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ÅRSMELDING FOR NORSK PSYKIATRISK FORENING 
1.1.2013- 31.12.2013 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING OG KONSTITUERING 

 

Avtroppende styre: 

Leder Kari Gjelstad 

Nestleder Odd Erik Skinnemoen 

Kasserer Olav Østlund Eriksen  

Andreas Johan Landsnes  

Ásgeir Bragason 

Tordis Sørensen Høifødt 

Terje Vestheim 

Vigdis Elin Giæver Syrstad 

Anne Kamps (LIS) 

 

 

Styret konstituerte seg etter ordinært årsmøte mars 2013, i styremøte 26.4.2013: 

Leder Ketil Joachim Ødegaard 

Nestleder Tordis Sørensen Høifødt 

Økonomiansvarlig Odd Erik Skinnemoen 

Olav Østlund Eriksen 

Andreas Johan Landsnes 

Ásgeir Bragason 

Morten Svendal Hatlen (LIS) 

Vigdis Elin Giæver Syrstad 

Helle Kristine Schøyen 

 

 

STYRETS MØTEVIRKSOMHET 

Det avtroppende styret har avholdt 4 styremøter i perioden frem til det nye styret tiltrådte etter 

et felles overgangsstyremøte i slutten av april 2013. Det nye styret har etter dette avholdt 7 

styremøter hvorav to på telefon.  

 

MØTE UTVALGSLEDERNE /  STYRET 

Det nye styret har prioritert kontakten og samarbeidet md utvalgene. Etter oppfordring fra 

årsmøte er det avholdt to møter med utvalgslederne, i juni og november 2013. I tillegg til 

kortere rapporter fra alle utvalgene har utvalg for biologisk psykiatri, selvstendig praksis, 

rettspsykiatri, forebyggende psykiatri og alderspsykiatri gitt mer utførlige presentasjoner 

under møtene. I forbindelse med dette har styret hentet frem momenter fra utviklingsplanen til 

foreningen (2010-2015) og bedt utvalgene komme med innspill med tanke på hvilke saker det 

er mest aktuelt å jobbe videre med i handlingsplanen for 2014. Det ble også diskutert om det 

er formuleringer i utviklingsplanen som er utdatert og om det er kommet nye utfordringer som 

bør inn i handlingsplanen selv om de ikke er nevnt i utviklingsplanen. Utvalgene ble også 

presentert årshjulet for 2014, med anledning til å komme med innspill til hva som kunne 

inngå her fra deres utvalg. 
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ANTALL MEDLEMMER 

Per 1.1.2014 er foreningen registrert med 2022 medlemmer. Dette er en økning på 324 

medlemmer fra 1.2.2013. Derav leger med spesialitet: 1213, leger uten spesialitet: 528, 

pensjonister under 75 år: 152 og pensjonister over 75 år: 129. 

I tillegg er det 67 assosierte medlemmer. Ingen studenter. 

 

Foreningens æresmedlemmer er: Otto Waldemar Steenfeldt-Foss, Randi Rosenqvist, Einar 

Kringlen, Astrid Nøklebye Heiberg, Per Vaglum, Eivind Haga, K. Gunnar Götestam, Finn 

Magnussen og Bjørn Østberg. 

 

Følgende medlemmer døde i beretningsåret: Erik Johan Lunde-Nielsen, Carl-Ivar Dahl, Inge 

Norvald Fossheim, Hans Jakob Stang, Bjørn Andersen, Magne Martin Hompland, John Arild 

Schillinger, Terje Seim, Per Spenning, Torstein Gjerløw, Njål Magnus Madland og Per 

Anstein Stensrud. 

 

 

STYRET HAR I BERETNINGSÅRET AVGITT FØLGENDE HØRINGSSVAR TIL 

LEGEFORENINGEN 

A. Til Legeforeningen som bidrag til svar til sentrale myndigheter: 

Nasjonal kjernejournal, Psykologers henvisningsrett, Ambulante akutteam, Pasientjournal og 

helseregisterlov, Lokalt psykisk helsearbeid, Utredning og behandling av eldre, Inhalering av 

heroin i sprøyterom, Medisinsk studieplan UiB. 

  

B. Internt i Legeforeningen:  

Statusrapport om nasjonal sykehusplan, LIS og medlemskap i fagmedisinske foreninger, 

Samhandling med spesialitetskomiteene, Framtidig spesialitetsstruktur, Spesialistenes 

etterutdanning, Reservasjonsadgang, Policynotat om ledelse, Policynotat om pasientsikkerhet, 

Alders- og sykehjemsmedisin som medisinsk spesialforening, Oppgaveglidning. 

 

SEKRETARIATET 

Foreningens sekretariat har tilhold i Legenes hus, Akersgata 2, 0158 Oslo.  

Postadresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. 

Tlf.: 23 10 90 00. Faks: 23 10 90 10. Mob.: 971 60 463. E-post: npf@npf.legeforeningen.no 

 

 

 

STYRETS BERETNING 2013 

 
Samhandling med Legeforeningen 

Foreningen har i året som gikk hatt tilhold i lokalene til Legeforeningen etter at vi flyttet inn i 

2012. Dette har vist seg svært nyttig med tanke på nærhet til Norsk barne- og 

ungdomspsykiatrisk forening, de andre fagmedisinske foreningene, Legeforeningens faglige 

og administrative støtteapparat, ikke minst regnskapsavdelingen. Ordningen med at Npfs 

administrasjonskonsulent er ansatt i Legeforeningen og plassert tett på resten av 

Legeforeningsstaben har vist seg svært nyttig i så måte. Mange spørsmål og problemstillinger 

har kunnet avklares raskt, ofte gjennom improviserte møter eller telefoner. Styret i Npf har 

hatt flere møter med Legeforeningen i løpet av høsten, blant annet med Legeforeningens 

president og generalsekretær der tema var utvikling av et felles Policy dokument overfor den 

nye regjeringen og den annonserte satsningen på rus og psykiatri. Arbeidet med dette 
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dokumentet fortsetter i 2014 og ledes av Legeforeningen. Npf kom med innspill om å holde 

fokus på de alvorlig syke, tidlig intervensjon og overdødelighet pga. somatisk samsykelighet.  

I tillegg har det vært avholdt møter med informasjonsavdelingen i forbindelse med utvikling 

av Facebookside for Npf, det er avtalt møte med Jus- og arbeidslivsavdelingen for å utrede de 

juridiske aspektene ved forskriftene rundt ransakning av pasienter i akutt avdelinger. Styret 

har også deltatt på møte og kurs for de fagmedisinske foreningene gjennom FaMe. 

  

Andre møter 

For øvrig har styret deltatt på en rekke møter og arrangementer; styremøter og årsmøte i Rådet 

for psykisk helse (ved leder og nestleder), samt arbeidsgruppe for kvalitetssikring av 

diagnoser også i regi av Rådet for psykisk helse, arbeidsgruppe i Helsedirektoratet om 

revidert spesialitetsstruktur, nordisk tvangsnettverk i Oslo, tvangskonferansen på Hamar med 

møte med pasient- og pårørende organisasjoner som deltar i programkomiteen, medarrangør 

av åpent møte om bipolare lidelser i regi av Bipolarforeningen Norge, og flere møter med 

Helsedirektoratet om revisjon av tilskuddsordningen til Institutt for psykoterapi og Norsk 

psykoanalytisk institutt. 

  

Økonomi 

Styret har i 2013 hatt fokus på god økonomistyring og nøkternt forbruk, for å få orden på 

økonomien etter fjorårets utfordringer med underskudd og reduksjon i egenkapital. Målet har 

vært å drive med et solid overskudd for å bygge opp igjen en sunn egenkapital. I tillegg har 

det i samarbeid med regnskapsavdelingen i Legeforeningen vært fokus på å innføre rutiner 

som sikrer at alle foreningens økonomiske transaksjoner er i tråd med regnskapsloven. 

  

I 2013 har foreningen vært drevet helt uten frikjøp av leder eller styremedlemmer, mens 

spesialrådgiver har vært engasjert i 20 % stilling. Årseffekten av dette reduserer utgiftene i 

betydelig grad sammenliknet med tidligere. I tillegg ble det vedtatt å øke kontingenten på 

årsmøtet i 2013. Psykiatriveka, kurs i farmakologi og Gardemokurset gikk med solide 

overskudd, og vi fikk refusjon fra Nordic Joint Committee som dekket inn underskuddet fra 

den Nordiske psykiatrikonferansen i Tromsø i 2012. Alt dette har styrket inntektssiden til 

foreningen. Som tidligere år fikk foreningen også i 2013 innvilget en søknad til 

Helsedirektoratet om en million kroner til målrettet kompetanseheving, videre- og 

etterutdanning. 

 

Det har vært arbeidet videre med å etablere nye rutiner for regnskapsrapportering og 

forvaltning i utvalgene iht. Legeforeningens rutiner. Det er også vedtatt at Legeforeningens 

regnskapsavdeling skal ha ansvaret for en del av regnskapet til Psykiatriveka i fremtiden, for å 

sikre bedre økonomistyring av dette store arrangementet. Det har også vært en gjennomgang 

av foreningens faste mindre utgiftsposter og enkelt utgifter har blitt fjernet ved at abonnement 

og medlemskap har blitt sagt opp. 

  

Alt i alt har 2013 vært et økonomisk sett tilfredsstillende år for Npf, årsoppgjøret viser et pent 

overskudd på kr 1 350 000 som medfører styrking av foreningens egenkapital. 

Styret kommer tilbake til økonomien i fremlegg av regnskap og budsjett. 
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Rettspsykiatri 

Npf opprettet en arbeidsgruppe for rettspsykiatri i 2012 med mandat til å foreta gjennomgang 

av fagfeltet rettspsykiatri og utarbeide forslag til videreutvikling. Npf fikk støtte fra 

Legeforeningen til dette arbeidet. Arbeidsgruppens skulle sammenfatte en rapport og sende til 

styret i Npf til behandling innen 1.november 2013. Styret i Npf har fulgt fremdriften i 

arbeidsgruppen tett gjennom året og har vært fornøyd med utviklingen i arbeidet. Rapporten 

forelå ikke til behandling i styret innen utgangen av 2013, men styret har behandlet rapporten 

og den vil bli presentert på årsmøtet til Npf i mars 2014. 

 

Møtt i råd og utvalg 

- Dnlf landsstyret (Terje Vestheim og Olav Østlund Eriksen) 

- FaMe (Helle Kristine Schøyen) 

- Rådet for psykisk helse (Ketil og Tordis), Tordis Sørensen Høifødt som har vært 

styremedlem fra 2010, gikk ut i desember 2013. 

- Hamarkonferansen (Ketil og Asgeir) 

- Tvangsforsknettverket – nestleder representerte styret i Nordisk tvangsnettverks konferanse 

Oslo 5.-6. desember. 

Nordisk tvangsnettverkskonferanse (Tordis Sørensen høifød)  

- Referansegruppen for ”Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister” – 

spesialrådgiver Ola Marstein er Legeforeningens representant  

- SINTEFs referansegruppe for pasientkartlegging – Spesialrådgiver Ola Marstein er Npfs 

representant 

- Tailored Interventions for Chronic Diseases (TICD) er et EU-prosjekt der 

Kunnskapssenteret er norsk partner – Spesialrådgiver Ola Marstein er Npfs representant i 

referansegruppen. 

- Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud – Spesialrådgiver Ola Marstein orienterte om Npfs syn 

på Fellesaksjonens møte om temaet. Utvalgsleder Petter Andreas Ringen er medlem i 

arbeidsgruppe. 

 

Internasjonal 

- NJC – Nordic Joint Committee (Nordisk psykiatrisk samarbeidskomite) hadde møte i 

november i Helsinki. Npf var representert ved Ketil og spesialrådgiver Ola Marstein..  

”The Nordic Psychiatrist” er Nordisk psykiatrisk samarbeidskomite sitt papirmagasin. Npf er 

representert ved leder- som sitter i redaksjonskomiteen. 

- NCP 2015 – Nordisk psykiatrisk kongress som skal arrangeres i København september 

2015. Npf er representert ved leder Ketil J. Ødegaard som sitter i programkomiteen. 

- EPA – European Psychiatric Association. Npf er medlem og representert i styret ved leder 

Ketil Joachim Ødegaard. Styret var også representert ved Morten S. Hatlen ved EPA 30th 

Anniversary Symposium i Strasbourg i november. 

- WPA – World Psychiatric Association. Npf er medlem. 

- UEMS: To møter ble avholdt i 2013 (Helsinki og Lisboa), Npf ble representert ved Andreas 

Landsnes i Lisboa. og Legeforeningen var representert.  

- Nepalprosjektet: Økonomisk bidrag fra Npf til utdanning av psykiatere i Nepal via 

samarbeidsavtale med Tribhuvan University, Kathmandu. 

- OECD – Tordis Sørensen Høifødt deltok på Legeforeningens møte med deres delegasjon 

som kartlegger forhold i psykiatrien i flere europeiske land. 

 

LIS 

I tråd med årsmøtevedtaket har et interimstyre bestående av LIS-representanten i styret, Anne 

Kamps og Anna Engell Gilbert arbeidet videre med etablering av underforening for 
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medlemmer i spesialisering. Den europeiske foreningen for LIS i psykiatri, European 

Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) opptok på sitt møte i juni den norske LIS-

foreningen som medlem. Under Psykiatriveka 2014 arrangerer Forening for leger i 

psykiatrispesialisering (LIPS) eget årsmøte. 

 

Legeforeningens landsmøte vedtok uavhengig av dette at det er obligatorisk å være medlem i 

en fagmedisinsk forening. Antallet medlemmer i Npf uten spesialistgodkjennelse har omlag 

blitt doblet i løpet av året. 

 

 

Media 

Npf har i løpet av 2013 tatt steget ut på Facebook. Dette oppleves som en god måte å nå ut til 

foreningens medlemmer på med saker som er av interesse for oss i media. Det går knapt en 

uke uten at slike saker oppstår, og dette kan bli en viktig kanal for Npf til å raskt kunne 

kommentere og fremme våre synspunkter i den dagsaktuelle debatten. Målet er at vi etterhvert 

skal bli en Facebookside som også media følger med på slik at våre synspunkter blir fanget 

opp og lagt merke til. Dette vil forhåpentligvis også bli en måte for Npf til å kunne være med 

å sette agendaen for den løpende debatten. I løpet av 2013 har det kommet ut tre nummer av 

Psykiateren i elektronisk form, lagt ut på Npf sin webside. Hvert nr har hatt et hovedtema: Nr 

1 Rus, Nr 2 Diagnoser og Valget, Nr 3 BUP, og sidetallet er økt til 152 sider i løpet av året. 

 

Trolig vil også artikler og reportasjer i Psykiateren kunne bli gjort mer synlig i fremtiden ved 

at man linker spesielle saker opp mot Facebooksiden.  

 

I løpet av året som gikk har Npf som forening blitt kontaktet en rekke ganger av media og 

leder har vært intervjuet flere ganger av aviser og radio om asylsaken, psykiatrisk diagnostikk, 

rettspsykiatri og Breiviksaken. For øvrig har selvsagt flere av foreningens medlemmer og 

utvalg gjort seg bemerket i mange innslag i media, som eksempel kan nevnes saken om ECT 

fremmet ved leder av alderspsykiatrisk utvalg i Aftenposten. 
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Årsmelding 2013 - Spesialitetskomitéen i psykiatri 
 

Komitéens sammensetning 

Komitéen er valgt for en fire års periode fra 2010 t.o.m. 2013. YLFs representant Saeed 

Moradi gikk ut i august 2012 og ble erstattet av Anne Karine Mykland. Komitéens 

medlemmer har ut 2013 vært Morten S. Selle, Kathinka Meirik, universitetsrepresentant 

Edvard Hauff, Nina Annie Burkeland, Anne Kamps (YLF) og varamedlemmene Randi-Luise 

Møgster, Benedicte Dahl Slaastad og Anne Karine Mykland (YLF). Medlemmene Kathinka 

Meirik og Nina A. Burkeland er nå takket av etter hhv 8 og 4 år i komiteen. 

