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STYRETS BERETNING 

1 STYRETS SAMMENSETNING, SEKRETARIAT OG MEDLEMSSTATUS   

1.1 Styrets sammensetning 
Styret 1.1.2020- 30.4.2020 

Leder Ulrik Fredrik Malt, UiO (u.f.malt@medisin.uio.no)   

Nestleder Tordis Sørensen Høifødt, UNN og UiTø. Styrets representant i valgkomitéen. 

Økonomiansvarlig Morten Svendal Hatlen, Haukeland universitetssykehus  

Andre styremedlemmer:  

Jakob Jorem (LIS), Diakonhjemmet sykehus, Oslo 

Elisabeth Mork, Blakstad sykehus, Asker 

Solveig Klæbo Reitan; St. Olavs hospital og NTNU, Trondhjem   

Petter Andreas Ringen, Oslo universitetssykehus og UiO 

Miriam Sandvik, Telemark sentralsykehus, DPS Larvik 

Thorbjørn Sund, Ringerike DPS, Hønefoss 

 

Styret 1.5.2020 – 31.12.2020 

Leder Ulrik Fredrik Malt, UiO (u.f.malt@medisin.uio.no)   

Nestleder Petter Andreas Ringen (OUS & UiO)  

Økonomiansvarlig Miriam Sandvik1, Telemark sykehus DPS Larvik   

         Melissa Anne Elin Authen Weibell2, Universitetssykehuset i Stavanger 

Andre styremedlemmer:  

Jakob Jorem (LIS), Diakonhjemmet sykehus, Oslo og UiO 

Kristina Norheim Lorentzen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø 

Elisabeth Mork, Blakstad sykehus, Asker (styrets representant i valgkomitéen) 

Solveig Klæbo Reitan; St. Olavs hospital, Trondhjem og NTNU   

Petter Andreas Ringen, Oslo universitetssykehus og UiO 

 

1 Til 31.10.2020 da Miriam Sandvik gikk ut av styret 

2 Fra 1.11.2020    



side 5 

 

Lars Lien3, Sykehuset Innlandet, Hamar 

Frasett leder som i egenskap av arbeidende styreleder mottar honorar tilsvarende 50% stilling, 
mottar ingen styremedlemmer honorar. Alt er basert på frivillighet til tross for mange oppgaver. 
Leder vil på vegne av Npf uttrykke sin anerkjennelse og takk for den store innsatsen i 2020. 
Spesiell takk til Ola Marstein, spesialrådgiver for Npf i 30% lønnet stilling i 2020, som bidrar mer til 
Npfs virksomhet enn stillingsprosenten tilsier. Takk også til psykiaterne Ph.D. Ragnar Nesvåg og 
Miriam Sandvik. Nesvåg var spesialrådgiver for psykiatri i full stilling i Legeforeningens fagakse til 
30.9.2020. Derefter overtok Miriam Sandvik. Legeforeningens spesialrådgiver i psykiatri er invitert 
til å delta på Npfs styremøter med tale, men har ikke stemmerett. Legeforeningens fagmedisinske 
akses spesialrådgiver  i psykiatri bidrar med svært verdifull informasjon og synspunkter til styret i 
Npf.  

Dagens spesialrådgiver for Npf, Ola Marstein, slutter 30.4.2021. Styret har ansatt Anne Kristine 
Bergem som ny spesialrådgiver fra 1.5.2021. AKB har tidligere vært leder av Npf.  

1.2 Sekretariatet 
Rådgiver Nina Finstad er ansatt i Legeforeningens fagmedisinske akse og utleid til Npf i 50% 
stilling. Hun har hovedansvaret for Npfs sekretariat.  

1.3 Medlemsstatus  
Norsk Psykiatrisk forening har per 1. januar 2021 totalt 2453 ordinære medlemmer inklusive 
pensjonister, samt 61 assosierte medlemmer. Det er mulig å ha flere spesialiteter og være med i 
flere fagmedisinske foreninger i Legeforeningen. Iflg Legeforeningens statistikk er det 1441 
yrkesaktive spesialister i psykiatri4, 571 yrkesaktive ikke-spesialister og 412 pensjonister, blant de 
ordinære medlemmene av Norsk Psykiatrisk forening. Av disse er  

178 privatpraktiserende spesialister avgrenset til yrkesaktive medlemmer under 70 år, mens det er 
en del yrkesaktive medlemmer som står uten noe registrert arbeidsforhold i medlemsregisteret. I 
tillegg kommer et betydelig antall som står registrert med aktive arbeidsforhold selv om de er 
registrert som pensjonister og/eller er over 70, blant annet 73 privatpraktiserende spesialister 
som da kommer i tillegg. 

Det er en klar økning fra i fjor i antallet ikke-spesialister som er medlemmer av Norsk Psykiatrisk 
forening, ettersom sekretariatet i Legeforeningen (økonomiseksjonen) i desember 2020 selv har 
tatt initiativ til å melde inn leger i spesialisering i psykiatri i Norsk Psykiatrisk forening på grunnlag 
av bestemmelsene i Legeforeningens lover om obligatorisk medlemskap i fagmedisinsk forening 
for leger i spesialisering som er medlemmer av Legeforeningen. 

1.3.1 Æresmedlemmer 

Foreningens æresmedlemmer ved utgangen av 2020 er: Otto Waldemar Steenfeldt-Foss, Randi 
Rosenqvist, Einar Kringlen, Per Vaglum, Finn Magnussen og Bjørn Østberg. Æresmedlemmer deltar 
gratis på Psykiatriveka og årsmøtemiddagen.  

 

3 Innvalgt som nytt styremedlem fra 1.11.2020 frem til valget i 2021, fordi Miriam Sandvik gikk ut av styret for å overta 
stillingen som spesialrådgiver i psykiatri for psykiatriseksjonen i Legeforeningens fagakse.  

4 Pluss 29 spesialister som ikke arbeider som psykiatere. Samlet sett er det 1470 spesialister som er medlem av Npf. 
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1.3.2 In memoriam 

Medlemmer avgått ved døden i 2020:  

Eleonore Barstad 

Lis-Aina Dänzer-Vanotti 

Olav Espegren 

Bjarne Fløystad 

Rolf Gabrielsen 

Arnulf Gjestland 

Ådel Baugstø Grimsgaard 

Håkon Hals 

Boye Hammerstad 

Helge H. Hansen 

Astrid Nøklebye Heiberg 

Guri H. Ingebrigtsen 

Gordana Ignjatovic Jovanovic 

Juel Kristiansen 

Jan Bendix Lien 

Liv Sund Lien 

Bjørn A. Svenningsen 

2 STYRETS AKTIVITETER 2020  

2.1 Styrets oppgaver 
Norsk psykiatrisk forening er en fagmedisinsk forening. Det betyr at den overordnede oppgaven er 
å arbeide for høyst mulig faglig kvalitet. I denne sammenheng er det å sikre høyest mulig kvalitet 
av videreutdanning (til å bli spesialist) og etterutdanning av allerede etablerte spesialister en 
sentral oppgave. I tillegg skal styret fremme Npfs syn på ulike forslag fra myndigheter og andre 
som har betydning for faget psykiatri. Heri inngår å besvare høringer. Dessuten, og ikke minst, skal 
styret utarbeide policy for videre utvikling av psykiatrifaget. I denne sammenheng er bl.a. tiltak for 
å bedre rekruttering viktig inklusive forslag til hvordan man kan optimalisere psykiaterrollen innen 
det psykiske helsevern og f.eks. hvordan man best kan redusere vold og trusler i relasjon til klinisk 
virksomhet. Npf har også oppgaver knyttet til nordisk og internasjonalt faglig samarbeid.  

Npf har ikke som oppgave å bedrive psykiatrisk forskning, men Npf kan selvfølgelig uttrykke støtte 
til slike initiativer. Npf kan utarbeide dokumenter av relevans for den kliniske virksomhet om det 
anses nødvendig for å sikre kvalitet. Retningslinjer for nedtrapping av antipsykotika er eksempel 
på denne type arbeid. Alle oppgavene løses i samarbeid med våre stående faglige utvalg.  
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En fagmedisinsk forening har ingen oppgaver knyttet til fagforeningspolitikk som f.eks. lønn eller 
arbeidsgivers organisering av arbeid. Unntaket er hvis arbeidsgiverpolitikken er av en slik art at det 
rammer den faglige kvaliteten. I de siste årene har dette vært en aktuell problemstilling hvorfor 
Npf har engasjert seg i arbeidssituasjonen ved enkelte DPSer for psykiatere og tatt opp den 
uakseptable reduksjon av sengeplasser for de alvorligst syke pasientene.  

2.2 Møter 
Det avtroppende styret avholdt 4 styremøter i perioden frem til det nye styret tiltrådte 1.5.2020. 
Styremøtet i april var et overlappsmøte mellom fratredende styre og det nye styret. Det nye styret 
avholdt månedlige virtuelle styremøter fra mai i hele 20205. En del mindre viktige saker er 
behandlet av styreleder etter fullmakt fra styret. Styret har også hatt to møter med 
utvalgslederne, juni 2020 og januar 2021. Fokus har vært på utvalgenes faglige virksomhet 
inklusive utarbeidelse av curriculum.    

 

2.3 Temaer som Npf har arbeidet med i 2020:  

•  Betydningen psykiatere har innen det psykiske helsevern. Psykiatere er absolutt nødvendig 

i primærutredning av pasienter med psykiske lidelser henvist til spesialistnivå for å sikre en 

helhetsvurdering (psyke-kropp), bl.a. pga den høye dødeligheten hos personer med 

psykiske lidelser. Men også for gjennomføring av nevropsykiatriske- somatiske 

differensialdiagnoser er psykiatere absolutt nødvendig. I Npfs arbeide inngår medieinnspill, 

kontakt med helsepolitikere, presentasjon på ulike møteplasser. Vi er den eneste 

profesjonen innen psykisk helse som har faglige forutsetninger for å vurdere «hele 

mennesket», fysisk og psykisk» og ta dette med i utredning og behandling av personer med 

psykiske lidelser.  

• Som ledd i dette arbeidet har Npf hatt kontakter med helsepolitiske talskvinner som er 

medlem av Helse og Omsorgskomitéen (HoO), og deltatt i møte med HoO hvor bl.a. det 

problematiske ved at det er for få psykiater innen psykiatrien og reduksjon av sengeplasser 

for de alvorligste syke. I februar 2021 har dette arbeidet medført at det nå foreligger et 

forslag overfor Stortinget om å stoppe videre reduksjon av sengeplasser i psykiatrien samt 

en rekke andre forslag for å styrke psykiatri inklusive Rus og Psykiatri (ROP)6.  

• Styret har også fortsatt sitt arbeid med å få etablert en obligatorisk og formalisert 

etterutdanning for psykiatere. Ikke minst er det viktig å styrke psykiateres kunnskaper om 

legemlige sykdommer som kan manifestere seg som psykiske lidelser og bedre kunnskapen 

om psykofarmakologi. Utgangspunktet for Npfs forslag er Legeforeningens oppsett som 

 

5 Styremøtereferater er tilgjengelige på våre nettsiders medlemsdel. Det ble ikke holdt styremøte i juli. 

6 https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2020-2021/inns-202021-243s.pdf 

https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2020-2021/inns-202021-243s.pdf
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også skjeler til Europeiske retningslinjer7. I løpet av en femårsperiode 150 timers 

«obligatorisk» etterutdannelse pluss 150 timer temaer som velges av den enkelte.  

• Det må tilføyes at Legeforeningen definerer obligatorisk på en spesiell måte som de facto 

ikke innebærer at man MÅ gjennomføre etterutdannelse. Det vil nemlig ikke ha 

konsekvenser for den enkeltes spesialistgodkjennelse om han eller hun velger ikke å 

gjennomføre etterutdanningen. I stedet vil Legeforeningen forhandle om at de som 

gjennomfører etterutdanning kan få et, meget beskjedent, lønnstillegg én gang som mest 

sannsynlig ikke vil bli indeksregulert8 samt at arbeidsgiver skal få litt større finansielle 

ressurser hvis minst ¾ av psykiaterne ved en enhet gjennomfører etterutdanningen.  

• Innholdet i etterutdanningen bestemmer de enkelte spesialistforeninger selv, heri 

inkludert hvor mange poeng de ulike etterutdanningsaktiviteter gir. Poengsetting skal være 

1 time = 1 poeng. Etterutdanning på 300 timer må fordeles på de fem årene. Npf forstår 

det slik at dette betyr i praksis at 4 måneders overlegepermisjon med lønn til «fri bruk» vil 

måtte utgå. I stedet må permisjonene fordeles over femårsperioden og brukes til 

etterutdanningen.     

• Etterutdanningen gjelder spesialister i psykiatri. Utdanningen til å bli spesialist i psykiatri 

kalles videreutdanning og administreres av RegUt Midt-Norge.  

• Finansiering av Legeforeningens forslag er ikke klar. Det vil være en forhandlingssak.  

• Det etableres et offentlig register for å registrere antall ved avd som gjennomfører 

resertifisering (kvalitetsmål). 

• Styret anbefaler at Npf støtter Legeforeningens forslag til etterutdanning. Det er utarbeidet 

et bakgrunnsdokument som også inneholder forslag til innhold i etterutdanningen. Se 

vedheng 1.  

• Veileder om hvordan man trapper ned og eventuelt seponerer antipsykotika utkom i 

januar 20209. Mtp etterutdannelse kan kunnskapen om ulike former for psykoterapi, deres 

teoretiske grunnlag og indikasjoner for bruk ut over CBT og Psykodynamisk terapi, økes. 

Også den vitenskapelige kunnskapen til psykiatere kan bedres slik at man bedre kan 

vurdere i hvilken grad funn i nye studier har implikasjoner for egen praksis.  

• Npf har engasjert seg i arbeidet med å kartlegge psykiateres arbeidssituasjon. I den 

forbindelse ble det utarbeidet en Questbackundersøkelse tilsendt spesialister og LIS-leger. 

De viktigste funnene er at psykiatere og LIS-leger i større og større grad må bruke tid på 

administrativt arbeid i forhold til direkte pasientkontakt. Det er spesielt arbeide knyttet til 

tvangsvedtak vs. direkte pasientkontakt som tar mye tid. Det er også bekymringsfullt at en 

god del pasienter aldri møter en lege i utredning og behandling. Mangel på psykiatere 

medfører bl.a. at leger av ledelsen pålegges medisinansvar for så mange pasienter at det 

 

7 Disse er under kontinuerlig revisjon. Se omtalen av UEMS. 

8 Tilsvarende dagens tillegg for gjennomført dr.grad (Ph.D.). 

9 https://www.legeforeningen.no/contentassets/ed8d9189acce404b88f405184b7e26ab/kliniske-rad-for-nedtrapping-
av-psykotrope-legemidler-r1-utentc-1-2.pdf 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/ed8d9189acce404b88f405184b7e26ab/kliniske-rad-for-nedtrapping-av-psykotrope-legemidler-r1-utentc-1-2.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/ed8d9189acce404b88f405184b7e26ab/kliniske-rad-for-nedtrapping-av-psykotrope-legemidler-r1-utentc-1-2.pdf


side 9 

 

går ut over tid til egen pasientbehandling. Det er dessuten skremmende og faglig 

fullstendig uakseptabelt at leger noen steder pålegges å vurdere og anbefale medikasjon til 

pasienter som de selv ikke har undersøkt eller endog i noen tilfeller ikke engang har sett. I 

akuttavdelinger er økende vold fra de sykeste pasientene en utfordring som ikke gjøres 

lettere ved at trange budsjetter medfører nedbemanning fremfor økning som ville vært det 

logiske. Alle disse forhold medfører at det er en god del av både LIS og overleger som er i 

tvil om de vil fortsette i det offentlige helsevesen i psykiatri, i hovedsak pga 

arbeidssituasjonen. Psykiateres arbeidssituasjon tas vil være et tema under Psykiatridagen 

10.3.2021. Se også vedheng 1.  

• Flere utdanningsstillinger i psykiatri for LIS-leger for å skaffe tilstrekkelig antall psykiatere 

til DPSer og sykehus og dermed bedre arbeidssituasjonen og heve kvaliteten på det 

psykiske helsevern. Også Legeforeningen er spesielt opptatt av bl.a. den sviktende 

rekrutteringssituasjonen for psykiatri. Legeforeningen har initiert årlig kartlegging av 

rekrutteringsbehovet ved hjelp av det såkalte "Legebarometeret"10. De første resultater 

skal legges frem i mai 2021. Vedheng 1 inneholder også kommentarer til 

rekrutteringsvanskelighetene. 

