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1 STYRETS BERETNING 
 

1.1 STYRETS SAMMENSETNING OG KONSTITUERING 

 

Avtroppende styre: 

Leder Anne Kristine Bergem 

Nestleder Tordis Sørensen Høifødt 

Økonomiansvarlig Morten Svendal Hatlen (LIS) 

Ásgeir Bragason 

Vigdis Elin Giæver Syrstad, styrets repr. i valgkomitéen 

Helle Kristine Schøyen 

Gunnar Morken 

Yousaf Mohammad 

Tov Are Lia 

 

 

Styret konstituerte seg etter ordinært årsmøte mars 2016, i styremøte 15.4.2016 

Leder Anne Kristine Bergem 

Nestleder Tordis Sørensen Høifødt 

Økonomiansvarlig Morten Svendal Hatlen (LIS) 

Ásgeir Bragason 

Vigdis Elin Giæver Syrstad, styrets repr. i valgkomitéen 

Helle Kristine Schøyen 

Gunnar Morken 

Thorbjørn Sund 

Inger Elisabeth Reier 

 

1.2 STYRETS MØTEVIRKSOMHET 

Det avtroppende styret har avholdt 3 styremøter i perioden frem til det nye styret tiltrådte etter 

et felles overgangsstyremøte 15.4.2016. Det nye styret har etter dette avholdt 7 styremøter, 

hvorav ett telefonmøte. Det har vært mange saker, viktige diskusjoner og stort engasjement. 

 

1.3 MØTE UTVALGSLEDERNE/ STYRET  

Styret har prioritert kontakten og samarbeidet med utvalgene. Det er avholdt 2 møter med 

utvalgslederne, i juni og desember 2016.  

Temaet det siste året har vært revidering av utviklingsplanen og utvalgsstruktur. 

  

1.4 ANTALL MEDLEMMER 

Per 31.12.2016 var foreningen registrert med 2205 ordinære medlemmer. Dette er en økning 

på 61 medlemmer fra desember 2015. I tillegg er det 61 assosierte medlemmer, totalt 2266 

medlemmer. Av de yrkesaktive medlemmene er det 1365 spesialister i psykiatri og 551 leger i 

spesialisering i psykiatri. 
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Foreningens æresmedlemmer er: Otto Waldemar Steenfeldt-Foss, Randi Rosenqvist, Einar 

Kringlen, Astrid Nøklebye Heiberg, Per Vaglum, Eivind Haga, Finn Magnussen og Bjørn 

Østberg. 

 

Følgende medlemmer døde i beretningsåret: Æresmedlem Karl Gunnar Götestam, Svein 

Blomhoff, Christian W. Erlandsen, Christian H. Fangel, Håvard Friberg, Reidun Gjertsen, 

Ove N. Birkeland Lunde, Jan Munthe-Kaas, Kari Neverlien, Lars Seier, Jan Stang, Per 

Sundby, Sonja Birgitta Vaglum, Anders Haave Rønjom, Tordis Sandland, Nina Anne Berge, 

Kjell-Erik Ofstad, Odd Helge Bru, Rolf Mällberg og Anne Louise Tveter. 

 

 

1.5 HØRINGSSVAR 

 

Npf har i 2016 avgitt 21 høringssvar til Legeforeningen og 2 direkte til vedkommende instans. 

 

 

Sak Til Behandlet av utv/styret Svardato 

Pårørendestøtte HOD - direkte Retts 15.jan 

Alvorlige hendelser NOU 2015:11 HOD Retts, Kval 18.jan 

Arbeidsmiljøforskrift vold og trusler Arbeidstilsynet Styret alene 01.feb 

Funksjonsperiode Legeforeningen Styret alene 03.feb 

Akutt utenfor sykehus - NOU 2015:17 HOD Kval 04.feb 

Smertemedisin Legeforeningen C/L 02.mar 

Etterutdanning spesialister Legeforeningen Spes.kom 11.mar 

Global mental helse Legeforeningen Transkult 11.mar 

Grunnutdanning leger Legeforeningen Styret - Vedlegg fra C/L  16.mar 

Helsestasjon 0-5 år og fellesdel Hdir Forebygg 29.mar 

Farmakogenetiske undersøkelser HOD Biologisk 07.apr 

Innsatsstyrt finansiering i psyk Hdir Helseøk 08.apr 

Akutt- og mottaksmedisin Hdir Styret alene 08.apr 

Medisinsk koding opplæring eHelse-dir Helseøk, Kval 06.mai 

Retn.linje diabetes Hdir Biol 06.mai 

Over- og underforbruk Legeforeningen Helseøk, Kval 06.jun 

Salærforskriften Justisdep Retts 28.jun 

Egenandel poliklinikk HOD Helseøk, Kval 03.sep 

Betalingsordning utskrivn.klare i psyk HOD Helseøk 21.okt 

ECT retningslinjer Hdir Biol, Alders, Grunnl 24.okt 

Spiseforstyrrelser retningslinjer Hdir Biol 18.nov 

Barns rett til medverknad HOD Styret alene 18.nov 

European Ass Psych – refugees EAP - direkte Transkult 21.des 
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1.6 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 

Web adr: www.psykiatri.no 

 

1.7 AKTIVITETER 2016 

Npf arrangerte Psykiatriveka i uke 10, avholdt årsmøte den 9.3.2016 i Trondheim, samt bidro 

i planlegging og gjennomføring av den 9. Nasjonale konferansen om menneskerettigheter, 

tvang og etikk på Hamar 23.-24.11.16.  

 

Styret gjennomførte en tur til København 11.-12. februar 2016 for å møte danske kolleger og 

diskutere pakkeforløp. Styret inviterte med seg representanter fra Helsedirektoratet og 

Psykologforeningen. 

 

Styreleder har samarbeidet med Tannlegeforeningen om en kampanje om munnhelse og 

psykisk helse i anledning Munnhelsedagen 10.03.16. 

 

Styreleder, Morten Svendal Hatlen og Ásgeir Bragason møtte Aps fraksjon i Helse- og 

omsorgskomiteen 14.04.16, og bidro med innspill angående psykisk helse. Det bør også 

nevnes at styreleder møtte politisk rådgiver Kari Schrøder Hansen og stortingspolitiker 

Ingvild Kjerkhol fra Ap på Stortinget 02.11.2016. 

 

Nestleder Tordis Sørensen Høifødt deltok i FaMe-møte 23.11.16. 

 

 

Samhandling med Legeforeningen: 

Styreleder har bidratt med følgende i løpet av året: 

 

 Deltakelse og representasjon av Npf på Landsstyremøtet til Legeforeningen på Soria 

Moria 24.-26.05.16. 

 

 Gitt bistand til seksjon for nettjenester og dokumentasjon gjennom året med deltakelse 

i workshops om hvordan Legeforeningen kan øke sin kompetanse og sine tilbud innen 

kurs- og konferansetilbud, i tillegg til å delta på Legeforeningens lederseminar 20.-21. 

januar. 

 

 Representert Legeforeningen på møte om pakkeforløp med Helsedirektoratet 19.01.16. 

 

 Bistått Jus- og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen med hvordan utarbeide et 

system for å bistå kolleger ved tilsyn fra myndighetene (25.01.) 

 

 Representert Legeforeningen i innspillmøte med Barnevoldsutvalget 01.02.16, og hatt 

oppfølgingsmøte med Barnevoldsutvalgets sekretariat 18.04.16. 

 

 Møtt i HOD på møte om økt frivillighet 06.06.16. 

 

 

mailto:npf@npf.legeforeningen.no
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Medlemmene anbefales å følge Npf både på hjemmesiden og på Facebook for kontinuerlig 

oppdatering om aktiviteter. 

 

 

Økonomi: 

Foreningens økonomi har vært skiftende de siste årene. Etter underskudd og en svært 

krevende situasjon rundt 2012 ble det gjort en del endringer som medførte at foreningen igjen 

har bygget opp en sunn egenkapital som buffer. Årsmøtet i 2015 fant derfor å kunne vedta at 

foreningen igjen kunne bruke midler på frikjøp av leder, og 2016 var det første året med 

delvis frikjøp av leder gjennom hele året. Budsjettet la opp til et beskjedent overskudd på kr 

317 000.  

 

Foreningens viktigste inntekter er stadig kontingent og overskudd fra kurs, særlig 

Gardermokurset, Psykiatriveka og obligatorisk emnekurs i nevropsykiatri. I tillegg kommer 

tilskudd fra Helsedirektoratet til etter- og videreutdanning og tilskudd fra Legeforeningens 

utdanningsfond 1. Mot budsjettert ble støtten fra Helsedirektoratet avkortet fra kr 1 million 

som tidligere år til kr 800 000 begrunnet med økt mengde søkere. Klage til Helse- og 

omsorgsdepartementet førte ikke frem, og dette ble ikke klart før over havveis i året, og det 

var verken ønskelig eller mulig å redusere på de planlagte aktivitetene. Gjennom 

Psykoterapiutvalget har foreningen vært aktiv med veilederutdanning, mot tidligere har 

imidlertid Utdanningsfond 1 avkortet eller avslått flere av søknadene, slik at foreningen må 

regnskapsføre et inntektstap på ca kr 120 000. Etter årsmøtesaken om psykoterapi i 

spesialiseringen valgte styret å nedsette et arbeidsutvalg for å jobbe videre med saken, noe 

som medførte utgifter på kr 45 000. Psykofarmakologikurset pleier å bidra med et overskudd, 

men ble utsatt til januar 2017 og således ikke gjennomført i 2016. Grunnet midlertidig 

redusert personalforbruk sparte foreningen 120 000 på personalkostnader, og det obligatoriske 

nevropsykiatrikurset var ikke budsjettert og bidro positivt med nær kr 60 000. Årsresultatet 

ble dermed et overskudd på kr 92 723. 

 

LIPS 

Underforeningen for LIS hadde årsmøte under Psykiatriveka. Utover spørsmål knyttet til 

overgang til nye regler for spesialiseringen obligatorisk fra 1. januar 2018 skapte ingen saker 

stort engasjement. Det lyktes ikke å få valgt fulltallig styre, og aktiviteten gjennom året har 

vært lav, så også antall henvendelser til underforeningens e-postadresse. Morten Svendal 

Hatlen har vært leder og LIS-representant i Npfs styre, og Mihalis Constantinou fra 

Spesialitetskomiteen har vært representert. Det har gjennom styret i Npf og 

Spesialitetskomiteen vært arbeidet med de foreslåtte endringer i spesialisering for alle 

legespesialiteter. Det har også vært samarbeid med den europeiske foreningen for LIS i 

psykiatri, EFPT. I tillegg har det vært uformelle møter med LISBUP og den svenske 

søsterforeningen STP. Det planlegges å satse mer på informasjon og involvering av nye LIS, 

og i større grad formelt samarbeid med LIS-representantene i Npfs ulike utvalg. 

 

 Deltakelse i råd og utvalg: 
- Legeforeningens landsstyre 

- FaMe  

- Rådet for psykisk helse, styret (Åse Lyngstad ble valgt inn høsten 2016) 

- Hamarkonferansen, programkomiteen 

- «Toppmøte», programkomiteen 

- Styreleder og vara Ásgeir Bragason sitter i Rådgivende utvalg for sivilombudsmannens 

enhet for forebygging av tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse 



7 

 

 

Internasjonalt: 

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

Stockholm 15.-16.4.2016.  Npf var representert ved spesialrådgiver Ola Marstein og 6 års 

delegat. 

”The Nordic Psychiatrist” er Nordisk psykiatrisk samarbeidskomites papirtidsskrift. 

 

Npf var representert ved nesteleder i styret, Tordis Sørensen Høifødt på UEMS sine halvårige 

møter, 14.-16.4.2016 i Warsawa og 13.-15.10.2016 i Wien. 

  

- Npf er medlem i World Psychiatric Association (WPA) og i European Psychiatric 

Association (EPA). 

  

Media: 

Det har vært en rekke oppslag og innlegg i ulike medier i 2016: 

 

04.01.16 tv2.no, nyheter. Nobelprisvinner: tror på en revolusjon i psykiatrien (kommentar til 

prof. E. Moser) 

07.01.16 Aftenposten nettutgaven. Mobbing kan være en utløsende faktor for 

spiseforstyrrelser (kommentar i artikkel). 

08.01.16 Aftenposten, både papirutgaven og på nett. Doctors are the best hospital managers, 

study reveals (kommentarer i artikler) 

08.01.16 Dagens Medisin nett (kommentar om pakkeforløp) 

12.01.16 Dagens Medisin på nett (referert til kommentaren fra 08.01.16) 

17.01.16 Aftenposten på nett (Intervjuet i ”En kaffe med”). Hvorfor ser vi ikke barna til 

foreldre som drikker? 

18.01.16 Aftenposten papirutgaven (Intervjuet ”En kaffe med”) 

02.02.16 Dagens Medisin. Forskere: antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn 

(kommentar til artikkel) 

03.02.16 NRK Radio ”Her og nå” 

16.03.16 Norgesglasset. Om betydningen av god munnhelse for den psykiske helsen. 

04.04.16 Dagens Medisin nett. Ikke raskere hjelp i psykisk helsevern. 

11.04.16 Aftenposten nett, Psykiatriens uprofesjonalitet. Svar til Øverenget 

12.04.16 Dagsnytt 18. Med Bent Høie i studio for å diskutere tvang i psykisk helsevern. 

31.05.16 Ekko. Om psykose og bemanning, 

30.05.16 Dagens Medisin (Ola Marstein og Anne K. Bergem). Variabel registrering av tvang 

– hvorfor? 

15.06.16 Overlegen papir (Sitert). Savner respekt for fagfolk. 

16.06.16 Dagens Medisin nett. Stort press på tjenesten. 

05.07.16 Kommentarartikkel i Tidsskriftet 12/13 2016 05.07.16. Hvorfor varierer 

tvangsbruken, og hva kan vi gjøre med det? 

02.08.16 Dagsnytt 18. Alle kan utvikle psykose. 

05.09.16 Innlegg i Dagens Medisin ved Marstein og Bergem. Samspill – til det beste for 

pasientene. 

07.10.16 Kommentarartikkel i Psykologtidsskriftet Vol 53 nr 10 2016 (Bergem og Bramness). 

Kommentar om nye rusmidler i behandlingssammenheng. 

07.10.16 Intervju/kommentar ved Lars Lien i Journalen. Taler pasienter med alvorlige 

psykiske rusmidlers sak. 

23.11.16 Intervju i VG ”Mener Høie inviterer til heksejakt på psykiatriansatte” 
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07.12.16 NRK P1 Nyhetsmorgen og NRK tv. Innslag om kommunale akuttsenger for 

mennesker med psykiske og rusrelaterte helseutfordringer. 