På grunn av stor arbeidsmengde og ønske om raskest mulig saksgang deltar både medlemmer 

og varamedlemmer likeverdig i arbeidet. Det er derfor misvisende å operere med betegnelsen 

medlemmer og varamedlemmer. Psykiatri er i dag den nest største sykehusspesialiteten (over 

1300 yrkesaktive psykiatere) og har en desentralisert utdanningsstruktur. Dette gir en svær 

saksmengde. Press på saksbehandlingstid i henhold til forvaltningsloven ble skjerpet i 2008.  

Komitéen har fordelt arbeidsoppgavene slik: 

Leder: Morten S. Selle organiserer komitémøtene, svarer på diverse henvendelser til 

komitéen, har kontakt med lederne for de obligatoriske psykiatrikurs, Norsk psykiatrisk 

forening, Legeforeningen og Helsedirektoratet.  

Nestleder: Kathinka Meirik. 

Referent: Anne Karine Mykland. 

Kandidatsaker: Helsedirektoratet overtok spesialistsøknadene 1.10.2011. Etter dette er 

individuelle medlemmer av komitéen blitt brukt som honorerte sakkyndige for 

Legeforeningen. I enkelte saker har det vært tre sakkyndige som samlet har vurdert søknaden 

på vegne av Legeforeningen. Kathinka Meirik, Randi-Luise Møgster og Morten S. Selle 

supplert av Benedicte Dahl Slaastad og Nina Annie Burkeland har vært brukt som 

sakkyndige.  

Kursgodkjenning: Benedicte Dahl Slaastad i 2012 og Nina Annie Burkeland i 2013. Anker og 

prinsipielle saker møtebehandles. 

Institusjonsgodkjenninger: Saksforberedelser fordeles fylkesvis i komitéen, med felles 

gjennomgang av institusjonsrapportene ("Serus-rapportene") i 2-dagersmøte fortrinnsvis i 

mars.  

Institusjonsbesøk: Komitéen representeres med min tre personer, deriblant saksbehandler for 

institusjonen og en Ylf-representant. Universitetsrepresentanten deltar alltid ved besøk på 

universitetssykehus. Komitéen møter de underordnete legene i eget møte først, deretter ledelse 

og overlegene i eget møte, med oppsummering i møte med institusjonens utdanningsutvalg til 

slutt. Rapport sendes via Legeforeningen til institusjonen. 

Det obligatoriske psykiatrikurs: Koordinatorkontoret for legers videre - og etterutdanning i 

Trondheim administrerer det praktiske vedrørende de obligatoriske psykiatrikursene. 

Komitéen rekrutterer og tilstreber årlig møte med kurslederne. Et medlem av komitéen møter 

alle kursserier på første eller annet delkurs, redegjør for krav til spesialistutdanningen og 

søknadsprosedyrer, samt svarer på ulike spørsmål fra kandidatene. På komitéens initiativ gjør 

også Psykoterapiutvalget det samme. 

 

Kontaktperson for redaksjonskomitéen til Psykiateren, medlemsblad for NPF: Morten S. 

Selle. 

Kontaktpersoner til WPA Educational Liasons Network: M.S. Selle. 

Kontaktperson til UEMS: E. Hauff. 

European Forum for All Psychiatric Trainees: Anne Kamps og Anne Karine Mykland. 

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for etterutdanning: M.S.Selle 
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Komitéens møter 

Komitéen hadde 10 møter i 2013. To av disse møtene var to-dagersmøter. Det ene var i mars 

med behandling av rapportene fra alle utdanningsinstitusjoner (Serus-rapportene) og søknader 

om utvidete institusjonsgodkjenninger. Det andre to-dagers møtet var i september og dreide 

seg om de nye reglene og saksbehandling av en rekke søknader om godkjenning for 

fordypningstjeneste. Komitéen har også hatt møte med Psykoterapiutvalget og med 

spesialitetskomitéen i barne- og ungdomspsykiatri. 

20.-21.11.13 arrangerte vi det biannuale Seminar for utdanningsutvalgenes ledere inkludert 

møte med grunnkurslederne.  

 

Leder sammen med YLF-representanter og universitetsrepresentanten har deltatt på 

Spesialitetsrådets årlige seminar 06.-07.05.13. 

Leder har deltatt på Npf-styrets møte med underutvalgene. 

1. Spesialistreglene 

 

Komitéen begynte i 2006 med å gjennomgå innholdet i spesialistutdanningen med vekt på 

mer konkrete innholdskrav og resultatorientering i spesialistutdanningen. Vi arbeidet først 

med Målbeskrivelsen, og utarbeidet så et konkret forslag til nye spesialistregler. Forslaget 

gikk på høring og ble vedtatt av Årsmøtet i Npf 17.3.2010. Etter videre bearbeidelse av 

forslaget ble det oversendt Legeforeningens sekretariat 29.10.2010. Etter behandling i 

Legeforeningens organer ble det endelige forslaget oversendt Helsedirektoratet 6.9.2011. 

Direktoratet oversendte forslaget i all hovedsak uendret til departementet 3.9.2012. De nye 

reglene ble vedtatt 24.10.2012 og er gjeldende fra den dato. De gamle reglene gjelder i en 

overgangsperiode ut 2017, etter at komiteen hadde argumentert for at overgangsperioden 

måtte utvides med ett år slik at overgangsperioden tilsvarer den stipulerte utdannelsestiden på 

fem år.  

Endringene dreier seg endrete tjenestekrav, endret kursportefølje og økt antall kurstimer, samt 

en omfattende attestasjonsliste som inkluderer krav om tre skriftlige arbeider. 

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene setter seg inn i beskrivelsen av fordypningstjeneste 

og søker om få godkjent dette nye obligatoriske tjenesteområdet, samt setter i gang med å ta i 

bruk den nye attestasjonslisten. Her har utdanningsutvalgene en viktig oppgave. 

2. Stillingsstrukturen 

 

En god læringssituasjon er avhengig av om det er nok spesialister til at overlegene kan 

forberede og konsentrere seg om å gi skikkelig opplæring, undervisning og veiledning og 

skjerme LIS i undervisningstiden, samt om det gis permisjon og dekning av utgifter til faglig 

vedlikehold. Det er fortsatt mangel på spesialister rundt om i landet, både i små institusjoner, 

men også i de store universitetsklinikkene - og fortsatt stort behov for høy og desentralisert 

utdanningsaktivitet.  

Det er i dag ingen spesielle flaskehalser i spesialistutdanningen i psykiatri. 

I løpet av det siste tiåret har leger i alle spesialiteter fått mer hviletid dag før og etter vakt på 

bekostning av tilstedeværelse på dagtid. Arbeidsgivere har en utfordring når det gjelder å lage 

tjenesteplaner som både ivaretar den viktige erfaringen som vaktkompetanse utgjør, samtidig 

som at LIS får nok tilstedetid / kontinuitet på dagtid for å kunne følge pasientforløp over tid 

og får tilstrekkelig mengdetrening.   
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3. Målbeskrivelsen 

 

Målbeskrivelse ble sist oppdatert i januar 2002. Informasjonsheftet til kandidater og 

institusjoner ble omarbeidet og oppdatert samme år og sendt ut primo 2003. 

I 2010 ajourførte vi den nåværende målbeskrivelsen som gjelder for de gamle 

spesialistreglene. 

Arbeidet med revisjon av målbeskrivelsen ble påbegynt høsten 2006. Det er tatt utgangspunkt 

både i endringer norske forhold (sykdomspanorama og epidemiologi, demografi, 

kunnskapstilfang og organisering av helsevesenet), og i internasjonale føringer og opplegg for 

spesialistutdanning. Ferdigstillelse av ny målbeskrivelse vil skje i løpet av 2014. 

 

4. Kursvirksomheten 
Det obligatoriske psykiatrikurset, "grunnkurset" (fem dagers kurs x fem i løpet av to og et 

halvt år) arrangeres av spesialitetskomitéen i samarbeid med Koordinatorkontoret for legeres 

videre- og etterutdanning i Trondheim. Det er komitéen som rekrutterer lederne. 

To nye kursserier er startet i 2013, hvorav den første kursserien etter nye regler. 

Det rapporteres fra kandidatene at det skal være opptil to års ventetid for å komme med på det 

obligatoriske psykiatrikurs som har ca. 40 deltagere. Dessverre har vi ingen statistikk som 

bekrefter dette. Med ca 80 plasser hvert år burde kapasiteten være stor nok gitt antall nye 

spesialister etter norske regler per år. Det viser seg at ofte blir plasser stående ledig fordi 

kandidater melder seg av like før kursstart eller ikke møter i det hele tatt. Dette er en kjent 

problemstilling også i andre spesialiteter. Det er derfor viktig at både institusjonene og LIS 

prioriterer oppmøte. For å få ned ventetiden starter vi opp med en ekstra kursserie våren 2014, 

altså tre nye kursserier i hele 2014. 

Ved prioritering av inntak vektlegges først og fremst tid igjen til ferdig spesialist. I tillegg 

forsøker kurslederen å få en sammensetning av deltakere med en viss geografisk spredning og 

fordeling mellom kjønnene. En del kurs har høy andel av ikke-norske deltakere, og noen av 

kurslederne har rapportert bekymring over kursdeltagere med mangelfulle norskkunnskaper. 

Kurslederjobben er arbeidskrevende, og det er ønskelig å være to kursledere. I 10 – 15 år har 

dette vært mulig via tildeling fra Norsk psykiatrisk forenings (Npf) overføring fra 

Statsbudsjettets statlige stimuleringstiltak for psykisk helse (Kap 764 post 71).  

Helsedirektoratet har hatt en bred gjennomgang av bruken av disse midlene og det har hersket 

en viss usikkerhet om denne overføringen vil opphøre, men så langt synes dette ikke å være 

tilfelle.  

Noen kandidater opplever vanskeligheter med å få dekket alle utgiftene til grunnkursene. 

Særlig ett av de store helseforetakene nekter å dekke fullt ut de utgiftene som ikke dekkes av 

fond III, særlig gjelder det utgifter forbundet med at grunnkursene er internatkurs. Komitéen 

har ved flere anledninger forsøkt å påpeke den faglige og didaktiske begrunnelsen for at disse 

kursene er internatkurs. Det er bekymringsfullt at arbeidsgiver ikke dekker disse utgiftene da 

det både kan gå ut over rekrutteringen til faget og foretaket, medfører geografiske ulikheter i 

utdanningsbetingelsene for LIS og viser en manglende forståelse for psykiatrifagets egenart. 

Vi oppfordrer LIS til å ta dette videre med YLF, da vi mener det ikke er utdanningsmessig 

begrunnet eller riktig å skulle endre på et sentralt element i utdannelsen begrunnet i 

økonomiske hensyn. 

De nye spesialistreglene innebærer en reduksjon av kursukene og -timene i det obligatoriske 

psykiatrikurs fra 150 til 120 timer fordelt over fire uker à fem dager. I tillegg er det innført 

100 timer obligatoriske emnekurs, blant annet i farmakologisk behandling, rusbehandling, 

alderspsykiatri, transkulturell psykiatri og psykoterapi (psykodynamisk, gruppe og kognitiv 

psykoterapi). Med tillegg av 50 timers valgfrie kurs er det en økning av totalt antall kurstimer 

til 270 timer. 
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Vi har arbeidet i hele 2013 med å få forslag fra aktuelle fagmiljøer og underutvalg til innhold 

og opplegg i disse kursene, og de første går av stabelen våren 2014. Vi mangler fortsatt noen 

kurs og er helt avhengig av at dette blir et felles ansvar for hele fagmiljøet, særlig 

underutvalgene. 

Psykoterapiutdanninger i regi av følgende instanser har stående godkjenning som tellende 

valgfrie kurstimer for spesialiteten: Institutt for gruppeanalyse, Institutt for psykoterapi, 

Psykoanalytisk institutt og Norsk forening for kognitiv terapi. Det forutsettes at hele 

kurset/seminaret gjennomføres. Det samme gjelder nødvendige seminar i regi av 

Psykoterapiutvalget og Norsk forening for kognitiv terapi for å bli godkjente veiledere i 

psykoterapi. 

Psykiatriveka arrangert av Npf samt Gardemokurset, Oppdateringskurs i biologisk psykiatri 

og psykofarmakologi arrangert av Utvalg for biologisk psykiatri har stående godkjenninger 

som videre - og etterutdannelseskurs. 

Følgende internasjonale kongresser arrangert av følgende organisasjoner har stående 

godkjenning som kurs for etterutdanning av ferdige spesialister i psykiatri: 

 

American Psychiatric Association (APA) (www.psych.org) 

 

World Psychiatric Association (WPA) (www.wpanet.org) 

 

Association of European Psychiatrists (AEP) (www.aep.lu)  

 

European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) (www.ecnp.nl) 

 

Søknader om godkjenning av valgfrie kurs i 2012:  

Det er et stort antall søknader, men langt fra alle er rettet inn mot kandidatenes 

utdanningsbehov. Komitéen ønsker et høyt faglig nivå på kursene som må være beregnet på 

utdanningsbehovene for LIS for å bli godkjent og ha leger i psykiatri som primær målgruppe. 

Alt for mange kurs som søkes dreier seg om lokale kompetansehevende tiltak og intern 

opplæring med bred målgruppe. Legene i kursarrangørkomitéene er som oftest ikke klar over 

forskjellen. Mange av arrangørene er heller ikke klar over skillet mellom videreutdannelse for 

LIS og etterutdannelse for ferdige spesialister. De siste årene har vi strammet inn på 

godkjenningspraksisen. Komitéen behandlet 193 (2012:182, 2011: 179, 2010: 179, 2009: 157, 

2008:176) søknader om godkjenning av kurs, 84 ble avslått (2012: 91, 2011: 84, 2010: 89, 

2009:59). 65 (2012:70, 2011: 66, 2010: 65) ble godkjent for både spesialistutdanning og 

etterutdanning og 44 (2012: 21, 2011: 20, 2010: 25) bare for etterutdanning. 

Den vanligste grunnen for avslag er fortsatt at kursene ikke har leger som sentral målgruppe 

og at innholdet ikke er relevant nok til å telle innenfor de 50 valgfrie kurstimer til 

spesialiteten.  

Legeforeningens frist for søknad om godkjenning av kurs er seks måneder før kursstart. For at 

vi skal ha tilstrekkelig informasjon for å vurdere kurset, har vi praktisert inntil to måneders 

frist. Søknader etter denne fristen og etter at kurset er avholdt blir ikke behandlet og blir 

dermed ikke godkjent. 
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5.  Ferdighetstrening i laboratorier/simulering 

Det har hittil ikke vært utarbeidet opplegg for ferdighetstrening i laboratorier innenfor faget 

psykiatri i Norge, men det er ønskelig at dette kommer. 

6.  Rapporter fra utdanningsinstitusjonene 

 

Det var 71 rapporteringspliktige institusjoner i 2013. Over halvparten består av flere 

avdelinger, noen svært mange. Dette gjelder særlig universitetssykehusene. 

Ved tilbakemelding fra komitéen til utdanningsinstitusjonene, har vi forsøkt å gi spesifikk 

tilbakemelding på hvilke tjenesteområder og maksimal utdanningstid de enkelte enheter i 

store institusjoner er godkjent for.  

 

Det har skjedd en glidning fra et høyt antall institusjoner godkjent for ett og to år til flere som 

er godkjent for større del av utdanningen. Det rapporteres fortsatt om mangel på spesialister 

og ubesatte stillinger både på overlege- og LIS-nivå.   