• En ikke uvesentlig del av Npfs arbeid er å besvare høringer. Gjennom disse markerer Npf 

sine meninger om ulike aspekter relatert til psykiatri og psykisk helsevern generelt. De 

fleste høringer besvares på grunnlag av vurderinger fra Npfs ulike utvalg. Npfs 

spesialrådgiver, i 2020 Ola Marstein, håndterer alle høringer, men de vurderes alltid av 

leder, av og til også av hele styret, før de oversendes Legeforeningen som er formell 

høringsinstans. Enkelte ganger sender imidlertid Npf høringssvar på egne vegne hvis det 

handler om sentrale problemstillinger relatert til psykiatri. Grunnen er at Legeforeningens 

høringssvar tross alt må ta hensyn også til andre fagmedisinske innspill, hvilket enkelte 

ganger kan «utvanne» høringssvaret i større grad enn Npf finner riktig. Hvilke høringer som 

er besvart i 2020 er gjengitt i vedheng 2. Der er det også gitt en kort oppsummering av 

Npfs uttalelser i noen viktige saker. Alle høringssvar fra Npf er tilgjengelig på våre nettsider: 

«Om oss -> Høringer11».   

 

10 https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/lanserer-legebarometeret-i-mai/ 

11 https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/om-oss/Fagpolitiske-dokumenter/Hoeringer/ 
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• Det har vært nødvendig å se nærmere på implikasjonene av den nye samtykkeloven av 

2017, særlig med tanke på rapporter om øket forekomst av vold både innen og utenfor 

institusjonene og mer kompliserte pasientforløp. Det er også en utfordring at det flere 

steder ansetter vektere og færre med klinisk erfaring og relasjonskompetanse i 

avdelingene. Frasett at antall senger forhåpentligvis ikke reduseres ytterligere, vil vi 

antagelig ikke få flere ressurser eller lovendringer, og må da arbeide bedre både inne i 

avdelingene og ute i samfunnet. De fysiske forholdene i bygningene må også bedres. Npfs 

vurderinger av dette er gjengitt i vedheng 3.  

• Npf har også kommet med skriftlige innspill til FHIs gruppe som skulle vurdere prioritering 

av vaksiner på medisinsk grunnlag hvis det ble vaksinemangel. Se vedheng 4.  

• Klokere valgkampanjen ble iverksatt for å redusere bruk av unødige undersøkelser eller 

behandlinger med liten eller skadelig effekt. I noen grad har kampanjen også blitt brukt til 

å fremme enkle, slagordmessige undersøkelses- eller behandlingsråd. Npf vedtok i 2020 

fem forslag: 

1. Når man har utelukket at sosial angst ikke er ledd i en bipolar lidelse, bør man primært forsøke 
psykoterapeutisk behandling som f.eks. eksponeringsbehandling eller kognitiv psykoterapi.  

2. Ikke bruk antipsykotika ved urotilstander, vandring, roping og annen ikke-aggressiv atferd ved 
demens.  

3. Mennesker med kroniske psykiske lidelser må tilbys årlig somatisk undersøkelse med 
hovedvekt på å identifisere kardiometabolske sykdommer og kreft.  

4. Ved alvorlige psykiske lidelser bør man regelmessig og strukturert vurdere om det foreligger 
risiko for vold og suicidalitet.  

5. Ikke glem å ta hensyn til kulturell påvirkning og forklaringsmodeller hos pasienter med 
minoritetsbakgrunn.  

• Telepsykiatri tvinger seg på, ikke minst på grunnlag av erfaringene under COVID-19 

pandemien, men også fordi det mange steder i Norge fortsatt er vanskelig å ha tilstrekkelig 

psykiaterdekning. I tillegg kommer studier som kan indikere at nettbaserte terapiformer 

kan være vel så effektive som ansikt-til-ansikt psykoterapi ved lettere psykiske lidelser. Det 

økonomiske effektiviseringspotensialet er også så stort at det ikke kan ses bort fra i en 

fremtid med mindre midler. Npf har derfor i 2020 nedsatt et eget utvalg for å vurdere 

hvilken policy Npf skal ha hva gjelder telepsykiatri inklusive nettbaserte behandlinger. I en 

policy på området hører selvsagt med en vurdering av (de betydelige) begrensningene og 

hvordan disse bør håndteres. 

• Npf har også vært faglige aktive i medier og andre fora, bl.a. kronikk i Aftenposten 

30.8.2020 (se vedheng 5) samt innlegg i tidsskrifter (se vedheng 6). I januar 2021 har Npf 
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arbeidet sammen med TV2 om utfordringer knyttet til bl.a. redusert antall sengeplasser og 

implikasjonene av mangel på psykiatere.  

• Npf har fortsatt arbeidet med fornyelse og oppdatering av sine nettsider. Hovedaktører i 

dette arbeidet har vært styremedlem Jacob Jorem, spesialrådgiver Npf Ola Marstein og 

styreleder Ulrik Fr. Malt. Tilbakemelding fra brukere viser at nettsidene fortsatt ikke er 

optimalt organisert. Ytterligere forbedringer vil derfor bli foretatt i 2021. Medlemmer som 

har forslag til forbedringer bes kontakte sekretariatet ved rådgiver Nina Finstad. 

• Bl.a. som ledd i å styrke psykiateridentiteten har det nåværende styret lagt vekt på å ha et 

eget medlemsblad, «Psykiateren». Psykiateren utkom tre ganger i løpet av 2020. 

Redaktører har vært Npfs spesialrådgiver Ola Marstein og styreleder Ulrik Fr. Malt. 

«Psykiateren» er tilgjengelig på våre nettsider under fanen «Om oss».  

• I 2020 har Npf innført elektronisk arkivsystem (TEAMS).  

2.4 Andre oppgaver 

• Npf har mottar en rekke henvendelser og spørsmål om ulike forhold relatert til psykiatri fra 

journalister, men også fra enkeltpersoner. Spørsmålene omhandler alt fra hva Npf mener 

om dagens psykiatri og fremtiden; hvor man kan få hjelp, definisjoner av psykiske lidelser, 

lovforståelse, syn på ulike behandlinger så vel som kommentarer til nasjonale og 

internasjonale nyheter om psykiatri. Om mulig henvises alle henvendelser til behandlende 

institusjon eller behandler.   

• Npf er en fagmedisinsk forening og gir derfor aldri behandlingsråd eller formidler kontakt 

med psykiatere. Ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp henvises til legevakt. Hvis 

henvendelsene og spørsmålene har mer overordnede karakter, innhenter Npf 

kommentarer fra det relevante utvalg før styret sender et svar.   

• Npf er medlem av nasjonale og internasjonale organisasjoner: Hjernerådet, EFPT, UEMS, 

NPA, EPA og WPA. Se vedheng 7 for nærmere omtale.  

• Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) bad om 

assistanse til en utredning av en sak hvor en pasient døde mens hun var innlagt. Npf bistod 

med ekspertise innen skjerming og tvang (Solveig Klæbo Reitan); psykofarmakologi (Rune 

Kroken) og utviklingshemming (Eva Albertsen Malt).   

• Nytt nasjonalt kvalitetsregister for psykiske lidelser blant voksne er etablert og ledes av 

Psyknett Vest (TIPS-miljøet i Stavanger). Andreas Ringen er Npfs representant. 

• Åse Lyngstad representerer Npf i Rådet for psykisk helse.  

• Leder holdt gratulasjonstale ved Norsk nevrologisk forenings markering av sin 100 års dag.    

2.5 Årsmøtet og psykiatriveka 2020 
Årsmøtet 2020 fant sted i Trondhjem 11. mars 2020. Som vanlig var årsmøtet en del av 
Psykiatriveka (9-13.3.2020). Pga utbrudd av COVID-19 fikk noen kolleger på få dagers varsel ikke 
lov til å reise til Veka. Andre ble i økende grad kalt tilbake av arbeidsgiver i løpet av uken. Dette 
medførte at man allerede andre dag delvis gikk over til virtuelle løsninger for foredrag. Men 
frafallet øket stadig på slik at siste dag. Samtidig innførte FHI møterestriksjoner fra 12.3. Fredag 
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13.3 ble derfor avlyst. Se Psykiateren nr. 2, 2020 for nærmere beskrivelse av årsmøtet, fremmøte 
etc.  

 

Styrets time og styrets seminar var viet Npfs arbeid med obligatorisk etterutdanning og aktivitet i 
forbindelse med forslag til tvangsbegrensningslov samt klinisk virkelighet for leger i psykiatrien 
(psykiaternes arbeidssituasjon). Pga det økende frafall av deltakere, som forklart over, ble det 
bestemt at temaet skulle tas opp igjen på årsmøtet 2021. 

 

Til årsmøtet var det innkommet et forslag om opprettelse av et nytt fagutvalg: perinatal psykiatri. 
Styret var imot forslaget fordi man mente at a) det var feil å lage utvalg for ulike spesifikke lidelser 
eller sykdommer; b) temaet kunne dekkes innenfor dagens utvalgsstruktur, primært C-L psykiatri 
og psykosomatisk medisin; eventuelt i samarbeid med utvalgene for Biologisk psykiatri og Etikk og 
grunnlagsproblemer; c) det var allerede nok utvalg og d) at etablering av enda et utvalg ville drive 
utgifter til Npf ytterligere i været i en situasjon hvor den økonomiske fremtiden var usikker. Styret 
foreslo i stedet at et av medlemmene i utvalg for C-L psykiatri og psykosomatisk medisin burde ha 
perinatal psykiatri som et særlig interessefelt. Styret forslag ble vedtatt.  

3 NORSK PSYKIATRISK FORENINGS UTVALG  

Npf har opprettet åtte rent faglige utvalg. Utvalg for 

• Alderspsykiatri (leder Marit Tveito, Oslo; årsberetning vedheng 8) 

• Biologisk psykiatri og psykofarmakologi (leder Rune Kroken, Bergen; årsberetning 

vedheng 9 

• C-L psykiatri (konsultasjon-liaison psykiatri) og psykosomatikk (leder Àsgeir Bragason, 

Oslo; årsberetning vedheng 10).   

• Etikk og grunnlagsproblemer (leder Victoria Akre, Oslo; årsberetning vedheng 11). 

• Leger i spesialisering – LIPS (leder Jacob Jorem, Oslo; årsberetning vedheng 12).  

• Rettspsykiatri (Leder Øystein Erik Duguid Jensen, Kristiansund; årsberetning vedheng 13) 

• Samfunnspsykiatri (Leder Pål Sandvik, Trondhjem; årsberetning vedheng 14). 

• Transkulturell psykiatri (Leder Lars Lien, Hamar; årsberetning vedheng 15) 

I tillegg har Npf to utvalg som er initiert av Legeforeningen  

• Psykoterapi (Leder Per Anders Øien, Drammen; årsberetning vedheng 16). I motsetning til 

spesialitetskomitéen er det årsmøte som alene velger medlemmene i utvalget.    

• Spesialitetskomitéen i psykiatri (Leder Morten Selle; Oslo; årsberetning vedheng 17). 

Formelt er dette et utvalg under legeforeningen (som andre spesialitetsutvalg) som også 

oppnevner medlemmer til utvalget, men det er Npf som, på grunnlag av valg under 

årsmøtet, som foreslår kandidater til spesialitetskomitéen i psykiatri (som hittil 

Legeforeningen alltid har vært tatt til følge).  

I tillegg kommer to administrative utvalg:  
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• Utvalg for Psykiatriveka (Leder Karen Alvestad Aukrust, Trondhjem; årsberetning vedheng 

18). 

• Valgkomitéen (leder Jeanette Solheimslid Bjørke-Bertheussen, Stavanger; Innstilling til valg 

for 2021, se vedheng 21) 

Utvalgene og deres ledere gjør en formidabel innsats uten noen form for honorering. Alt er frivillig 
arbeid! Styret vil uttrykke sin takk og takknemlighet til utvalgene for innsatsen i 2020. Uten 
utvalgene ville det rett og slett ikke være mulig å drive Npf. I 2020 er det som tidligere spesielt 
Utvalg for biologisk psykiatri og Utvalg for rettspsykiatri som har hatt svær mange oppgaver.  

[Arbeidsgruppe med representanter for alle utvalg mtp utarbeidelse av forslag til 5-årig 
etterutdanning er omtalt i vedlegg 1]. 

4 ØKONOMI  

2020 har vært et spesielt år på grunn av COVID-19. Dette har medført at noen kurs ikke har blitt 
gjennomført, mens andre kun er gjennomført digitalt. I tillegg gjennomføres mange kurs nå i regi 
av Reg Ut, slik at de ikke lenger er inntektsbringende for Npf. Til tross for dette har overskuddet 
for 2020 økt sammenliknet med året før. Årsaken er mindre kostnader, spesielt på grunn av 
uteblitte reisekostnader og ikke gjennomførte etterutdanningskurs12 som tradisjonelt medfører 
underskudd.  

Stor innsats fra foreningens frivillige i de ulike utvalgene og kurskomiteer, kombinert med lavere 
kostnader har medført at regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 2 686 078. Regnskapet er 
godkjent av revisor. Regnskapet er tilgjengelig i vedheng 19.  

For forslag til budsjett 2021, se vedheng 20. 

 

Oslo, 

25.2.2021 

Ulrik Fredrik Malt 

Styreleder 

 

12 RegUt arrangerer kun kurs mtp spesialiteten i psykiatri. De er ikke involvert i etterutdanning.  
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5 Vedheng  

5.1 Vedheng 1: Etterutdanning  

 

Oppsummering 

Det overordnede målet med denne utredningen er å utarbeide forslag for hvordan psykiatere kan 
ha høyest mulig faglig kunnskapsnivå og dermed gi pasienter persontilpasset behandling av 
høyeste kvalitet. Arbeidsgruppen mener at dette best kan oppnås ved å innføre formalisert 
etterutdanning.  

Det er uenighet i gruppen om etterutdanningen på kort sikt skal være knyttet til incentiver ut over 
den faglig tilfredsstillelse løpende videre- og etterutdanning gir. Det er derfor uenighet om Npf 
skal tildele en tittel «Norsk psykiatrisk foreningsgodkjent spesialist» som incentiv for å 
gjennomføre formalisert etterutdanning.  Etter diskusjon mellom styret og arbeidsgruppen med 
Legeforeningen sentralt, går styret i Npf inn for at man i første omgang følger Legeforeningens 
mal, men at Npf ikke innfører tittelen «Norsk psykiatrisk foreningsgodkjent spesialist». Men saken 
må følges videre opp. Men innføring av etterutdanning basert på Legeforeningens mal krever at 
det opprettes et nytt Npf-utvalg: «Etterutdanningsutvalget».    

 

Mandat og arbeidsgruppens sammensetning  

Styret i Norsk psykiatrisk forening (Npf) nedsatte i april 2019 en arbeidsgruppe som skulle drøfte 
innføring av en Npf-styrt obligatorisk videre- og etterutdanning med tilhørende Npf-godkjent 
spesialisttittel for personer som allerede var offentlig godkjente spesialister i psykiatri. 
Medlemmer i arbeidsgruppen har vært: 

Utvalg for Alderspsykiatri: Marit Tveito  

Utvalg for Biologisk psykiatri og psykofarmakologi: Rune Kroken  

Utvalg for CL psykiatri og psykosomatisk medisin: Britta Bürker  

Utvalg for Etikk og grunnlagsproblemer: Britt Julie Baryar  

Psykoterapiutvalget: Per Anders Øien  

Utvalg for Rettspsykiatri: Siv Elin Pignatiello  

Utvalg for Samfunnspsykiatri: Else Malthe-Sørenssen  

Spesialitetskomitéen: Erik Johnsen13 og Anne Kamps  

Utvalg for Transkulturell psykiatri: Lars Lien 

Leder av utvalget og styrerepresentant: Ulrik Fredrik Malt 

 

13 Professor, sikring for at universitetssynpunkter kommer frem i spesialitetskomitéen  
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Arbeidsgruppen har hatt møter in persona samt virtuelt (pga COVID-19 pandemien), herav også et 
felles virtuelt møte med styret. Arbeidet har også vært presentert ved seminarer under årsmøtene 
i Stavanger 2019 og i Trondhjem 2020. Dessuten har man orientert om det pågående arbeidet i 
flere utgaver av Psykiateren. Leder har også drøftet saken med fagmedisinsk akse i 
Legeforeningen.  