09.12.16 Napha.no. Skeptisk til nytt øyeblikkelig hjelp ansvar i kommunen. 

20.12.16 ”Jobbjulen jeg aldri glemmer” i Tidsskriftets julenummer 23. 

 

Styreleder er fast spaltist i bladet Psykisk helse og i PsykOppNytt, samt huspsykiater i 

podcasten Pia og psyken.  

 

Det har blitt drevet en del redaksjonelt arbeid på hjemmesiden og Facebooksiden til Npf i 

løpet av året.  

 

Hjemmesiden har i perioden 1.januar -31. desember hatt 34. 966 sidevisninger. 

 

I 2016 hadde Facebooksiden 232 innlegg som ble sett totalt 458 000 ganger. 

 

2 UTVALGENES ÅRSMELDINGER 
 

2.1 Psykoterapiutvalget 

 

1. Organisering – mandat og viktigste arbeidsoppgaver 

Psykoterapiutvalget er et rådgivende og administrativt organ under Norsk psykiatrisk forening 

(Npf) og Den norske legeforening (Dnlf), med overordnet målsetting å bidra til å opprettholde 

og videreutvikle psykoterapeutisk holdning og psykoterapi, som sentrale elementer i 

psykiatrisk spesialistutdanning, psykiatrisk etterutdanning og i generell psykiatrisk 

virksomhet. 

 

PTU har beskrevet følgende som viktigste arbeidsoppgaver for femårsperioden 2016-2020: 

 Grunnutdanning leger: 

o Vektlegging av samtale- og kommunikasjonskompetanse, kunnskap om og ferdigheter 

i å etablere og bevare gode lege-pasient relasjoner 

 Spesialistutdanning psykiatri 

o Vektlegge at utdanning i psykoterapi er en viktig del av spesialiseringen. 

o PTU vil arbeide med å tydeliggjøre læringsmål (kunnskap, ferdigheter og generell 

kompetanse) for psykoterapiutdanningen under spesialisering til psykiatri. 

o Følge prosess og søke å påvirke utvikling av innhold i spesialistutdanningen og ny 

spesialiststruktur når Helsedirektorat og RHF’er skal overta oppgaver  

 Arbeidsforhold/-organisering: 

o Følge utvikling og søke å påvirke via samarbeid med Legeforeningen og dens 

underforeninger at psykiatere i sin arbeidssituasjon kan ha tid og muligheter også til 

psykoterapeutisk behandling - på alle nivåer (institusjon, DPS, avtalepraksis) 

 Fagutvikling: 

o Følge med på forskning og fagutvikling innen psykoterapifeltet og gjennom tett 

samarbeid med de ulike utdanningsinstituttene i psykoterapi søke å ivareta legers 

behov for kvalifisert psykoterapiutdanning/-videreutdanning 

o Arbeide med å sikre høy kvalitet på lærekrefter og veiledere i psykoterapi, gjennom 

kvalifisert pedagogisk utdanning, klare kriterier for godkjenning og årlige faglige 

samlinger 
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o Bidra til psykiateres videre- og etterutdanning ved å sørge for 

seminarer/forelesninger/work-shop i forbindelse med VEKA el andre relevante 

sammenhenger 

 Formidlingsarbeid  

o Søke å delta med gode innspill i faglig og offentlig debatt i spørsmål som gjelder 

psykoterapi.   

 

 

1.2 Organisering – sammensetning, oppgavefordeling og møtevirksomhet 

Utvalgets medlemmer innstilles av årsmøtet i Npf og oppnevnes av sentralstyret i Dnlf. 

Utvalget konstituerer seg selv. Nåværende utvalg er oppnevnt for perioden januar 2014 – 

desember 2017 og består av følgende syv medlemmer: 

 

Kjersti Solberg Lyngstad (leder 2016-17) 

Liv Ørbeck (nestleder) 

Terje Fladvad 

Elfrida Kvarstein 

Trygve Nissen 

Torbjørn Tvedten (leder 2014-15) 

Robert Rahn (LIS repr) 

 

Utvalget har avholdt syv ordinære saksbehandlingsmøter, fire på våren og tre på høsten. 

Innhold av saksforhold fremgår av pkt 2 – 4. Det er levert høringssvar til styret i forbindelse 

med spørsmål knyttet til grunnutdanning for leger og spesialistreglene i psykiatri.  

 

I begynnelsen av januar møttes utvalget i tillegg til et todagers arbeidsseminar der et 

nødvendig arbeid med revisjon av dokumenter knyttet til utvalgets arbeid («viteboka») ble gitt 

mer rom. Mest tid ble anvendt til arbeid med modernisering/språklig revidering av 

formuleringene i mandatet, diskusjoner rundt innhold i og rammer for 

psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningen og drøftelser rundt kvalifisering og mulighet 

for å stille krav til resertifisering av psykoterapiveiledere. Temaene har vært fulgt opp i 

utvalgets møter. 

 

2. Psykoterapiutdanningen i spesialistutdanningen 

 

2.1 Arbeid/diskusjon rundt innhold og form av psykoterapiveiledningen 

Det nåværende psykoterapiutvalget har hatt psykoterapiveiledningens innhold og form 

som tema helt fra starten i 2014, men hadde de to første årene store utfordringer i fht at det 

vanlige utvalgs-arbeidet tok mye tid og vi var nye alle sammen og uvante. Vi satte derfor 

av tid til et arbeidsseminar i januar for å gi dette arbeidet mer rom. I utvalget var det 

uenighet om både innhold, form og rammer for psykoterapiveiledningen og vi besluttet 

derfor å foreslå for styret i Npf at det kunne oppnevnes en egen "fag-styrket" (fra bl.a. 

forskningshold) arbeidsgruppe for å se på dette spørsmålet litt mer overordnet og samlet. 

Spesialitetskomiteen i psykiatri støttet opprettelsen av en slik arbeidsgruppe. 

To medlemmer av PTU som særlig representerer kognitiv terapi vektla at dette arbeidet 

hastet pga innføringen av ny spesialiststruktur og HOD/Hdirs overtakelse av 

spesialistgodkjenninger og fremmet derfor en egen sak for årsmøtet i 2016. Styret 

opprettet en arbeidsgruppe, som fikk som mandat å komme frem til en enstemmig 

innstilling vedrørende psykoterapiveiledningen i psykiaterutdanningen. Arbeidsgruppen 

leverte sin innstilling til styret i september, innstillingen har vært sendt til høring blant 
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foreningens medlemmer. PTU har avventet arbeidsgruppens innstilling samt høringsrunde 

og styrets beslutninger om videre fremgangsmåte. 

 

2.2 Samarbeid med utdanningsinstituttene 

PTU inviterte Norsk psykoanalytisk institutt, Institutt for psykoterapi, Institutt for 

gruppeanalyse og gruppepsykoterapi, samt Nasjonalt institutt for kognitiv terapi til det 

årlige samarbeidsmøtet 27.oktober. Innholdet for dette møtet er temaer knyttet til spørsmål 

som gjelder psykoterapi-utdanning av leger og instituttenes videreutdanning og 

kvalifisering av veiledere. 

Videre er det disse instituttene som på oppdrag fra PTU står for gjennomføringen av de 

Obligatoriske emnekursene i psykoterapi (3 x 2 dg for ca 80 kandidater årlig). 

 

2.3 Kvalitet av psykoterapiveiledning – samarbeid med spesialitetskomiteen (SK) 

PTU har møtt og hatt e-post utveksling med SK vedrørende innføring av / overgang til nye 

spesialistutdanningsløp, ny spesialitetsstruktur. PTU har spilt inn i fht SK’s arbeid med 

utforming av læringsmål, spesielt punktet som omhandler psykoterapiveiledning og annen 

opplæring i psykoterapi (emnekurs, internundervising). Leder i PTU (KL)  har deltatt på 

to møter vedr utarbeidelse av disse læringsmålene (generell bistand). 

 

Det er uklart både for PTU og SK hvilke konsekvenser en endret spesialitetsstruktur og 

endrede forhold for godkjenning av spesialister (nå ved HOP/Hdir) vil få for PTU’s rolle 

og arbeidsoppgaver i fremtiden. 

 

PTU ber om tilbakemeldinger fra spesialitetskomiteen vedrørende spørsmål som gjelder 

psykoterapiutdanningsforhold fra den årlige kvalitetsundersøkelse for 

utdanningsinstitusjonene (SERUS).  

 

2.4 Informasjon om PTVL på grunnkurs 

Medlemmer fra PTU har deltatt med innlegg / informasjon om psykoterapiveilednings/-

utdanningens plass i spesialiseringen, på tre aktuelle grunnkurs. 

 

2.5 Litteraturliste (anbefalt for LIS) 

Det har ikke vært foretatt noen revisjon av denne listen i 2016. 

 

 

3. Kvalifiserte psykoterapiveiledere 

Mye av psykoterapiutvalgets arbeid er knyttet til et «sørge for ansvar» mtp kvalifisering av 

veiledere til psykoterapidelen av psykiaterspesialiseringen. PTU gjennomgår og innstiller til 

godkjenning, arrangerer pedagogikkseminar og etterutdanningkurs/-samlinger for godkjente 

veiledere. 

 

3.1 Innstilling til godkjenning i sentralstyret 

I 2016 har PTU innstilt i alt 16 spesialister til godkjenning som psykoterapiveiledere: 10 i 

psykodynamisk psykoterapi, 5 i kognitiv terapi og 1 i gruppepsykoterapi 

 

3.2 Problemstilling søkere med utdanning utenfor Norge 

Med øket pågang av søkere som har sin psykoterapiutdanning fra andre land, er det en 

utfordring at reglene for godkjenning i sin beskrivelse er tett knyttet opp til den utdanning 

som gis ved utdanningsinstituttene i Norge. 
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3.3 Dispensasjon for veiledere til midlertidig å kunne gi veiledning 

PTU har gitt i alt 9 dispensasjoner til «navngitt institusjon for navngitt veileder og inntil to 

navngitte kandidater for 1 år» 

 

3.4 Endre retningslinjer – bortfall av ”erfarne” 

PTU har arbeidet med forskriftene for godkjenning av psykoterapiveiledere og har 

kommet til at formuleringene rundt et ekstra Dnlf-ledd med godkjenning av «erfarne 

veiledere og tilsvarende terapeuter» for veiledere i psykodynamisk psykoterapi er 

unødvendige (utdanningsinstituttene kvalifiserer sine egne undervisere). Retningslinjene 

er dermed blitt noe forenklet, og nå samkjørt til å beskrive kravene som gjelder alle tre 

retninger som i dag gir psykoterapiveiledning. 

 

3.5 Seminarserie i psykoterapiveiledningens pedagogikk 

Det er jevn søkning til denne seminarserien og etterspørselen har de siste årene vært høy. 

Tre seminarserier ble avsluttet i 2016 og to nye serier vil starte i løpet av våren 2017. De 

nye seminarseriene har vært utlyst høsten 2016, så PTU har i 2016 arbeidet med å 

tilrettelegge for denne oppstarten (utvelgelse av kandidater, engasjere lærer, etc). 

 

3.6 Utlysning og tildeling av stipend til psykoterapiveilederutdanning 

Stipend lyses ut hver høst med søknadsfrist medio november, i 2016 ble det delt ut 6 

stipender. 

 

3.7 Etterutdanningsseminar for godkjente psykoterapiveiledere 

a) Seminar for godkjente veiledere i psykodynamisk psykoterapi («Sola-seminaret») ble 

avholdt i april med 34 deltakere. Tema var psyoterapiveiledningens pedagogikk, 

læringsmål og vurdering. Foreleser var psykolog, PhD Claus Haugaard Jacobsen. 

b) Seminar for godkjente veiledere i kognitiv terapi ble avholdt i september på 

Voksenåsen med 21 deltakere. Foredragsholder var Nick Grey (kliniker og forsker ved 

Sussex Partnership NHS Foundation Trust, London) 

c) Kontaktmøtet for alle psykoterapiveiledere ble avholdt i november med 34 deltakere, 

de fleste var godkjent veileder i psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og 

gruppepsykoterapi var representert ved hhv 4 og 8 deltakere (noe overlapp PSD og 

GPT i det mange har to godkjenninger). Innlegg ved veileder i psykodynamisk 

psykoterapi Anki Østrem og veileder i kognitiv terapi (og PSD) Ketil Horn  

 

Deltakerne er jevnt over svært fornøyde med disse etterutdanningsseminarene. PTU har en 

målsetning om å øke deltakelsen, da disse seminarene holder god faglig kvalitet og de er 

viktige møteplasser for og mellom veiledere, og mellom PTU og veilederne. 

PTU har diskutert mulighet for å samkjøre i tid og sted seminarene for PSD og KAT for 

derigjennom også kunne skape flere møteplasser mellom veiledere av ulike skoler. 

 

3.8 Forslag om regler for ”resertifisering” av veiledere 

Pr.idag finnes ingen ordning med fornyelse av Dnlf godkjenning av veiledere. PTU synes 

det er en klar mangel at det ikke finnes krav til å holde seg oppdatert og å videreutvikle, 

sikre kompetansen blant veiledere. Utvalget har påbegynt et arbeide med å formulere 

mulige retningslinjer for slik «re-sertifisering».  
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4. Fremme psykoterapiens plass innen faget psykiatri / psykisk helsearbeid 

Psykoterapiutvalget har også som oppgave å skulle fremme psykoterapiens plass innen 

psykiatri og psykisk helsearbeid, ved å arrangere egne, eller støtte seminarer og kurs for 

ferdige spesialister og søke å samarbeide med aktører i feltet, i Norge og utenfor. 

 

4.1 Psykoterapiseminar for ferdige spesialister – deltakelse på VEKA 2016 

PTU holdt en parallellsesjon med tittel: «Alvorlige symptomer, sviktende 

realitetsoppfatning, betydelig lidelse» og fokus på grenseområdene: Traumer og 

dissosiasjon / Alvorlig emosjonell ustabilitet og forbigående realitetsbrist / Realitetsbrist 

som ledd i utvikling av psykoselidelse. 

Foredragsholdere var: Harald Bækkelund, psykologspesialist traumepoliklinikken, 

Modum Bad, Kristin Lie Romm, PhD, overlege TIPS Sør-Øst og Øyvind Urnes, 

leder/overlege Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri. 

 

4.2 Følge med på psykoterapiutvikling nasjonalt og internasjonalt 

PTU har ikke hatt spesifikt fokus på dette punktet i 2016, men vil satse på dette neste år. 

 

 

(Vedlegg – modernisert utgave av utvalgets mandat) 

 

 

Kjersti Lyngstad 

Leder  
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MANDAT PSYKOTERAPIUTVALGET 
(Vedtatt på årsmøtet i Npf 2011, bearbeidet form 2016) 

 

1. Psykoterapiutvalget (PTU) er Norsk psykiatrisk forenings høyeste faglige organ 

vedrørende psykoterapispørsmål. Utvalgets overordnede målsetting er å bidra til å 

opprettholde og videreutvikle psykoterapeutisk holdning og psykoterapi, som sentrale 

elementer i psykiatrisk spesialistutdanning, psykiatrisk etterutdanning og i generell 

psykiatrisk virksomhet. 