Stadige omorganiseringer og ulike lederstrukturer skaper fortsatt usikkerhet rundt ansvars- og 

myndighetsforhold vedrørende utdanningen. Dette er stadig tema ved institusjonsbesøk. 

 

Tidligere var det et stort problem at flere av institusjonene leverte rapportene lenge etter 

fristen, og ofte meget mangelfulle rapporter. Dette skapte et betydelig merarbeid for 

komitéen. Takket være tett oppfølging fra de respektive saksbehandlerne i komiteen har dette 

bedret seg betydelig de siste årene, slik nå leverer nesten alle innen fristen, selv om det 

fortsatt er en del mangelfulle rapporter. 

Rapporter som leveres presis og fyllestgjørende letter saksbehandlingen betydelig for 

komiteen, og sikrer institusjonene raskere tilbakemeldinger og svar på søknader. Det gjør at 

LIS ikke trenger å bekymre seg unødig for om tjenesten blir godkjent. 

 

7.  Besøk spesialitetskomitéen har gjennomført 

 
I 2013 ble det foretatt tre institusjonsbesøk: 

Sykehuset Innlandet, divisjon psykisk helsevern, Sanderud, DPS Hamar, DPS Kongsvinger, 

DPS Tynset 08.02.13:  

Det er komiteens hovedinntrykk at Sykehuset Innlandet, divisjon psykisk helsevern; 

Sanderud, DPS Hamar, DPS Kongsvinger og DPS Tynset, ivaretar sine oppgaver som 

utdanningsinstitusjoner på en i hovedsak god måte. Det synes i dagens møte som om 

utdanningsutvalgene lokalt har en jobb å gjøre hva gjelder informasjonsspredning og sikring 

av forutsigbarhet for både LIS, overleger og ledere. Et tettere samarbeid utdanningsutvalgene 

imellom, slik det uttrykkes ønske om i møtet, antas å være av det gode. Det må ryddes opp i 

dagens problem med å fremskaffe attester for psykoterapiveiledning og klinisk veiledning. 

Mangel på stabilitet i overlegedekningen på enkelte av postene har vært løftet frem som et 

kritisk og tilbakevendende fenomen som forringer kvaliteten på LIS' utdanning på de aktuelle 

enhetene. Det forventes at institusjonen finner gode midlertidige løsninger ved  kortere eller 

lengre overlegefravær på postene og komiteen vil i de videre behandlingene av Serus, ha et 

spesielt fokus på dette. Enheten for rusrelatert psykiatri og avhengighet anbefales å søke 

godkjenning, slik at LIS også kan tilegne seg erfaring fra dette feltet som ledd i utdanningen 

ved divisjonen.   
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Psykiatrisk avdeling Ålesund, Volda DPS, Vegsund DPS og Sjøholt DPS, Klinikk for psykisk 

helse, Helse Møre og Romsdal HF 3.5.13: 

Komiteens hovedinntrykk er at Psykiatrisk avdeling Ålesund, Volda DPS, Vegsund DPS og 

Sjøholt DPS, Klinikk for psykisk helse, Helse Møre og Romsdal HF, ivaretar sin oppgave 

som utdanningsinstitusjon på en god måte. Inntrykket sammenlignet med forrige besøk i 2008 

er positivt, spesielt undervisningsopplegget synes å fungere bedre. Det fremkommer noe 

bekymring for psykoterapiveiledningskapasiteten og legebemanning. Avdelingen oppfordres 

til å bruke de interne ressurser som er til psykoterapiveiledning samt til å jobbe med 

rekruttering av overleger, herunder rekruttere interne ressurser.  

Komiteen anbefaler at institusjonen fortsatt skal være godkjent for 4 års tjeneste. 

 

Sykehuset Telemark, Psykiatrisk klinikk 05.12.13:  

Komiteens hovedinntrykk er at Psykiatrisk Klinikk Telemark ivaretar sin oppgave som 

utdanningsinstitusjon på en god måte.   

Inntrykket er positivt, og det ser ut til at utdanningsutvalget fungerer bra slik at f.eks. 

rotasjonsordning og internundervisning fungerer godt. At avdelingen ikke lykkes i å 

gjennomføre regelmessige halvtårsevalueringer for alle LIS, er det mest påfallende negative 

som kommer opp under dagens besøk, og noe alle gir uttrykk for å ville bidra til å endre.  

Halvtårsevalueringene sees av spesialitetskomiteen som en viktig kanal for å ta opp forhold 

både ved LIS, ved veileder og veiledningen mtp planlegging av tjenesten og karriere for øvrig 

og er noe som skal gjennomføres som ledd i spesialiseringen. 

 

De utfyllende opplysningene om DPS Akuttavdeling under institusjonsbesøket gjør at 

Spesialitetskomiteen etter møtebehandling endrer sin opprinnelige vurdering av søknad som 

tellende del av akutttjeneste til LIS, da flere momenter skiller denne DPS akuttavdelingen fra 

majoriteten av DPS akuttavdelinger i landet;  

 innleggelser 24/7,  

 godkjent for TPH m/døgn,  

 vakthavende LIS dekker også DPS posten gjennom hele døgnet,  

 beliggenhet i umiddelbar nærhet til lukket akuttavdeling.  

På bakgrunn av dette vurderes det at 6 måneder av akutttjenesten til LIS synes godt ivaretatt 

ved DPS akutt på DPS Nedre Telemark. 

 

Komiteen anbefaler klinikken beholder sin aktuelle godkjenning på hhv. 4 år for Sykehuset 

Telemark, Psykiatrisk klinikk og 2 år for Psykiatrisk poliklinikk, Notodden (Sykehuset 

Telemark).   

 

Institusjonsbesøk er en viktig og nyttig del av komitéens arbeid, men tidkrevende. I mange 

institusjoner er det behov for betydelig mer fokus på utdanning. Flere institusjoner ledes nå av 

ikke-leger som ikke alltid har tilstrekkelig kunnskaper om institusjonens forpliktelser med 

hensyn til utdanningen av spesialister, og heller ikke om kravene i utdannelsen og til 

institusjonene. 

Besøk prioriteres til institusjoner der det ut fra den skriftlige rapporteringen synes å være 

problemer i utdanningsvirksomheten eller hvis det kommer henvendelser fra LIS om 

mangelfulle forhold. Dernest besøkes institusjoner det er lenge siden komitéen har besøkt. 

Noen institusjoner ber om besøk, for eksempel i forbindelse med omorganiseringer av 

virksomheten. 

I 2014 er følgende institusjoner planlagt besøkt: Ahus, Diakonhjemmet og Sogn & Fjordane. 

Avhengig av rapporteringen av utdanningsvirksomheten for 2013 (Serus-rapportene) og 

komitéens kapasitet kan disse planene bli endret.  
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8. Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om godkjenning som 

utdanningsinstitusjoner 

 

Psykiatri har ikke tradisjonell gruppedeling, men godkjenner institusjoner for antall år av 

spesialistutdanningen, dvs. Ett, to, tre, fire eller fem år avhengig av bredde i 

«tjenesteområder» og «erfaringsområder» og omfang og bredde i spesialiststaben samt grad 

av forskningsaktivitet.  

I 2010 reviderte vi våre interne retningslinjer for praksis for godkjenning med skjerpelse av 

kravene til tre- og fire-års institusjoner. Institusjoner godkjent for to år skal ha minimum to 

overleger som er godkjent spesialist i psykiatri, ha teoriundervisning for leger som dekker 

minst halvparten av fagfeltet. Legene kan med fordel delta i teoriundervisning ved større 

utdanningsinstitusjon. 

 

Institusjoner godkjent for tre år må blant annet ha bred faglig kompetanse og minst seks 

overleger tilsatt og arbeidende i full stilling samt kunne tilby tellende tjeneste innen minst tre 

av de fire obligatoriske tjenesteområdene og minst to obligatoriske «erfaringsområder».  

Institusjoner godkjent for fire år må blant annet gi alle nødvendige typer tjeneste, minst 10 

overleger tilsatt og arbeidende i full stilling, ha tilstrekkelig store poster/enheter, ha noe 

spisskompetanse, minimum to store avdelinger med hver sin medisinske leder med ansvar for 

spesialistutdanningen og gi mulighet for forskning. Institusjoner godkjent for fem år må i 

tillegg ha etablert forskningsaktivitet der leger deltar. Alle institusjoner må tilby 

psykoterapiveiledning i henhold til spesialistreglene 

Institusjoner med godkjenning for tre år eller mer inneholder til dels svært mange avdelinger, 

deri avdelinger som tidligere hadde separate godkjenninger for ett og to år. Komitéen har ved 

gjennomgang av rapportene valgt å gi en forholdsvis detaljert tilbakemelding til institusjonene 

om hvor mange år enkeltenheter er godkjent for innenfor et stort system.  

 

Rusbehandlingsinstitusjoner anbefales godkjent, dersom det er tilsatt og arbeidende psykiater 

i 100 % stilling. Slike institusjoner vil kunne godkjennes for inntil ett eller to års valgfri 

tjeneste til spesialistutdanningen i psykiatri avhengig av antallet spesialister i psykiatri tilsatt. 

Komitéen har ikke gått inn for å godkjenne rusbehandling som tellende til obligatoriske 

tjenesteområder som for eksempel intermediærtjeneste i de gamle reglene.  

Også enheter for voksenhabilitering kan få godkjenning for valgfri tjeneste dersom de har 

spesialist i psykiatri tilsatt og arbeidende i full stilling. 

 

De fleste Distriktspsykiatriske sentre (DPS) er godkjent ikke bare for poliklinikktjeneste, men 

også for intermediær- og langtidstjeneste i de gamle reglene.  

 

Komiteen har hatt et betydelig arbeid i 2013 med å gå gjennom søknader om 

fordypningstjeneste. Vi har behandlet ca 60 saker som har omfattet ca 130 forskjellige 

poster/enheter/team. Komiteen har vektlagt å få mer ensartet benevnelse på de forskjellige 

aktuelle områdene, og har diskutert nøye avgrensingene mellom fordypningsområder og 

nærliggende obligatoriske tjenesteområder for å sikre at det faktisk blir en fordypning i noe 

annet enn det obligatoriske tjenesteområdet. Saksbehandlingstiden har dessverre blitt lang for 

en del av sakene. Dette skyldes dels saksgangen med søknad tjenestevei til regionalt 

helseforetak og så til Helsedirektoratet før søknaden kommer til komiteen via 

Legeforeningens sekretariat, og dels den store saksmengden. Komitearbeidet er et omfattende 
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dugnadsarbeid fra komiteens medlemmer; bortsett fra møtene skjer arbeidet i medlemmenes 

fritid og ingen av medlemmene er frikjøpt. 

 

9. Kvalitetssikring av utdanningen 

 

Vurdering av årsrapportene for utdanningsvirksomheten (Serus-rapportene) og 

institusjonsbesøkene utgjør en viktig del av kvalitetssikringen.  

Komitéen har ønsket å innføre systematiserte evalueringsmetoder av LIS mht kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger; etter modell fra Storbritannia og Danmark. Ila 2012 planla vi å 

gjennomføre et pilotprosjekt med norsk versjon av Assessment of Clinical Expertise og 

Multisource Feedback (360 graders evaluering), men dette er utsatt av økonomiske og 

kapasitetsmessige hensyn.  

 

Veiledning 

Den kliniske veiledningen foregår regelmessig med en fast time ukentlig de aller fleste steder. 

Ved komitéens institusjonsbesøk vektlegges klinisk veiledning, både relatert til regularitet og 

innhold.  

Psykoterapiveiledningen fungerer tilfredsstillende de fleste steder. Krav om tre års 

psykoterapiveiledning, minimum 105 timer, ble gjort gjeldende ved søknad om 

spesialistgodkjenning fra 1.1.2008. Institusjonene oppfordres til å gi sine LIS leger et bredt 

psykoterapiveiledningstilbud ikke bare innenfor psykodynamisk terapi, men også i kognitiv 

terapi og gruppepsykoterapi. Videre forventer komiteen at femårs institusjonene tilbyr 

psykoterapiveiledning utover 105 timer. Psykoterapiutvalget og spesialitetskomitéen har 

samarbeidet om retningslinjer for innhold i veiledningen og krav til veiledere for ”det tredje 

året”, eller fordypningsåret som vi foretrekker å kalle det.  

Innføringen av det tredje året med psykoterapiveiledning er nå etablert, og de fleste veiledere 

har etter hvert fått med seg at det må skrives en separat attest for det tredje året. Fortsatt er det 

mangel på leger som er godkjente veiledere i kognitiv terapi. 

 

Læringsmiljø 

Det arbeides med å skape positive holdninger til utdanning av underordnete leger ved 

institusjonene, med bevisstgjøring om læringsmiljøets og læringsprosessens betydning for 

kvaliteten på pasientarbeidet og trivselen hos legene, og at begge elementer er viktige 

rekrutteringsmidler for både spesialister og underordnete leger.  

I det holdningsskapende arbeidet inngår også krav om å gi utdanningskandidater uforstyrret 

tid i undervisningen ved at overlegene overtar vaktcallingen i undervisningstiden og at 

veiledningstiden skjermes mot forstyrrelser.  De fleste utdanningsinstitusjoner gir LIS 

fordypningstid fire timer pr uke som en del av tjenesteplanen, men det er i praksis ofte 

vanskelig å få tatt ut fordypningstiden, og det er ofte også uklart hva fordypningstiden skal 

brukes til. Hensiktsmessig bruk av den er ofte et tema ved institusjonsbesøk. 

Alle institusjonene utarbeider nå individuelle utdanningsplaner og gjennomfører 

halvårsevalueringer for de enkelte kandidater.  

Status for overlegenes muligheter for etterutdanning er bekymringsfull mange steder, med 

store lokale ulikheter. Dette vil på sikt gå utover kvaliteten på utdanningen av LIS. 

 

Kurs  
Det obligatoriske psykiatrikurs evalueres rutinemessig. Den såkalte Viteboken for 

grunnkurslederne er revidert og oppdatert i 2011, og revidert på nytt ila 2013. Kursets rammer 

og innhold er endret i forbindelse med de nye reglene. Det obligatoriske psykiatrikurs har i 
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dag ikke kursprøver, men det vil nå bli innført. Pga trangere økonomiske rammer ved 

institusjonene og i fond III oppfordres kurslederne til å ta hensyn til dette i valg av 

kursstedene. Det er et økende problem med innskrenkninger i kursbudsjettene og at 

kandidatenes kursbehov ikke blir prioritert i samme grad som før. En spesiell utfordring er 

Det obligatoriske grunnkurset som er organisert som et internatkurs som forutsetter at alle bor 

på samme hotell med fullpensjon. En eller to av institusjonene nekter nå å betale 

diettutgiftene. 

 

Utdanningsutvalgene 
Annethvert år arrangerer vi et to-dagers seminar for ledere av utdanningsutvalgene ved de 

ulike utdanningsinstitusjonene, sist gang 20.- 21. november 2013 med nærmere 60 deltagere. 

Seminarene avholdes på Soria Moria kurs- og konferansesenter og får gode tilbakemeldinger. 

De fungerer som viktige arenaer for utveksling av erfaringer og innspill. LIS-medlemmene i 

utdanningsutvalgene oppfordres til å delta.  

Det er stadig LIS, og dels overleger, som henvender seg til direkte til komiteen eller til 

Helsedirektoratet med forskjellige spørsmål. Vi oppfordrer Utdanningsutvalgene om å sette 

seg inn i regelverket og være aktive i spesialistutdanningen slik at det er naturlig for LIS å 

rette spørsmål til utdanningsutvalgene, som så eventuelt kan be om råd fra Legeforeningen 

og/eller Helsedirektoratet.  