 

Behovet for etterutdanning  

 

 

 

Introduksjon 

Det genuine ved det å være psykiater er de særlige kunnskaper vi har til å vurdere hele mennesket 
samtidig, ikke bare f.eks. det psykiske eller det fysiske. Ikke minst optimal persontilpasset 
behandling av høyeste kvalitet krever denne type bakgrunn. Men det krever en løpende 
etterutdanning som sikrer den grunnleggende fagkunnskap man trenger for å møte utfordringene 
som de ulike nivåer i det psykiske helsevern krever. Dessuten må det være subspesialister på 
spesifiserte områder. Det tilsier etterutdanning for å sikre et felles oppdatert kunnskapsnivå, men 
samtidig også en selvvalgt del som sikrer at man er faglig oppdatert på de fagområder som man 
arbeider med til daglig.           

Det er flere forhold som i fremtiden vil være utfordringer for faget psykiatri og som psykiatere må 
finne løsninger på hvor systematisk løpende etterutdanning må inngå: Samfunnsutviklingen; 
endringer i organisering av det psykiske helsevern; implikasjoner av en stadig raskere 
kunnskapsutvikling og som konsekvenser av disse forhold, endringer i psykiaterrollen.   

 

Samfunnsutviklingen 

Det er en rekke forhold ved samfunnsutviklingen som tilsier øket vekt etterutdanning. Det er en 
økning av antall eldre; en større andel av befolkningen har annen kulturell bakgrunn og det er et 
press fra myndigheters side om at psykiatere skal anvende standardiserte 
behandlingsretningslinjer ut fra en «one size fits all» tenkning. Dette forsterkes av at det etableres 
stadig flere etater som skal vurdere hva som er «god» og «riktig» behandling. Ofte er disse 
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sammensatt av «eksperter» som ikke har den nødvendige psykiatriske kunnskap som kreves for 
problemstillingen. Eksempel på denne utviklingen er systemet for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten (Nye metoder) som også brukes til å utfordre anerkjente 
behandlingsmetoder ved å kreve nye utredninger uten at eksperter i psykiatri er med i avgjørelser 
som tas.   

I deler av befolkningen er det også en økende skepsis mot empirisk forskning, kanskje spesielt for 
faget psykiatri, hvilket utfordrer kongstanken om en kunnskaps- og erfaringsbasert psykiatri på 
bekostning av en mer ideologisk og politisert psykiatri.  

Kravene forsterkes av at pasienter i dag, takket være internett og sosiale medier, er mye mer 
informasjonssøkende enn for noen tiår tilbake. Dels kan dette innebære at pasienter kan fange 
opp innovative utrednings og / eller behandlingsmetoder før psykiatere selv hvis disse ikke 
kontinuerlig gjennomfører etterutdanning. Men informasjonsflommen av påstander omkring 
psykiatri som finnes på nettsider og i sosiale medier kan også være upresise eller ikke sjelden 
direkte usanne. («Fake news»).  

Å møte pasienters krav om én bestemt behandling når denne åpenbart ikke er faglig riktig eller 
forsvarlig, krever at psykiaterne til enhver tid er faglig oppdatert. Han eller hun må ha tilstrekkelig 
kunnskap til å forklare pasienten at dennes internett- eller interessegruppers påstander ikke er 
gyldige (selvfølgelig bare hvis dette er korrekt). Kravet om at psykiateren er faglig oppdatert 
forsterkes ytterligere ved at man i løpet av det siste tiåret har fått stadig flere 
pasientorganisasjoner med krav om brukermedvirkning. Gjennomgående er dette en riktig og 
positiv utvikling, men det kan oppstå problemer hvis enkelte pasientorganisasjoner gjør seg til 
talspersoner for én bestemt forståelse av en psykisk lidelse og tilhørende krav om at bare én 
behandlingsmetode er den riktige («Ideologisk psykiatri»). I våre dager har man også sett at 
politikere kan bli påvirket av ideologiske grupperinger med den følge at de kan forsøke å overkjøre 
faglige erfaringer og empirisk kunnskap ved å bestemme hva som er «riktig medisinsk 
behandling».  

Organisering av det psykiske helsevern 

Det psykiske helsevern er i stadig omorganisering. Endringene er stort sett ikke faglig bestemt 
(«nedenifra»), men i det vesentlige påtvunget faget av administrative ledere, ofte med støtte av 
politikere, dvs en «ovenfra og ned» prosess. I undersøkelsen av psykiaternes arbeidsvilkår 
gjennomført av Npf i 2020 var det bare 23% hvor nærmeste leder med personalansvar var lege. 
Hele 41% var sykepleiere og 20% var psykologer. Selv om mange av disse uten tvil er både dyktige 
og har forståelse for behovet for løpende videre- og etterutdanning, ser vi imidlertid ikke sjelden 
at noen steder mangler nærmeste ledelse forståelse for de spesielle behov for videre- og 
etterutdanning som psykiatere vil ha i forhold til andre yrkesgrupper. Det kan innebære 
organisering og omorganisering som kan virke fornuftige fra et administrativt perspektiv, oftest 
knyttet til «produksjon», men som kan være lite egnet til å møte faglige utfordringer.  

De utfordringer som omorganisering medfører henger også ofte sammen med at tiltakene er 
basert på analyser av «rådgiverfirmaer» som bruker konsulenter godt skolert i økonomi og 
omstrukturering av kommersielle bedrifter, men som har liten eller ingen erfaring med eller 
kunnskap om de særlige utfordringer som medisin generelt og psykiatri spesielt står overfor. Fokus 
er oftest på «produksjon» uten hensynstagen til effektene av behandlingen som gis (kvalitet).  
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Stadige endringer i lovverket av relevans for psykiatri skaper også utfordringer. Et eksempel på 
dette er endringen av Psykisk helsevernloven gjeldende fra 1.9.201714. Intensjonen for 
lovendringen var god og riktig. Man ønsket gjennom lovendringen at tvangsbruken i Norge skulle 
redusere og at man skulle sikre en riktigere bruk av tvang. Den mest inngripende endringen var at 
det kom et tilleggsvilkår om at pasienten måtte mangle samtykkekompetanse for å kunne 
underlegges tvungent psykisk helsevern, såkalt kompetansebasert modell. Alvorlig psykisk syke 
skulle ikke kunne legges inn eller bli behandlet mot sin vilje dersom de ble vurdert til å ha 
samtykkekompetanse. Hvis de i løpet av behandlingen gjenvant samtykkekompetanse kunne de 
skrive seg ut og da velge å avslutte påbegynt behandling.  

Tilbakemeldinger fra klinikere og pårørende har gitt indikasjoner på at det kan være flere negative 
konsekvenser enn man forventet da loven ble innført. Det kan delvis skyldes utilsiktede 
konsekvenser av lovtekstens utforming, men loven medførte en rekke konsekvenser for bl.a. 
organisering, tilrettelegging og oppfølging på ledernivå samt ressursmangel15. Men behovet for 
videre og etterutdanning knyttet til reformen kom også frem.        

Som man vil se er det mange aktører med ulike referansepunkter og interesser som er involvert i 
organisering av faget psykiatri. Hvem som skal definere faget psykiatri er et element i dette. Skal 
psykiateres kunnskaper og erfaringer høres i denne sammenheng, er etterutdanning et sine qua 
non. Er psykiateren faglig utdatert, mister han eller henne påvirkningsmuligheter. Utilstrekkelig 
etterutdanning vil derfor over tid medføre at psykiatere får mindre og mindre muligheter til å 
definere eget fag.  

I en slik utvikling er det en risiko for at psykiatere som profesjon presses ut av psykiatrien og kan 
erstattes med et fragmentert tilbud hvor en profesjon forholder seg til omsorg og oppfølging, 
eksempelvis sykepleiere; en profesjon forholder seg til de psykologiske aspektene med fokus på 
psykoterapi og en profesjon forholder seg utelukkende til biologiske aspekter som indremedisin og 
nevrologi. Helhetsperspektivet ødelegges.  

 

14 Prop.147 L (2015–2016. 

15 Uttalelse fra norsk psykiatrisk forening til representantforslag 48 S (2020 – 2021) om å evaluere endringen i psykisk 
helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern.  
Oslo 5.1.2021 
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Kunnskapskrav i dag og i fremtiden 

I de siste par årene har det foregått en fornyet internasjonal diskusjon om psykiatrien i fremtiden. 
I hvilken grad psykiatere innenfor dagens rammer klarer å tilegne seg den løpende 
kunnskapsutviklingen og adoptere det i sin kliniske praksis er uavklart. Det er ikke gjennomført 
systematiske kunnskapsprøver, det være seg av klinisk eller teoretisk art, som kan gi et svar. Det er 
flere enkelthistorier i media om feilvurderinger og feilbehandlinger som tilskrives faglig svake 
psykiatere. Men selv om slike historier, hvis de er riktige, kan brukes til læring, sier de ikke noe om 
omfanget av eventuell kunnskapssvikt blant psykiatere eller eventuelt om det foreligger 
kunnskapssvikt på spesifikke fagområder.  

Erfaringer fra kursledere16 tilsier imidlertid at det kan foreligge en ikke ubetydelig kunnskapssvikt 
blant noen psykiatere. Det samme er erfaringer fra gjennomgang av journaler i sivilrettslige saker. 
Det forekommer relativ elementær kunnskapsmangel som man ikke ville tiltro en spesialist i 
psykiatri. Men om denne kunnskapsmangelen skyldes at psykiateren det gjelder mangler 
etterutdanning eller til tross for dette, ikke har klart å tilegne seg kunnskapen i praksis, kan slike 
erfaringer ikke si noe om.    

En annen utfordring i dagens psykiatri er at pasienten ofte får den behandlingen som psykiateren 
føler han behersker, ikke den behandlingen som passer pasienten best. Det forhindrer 
«skreddersydd» behandling som er et krav som også gradvis vil bli stilt oss av pasienter og 
myndigheter. Skal dette unngås må psykiateren som ledd i en etterutdanning også få oppdatert 
kunnskap om hva som finnes av kunnskapsbaserte (evidensbaserte) former for behandling, f.eks. 
innen psykoterapi, psykososialt orienterte intervensjoner eller psykofarmakologi.  

Det vil selvfølgelig ikke være mulig å beherske alle biologiske eller psykoterapeutiske- psykososiale 
metoder. Etterutdanning skal først og fremst sikre at man har oversikt over hva som finnes av 
mulige behandlingsmetoder slik at den behandling som egner seg best for pasienten kan velges, 
selv om det innebærer at pasienten må behandles av en annen psykiater eller noen ganger også 
en annen fagperson. Valg og gjennomføring av behandling, det være seg biologisk eller 
psykoterapeutisk, må også integrere ny kunnskap om genetikk og epigenetikk17, nevrobiologiske 
markører for respons18 så vel som bruk av biologisk aktive substanser for å fremme effekten av 
psykoterapi19.  Det er også nødvendig å oppdatere seg på bruk av virtuelle behandlingsmetoder20.  

 

16 Malt UF. Personlig meddelelse.  

17 Kumsta R. The role of epigenetics for understanding mental health difficulties and its implications for psychotherapy 
research. Psychol Psychother. 2019 Jun;92(2):190-207. 

18 Micali N, Berchio C. Towards robust biomarkers of psychosocial interventions. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019 
Feb;28(2):153-154. 

19Reiff CM, et al. Psychedelics and psychedelic-assisted psychotherapy. Am J Psychiatry. 2020 May 1;177(5):391-410. 

20 Donker T, et al. Effectiveness of self-guided app-based virtual reality cognitive behavior therapy for acrophobia: A 
randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. 2019 Jul 1;76(7):682-690. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.0219 
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Men samtidig må psykiateren også kunne forstå disse metodenes feilkilder og ikke minst deres 
begrensninger. Fokus på effektivitet og standardiserte behandlingsmetoder som er pålitelige, men 
som kan være klinisk lite meningsfylte effektmål, kan på sikt lett føre til dehumanisering og 
tingliggjøring av pasienten. Det er allerede utviklet roboter som kan gi psykoterapi (Woebots), 
tilsynelatende med godt resultat21. Denne utviklingen understreker også behovet for etikk i 
etterutdanning.  

 

Tingliggjøring av mennesker ved bruk av Woebots (Hikikomari22-maskiner)  

Behovet for etterutdanning vil bare øke i fremtiden23. Et aspekt er den teknologiske utvikling som 
også påvirker psykiatrien. Psykiateren må kunne forstå og bruke teknologiske nyvinninger24. Heri 
vil f.eks. inngå å kunne anvende maskinlæringsmetoder, både med tanke på psykoterapi så vel 
som biologiske behandlingsmetoder. Andre eksempler er bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi 
for diagnostikk og monitorering av terapi og automatisk stemmeanalyse for å identifisere 
underliggende psykologiske konflikter eller traumer.  

 

21 Fitzpatrick KK, et al. Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety 
using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. JMIR Ment Health. 2017 Jun 
6;4(2): e19. doi: 10.2196/mental.7785 

22 Hikikomari: japansk, en som unngår sosial kontakt 

23 Bhugra D, et al. The WPA-Lancet Psychiatry Commission on the Future of Psychiatry. Lancet Psychiatry. 2017 
Oct;4(10):775-818 

24 Mäki-Marttunen T, et al. Biophysical Psychiatry-How Computational Neuroscience Can Help to Understand the 
Complex Mechanisms of Mental Disorders. Front Psychiatry. 2019 Aug 6; 10:534. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00534. 
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Et viktig krav for fremtiden er også at psykiateren kan finne frem til pålitelig og gyldig informasjon 
når han eller hun møter vanskelige problemstillinger. Manglende faglig oppdatering kan lett føre 
til holdningen «det jeg ikke vet, finnes ikke». 

Psykiaterrollen 

Etterutdanning er også helt nødvendig for å ivareta og videreutvikle psykiaterrollen. Flere ulike 
fagprofesjoner gjør «innhugg» i oppgaver som tidligere var forbeholdt psykiatere. Det er allerede 
mulig for ikke-leger å vedta at tvangsernæring skal gjennomføres. Det er også pågående arbeid i 
gang for at også ikke-leger skal kunne foreskrive psykofarmaka. En tendens som forsterkes ved at 
det dessverre finnes psykiatere som ikke er faglig oppdaterte innen psykofarmakologi. 
Farmasøyter har også i større grad enn for noen tiår tilbake beveget seg inn på områder leger 
tradisjonelt har hatt. F.eks. er de i økende grad kilder til informasjon om bivirkninger samt rådgiver 
for bruk av legemidler som er på resept hvis de kommer i full pakningsstørrelse, men som kan 
utleveres uten resept hvis det kun er små pakningsstørrelser. Det er mye bra i en slik utvikling, 
men det er lett for at farmasøyter kan undervurdere kliniske perspektiver og vektlegger 
farmakokinetiske og farmakodynamiske effekter i for stor grad i det samlede bilde. På samme 
måte ser man en økende utvikling hen imot at ikke-psykiatere stiller indikasjon for bruk av 
«biologiske» behandlingsmetoder og vurderer kontraindikasjoner der hvor det mangler psykiatere 
psykiateren eller der hvor psykiateren ikke holder seg løpende faglig oppdatert.  