 

2. PTU er et rådgivende og administrativt organ under Norsk psykiatrisk forening (Npf) og 

Den norske legeforening (Dnlf). Utvalgets medlemmer innstilles av årsmøtet i Npf og 

oppnevnes av sentralstyret i Dnlf. 

 

3. PTU består av syv medlemmer som velges for fire år ad gangen. Utvalget bør ha en 

sammensetting slik at det til enhver tid er minst én representant, fortrinnsvis godkjent 

veileder, fra hver godkjent terapiform i spesialistutdanningen. Et medlem representerer 

LIS (leger i spesialisering). Utvalget konstituerer seg selv. Utdanningsavdelingen i Dnlf 

og sekretariatet i Npf bistår utvalget i den praktiske utføring av utvalgets arbeid. 

 

4. PTU vurderer utdanningskravene til psykoterapi i spesialistutdanningen og foreslår 

eventuelt endringer av disse for spesialitetskomiteen i psykiatri. Utvalget har ansvar for å 

gjennomføre og kvalitetssikre obligatoriske kurs i psykoterapi for leger i spesialisering 

(Emnekurs). 

 

5. Som fast utvalg under sentralstyret i Dnlf har PTU innstillende myndighet i saker 

vedrørende godkjenning av psykoterapiveiledere i spesialistutdanningen. Slik innstilling 

skjer etter nærmere spesifiserte retningslinjer. 

 

6. PTU arrangerer «seminarserie i psykoterapiveiledningens pedagogikk» i utdanningen av 

veiledere i psykodynamisk psykoterapi, behandler søknader og tildeler stipend (Fond 1) til 

psykoterapiveilederutdanning og arrangere årlige etterutdanningsseminarer for godkjente 

psykoterapiveiledere. 

 

7. PTU arrangerer psykoterapiseminarer i forbindelse med Npf’s årlige seminar for leger i 

psykiatri (VEKA). Utvalget skal følge med på psykoterapiutviklingen nasjonalt og 

internasjonalt, og bidra til at ny kunnskap gjøres kjent for fagfeltet. 
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2.2 Spesialitetskomitéen i psykiatri 

 

Komitéens sammensetning 

Komitéen er valgt for en fire års periode f.o.m 2014 t.o.m. 2017. Komitéens medlemmer har i 

2016 vært Morten S. Selle, universitetsrepresentant Edvard Hauff, Randi-Luise Møgster, 

Benedicte Thorsen-Dahl, Anne Kamps (vara), Saeed Moradi (vara), Anne Karine Mykland 

(YLF vara) og Mihalis Constantinou (YLF, fra mars 2014). 

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 

1400 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: Randi-Luise Møgster. 

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. Benedicte Dahl Slaastad, Anne Kamps og Morten S. Selle har 

vært brukt som sakkyndige.  

Kursgodkjenning: Anne Kamps. Anker og prinsipielle saker møtebehandles. 

Institusjonsgodkjenninger: Saksforberedelser fordeles region-/fylkesvis i komitéen, med felles 

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

mars/april.  

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. 

 

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

Kontaktperson til UEMS: E. Hauff. 

European Forum for All Psychiatric Trainees (EFPT): Mihalis Constaninou og Anne Karine 

Mykland. 

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

Styremedlem i LIPS: Mihalis Constaninou 
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Komitéens møter 

Komitéen hadde 7 ordinære møter i 2016. Møtet i april var et to-dagersmøte med behandling 

av rapportene fra alle utdanningsinstitusjoner (Serus-rapportene) og søknader om utvidete 

institusjonsgodkjenninger. Komitéen har også hatt møte med Psykoterapiutvalget.  

I forbindelse med ny spesialitetsordning hadde komiteen et to-dagers møte i juni, dels 

sammen med spesialitetskomiteene i BUP og Rus- og avhengighetsmedisin. 

 

Leder og YLF-representant har deltatt på Spesialitetsrådets årlige seminar 2.-3.5.16. 

Leder har deltatt på Npf-styrets møter med underutvalgene 10.6. og 9.12.16. 

 

I forbindelse med Helsedirektoratets arbeid med ny spesialitetsordning har Komiteen brukt 

mye tid og arbeid på å utarbeide forslag til nye læringsmål, i godt samarbeid med 

Psykoterapiutvalgets leder Kjersti Lyngstad og Tordis Sørensen Høifødt fra styret. 

 

2016 var et intensivt og krevende år for Komiteen pga det omfattende arbeidet med nye 

læringsmål i den kommende nye spesialitetsordningen. 

 

Komitearbeidet er et omfattende dugnadsarbeid fra komiteens medlemmer; bortsett fra 

møtene skjer arbeidet i medlemmenes fritid og ingen av medlemmene er frikjøpt. 

 

 

1. Spesialistreglene 

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

mer konkrete innholdskrav og resultatorientering i spesialistutdanningen. Vårt forslag til nye 

spesialistregler. Forslaget ble vedtatt av Årsmøtet i Npf 17.3.2010 etter intern og ekstern 

høring. 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. 

De nye reglene begynner nå å bli tatt i bruk av flere LIS, slik at det er viktig at 

utdanningsutvalgene setter seg godt inn i de nye reglene, særlig veiledningen vi har utarbeidet 

for attestasjonslisten. 

 

Fra 2019 vil kun den nye spesialistordningen gjelde, hvor det kun er læringsmål som vil være 

forskriftsfestet og dermed obligatoriske. Vi vil oppfordre alle institusjoner til å fortsette med å 

bruke dagens reglement (tjenestetid, kurs og veiledning) for å oppnå læringsmålene; slik 

opprettholder vi kvaliteten på utdanningen vår og sikrer nasjonal felles standard. 

 

Psykoterapiutvalget tok initiativ til å se nærmere på kravene til psykoterapiveiledningen. 

Initiativet og forslag til eventuelle endringer vekket mye debatt og engasjement på årsmøtet til 

Norsk psykiatrisk forening, som medførte at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har levert 

en betenkning med konkrete forslag som vil bli diskutert videre i foreningen i 2017. 
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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 de siste tiår 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.   

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 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 med hensyn til de nye 

spesialistreglene ble påbegynt i 2014 og ble ferdigstilt i desember 2015. 

 

4. Kursvirksomheten 

Det obligatoriske psykiatrikurset, "grunnkurset" (fem dagers internatkurs x fem i løpet av to 

og et halvt år etter gammel ordning, i de nye reglene redusert til fire uker) arrangeres av 

spesialitetskomitéen i samarbeid med Koordinatorkontoret for legers videre- og 

etterutdanning i Trondheim. Det er komitéen som rekrutterer lederne. 

To nye kursserier er startet i 2016, alle etter nye regler.  

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

med på det obligatoriske psykiatrikurs som har ca. 40 deltagere. 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.  

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 over 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). 

  

Noen kandidater opplever fortsatt vanskeligheter med å få dekket alle utgiftene til 

grunnkursene. Det har tidligere hendt at enkelte av de store helseforetakene har nektet 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 
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foretaket, medfører geografiske ulikheter i utdanningsbetingelsene for LIS og viser en 

manglende forståelse for psykiatrifagets egenart. 

  

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. 

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

og opplegg i disse kursene, og de første gikk av stabelen våren 2014 og i desember 2015 ble 

det obligatoriske emnekurset i psykofarmakologi arrangert for første gang. De fleste kurs 

arrangeres nå regelmessig, enkelte to ganger årlig og enkelte en gang årlig. 

Vi er helt avhengig av at disse kursene blir et felles ansvar for hele fagmiljøet, særlig 

underutvalgene. Videre anbefaler vi at to emnekurs fast arrangeres parallelt med 

Psykiatriveka. Utvalg for alderspsykiatri har gått foran med et godt eksempel ved å lage en 

mal for kurset som går på omgang mellom de alderspsykiatriske miljøene i de byene hvor 

Psykiatriveka arrangeres, slik at det nå er etablert fast praksis med obligatorisk emnekurs i 

alderspsykiatri under psykiatriuken. Det har ennå ikke lyktes komiteen å få et fagmiljø til å ta 

ansvar for det obligatoriske emnekurset i neuropsykiatri, og vi arbeider fortsatt med å definere 

innholdet i dette kurset.  

 

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 (Psykoterapiveiledningens pedagogikk og Veilederseminar i kognitiv terapi). 

 

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 obligatoriske emnekursene har nå stående 

godkjenninger: ECT, de obligatorisk emnekursene i gruppepsykoterapi, psykodynamisk 

psykoterapi og i kognitiv terapi, alderspsykiatri. 

 

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 2016:  

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. 

http://www.psych.org/
http://www.wpanet.org/
http://www.aep.lu/
http://www.ecnp.nl/
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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. 

  

Komitéen behandlet 250 søknader om godkjenning av kurs i 2016 (2015: 193, 2014: 196, 

2013: 193, 2012:182, 2011: 179, 2010: 179, 2009: 157, 2008:176), 59 ble avslått (2015: 68, 

2014: 81, 2013: 84, 2012: 91, 2011: 84, 2010: 89, 2009:59).  

114 (2015: 90, 2014: 64, 2013: 65, 2012:70, 2011: 66, 2010: 65) ble godkjent for både 

spesialistutdanning og etterutdanning og 77 (2015: 69, 2014: 51, 2013: 44, 2012: 21, 2011: 

20, 2010: 25) bare for etterutdanning. Fire kurs var obligatoriske emnekurs. 

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. 

 

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 67 rapporteringspliktige institusjoner i 2016 (2015: 69, 2014: 71). 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 at 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.  
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7.  Besøk spesialitetskomitéen har gjennomført 

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 2016 var følgende institusjoner planlagt besøkt: Jæren DPS, UNN, institusjonene i Østfold 

og Aust-Agder. Avhengig av rapporteringen av utdanningsvirksomheten for 2015 (Serus-

rapportene) og komitéens kapasitet kan disse planene bli endret.  

 

Pga det omfattende arbeidet med nye læringsmål osv, ble institusjonsbesøk nedprioritert. 

Jæren DPS 4.2.16: Komiteens hovedinntrykk er at Jæren DPS ivaretar sin oppgave som 

utdanningsinstitusjon på en god måte. Inntrykket er i all hovedsak positivt, med et stabilt og 

faglig orientert miljø. Det virker som at utdanningsutvalget fungerer bra, slik at f.eks. 

internundervisningen er godt organisert. Halvårsevalueringene gjennomføres som planlagt, og 

det rapporteres om god anledning til kursdeltagelse for leger i spesialisering. Det rapporteres 

om velfungerende klinisk- og psykoterapiveiledning. Det er lite kjennskap til forskning blant 

LIS på Jæren, dette fremstår som et forbedringsområde. 

Akutt-tjenesten: Jæren DPS har siden opprinnelsen i 2001 vært godkjent for tjenesteområdet 

akutt-tjeneste. Spesialitetskomiteen har i de siste årenes SERUS-tilbakemelding stilt spørsmål 

om hvorvidt akutt- tjenesten ved Jæren DPS er fullverdig da det ikke er mottaksfunksjon 24/7.

 I 2015 økte institusjonen fra 5 til 6 LIS stillinger, og utvidet mottakstiden fra 08-15 til 08-17. 

Vurdering etter møtebehandling i komiteen 09.03.16: Komiteen er fortsatt ikke helt overbevist 

om at det er fullverdig akutt-tjeneste ved Jæren DPS. Vi ser det er gjort noen tiltak ila. 2015, 

og ber derfor om ytterligere oversikt over følgende for 2015 i neste SERUS rapport: Totalt 

antall akuttpasienter, antall som kommer via Stavanger, antall tvangsvedtak, antall TUD 

pasienter inn på natt og antall pasienter med rus/dobbeldiagnostikk. Ifbm. innføringen av 

krav til faste stillinger og krav til 5 års plan bør Jæren DPS vurdere et organisert 

samarbeid/rotasjonsordning med SUS. Konklusjonen blir at endelig beslutning utsettes til 

neste års SERUS-rapportering. Inntil videre anbefales uendret godkjenning. 

Komiteen anbefaler at institusjonen fortsatt skal være godkjent for 3 års tjeneste. 

Psykiatriske avdelinger Sykehuset Østfold 6.3.16: Sykehuset fremstår å tilby LIS god 

undervisning, noe mulighet for forskning og bredt tilbud om 3. års psykoterapiveiledning. 

Hovedutfordringene ved avdelingene er manglende systematisk tilnærming til informasjon om 

krav. Utdanningsutvalget har en viktig rolle i forbedring av dette slik at god nok kompetanse 

om utdanning finnes og er tilgjengelig for alle ned til enkelt LIS nivå. 

På avdelinger med periodevis lav overlegedekning må det legges inn kompenserende tiltak, 

for LIS og planlegges godt.  
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Spesialitetskomitéen ønsker spesifisering vedrørende etterutdanning av spesialister og mer 

detaljert informasjon vedrørende overlegedekningen i kommende SERUS-rapporter. Planlagte 

endringer i organisering og spesialistdekning skal også beskrives. 

 

I 2017 planlegger vi å besøke UNN og Sørlandet sykehus. Avhengig av rapporteringen av 

utdanningsvirksomheten for 2016 (Serus-rapportene) og komitéens kapasitet kan disse 

planene bli endret.  

 

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. 

 

Antall søknader om fordypningstjeneste går ned. I 2016 behandlet vi 7 saker (2014: 27, 2013: 

60 - som omfattet ca 130 forskjellige poster/enheter/team, 2015: 8) og de fleste 

utdanningsinstitusjonene har nå godkjenninger også for fordypningstjeneste.  

 

Komiteen har vektlagt å få mer ensartet benevnelse på de forskjellige aktuelle områdene, og 

har diskutert nøye avgrensingene mellom fordypningsområder og nærliggende obligatoriske 
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tjenesteområder for å sikre at det faktisk blir en fordypning i noe annet enn det obligatoriske 

tjenesteområdet.  

 

9. Kvalitetssikring av utdanningen 

Vurdering av årsrapportene for utdanningsvirksomheten (Serus-rapportene) og 

institusjonsbesøkene utgjør en viktig del av kvalitetssikringen.  

 

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. Ny revisjon er 

på vei. Kursets rammer og innhold er endret i forbindelse med de nye reglene. Det 

obligatoriske psykiatrikurs har nå kursprøver i hvert delkurs. 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.  
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For øvrig har Helsedirektoratet bedt om oversikt over hvilken undervisning LIS får om Lov 

om psykisk helsevern.  