 

Stimulering til forskningsaktivitet 

Psykiatri er fortsatt et forskningssvakt fag, selv om forskningsaktiviteten innenfor faget har 

økt betydelig seinere år.  Enkelte institusjoner har nå en meget god forskningsaktivitet, også i 

internasjonal sammenheng. Alle institusjoner bør ha temaer knyttet til forskningsmetodikk 

som en del av sitt undervisningsprogram. Større institusjoner bør kunne tilby LIS å delta i 

forskningsprosjekter.  

10. Spesialistgodkjenninger 

 

Det er tatt med en fyldig statistikk for å belyse utviklingsmønstre som kan gi en viss 

bekymring med hensyn til rekruttering av norske leger og yngre leger til psykiatri og 

kjønnsfordelingen.  Utfyllende detaljer kan fås fra sekretariatet.  

 

Spesialistgodkjenninger i psykiatri 2013 

 

Helsedirektoratets nye legestillingsregister 

(http://offentlig.nhn.no/Position/Stilling/Spesialitet?spesialitet=40) 

oppgir ca 944,6 årsverk av overleger (og 171,53 avtalespesialister)  og 580 årsverk av leger i 

spesialisering.  

  

Legeforeningens medlemsregister har registrert totalt 989 overordnede og totalt 553 

underordnede sykehusleger (LIS), hvorav 510 har oppgitt å være under spesialisering i 

psykiatri.  

  

Norsk Psykiatrisk forening har 912 overordnede og 506 underordnede sykehusleger (LIS), 

hvorav 469 er uten noen godkjent spesialitet.  

 

2013 blir ett av årene med flest spesialistgodkjenninger i psykiatri, og langt flere enn i 2012 

(72). 
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For det totale antallet er det som er registrert så langt for 2013 det tredje høyeste antallet 

noensinne med 100, mot 127 i 2009 og 110 i 2010. 

  

For godkjenninger etter norske regler er det så langt registrert 64 godkjenninger som hittil er 

det tredje høyeste, men som trolig kan bli det nest høyeste antallet noensinne, mot 75 i 2001 

og 65 i 2011. 

  

Tallene for hvor mange som er godkjent med og uten sakkyndig vurdering fra 

spesialitetskomiteen foreligger ennå ikke, heller ikke kjønns- og aldersfordeling. 

  

De 100 registrerte så langt for 2013, fordelt på overføringsland og statsborgerskap:  
 

 
 Kategorinavn       Kode     Antall      %Alle   %Gyldige 
-------------------------------------------------------- 

Norske regler         0         64       64.0       64.0 

Sverige              46         15       15.0       15.0 

Danmark              45          8        8.0        8.0 

Litauen             370          4        4.0        4.0 

Tyskland             49          3        3.0        3.0 

Bulgaria            359          2        2.0        2.0 

Storbritannia        44          1        1.0        1.0 

Hellas               30          1        1.0        1.0 

Polen                48          1        1.0        1.0 

Latvia              371          1        1.0        1.0 

-------------------------------------------------------- 

Sum                            100      100.0      100.0 

-------------------------------------------------------- 

Inkludert 100 enheter av i alt 100 

Utvalg: v1=700 og v148=2013 

  

  

 Kategorinavn                         Kode     Antall      %Alle   %Gyldige 

-------------------------------------------------------------------------- 

Norge (antatt)                       1.00         57       57.0       57.0 

Norden utenom Norge                  2.00         20       20.0       20.0 

EU-land før 1.5.2004                 3.00          5        5.0        5.0 

10 nye EU-land fra 1.5.2004          4.00          7        7.0        7.0 

Romania og Bulgaria                  5.00          2        2.0        2.0 

Land utenfor EU/EØS/Sveits           7.00          9        9.0        9.0 

-------------------------------------------------------------------------- 

Sum                                              100      100.0      100.0 

-------------------------------------------------------------------------- 

Inkludert 100 enheter av i alt 100 

Utvalg: v1=700 og v148=2013 

 

  

v15 STATBORG: 

  

 Kategorinavn  Kode     Antall      %Alle   %Gyldige 

--------------------------------------------------- 

Norge           47         54       54.0       54.0 

Sverige         46         17       17.0       17.0 

Litauen        370          4        4.0        4.0 

Tyskland        49          3        3.0        3.0 

Ukjent           0          3        3.0        3.0 

Hellas          30          2        2.0        2.0 

Polen           48          2        2.0        2.0 

Serbia          38          2        2.0        2.0 

Danmark         45          2        2.0        2.0 

Israel         972          2        2.0        2.0 

Bulgaria       359          2        2.0        2.0 

Kroatia        385          2        2.0        2.0 

Russland         7          1        1.0        1.0 
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Latvia         371          1        1.0        1.0 

Island         354          1        1.0        1.0 

India           91          1        1.0        1.0 

Pakistan        92          1        1.0        1.0 

--------------------------------------------------- 

Sum                       100      100.0      100.0 

--------------------------------------------------- 

Inkludert 100 enheter av i alt 100 

Utvalg: v1=700 og v148=2013 

 

               

Vi ser med bekymring på at Helsedirektoratet godkjenner et økende antall søknader uten å be 

om sakkyndig råd fra oss. Vi frykter at vår kunnskap om de lokale utdanningsforholdene 

dermed ikke kommer til anvendelse i søknadsbehandlingen, noe som vil redusere 

kvalitetssikringen av kandidatene. Konkrete erfaringer har allerede vist oss nødvendigheten av 

tett dialog med utdanningsmiljøene, og at utdanningsutvalgene fremdeles må bruke komiteens 

kompetanse ved å henvende seg til Legeforeningens sekretariat, i enkeltsaker hvor det oppstår 

misforståelser eller tvil hos Helsedirektoratet. 

 

11. Etterutdanning 

 

Vi skiller mellom kurs godkjent som etterutdanning for ferdige spesialister og kurs godkjent 

til spesialistutdanningen (”videreutdanning”).  

Etterutdanning av avdelingens spesialister er vesentlig for læringsmiljøet i avdelingen og for 

kvaliteten på den utdanning som gis. Vi oppfordrer nå fast avdelingens spesialister om å delta 

på Norsk psykiatrisk forenings årlige ukeslange Psykiatriveka som arrangeres i perioden uke 

10-12, på omgang mellom de fem universitetsbyene. Komitéen har anbefalt at enkelte 

internasjonale kongresser skal kunne ha fast godkjenning som etterutdanningskurs, se pkt 4. 

Dette vil kunne gjøre at flere spesialister kan delta på internasjonale kurs med støtte fra 

legeforeningens fond.  

 

12.         Internasjonalt arbeid 

 
Edvard Hauff har representert Legeforeningen i UEMS Board and Section of Psychiatry 

(www.uemspsychiatry.org). Han deltok på møter i Helsinki 25.-27.4.13 og Lisboa 10.-

12.10.13. Hauff er komitéens liaisonperson til WHOs regionkontor i Europa, og har deltatt i 

utarbeidelsen av WHOs handlingsplan for mental helse for denne regionen. 

 

Anne Kamps har deltatt på EFPTs (http://www.efpt.eu) møte i Zürich 11.-15.6.13. Norge har 

hittil kun hatt observatørstatus, men ble i 2013, i kjølvannet av etableringen av LIPS (Norsk 

forening for leger i psykiatrispesialisering), opptatt som fullverdig medlem av organisasjonen. 

Norske LIS oppfordres til å sette seg inn i hva EFPT kan bidra med, blant annet i form av et 

europeisk utvekslingsprogram som tilrettelegger for to til seks ukers opphold ved 

utdanningsinstitusjon i vertslandet. 

 

13.         Problemer i spesialiteten 
 

Turnustjenesten 
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Psykiske lidelser er utbredt i befolkningen og det er viktig at alle leger får erfaring med 

psykiatri i praksis. Turnustjenesten er gjenstand for evaluering og diskusjon. En del godkjente 

utdanningsavdelingene i psykiatri har ledig kapasitet for turnusleger og fagmiljøene er positiv 

til å gi turnusleger et godt utdanningstilbud. Antallet turnusventere øker og er en god mulighet 

for rekruttering til faget. 

 

Finansiering av kurs 

 

Det obligatoriske grunnkurset er organisert som et internatkurs. Internatkurs utfordres av en til 

to HF'er som ikke lenger vil dekke fullpensjon, noe som vil gå utover innholdet i disse 

kursene og gjennomføringen av dem. Dette er et økende problem både for kursdeltagerne og 

kurslederne. 

 

 

Drift versus utdanning 

 

Dette er en velkjent problemstilling og ofte synes utdanningen å lide under de økte 

”produksjonskravene” ved at utdanningsforhold nedprioriteres. Dette er en bekymringsfull 

utvikling. 

 

Språk - og kulturutfordringer 

 

Det er mange utenlandske LIS (jf ovenfor pkt. 10). Innenfor vårt fagområde er språk- og 

kulturkunnskaper særdeles viktig.  

Det er arbeidsgivers ansvar å bedømme språkkunnskapene før tilsetting.  

LIS fra andre land kan tilføre nyttig kompetanse i forhold til språk og kulturkunnskap som 

kan anvendes overfor pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn enn det norske. 

Det er imidlertid viktig at LIS fra andre land både med hensyn til pasientbehandling og 

utdanningsmessige krav behersker språket og er i stand til å fungere tilfredsstillende innenfor 

en norsk kulturkontekst.  Grunnkurslederne rapporterer bekymring over manglende  

språkkunnskaper og – forståelse hos enkelte kursdeltakere. Innføringen av kursprøver vil være 

en mulighet for å avdekke og dokumentere dette. 

 

14. Eventuelt 

 

 Helsedirektoratet har hatt en stor gjennomgang av hele spesialiststrukturen. Det 

gjenstår å se hvilke konsekvenser det vil kunne få for vår spesialitet. 

 I følge Meld. St. 20 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk skal den nye 

spesialiteten i rusmedisin knyttes nært opp til psykiatri. Det gjenstår å se hvilke 

konsekvenser innføring av denne nye spesialiteten vil ha for psykiatri, både når det 

gjelder rekruttering, utdanningssteder, samarbeid og det faglige innholdet i 

utdanningen. Komiteen har tilbudt vår kompetanse og assistanse, og vi har invitert den 

kommende spesialitetskomitéen i den nye spesialiteten til samarbeid. 

 

 Saksbehandlingen i sekretariatet i fagavdelingen i Legeforeningen fungerer bra og 

samarbeidet mellom komité og utdanningsseksjonen er god.  
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 Komitéen har et betydelig ansvar for utviklingen av faglig innhold i spesialiteten og 

evaluering av dette. I tillegg skal komitéen være en pådriver for gode læringsmiljøer 

og prioritering av utdanningsmessige oppgaver i HF'ene. Etterutdanning av ferdige 

spesialister blir stadig viktigere mtp reduserte midler til kurs både fra industrien og fra 

HF'ene. Komitéen følger opp disse temaene blant annet i behandlingen av Serus-

rapportene. 

 

 Et viktig arbeid også i 2014 er de nye spesialistreglene. Innføring av nye regler 

medfører en betydelig innsats i å informere og bistå utdanningsinstitusjonene, følge 

opp fordypningstjenestesøknadene, få på plass den nye kursstrukturen samt å gi 

sakkyndige råd til Helsedirektoratet. Informasjonsarbeidet kompliseres av at 

Helsedirektoratet har overtatt ansvaret for spesialistreglene.  

 Vi oppfordrer til at spørsmål om spesialistregler og institusjonsgodkjenninger går via 

utdanningsutvalgene til Legeforeningens sekretariat, som så eventuelt vil be komitéen 

om råd. Legeforeningen vil sende videre de spørsmål som Helsedirektoratet skal 

besvare.  

 Det haster med å få de nye obligatoriske emnekursene på plass og komitéen er helt 

avhengig av underutvalgene og fagmiljøenes samarbeid om dette.  

 

 

Morten S. Selle  

leder 
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Årsmelding 2013 - Psykoterapiutvalget 

 
1. Sammensetning  

 Utvalget har bestått av: 

 Bente Øvensen (leder) 

 Petter H. Knutsen 

 Grazyna Banach  

 Bjørn Ravneberg  

 Liv Ørbeck 

 John Engh  

 Waldemar Platou 

 

2. Møtevirksomhet. 

Utvalget har avholdt 6 ordinære møter i løpet av året. Mellom møtene har 

utvalgsmedlemmene løpende kontakt i forhold til saksbehandling, prinsipielle diskusjoner og 

planlegging av kurs/seminarer. I etterkant av gjennomført evaluering av 

psykoterapiveiledningen, ble det i september avholdt et 3-dagers arbeidsseminar i Krakow. 

 

2. Godkjennings - og vurderingssaker. 

Utvalget har i 2013 behandlet 1 søknad om godkjenning som veileder i psykodynamisk 

psykoterapi, 2 i kognitiv terapi og 3 i gruppepsykoterapi.  

1 psykiater ble klarert som ”erfaren veileder” og 1 psykiater ble klarert som "tilsvarende 

terapeut".  

Det siste året har vi behandlet 2 dispensasjonssaker.  

Det er sannsynlig et behov for flere erfarne veiledere på en rekke steder i landet.  

 

Det ytes ellers mye rådgivning til enkeltkandidater og veiledere, både om gjennomføring av 

veiledning i spesialistutdanningen, og under videreutdannelsen i psykoterapi.  

 

3.  Seminarserien i veiledningens pedagogikk. 

Det er jevn søkning til denne seminarserien. Det startet opp en ny seminarserie i januar 2013 

med Grazyna Banach og Waldemar Platou som kursledere. 

 

4. Kursvirksomhet for godkjente veiledere. 
Vårmøtet på Sola ble avholdt 17-19. april på Sola Strandhotell. 

Tema: Korttids psykodynamisk terapi 

Foreleser: Allan Larsen og Geir Høstmark Nielsen 

Antall deltakere: 27 

 

Kontaktmøtet for godkjente psykoterapiveiledere ble avholdt 15. november i Vika atrium. 

Kontaktmøtet er åpent for godkjente veiledere av alle tre kategorier. 

Tema: ”Gruppen er mer enn summen av individene”. Om gruppeveiledning, også av 

individualterapi. 

Forelesere: Thor Kristian Island, Lasse Djerv 

Antall deltakere: 57 

 

Veilederseminar for godkjente psykoterapiveiledere i kognitiv terapi ble avholdt på Jeløya 

18.-20. september 2013 

Tema:”Workshop on CBT supervision” med prof. Douglas Turkington 

Antall deltagere: 20 
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5. Annen kursvirksomhet. 

Program for de nye obligatoriske emnekursene i psykoterapi under spesialistutdannelsen er 

utarbeidet av de respektive psykoterapiinstituttene. (Norsk Psykoanalytisk Institutt / Institutt 

for psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og Nasjonalt institutt for Kognitiv Terapi ) 

Hvert delkurs vil bli arrangert minst to ganger i året. Alle kursene starter opp våren 2014 og er 

utlys i kurskatalogen. 

 

6. Stipend. 

Utvalget forvalter to stipendieordninger: 

1. Stipend til videreutdanning i psykoterapi.  

For 2013 ble det bevilget kr. 150.000.  Det innkom bare 3 søknader, hvorav 2 tilfredsstilte 

kravene til å kunne søke. Disse fikk maksimalbeløpet på kr 15.000 hver. 

Stipendet kan gis inntil 2 ganger til samme søker. 