Det i større grad å trekke inn andre faggruppers spesielle kompetanse har mange positive sider. 
Men drives en slik utvikling for langt, kan den medføre en trussel mot best mulig persontilpasset 
behandling. Manglende helhetssyn på pasienten vil være resultatet av en uthuling av 
psykiaterrollen med risiko for fragmentering av behandlingstilbud.   

Selv om kvalitet og pasientsikkerhet er det viktigste argumentet for etterutdanning, må det 
tilføyes at manglende etterutdanning også vil øke risikoen for at psykiatere gradvis kan føle seg 
faglig utilstrekkelige med utbrenthet som en mulig følge. Dessuten vil det være vanskeligere å 
rekruttere nye leger til spesialisering i psykiatri når de i sin praksis møter psykiatere som åpenbart 
ikke lenger er faglig oppdaterte. Det er f.eks. tilbakemeldinger fra noen medisinstudenter om hvor 
demotiverende det har vært for dem når de ved utplassering møtte psykiatere som åpenbart ikke 
hadde fulgt med i fagutviklingen det siste tiår. Selv om dette nok er et lite mindretall, er det ikke 
desto mindre bekymringsfullt. Det være seg for anseelsen av faget som sådan, men også for 
rekrutteringen.       

Her må det tilføyes at de stadige endringer i Psykisk helsevernloven med tilhørende stadig mer 
papirarbeid, medfører at mange steder brukes mer og mer av psykiateres tid til å fylle ut skjemaer 
fremfor å utrede og behandle pasienter. På sikt er en slik utvikling negativ både for pasientene, 
faget som sådan, men også for rekrutteringen.  

 

 

Kvalitet, kvalitet, kvalitet 

Psykiatrien er i kontinuerlig utvikling. Ny systematisk forskning, kvantitativt så vel som kvalitativt 
og nye kliniske observasjoner og funn, delvis knyttet til tilgjengelighet av ny teknologi, medfører 
utvikling av nye utrednings- og behandlingsmetoder. Utviklingen innebærer også at gammel 
forståelse på noen punkter utfordres. Dessuten oppstår det stadig nye etiske utfordringer for 
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faget. Alle disse forhold tilsier at psykiatere kontinuerlig må gjenoppfriske kunnskap og ikke minst 
tilegne seg ny kunnskap som har betydning for utredning, behandling og etiske refleksjoner. Bare 
på den måten kan vi sikre høyest mulig kvalitet og pasientsikkerhet.  

Status for etterutdanning ved årsskiftet 2020/2021   

 

 

 
 

Figur: Fordelene ved kontinuerlig profesjonsutvikling (Continuing professional development – 
CPD). Fra Bamrah JS & Bugra D. CPD and recertification: improving patient outcomes through 
focused learningAdvances in psychiatric treatment 2009; 15: 2–6 doi: 10.1192/apt.bp.108.005686. 

Noen tiår tilbake var det i stor grad farmasøytisk industri som de facto stod for etterutdanning. De 
arrangerte en rekke kurs, også om ikke psykofarmakologiske temaer, og inviterte psykiatere (og 
andre leger) med på nasjonale og internasjonale kongresser hvor industrien også dekket alle 
utgifter. Kvaliteten på undervisningen var høy, ofte ved at man inviterte internasjonale kapasiteter 
til å forelese. Men det ble med rette reist kritikk mot at kommersielle interesser hadde en slik 
sentral rolle i etterutdanning. Under de aller fleste kurs – og møter var det da også innlegg ved 
arrangøren om deres legemiddel. Da myndighetene rimelig nok bestemte at de ville overta 
undervisningen, lovet de at omfanget og finansiering skulle være den samme. Få om noen trodde 
på denne type utsagn. Det viste seg da også at da den nye ordningen ble gjennomført, ble det en 
kraftig reduksjon i undervisningstilbud, som ventet ut fra økonomisk argumentasjon fra 
Helseforetakenes side.  

 

Rett til etterutdanning i Norge pr 1.1.2021 
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Psykiatere 

Det er ingen formell etterutdanning i Norge, men det er ulike reguleringer av rett til 
kompetansehevingstiltak i de ulike tariffområdene. I tariffområdene Spekter25 og Virke26 har man i 
dag avtalefestet årlig rett på 10 dager permisjon med lønn til kurs/kongresser og møter 
(Hovedavtalen del A2 § 4.2.2). Det er bare i tariffområdet Spekter at det er sentralt avtalt rett til 
10 dager fri for kurs for alle spesialister.  

Dessuten har man både i tariffområdene Spekter og Virke rett til utdanningspermisjonen (del A2 § 
4.2.1) på 4 mndr hvert femte år. Det samme gjelder for KS, Oslo kommune og leger ansatt i NAV. 
Leger ansatt i øvrige deler av det statlige tariffområdet har ikke tariffavtalt rett til 
utdanningspermisjon, med mindre det er avtalt lokalt.  

 

I hvilken grad psykiatere de facto får tatt ut tid til kurs er imidlertid variabelt. Forsommeren 2020 
ble det sendt en questbackundersøkelse til Npfs medlemmer. Svarprosenten var relativt lav (37%), 
men fordelingen av de som besvarte tilsvarte foreningens sammensetning av spesialister27 hva 
gjelder alder, kjønn og antall år i virksomhet. I denne undersøkelsen angav bare 22% at de alltid 
fikk innvilget permisjon til etterutdanningskurs de søke om, mens 55% fikk det «som regel». Men 
det var 19% som bare fikk permisjon til etterutdanningskurs av og til og 3% fikk det aldri! Når det 
gjelder fordypningstid var situasjonen enda mer nedslående. Av de som besvarte undersøkelsen 
var det bare 8% som alltid fikk tatt ut fordypningstid (faglig fordypning, forskning og hospitering) i 
arbeidstiden. 2/3 fikk bare av og til eller aldri tatt ut tid til faglig fordypning.  

 

Undersøkelsen gir ikke svar på begrunnelsen fra ledernes side om hvorfor noen ikke får muligheter 
til å ta ut permisjon til etterutdanningskurs som psykiaterne har krav på. Men noe av årsaken er 
antagelig driftshensyn. Det er mangel på psykiatere, og flere steder er det kun ansatt én psykiater. 
Forsvarlig drift krever at det til enhver tid er legespesialister til stede. Det er da lett å forstå at det 
vil være vanskeligere for arbeidsgiver å gi psykiateren rett til permisjon for etterutdanning. Vikar, 
som det er mulig å få på det private markedet, vil arbeidsgiver ofte mene er for dyrt i forhold til 
budsjettet. Løsningen på denne situasjonen er å øke rekrutteringen til faget psykiatri, heri 
inkludert flere LIS-stillinger i psykiatri. Men rekruttering henger også sammen med at det er tilbud 
om kontinuerlig etterutdanning for spesialister.      

 

I Norge har medlemmer av Npf automatisk fri tilgang på tidsskrifter som gir mulighetene for faglig 
oppdatering: Nordic Journal of Psychiatry, European Psychiatry og World Psychiatry. Om disse 
faktisk leses av det store flertall av medlemmene er usikkert. Muntlige tilbakemeldinger tyder på 
at det er kun et mindretall som leser disse eller andre vitenskapelige tidsskrifter regelmessig. Det 

 

25 Helseforetakene 

26 Private ideelle virksomheter, gjelder bare enkelte lokale avtaler i Virke-området 

27 Anslagsvis 99% av psykiatere er medlem av Legeforeningen og dermed også Npf. 
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samme gjelder søk på nettet som f.eks. PubMed. Det ser heller ikke ut til at flertallet av psykiatere 
er kjent med begrensningene hva gjelder generalisering av funn som presenteres i vitenskapelige 
tidsskrifter eller gyldighet av påstander som fremsettes i de ulike databasene28. 

 

Andre faggruppers etterutdanning 

I motsetning til de fleste andre medisinske spesialiteter, er psykiatere bare en av flere profesjoner 
som har primært behandlingsansvar. Psykologforeningens spesialister i voksenpsykologi har krav 
om obligatorisk vedlikehold av spesialistgodkjenningen29. Det er Psykologforeningen selv som 
bestemmer hvor mye permisjon som må gis for å opprettholde spesialiteten.  

 

Andre fagprofesjoner som f.eks. sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter eller 
ergoterapeuter har ikke obligatorisk etterutdanning, men det er tilbud om kurs som gir 
oppdatering og fordypning i nærmere spesifiserte fagområder.       

 

 

 

 

Etterutdanning for psykiatere i andre land 

Union Européenne des Médecins Spécialistes - UEMS) (European Union of Medical Specialists; se 
vedheng 7) vektlegger betydningen av kontinuerlig etterutdanning. EU har etablert et sentralt 
akkrediteringsbyrå som godkjenner ulike kurs og konferanser mtp å oppnå CME poeng: The 
European Accreditation Council for CME (EACCME®).  

 

UEMS har en egen psykiatrisk seksjon: UEMS Section Psychiatry www.uemspsychiatry.org)30. 
Kartlegging i regi av UEMS psykiatriseksjon viser at i noen land er etterutdanning obligatorisk 
(f.eks. Irland og Sveits), mens i flertallet av de andre europeiske land er det pr 1.1.2021 ikke slik. I 
noen land har det, bl.a. fra forsikringsselskap og noen lands myndigheter, vært reist krav om 
konsekvenser hvis man ikke kan dokumentere etterutdanning. F.eks. at man ikke får skrive 
legeerklæringer som medfører monetære ytelser.   

 

28 Begrensningene er omtalt i kapittel 3 (Kunnskapsbasert psykiatri), Lærebok i psykiatri. Red. Malt UF, et al. Oslo: 
Gyldendal akademiske 2020, 2. opplag, sidene  

29 https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/block-forsideblokk-
tosaker/spesialistutdanningen2/spesialitetene-i-psykologi/utfyllende-bestemmelser-for-obligatorisk-vedlikehold 

30 Norske representanter er pr desember 2020 Tordis Høifødt Sørensen og Morten Selle. 

http://www.uemspsychiatry.org/
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Det er imidlertid en rekke ulike forhold i Europa som gjør det vanskelig på det nåværende 
tidspunkt å innføre en obligatorisk standardisert videre- og etterutdanning i psykiatri i Europa. 
Lengden av videreutdanning fra tidspunktet man er ferdig cand.med. til man har oppnådd 
kvalifikasjonen spesialist i psykiatri varierer også fra land til land. I Nederland er kravet 4 ½ år; i 
Belgia 5 år; i Finland, Sveits og Østerrike 6 år og i Irland 7 år. I tillegg varierer innholdet i 
spesialistutdanningen inklusive hvilke typer praksissteder man må ha arbeidet ved. Det er derfor 
mulig at kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget for psykiatere rundt om i Europa kan variere når det er 
tale om etterutdanning som vanligvis må dokumenteres hvert femte år.  

 

For å gjøre situasjonen enda mer komplisert mtp felles Europeiske retningslinjer må psykiatere i 
noen land selv finansiere kurs og lignende, mens i andre land får psykiatere godkjent 
etterutdanning organisert av, og dermed betalt av, den farmasøytiske industri så lenge kvaliteten 
vurderes som god.  

 

Tilsvarende gjelder for deltagelse i internasjonale kongresser som f.eks. European Association of 
Psychiatry’s årlige kongresser. I noen land har man i praksis ikke anledning til å delta i 
internasjonale kongresser uten finansiering fra legemiddelindustrien. Andre land tillater ikke 
finansiering av kongressdeltagelse fra farmasøytisk industri tilsvarende de norske retningslinjene.  

 

Det er også store variasjoner i hvordan deltagelse i etterutdanning registreres. I noen land er det 
tilstrekkelig å vise dokumentasjon på at man har deltatt i kurs som er godkjent for etterutdanning 
(«CME: Continuing medical education). Andre land krever at man må levere inn en evaluering av 
kurset for å få sertifikat på gjennomgått CME. Noen krever også at psykiateren registrerer sin 
tilstedeværelse hver dag slik det er i Norge for kurs som går over flere dager. Enkelte land krever 
også at man må bestå en avsluttende kunnskapsprøve for å få godkjent CME-tellende kurs slik det 
er ved mange kurs i Norge.  

 

UEMS arbeider med å oppnå en større standardisering innen Europa, men som man kan forstå, er 
det langt. Arbeidet med felles europeiske retningslinjer er også tidkrevende, da man arbeider ut 
fra konsensus. Dessuten samarbeides det med flere andre organisasjoner som også vil ha et ord 
med i laget: Eksempelvis European Psychiatric Association (EPA; www.europsy.net), EPA Council of 
National Psychiatry Associations (NPA) samt pasientorganisasjoner som (Global Alliance of Mental 
Illness Advocacy Networks-Europe (GAMIAN-Europe) (www.gamian.eu) og European Federation of 
Associations of Families of People with Mental Illness” (EUFAMI) (www.eufami.org). 

 

UEMS har utarbeidet et «position paper» om CME/CPD. Hovedpunktene i dette dokumentet er at 
det er ønskelig med en europeisk harmonisering i hvordan CME/CPD praktiseres, men med 
nasjonale tilpasninger når det gjelder finansiering, organisering osv. 

 

http://www.europsy.net/
http://www.gamian.eu/
http://www.eufami.org/
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Alle de forhold som er anført her, men også ulike synspunkter land imellom, har medført at så 
langt har UEMS psykiatri ikke funnet at tiden er inne til å innføre en felles europeisk 
spesialisteksamen (board certification)31. UEMS har heller ikke av samme grunner foreslått at man 
fra 2021 skal innføre obligatorisk felleseuropeisk etterutdanningskrav for å bibeholde oppnådd 
spesialiststatus («resertifisering»).  

Den tyske psykiaterforeningen (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde - DGPPN) har en spesialistordning som oppnås etter 
nærmere regler og som er uavhengig av den nasjonale godkjennelsen som psykiater (Facharzt 
Psychiatrie). Det utstedes et diplom for de som er DGPPN-godkjente psykiatere. I Tyskland 
sertifiserer også den psykiatriske foreningen utdanningsinstitusjoner. 

 

 

 

Fra 2012 krever Storbritannia en resertifisering (“revalidation”) hvert femte år for å vise at man 
har tilstrekkelig kompetanse for fortsatt å arbeide som psykiater (“to demonstrate your continuing 
fitness to practise»). https://www.rcpsych.ac.uk/members/submitting-your-cpd. At man har 
gjennomfører Continuing professional development (CPD) kontrolleres årlig av arbeidsgiver og 
«General Medical Council». Det er The Royal College of Psychiatry (RCP) som står for 
etterutdanningen. Programmet inneholder ved siden av kurs som gir CME-poeng, også en rekke 
on-line treningsmoduler (https://elearning.rcpsych.ac.uk/) og et eget tidsskrift for faglig 
oppdatering: British Journal of Psychiatry- Advances. I tillegg får medlemmene av RCP gratis 
tilgang på en rekke andre britiske vitenskapelige tidsskrifter, bl.a. British Journal of Psychiatry.   

 

 

31 Innen noen fagområder finnes det standardiserte felles europeiske board examinations, bl.a. kardiologi, nevrologi 
og fysikalsk medisin og rehabilitering.  

https://www.rcpsych.ac.uk/members/submitting-your-cpd
https://elearning.rcpsych.ac.uk/
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I USA er det flere resertifiseringsordninger for å beholde spesialiteten psykiatri, men det varierer 
fra stat til stat i hvilken grad en slik resertifisering kreves (er «mandatory»). Mange steder er det 
kun et antall CME som må dokumenteres oppfylt i løpet av en tidsperiode, oftest fem år. Men 
noen stater krever også at man må gjennomgå en eksamen som ledd i å få resertifisert sin 
spesialitet. American Board of Psychiatry and Neurology, Inc. gjennomfører 
resertifiseringsprogrammer for bl.a. psykiatri32.  American Society for Adolescent Psychiatry 
(ASAP) har også et obligatorisk resertifiseringsprogram, men programmet inneholder ingen 
formell eksamen (https://www.adolescent-psychiatry.org/recertification-information).  