 

Utdanningsutvalgene 
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 i psykiatri 2013, 2014, 2015 og 2016 

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

bekymring med hensyn til rekruttering av norske leger til psykiatri og kjønnsfordelingen.  

Utfyllende detaljer kan fås fra Legeforeningens statistikksjef Anders Taraldset, 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Spesialister/Historikk-antall-

spesialistgodkjenninger/.  

 

Legeforeningens medlemsregister viser per januar 2017 for psykiatri totalt 972 overordnede 

og 541 underordnede sykehusleger (LIS). 

Norsk Psykiatrisk forening har per januar 2017 blant sine ordinære medlemmer 912 

overordnede og 546 underordnede sykehusleger (LIS). 

Dette er en nedgang fra i fjor, noe som trolig skyldes manglende ajourhold av arbeidsforhold i 

medlemsregisteret. Årsaken til at det er færre overordnede sykehusleger i Norsk Psykiatrisk 

forening enn i Legeforeningens medlemsregister, er at dobbeltspesialister bare er medlemmer 

av én fagmedisinsk forening, mens tallene i Legeforeningens medlemsregister ikke har noen 

tilsvarende begrensning. Tallene her omfatter spesialister som også ville vært rapportert på 

andre spesialiteter fordi de har mer enn én spesialistgodkjenning. 

 

Forøvrig er psykiaterdekningen i Norge 27,5 psykiatere per 100 000. Når det gjelder 

rekruttering til vår spesialitet er det 7,1 % av ferske cand.med. samlet de siste fem år (altså 

nyutdannede fra norske universitet og norske cand.med. som har studert utenlands) som 

beginner som LIS i psykiatri. 

 

Det er i 2016 gitt totalt 88 spesialistgodkjenninger i psykiatri, (2015: 93, 2014: 123, 2013: 

104) hvorav bare 15 konverteringer (2015: 37, 2014:23, 2013: 37). Fire av disse er fra 

Sverige, tre fra hvert av landene Danmark, Polen og Romania, og to fra Tyskland. Av alle de 

88 godkjenningene er 58 gitt til norske statsborgere. (2015: 45, 2014: 81, 2013: 58 ). Det 

totale antallet spesialistgodkjenninger i psykiatri har både i 2015 og i 2016 vært de laveste 

tallene siden 2008 (93) eller 2006 (82), dersom vi ser bort fra 2012 da tallene for 

spesialistgodkjenninger var usedvanlig lave i alle spesialiteter sett under ett (866, i psykiatri 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Spesialister/Historikk-antall-spesialistgodkjenninger/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Spesialister/Historikk-antall-spesialistgodkjenninger/
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72). For spesialistgodkjenninger etter norske regler derimot, er antallet i 2016 blant de høyeste 

noensinne. 

Det er dermed registrert 73 spesialistgodkjenninger i psykiatri etter norske regler i 2016 

(2015: 56, 2014: 100, 2013: 67). Dette er det tredje høyeste antallet noensinne. Dette var bare 

høyere 2014 da det var 100 spesialistgodkjenninger etter norske regler, og i 2001 da det var 

75. 

Det var 62,5 % kvinner blant alle spesialistgodkjenningene i psykiatri i 2016 (2015: 58,1 %, 

2014: 65,9 %, 2013: 56,7 %). Det har vært klart kvinneflertall blant spesialistgodkjenningene 

i psykiatri hvert år siden 2010, og det har vært kvinneflertall blant spesialistgodkjenningene i 

psykiatri de fleste av årene siden 2003, både totalt sett og for norske regler. 

Det var 65,8 % kvinner blant spesialistgodkjenningene etter norske regler i 2016 (2015: 66,1 

%, 2014: 71,0 %, 2013: 59,7 %). De fleste av årene har det vært høyere kvinneandel for 

godkjenninger etter norske regler enn for konverteringene, men i enkelte av årene er dette 

motsatt.   

    

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

om sakkyndig råd fra oss. I 2016 vurderte vi 21 saker, (2014: 28, 2015: 10) (dvs at litt over en 

fjerdedel av spesialistgodkjenningene gitt etter norske regler ble gitt etter en sakkyndig 

vurdering fra oss). Vi frykter at vår kunnskap om de lokale utdanningsforholdene dermed ikke 

kommer til anvendelse i søknadsbehandlingen, noe som vil redusere kvalitetssikringen av 

LIS. 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.  

 

Videre skaper det problemer både for LIS og arbeidsgivere at saksbehandlingstiden er fra 4 til 

9 måneder i HDir, uavhengig av eventuell sakkyndig vurdering. Vi oppfordrer alle LIS og 

kliniske veiledere om å gå grundig gjennom alle attestene og sikre at alle nødvendige 

opplysninger er med, samt at LIS har tilstrekkelig tjenestetid i de enkelte tjenesteområdene, 

samt samlet sett. Dette kan gjøre saksbehandlingstiden noe kortere. 

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 Bergen, Oslo, Stavanger og Trondhjem. 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 Standing Committee on Education 

(www.uemspsychiatry.org). Han deltok på møte i 15.-16.4.16 Warszawa og 13.-15.10.16 

Wien. Forslaget til kompetansekrav til fremtidige psykiatere i Europa, slik at de kan forholde 

seg til flyktninger på en profesjonell måte (tidligere oversendt Legeforeningen og Norsk 

psykiatrisk forening), ble godkjent på møtet i Wien etter å ha blitt behandlet i de nasjonale 

medlemsorganisasjonene. Dette dokumentet kan nå distribueres vidt.  

http://www.uemspsychiatry.org/
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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 

Kurs 

Finansiering: Det obligatoriske grunnkurset er organisert som et internatkurs. Internatkurs 

utfordres enkelte ganger når HFer som ikke lenger vil dekke fullpensjon, noe som vil gå 

utover innholdet i disse kursene og gjennomføringen av dem. Dette er tidligere vært rapportert 

som problem både for kursdeltagerne og kurslederne. 

Planlegging: Det er ønskelig for LIS og arbeidsgiver å kunne langtidsplanlegge 

kursdeltagelse, og komiteen arbeider sammen med Kurskoordinatorene med å koordinere 

kursarrangørenes planlegging slik at dette blir mulig.  

 

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 er en 

mulighet for å avdekke og dokumentere dette. 

 

Overlegedekning 
Enkelte utdanningssteder er preget av hyppig og ofte langvarig bruk av overlegevikarstafetter, 

som ofte er bekymringsfullt mht læringsmiljøets kontinuitet og innhold. 

 

14. Eventuelt 

Ny spesialiststruktur: Helsedirektoratet har i 2016 fortsatt arbeidet med ny spesialiststruktur. 

I vårt høringssvar til vedrørende Helsedirektoratets forslag til Spesialistforskriften bemerket 

vi at flere av forslagene innebærer en interessekonflikt mellom drift og utdanning, dvs at 

samme ledelse som er underlagt strenge økonomiske krav samtidig skal ha ansvar for 

utdanningen. Resultatet kan fort bli en utvannet utdanning fordi det er store muligheter for 

ledelsen til å prioritere drift og behov for arbeidskraft. Dermed blir det kortsiktige hensyn som 

settes foran de langsiktige og faglige om å utdanne faglig kompetente og dyktige spesialister. 

Videre er det stor fare for regionale forskjeller, utfra RHFenes og HFenes interesser. Dette 

kan neppe være forenlig med en desentralisert og likeverdig helsetjeneste. 

Vi understreket også viktigheten av læringsaktivitetene, noe vi mener også bør defineres med  

minstetid på de enkelte kliniske enheter. Tydelige krav til utdanningsaktiviteter, inkludert 

undervisning og kurs, motvirker at utdanningen uthules og utvannes og blir avhengig av det 

enkelte HFs og RHFs økonomiske og ressursmessige prioriteringer. 
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Vi vurderer det som positivt at deler kan gjennomføres f eks hos avtalespesialister. 

 

Vi påpekte spesifikt vår unike ordning med veiledning: I dagens regler er både den ukentlige 

kliniske veiledningen og psykoterapiveiledningen obligatoriske utdanningselement; den 

kliniske veiledningen skal være ukentlig og psykoterapiveiledningen er på minimum 105 

timer over minimum tre år. Disse to elementene er av vesentlig verdi for utdanningen i 

psykiatri og det er viktig at disse to elementene gis av kvalifiserte veiledere: Den ukentlige 

kliniske veiledningen må gis av ferdig spesialist, og psykoterapiveiledningen må gis av 

psykiater med formell psykoterapiutdannelse og psykoterapiveiledningskompetanse. Dette 

bør forskriftsfestes for å sikre at den ferdige spesialist i psykiatri har grunnleggende 

relasjonskompetanse og psykoterapeutisk kompetanse. 

 

Vi fikk gjennomslag for at vi ikke skulle ha overlappende spesialisering med BUP eller Rus-

og avhengighetsmedisin, dvs at vi ikke har LIS 2 felles med disse to spesialitetene. 

 

Kort oppsummert mener vi at våre spesialitetsregler og slik spesialiseringen i psykiatri er lagt 

opp i dag, er av høy kvalitet og bør ikke endres på.   

 

Høringer: Komiteen har også levert høringssvar til spørsmål om Grunnutdanningen i 

medisin, Etterutdanning, Læringsmål for del 1 i spesialistutdanningen og til Læringsmål for 

Felles kompetansemoduler. Leder har også besvart en spørreundersøkelse fra WPA om 

Training in psychiatry. 

 

Annet: På initiativ fra leder har HDir forbedret Standardattesten for tjeneste slik at den er 

tilpasset psykiatri. I samarbeid med HDir er attestasjonsskjemaet noe revidert. 

LIS i avtalepraksis har så vidt vært drøftet, dette blir det muligheter for i den nye 

spesialitetsordningen. 

 

 Saksbehandlingen i sekretariatet i fagavdelingen i Legeforeningen fungerer bra og 

samarbeidet mellom komité og utdanningsseksjonen er god.  

 

 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.  

 

 Vi merker at det er mange som ikke har særlig kjennskap til dagens regler, og heller 

ikke særlig forståelse av fagets spesifikke læringsbehov, både i HDir og i 

institusjonene; noe som ofte fører til misforståelser og nye problemstillinger som må 

oppklares av sekretariatet eller av undertegnede.  

 

Morten Selle 

Leder 
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2.3 Utvalg for Psykiatriveka 

 

Utvalgets mandat er å planlegge og arrangere «Psykiatriveka» -den årlige fag og 

foreningsuken for leger i psykiatrien. 

 

Navnet på utvalget ble i 2016 endret fra Etterutdanningsutvalget til Utvalg for Psykiatriveka, 

et navn som bedre gjenspeiler utvalgets mandat. 

 

Målsetningen for konferansen er å være den viktigste faglige møteplassen for leger i 

psykiatrien. Vi ønsker også gjennom det sosiale programmet å skape arenaer for å bygge gode 

kollegiale og faglige nettverk. 

 

Utvalget arrangerte i mars 2016 Psykiatriveka i Trondheim. Arrangementet var godt besøkt. 

Det ble under Psykiatriveka arrangert obligatorisk emnekurs for LIS i alderspsykiatri. 

Utvalget har etter dette arbeidet med å planlegge det faglige og sosiale programmet for 

Psykiatriveka i Oslo 2017. Alle underutvalg i foreningen ble invitert til å bidra i 

planleggingen av programmet. Vi avholdt et møte med fagmiljøene i Oslo og lokal komite i 

april. 

 

Planleggingen har resten av året skjedd i nært samarbeid med aktuelle utvalg og lokal komite. 

Det har vært to møter mellom representanter for utvalget og lokal komite i Oslo. Den øvrige 

planleggingen har foregått per mail og telefonmøter. 

 

Psykiatriveka har en egen hjemmeside www.psykiatriveka.no. Her legges informasjon ut 

fortløpende og vi tilstreber en oppdatert og brukervennlig nettside. I tillegg legges jevnlig 

informasjon ut på sosiale medier. 

 

Utvalget har inneværende periode hatt følgende medlemmer: Ane Toft, Kathinka Meirik, 

Mette Elise Tunset, Marianne Bjørkholt og Erik Johnsen. Erik Johnsen var leder fram til han 

gikk ut av utvalget etter Psykiatriveka i mars. Marianne Bjørkholt overtok som ny leder. 

 

Marianne Bjørkholt 

Leder 

 

 

2.4 Kvalitetsutvalget 

 
Aktivitet siste år 

Utvalget møttes i forbindelse med Psykiatriveka 2016 og har ellers hatt 2 telefonmøter. Utvalget 
var ansvarlig for en sesjon på Psykiatriveka 2016. 

 

Høringsuttalelser  

Utvalget har avgitt en rekke høringsuttalelser og deltatt i møter knyttet til høringer. 

 

Planarbeid  

Flere fra utvalget har deltatt i ulike plangrupper opprettet av Legeforeningen eller direktorat. 

 

 

http://www.psykiatriveka.no/
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Rapporter  

Utvalget har gitt innspill til strategidokumenter og handlingsplaner fra Npf. 

 

Spesialistutdanningen, herunder evt. deltagelse på obl. grunnkurs o.l.  

Flere av medlemmene benyttes som forelesere ved grunnkurs i ulike spesialiteter. 

  

Planlagt aktivitet neste år 

Utvalget har ansvaret for en sesjon på Psykiatriveka 2017 og planlegges nedlagt etter det.  

 

Lars Lien 

Leder 

 

 

2.5 Utvalg for alderspsykiatri 

 
Sammensetning: 

Dagfinn Green tok over som leder i utvalget fra mai da Eivind Aakhus takket for seg etter 8 år 

som leder. Mina Bergem ble nestleder. Ellers ingen endringer i utvalgets sammensetning i 

2016. 

 

Planarbeid, rapporter og innspill: 

 Utvalget avga innspill til Npfs utviklingsplan hvor vi la vekt på at vi ikke ønsket 

ytterligere nedbygging av sengekapasiteten til de alderspsykiatriske avdelingene, samt 

at vi mener at DPSene må gjennom en betydelig kompetanseheving innen 

alderspsykiatri om de skal ta over en del av utredning og behandling av de 

alderspsykiatriske pasientene. 

 Utvalget tok initiativ til et brev til Helsedirektoratet hvor Npf gjør oppmerksom på at 

demens ikke er med som sykdomsenhet innen fagfeltet psykiatri  

 

Høringsuttalelser:  

Utvalget har i 2016 avgitt høringsuttalelser i følgende saker 

 Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3 

 Nasjonale retningslinjer ECT 

 

 

Kursaktivitet:  

 Alderspsykiatrisk verksted Sem, juni 2016, med ca 40 spesialister fra hele landet 

 

 Alderspsykiatrisk sesjon på Psykiatriveka, Trondheim mars 2016: Kognitiv 

atferdsterapi for eldre, ledet av Mina Bergem. 

