenthet, velger helse- og 

omsorgsyrker.  

Bilde: NHI.no 

 

I en artikkel publisert online i American Journal of Psychiatry av Richard B. Summers 

og medarbeidere14, oppsummer forfatterne kunnskapen om utbrenthet per 2020. 

Oversikten følges også opp av en leder om temaet 

 
14 Summers RB, et al. Well-being, burnout, and depression among North American psychiatrists: the state of 
our profession. Am J Psychiatry 2020; 177:955–964. 
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(2020https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.19090902) med tittelen «Elefanten i rommet». 

Forfatternes og andres erfaringer kan oppsummeres som følger: 

a) Utbrenthet er en smertefull og ensom opplevelse som involverer diffuse 

kroppslige symptomer, psykiske plager, utmattelse og en opplevelse av redusert 

effektivitet. Tilstanden har en snikende begynnelse og kommer overraskende på 

mange leger. Tilstanden medfører tap av meningen med arbeidet, eventuelt 

demoraliseringssyndrom, ofte en opplevelse av begrenset autonomi og nesten 

alltid et tap av tilknytning til fellesskapet. Tilstanden kan komme til uttrykk på 

ethvert tidspunkt i karrieren.   

b) Samtidig er utbrenthet en måte å snakke om problemer i arbeidet som 

oppfattes som mer legitim og mindre stigmatiserende enn å klage. Dette viser 

den medisinske kulturs begrensede rom for å dele negative følelser. Men 

utbrenthet rammer ikke bare ikke bare yrkesutøvelse. Også relasjoner til andre, 

kanskje spesielt partner eller ektefelle, lider. 

c) Utbrenthet er en risikofaktorer for å utvikle psykiske problemer slik som 

depresjon, angstlidelser, rusmisbruk, PTSD og kognitiv svekkelse. Men 

utbrenthet er ikke synonymt med f.eks. depresjon eller PTSD. 

d) Utbrenthet rammer legegrupper ulikt. Blant psykiatere tyder forskningen på at 

det er øket risiko for utbrenthet blant kvinner, yngre leger og de som opplever 

mindre grad av autonomi i arbeidet. Også langvarig arbeid med alvorlige 

kroniske sykdommer med stort lidelsestrull og høy forekomst av død, øker risiko 

for utbrenthet. I hvilken grad utbrenthet rammer psykiatere i større eller mindre 

grad enn andre spesialiteter er uavklart.   
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e) Det er ingen enkel løsning på problemet utbrenthet. De årsakene som er anført 

over tilsier at det vil være nødvendig både å se på arbeidsmiljøet inklusive støtte 

fra kolleger og større toleranse for å dele opplevelser av utbrenthet, 

organiseringen av drift og psykiaterens rolle, lederes kunnskaper og væremåter 

og ikke minst på nytt vurdere hvordan kollegastøtteordningen fungerer i dag. 

Antagelig er det også nødvendig at psykiatere som gruppe viser sivilt mot og 

gjør felles sak mot dagens misbruk av psykiatere. Se leder i dette nummeret av 

Psykiateren.   

f) For å unngå utbrenthet er det viktig ikke bare å vie hele sitt liv til 

legegjerningen. Lege Olaf Gjerløw Aasland oppsummerer norsk forskning slik15: 

De legene som ikke bare er opptatt av medisin, synes å ha det bedre enn sine 

ensporete kolleger. En såkalt «kulturindeks» bestående av komponenter som 

lese ikke-medisinsk litteratur; spille et musikkinstrument; spille i orkester eller 

synge i kor; antall besøk på kino, teater og konsert samt trening og annen fysisk 

aktivitet, korrelerte positivt med både jobbtilfredshet og generell tilfredshet. 

Utbrenthet var tilsvarende mye sjeldnere hos disse.   

Psykiateren utgis av Norsk psykiatrisk forening (Npf) ved styret og utkommer tre- fire ganger 

i året. Psykiateren sendes elektronisk til alle medlemmer.  

      Redaktører: Spesialrådgiver Npf Ola Marstein og leder av Npf: Ulrik Fredrik Malt. 

 

 
15 Olaf Gjerløw Aasland. Lege tjuefire sju? Tidsskr Nor Legeforen 2.11.2020 
doi: 10.4045/tidsskr.20.0721 