 

Oppgaven med å sikre en standardisert resertifisering i USA er tillagt Federation of State Medical 
Boards (FSMB). Det er også andre kommersielle aktører som er godkjente som kursarrangører mtp 
respesialisering i f.eks. psykiatri. Disse gjennomfører også formelle eksamener for psykiatere som 
arbeider i stater hvor dette kreves.  

   

 

 

En video eksemplifiserer hvordan en slik formell eksamen finner sted:  
https://www.youtube.com/watch?v=MlQr9Meee0I. Som man vil se er eksamener som noen stater 
krever for resertifisering ganske krevende. Royal College of Psychiatrists har nå inngått samarbeid 

 

32 ABPN er en non-profit organisasjon hvis oppgave er å fremme fremragende klinisk psykiatrisk praksis i nevrologi og 
psykiatri ved livslang sertifisering inkludert kompetanseprøver. Styret består bl.a. av 8 psykiatere hvorav 5 er 
oppnevnt av American Psychiatric Association og 3 av American American Medical Association. 

https://www.adolescent-psychiatry.org/recertification-information
https://www.youtube.com/watch?v=MlQr9Meee0I
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med Pearson som ledd i RCPs resertifiseringsprogram (https://home.pearsonvue.com/rcpsych). 
Også i Australia og New Zealand har de systematisert etterutdanning. 

 

Innholdet i etterutdanningsprogrammet (Maintenance of Certification requirements of the 
American Board of Psychiatry and Neurology- ABPN), er ganske spesifisert. ABPN har utarbeidet 
en test («exam») som skal fylles ut. Hensikten er at spesialisten skal få tilbakemelding om eget 
kunnskapsnivå (Self-assessment). Bare ved å fylle ut denne testen (120 spørsmål), får man videre- 
og etterutdanningspoeng samt muligheten for – anonymt – å sammenligne eget resultat med 
resultatene oppnådd av kolleger. Disse testene er utarbeidet av en gruppe bestående av klinisk 
arbeidende psykiatere og universitetsansatte eksperter (norsk: professorer og 1. amanuenser). 
Viktig i denne sammenheng er imidlertid at ABPN også krever at en kunnskapsprøve med streng 
kontroll og uten hjelpemidler må bestås for å få godkjent resertifisering.     

 

Pedagogiske metoder 

Erfaringsmessig har forelesninger sine begrensninger når det gjelder overføring av det som det 
foreleses om til egen praksis. Relativt mange av deltagerne husker bare en del av det som sies. I de 
utenlandske programmer som er tilgjengelige, er det ikke presisert om det bare er tale om kurs 
med forelesninger eller også om seminarer med gruppearbeid hvor deltagerne løser kliniske 
oppgaver. Det varierer noe i hvilken grad programmene inkluderer opphold ved annen institusjon 
(«klinisk praksis») slik Legeforeningens forslag legger opp til. 

Eksamen 

Land som har de mest omfattende (og krevende) etterutdanningsprogrammer med 
resertifiseringskrav, har egne skriftlige sluttprøver når alle krav til CME er oppfylt. Altså en 
avsluttende eksamen for resertifisering. Disse er gjennomgående basert på multiple-svar 
konseptet. Spørsmålene er dels korte og konsise, men de er også delvis formulert som en vignett 
(klinisk problemstilling).  

Faglitteratur 

Skal man bestå eksamen kreves ved siden av kurs, også at man leser faglitteratur. Både i 
Tyskland33 og i USA/Canada utgis det egne bøker med spørsmål som inngår i deres 
resertifiseringseksamener. Eksempler på litteratur utarbeidet for resertifisering av psykiatere i USA 
er illustrert i figuren under.  

 

33 Handbuch/eBook UPDATE PSYCHIATRIE 2021 

https://home.pearsonvue.com/rcpsych
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Legeforeningens initiativ til etterutdanning  

Behovet for en mer formalisert form for etterutdanning for å sikre høyest mulig kvalitet på 
medisinsk behandling og på pasientsikkerhet, er selvfølgelig ikke ny. Men det er først i løpet av det 
siste tiår at Legeforeningen har grepet fatt i saken på en mer systematisk måte. Legeforeningen 

 i erat r mtp amerikanske eksamener for 
reser  sering
 h ps   www.bea heboards.com psychiatry  board review 

cer  ca on 
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gjennomførte, gjennom eget prosjekt i perioden 2011 – 2013, ledet av Morten Selle34, en 
utredning om etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning. Konklusjonen i rapporten 
"Utredning av legespesialisters etterutdanning" var at det bør innføres obligatorisk etterutdanning 
uten regodkjenning (resertifisering) – avtalefestet og kombinert med krav til 
utdanningsinstitusjonene. Saken ble behandlet på Landsstyremøtet i 2014 hvor man sluttet seg til 
rapportens hovedkonklusjon. På bakgrunn av vedtaket fra landsstyret vedtok sentralstyret i 2014 å 
nedsette en arbeidsgruppe for å videreføre arbeidet med utforming av struktur, innhold og 
organisering av etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning. Morten Selle var medlem av 
gruppen. I forbindelse med høringer, var det et klart flertall mot en resertifiseringsordning. 

 

Utkast til endelig rapport ble sendt på høring i 2016. Npfs daværende styre godtok 
Legeforeningens forslag uten at det fremgår at Npf gjorde innsigelser. F.eks. problematisere ikke 
Npf legeforeningens forslag i lys av psykiaternes særegne behov for å være løpende oppdatert 
både somatisk og psykiatrisk-psykologisk. Npf anførte heller ingen innvendinger under henvisning 
til de tyske og britiske psykiaterforeningenes krav om obligatorisk etterutdanning og dermed at 
norske psykiatere faglig risikerte å være annen rangs psykiatere i forhold til disse lands psykiatere. 
Npf problematiskere heller ikke den spesielle situasjonen norske psykiatere står i ved at andre 
faggrupper arbeider for å overta mange av psykiaternes roller, bl.a. under henvisning til at disse 
har obligatorisk etterutdanning for å beholde sin spesialitet mens psykiatere ikke krever dette. 
Dette er forhold som burde tilsi at også norske psykiatere burde ha obligatorisk etterutdanning.  

 

«Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning" ble vedtatt av Legeforeningens landsstyret 
samme år.   
https://www.legeforeningen.no/contentassets/3ec6c3f2be724b55b92784fc7d7931f0/sak-13-
etterutdanning-for-leger-med-spesialistgodkjenning-rapport.pdf. De viktigste konklusjonene i 
dette dokumentet var ellers:  

• Legeforeningen mente at forslaget om etterutdanning ikke kan la seg gjennomføre 

innenfor de allerede tariff-avtalte rettigheter til kompetanseheving med unntak av 

Spekter- og enkelte Virke-sykehus. Legeforeningen vil derfor arbeide for at krav til 

gjennomført etterutdanning for legespesialistene formaliseres i regelverket slik at 

etterutdanningen blir evaluert ved de sykehusavdelinger som har godkjenning som 

utdanningsinstitusjon i spesialistutdanningen.  

• Eventuelle mangler i etterutdanningen må få konsekvenser for en avdelings status som 

utdanningsinstitusjon. 

• De medisinske fagmiljøene må for hver spesialitet definere anbefalte normer for 

etterutdanning i volum og innhold, og det bør utarbeides oversikt over de mest aktuelle 

etterutdanningsaktivitetene i hvert fag35.  

 

34 Psykiater og leder av Spesialitetskomitéen for psykiatri 

35 Legeforeningen bad i juni 2020 hver enkel fagmedisinske forening om å opprette en gruppe som skulle |arbeide 
med denne saken. Npf informerte da at en slik gruppe allerede var i virksomhet.  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/3ec6c3f2be724b55b92784fc7d7931f0/sak-13-etterutdanning-for-leger-med-spesialistgodkjenning-rapport.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/3ec6c3f2be724b55b92784fc7d7931f0/sak-13-etterutdanning-for-leger-med-spesialistgodkjenning-rapport.pdf
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• Den enkelte legespesialists etterutdanning må være tilpasset legens arbeidssituasjon og 

arbeidsstedets behov for kompetanseutvikling.  

• Legeforeningen gikk i denne omgang ikke inn for tidsbegrenset spesialistgodkjenning og 

regodkjenning av spesialister. Legeforeningen anførte at Norge bør i dette spørsmålet følge 

internasjonal utvikling (les UEMS).  

• Dnlfs forslag legger frivillighet til grunn. Prosjektleder for etterutdanning, Kari Eikvar (lege), 

anfører i mail av 27.11.2019 at Npf støttet dette. I mailen anføres også at «norske 

myndigheter har gitt klare signaler om at de ikke ønsker resertifiseringsprogrammer».   

• Det er ingen individuelle incentiver i form av DNLF godkjent resertifisering av spesialist 

eller lignende. Dnlf håper imidlertid at gjennomført etterutdannelse på sikt kan medføre at 

leger som har dette kan få tillegg i lønn, analogt til hva man i dag får hvis man har en 

dr.grad. 

• Det er fagmiljøene som skal legge føringer for hvilke etterutdanningsaktiviteter som bør 

godkjennes (kurs/møter), men 

• Dnlfs forslag innebærer samtidig at legen sammen med avdelingsleder skal utarbeide 

individuell etterutdannelsesplan36. 

• Det er Ingen krav om at kunnskap de facto er ervervet. Det er tilstrekkelig at man kan 

dokumentere at man har gjennomført programmet. 

• Forhold til Regut er ikke omtalt.  

• Dnlf vil etablere et offentlig register for å registrere antall ved avd som gjennomfører 

obligatorisk videre- og etterutdanning (kvalitetsmål) 

 

Legeforeningen ved lege Kari Eikvar som av Dnlf er allokert arbeidet med etterutdanning besvarte 
27.11.2019 en del spm fra Npf ved styreleder som må forstås som presiseringer fra Dnlfs side:   

a) Det følger av både norsk lovgivning og EU-lovgivning at man må ha systemer som sikrer at leger 
kan opprettholde kompetanse og ferdigheter ved oppdatering og etterutdannelse. Men det er 
altså samtidig intet krav om at denne skal være obligatorisk. 

b) Dnlf mener at manglende gjennomføring av den foreslåtte etterutdanning ikke skal ha noen 
konsekvens for den enkelte spesialist. F.eks. vil denne få beholde sin spesialitet livet ut, uten at 
det er noen form for krav om faglig oppdatering.  

c) Dnlf presiserer også at man har et langsiktig ønske å få tariffestet rett til etterutdanning, men 
uten krav om finansiering.   

 

 

36 Man tok utgangspunkt i at avdelingsleder var lege. Det ble ikke anført noe om psykiaternes spesielle situasjon hvor 
kun ¼ av lederne hadde medisinsk utdannelse.  
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Legeforeningen etterutdanningsopplegg består av en obligatorisk del (150 timer) og en selvvalgt 
del (150 timer). Det eksakte innholdet i hvert punkt overlater Legeforeningen til de ulike 
fagmedisinske foreningene selv å bestemme.  

 

Arbeidsgruppens vurdering av innføring av formalisert etterutdanning i psykiatri 

Overordnede vurderinger 

For å sikre høyest mulig kvalitet i vårt arbeid som psykiatere, er det i arbeidsgruppen som i 
Legeforeningen enighet om at systematisk og formalisert etterutdanning bør innføres. Det er 
viktig at et etterutdanningsprogram inneholder aktiviteter som vi vet også er effektive i å endre 
psykiaterens behandling og adferd, og dermed bedrer pasientbehandlingen: undervisning, 
forskning, publisering, peer review, e-læring, pasientinvolvering, hospitering osv, i tillegg til typiske 
kurs. Alle slike aktiviteter må være kvalitetssikret og godkjent. Et formalisert 
etterutdanningsprogram fasiliterer struktur, er med på å sette en standard og å definere 
læringsmål, samt medfører transparens og kvalitetssjekk så lenge alle aktiviteter må registreres. 

Arbeidsgruppen er enige om at Npf-forslaget bør tilpasse seg Legeforeningens forslag: I løpet av   
en femårsperiode 150 timers obligatorisk og nærmere spesifisert etterutdannelse samt 150 timer 
temaer som velges av den enkelte. 1 time = 1 poeng.  

Dnlf legger også til grunn at alle kurs og konferanser som skal telle i etterutdannelsen må være 
forenlig med Union of European Medical Specialists (UEMS) og European Accreditation Council for 
Continuing Medical Education (EACCME) retningslinjer. Arbeidsgruppen mener også at man bør 
legge disse retningslinjene til grunn, men begrenser seg samtidig ikke nødvendigvis til det 
minimumskrav om aktivitet som UEMS måtte legge opp til. Dette må vurderes løpende.  

Arbeidsgruppens forslag til innhold i et etterutdanningsprogram:  

OBLIGATORISK Kommentar Poeng (samlet 150) 

1. Minimum 5 dager 

hospitering, ideelt 10 

dager (2 uker) 

hospitering 

 

 

 

 

 

Må være en av følgende:  

 

Indremedisinsk avdeling  

eller 

Nevrologisk avdeling 

eller 

Psykiatrisk avdeling/ 
poliklinikk utenom den man 
selv arbeider ved 

eller 

Utenlandsk avdeling innen 
ett av områdene anført over 

Obligatorisk minimum 40 
poeng; maksimalt 80 
poeng 
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2. Minst to – 2 - 

Internasjonale 

kongress/fagmøter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En konferanse vil ofte 
vare over tre dager, 8 t x 
3 dager som tilsvarer 24 
poeng: To kongresser = 
48 poeng 

 

Obligatorisk 48 poeng; 
ytterligere deltagelse gir 
ikke ekstra poeng 

 

 

Hvis konferanse: 

En av disse bør helst være 
kongress med bredt 
fokus, f.eks.  

European Psychiatric 
Association’s (EPA) 
annual meeting 

eller 

American psychiatric 
Association’s (APA) 
annual meeting 

eller 

Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie, 
Psychosomatik und 
Nervenheilkunde 
(DGPPPN) Tagung 

eller 

World Psychiatric 
Association’s ann al 
meeting 

 

3.  4 – fire  oppdaterings 

kurs innenfor 

spesifiserte temaer 

Kurstemaer (obligatorisk) 

 

Hvert kurs bør vare minst 
2 dager inkl. prøve 
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(nasjonale, ikke 

lokale)37 

2. Psykofarmakologi 

 

3. Nevropsykiatri 

 

4. Psykoterapi38  

  

5. Alderspsykiatri og 

somatisk 

komorbiditet  

 

 

1 dag = 6 timer, dvs 6 
poeng; 2 dager = 12 
poeng. Fire kurs vil gi til 
sammen 48 poeng  

 

Obligatorisk 48 poeng  

 

Ad kurs 4:  

Hvis man de siste 5 årene 
har deltatt i utdannelse i 
en spesifikk psykoterapi 
tilsvarer det en dag = 6 
poeng 

 

 

6. Profesjonaliserings-

kurs 2 dager 

Tematisk innhold: 

• Jus 

• Psykiaterrollen (inkl 

samarbeid med 

andre; psykiatere 

som ledere og 

psykiater som 

veileder) 

Varigheten av et kurs er 
estimert til 7 timer. 

Obligatorisk 14 poeng 

  Samlet obligatorisk 150 
poeng over fem år 

VALGFRITT 150 poeng 

 

  

 Forskning  

Artikkel: maks 50 poeng 

 

 

 

37 Tanken er at oppdateringskursene skal ligge på et nivå over LIS-kursene. Dvs at de forutsetter at deltakerne (som er 
spesialister) allerede har kunnskaper tilsv LIS. Kurs arrangeres av Npf og ikke av RegUT.   

 

38 Fokus var tenkt å være på utvikling av nye evidensbaserte metoder innen psykoterapi, men også bruk av ulike 
teknologiske innovasjoner i psykoterapi, dvs ikke tradisjonell utdannelse i en pr 2020 godt etablert psykoterapiform. 
Innhold er dog ikke bestemt.  
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(første eller sisteforf. 50 
poeng; annenforfatter 30 
poeng; medforfatter 20 
poeng. 