 

 Det obligatoriske emnekurset i alderspsykiatri ble arrangert for andre gang på 

Psykiatriveka i Trondheim. Ansvarlig for kurset var leder i utvalget, Dagfinn Green. 

 

Representasjon: 

Utvalgets medlemmer har følgende verv utenfor Utvalget: 

Dagfinn Green deltar i arbeidsgruppe for nasjonale faglige retningslinjer og veileder om 

utredning av demenssykdom og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. 
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Mina Bergem er representant i sakkyndigkomité for alders- og sykehjemsmedisin, er medlem 

av referansegruppen for ferdigstillelse av veileder i alderspsykiatri og er styremedlem i 

Alzheimer-fondet Civitan. 

 

Eivind Aakhus er medlem i referansegruppen for ferdigstillelse av veileder i alderspsykiatri, 

er medlem i arbeidsgruppe for ferdigstillelse av retningslinjer for ECT og medlem i juryen til 

Leon Jarners Minnefonds årlige pris innen demensforskning. 

 

Bernhard Lorentzen er medlem i arbeidsgruppe for ferdigstillelse av veileder i alderspsykiatri, 

medlem i redaksjonskomiteen i Demens og Alderspsykiatri og er medlem i juryen til Leon 

Jarners Minnefonds årlige pris innen demensforskning. 

 

Utvalget har stor nytte av en sekretærfunksjon (p.t Eva Martinsen ved avdeling for 

alderspsykiatri, Sykehuset innlandet) i forbindelse med kommunikasjon med kollegene og 

organisering av epost-kontakt og påmeldinger til Overlegeverkstedet. 

 

Vi opplever også at vi har god og nyttig dialog med Styret i Norsk psykiatrisk forening, 

spesielt rådgiver Ola Marstein og leder Anne Kristine Bergem. 

 

Planlagte aktiviteter 2017: 

Utvalget vil fortsette sitt nettverksbyggende arbeid for å styrke det lille fagmiljøets følelse av 

identitet og fellesskap.  

 

Mina Bergem i samarbeid med alderspsykiatrimiljøene ved OUS og AHUS arrangerer årets 

obligatoriske emnekurs i alderspsykiatri i forbindelse med Psykiatriveka i Oslo. 

 

Utvalget fortsetter å arrangere årlige alderspsykiatriske overlegeverksted på Sem i Asker. 

 

Dagfinn Green 

Leder 

 
 

2.6 Utvalg for biologisk psykiatri 

 
1. Utvalgets medlemmer  

o per 1. januar 2016: Solveig Klæbo Reiten, Inger Kragh Nyhus, Per Ivar Finseth, 

Anders Lund, Trude Fixdal, Torfinn Hynnekleiv (leder). 

o per 1. januar 2017: Per Ivar Finseth, Anders Lund (nestleder), Torbjørn 

Elvsåshagen, Tone G. Henriksen, Hedda Beate Soløy-Nilsen, Rune A. Kroken 

(leder). 

2. Aktivitet siste år, herunder møter, kurs m.m. 

o Gardermokurset ble arrangert 17. november 2017. Møtet hadde bra påmelding og 
fikk god evaluering. 

3. Planlagt aktivitet neste år, herunder møter, kurs m.m.  

o Obligatorisk emnekurs i psykofarmakologi arrangeres 9.-12. januar 2017. Det er 

påmeldt 90 deltagere. Det er startet planlegging av det neste emnekurs som 
arrangeres i Bergen januar 2018. 
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o Gardermokurset planlegges arrangert 16. november 2017. 

4. Høringsuttalelser 

o Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling -ECT  

o Nasjonalfaglig retningslinje for spiseforstyrrelser   

5. Spesialistutdanningen, herunder evt. deltagelse på obl. grunnkurs o.l.  

o Utvalget avga uttalelse til Læringsmål ny spesialistordning 

6. Annet  

o Hjernerådet: Torfinn Hynnekleiv og Hedda Beate Soløy-Nilsen har deltatt på 

møter. 

 

Rune Andreas Kroken 

Leder 

 

 

2.7 Utvalg for CL-psykiatri 

 

Utvalget har i 2016 bestått av: 

Leder Birgitte Boye, OUS 

Ann-Christin Øren Rivernes, AHUS 

Friedricke Fritzel, SUS 

 

Aktiviteter 

 

Møter i utvalget: 

 

20.5.16 

Utvalgsmøte ved Haukeland sykehus, planlegging av Nasjonal C-L konferanse, fordeling av 

oppgaver og verv i utvalget. Til stede: Birgitte Boye, Ann-Christin Øren Rivenes, Friedericke 

Fritze. 

 

28.11.16 

Utvalgsmøte (Scandic Hotel Edderkoppen). Endelig planlegging av Nasjonal 

landskonferanse. Diskusjon av utvalgets holdning til brev fra styret om forventninger til hva 

utvalget kan bidra med, diskusjon om navneendringsforslag fra styret. Til stede Birgitte Boye, 

Ann-Christin Øren. 

 

28.11.16-29.11.16 

Nasjonal landskonferanse for C-L psykiatri (Sandic Hotell Edderkoppen). Tema:  

utredning og prosedyrer, behandling og forekomst av psykiske lidelser ved svangerskap og  

pureperium, depresjon postpartum, organisering av C-L psykiatri i Norge og Sverige.   

Deltagere: Tone Bowim, Tonje Østvold Byhre, Sondre Sperle Engebretsen, Ola Enliden, John  

Christian Fløvig, Nina Holte Grabner, Brit Ingunn Hana, Ingvild Strand Hovland, Trond  

Jørgensen, Dag Gunnar Milje, Anders Mobråten, Astrid Berge Norheim, Alla Passeniouk,  

Tone Margrethe Olsbu Skaali, Ian Thomas Kogstad Small, Melika Rizvanbegovic Thompson. 

Foredragsholdere: Ásgeir Bragason, psykiater, Diakonhjemmet, Idun Røseth, psykolog, 

Skien, Jan Øystein Berle, professor dr. med, overlege, psykiater, Bergen, Lars Wahlstrøm, 

Psykiater, Huddinge, Stockholm, Øivind Ekeberg, psykiater, Oslo. 
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Utvalget har hatt kontakt på mail og telefon i 2016. Hele utvalget har fått muligheten til å 

uttale seg om rapporter, planarbeid og høringsuttalelser. 

C-L utvalget har sammen med en gruppe ved OUS og C-L Bup gjort en undersøkelse av C-L 

psykiatrien i Norge. Resultatet er sendt for publisering i Tidsskrift for Den norske 

legeforening som en artikkel. 

To deltakere på EAPM (Bigitte Bøye, Øystein M. Christiansen). 

Siste onsdag i måneden har det vært holdt møter på Radiumhospitalet for de som driver med 

C-L psykiatri i Oslo området. Det har vært deltakere fra AHUS, Lovisenberg, 

Diakonhjemmet, Bærum sykehus, og OUS (Ullevål, RH, RAD). 

Planlagt aktivitet 2017 

17.3.17: Utvalgsmøte i Oslo. Planlegging av nasjonal C-L konferanse 2017. November 2017 

utvalgsmøte og nasjonal C-L konferanse 

Høringsuttalelser 

C-L utvalget har gitt innspill til høring i strategi om psykisk helse i befolkningen, som skal 

omfatte helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettede aspekter. 
C-L utvalget har også gitt innspill til læringsmål i spesialiteten psykiatri. 
 

Planarbeid 

C-L utvalget har skrevet forslag til mandat og utviklingsplan for C-L utvalget. 

 

Birgitte Boye 

Leder 

 

2.8 Utvalg for forebyggende psykiatri 

 

Utvalget består av 4 medlemmer og 2 fra Nbupf. 

 

Fokus er fortsatt på tiltak som kan bidra til å gjøre barndom og oppvekstsituasjonen best 

mulig for barna.  

 

Vi har hatt 3 heldagsmøter i Oslo, samt telefonmøter og utveksling via e-post. 

 

Strategidokumentet er arbeidet videre med. I tråd med dette har vi initiert tiltak for å bidra til 

økt oppmerksomhet på barnas omsorgs- og oppvekstsituasjon i utdanningene. Vi har hatt 

plenumssesjon og parallellsesjoner på Psykiatriveka 2016 og plenumssesjon på BUP-dagene 

2016. 

 

Utvalgsmedlemmer har undervist på grunnkurs. 

 

Fokusområdene er fortsatt: 
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 Familie/oppvekstforhold for barn 

 Barnehage og skole 

 Allmennlege/fastlegefunksjonen 

 Helsesøsterfunksjonen 

 Psykiaterens/barnepsykiaterens spesialistutdanning og funksjon 

 Spesialisthelsetjenestens arbeidsmåter og prioriteringer. 

Utvalget har gitt innspill til diverse høringsuttalelser: 

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon, 

skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 

 

Veileder i arbeid med pårørende. 

 

Utvalget har dessuten bidratt med innspill til læringsmål for spesialistutdanningen, innspill til 

utvalgsstruktur i foreningen og mandat for vårt utvalg.. 

 

Leder har deltatt på møtet med utvalgslederne. 

 

Medlemmer har vært aktive i media. 

 

Planlagt aktivitet neste år: 

 Deltagelse på Psykiatriveka i Oslo og på BUP-dagene med bl.a. parallellsesjoner. 

 2 utvalgsmøter i Oslo. 

 Deltagelse på utvalgsledermøter. 

 Initiere møter med helsemyndighetene. 

 Tilby undervisning på spesialistutdanningens grunnkurs. 

 

Ole-Bjørn Kolbjørnsrud 

Leder 

 

2.9 Utvalg for grunnlagsproblemer 

 

Medlemmer: 

Utvalget bestod ved utgangen av 2016 av Arne Thorvik (nestleder, Tønsberg), Christian  

Hagen (LIS, Molde), Erik Falkum (Oslo), Kristin Lie Romm (Oslo), Victoria Akre (Oslo), 

Øyvind Urnes (Oslo) og Petter Andreas Ringen (Oslo).  

 

Aktiviteter:  
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Seminar: 

 Psykiatriveka, Trondheim, mars 2016: Plenumsseminar om RDoC. 

  

Høringsuttalelser og innspill sendt styret: 

 

 Samtykkekompetanse, januar 2016 

 ECT, september 2016 

 Psykiatrisk testamente, september 2016 

 Spesialistutdanning (forskrift og læringsmål), august 2016 

 Innlegg i VG om tvang, november 2016 

 

Utvalget har hatt to møter i Oslo i tillegg til epostaktivitet. 

 

Økonomi (med forbehold om justeringer av uferdig årsoppgjør): 

 

Utgifter:   

2 utvalgsmøter med bespisning   Kr   3 432,00 

  Reiseutgifter:       Kr   3 061,00 

  Total        Kr   6 493,00 

 

  

Planlagte aktiviteter 2017: 

 Parallell Psykiatriveka 2017, torsdag: Sinn og hjerne/bevissthet.  

 Plenum Psykiatriveka 2017, fredag: Profesjon. 

 «Adventseminar» november/desember 2017: Tema ikke endelig bestemt pt. Beregner 

tilsvarende overskudd som i 2015. 

 Avventer mulig «oppdrag» fra styret, totalkapasitet i utvalget må vurderes når 

arbeidsoppgaver planlegges  

 

 

Petter Andreas Ringen 

Leder 

   

2.10 Utvalg for helseøkonomi og helsetjenester 

 

Sammensetning og møter: 

Utvalget er et felles utvalg med Nbupf. Medlemmene i 2015 har vært:  

 

Fra Npf: John Berg, leder (HiOA), Ola Marstein (avtalespesialist, Oslo), Pål Sandvik (St 

Olav) og Eva Haldorsen Kalla (LIS, Moss DPS).  

Fra Nbupf: Rikard Nygård (BUP Søndre Nordstrand, OUS) og Ranveig Pütz (LIS, Ahus). 

 

Vi har hatt 6 møter i Legenes Hus, 4 på våren og 2 på høsten. Temaer har vært utvalgets 

høringsoppgaver og generelle spørsmål om finansiering og hvordan man kan sikre at ”den 

gylne regel” blir fulgt opp.  

Utvalget har deltatt på møtene med styret og alle utvalgene i juni og desember. 
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Arbeid: 
På Psykiatriveka 2016 i Trondheim holdt utvalget en egen sesjon der to av 

utvalgsmedlemmene bidro sammen med avd.dir Fredrik Hanssen fra Helsedirektoratet som 

orienterte om innsatsstyrt finansiering i psykiatrien som skal innføres fra 2017. 

 

Vi er invitert til å holde en sesjon sammen med Kvalitetsutvalget over temaet produktivitet på 

Psykiatriveka i 2017. Utvalgsleders tema er: ”Produktivitetsteorien og incentiver; er det der 

alt henger sammen?”  

 

Utvalget har i 2016 avgitt 5 høringsuttalelser til styret:  

- Innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern 

- Opplæring i medisinsk koding 

- Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten 

- Egenandel poliklinikk 

- Betalingsordning for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern 

 

John E. Berg 

Leder 

 

 

2.11 Utvalg for rettspsykiatri 

 

Sammensetning av Utvalg for rettspsykiatri: 

Medlemmer fram til 1. mai 2016: Kjersti Narud, Arve Resløkken, Maria Sigurjonsdottir, 

Øyvind Duguid Jensen, Pia Jorde Løvgren og Bjørn Østberg (leder). Kjersti Narud, Arve 

Resløkken og Maria Sigurjonsdottir gikk da ut av utvalget. Anne Wold, Solveig Klæboe 

Reitan og Niclas Halvorsen ble valgt inn som nye medlemmer. Bjørn Østberg var leder fram 

til 1. Mai. Pia Jorde Løvgren ble valgt til leder etter 1. mai.  

Ordningen med observatør fra NBUPF er avviklet, da NBUPF nå har fått sitt eget Utvalg for 

rettspsykiatri. 

Aktivitet siste år: 

Utvalgsmøter: 

Utvalget har i 2016 hatt i alt 7 ordinære møter (noen ganger med enkelte medlemmer 

oppkoblet per telefon). Møtene har vært holdt i Legenes hus. 

Utvalget har hatt et samarbeidsmøte med Utvalg for rettspsykiatri i Norsk barne- og 

ungdomspsykiatrisk forening 20. oktober. 

Rettspsykiatriske temamøter: 

 

I 2015 startet Utvalg for rettspsykiatri opp med å arrangere rettspsykiatrisk temamøter. Det er 

tenkt at utvalget skal arrangere slike møter hvert halvår. I 2016 ble to slike møter avholdt. 

 

Møte 1: 25 mai, i kantina i Legenes hus. Tema var “Den svenske Bergwallkommisjonens 

utredning om behandlingen av straffesakene mot Thomas Quick og Norsk politi og 
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påtalemyndighets behandling av straffesakene mot Sture Bergwall – Hva kan vi lære? – 

Problemstillinger som er relevant for rettsmedisinsk sakkyndighet.” Ca 30 personer møtte.  