 

2. Fondet til etterutdanning i psykoterapi (John C. Nemiah-fondet) ble ikke utlyst i 2013. 

 

7. Informasjon om psykoterapiveiledningen. 

Representant for psykoterapiutvalget har informert på Grunnkurs, delkurs I, våren 2013 

 

8. Møte med utdanningsinstituttene. 

Psykoterapiutvalget har avholdt det årlige møtet med Institutt for psykoterapi, Institutt for 

gruppeanalyse, Nasjonalt institutt for kognitiv terapi og Psykoanalytisk institutt 12.12.13 

 

9. Møter med Spesialitetskomiteen. 

Regelmessig kontakt via E-post, men ingen formelle møter 

 

10. Psykiatriveka. 
PTU ansvarlig for en parallellsesjon. 

Tema: Alvorlig traumatisering 

Forelesere: Sverre Varvin og Finn Magnus Borge 

 

11. Evaluering av psykoterapiveiledningen. 

Psykoterapiutvalget har i løpet av året gjennomført en evaluering av psykoterapiveiledningen. 

Det ble utarbeidet et spørreskjema i samarbeid med forskningsavdelingen i legeforeningen 

som etter en pilotundersøkelse i november/desember 2012 ble sendt ut til nylig godkjente 

spesialister i psykiatri første halvdel av 2013. Vi har brukt store deler av høsten til å skrive en 

artikkel i samarbeid med ansatte i forskningsavdelingen i legeforeningen. Resultatene vil bli 

presentert på vår parallellsesjon i forbindelse med Psykiatriveka 2014.  

 

13. Økonomi. 

Utvalgets utgifter dekkes delvis av tilskudd fra Helsedirektoratet etter årlig søknad, og delvis 

fra Legeforeningen. 

 

Bente Øvensen 

Leder (frem til 01.01.14) 
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Årsmelding 2013 – Utvalg for biologisk psykiatri 
 

Utvalg for biologisk psykiatri har i 2013 bestått av Trude Fixdal, Solveig Klæbo Reiten, 

Torfinn Hynnekleiv, Inger kragh Nyhus, Per Ivar Finseth og Lars Tanum (leder). 

 

Det ble startet ny kursrekke i psykofarmakologi oktober 2012, hvor delkurs II ble avholdt i 

Trondheim januar 2013. Delkurs III i Oslo skulle vært arrangert i september 2013 men måtte 

flyttes til våren 2014 pga av inntrufne hendelser. Delkurs II arrangert av Pål Sandvik og 

Solveig Klæbo Reiten fikk svært god evaluering.  

Flere av utvalgets medlemmer var har gjennom året vært aktive som forelesere ved 

obligatorisk grunnkurs i psykiatri, og andre godkjente emnekurs eller kurs i regi av Dnlf. 

Flere av utvalgets medlemmer har deltatt og forelest ved kurs og vitenskapelige møter både i 

Norge og i utlandet.   

 

Gardermokurset 2013 ble arrangert 21. november og ble også i år en stor suksess, både faglig 

og deltakermessig. Det var flere på venteliste for deltakelse da kurset ble overtegnet i løpet av 

de første 4 påmeldings-ukene. Mer enn 180 deltakere fra hele landet var til stede. Årets 

hovedtema var ” Oppdatering innenfor psykofarmakologi ved schizofreni og bipolar lidelse. 
Vil nye kunnskap innenfor psykofarmakologi medføre endringer i våre behandlingsrutiner? ”. 

Forelesere var Stefan Leucht, Erik Johnsen, Lars Tanum. Ole Andreassen og Ketil Joachim 

Ødegård. Programmet for Gardermokurset er vedlagt. 

 

Utvalget har kun vært samlet til ett møte i 2013 i forbindelse med Gardermokurset, men har 

hatt hyppig mail kontakt og ad hoc telefonmøter ved behov. Etter planen bør utvalget samles 

minst to ganger årlig, i forbindelse med Psykiatriveka og Gardermokurset. 

 

Kursaktiviteten i regi av Biologisk utvalg har gjennom flere år gått med betydelig økonomisk 

overskudd. Dette gjelder også for 2013. Utvalget har holdt kostnadene lave gjennom at 

utvalgsmøter er blitt avholdt i forbindelse med eksisterende kurs og møtevirksomhet og mye 

av kommunikasjonen skjer på e-mail. Videre har utvalgsmedlemmene påtatt seg betydelig 

oppgaver med å administrere møter og kurs selv i samarbeid med Norsk Psykiatrisk Forening 

og Dnlf uten bruk av ekstern kongress service. 

 

Utvalget har i 2013 vært aktive som høringsinstans for flere utredninger vedr. psykiatrisk 

behandlingsformer, psykofarmakologi og rusmedisin. Utvalgets medlemmer har også i 2013 

lagt ned mange ubetalte arbeidstimer for foreningen. 

Utvalget har hatt høy aktivitet gjennom hele året.  

 

Lars Tanum  

Leder 

 

 

 

Vedlegg: program Gardermokurset 2013  
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Årets tema: Oppdatering innenfor psykofarmakologi ved schizofreni og bipolar 

lidelse. 

”Vil nye kunnskap innenfor psykofarmakologi medføre endringer i våre 

behandlingsrutiner?  
 

 
1000 Velkommen v/Lars Tanum og Trude Fixdal, Biologisk utvalg NPF 

 

10.10 Pharmacological treatment of schizophrenia: “Getting the best out of the pharmacological 

treatment with emphasis on relapse prevention”.  

 Professor Stefan Leucht, München  

 

11.00  Pause 

 

11.15   Pharmacological treatment of schizophrenia forts. Stefan Leucht 

 

12.00 Pause  

 

12.15 Schizofreni og glutamat-metabolismen: begynner vi å forstå vi mekanismene bak lidelsen ?  

Overlege førsteamanuensis dr. med  Erik Johnsen, Bergen 
 

13.00 Lunsj 

  

14.00 Antipsykotika: har vi undervurdert farmakokinetikkens kliniske betydning? 

 Seksjonssjef dr.med Lars Tanum, Ahus 

 

14.30 Kan behandlingen av schizofreni optimaliseres ved økt bruk av depot? Erfaringer fra norske 

sykehus.  Seksjonssjef dr.med Lars Tanum, Ahus 

 

14.50 Pause 

 

15.10   Bipolar lidelse: vil nye diagnostiske kriterier kunne endre farrmakologisk 

behandling?  Professor Ole A. Andreassen, Oslo 

 

15.55   Bipolar lidelse: Er vi på vei mot nye diagnostiske metoder i psykiatrien?  

Presentasjon av nye vitenskapelige modeller i USA og EU  
  Professor Ketil Ødegård, Bergen 

 

16.40  Diskusjon. Innleder Lars Tanum,  Ahus 

 

16.55  Avslutning. Trude Fixdal 

 

17.00 Slutt 
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Årsmelding 2013 - Utvalg for konsultasjonspsykiatri 

 
Planarbeid: 
Har hatt to møter om Utviklingsplan for norsk CL-psykiatri, men hyppigere kontakt per mail. 

 

Høringsuttalelser: 

Spesialistenes etterutdanning 

Fremtidens spesialiststruktur 

Autorisasjon av manuellterapeuter 

 

Kursaktivitet: 

Vi har konsentrert oss om forberedelsen til parallellsesjon under Veka 2014 og kuttet i 2013 

derfor CLP-kurset som ellers har gått i november hvert år. 

 

Annet: 

Som nevnt for styret på møtet 19.11.13 har utvalget strevet med å få konstituert seg med varig 

virkning og har allerede hatt én utskifting. I tillegg har ett av medlemmene skiftet 

grenspesialitet og et annet er på langvarig studiepermisjon i utlandet, kun tilgjengelig per 

mail. Vi har videre mistet et assosiert medlem, ved at Nbupf har etablert sitt eget CL-utvalg. 

Med svært få «Tordenskiolds soldater» har arbeidet med utviklingsplanen dermed gått 

langsomt. Flere av medlemmene mente at CLP/CL-psykiatri og Consultation Liaison 

Psychiatry lyder som tungetale for de fleste av våre samarbeidspartnere. De skjønner mere når 

vi omtaler vår virksomhet som konsulten (konsulttjenesten eller konsultpsykiatri). Vi har 

derfor foretatt en voksendåp med navneskifte til "Utvalg for konsultasjonspsykiatri.» 

 

Medlemmer i utvalget deltok på European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) i 

Cambridge 4-6. juli.2013, samt i undervisning av LIS ved UNN i mai. 

 

Øystein Melbø Christiansen 

Leder  
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Årsmelding 2013 - Utvalg for transkulturell psykiatri / Barne- og 

ungdomspsykiatri 
 

Aktivitet 2013  

 

Arbeid for behandlingstilbud til torturofre  

Utvalget har deltatt i arbeidet for å etablere behandlingstilbud for torturerte flyktninger og 

asylsøkere gjennom arbeidsgruppen RESTORE. Utvalget har også arbeidet gjennom 

legeforeningen sentralt, noe som resulterte i at Dnlf sendte et brev datert 18.02.13 til HOD 

med anmodning om å opprette et høyspesialisert behandlingstilbud innen 

spesialisthelsetjenesten for de mest kompliserte og traumatiserte tilfellene (nasjonal / 

flerregional behandlingstjeneste). Saken følges opp videre. 

  

Barns psykiske helse i asylsaker 

Utvalget har dessuten arbeidet med forbedring når det gjelder de vurderinger som 

utlendingsmyndighetene (UDI og UNE) foretar av barns psykiske helse i asylsaker. I 

samarbeid med utvalget har legeforeningen sendt brev om dette til Justisdepartementet der 

man etterlyser et klarere perspektiv på barnas situasjon fra barnas første møte med UDI, i 

asylintervjuet, og gjennom hele saksbehandlingen. Svar forelå i oktober, med generell 

informasjon om styrking av barnefaglig kompetanse i vurdering av asylbarn. Utvalget vil 

gjennom legeforeningen be om konkretisering. 

 

Kursaktivitet, emnekurs, spesialistutdanning 

- Våren 2013 hadde utvalget møter med de praksisstedene som ønsket å søke om 

godkjenning for fordypningsområdet transkulturell / samisk psykiatri (9 måneders 

tjeneste etter nye regler). Vi bisto også med veiledning vedr. utforming av søknadene. 

Alle tre søkersteder (Søndre Oslo DPS, Groruddalen DPS og SANKS, DPS-Midt-

Finnmark er nå godkjente for denne fordypningstjenesten).  

- Høsten 2013 utarbeidet utvalget innholdet i et 1 dags obligatorisk emnekurs i 

transkulturell psykiatri. Kurset er planlagt holdt to ganger i året. Første kurs avholdes i 

Oslo 13.05.14. 

- Utvalget var arrangør av et transkulturelt seminar 30-31 mai 2013 i Oslo sammen med 

NAKMI, Psykologforeningen og Kompetansesenter for rus, Oslo Kommune. Tittel: 

"Avhengighet, psykiske lidelser og migrasjon, Utfordringer for diagnose og 

behandling". 

- Utvalget var medarrangør av internasjonalt seminar i Kathmandu, Nepal 23. – 24. 

Oktober 2013 i forbindelse med samarbeidsprosjekt med Tribhuvan University, 

Kathmandu (Nepal prosjektet). Tittel:”Psychiatry across Cultures: Same psychiatric 

Diseases, but Different Solutions?”  

 

- Utvalget arrangerte parallellsesjon under ”Psykiatriveka 2013” med tema: 

"Migrantpasienter fra lavinntektsland (LIC). Betydningen av kulturell / kontekstuell 

kunnskap i behandlingen". En av foredragsholderne var Associate professor, Dr. Saroj 

Prasad Ojha, Institute of Medicine (IOM); Tribhuvane University Hospital, 

Kathmandu, Nepal. 

 

Internasjonalt arbeid – Nepalprosjektet 

Utvalget har arbeidet videre med Nepalprosjektet. I tillegg til den årlige økonomiske 

bistanden fra Npf til utdanning av psykiatere i Nepal via samarbeidsavtale med Tribhuvan 

University, Kathmandu, arbeides det med å styrke spesialistutdanningen gjennom e-læring, 
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telematikkmøter og årlige seminarer. Det er innledet samarbeid med Nasjonalt senter for 

telemedisin, Tromsø til dette utviklingsprosjektet. Det arbeides også for å etablere en barne- 

og ungdomspsykiatrisk tjeneste tilknyttet Department of Psychiatry, Tribhuvan University. I 

tillegg undersøkes mulighetene for ulike forskningsprosjekter innen psykiatri og barne- og 

ungdomspsykiatri i Nepal, da tilknyttet norske universiteter (Tromsø, Oslo, Stavanger).    

 

Mentorordning for utenlandske leger innen psykiatri 

Utvalget har tidligere gjennomført en fokusgruppeundersøkelse på noen av grunnkursene vedr 

behovet for en mentorordning for utenlandske leger innen psykiatri i Norge. 

Artikkelskrivingen er blitt forsinket, men artikkelen planlegges innsendt til legetidsskriftet i 

løpet av de første måneder i 2014. 

 

Planlagte aktiviteter i 2014 

Utvalget vil fortsette sitt arbeid på de feltene som er beskrevet ovenfor også i 2014.  

 

Anne Cecilie Javo 

Leder 
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Årsmelding 2013 - Utvalg for alderspsykiatri 

 
Aktivitet siste år: 

Planarbeid og rapporter: Ingen i inneværende år 

 

Høringsuttalelser: Høringsuttalelse Helsedirektoratet, Eldreveilederen. 

 

Kursaktivitet, emnekurs: 

Alderspsykiatrisk verksted Sem, juni 2013, med ca 40 spesialister fra hele landet. 

 

Planlagt aktivitet kommende år: 
Gjennomfører årlig alderspykiatrisk verksted. Alderspsykiatrisk utvalg har drøftet form og 

innhold på to dagers emnekurs i alderspsykiatri og regner med å komme i gang med dette i 

2014. 

 

Eivind Aakhus 

Leder 
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Årsmelding 2013 - Utvalg for grunnlagsproblemer 
 

Aktivitet siste år: 

Seminar/fagmøter: 

 Psykiatriveka, Oslo, mars 2013:  

o Parallellseminar om sykehistoriens betydning med Petter Aaslestad og Agnar 

Aspaas v/Erik Falkum og Petter Andreas Ringen 

 

 Dagsseminar 29.11.2013 («Adventseminaret»): «Identitetsdannelsen i vår tid: Er den 

ekstra krevende?» Med Carsten René Jørgensen, Sigmund Karterud, Petter Bae 

Brandtzæg og Svein Østerud i tillegg til deltagelse fra utvalgsmedlemmet Erik 

Falkum.  

 

Høringsuttalelser sendt styret: 

 Psykologers henvisningsrett. April 2013 

 Legers reservasjonsrett. April 2013 

 FN og torturbegrepet om tvang i psykiatrien. August 2013 

 Oppgaveglidning i helsevesenet. Oktober 2013 

 

Utvalget har hatt ett møte i Oslo i tillegg til epostaktivitet. 

 

Planlagt aktiviteter kommende år: 

 

 Psykiatriveka mars 2014: Plenumsseminar: “CBT, DBT, ACT, TFB, MBT. Kan "tre-

bokstavs-syken" helbredes?» om psykoterapeutiske skoler 

 

  «Adventseminar» november/desember 2014: Tema ikke endelig bestemt pt. Beregner 

tilsvarende overskudd som i 2013.  

 

 

Petter Andreas Ringen 

Leder 
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Årsmelding 2013 - Utvalg for selvstendig praksis (USP) 
 

 

Utvalget har bestått av: 

Anne Cecilie Harvei, leder  

Øivind B.Bergersen  

Magne Tauler 

Ola Røstum 

Martin Svartberg 

Representant for PSL, Marit Sæbø/Anne Christine Østrem (fra 01.09.) 

 

Møtevirksomhet: 

Utvalget har ikke hatt noen formelle møter i 2013, men mye kontakt på e-post. 

 

Aktiviteter 

USP har: 

- vært representert på Npfs årsmøte. 