 

Førsteforfatter til 
kongressabstract/poster, 
maks 40 poeng;  

Med på abstract maks 20 
poeng;  

 

 

 

 

 

Poeng fra 20 – maks 50 
(maksimalt mulige) 

 Kvalitetsarbeid / utarb 
faglige retningslinjer, artikler 
i Lærebøker, oppslagsverk 
etc 

 

Maks 50 poeng  

(1 time = 1 poeng) 

 E-læringskurs med prøve 
(fritt valg) 

  

maks 30 poeng  

(1 time = 1 p) 

 Originalforedrag (ikke lokalt) 
på kurs eller konferanse, 
åpent for alle leger. Kurset 
eller konferansen må være 
godkjent av Npf og/eller 
Spesialitetskomitéen  

10 poeng; hvis flere 
foredrag maksimalt mulig 
30 poeng (1 time 
forelesning = 1+ 9 timers 
forberedelse = 10 poeng) 

 Deltagelse på kurs eller 
konferanse etter eget valg, 
men godkjent av Npf 

1 dag = 6 poeng; 

Maks som godkjennes er 
12 dager = 72 poeng 

  Samlet selvvalgte poeng 
er minimum 150 poeng i 
løpet av en femårs 
periode  

 

Innføring av etterutdanning og spesifisering av et program avklarer imidlertid ikke spørsmålet om 
etterutdanning skal være obligatorisk i ordets egentlige forstand eller ikke. Det er enighet i 
arbeidsgruppen om at det ideelle hadde vært at etterutdanning var obligatorisk.  Frivillig 
etterutdanning fungerer bra hvis psykiatere holder seg løpende faglig oppdatert ved å delta i 
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kontinuerlige tilbud som har karakter av etterutdanning. Vi vet ikke hvor mange av norske 
spesialister i psykiatri som gjør dette, men inntrykket (basert på hvem som er til stede på slike 
kurs), er at det er en betydelig gruppe som ikke deltar. Disse løper stor risiko for å bli liggende 
efter faglig med de uheldige konsekvenser dette har, ikke bare for pasienter, men også for 
rekruttering til faget.  

For obligatorisk etterutdanning i ordets egentlige forstand  

Det viktigste argumentet for en obligatorisk etterutdanning er at det vil medføre at alle må holde 
seg faglig oppdatert. Det vil øke kunnskapsnivået til psykiatere og dermed kvaliteten på de 
utredninger og behandlinger som gjøres. Ikke minst den samfunnsmessige og teknologiske 
utviklingen så vel som stadig nye forslag til organisering av helsevesenet samt utfordringer som 
man har som psykiater hvis man ikke er faglig oppdatert (psykiaterrollen) har betydning her. At 
norske psykiatere faktisk kan la være å etterutdanne seg fra de er ferdig som spesialister til de går 
av med pensjon er foruroligende. Holdningen, «Det jeg lærte under LIS-perioden er tilstrekkelig til 
at jeg kan yte gode tjenester i hele mitt yrkesaktive liv», må endres til at «jeg kan mye, men det er 
en stadig faglig utvikling på gang som medfører at jeg kontinuerlig må etterutdanne meg for 
fortsatt å ha høy faglig standard i mitt virke som psykiater».  

For rekruttering av unge leger til psykiatri, er det helt avgjørende at de oppfatter (og i praksis 
opplever) at psykiatri er et fag i rivende utvikling med en rekke spennende perspektiver for 
fremtiden.  Det er sjelden noe så demotiverende for rekruttering av nye leger til psykiatri som når 
de i praksis møter spesialister i psykiatri som åpenbart ikke har fulgt med i fagutviklingen.   

Hvis det ikke innføres obligatorisk etterutdanning signaliseres det dessuten utad at psykiatere ikke 
tar faglig oppdatering alvorlig. Psykiatri blir et statisk fag hvor løpende oppdatering av kunnskap 
ikke spiller noen rolle. Har vi ikke en obligatorisk utdanning, undergraver vi kort og godt vår faglige 
troverdighet. Ikke å kreve obligatorisk etterutdanning er og blir en «vassen» og defensiv løsning 
som det er vanskelig å forsvare i 2021.   

Det har også betydning at obligatorisk etterutdanning vil kunne sette press på arbeidsgivere for at 
psykiatere i likhet med noen andre faggrupper innen det psykiske helsevern, eksempelvis kliniske 
psykologer, må få finansiering og avsatt tid fra arbeidsgiver for å opprettholde et faglig høyt nivå.     

Et ønske om at norske psykiatere faglig og formelt sett skal være fullt faglig på høyden med 
psykiatere i store Europeiske land som Tyskland og Storbritannia, taler også for obligatorisk 
etterutdanning slik disse landene har. Det bør ikke være slik at Norge blir kjent for å ha mange 
faglig utilstrekkelige oppdaterte psykiatere.  

Det kan også tale for obligatorisk videre- og etterutdanning at UEMS, på lang sikt, arbeider for en 
slik modell.  

Mot obligatorisk etterutdanning 

Det er noen viktige forhold som tilsier at obligatorisk etterutdanning antagelig ikke er mulig å 
gjennomføre i praksis på det nåværende tidspunkt. Skal det gjennomføres må det innebære en 
konsekvens som tvinger spesialisten til å gjennomføre etterutdanningen. I praksis betyr det at man 
f.eks. kan innføre en resertifiseringsordning slik det finnes i noen andre land. Men Legeforeningen 
har for lengst mistet retten til å avgjøre hvem som i utgangspunktet skal bli spesialist og har derfor 
helle ikke myndighet til senere å frata noen godkjenning som spesialist. Skal det innføres 
obligatorisk etterutdanning må i tilfelle Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) gå inn for en 
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resertifiseringsordning. Det har HOD sagt at de ikke ønsker. Legeforeningen har gitt sin tilslutning 
til dette ved å vedta at man ikke ønsker at etterutdanning skal kunne ha konsekvenser for 
spesialiststatus. Som tidligere anført ønsker heller ikke UEMS en slik ordning per dato.  

Arbeidsgruppens konklusjon 

Arbeidsgruppen mener at i den nåværende situasjonen er det ikke realistisk at Npf kan kreve 
obligatorisk etterutdanning for psykiatere. 

Utfordringer ved frivillig etterutdanning  

Så lenge obligatorisk ordning ikke er realistisk, vil en frivillig etterutdanning være den nest beste 
måten å sikre øket kvalitet av psykiatrisk virksomhet, dvs de samme argumenter som anført for 
obligatorisk etterutdanning. For alternativet, ingen etterutdanning, er og blir det dårligste 
alternativet. At Legeforeningen ønsker frivillig etterutdanning, er selvfølgelig også et viktig 
argument. Men innføring av etterutdanning har en økonomisk side og spørsmålet er hvordan man 
skal motivere psykiatere til å gjennomføre løpende etterutdanning når manglende gjennomføring 
ikke får konsekvenser for deres offentlig godkjente spesialiststatus.   

Innføring av frivillig etterutdanning vil innebære økonomiske utfordringer. Etterutdanning koster. 
Den tidligere anførte questbackundersøkelsen viste at det varierte i hvilken grad etterutdanning 
for psykiatere i dag ble finansiert av arbeidsgiver. Mange, men ikke alle, steder ble kursavgifter 
dekket. Men det var variasjoner i om og hvor mye arbeidsgiver dekket reise og opphold hvis det 
var aktuelt. Dagens praksis er at Legeforeningen kan dekke reise og oppholdsutgifter til 
etterutdanning inklusive kongressdeltagelse, men ikke kursavgifter. Men dagens grense på 
maksimalt 10.000 kroner fra fond III hvert år vil være for lite til å finansiere etterutdanning for alle 
spesialister innen medisin. Økning av beløpet er ikke realistisk da fondene til Legeforeningen 
allerede i dag minker. Spesielt for psykiatere som arbeider i mindre sentrale strøk der 
reiseomkostningene er høyere og hospitering som regel vil innebære hotellovernattinger, vil det 
være en ikke ubetydelig risiko for at psykiatere selv må dekke deler av omkostninger ved 
etterutdanning. Npf har ikke midler til å dekke medlemmers utgifter til etterutdanning.    

Et annet argument mot å innføre etterutdanning, selv om den er frivillig, er at det kan være 
vanskelig å få til at leger (psykiatere) skal få mer tid til etterutdanning enn de har i dag. Eventuell 
etterutdanning må gjennomføres ved å bruke de 10 dagene per år som man har til disposisjon 
samt overlegepermisjonen på fire måneder man har hvert femte år. Det vil begrense den frihet 
som den enkelte psykiater i dag har til selv å velge hvordan permisjonen skal brukes. Det er jo også 
slik at en del nok bruker deler av de 4 månedene permisjon til å hente seg inn igjen etter mange 
års hardt arbeide. Det er godt mulig at disse forhold kan medføre at noen vil være imot at 
overlegepermisjon må allokeres etterutdanning og fordeles over fem år.  

Skal det være mulig å gjennomføre en ordning med frivillig etterutdanning bør det derfor helst 
foreligge incentiver som øker sannsynligheten for at psykiatere vil gjennomføre et 
etterutdanningsprogram og at arbeidsgiver vil støtte dette både økonomisk og i form av å gi de 
nødvendige permisjoner.    

Incentiver for frivillig etterutdanning  

Det ideelle er selvfølgelig at det å øke egen kompetanse, og arbeidsgivers kompetanse, og dermed 
kvaliteten på psykiatrisk virksomhet, skal være incentiv nok. Det er imidlertid antagelig 
ønsketenkning som drøftet tidligere. Legeforeningen foreslår at økonomiske incentiver skal 
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motivere både en spesialist og dennes arbeidsgiver til å gjennomføre etterutdanning. Men 
Legeforeningen mener at økonomiske incentiver, dvs finansiering av formalisert etterutdanning, 
ikke kan gjennomføres innenfor de tariffavtalene som er gjeldende i dag, dvs de avtalte 
rettighetene til kompetanseheving og kompetanseutvikling.  

 «Guleroten» for spesialistene i Legeforeningens forslag skal være et lønnstillegg hvis denne 
gjennomfører videre- og etterutdanning. Det foreslås omkring kr. 30.000 / pr år. Det tilsvarer det 
beløpet som en psykiater i dag får hvis han eller hun tar / har tatt en dr.grad. Beløpet er imidlertid 
lite og antagelig ikke tilstrekkelig motiverende individuelt sett. Selv med etterutdanningstillegg på 
30.000 kroner er det steder hvor avtalt lønn med individuelle tillegg er langt høyere.  Erfaringer 
med individuelle tillegg er også at disse ikke indeksreguleres. Hvis tilleggene dessuten bare gis én 
gang, mens en etterutdanning må gjennomføres i hele ens yrkesaktive liv hver femårsperiode, er 
kr. 30.000 neppe spesielt motiverende.  

Legeforeningen vil imidlertid også arbeide for at også arbeidsgiver skal bli mer motivert for å gi 
muligheter for etterutdanning. I tillegg til en individuell pott til psykiateren, foreslår 
Legeforeningen å få etablert en ny tariffavtale der avdelinger hvor >75% av legene følger 
etterutdanningsprogrammet får et ekstra rammetilskudd. Avdelinger hvor mindre enn 75% av 
legene følger programmet skal ikke få et ekstra rammetilskudd og skal dessuten miste status som 
utdanningsavdeling. Selvstendig praktiserende spesialister bør få tillegg i driftstilskudd.  

Men det vil ta mange år å få gjennom en slik avtale. Om det lykkes er også usikkert. Generelt 
stritter Helseforetak aktivt imot enhver endring som innebærer økede utgifter. Det er også høyst 
usikkert om beløpet på det ekstra rammetilskuddet vil være tilstrekkelig høyt for å virke som et 
incentiv for Helseforetak hvis man korrigerer for de ekstra utgifter som vil påløpe for en 
arbeidsgiver hvis ordningen blir tariffestet.  

Etablering av tittelen Npf-godkjent spesialist 

Et alternativt incentiv vil være at Npf tildeler psykiatere som gjennomfører løpende 
etterutdanning en tittel kalt Npf-godkjent spesialist. For å vedlikeholde denne status må man med 
andre ord fortsette med etterutdanning gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Et slikt tiltak vil i 
prinsippet tilsvare det som kalles kontinuerlig profesjonell utvikling (Continous professional 
development – CPD) hvor tittel som Npf-godkjent spesialist er «guleroten».  

Innføring av Npf-godkjent spesialisttittel vil kunne medføre samfunnet generelt og de 
administrative organer innen det psykiske helsevern spesielt vil vite at psykiatere som får tittelen 
Npf-godkjent spesialist besitter oppdatert fagkunnskap og derfor har størst mulighet for å yte 
tjenester av høyeste kvalitet hvor tjenestene også er tilpasset den enkelte pasients spesielle 
behov.  

De som ikke velger CPD-ordningen og dermed velger ikke å oppnå tittelen som Npf-godkjent 
spesialist, vil fortsatt være spesialist i henhold til HODs retningslinjer. Forslaget om Npf-godkjent 
spesialist står derfor ikke i motsetning til dagens situasjon hvor det offentlige hverken har en 
resertifiseringsordning eller har noen eksplisitte incentiver for etterutdanning. Forslaget 
innebærer bare en utvidelse     

Tanken er at Npf-godkjent spesialist over tid vil medføre et press fra publikum om at avdelinger 
må ha Npf-godkjente spesialister for å unngå bli oppfattet som annenrangs avdelinger / DPSer. I 
neste omgang kan dette ha som konsekvens at avdelinger og seksjoner innen det psykiske 
helsevern vil føle det nødvendig å bevilge permisjon og midler for at de skal kunne ha Npf-
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godkjente spesialister. Forslaget kan lett kombineres med Legeforeningens forslag til incentiv hvis 
dette får gjennomslag. 

Innføring av Npf-godkjent spesialist vil også medføre at psykiatrien selv igjen tar kontroll over sitt 
fag og sikrer høyere kvalitet på sin virksomhet enn det som eventuelle offentlig bestemte 
retningslinjer for etterutdanning vil kunne medføre hvis det innføres etterutdanning. All erfaring 
tilsier nemlig at hvis myndigheter skal bestemme innhold og krav til utdanning vil det bli et 
minimum basert på økonomiske argumenter og ikke faglige argumenter. Økonomi trumfer i dag 
faglig kvalitet. En Npf-godkjent spesialisttittel vil også være en modell som tilsvarer f.eks. 
situasjonen i Storbritannia og stater i USA. Modellen vil også ligne på den ordningen som Norsk 
psykologforening har.        

Det er også en stor utfordring at psykiatere i økende grad kan møte krefter utenom myndigheter 
som også ønsker å ta kommandoen over faget og hva faget skal inneholde. F.eks. er det ved 
mange DPSer og avdelinger personer med personalansvar som ikke selv er psykiater. I 
undersøkelsen av psykiaternes arbeidsvilkår gjennomført i år (2020) angav de som besvarte at det 
bare var 23% hvor den nærmeste leder med personalansvar var lege. Hele 41% av personene med 
personalansvar var sykepleiere og 20% var psykologer. Mange (flertallet?) av disse griper 
forhåpentligvis ikke inn i hvilken type etterutdanning som en psykiater får lov til å engasjere seg i, 
men det forekommer. Dessuten medfører mangel på psykiatere også at det kan være vanskelig å 
få permisjon for å til å delta på kurs etc, selv om man iflg avtaler har krav på 10 dager i året til 
denne type aktiviteter. Innføring av tittelen Npf-godkjent spesialist kan forhåpentligvis motvirke 
noe av denne type hindringer.  

Men hvis Npf velger å gå inn for Npf-godkjent spesialist, vil det bare lykkes så lenge et tilstrekkelig 
antall psykiatere er villige til allerede ved etableringen å gå inn i et etterutdanningsopplegg som 
fører frem til Npf-godkjent spesialist. For å lykkes må derfor etablering av tittelen Npf-godkjent 
spesialist ha sterk forankring blant Npfs medlemmer. Ønske om å ha høyest mulig faglighet og på 
det grunnlag kunne yte tjenester av optimal kvalitet, samt å gjenvinne kontroll over eget fag, vil 
nok i den sammenheng være den sterkeste motivasjonsfaktor.   