 

Møte 2: 20. Oktober, hvor tema var “Sakkyndige erklæringer og tvil”, og hvor ca 60 personer 

møtte.  

Utvalget opplever at det er stor interesse i det utvidede rettspsykiatriske fagmiljøet for å 

arrangere slike møter også fremover. 

 

Høringsuttalelser: 

 

Utvalg for rettspsykiatri har bidratt på følgende høringsuttalelser i 2016: 

1. Endring i salærforskriften 

 

Utvalg for rettspsykiatri har også levert andre innspill: 

1. Innspill til spesialistkomiteen angående spesialistutdannelsen: “Rettspsykiatriens plass 

i videre- og etterutdanningen i psykiatri” 

2. Notat til “Innspill til strategi om psykisk helse”. 

 

 

Bidrag til utviklingsplanen: 

 

Utvalg for rettspsykiatri har bidratt til utviklingsplanen for Norsk psykiatrisk forening med 

notatet “Mer strafferett i psykisk helsevern”, som omhandler den nye særreaksjonen for 

utilregnelige, samt nye regler for muligheter for tvangsinnleggelse av personer i varetekt. 

 

Referansegruppe i Pilotprosjekt rettspsykiatri: 

 

Utvalget har hatt representanter som har møtt i referansegruppen for Pilotprosjekt rettpsykiatri 

(MRE). Møtet ble avholdt 1. november. I den forbindelse utarbeidet utvalgets representanter 

sammen med representant for styret i Npf og representanter for NBUPF og Norsk 

psykologforening forslag til kompetansekrav for rettspsykiatrisk sakkyndige, som senere ble 

lagt til grunn av Helsedirektoratet i sitt forslag. Pilotprosjektet vil sannsynligvis videreføres 

som en nasjonal koordinering av rettspsykiatrisk sakkyndighet. Utvalget mener at 

referansegruppen bør videreføres også i det nasjonale prosjektet. 

 

Høringer i Stortinget: 

 

Utvalget har i 2016 hatt representant ved flere høringer i Stortinget.  

 

Den første høringen i januar 2016 gjaldt endringer i Straffeloven (2005), strafferettslige 

særreaksjoner mm., om utvidelse av strafferettslige særreaksjoner ved å redusere terskelen for 

handlinger som kan føre til slik dom. I tillegg til lovvedtak gjorde Stortinget vedtak om å be 

regjeringen sikre god oppfølging, starte evaluering senest tre år etter at lovendringen har trådt 

i kraft og sørge for at det føres årlig statistikk over hvor mange som dømmes.  

 

I januar var det også en høring om representantforslag om et drømmeløft for akuttmedisin, 

psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021. 
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I november var det en høring om lovproposisjon 147 L (2015-2016) Endringer i psykisk 

helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) og om Dokument 8:90 S (2015-

2016) Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren. 

 

Planlagte aktiviteter i 2017: 

 

1. Parallellsesjon under Psykiatriveka 2017. Tema “Vrangforestillinger – når er disse 

symptomer på psykisk lidelse og når er de oppfatninger som avviker fra en kulturell 

norm?” 

2. Rettspsykiatriske temamøter. Disse planlegges gjennomført vår og høst 2017. 

Vårmøtet arrangeres 27. April, tema er ennå ikke helt klarlagt. Dato for det andre 

møtet er heller ikke fastsatt, men blir sannsynligvis i midten av oktober. 

3. Kurs om Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Dette er andre gang et 

slikt kurs arrangeres av Utvalg for rettspsykiatri, første gang var i 2012. Kurset holdes 

den 11.mai på Thon Hotel Opera i Oslo. Utvalget planlegger å avholde et slikt kurs en 

gang i året, dersom det er mulig å få til. 

 

Pia Jorde Løvgren 

Leder 

 

 

2.12 Utvalg for selvstendig praksis 

 

Utvalget har bestått av: 

Inger Marie Waage (leder), Anne Cecilie Harvei, Maria Julia Lagomarsino, Jørgen Brabrand 

og Elin Fosse. 

Utvalget har manglet representant for PSL etter Anne Christine Østrem  

 

Møtevirksomhet: 

Utvalget har hatt ett møte i 2016, 09.06. og dessuten hatt en del kontakt på e-post. 

 

Aktiviteter 

USP har: 

- vært representert på Npfs årsmøte. 

- ved leder, vært representert på Npf styrets to møter med utvalgene i 2016. 

- for 6. år på rad hatt en parallellsesjon på Psykiatriveka.  

- vært representert på PSLs administrasjonskurs og generalforsamling.  

- fulgt opp ekstern henvendelse til Npf 

- planlagt ny parallellsesjon for Psykiatriveka 2017 og etablert lunsj for avtalespesialister 

under Psykiatriveka 

 

Oppgaver utvalget har jobbet med:  

Vi har jobbet med mandat for utvalget, utviklingsplanen og har hatt diskusjon knyttet til 

styrets forslag om eventuell nedleggelse av utvalget ved neste årsmøte.   

Dessuten har USP jobbet med å få foredragsholdere til Psykiatriveka i Oslo mars 2017.  

 

 

Inger Marie Waage 

Leder 
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2.13 Utvalg for transkulturell psykiatri/ barne- og ungdomspsykiatri 

 

Møteaktiviteter: 
Utvalgsmøter: Vi har avholdt til sammen fem utvalgsmøter i Oslo i 2016: 03.02.16; 01.04.16; 

17.06.16; 26.08.16; 15.12.16. I de to siste møtene deltok to av utvalgets medlemmer som ikke 

bor i Oslo via Skype.  

 

Møte med styret: Det ble avholdt to møter mellom styret i Npf og utvalgene i juni og 

desember 2016. Vårt utvalg deltok på begge disse møtene. 

 

Møte i Kathmandu: Videre har vi hatt samarbeidsmøter i Kathmandu med våre nepalske 

samarbeidspartnere i tilknytning til det felles årlige fagseminaret som ble arrangert i 

november 2016 (se senere).  

 

Møte i RESTORE: Utvalget har i 2016 også vært representert på møter i ressursgruppa for 

torturofre og krigstraumatiserte flyktninger (RESTORE) i forbindelse med arbeidet for å 

styrke behandlingstilbudet til torturerte og krigstraumatiserte flyktninger i Norge.  Har også 

hatt et møte med klinikksjef Marit Bjartveit, OUS for å diskutere muligheter for å opprette en 

slik klinikk ved OUS. Petter Bugge, leder ved Søndre Oslo DPS, deltok også. Søndre Oslo 

DPS kan også være aktuelt sted. 

 

Forskningsmøte: Vi har også hatt flere møter ifm utvalgs medlem Morten Sandbu sitt 

forsknings prosjekt hvor både forrige og nåværende utvalgsleder sammen med nestleder 

Valjbona Preljevic er involvert. Npf leder Anne Kristine Bergem deltok også i et slikt møte og 

Npf styret har støttet prosjektet, der tema er utenlandske leger i psykiatrien.  

 

      

Kursvirksomhet og seminarer: 
Emnekurs i transkulturell psykiatri: Utvalget har hvert år organisert emnekurs i transkulturell 

psykiatri. I 2016 ble det arrangert to ganger; vår kurs 03.03.16 (45 deltakere)  og høstkurs 

30.09.16  (25 deltakere) i Oslo, for LIS  i spesialistutdanning i voksenpsykiatri.  

 

Nepalseminar: Utvalget bistod som før våre kollegaer i Nepal med å arrangere et årlig 

internasjonalt seminar ved Tribhuvan  University i Kathmandu. Programmet ble utarbeidet og 

laget i fellesskap. I 2016 ble seminaret holdt for femte gang, 3-4 november i Kathmandu. Det 

deltok av over 50 personer.  Det var også 10 deltakere fra Norge, tre utvalgs medlemmer og 

spesial rådgiver Ola Marstein. Hovedtema var “Global mental helse: Utfordringer og 

muligheter”, med mange interessante innlegg og diskusjoner.  

 

WPA konferanse: Utvalgsleder sammen med utvalgsmedlem Morten Sandbu deltokt på WPA 

konferansen i Cape Town fra 18.-22. november 2016 og representert Npf etter oppfordring fra 

styret. Viser til rapport på foreningens nettside for detaljer. 

  

Global mental helse, seminar: Utvalgsleder var med på å organisere et seminar om global 

mental helse i Oslo i samarbeid med UiO den 8. desember 2016. Spesialrådgiver Ola Marstein 

og Valjbona Preljevic deltok også på seminaret.  
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Fordypning i transkulturell psykiatri i gang:  
Av de tre aktuelle utdanningssteder: Søndre Oslo DPS (SODPS), Groruddalen DPS og 

SANKS / DPS-Midt-Finnmark (samisk psykiatri) har SODPS fått en kandidat til 

fordypningstjeneste fra høsten 2016, hvor utvalgsleder veileder kandidaten, som blir den 

første til å ta fordypning i transkulturell psykiatri. 

 

Internasjonalt arbeid - Nepalprosjektet: 
Utvalget har utviklet et internasjonalt prosjekt for å bidra til å styrke utdanningen av 

psykiatere i Nepal (LIC land), det såkalte ”Nepalprosjektet”. Gjennom flere år har leger i 

psykiatri i Nepal mottatt økonomisk støtte fra Norsk Psykiatrisk Forening til sin utdanning. 

Som avtalt brukes disse midlene i 2016 til å rehabilitere avdelingen som ble skadet av 

jordskjelvet i april 2015, hvor det foregår daglig undervisning ved avdelingen.  Vi har i tillegg 

arbeidet med å styrke deres spesialistutdanning gjennom et årlig fagseminar. Seminaret har 

gått over 2 – 3 dager og holdes hver høst ved Tribhuvan University, Kathmandu.  Både 

psykiatere og barne- og ungdomspsykiatere fra Norge har bidratt med foredrag. Seminaret ble 

arrangert for femte gang i november 2016.  

  

Videre har utvalget arbeidet for å få etablert en barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste i 

Nepal. Ved hjelp av private donasjoner fra norske kollegaer (psykiatere og barne- og 

ungdomspsykiatere) åpnet den første poliklinikken i barne- og ungdomspsykiatri i juli 2015 

på Kanti Children’s Hospital, Kathmandu – Nepals nasjonale barnehospital. Teamet består av 

Nepals eneste barnepsykiater (leder) samt to av de fem psykiaterne som Npf sponset 

økonomisk da de tok sin spesialistutdanning i psykiatri, pluss en klinisk psykolog.  

Samtidig er det et stort behov for flere psykiatere i Nepal med videreutdanning / sub 

spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. Både styret i Npf og i NBUPF har stilt seg 

positive til å støtte videreutdanningen av én psykiater (3-årig DM utdanning) økonomisk fra 

2016. 

 

Utvalget har undersøkt muligheten for at nepalske kollegaer kan få tatt PhD innen fagområdet 

voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri tilknyttet norske universiteter. Flere av 

medlemmene i utvalget er selv forskningskompetente og har tilbudt seg å stille som veiledere. 

To forskningsprosjekter har kommet ganske langt allerede: Ett prosjekt i psykiatri som er 

tilknyttet UiO og ett prosjekt i barne- og ungdomspsykiatri som er under planlegging ved UiT. 

Den nepalske psykiateren som holder på med å ta PhD ved UiO har allerede kommet halvveis 

og har vært en ressurs for tettere kontakt mellom Norge og Nepal.  

 

Suraj og Valjbona har via Skype veiledet en kollega i Nepal som har etablert psykoonkologisk 

poliklinikk ved et kreftsykehus i Kathmandu. 

 

Annika Maria Melinder, Professor ved Psykologisk Institutt som også deltok på seminaret i 

Kathmandu i 2015, har veiledet en psykolog ved BUP i Kathmandu via Skype.  

 

 

Høringsuttalelser/rapporter: 
Utvalget har blant annet gitt tilbakemelding på en Europeisk rapport om psykiatrisk tilbud for 

asylsøkere i Europa og ny spesialitetsstruktur med forskjellige læringsmål.  

     

 

Planlagte aktiviteter i 2017: 
Kursvirksomhet og seminarer i 2017 
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Det planlegges organisert obligatorisk kurs i transkulturell psykiatri den 10.03.17 og 22.09.17 

ved Gaustad sykehus, Oslo (Emnekurs i transkulturell psykiatri). 

 

For første gang planlegger vi Kurs i transkulturell psykiatri for LIS i barn og 

ungdomspsykiatri 17.03.17 ved Gaustad sykehus, Oslo. Målgruppen er LIS leger i utdanning 

for voksen og BUP, og det er planlagt i samarbeid med Utdanningsfond I. Utvalgsmedlem 

Hanne Marit Bjørgaas har fått ansvar for å koordinere dette.  

  

Vårt utvalg skal sammen med utvalg for forebyggende psykiatri ha en parallellsesjon på 

Psykiatriveka 2017.  

 

Utvalget skal undersøke mulighetene for å holde et seminar med temaer som vil være særskilt 

relevante for utenlandske leger og for arbeidsplasser med et flerkulturelt kollegium. Dette 

seminaret kan være aktuelt i høst 2017 dersom vi finner midler. Vi vil da søke å legge til rette 

for at utenlandske leger kan ha en egen nettverkssamling i forbindelse med seminaret, noe vi 

håper kan gi støtet til et permanent faglig/kollegialt nettverk for utenlandske leger innen 

psykiatrien.  

 

Det planlegges igjen et internasjonalt seminar i Kathmandu, også høsten 2017.  Utvalgsleder 

har vært i kontakt med MC Gill Universitetet i Canada for å gjøre dette enda mer 

internasjonalt fra 2017. Professor Laurence Kirmayer og Professor Jaswant Guzder er villige 

og positive til å bidra til å holde kurs i global mental helse og transkulturell psykiatri i 

Kathmandu i 2017. 

 

Utvalgsmøter: 

Det planlegges fem utvalgsmøter i Oslo i 2017, og første møte er satt opp under Psykiatriveka 

i Oslo.  

 

Nepalprosjektet 

Økonomisk støtte til utdanning av kollegaer i Nepal fortsetter i 2017, men har tatt en annen 

retning siden 2016. Det er allerede vedtatt at overføring av NOK 50.000,- kr fra Npf og NOK 

30.000,- kr fra NBUPF vil gå direkte til barne- og ungdoms psykiatrisk poliklinikk i 

Kathmandu, ved Kanti Children Hospital, gjennom FORUT. Pengene vil bli brukt til 

videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.  Faglig støtte i form av årlig seminar, som 

nevnt ovenfor, vil fortsette. 

 

Global mental helse: 

Vi skal prioritere dette og skal samarbeide med andre utvalg og styret.   