- ved leder, vært representert på NPF Styrets to møter med utvalgene i 2013. 

- for 4. år på rad hatt en parallellsesjon på Psykiatriveka.  

- vært representert på PSL`s administrasjonskurs og generalforsamling.  

 

Oppgaver utvalget har jobbet med:  

USP har jobbet med forberedelser til takstforhandlinger for 2014. 

Dessuten har USP jobbet med å få foredragsholdere til Psykiatriveka i Bergen mars 2014.  

 

For utvalg for selvstendig praksis;  

 

Anne Cecilie Harvei 

Leder 
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Årsmelding 2013 - Utvalg for helseøkonomi og helsetjenester  
 

 

Sammensetning og møter: 

Utvalget er et felles utvalg med Nbupf. Medlemmene i 2013 har vært:  

 

Fra Npf: John Berg, leder (HiOA), Ola Marstein (avtalespesialist, Oslo), Hauk Bjerke 

(Lovisenberg DPS) og Grete Larsen (Josefinegate DPS, OUS). Fra Nbupf: Sissel Øritsland 

(Haugesund BUP) og Rikard Nygård (BUP Østensjø, OUS).  

 

Vi har hatt 4 møter: 18. januar, 8. mai, 6.september og 29.november. 

 

Arbeid: 
Utvalgets emne i 2013 er økonomiske effekter av Samhandlingsreformen med sine 

mekanismer, og hvordan man kan knytte innhold og faglig kvalitet sammen med økonomiske 

argumenter og privates eventuelle kostnadseffektivitet. 

 

Vi har fulgt opp Helsedirektoratets holdning til innsatsstyrt finansiering, som vi er skeptiske 

til. Den forrige regjeringen så ut til å legge arbeidet på is til slutt. Andre temaer er fritt 

behandlingsvalg og private tilbyderes eventuelle kostnadseffektivitet.  

 

Den nye helseministerens kvalitetsmål med økonomisk belønning av dem som får flest pas 

friske gjør at de enkleste pas blir prioritert. Vi etterlyser insentiver til å ta vare på de dårligste 

pas, bl.a de som faller mellom psykiatrien og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi 

mener at behandling av pasienter med psykoselidelser og affektive lidelser må styres av 

psykiatere. 

 

Nå er Legeforeningen i gang med å starte et utviklingsarbeid for sin politikk på feltet psykiatri 

og rus, etter at psykiatri ble tatt ut av det vanskelige arbeidet deres med Nasjonal sykehusplan. 

’Er det noe tidspunkt Npf trenger et eget helseøkonomi- og helsetjeneste-utvalg, så er det nå, 

for på dette feltet kommer det til å skje ting.’ 

 

Vi har samarbeidet med Kvalitetsutvalget om en felles sesjon på Veka 2014: ”Oppgaver, 

ledelse og ansvar i DPS – hvilken rolle spiller psykiateren?” 

 

Et utvalgsmedlem er Legeforeningens representant i Helsedirektoratets referansegruppe for 

”Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister”. 

 

På slutten av året fikk vi en henvendelse fra styret i NPF om hva som kan være kommende 

områder å ha en felles mening om i foreningen. Vi vil avgi en uttalelse i februar 2014.  

 

Utvalget har på forespørsel fra styret uttalt seg i 2 høringssaker: Nasjonal kjernejournal, 

Nasjonal sykehusplan. Uttalelsene legges på utvalgets nettsider under Npf. 

 

 

John E. Berg 

Leder 
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Årsmelding 2013 – Kvalitetsutvalget 
 
Utvalget har hatt møte med Kvalitetsavdelingen ved Innlandet sykehus, og utvekslet 

synspunkter på kvalitetsarbeidet ved psykiatrisk institusjoner. 

Gry Vikdal, rådgiver i stab til Div.direktør i Sykehuset Innlandet, redegjorde for 

kvalitetsarbeidet i SI. 

 

Utvalget har startet arbeidet med å utvikle et «AUDIT» system for kvalitetsutvikling og 

implementering av kvalitetsindikatorer.  Fokus på behandlingsresultat som kvalitetsmål. 

 

Forslag om møte i Kristiansand i september 2013 for å få orientering om kvalitetsarbeidet ved 

helseforetaket der. Dette møtet ble utsatt til Psykiatriveka 2014. Møtet vil da bli et samarbeid 

med Legeforeningen, Psykologforeningen og brukerorganisasjoner. 

 

Ola Marstein har tatt opp spørsmålet om eventuell sammenslåing av Kvalitetsutvalget og 

Utvalg for Helseøkonomi og helsetjenester. Foreløpig uavklart. 

 

Jan Olav Johannessen og Lars Lien har skrevet kortfattet sammendrag av henholdsvis Nye 

nasjonale retningslinjer for psykosebehandling og ROP- retningslinjen til Psykiateren.  

 

Utvalget har diskutert problemstillinger omkring «Kjernejournal», og vil ha oppmerksomhet 

rundt utviklingen omkring dette viktige feltet i tiden framover 

 

Jan Olav Johannessen 

leder 

 

 

 

Årsmelding 2013  - Nordic Joint Committee (NJC) 

 
De nordiske psykiatriske foreningene har et fellesstyre (Nordic Joint Committee) bestående av 

lederne i foreningene, samt hver sitt styremedlem som er en tidligere leder, innvalgt for 6 år. 

WPA’s regionale representant tiltrer styret. Deltagernes nasjoner er Estland, Latvia, Litauen, 

Island, Danmark, Finland, Sverige og Norge. 

 

Nordic Joint Committee har hatt to møter i 2013, henholdsvis i Riga 19-20/4 og i Helsinki 8-

9/11. 

 

Jan Olav Johannessen er innvalgt for 6 år. I tillegg sitter den til enhver tid sittende leder i Npf. 

Faglig rådgiver møtte også i Helsinki. 

 

De viktigst oppgavene til NJP er å forestå utgivelsen av Nordic Journal of Psychiatry og den 

nye «The Nordic Psychiatrist», samt å tilrettelegge for og utpeke arrangementssted for den 

«Triannuale Nordic Congress of Psychiatry», som skal være i Danmark i 2015. 

 

NJC har per utgangen av 2013 en kapitalbeholdning på ca 100000 Euro. 

 

Jan Olav Johannessen 

leder 
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Årsmelding 2013 - Utvalg for forebyggende psykiatri 

 
Utvalget har bestått av Ann Færden (leder), Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, Oddvar Sæther, Maria 

Alviina Lind, Kathinka Meirik, Melanie Ekholdt og Marit Hafting. De to sistnevnte er begge 

representanter fra barne- og ungdomspsykiatriske forening. Utvalget fikk tre nye medlemmer 

i 2013. Utvalget har hatt ett møte i Oslo og to telefonmøter.  

 

Utvalget har hatt som hovedfokus en fortløpende diskusjon om hva det faglige innholdet i 

forebyggende psykiatri skal innebære. Utvalget har som mål å arbeide frem en handlingsplan 

for dette i 2014. Vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med styret i Npf og BUP. Videre har vi 

arbeidet med planlegging av parallellsesjon for på Psykiatriveka 2014 med tema: Barna: 

Hvordan ivareta de når mor eller far blir psykisk syke? 
Videre arbeider vi med innholdet i ett emnekurs om forebyggende psykiatri tellende for 

spesialiteten.  

 

Ann Færden 

Leder  
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Årsmelding 2013 - Etterutdanningsutvalget 

 
Aktivitet siste år  

Psykiatriveka 

 
Etterutdanningsutvalgets mandat er å arrangere ”Psykiatriveka”, en årlig fag- og 

foreningsuke. Målsetningen for konferansen har siden oppstarten vært todelt: Å gi leger som 

jobber i psykiatrien oppdatert kunnskap innen fagets forskjellige områder, samt å legge 

forholdene til rette for en faglig og sosial møteplass for leger som jobber i psykiatrien og slik 

bidrar til nettverksbygging og utvikling av en faglig identitet. Årsmøtet i Norsk psykiatrisk 

forening inngår som en del av ukens program, men arrangeres av foreningen. 

 

Etterutdanningsutvalget arrangerte i mars 2013 Psykiatriveka for syvende gang. Konferansen 

var denne gang lagt til Oslo, det er andre gang konferansen ble arrangert der. Konferansen har 

til nå vært arrangert i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Trondheim, altså de større 

universitetsbyene i Norge. Styret i foreningen har meddelt at man inntil videre imidlertid ikke 

planlegger nytt arrangement i Tromsø, dette begrunnet med kostnadene relatert til dette   

Psykiatriveka har siden oppstarten vært godt besøkt, og tallet på deltakere øker fra år til år. 

Veka i Oslo var den best besøkte noensinne. På bakgrunn av spørreundersøkelse synes det å 

være bred enighet om at Psykiatriveka skal forbli et arrangement kun for leger i psykiatrien, 

samt at varigheten skal være fem dager.  

Psykiatriveka i Oslo gikk med et betydelig overskudd. 

 

Vi har i år videreført arbeidet med å legge forholdene til rette for at Psykiatriveka blir en 

viktig møteplass også for leger i spesialisering. Dette er primært gjort gjennom å arrangere tre 

spesialiserte kurs for denne gruppen, hvorav to er tellende som obligatoriske emnekurs i hhv 

nevropsykiatri og ECT. Kursene er laget i samarbeid mellom lokal komite og aktuelle 

underutvalg. Det legges også til rette for andre møteplasser for LIS, både sosialt og 

fagpolitisk. Etterutdanningsutvalget har tidligere år i økende grad mottatt tilbakemeldinger om 

at spesielt underordnede leger flere steder ikke får finansiert deltakelse i Psykiatriveka. Vi har 

sett på med bekymring på dette, og har ansett det som et viktig anliggende for foreningen å 

fortsette arbeidet for bedre finansieringsordninger for etterutdanning av ferdige spesialister og 

for spesialistutdanningen. Dette bør skje i samarbeid med Legeforeningen og YLF. De yngre 

legene er en viktig målgruppe for oss og deres bidrag til at dette blir en god faglig og sosial 

møteplass er helt nødvendig. Vi er spent på om årets profilering og tilrettelegging for LIS gir 

resultater med hensyn til dette. 

 

Det er en utfordring å mobilisere forskningsmiljøet i tilknytning til Psykiatriveka. Det er vår 

oppfatning at Psykiatriveka ikke i tilstrekkelig grad har oppnådd å bli en naturlig møteplass 

for forskere innen vårt fagfelt, dette bør det arbeides mer målrettet med i årene fremover. 

Psykiatriveka bør være det naturlige sted å presentere egne vitenskapelige arbeider gjennom 

muntlige og skriftlige presentasjoner, men vi trenger da drahjelp fra det etablerte 

forskermiljøet i landet om vi skal lykkes med dette. 

 

I tillegg til å gjennomføre Psykiatriveka 2013 i Oslo har Etterutdanningsutvalget arbeidet med 

å planlegge og lage det faglige og sosiale programmet til årets psykiatriveke i Bergen  10-14 

mars.. Utvalget har hatt ett møte i løpet av foregående år, der tre av utvalgets fem medlemmer 

møtte den lokale komiteen i Bergen for å starte planleggingen av årets Psykiatriveka. Den 

øvrige delen av planleggingen foregår per mail og telefonmøter. 
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Psykiatriveka har sin egen hjemmeside, www.psykiatriveka.no. På denne hjemmesiden legges 

relevant informasjon om Psykiatriveka ut fortløpende. Vi har gjennom årene lagt mye 

ressurser i en god hjemmeside, og tilstreber at denne er brukervennlig og oppdatert. Siden er 

nå gjort tilgjengelig også for smarttelefon. 
  
Vi har i tillegg fått utviklet en egen logo og lagt forhold til rette for bedret markedsføring 

gjennom bla utsendelse av jevnlige nyhetsbrev, vi har gjort oss tilgjengelige på sosiale 

medier. 

 

Utvalget har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: Elisabeth Romuld, Ane Toft 

(LIS), Morten Selle, Erik Johnsen og Tore Buer Christensen. Siste takker for seg etter åtte år, 

de to siste som leder.  

 

Tore Buer Christensen 

Leder 
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Årsmelding 2013 – Utvalg for rettspsykiatri 

Mandat for Utvalg for rettspsykiatri: 

Utvalget har arbeidet etter det mandatet som ble vedtatt av årsmøtet i Norsk psykiatrisk 

forening i 2011. 

Sammensetning av Utvalg for rettspsykiatri: 

Medlemmer i hele 2013 (det var ingen nyvalg i 2013): Agnar Aspaas (nestleder), Pia Jorde 

Løvgren (sekretær), Arve Resløkken (ansvarlig for nettsider og informasjon utad), John Olav 

Roaldset, María Sigurjónsdóttir og Bjørn Østberg (leder). Barne- og ungdomspsykiater 

Øystein Grov har deltatt som observatør fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 

(NBUPF). 

Utvalgsmøter: 

Utvalget har i 2013 hatt i alt 10 ordinære møter (nesten alle ganger med en eller flere 

medlemmer opp-koblet per telefon). De fleste møtene har vært holdt i Legenes hus. Utvalget 

har i stor grad benyttet elektronisk kommunikasjon i sitt arbeid i tillegg til sine arbeidsmøter. 

Fire av utvalgets medlemmer har også vært oppnevnt som medlemmer av Arbeidsgruppe-

rettspsykiatri, som styret i Npf opprettet i samarbeid med Utvalg for rettspsykiatri. I 

Arbeidsgruppe-rettspsykiatri har det vært i alt 11 møter i 2013. I tillegg har det både i utvalget 

og i arbeidsgruppen vært betydelig aktivitet og arbeid utenom møtene.  

Kurs: 

- Utvalget arrangerte 16.-17. 4. 2013 «Kurs om vedtakskompetanse», delkurs II, med ca. 30 

deltagere og bred oppslutning fra voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri: leger i 

spesialistutdannelse og både erfarne spesialister og relativt nye spesialister. Positive 

tilbakemeldinger med anbefaling om nye kurs. Utvalget arrangerte kurs-serien etter 

anmodning fra styret i Npf. Det er planlagt nye kurs i 2015. 

- Spørreskjema om opplæring i vedtakskompetanse og rettspsykiatri (opplæring, 

fordypningstjeneste, kurs) er, i samarbeid med spesialrådgiver i Npf, sendt psykiatriske 

sykehus, men dessverre med dårlig svar-respons. 

Høringsuttalelser: 

- Rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» (fra Justis- og 

beredskapsdepartementet) 

- Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring (fra 

Justis- og beredskapsdepartementet). 

- Utvalgsleder var med å forberede og deltok sammen med styreleder i Npf i Legeforeningens 

delegasjon i Helse- og omsorgskomitéens høringsmøte på Stortinget 16. 4. 2013 angående 

lovforslag om «Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, 

nattelåsing av pasientrom m.m.)».  Utvalgets leder var også til stede i Stortinget da saken ble 

behandlet der 3. 6. 2013 (Lovvedtak 75 (2012-2013), Innst. 312 L (2012-2013), Prop. 91 L 

(2012-2013)).  

Npfs og Dnlfs synspunkter fikk ikke gjennomslag (i likhet med andre prinsipielt viktige 

uttalelser, f.eks. fra Advokatforeningen) på viktige spørsmål i denne saken. Loven settes i 

kraft fra 1. 1. 2014, jf Rundskriv HOD I-4/2013. Utvalget mener det er viktig at denne saken 

følges opp, både når det gjelder de mange prinsipielle spørsmål saken reiser samt også 

erfaringer i praksis med gjennomføringen. 