Det som kan tale imot etablering av Npf-godkjent spesialisttittel er at det per 2021 ikke foreligger 
sikker finansiering. Ikke minst kan det som tidligere drøftet bli vanskelig for psykiatere som 
arbeider utenfor sentrale områder å få finansiert etterutdanningen mtp å oppnå tittel som Npf-
godkjent spesialist. For selv om forslaget bl.a. bygger på en antagelse om at det offentlige på sikt 
vil føle seg mer forpliktet til å finansiere etterutdanning (erfaringer fra andre yrkesgrupper som 
har en slik ordning indikerer at det er en sannsynlig utvikling), vil en finansieringsløsning neppe 
være på plass fra dag 1.     

Det er også en risiko for at innføring av Npf-godkjent spesialisttittel kan medføre at vi i Norge får 
to grupper av psykiatere. Et «A-lag» som er godkjente Npf-spesialister og et «B-lag» som ikke har 
oppnådd eller som ikke har villet skaffet seg en slik status. Noen i arbeidsgruppen mener at dette 
er et sterkt argument mot å etablere Npf-godkjent spesialisttittel.   

Andre i arbeidsgruppen mener at dette er en uunngåelig konsekvens av fagets raske utvikling. Vil 
man ikke involvere seg i løpende etterutdanning vil det med stor sannsynlighet innebære at man 
ikke lenger vil være av de mest kvalifiserte psykiaterne. Disse medlemmene av arbeidsgruppen 
mener derfor at bekymringen for at det kan oppstå et «A-lag» og et «B-lag» ikke er noe godt 
argument mot etablering av Npf-godkjent spesialist. Tvert imot mener man at en slik risiko kan 
være en bidragende faktor for enkelte til å velge fortløpende etterutdanning.  
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Andre forhold som taler imot etablering av Npf-godkjent spesialisttittel er for det første at det ikke 
er andre fagmedisinske foreninger i Legeforeningen som har etablert dette39. Legeforeningen er 
heller ikke spesielt entusiastisk til at Npf etablerer en slik tittel selv om de ikke aktivt motsetter seg 
dette. Det betyr at Npf ikke vil få aktiv støtte fra Legeforeningen for initiativet. Det ikke å ha 
Legeforeningen i ryggen vil gjøre at arbeidet blir mye tyngre. Det vil også medføre svært mye 
arbeid for medlemmene i det utvalget som skal ha ansvaret for å tildele tittelen Npf-godkjent 
spesialist. Det foreligger allerede signaler fra flere i arbeidsgruppen for at de ikke vil påta seg en så 
stor oppgave som også innebærer oppgaver til kunnskapsprøve som drøftet over. 
Oppsummeringsmessig er det innen arbeidsgruppen uenighet om man skal velge å etablere 
tittelen Npf-godkjent spesialist i tillegg til at man innfører etterutdanning. 

Men innføring av etterutdanning, uansett om det er tale om Legeforeningens modell eller Npf-
godkjent spesialist, krever at det opprettes et etterutdanningsutvalg i regi av Npf. 
Etterutdanningsutvalget vil måtte ha det overordnede ansvar for å sikre at det foreligger et 
etterutdanningsprogram samt kvalitetssikre innholdet i programmet. Man kunne selvfølgelig 
tenke seg at dagens spesialitetskomité også kunne ta seg av innholdet i og 
godkjenningsprosedyrer for Npf-godkjent spesialistkompetanse, men det ville være å legge til en 
arbeidsbyrde langt ut over dagens byrde som allerede er betydelig. Det mest naturlige er derfor at 
det opprettes et eget utvalg for etterutdanning med mindre spesialitetskomitéen ønsker noe 
annet.    

Et etterutdanningsutvalg bør bestå av en representant fra hvert av dagens faglige utvalg 
(Alderspsykiatri, Biologisk psykiatri og psykofarmakologi, Etikk og grunnlagsproblemer, 
Konsultasjon-liaison psykiatri og psykosomatikk, Psykoterapi, Rettspsykiatri, Samfunnspsykiatri og 
Transkulturell psykiatri). I tillegg bør det være en representant fra akademia og en representant 
fra styret. Representantene fra hvert av disse fagutvalgene må ha ansvaret for å skaffe 
undervisere innen sine fagområder.   

De ulike utvalg i Npf utarbeider/ har utarbeidet curriculum hvor man anfører litteratur som bør 
leses som ledd i videre- og etterutdanning. Det er kapitler i lærebøker eller tidsskriftartikler. Ved 
ulike LIS-kurs er det også utarbeidet multiple valg spørreskjemaer som brukes i en kursprøve. Selv 
om disse primært har LIS-leger som målgruppe, vil mange av disse spørsmålene være relevante for 
allerede etablerte spesialister mtp faglig oppdatering.  

I noe av dette arbeidet vil man kunne få hjelp av Legeforeningen, f.eks. etablering av prosedyrer 
for å registrere gjennomført aktivitet, og ved å hente erfaringer fra andre land som f.eks. Tyskland 
og Storbritannia.  

Uansett valg av form for etterutdanning har det vært diskusjon i arbeidsgruppen om man skal ha 
en avsluttende eksamen som kreves bestått for å få godkjent etterutdanningen. En slik eksamen 
vil måtte betone faktakunnskap og teori. Prøver som krever faktakunnskap kartlegger selvfølgelig 
ikke om psykiateren fortsatt har evnen til å skape en trygg relasjon med pasienten og f.eks. kunne 
gjennomføre behandlinger, det være seg psykoterapi eller biologiske behandlingsformer, på en 
måte som sikrer optimalt pasientsamarbeid og som sammen med faktakunnskap er helt 
avgjørende for høy kvalitet på det kliniske arbeidet. Dette kartlegges av dertil allokerte kolleger og 

 

39 Allmennmedisin hadde opprinnelig ordningen «Spesialist i allmennmedisin» som krevde fortløpende etterutdanning 
for at spesialiteten skulle kunne beholdes. Men denne tittelen er senere opphevet. Dog består det et krav om at 
allmennleger må gjennomføre formalisert etterutdanning for å kunne bruke visse takster.   
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avdelingsledelse. Men innføring av utredninger og terapier som tas opp på video og dernest skal 
evalueres av en etterutdanningskomité, anses både av arbeidsgruppen og utenlandske 
psykiatriske foreninger å være for ressurskrevende.    

UEMS anfører at det ikke er evidens for at obligatorisk eksamen øker læring. Men her må man ha 
in mente at manglende evidens ikke er bevis på at obligatorisk eksamen ikke kan ha læringsverdi. 
Ingen evidens kan bare bety at dette ikke er tilstrekkelig undersøkt slik tilfellet er i denne saken. 
Obligatorisk eksamen «tvinger» dessuten psykiateren til å erverve seg faktakunnskap.    

En del av arbeidsgruppen mener at hvis man velger å gi tittelen Npf-godkjent spesialist, bør det 
også være en avsluttende eksamen som må besvares individuelt og som kreves bestått for å bli 
godkjent som Npf-godkjent spesialist. Eksamen kan skje via nettet, men med en tidsbegrensning 
(hvor mye tid man får til å besvare spm før «skjemaet» lukkes). Man mener at obligatorisk 
eksamen (kunnskapsprøve) tvinger kandidaten til å arbeide med stoffet. Det er da heller ingen 
utdanning i dag som ikke har eksamen. Det være seg skole eller akademia. Det ikke å sette krav 
om en tilsvarende ordning for psykiatere er å legge seg på nivå med Østeuropeiske land og U-lands 
nivå mener pro-eksamen medlemmene av arbeidsgruppen. Det påpekes at norsk psykiatri må 
passe på at den ikke sager av grenen man sitter på. De land norsk psykiatri bør sammenligne seg 
med, f.eks. USA, har da også en avsluttende kunnskapsprøve for å få godkjent videre- og 
etterutdanning. 

Medlemmene i arbeidsgruppen som går inn for obligatorisk avsluttende eksamen som må bestås 
påpeker også at det ikke skulle være vanskelig å få en tilstrekkelig stor database av spørsmål. Man 
kan oversette engelskspråklige og eventuelt tyske spørsmål til norsk (i den grad de er relevante for 
norsk praksis). Men det vil også være aktuelt å lage en del nye spørsmål, ikke minst knyttet til 
anvendelse av Psykisk helsevernloven. Dessuten kreves det selvfølgelig løpende oppdatering av 
spørsmålsporteføljen.   

Samlet sett mener med andre ord «pro eksamen gruppen» at en avsluttende kursprøve er 
nødvendig da faget psykiatri ikke bare handler om empati, etablere kontakt med en pasient og 
etablere en felles forståelse for målet av behandling og samarbeide om denne. Det vil si både 
psykodynamisk og psykologisk kunnskap. Psykiatri handler også om å ha faktakunnskap. 
Eksempler er differensialdiagnoser som krever løpende biomedisinsk oppfølging. Det er også en 
rivende utvikling hva gjelder ulike psykoterapeutiske og biologiske behandlingsformer. Det er 
f.eks. deprimerende å se hvordan enkelte psykiatere som ikke har hatt etterutdanning, kan både 
velge feil medikasjon, men også dosere alt for høyt med ulykksalige bivirkninger som følge. Andre 
kan tilby psykoterapier som ikke er kunnskapsbasert tilpasset pasientens behov, men tilpasset 
behandlerens tro. Det er også mindre spennende og utfordrende for unge leger å velge psykiatri 
hvis det ikke kreves dokumentasjon på at psykiateren har oppdatert faktakunnskap.  

Mot en avsluttende eksamen som må bestås for å bli Npf-godkjent spesialist taler blant annet at 
en formell eksamen etter f.eks. amerikansk modell er alt for omfattende og ressurskrevende. Disse 
mener at det er tilstrekkelig at man ved hvert kurs som inngår i etterutdanningen har en prøve ved 
avslutningen. Hvis det skal være en avsluttende eksamen mener disse at det i tilfelle kan være 
basert på at flere spesialister samarbeider om å løse oppgavene og at dette skjer elektronisk. Dvs 
at man ikke har en strengt kontrollert individuell eksamen. Disse mener også at det er mer 
effektivt pedagogisk sett å velge en gruppearbeidsløsning for en avsluttende eksamen fremfor en 
individuell eksamen. Kliniske prøver, som det f.eks. gjøres i eksamener i medisin, vil i det minste på 



side 41 

 

det nåværende tidspunkt, være for ressurskrevende til at det kan. En skriftlig uttalelse fra en som 
selv er Npf-godkjent spesialist er nok mer realistisk.          

 

En kunnskapsprøve vil på samme måte som Npf-godkjent spesialist dessuten kreve svært mye 
arbeid fra det utvalget som må nedsettes for å lage, vedlikeholde og vurdere svar på 
kunnskapsprøver. Det gjelder selv om man begrenser seg til å oversette spørsmål fra utenlandske 
prøvebøker. I USA er det egne firmaer som sørger for slike oppgaver. I England er det dels 
akademiske sentra. Kunnskapsprøver som skal bestås er ideelt sett det beste, men kanskje pga 
forholdene som er drøftet over, i det minste på det nåværende tidspunkt, lite realistisk. Det hører 
også med at Legeforeningen ikke ønsker kunnskapsprøver. Heller ikke UEMS legger opp til det så 
langt.    

Legeforeningens lover omhandler ikke tema som at en fagmedisinsk forening etablerer tittelen 
XXX-godkjent spesialist. Npf ser heller ikke at lovene for de fagmedisinske foreninger eller Npf 
spesielt umuliggjør innføring av en slik tittel.  

Etter en samlet vurdering konkluderer styret med følgende:   

Npf bør gå inn for Legeforeningens forslag om løpende femårig etterutdanning. Inntil videre 
etableres ingen tittel som Npf-godkjent spesialist, men saken må drøftes videre innen Npf. Det må 
opprettes et nytt utvalg, etterutdanningsutvalget, som tar stilling til innholdet i etterutdanningen 
med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag.    
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5.2 Vedheng 2: Høringssvar 2020  

Sak Til Behandlet av 
utvalg/styret 

Svardato
/frist 

 

Helsestasjon og skolehelse HOD Styret, Samfunns 15.jan 1 

Kjønnsinkongruens Hdir direkte C/L, styret 28.feb 2 

Studieplasser medisin i Norge Kunnsk.dep direkte Styret 23.feb 3 

Inntektsfordeling RHFene HOD Samfunns, styret 11.feb 4 

Masseskadetriage Hdir Styret 18.feb 5 

MR-utvalg Legeforen Styret 29.feb 6 

Etisk råd Legeforen Styret 29.feb 7 

Rusreformen HOD Samfunns, styret 29.feb 8 

Generalsekretær Legeforen Styret 1.mars 9 

Eldre leger- landsstyret Legeforen Styret 1.mars 10 

Fagaksen Legeforen Styret 1.mars 11 

Regulering pasientforløp HOD Samfunns 9.mars 12 

Barnevern sakkynd, varsl, kompeta Barne/fam.dept Retts, samf 25.mai 13 

Fare for overgrep – helsetilbud Hdir Retts, samf, PTU, C/L 26.mai 14 

Tjenester for Tourette og autisme HOD C/L, biol, PTU 26.mai 15 

Rettspsyk sakkyndige m.m Justisdept Rettspsyk 5.aug 16 

Veileder vanedannende Hdir Biol                                25.aug 17 

SNOMED CT e-Helsedir Styret 10.aug 18 

Handlingsplan selvmord HOD Styret 21.aug 19 

Overgrepsmottak kompetanse Hdir Styret, Rettspsyk, C/L 24.aug 20 

Samhandling med industrien Legeforen Styret                  24.sept 21 

Oppfølging overdose Hdir Samfunns 24.sept 22 

Planlegging i helsefellesskap HOD Alders, Samfunns 21.okt 23 

Bruk av helseopplysninger HOD Styret, Retts, Etikk 11.nov 24 

Informasjonsdeling, forvaltningslov Justisdept (uformelt svar) 11.nov 25 

Vaksineprioritering  FHI Leder og nestleder 2.des 26 
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Npfs høringssvar for 2020 ligger på vår nettside under «Policy, høringer og veiledere». Frasett 
enkelte høringer hvor Npf også sender høringssvar direkte til utsender, er det Legeforeningen som 
sender svar hvor disse også tar hensyn til andre fagmedisinske foreningers innspill. 
Legeforeningens høringssvar, som altså også inkluderer høringssvar hvor Npf har bidratt, finnes 
ved å følge lenken https://legeforeningen.no/hoeringer/. Under er det gitt resymé av noen 
utvalgte høringssvar som Npf utarbeidet i 2020: 

 

Sak 2: Kjønnsinkongruens 

Hormonbehandling hos barn i prepubertal alder vil medføre varige endringer i hjernen. Dessuten 
viser forløpsdata at en del av disse barna i voksen alder utvikler homofili og ikke egentlig 
kjønnsinkongruens. Sett i et slikt perspektiv er hormonbehandling hos prepubertale barn både 
medisinsk og etisk problematisk.   

Operasjon med tanke på kjønnskorreksjon er et irreversibelt inngrep. En vurdering av om 
operasjon er psykologisk forsvarlig krever svært høy ekspertise. Ikke minst også fordi noen som 
ber om slik behandling kan ha alvorlige psykiske lidelser eller nevroutviklingsforstyrrelser hvor de 
antar at kjønnskorrigerende operasjon vil fjerne alle deres psykiske plager hvilket ofte ikke er 
tilfelle.  At slike vurderinger skal plasseres på regionnivå er ikke forenlig med forsvarlig medisinsk 
praksis.  

Mange som behandles for kjønnsdysfori vil ha behov for langvarig psykiatrisk – psykologisk 
oppfølging. Denne type problemer er en oppgave som må håndteres på regionalt nivå. Det bør 
være et eget team (psykiater, psykolog og sykepleier) som personene det gjelder kan henvende 
seg til. Et slikt regional team vil ha muligheter til å konsultere det nasjonale team ved behov, men 
kan også samarbeide med / gi veiledning til DPS eller fastlege der hvor det er riktig og naturlig.    