 

Andre relevante saker:  

Utvalget forsetter arbeidet med å finne muligheter for å etablere eget tilbud for 

krigstraumatiserte flyktninger. 

Vil være med i debatt og planlegging ift flyktningestrømmen i Norge og Europa, med særlig 

vekt på mindreårige asylsøkere og deres mentale helse.  

 

Fortsette å jobbe med relevante forskningsprosjekter.  

Støtte styret i aktuelle saker.  

 

Suraj Thapa 

Leder 
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2.14 Nordic Joint Committee 

 

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

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

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

Island, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Ledervervet roterer mellom de deltakende 

nasjoner, og Andres Lehtmets fra Estland er leder fra september 2015 og i de tre neste år. 

 

Nordic Joint Committee har hatt ett møte i 2016, i Stockholm 15.-16. april, i forbindelse med 

den nordiske psykiaterkongress. Kongressen var meget godt besøkt, med over 900 

deltakere, og kom også godt i havn økonomisk. 

  

Tidligere ledere i Npf innvelges som medlemmer i NJC for 6 år om gangen. Jan Olav 

Johannessen ble innvalgt i 2013, nytt medlem fra Npf skal velges 2018, i tillegg sitter den til 

enhver tid sittende leder i Npf. 

På møtet i Stockholm deltok også spesialrådgiver i Npf, Ola Marstein. 

  

De viktigste oppgavene til NJC er å forestå utgivelsen av Nordic Journal of Psychiatry (NJP) 

og The Nordic Psychiatrist (NP), samt å tilrettelegge for og utpeke arrangementssted for den 

triannuale Nordic Congress of Psychiatry, som skal være i Reykjavik i 2018. NJP hadde i 

2015 en impact factor på 1,339, 5-års impact factor er 1,4. Tidsskriftet er nå ranket som nr 

100 i verden blant psykiatrisk tidsskrift. NP vil fremdeles komme ut med 2 nr per år, nå 

utelukkende som online. 

 

Økonomien er tilfredsstillende, endelig regnskap for 2016 foreligger ikke ennå, men per april 

2016 var estimert overskudd ca 100000 Euro. 

 

 

Jan Olav Johannessen 
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3 FORENINGSSAKER 
 

3.1 Utvalgsstruktur.  

Viser til separate vedlegg i agenda. 

 

3.2 Vedtektsendring.  

Viser til separate vedlegg i agenda. 
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4 VEDTEKTER 
 

 

 

Vedtekter for Norsk psykiatrisk forening 

Stiftet 12. september 1907 

Sist endret på årsmøtet 11. mars 2015 

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Norsk psykiatrisk forening og initialene Npf kan benyttes. Det engelske 

navnet er Norwegian Psychiatric Association. 

 

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening 

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Dnlf etter Dnlfs lover § 1-3, og 

relevante deler av Dnlfs lover regulerer foreningen. Legeforeningens lover har forrang for 

disse vedtektene, som fungerer som utfyllende bestemmelser. 

 

§ 3 Formål og oppgaver 

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover er foreningens formål: 

- å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig, 

- å ivareta at det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor fagområdet baseres på oppdatert 

medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer, 

- å bidra til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet. 

   

§ 4 Medlemskap 

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som etter Dnlfs lover er tilmeldt foreningen. 

Som assosiert medlem kan også andre medlemmer av Dnlf tilmeldes etter eget ønske. 

Assosierte medlemmer betaler samme medlemsavgift som andre medlemmer. Assosierte 

medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet, og er ikke valgbare til styreverv. Assosierte 

medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, utmeldes automatisk fra foreningen. 

 

§ 5 Æresmedlemmer 

Leger og forskere kan etter forslag fra styret opptas som æresmedlemmer av årsmøtet med 

alminnelig flertall. 

 

§ 6 Foreningens organer 

Foreningens organer er: 

a) Årsmøte 

b) Styret 

c) Valgkomité 

d) Underforening for leger i spesialisering 

e) Andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet. 

 

§ 7 Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Hvert år, vanligvis i 

forbindelse med Psykiatriveka, men senest innen utgangen av mars, holder foreningen 

årsmøte. Styret fastlegger programmet og sender medlemmene innkalling minst tre måneder i 

forkant med påminnelse om frist for å sende inn saker som ønskes behandlet.  

Saker medlemmene ønsker behandles, må være sendt styret minst seks uker før årsmøtet. 

Styret sender saksliste minst tre uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle: 

http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norske-legeforenings-lover/
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norske-legeforenings-lover/
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norske-legeforenings-lover/
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a) Styrets beretning 

b) Revidert regnskap 

c) Styrets budsjettforslag 

d) Kontingent 

e) Valg av styre 

f) Valg av representant og vararepresentant(er) til  

    landsstyret. 

g) Valg av revisor 

h) Valg av valgkomité 

i) Valg til andre faste utvalg/komiteer opprettet av  

   årsmøtet 

j) Eventuelt saker meldt styret i henhold til fristen  

   ovenfor, herunder også eventuelle forslag til  

   vedtektsendringer. 

Saker som ikke er oppført på sakslisten kan ikke behandles. 

Årsmøtet ledes av foreningens leder eller valgt(e) dirigent(er). 

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt i Dnlfs lover eller 

foreningens vedtekter, ved stemmelikhet teller foreningens leders stemme dobbelt. 

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøte gis anvendelse så langt denne 

passer. 

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret, eller når minst 1/3 

av medlemmene krever det.  

Ekstraordinært årsmøte kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som står på sakslisten. 

Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. 

 

§ 9 Styret 

Styret består av leder og åtte styremedlemmer, som velges på årsmøtet med funksjonstid på to 

år, slik at det ved hvert årsmøte er fire styreplasser på valg (hvert annet år også leder). 

Gjenvalg kan finne sted. Om det skjer frafall i løpet av funksjonsperioden, velger kommende 

årsmøte medlem som fullfører den opprinnelige funksjonstiden frem til neste ordinære valg. 

Votering skjer skriftlig når det foreligger mer enn én kandidat til det aktuelle vervet. 

Benkeforslag er tillatt, men det forutsettes at den som nomineres er forespurt og har sagt seg 

villig til å stille til valg. En av styreplassene besittes av leder for LIS-underforeningen, valgt 

av LIS på underforeningens årsmøte. 

 

Styret konstituerer seg selv med nestleder, økonomiansvarlig og fordeler evt. andre oppgaver. 

Leder bestemmer når styremøtene holdes, styret innkalles også når minst to styremedlemmer 

krever det. Til gyldig styremøte kreves nærvær av minst fire styremedlemmer. Ved 

stemmelikhet i styret teller leders stemme dobbelt. 

 

Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør de løpende og mer kurante saker med 

bindende virkning. Styret kan foreligge hvilken som helst sak for årsmøtet gitt at saken står på 

sakslisten jf § 7. Større saker og saker av prinsipiell art foreligges årsmøtet. 

Det føres protokoll fra styrets møter. 

 

§ 10 Utvalg 

Årsmøtet kan nedsette særskilte utvalg til å arbeide med saker av mer permanent natur. 
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Hvert utvalg kan ha fra fire til seks medlemmer totalt, som velges på årsmøtet for fire år av 

gangen, slik at halvparten er på valg hvert annet år. Ved førtidig uttreden suppleres utvalget 

ved kommende årsmøte frem til neste ordinære valg. Utvalgene konstituerer seg selv. Minst 

en av utvalgets medlemmer skal ved tidspunkt for valg være LIS, om ikke utvalget er 

irrelevant for LIS, og velges av LIS-underforeningens årsmøte. 

Styret kan utforme mandat til utvalgene. 

Til utvalg kan alle Dnlfs medlemmer velges, men minst halvparten må være medlem i Npf. 

Bestemmelsene i denne paragraf er ikke til hinder for at foreningens styre kan nedsette utvalg 

og komiteer til å behandle spesielle saker. 

Dersom utvalgene ikke skjøtter sin(e) oppgave(r) i tråd med mandat og/eller oppsatt plan, kan 

styret be om redegjørelse og tiltaksplan. Dersom tilfredsstillende redegjørelse og tiltaksplan 

ikke blir gitt innen frist, har styret myndighet til å avsette hele eller deler av utvalget. Styret 

kan om de finner det nødvendig konstituere nye medlemmer i utvalget frem til neste ordinære 

årsmøte. Styret kan utnevne et av sine medlemmer som representant til utvalgene. 

 

 

§ 11 Valgkomiteen 

Valgkomitéen består av valgkomiteens leder valgt på årsmøtet for to år av gangen, ett medlem 

oppnevnt av styret og en LIS-representant valgt på LIS-underforeningens årsmøte for to år av 

gangen. Valgkomitéen innstiller overfor årsmøtet kandidater til medlemmer av styret og til 

faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet. Unntatt fra dette er LIS-representanter, som 

innstilles av og velges av underforening for leger i spesialisering. 
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Redegjørelse fra valgkomitéen 
 

Det er i år valg til styret, styrets leder (2 år). I tillegg er det ordinært valg i følgende utvalg (4 år); Utvalg for 

Alderspsykiatri og Samfunnspsykiatri, helseledelse og helseøkonomi. Det er suppleringsvalg i følgende 

utvalg; Utvalg for Psykiatriveka, Psykosomatikk og C-L psykiatri og Rettspsykiatri. Disse sitter i resterende 

periode for den de evt. erstatter. 

I år er det også valg i de legeforeningsoppnevnte komitéer, råd og utvalg; Spesialitetskomitéen i psykiatri, 

Spesialitetsrådet og Psykoterapiutvalget (PTU). Disse følger Dnlfs perioder og funksjonstid. Medlemmer og 

evt. varamedlemmer til Spesialitetskomitéen og PTU foreslås av årsmøtet i Npf men oppnevnes endelig av 

sentralstyret. Ylf foreslår selv sine representanter til spesialitetskomitéen for sentralstyret. Disse skiftes ut 

umiddelbart etter at de er blitt spesialister i psykiatri, uavhengig av komitéens funksjonsperiode. Det er til 

tider også LIS leger som er valgt av årsmøtet som ordinære medlemmer/varamedlemmer til 

spesialitetskomitéen i psykiatri. Disse vil følge ordinær valgperiode for spesialitetskomitéen. Npf har ikke 

fast representasjon i Spesialitetsrådet og det er styret som foreslår kandidat. 

  

Valgår i ulike utvalg 

Følgende to utvalg har halvparten av sine medlemmer på valg i oddetallsår, i år for perioden 17-21;  

Utvalg for alderspsykiatri og Utvalg for samfunnspsykiatri, helseledelse og helseøkonomi.  

Følgende seks utvalg har valg på halvparten av medlemmene i partallsår, neste gang for perioden 18-22; 

Utvalg for Psykiatriveka, Biologisk psykiatri, Rettspsykiatri, Transkulturell psykiatri og global mental helse, 

Etikk og grunnlagsproblematikk og Utvalg for psykosomatikk og C-L psykiatri.  

 

På årsmøtet i Bergen i 2014 ble valgperiodene justert for de ulike utvalgene slik at de stemmer med Npfs 

vedtektenes om at halvparten utvalgene og dets medlemmer er på valg hvert annet år. Dette for å sikre 

kontinuitet slik at ikke store deler av utvalgene evt. byttes ut samtidig. Der det er medlemmer/observatører 

fra Nbupf blir samme prinsipp praktisert. Det kan ved valgene de neste to årene bli nødvendig å gjøre 

ytterligere justeringer i valgperioder for å ivareta dette. Representanter fra andre fagmedisinske foreninger 

foreslås av den aktuelle fagmedisinske forening i samarbeid med valgkomitéen i Npf men velges på de 

respektive fagmedisinske foreningers årsmøter, uavhengig av om det avholdes før eller etter Npfs årsmøte. I 

de utvalg hvor man ønsker en annen spesialitet inn for å styrke utvalgets kompetanse uten at denne 

nødvendigvis representerer sin fagmedisinske forening innstilles og velges denne på vanlig måte av Npfs 

valgkomité og årsmøte. 

 

Der det mangler «lege i spesialisering» (LIS) må ett av medlemmene i utvalget erstattes med LIS uavhengig 

av om de som er på valg ønsker å ta gjenvalg.  LIS representanten må være i hovedutdanning i 

voksenpsykiatri og representerer og oppnevnes av Leger i psykiatrisk spesialisering (LIPS). I utvalg som har 

manglet LIS representasjon har vi innstilt LIS representant med faglig bakgrunn og interesse for det aktuelle 

feltet. I utvalg hvor noen evt. går ut av utvalget før ordinært valg vil det bli holdt suppleringsvalg. Den som 

suppleres inn sitter da ut perioden som den som gikk ut var valgt for.  

 

Foran dette valget i år ble det som tidligere år annonsert i god tid i forkant både på Facebook og nettsidene 

våre hvilke utvalg/organer som var på valg. Vi ba også om tips og innspill fra medlemmene om aktuelle 

kandidater. Dette uavhengig av om noen i utvalgene evt. ønsket gjenvalg. Bakgrunnen for dette var ønsket 

om å ha en åpnere og mer transparent prosess, og forhåpentligvis også stimulere noe til nyrekruttering.  

 

Vi er veldig fornøyd med at vi fikk bred respons på dette med gode forslag til kandidater til ulike utvalg. 

Selv om ikke alle kandidater som vi ble tipset om kom inn i utvalgene i år, så har vi det med oss til senere 

års valgprosess.  Heller ikke alle som har stilt til valg eller ønsket gjenvalg i ulike utvalg er innstilt av 

valgkomitéen til neste periode. Innstillingen er gjort ut fra en totalvurdering av både faglig bakgrunn samt 

ivaretagelse av både kontinuitet og fornyelse i utvalgene. 

Vi har dernest i størst mulig grad prøvd å ta hensyn til både demografisk og geografisk sammensetning der 

det har latt seg gjøre.  
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Funksjonsperioden  

for Npfs utvalg og styret starter fra det første konstituerende møte og senest innen 01.05 etter årsmøtet. Det 

gir god tid til å planlegge overlappsmøte enten ved personlig møte eller ved video- eller telefonmøte hvis det 

er behov for det. Etter valg i et utvalg så skal utvalget konstituerer seg selv og velge leder, og senest innen 1. 

mai.  

Dnlf oppnevnte utvalg, råd og komitéer følger legeforeningens regler og funksjonsperiode for disse er fra 

01.01.18-31.12.21. Neste valg for disse er årsmøtet 2021. 

 

 

Vi oppfordrer alle utvalg som har valg neste år i god tid – gjerne allerede nå, til å begynne å tenke ut forslag 

på evt. aktuelle nye kandidater til utvalget, selv om man ikke har endelig oversikt over hvem som evt. ønsker 

å fortsette i utvalget. Henvendelsen fra valgkomitéen til utvalgene kommer rundt oktober. 