- Utvalget har igjen gjort både styret i Npf og Legeforeningens sekretariatet oppmerksom på 

at medlemmer av utvalget stadig har mottatt henvendelser hvor det påpekes at det ikke er 

registrert høringsuttalelser i viktige saker fra Norsk psykiatrisk forening selv om foreningen 

står på departementets oversikt over høringsinstanser i den aktuelle saken. 
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Andre aktiviteter: 

- Utvalgets virksomhet har i 2013 vært sterkt preget av å støtte arbeidet i Arbeidsgruppe-

rettspsykiatri, blant annet med forskjellige arrangementer og aktiviteter.  

- Utvalget arrangerte parallellsesjon om rettspsykiatri under Veka 2013 med ass.riksadvokat 

Knut Erik Sæther (nestleder i det regjeringsoppnevnte Tilregnelighetsutvalget) som innleder 

og etterfølgende diskusjon med bred deltagelse både fra foreningens medlemmer og fra 

inviterte fra Tilregnelighets-utvalget. Medlemmene ble også invitert til å sende inn 

synspunkter på de rettspsykiatriske spørsmål som ble diskutert til utvalget eller til 

Arbeidsgruppe-rettspsykiatri. 

- I samarbeid med Arbeidsgruppe-rettspsykiatri arrangerte utvalget 6. 5. 2013 et nordisk 

arbeidsseminar med deltagere fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge om 

rettspsykiatriske temaer: lover, organisering, sakkyndig arbeid, behandlingstilbud i de 

respektive land. 

- Utvalget arrangerte 7. 5. 2014 i samarbeid med Kompetansesenteret for sikkerhets-, 

fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst, åpent møte med mulighet for video-oppkobling for 

psykiatriske institusjoner ellers i landet. Møtets tema var «Strafferettslig (u)tilregnelighet i et 

nordisk perspektiv». Det var innledere fra de andre nordiske land og fra Norge. Det var åtte 

video-oppkoblede steder fra alle landsdeler og også godt fremmøte på møtet på Gaustad 

sykehus. 

- 22.juli-saken medførte også i 2013 mange oppgaver og aktivitet på mange områder for 

medlemmer av utvalget, blant annet er det blitt besvart en rekke henvendelser fra media og 

kollegaer, også fra utlandet.  

Annet: 

- I 2012 nedsatte utvalget en arbeidsgruppe med sikte på å starte et mer langsiktig arbeid for å 

kunne utarbeide en beskrivelse av norsk rettspsykiatri og tilhørende oppgaver og utfordringer, 

for eksempel i et mer omfattende «Plandokument for norsk rettspsykiatri». Utvalget har 

funnet det hensiktsmessig å avvente eventuelt arbeid med dette inntil rapport fra 

Arbeidsgruppe-rettspsykiatri foreligger og er drøftet i Npf (blant annet Veka og årsmøtet 

2014). 

- Leder av utvalget har deltatt i kontaktmøtene som styret har arrangert med utvalgene i 2013. 

Kontakten med styret og de andre utvalgene har særlig vært viktig når så mange 

rettspsykiatriske spørsmål har vært i fokus, både i forhold til politiske beslutninger og i den 

offentlige debatten. Det er meget positivt at det nå arrangeres to møter årlig mellom styret og 

utvalgene og at kontakten utenom dette er god. 

- Representanter fra utvalget har i 2013 (delvis i samarbeid med Arbeidsgruppe-rettspsykiatri) 

blant annet deltatt i en rekke arrangementer og møter med rettspsykiatriske temaer:  

Nasjonal koordineringsenhet for dom på tvungent psykisk helsevern (møte på Gardermoen 

31. 1.);  

Annual Conference, Faculty of Forensic Psychiatry, Royal College of Psychiatrists – samt 

personlig konferanse med fremtredende engelske rettspsykiatere (møter i København 6.-7. 2.); 

Rettspsykiatrisk temamøte i Trondheim (13. 2.); møte med Riksadvokaten (19. 2.); invitert til 

møte i Norsk Psykolog-forenings arbeidsgruppe om rettspsykologi (27. 2.); Arbeidsseminar 

med regionale sikkerhets-psykiatriske avdelinger og kompetansesentre om utvikling av teori 

og metodikk ved judisielle døgnobservasjoner i medhold av straffeprosessloven § 167 (Oslo, 

Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst, 23.-24. 4.); Dansk Psykiatrisk Selskabs 

Retspsykiatrisk Interessegruppe (seminar om 22. juli-saken, København 30. 5.); 10th Nordic 

Symposium on Forensic Psychiatry i Kuopio, Finland – hvor man også deltok med foredrag – 

(22.-24. 8.); Nordisk Kriminalist møte (Oslo 22.-24. 8.); møte med avdelingsdirektør og 

fagsjef i avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningens sekretariat (13. 12.). 
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- Fra Riksadvokatembetet er vi senere orientert om at våre faglige synspunkter har vært tatt 

hensyn til i forbindelse med utformingen av enkelte spørsmål i avsnittet om strafferettslig 

tilregnelighet i kapittel V. Prioritering ved iverksettelse og gjennomføring av etterforskning i 

Rundskriv nr. 1/2013 «Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013 – politiet og 

statsadvokatene.   

- Utvalget har fortsatt utviklingen av Rettspsykiatrisk interessegruppe med informasjon til og 

kontakt med medlemmer og assosiert tilknyttede. Medlemskap er forbeholdt 

voksenpsykiatere, barne- og ungdomspsykiatere, kliniske psykologspesialister og leger i 

spesialisering (LIS). Assosiert tilknytning er mulig bl. a. for interesserte jurister og 

journalister. Interessegruppens formål er å oppdatere medlem-mene om kongresser, 

konferanser, møter og saker på det utvidede rettspsykiatriske området.  

 

Bjørn Østberg,  

Leder 
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 Valg årsmøte i Bergen 2014   
Norsk psykiatrisk forening 
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Ved forberedelse til valg av medlemmer til styret og utvalg til årsmøte i 2014 så har en fulgt opp det som ble 

orientert om både på årsmøte i 2013 og i styrets møte med ledere for utvalgene i november 2013 mht. behov 

for justering av valgperiodene i utvalgene.  

For at valgperiodene skal stemme med vedtektenes § 9 for Npf så justeres valgperiodene for de ulike 

utvalgene slik at halvparten av medlemmene byttes ut hvert annet år. Der det er medlemmer/observatører fra 

Nbupf forsøker vi å få til det samme. Likeså hvis det er to eksterne medlemmer så er valgperiodene i justert 

det slik at disse ikke byttes ut samtidig. På tross av gjennomgang av siste 10-15 års årsmøtereferater og 

innstillinger har det vært tilnærmet umulig å finne ut hvem som ble valgt supplert inn i en periode om noen 

har gått ut av utvalget før tiden, eller hvem som er valgt for fulle fire års perioder. Derfor denne justeringen 

som orientert om tidligere for å komme i tråd med vedtektene.  

  

Noen har fått valgperioden forlenget. 

Det betyr ingen «tvang» til å sitte lengre, men at det ved valget når sittende medlem går ut, så vil nytt 

medlem bli valgt supplert for den justerte perioden 

F.eks. valgt for 11-15, justeres til 12-16. Hvis denne kun ønsker å sitte til 15, vil neste valg være et 

suppleringsvalg for perioden 15-*16, ordinær neste periode blir da f.eks. 16-20 

  

Noen få medlemmer i enkelte utvalg har fått periodene forkortet.  

Ved valg blir det da en ny valgperiode i henhold til justert periode. 

F.eks. valgt for 12-16, justeres til 11-15. Ved neste valg blir da den nye fireårsperiode juster og neste fire års 

periode blir da f.eks. 15-19 og ikke 16-20. 

 

Etter disse justeringene vil utvalgene har følgende valgperioder: 

5 utvalg (Alderspsykiatri, Kvalitetsutvalget, Forebyggende, Helseøkonomi/helsetjenester, Selvstendig 

praksis) har valg på halvparten av sine medlemmer i «oddetallsår» (15-19 og 17-21) og 

6 utvalg (Etterutdanningsutvalget, Biologisk, CL, Transkulturell, Grunnlagsproblematikk, Rettspsykiatri) har 

valg på halvparten av sine medlemmer i partallsår (16-20 og 18-22).   

 

Disse justeringene sørger for at utvalgsperiodene er i tråd med Npfs vedtekter samt at det sikrer større grad 

av kontinuitet og forutsigbarhet i utvalgenes arbeid mht. utskiftninger i utvalgene. 

De legeforeningsoppnevnte utvalg (psykoterapiutvalget, spesialitetskomitéen) følger Dnlfs valgperioder som 

før 

  

Valgkomitéen har i år valgt å la det være tre kandidater til to plasser i utvalg der en ser at en har flere 

likeverdige og gode kandidater til samme plass - og dermed la årsmøtet avgjøre den endelige 

sammensetningen av utvalget.  

 

 

Valgkomitéen 2014 
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  Valg Npfs organer årsmøtet 12.03.2014 
 

FUNKSJONSTID  FOM  1.5.2014 
*) Medlemmer supplert i valgperioden etter andre som har gått ut før tiden         

 

STYRET 

 

(f.t. 2 år) – 8 medlemmer pluss leder 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg                     Valgkomitéens        Periode  

                                                                                                             innstilling        supplering* 

justering** 

Leder   -  velges  av årsmøtet i eget valg 

13-15 Ketil Joachim Ødegaard, Bergen   

 

Styrets medlemmer 

13-15 Helle Schøyen, Stavanger   

12*-13,13-15 Ásgeir Bragason, Oslo   

13-15 Morten Svendal Hatlen (LIS), Bergen   

08-10, 10-12 

12-14  
Olav Østlund Eriksen, 

 Notodden 

Gunnar Morken, 

Trondheim 

13**-15 

06-08, 08-10, 

10-12, 12-14 
  Andreas Landsnes,  

Bergen 

Anne Kristine Bergem, 

Asker 

14-16 

12-14  Tordis Sørensen Høifødt,  

Tromsø, nestleder  

Tordis Sørensen Høifødt,  14-16 

12-14 Odd  Erik Skinnemoen,  

Lier,  økonomiansvarlig 

Odd  Erik Skinnemoen, 

 

14-16 

12*-14 Vigdis Elin Giæver Syrstad, Bergen Vigdis Elin Giæver Syrstad,  14-16 

 

 

 

 

    

VALGKOMITÉ 

(f.t. 2 år) - 3 medlemmer hvorav en fra styret 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg                   Valgkomitéens          Periode  

                                                                                                           innstilling          supplering* 

justering** 
12-14 Randi-Luise Møgster, Bergen  13**-15 
13-15 Helene Christiansen, Fredrikstad (LIS)   

12*-14 Styrets repr.  14-16 
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Legeforeningsoppnevnte komitéer og utvalg 
FUNKSJONSTID FRA 1.1.2014 - 31.12.2017 – NESTE VALG ÅRSMØTET 2017 

 

SPESIALITETSKOMITÉEN 

 

8 medlemmer totalt 

5 medlemmer/ varamedlemmer som foreslås av årsmøtet, oppnevnes av sentralstyret 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens                Periode  

                                                                                                       innstilling                supplering* 
06-09,10-13, 

14-17 
Morten S. Selle, Oslo, leder,  

 

 14-17 

10-13, 14-17 Randi-Luise Møgster, Bergen, medlem,   14-17 

10-13, 14-17 Benedicte Dahl Slaastad, Oslo, medlem,   14-17 

14-17 Saeed Moradi, Reinsvoll, varamedlem,   14-17 

10-13 

14-17 
Anne Kamps, Oslo varamedlem,   14-17 

 

3 medl. oppnevnes av andre organ jfr. Dnlfs generelle bestemmelser om 

spesialistutdanning* 

12*-13 
14-17* 

Anne Kari Mykland, Oslo 

    (YLF medlem) 

 

Oppnevnes av YLF  

oppnevnes av 

Sentralstyret 

 

 14-17* 

12*-13 
14-17* 

 

(YLF varamedlem) 

 14-17* 

02*-05,06-09 

10-13,  

14-17* 

Edvard Hauff, Oslo 

(Univ.representant) 

 

Foreslås av 

universitetene/ 

 årsmøte. Oppnevnes 

av sentralstyret 

 14-17 

         Egne regler for utskiftning)* 

 

 

PSYKOTERAPIUTVALGET  
  

7 medlemmer hvorav en LIS, foreslås av årsmøtet, oppnevnes av sentralstyret 

 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens                Periode  

                                                                                                       innstilling                supplering* 
14-17 Torbjørn Tvedten 3*), Skien, leder  14-17 

14-17  Trygve Nissen 1*), Tromsø  14-17 

10-13, 14-17 Liv Ørbeck 1**), Bergen  14-17 

14-17 Elfrida Kvarstein 2*), Oslo  14-17 

14-17 Kjersti Lyngstad 2*), Oslo  14-17 

14-17 Terje Fladvad  3*), Oslo  14-17 

14-17 Robert Rahn (LIS 1***), Levanger,                       14-17 

 

1)  Psykodynamisk psykoterapi ,  2)  Gruppepsykoterapi,  3)  Kognitiv psykoterapi 

*) veilederkompetanse  **) erfaren veileder  ***) under utdanning i en av terapiformene 

 
Spesialitetskomitéen og Psykoterapiutvalget følger funksjonstid som Dnlfs øvrige utvalg med oppstart og 

avslutning av perioden ved årsskiftet etter årsmøtet. De konstituerer seg selv, 
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Andre organer Npf foreslår / velger medlemmer til: 
 

 

NORDISK PSYKIATRISK SAMARBEIDSKOMITÈ 

 

(f.t. 6 år) 2 medlemmer hvorav 1 Npfs nåværende leder** 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg                   Valgkomitéens          Periode  

                                                                           innstilling         
 

13-15 Ketil Joachim Ødegaard, Bergen 

                                         Npfs leder** 

  

    

12-18 Jan Olav Johannesen, Stavanger   

 

 

 

 

 

 

 

 

NPFs REPRESENTANT I SPESIALITETSRÅDET 
LEGEFORENINGSOPPNEVNT  

 

FUNKSJONSTID FRA 1.1.2014 - 31.12.2017  
(samme valgår og funksjonstid som spes.komité og psykoterapiutvalget) 

Npf har ikke fast plass, men har hatt medlem i spes.rådet siden 2006 

 

FORESLÅS AV STYRET I NPF, VELGES AV SENTRALSTYRET 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg                   Valgkomitéens          Periode  

                                                           (Neste valgår 2017)                innstilling          supplering* 

 
14-17 Kathinka Meirik, Levanger 

 

 14-17 

NPFs REPRESENTANT I AKUTTPSYKIATRIFORUM 

Foreslås av akuttpsykiatriforum, utpekes av styret i Npf 

 

Medlemmer skal jobbe i klinisk stilling i akuttavdeling. Ny utpekes ved endring av arbeids-

forhold til ikke å omfatte akuttavdeling 

 

Oppnevnt av  

styret i Npf       

    
2009 Gaute H. Nilsen, Nord-Trøndelag, 

leder 

  

2012 Astrid Prestmo, Trondheim   
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Utvalg i Norsk psykiatrisk forening 

med valgår i «oddetallsår» neste perioder 15-19 og 17-21 

5 utvalg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVALG  FOR  ALDERSPSYKIATRI 

5 medlemmer  

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens              Periode  

                                                                                                       innstilling              supplering* 

                                                                                                                                       justering** 

06-10, 10-14 Eivind Aakhus,   

Reinsvoll, 

Eivind Aakhus, 

Reinsvoll, 

11-15** 

11-15 Dagfinn Green, Trondheim   

95-99, 99-03,          

03-07, 07-11 

11-15 

Mina Bergem, Oslo   

12-16 Carmen Oelze, Fredrikstad  13-17** 

12-16 Bernhard Lorenzen, Oslo  13-17** 

KVALITETSUTVALGET 

6 medlemmer 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens              Periode  