 

 

NB! Ved endringer i utvalgets sammensetning mellom årsmøtene i løpet av året, bes leder i utvalget 

om umiddelbart å formidle dette til styrets representant i valgkomitéen. 

 

 

 

 Valgkomitéen 2017 

 

Randi-Luise Møgster, leder i valgkomitéen        

Karen Alvestad Aukrust, LIPS representant 

Vigdis Elin Giæver Syrstad, styrets representant 
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VALG I NORSK PSYKIATRISK FORENINGS ORGANER  

ÅRSMØTET 2017 

 

Styret 

FUNKSJONSTID FOM 1.5.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets leder, på valg i «oddetallsår» 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering

*  
15-17  Anne Kristine Bergem  

Asker 

Ulrik F. Malt 

Oslo 

17-19 

 

Styrets medlemmer 

 8 medlemmer 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
12-14 

14-16  

16-18 

Tordis Sørensen 

Høifødt  

Tromsø  

   

12*-14 

14-16 

16-18 

Vigdis Elin Giæver 

Syrstad  

Bergen 

   

16-18 Thorbjørn Sund 

Ringerike 

   

16-18  Inger Elisabeth Reier 

Tromsø  

trukket seg 

Morten S. Hatlen 
Bergen 

     Økonomiansvarlig 

17-18* 

13-15 

15-17 
 Helle Schøyen 

Stavanger 

Solveig Klæbo Reitan   
  Trondheim  

 17-19 

12*-13 

13-15 

15-17 

 Ásgeir Bragason 

 Oslo 

Petter Andreas Ringen  
Oslo 

17-19 

13**-15 

15-17 
 Gunnar Morken 

Trondheim 

Terje Torgersen   
Trondheim  

17-19 

13-15 

15-17 
 Morten Svendal 

Hatlen 

LIPS repr. Bergen 

Miriam K. Sandvik 
Larvik 

Leder LIPS  

17-19 
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VALGKOMITÉ, NORDISK PSYKIATRISK SAMARBEIDSKOMITÉ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomité 

(funksjonstid 2 år) - 3 medlemmer hvorav en fra styret 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
12-14 

13**-

15 

15-17 

 Randi-Luise Møgster 

 leder, Bergen 

Anne Kristine Bergem  

Asker 

17-19 

16-18 Karen A. Aukrust 

Trondheim  

LIS, oppnevnes av 

LIPS 

   

12*-14 

14-16 

16-18 

Vigdis Elin Giæver 

Syrstad 

 Styrets representant 

Oppnevnes av styret 

 

 

Nordisk psykiatrisk samarbeidskomité 

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

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering

*  
15-17 Npfs leder** Anne Kristine Bergem                                           Ulrik F. Malt 17-19 

12-18 Jan Olav 

Johannesen  

Stavanger 
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LEGEFORENINGSOPPNEVNTE KOMITÉER OG UTVALG 
Funksjonstid fra 1.1.2018 - 31.12.2021 neste valg årsmøte 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spesialitetskomitéen 

8 medlemmer totalt 

5 medlemmer/ møtende varamedlemmer som foreslås av årsmøtet,  

oppnevnes av sentralstyret 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
06-09 

10-13 

14-17 

 Morten S. Selle  

Oslo, leder  

 

Morten S. Selle  

Oslo 
 

18-22 

10-13  

14-17 
 Randi-Luise Møgster  

Bergen  

medlem  

Anne Kamps,  
Oslo  

medlem 

18-22 

10-13  

14-17 
 Benedicte Dahl Slaastad  

Oslo  

medlem  

Benedicte Dahl 

Slaastad,  
Oslo,  

medlem,  

18-22 

14-17  Saeed Moradi Reinsvoll  
møtende varamedlem 

Mihalis 

Constaninou 
Tønsberg 
møtende 

varamedlem 

18-22 

10-13 

14-17 
 Anne Kamps  

Oslo  
møtende varamedlem 

Astri Vetlesen 
Trondheim 

møtende 

varamedlem 

18-22 

 

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

spesialistutdanning* 
 

12*-13 
14-17* 

Anne Kari Mykland  

Oslo 

    (YLF medlem) 

  

Foreslås av YLF, 

oppnevnes av 

sentralstyret  

18-22 

14-17* Mihalis Constaninou 

Tønsberg 

(YLF møtende 

varamedlem) 

 Foreslås av YLF, 

oppnevnes av 

sentralstyret 

18-22 

02*-05 

06-09  

10-13  

14-17* 

 Edvard Hauff, 

Oslo 

(Univ.representant) 

Erik Johnsen,  
UiB Bergen 

Representerer og 

foreslås av 

Universitetene 

18-22 

 

Egne regler for utskiftning )* 
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Forts. legeforeningsoppnevnte komitéer og utvalg 

Funksjonstid fra 1.1.2018 - 31.12.2021 neste valg årsmøte 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

avslutning av perioden ved årsskiftet etter årsmøtet. De konstituerer seg selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykoterapiutvalget  

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

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens innstilling Periode  

Supplering 
14-17  Liv Ørbeck 1**)  

Bergen 
Lars Onsrud 1*)  

Bergen 
18-22 

14-17  Trygve Nissen 1*) 

Tromsø 
Robert Rahn 1) 

Levanger 
18-22 

14-17   Kjersti Lyngstad 2*) 

Oslo 
leder 

Tone Madland Skeie  
2*) og 3*) 
Stavanger 

18-22 

10-13 

14-17 
 Elfrida Kvarstein 2*) 

Oslo 
Per Anders Øien 2*) 

Lier 
18-22 

14-17  Torbjørn Tvedten 3*) 

Skien  
Ann Christin Rivenes 3*)  

Bergen 
18-22 

14-17  Terje Fladvad 3*) 
 Oslo 

Åsa Rekdal 3*) 
Bergen 

18-22 

14-17 LIS, 

innstilles 

av LIPS,                      

Robert Rahn  
(LIS 1***), Levanger  

Gro Aandahl 
(LIS 3***), Bodø 

18-22 

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

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

Npfs representant i spesialitetsrådet 

Legeforeningsoppnevnt 

Funksjonstid fra 1.1.2018 - 31.12.2021  

Foreslås av styret i Npf, velges av sentralstyret 

 
samme valgår og funksjonstid som Spesialitetskomité og Psykoterapiutvalget 

Npf har ikke fast plass, men har hatt medlem i spesialitetsrådet siden 2006 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering*  
14-17  Kathinka Meirik 

Levanger 

Tordis Sørensen Høifødt 

Tromsø 

18-22 
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UTVALG I NORSK PSYKIATRISK FORENING MED VALGÅR I 

«ODDETALLSÅR»», 

neste perioder 17-21 og 19-23 

2 utvalg: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalg for alderspsykiatri 

6 medlemmer 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
06-10  

10-14 

11-15**  

15-19 

Eivind Aakhus   

Reinsvoll 

   

11-15 

15-19 
Dagfinn Green  

Trondheim, leder 

   

95-99  

99-03          

03-07  

07-11  

11-15 

15-19 

Mina Bergem  

Oslo 

   

12-16 
13-17**  Bernhard Lorenzen 

Oslo 
Marit Tveito  

Oslo  
17-21 

12-16 
13-17**  Carmen Oelze 

Fredrikstad 
Håkon P Holvik 

Torgundrud  
Arendal 

17-21 

15-17* Reidun Koppen 

Barstad, Oslo 
LIS, oppnevnes av 

LIPS 
Reidun Koppen Barstad, 

Oslo  
 17-21 
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Utvalg for samfunnspsykiatri, helseledelse og helseøkonomi  

6 medlemmer inkl. 2 Nbupf representanter 

 

Funk-

sjonsår  

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
06-10 

10-14 

14-15** 

15-19 

John Erik Berg  

Oslo, leder 

   

06-10 

10-14 

14-15** 

15-19 

Ola Marstein 

Oslo 

   

12-16 
13-17**  Grete Larsen  

Oslo 
Pål Sandvik   
Trondheim, 

(vikar/ assosiert medl. i 

perioden 16-17) 

17-21  
  

15-19  Eva Haldorsen Kalla 

Moss 
Trukket seg 

LIS, oppnevnes av 

LIPS 

Else Malthe-Sørenssen  
Kongsberg 

LIS, oppnevenes av 
            LIPS  

17-21  

16-19 Ranveig E. Pütz  
Oslo 

Oppnevnt av Nbupf   

13*-16 
13-17** 

Oppnevnes av 

Nbupf 
 Richard Nygaard 

 Oslo 
 Richard Nygaard 

 Oslo 
17-21  
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UTVALG I NORSK PSYKIATRISK FORENING MED VALGÅR I 

«PARTALLSÅR»  
                 neste perioder 16-20 og 18-22 

6 utvalg: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalg for psykiatriveka 

6 medl. 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
16-20 Marianne Bjørkholt 

Kristiansand, leder 

   

16-20 Mette E. Tunset 

Trondheim 

   

13-16** 

16-20 
Kathinka Meirik  

Levanger 

   

     

08-12  

12-16 

14-18 

 Morten Selle  

Oslo 

utpekes av 

spesialitetskomiteen 

Spesialitets-

komitéen repr., 

følger komitéens 

perioder 

18-22 

13-17 

14-18** 

Ane Toft  

Trondheim 

   

16-18* LIS, oppnevnes av 

LIPS  
Mari Barlaug 

Stavanger 
 

Karen Alvestad 

Aukrust 
Trondheim 

17-18* 

Utvalg for biologisk psykiatri 

 6 medlemmer 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
16-20 Tone E.G. Henriksen 

Bergen  

   

16-20 Rune Kroken 

Bergen 

   

16-20   Hedda Soløy-Nilsen  

Bodø 

   

14-18 Anders Lund 

Bergen 

   

16-18* Torbjørn Elvsåshagen 

Oslo 

Foreslås av Norsk 

nevrologisk Forening 

   

13*-15 

14-

18** 

Per Ivar Finseth  

Trondheim (LIS) 

 LIS, oppnevnes  

av LIPS 
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Utvalg for psykosomatikk og C-L psykiatri  

5 medlemmer 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
10-14 

14-18 
Ann Christin Rivenes 

Bergen 

   

13-17 

14-18** 
Birgitte Boye 

 Oslo 

   

16-20 Friederike Fritze 

Stavanger 
 

   

15-16   Lars Enliden, 
 Bodø 

17-20* 

   Britta S. Bürker 
 Oslo  

17-18* 

15-18* LIS, oppnevnes av 

LIPS  
Bjarte Gjerde, 

Bergen  
trukket seg 

 

Katrine Kveli Fjukstad, 
 Levanger  

 

17-20* 

Utvalg for rettspsykiatri 

 6 medlemmer 

 

Funk-

sjonsår 

Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
16-20 Niclas Halvorsen 

Kristiansand S. 

   

16-20 Solveig Klæbo Reitan 

 Trondheim 

   

16-20 Øyvind Duguid Jensen  

Kristiansund N. 

   

07-10  

10-14 

14-18 

Bjørn Østberg  

Oslo 

   

11-15 

14-18** 
 Pia Jorde 

Løvgren  

Tønsberg,  

trukket seg 

Synne Sørheim 17-18* 

16-18* Anne Wold  

Oslo 
  

 
LIS, oppnevnes  

av LIPS 
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Utvalg for etikk og grunnlagsproblemer i psykiatri 

6 medlemmer 

 

Funksjonsår Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
04-08  

08-12  

12-16  

14-18** 

Petter Andreas Ringen 

 Oslo 

 leder 

 

   

11-15  

14-18** 
Arne Thorvik, 

Tønsberg 

   

12-16  

14-18** 
Kristin Lie Romm 

                Oslo  

   

16-20 Øyvind Urnes 

 Oslo 

   

16-20 Victoria Akre 

Oslo 

   

16-20 Christian Hagen 

Ålesund 

  

 

 LIS, oppnevnes  

av LIPS 

 

Utvalg for transkulturell psykiatri og global mental helse 

 6 medlemmer inkl. 2 fra Nbupf 

Funksjonsår Gjenstår På valg/går ut Valgkomitéens 

innstilling 

Periode  

Supplering* 

justering** 
16-20 Ali Nazari 

Oslo 

LIS, oppnevnes av 

LIPS 

   

16-20 Suraj Bahadur Thapa, 

 Oslo 

   

08-12  

12-16 

14-18** 

Morten Sandbu 

 Oslo 

   

08-12 

12-16 

14-18** 

Valjbona Preljevic 

Oslo  

 

   

16-20 Hanne Marit Bjørgås  

Stavanger   

 

 Oppnevnes av 

Nbupf 

 

16-18*    Siv Kvernmo  Oppnevnes av 

Nbupf 
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LIS I UTVALGENE 
 

1.  Styret 

 

Morten Hatlen, 

Bergen 
 Leder LIPS 

13-15, 15-17 

   Miriam K Sandvik,         
            Larvik 

17-19    

2.  Valgkomitéen Karen Alvestad Aukrust 
Trondheim 

16-18 

3.  Spesialitetskomitéen LIS repr. er de til enhver tid sittende 

Ylf repr. med vara som velges av Ylf 

direkte og ikke utpekes av 

valgkomitéen el LIPS. Disse ut av 

komitéen umiddelbart når de er 

ferdige spesialister i tråd med Dnlfs 

statutter. Funksjonstid fra årsskiftet 

etter valget.  

Komité valgt årsmøte 2013. 

Nyvalg årsmøte 2017.  

Hele komitéen 
sitter fra 01.01.2014 

tom  31.12. 2017 

Ny komités 

funksjonsperiode  

fra  01.01.2018 

tom 31.12.2021. 

Nyvalg årsmøte  2021 
4.  Psykoterapiutvalget 

Dnlf oppnevnt organ 
som over  

Gro Aandahl 
Bodø 

14-17 

5.  Utvalg for alderspsykiatri Reidun Koppen Barstad 
Oslo 

17-21 

6.  Utvalg for samfunnspsykiatri, 

helseledelse og helseøkonomi  
Else Malthe-Sørenssen 

Kongsberg  
17-10 

7.  Utvalg for  
biologisk psykiatri 

 Per Ivar Finseth            

Trondheim 

14-18 

8.  Utvalg for Psykiatriveka  Karen Alvestad Aukrust 
Trondheim         

 17-18* 

9.  Utvalg for CL- og 

psykosomatisk medisin 
Katrine Kveli Fjukstad 

 Levanger   
 17-20*  

10.  Utvalg for transkulturell 

psykiatri og global mental 

helse 

Ali Nazari  
Oslo 

16-20 

11.  Utvalg for etikk 

grunnlagsproblemer 
Christian Hagen,  

Ålesund 
15-16* 

12.  Utvalg for  
rettspsykiatri 

Anne Wold 
Oslo 

16-18* 
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