                                                                                                       innstilling              supplering* 

justering** 
11-15 Jan Olav Johannesen, Stavanger, leder   
11-15 Ann Dalen, Arendal   
11-15 Kaj Espen Nyland, Førde   
13*-15 Lars Lien, Hamar  13-17** 

12-16 Ingrid Olssøn, Hamar  13-17** 

13*-16 Frøydis Haugan, Bergen (LIS)   13-17** 

UTVALG  FOR  FOREBYGGENDE  PSYKIATRI 

5 medlemmer + Nbupf-observatør 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens             Periode  

                                                                                                       innstilling             supplering* 

justering 
10-14 Oddvar Sæther, Arendal Wenche Førland, 

Stavanger  

14-17** 

10-14 Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, Notodden Ole-Bjørn 

Kolbjørnsrud,  

14-15** 

11*-14 Ann Færden, Oslo Ann Færden 11-15** 

13-17 Alviina Lind, Bergen    

13-17 Trekker seg: 

 Kathinka Meirik, Levanger 

Ellen Grønnevet, 

Bergen,  LIS 

 14-17* 

11-15        Marit Hafting, Voss Oppnevnes av Nbupf  

12-16        Melanie Ekholdt, Oslo Oppnevnes av Nbupf 13-17** 
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UTVALG  FOR  HELSEØKONOMI  OG  HELSETJENSTER 

4 medlemmer + 2 Nbupf , 6 medlemmer totalt 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg                Valgkomitéens            Periode 

                                                                                                       innstilling            supplering* 

justering** 
06-10,10-14 John Erik Berg, Oslo  14-15** 

06-10,10-14 Ola Marstein, Oslo  14-15** 

12-16 Grete Larsen, Oslo  13-17** 

12-16 Hauk Bjerke, Oslo   13-17** 

10-14              Sissel Øritsland, Haugesund Oppnevnes av Nbupf 14-15** 

13*-16                           Richard Nygaard, Oslo Oppnevnes av Nbupf 13-17** 

 

UTVALG  FOR  SELVSTENDIG  PRAKSIS  /  TAKSTUTVALGET 

 

5 medlemmer pluss 1 PSL, 6 medlemmer totalt 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg                    Valgkomitéens       Periode  

                                                                                                           innstilling        supplering* 

justering** 
12-16 Anne Cecilie Harvei, Lillehammer, leder  11-15** 

10-14 Magne Tauler,  

Arendal 

Inger Marie Waage, 

Bergen 

13-17** 

99-03, 03-07      

07-11, 11-15 
Øyvind B. Bergersen,  Oslo   

11*-14 Ola Røstum,  

Trondheim 

Maria Lagomarsino, 

Førde / Bergen 

13-17** 

12-16 Martin Svartberg, Oslo  11-15** 

13-17                    Anne Christine Østrem, Oslo Oppnevnes av PSL  
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Utvalg i Norsk psykiatriskforening 

med valgår i «partallsår» neste perioder 16-20 og 18-22 

6 utvalg: 

 

 

ETTERUTDANNINGSUTVALGET 
5 medlemmer  

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens              Periode  

                                                                                                       innstilling              supplering* 
justering** 

06-10, 10-14,  Tor Buer Christensen, Arendal, 

  

Kathinka Meirik 13-16** 

12-16 Erik Johnsen, Bergen   
12-16 Elisabeth Bratland Romuld, Namsos  14-18** 
08-12, 12-16 Morten Selle, Oslo 

utpekes av spesialitetskomiteens  

Følger spes.komités 

perioder 

14-18** 

13-17 Ane Toft, Trondheim, LIS Justeres v/valg 2017 14-18** 

 

 
UTVALG  FOR BIOLOGISK  PSYKIATRI 

6 medlemmer 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens              Periode  

                                                                                                       innstilling              supplering* 

justering** 
02-06, 06-10 

10-14 
Lars Tanum, Oslo Anders Lund 

Bergen 

14-18 

13*-15 Inger Kragh Nyhus, Reinsvoll  13-16** 
04-08, 08-12 

12-16 
Torfinn Hynnekleiv, Reinsvoll   

08-12, 12-16 Solveig Klæbo Reitan, Trondheim   
12-16 Trude Fixdal; Oslo  14-18** 
13*-15 Per Ivar Finseth, Trondheim (LIS)  14-18** 

 

 

 

 

UTVALG  FOR  C-L PSYKIATRI  OG  PSYKOSOMATISK  MEDISIN 

4 medlemmer 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens         Periode  

                                                                                                       innstilling              supplering* 
justering** 

04-08, 08-12 

12-16 
Øystein M. Christiansen, Førde, leder   

10-14 Ann Christin Rivenes, Bergen      Ann Christin Rivenes 14-18 

13-17 Trukket seg: 

Ingrid Castberg, Trondheim 

Birgitte Boye 

Oslo  

14-18** 

13-17 Torkel Harboe, Bergen (LIS)  13-16** 
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UTVALG  FOR  TRANSKULTURELL  PSYKIATRI / BARNE-  OG  UNGDOMSPSYKIATRI 

4 medlemmer: + 2  oppnevnes fra Nbupf, 6 medlemmer totalt 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg        Valgkomitéens             Periode  

                                                                                                innstilling                   supplering* 

                                                                                                                                     justering** 
08-12, 12-16 Anne Cecilie Javo, Karasjok, leder   

08-12, 12-16 Valjbona Preljevic, Oslo (LIS)  14-18** 

08-12, 12-16 Morten Sandbu, Oslo  14-18** 

08-12, 12-16 Suraj Bahadur Thapa, Oslo   

12-16                Aina Basilier Vaage, Stavanger Oppnevnes av Nbupf 14-18** 

12-16               Hanne Marit Bjørgås, Stavanger Oppnevnes av Nbupf  

UTVALG  FOR  GRUNNLAGSPROBLEMER  I  PSYKIATRIEN 
7 medlemmer 

 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg               Valgkomitéens             Periode  

                                                                                                       innstilling             supplering* 
        justering** 

04-08, 08-

12  12-16 
Petter Andreas Ringen, Oslo, leder,  

 

 14-18** 

11-15 Øyvind Urnes, Oslo  11-16** 

99-03, 03-

07      07-

11, 11-15 

Erik Falkum, Oslo  12-16** 

11-15 Arne Thorvik, Tønsberg  14-18** 

12-16  Jon Morgan Stokkeland, Stavanger   

12-16 Kristin Lie Romm, Oslo   14-18** 

11-15 Charlotte Helene Alsing, Oslo (LIS) Justeres ved valg i 

2015 

15-16** 

UTVALG  FOR  RETTSPSYKIATRI 

6 medlemmer 

Funksjonsår        Gjenstår               Går ut / På valg             Valgkomitéens          Periode  

                                                                                                    innstilling                  supplering 

                                                                                                                                      justering** 

07-10, 10-14 Bjørn Østberg, Oslo 

      

Bjørn Østberg * 

Øyvind D. Jensen,* 

Kr.Sund N           

Kjersti Narud, Oslo* 

14-16** 

 

 

14-18** 
07-10, 10-14 Agnar Aspaas, Tønsberg 

11-15 John Olav Roaldset, Ålesund   14-18** 

11-15 Pia Jorde Løvgren, Tønsberg  14-18**  

12-16 Arve Resløkken, Oslo   

08-12, 12-16 Maria Sigurdjonsdottir, Oslo   

 

*Det er i år 3 kandidater til to plasser i utvalg for rettspsykiatri  

Årsmøte velger de to som får flest stemmer 
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LIS i Npfs organer 

 

 

 

 

 

 Navn 

       På valg: 

Valgt 

periode 

Justert 

periode 

 

1. 1 Styret 

 

Morten Svendal Hatlen, Bergen 

 

 13-15 

2. 2 Valgkomitéen Helene Christiansen, Fredrikstad 

 

 13-15 

3.  Spesialitetskomitéen Velges av ylf + vara 

Anne Kari Mykland, Oslo 

+  NN ylf vara 

Disse går ut umiddelbart  når de er 

ferdige spesialister i tråd med Dnlfs 

statutter 

Er pt en LIS som er direktevalgt av 

årsmøte:  Anne Kamps, Oslo 

Valgt 

årsmøte 

2013Nye 

velges i 

2017, 

Nåværende 

komité 

sitter ut 

hele 2017 

14-17 

 

 

 

 

 

 

 

14-17 

 

4.  Psykoterapiutvalget Robert Rahn, Levanger 

 

Som over 14-17 

5.  Utvalg for alderspsykiatri Mangler LIS suppleres ved neste 

valg i 2015 

 

 15-19 

6.  Kvalitetsutvalget LIS Frøydis Haugan, Bergen  blir 

spesialist i vår, suppleres med 

LIS ved neste valg i 2015 

 

 15-19 

7.  Utvalg for forebyggende psykiatri 

 

Ellen Quindesland Grønnevet, 

Bergen 

 

 14-17* 

8.  Utvalg for helseøkonomi og 

helsetjenester 

 

Mangler LIS 

Velges ved valg i 2015 

 15-19 

9.  Etterutdanningsutvalget 

 

Ane Toft, Trondheim 

Ny velges ved valg i 2016 

 

13-17 16-20** 

10.  Utvalg for biologisk psykiatri Per Ivar Finnseth, Trondheim 

 

13-17 14-18** 

11.  Utvalg  for  CL- og psykosomatisk 

medisin 

 

Torkjel Harbo, Bergen 

Ny velges i 2016 

 16-20** 

12. 3 Utvalg for transkulturell psykiatri Mangler LIS  

Velges ved valg i 2016 

 

 16-20 

13.  Utvalg for grunnlagsproblemer 

 

LIS  Charlotte Alsing, Oslo er blitt 

spesialist, velges ny  i 2015 

 

 15-16** 

14.  Utvalg  for rettspsykiatri Mangler LIS, suppleres ved neste 

valg i 2016 

 

 16-20 

  

Utvalg for selvstendig praksis 

 

 

Utvalget skal ikke ha LIS da det p.t ikke er utdannings-

kandidater i privatpraksis 
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   Vedtekter for Norsk psykiatrisk forening 

Stiftet 12. september 1907 

Sist endret på årsmøtet 23. mars 2011 

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Norsk psykiatrisk forening og initialene Npf kan benyttes. 

 

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening 

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet 

av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover. 

 

§ 3 Formål og oppgaver 

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål: 

Norsk psykiatrisk forening er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening.  

Foreningens oppgaver er:  

a) Å fremme psykiatriens utvikling, praktisk og vitenskapelig  

b) Å ivareta medlemmenes sosiale og økonomiske interesser, herunder å arbeide for at 

tilsettinger og avansementer skjer etter faglige hensyn.  

   

§ 4 Medlemskap 

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen og som er 

spesialister i psykiatri eller er i psykiatrisk utdannelsesstilling, eller på annen måte er særlig 

beskjeftiget innenfor psykiatrisk fagområde og velger denne som fagmedisinsk forening.  

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til 

foreningens fagområde eller andre kriterier.  Medlemmer i Norsk barne- og 

ungdomspsykiatrisk forening kan opptas som assosierte medlemmer til redusert kontingent.  

Assosiert medlemskap gir følgende rettigheter: Observasjons- og talerett på årsmøtet, 

deltagelse i ordinære medlemsmøter samt seminarer i foreningens regi, rett til all informasjon 

fra foreningen og anledning til å søke tilskudd fra reiseutjevningsfondet. Assosiert 

medlemskap gir ikke stemmerett. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til verv i 

foreningen.  

Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. (Assosierte medlemmer som 

ikke er leger har ikke stemmerett.) 

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter 

varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.  

Foreningen kan opprette en B-seksjon for medisinske studenter som har adgang til 

foreningens møter, dog uten stemmerett.  

 

§ 5 Æresmedlemmer 

Leger og vitenskapsmenn kan etter forslag fra Styret opptas som æresmedlemmer. 

Utenlandske leger og vitenskapsmenn kan etter forslag fra Styret opptas som 

korresponderende medlemmer.  

 

§ 6 Foreningens organer 

Foreningens organer er: 

a) Årsmøtet 

b) Styret 

c) Valgkomité 

d) Andre faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet.  
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§ 7 Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang 

unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 

Hvert år, vanligvis i januar holder foreningen årsmøte. Styret fastlegger programmet og 

innkaller medlemmene med minst seks ukers varsel.  

Årsmøtet skal behandle:  

a) styrets beretning  

b) revidert regnskap  

c) velge revisor 

d) styrets budsjettforslag  

e) kontingent for assosierte medlemmer  

f) valg av styre  

g) valgkomité  

h) vedtektsendringer  

i) andre faste utvalg / komitéer opprettet av årsmøtet 

j) saker som angår foreningen og dennes oppgaver framlagt av styret, eller som av 

medlemmene er meldt til styret senest tre måneder før årsmøtet.  

Forslag om oppløsning av foreningen behandles som vedtektsendring på ordinært årsmøte.   

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre 

saker som på forhånd blir tatt opp av styret og eller medlemmene.  

Årsmøtet ledes av foreningens leder eller valgt dirigent. 

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede 

medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.  

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. (Ev. bestemmelse om postvalg/elektronisk 

valg)  

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt denne 

passer. 

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.  

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret, eller når minst to 

medlemmer skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan ikke fatte vedtak om andre saker 

enn de som står på dagsorden.  

Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer.  

 

§ 9 Styret 

Foreningens styre består av leder og åtte styremedlemmer. Én styreplass øremerkes 

representant for LIS-legene f.o.m 2011. Styret velges på årsmøte ved skriftlig votering. Leder 

velges særskilt, for en periode av to år. Også de øvrige styremedlemmer velges for to år. 

Hvert år trer fire styremedlemmer ut. Gjenvalg kan finne sted. Minst to av styremedlemmene 

skal være bosatt utenfor Oslo-området. Styret velger selv nestleder, kasserer og to sekretærer.  

Leder bestemmer når styremøte skal holdes. Styret kan også innkalles når minst to 

styremedlemmer krever det. Til gyldig styremøte kreves nærvær av minst fire 

styremedlemmer. Ved like er stemmetall leders stemme avgjørende. I Styrets møter føres 

protokoll.  

Styret varetar foreningens interesser og avgjør de løpende og mer kurante saker med bindende 

virkning. Styret kan forelegge en hvilken som helst sak det måtte ønske for foreningen på 

ordinære møter eller årsmøtet. Større saker og saker av prinsipiell art forelegges årsmøtet, 

eller hvis det kreves rask avgjørelse, for ordinært møte.  
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Foreningen kan nedsette særskilte utvalg til å arbeide med saker av mer permanent natur, slik 

som videreutdannelse, psykoterapi, takster, lønnsforhold etc. Hvert utvalg har minst fire 

medlemmer. Utvalgene konstituerer seg selv. Medlemmer til utvalgene velges på årsmøtet og 

fungerer i fire år. Hvert annet år trer halvparten av medlemmene ut. Gjenvalg kan finne sted. 

Bestemmelsene i denne paragraf er ikke til hinder for at foreningens styre kan nedsette utvalg 

og komitéer til å behandle spesielle saker.  

Styret kan innby ikke-medlemmer til å delta i foreningens møter. Kun medlemmer kan være 

til stede når indre anliggender behandles.  

 

§ 10 Valgkomiteen 

Foreningens valgkomité består av leder og to medlemmer, hvorav årsmøtet velger to. Det 

tredje medlem oppnevnes av Styret.  Valgkomitéen velges av årsmøtet for kommende styres 

funksjonsperiode. Valg av valgkomité skjer ved simpelt flertall.  

Valgkomitéen fremmer overfor årsmøtet forslag til kandidater til medlemmer av Styret, jfr. § 

9, og til medlemmer av de særskilte utvalg nevnt i § 9.  

 

§ 11 Vedtektsendringer 

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst tre måneder før årsmøtet 

og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.   
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