Sak 3: Medisinutdanning i Stavanger 

Npf støtter at det kan utdannes leger ved Stavanger universitet. Begrunnelsen er behovet for flere 
psykiatere som har sin medisinske utdanning fra Norge samt at det psykiatriske miljøet i Stavanger 
både klinisk og forskningsmessig har så høy kvalitet at undervisning i psykiatri der er 
uproblematisk.  

 

Sak 5: Masseskadetriage 

Det er tale om revisjon av nasjonal veileder (Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital 
akuttmedisin - NAKOS). Masseskadetriage gjelder liv og død i aller første fase. Alvorlige akutte 
reaksjoner av fullstendig ukontrollert panikk respektive fullstendig psykomotorisk lammelse – 
apati – kan innebære at personen ikke har evne til å ta vare på seg selv og dermed kan forkomme 
hvis det ikke umiddelbart tas grep. En alvorlig forvirringsreaksjon kan også medføre at en skade 
som isolert sett kan vurderes som ikke-livstruende faktisk kan bli livstruende pga personens 
endrede adferd og fullstendig mangel på innsikt. Derfor bør også slike reaksjoner omtales. - Rapid 

Repr.forslag psyk.helsevernloven Stortinget Rettspsyk, styret 15.des 27 

Repr.forslag ROP Stortinget Styret 15.des 28 

Covid-19 erfaringsrapport Legeforen Styret 24.des 29 

https://legeforeningen.no/hoeringer/
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Emergency Triage and Treatment System (RETTS), som er i bruk i Norge, har en femgradig 
triageskala som er tilpasset bruk ved akuttmottak og ambulansetjeneste, med integrerte moduler 
for voksne, barn, traume og psykiatri. En nærmere beskrivelse av modulen for psykiatri gjøres 
dessverre ikke i høringsutkastet. Det er en mangel som må rettes opp. Npf påpeker at psykiatrien 
bør ha en mer tydelig plass i en ny veileder for masseskadetriage og at veilederen bør si noe om 
rutiner for psykiatrisk oppfølging av både de skadde, de pårørende og hjelpepersonell. 

 

Sak 7: Suppleringsvalg til råd for legeetikk 

Npf foreslo overlege Arne Thorvik til dette vervet. 

 

Sak 8: Rusreformen 

Npf mener at avkriminalisering av brukerdoser bør være et tilbud til rusavhengige og begrense seg 
til cannabis og opiater, stort sett som en videreføring av dagens praksis. Tunge rusmiddelbrukere, 
oftest opiatavhengige, straffes ikke i dag såfremt de ikke selger narkotika eller gjør andre 
kriminelle handlinger.  

 

Npf advarer mot å avkriminalisere leilighetsbruk av illegale stoffer og kanskje særlig amfetamin og 
kokain. Det bør ikke bli en oppfatning av at fritidsbruk av illegale stoffer ikke gir sanksjoner. Det 
kan øke bruken. 

Pålagt rådgivning støttes. Effekten er riktignok usikker, men tiltaket vil neppe skade. Rådgivning er 
særlig viktig for de yngste, slik at de under 18 år bør prioriteres. Vi stiller imidlertid spørsmål ved 
om leilighetsbruk av illegale stoffer skal være et ansvar for helsevesenet. 

 

Sak 12: Regulering av pasientforløp 

Npf støtter forslaget om ikke å ha interne ventelister og kravet til forventet nytte samt at 
ressursbruken skal stå i rimelig forhold til nytten.  

Sak 13: Barnevern og sakkyndige etc 

Npf er enig i at de kravene til sakkyndige og sakkyndighet i barnesaker og barnevernssaker må 
innskjerpes og formaliseres. Npf mener også at det er positivt at det arbeides for økt forskning på 
sakkyndige vurderinger og bruken av dem.  

 

Sak 14: Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. 

Npf påpeker at referanser til forskning som legges til grunn for utsagn i høringen er få og svake. 
Videre savner Npf omtale av fastlegers rolle og råd til disse. Kompetansekravene som omtales er 
svært basale. Det savnes omtale av at det må finnes kunnskap om personlighetsforstyrrelser og 
større krav til særskilt fagkunnskap om pedofili/overgrepsproblemstillinger. Formuleringene 
omkring oppfølging etter avsluttet behandling er uklare og er egnet til å skape usikkerhet og 
forvirring. 
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Sak 16: Ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige  

Forslaget bygger på den vedtatte endring i Straffeprosessloven § 165 a og på § 142 a som gjelder 
mandat for sakkyndige. Npf er enige i endringen, men vil påpeke noen reservasjoner: Npf mener 
at hvis det oppnevnes mer enn én sakkyndig bør minst én være lege som er spesialist i psykiatri 
eller i barne- og ungdomspsykiatri. -  

Selv om hovedregelen er at sakkyndige skal være i klinisk eller relevant vitenskapelig arbeid, 
mener Npf at enkelte pensjonister fortsatt kan opprettholde en relevant faglig virksomhet (klinikk 
eller forskning). Men Npf foreslår at det ikke bør være mer enn fem år siden pensjonisten avsluttet 
sin kliniske, vitenskapelige eller annen faglig relevante virksomhet hvis vedkommende skal kunne 
være sakkyndig. Begrunnelsen er at det skjer mye faglig utvikling over fem år. Hvis man som 
pensjonist ikke følger med utviklingen, vil man ikke være faglig oppdatert. 

 

Sak 17: Nasjonal veileder for vanedannende legemidler 

Npf finner at mange av forslagene er bra. Samtidig vil Npf påpeke at mange av forslagene har mer 
preg av behandlingsretningslinje enn veileder. Noen utsagn er dessuten riktignok ideelt sett 
riktige, men for kategoriske i forhold til den kliniske virkeligheten. F.eks. at kliniske indikasjoner 
ved søvnvansker er sammenhengende behandling av 2-4 ukers varighet. Også omtalen av bruk av 
psykofarmaka er noen ganger for upresist formulert eller også utilstrekkelig berørt.     

 

Sak 18: SNOMED 

Direktoratet for e-helse anbefaler at SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical 
Terms) bør brukes for å gi strukturert dokumentasjon av informasjon knyttet til helsehjelp. 
Systemet skal «lese» alle mulige av dagens koder som anføres i journaler og elektronisk genere 
nye koder. Det er tenkt vurdert brukt på områdene prosedyrer, behandlingsplaner, diagnoser, 
allergier, problemliste og klinisk historie, immunisering (vaksiner), funksjonsnivå, anatomi, pasient 
demografi, rapportering til kvalitetsregistre, medisiner, behandlingsforløp og behandlingsplaner 
samt innen laboratorievirksomhet. Målet er at SNOMED skal bidra til en god samhandlingsevne på 
tvers av aktører og forvaltningsnivå, og dermed bedre kvaliteten av helsetjenester, nasjonalt så vel 
som internasjonalt. Man ønsker også at Aksonprosjektet skal ta inn SNOMED CT.  

 

Npf mener at SNOMED CT ikke er klinisk nyttig og ikke vil bidra til bedre helsetjenesten for den 
enkelte person. Det legges opp til en grov forenkling av psykiatriske diagnoser som puttes inn i 
kategorier som åpenbart er laget mtp at land i verden har svært ulik diagnostisk og 
klassifikasjonsmessig tradisjon. SNOMED CT vil dessuten mest sannsynlig medføre en nivellering av 
kunnskapsformidling til administrasjon og byråkrati. Det vil bidra til ytterligere svekking av 
administrasjon og byråkraters forståelse av klinisk virkelighet, ikke minst psykiatri. Dessuten er 
behovet for tilstrekkelig fagekspertise på ulike områder og arbeidets omfang grovt underestimert i 
Norge. Npf vil også påpeke at internasjonale vurderinger ikke har resultert i overbevisende funn 
vedrørende gevinst og nytteverdi av SNOMED CT, til tross for til dels store investeringer i flere 
land. Det er underlig at slike kritiske evalueringer ikke er med i høringsnotatet. 
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Sak 19: Handlingsplan mot selvmord 

Npf støtter et slikt arbeid, men understreker at psykiatrisk vurdering og behandling bygger på 
kvaliteten i kontakten mellom behandler og pasient. Det krever både tid og rom for å utvikle den 
nødvendige tillit til å gå ærlig inn i spørsmål om et menneskes liv eller død. Sjekklister kan ikke 
erstatte dette, men kan være et supplement40.  

 

Sak 21: Samarbeid med industri 

Npf mener at det fortsatt bør være slik at arrangementer, kursvirksomhet mv. som gir godkjente 
og tellende timer i legers videre eller etterutdanning i utgangspunktet skal arrangeres uten 
økonomisk eller praktisk medvirkning fra kommersielle interesser. Men det må gjelde alle typer 
kommersielle interesser, ikke bare legemiddelindustri. Eksempler er kurs arrangert av leger eller 
andre aktører som har økonomiske interesser i det som det undervises om, f.eks. en bestemt 
behandlingsmetode (biologisk eller psykologisk) eller ulike type instrumenter og diagnostiske 
metoder.   

 

Det må foreligger avtaler som muliggjør at leger kan bli orientert om nye legemidler under 
lunsjmøter. Det er legemiddelfirmaet som har størst kunnskap om et nytt legemiddel, f.eks. 
grunnleggende farmakokinetikk og farmakodynamikk, doseringer, formuleringer og indikasjoner 
og hvilken dokumentasjon som ligger bak. Leger kan ikke forskrive legemidler uten at de har første 
hånds kjennskap til slike forhold. For å redusere et eventuelt salgselement i presentasjonen, kan 
man invitere den medisinske ansvarlige ved det aktuelle firmaet og ikke en salgsrepresentant. 
Man kan også redusere salgselement ved å kreve at et firmas representant ikke har lov til å 
medbringe lunsj eller andre «treats». Slike møter må være strikt faglige. Slike møter skal kun være 
åpne for leger. 

 

Npf mener at det må drøftes om man skal sette et øvre tak for hvor mye en lege kan ha av 
ekstrainntekter i løpet av et år for å holde foredrag for industrien eller være konsulent. Det bør 
presiseres at deltagelse i forskningsprosjekter forutsetter at design og metode forøvrig har 
tilstrekkelig vitenskapelig verdi. Npf mener at leger ansatt i offentlig virksomhet ikke skal motta 
personlig honorar for deltagelse, men at evnt. honorar går til institusjonen41. Npf mener at ansatte 
i det offentlige helsevesen ikke bør delta i studier som ikke har vitenskapelig verdi, men kun har 
salgsverdi («markedsføringsstsudier»). 

 

Sak 22: Oppfølging overdose 

 

40 Dette er utdypet i debattinnlegg i Legetidsskriftet fra Npf ved leder, side XX (Media).  

41 Forutsatt at legen bruker noe av sin arbeidstid til arbeid med studien. 
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Npf er enige i at det bør vurderes fritak til krav om egenandel i oppfølgingen etter overdose. Npf 
vil påpeke at overdoser også kan skyldes uhell, feilberegning eller suicidale handlinger. Dermed 
blir det ikke riktig å anbefale ett spesifikt pakkeforløp. Npf oppfordrer samtidig til at man styrker 
de prehospitale tjenester (herunder sprøyterom) i norske byer med større andeler av 
rusmisbrukere. 

 

Sak 26: Vaksineprioritering 

Npf påpekte at både schizofreni og en del andre lidelser er systemsykdommer i betydningen at de 
også involverer dysfunksjon i flere andre organer enn hjernen. Npf eksemplifiserte dette ved 
henvisning til forskning som viser at det ved schizofreni bl.a. foreligger endringer i basal 
lungefysiologi. Npf mener derfor at man ved begrenset tilgang på vaksiner bør prioritere pasienter 
som lider av schizofreni og andre utviklingsforstyrrelser samt alvorlige kroniske psykiske lidelser 
hvor det også sekundært oppstår endringer i kroppens fysiologi inklusive immunsystemet. Slike 
forhold gir øket risiko for alvorlige komplikasjoner ved COVID-19 infeksjon. Npfs skriv til FHI er 
gjengitt i sin helhet i vedheng XX. En forkortet versjon uten referanser er gjengitt i Psykiateren nr. 
1, 2021.         

 

Sak 27: Representantforslag til psykisk helsevernloven. 

Npf støtter forslaget om at det må gjennomføres en evaluering av hvilke implikasjoner 
samtykkeloven fra 2017 har hatt, ikke minst med tanke på muligheter for at flere pasienter kan 
forbli ubehandlet eller underbehandlet med et mer kronifisert og dermed mer alvorlig forløp som 
følge. Man må også evaluere om loven har hatt uønskede «bivirkninger» i form av øket vold innen 
og utenfor institusjoner.    
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5.3 Vedheng 3: Om samtykkekompetanse 

 

 

UTTALELSE FRA NORSK PSYKIATRISK FORENING TIL REPRESENTANTFORSLAG 48 S (2020 – 2021) 
OM Å EVALUERE ENDRINGEN I PSYKISK HELSEVERNLOVEN FRA 2017 OM INNFØRING AV KRAV TIL 
SAMTYKKEKOMPETANSE FOR INNLEGGELSE I TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN.   

 

Bakgrunn for representantforslaget 

Gjennom behandlingen av Prop.147 L (2015–2016) ga Stortinget sitt samtykke til regjeringens 
forslag om endringer i psykisk helsevernloven. Forslagene var en oppfølging av Paulsrud-utvalgets 
rapport42. Intensjonen for lovendringen var at tvangsbruken i Norge skulle redusere og at man 
skulle sikre en riktigere bruk av tvang. Pasienter i psykisk helsevern skulle sikres medvirkning, 
selvbestemmelse og økt rettssikkerhet. Endringene ble gjeldende fra 1. september 2017.  

Den mest inngripende endringen var at det kom et tilleggsvilkår om at pasienten måtte mangle 
samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvungent psykisk helsevern, såkalt 
kompetansebasert modell. Alvorlig psykisk syke skulle ikke kunne legges inn eller bli behandlet 
mot sin vilje dersom de ble vurdert til å ha samtykkekompetanse.  

Senterpartiet og Arbeiderpartiets forslag fra 2017 om at regjeringen skulle sørge for en 
følgeevaluering av endringene i psykisk helsevernloven og se til at de nye reglene ikke førte til mer 
tvang i helsetjenestene, ble ikke tatt til følge. Senterpartiet har nå (5.11.2020) på nytt fremmet 
forslag om at Stortinget skal be regjeringen evaluere endringen i psykisk helsevernloven om 
innføring av krav til samtykke ved innleggelse i tvungent psykisk helsevern og fremme sak for 
Stortinget om nødvendige lovendringer på dette feltet for å sikre alvorlig psykisk syke pasienters 
liv og helse43. 

 

Innføring av samtykkekompetansekrav er riktig  

Norsk psykiatrisk forening (Npf) var og er prinsipielt enig i innføring av vurdering av 
samtykkekompetanse i Psykisk Helsevernloven. Npf mener at det er et skritt i riktig retning for å 
øke autonomien til pasienter med psykiatriske lidelser i Norge. Npf har i den forbindelse også gjort 
seg til talsmann for at helsepersonell skal bedre sin kompetanse for å snakke med pasienter om 
symptomer, sykdom og behandlingsvalg slik at pasientene blir i stand til å fatte gode beslutninger 

 

42 NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet – Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og 
omsorgsansvar i psykisk helsevern 

43 Representantforslag 48 S (2020–2021) fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Adelsten Iversen, Emilie 
Enger Mehl og Kjersti Toppe. Dokument 8:48 S (2020–2021) 
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uten bruk av tvang. Innføringen har imidlertid vist at det i klinisk praksis er flere utfordringer 
knyttet til innføring av loven som tilsier en evaluering av loven.  

Vi har imidlertid ikke pålitelige data som kan si noe om omfanget ulike utilsiktede konsekvenser av 
dagens lovtekst. Tilbakemeldinger fra klinikere og pårørende gir indikasjoner på at det kan være 
flere negative konsekvenser enn man forventet da loven ble innført. Om dette reelt er tilfelle vet 
vi imidlertid ikke. Om det skulle være tilfelle vet vi heller ikke årsakene til det. Det kan være 
knyttet til lovtekstens utforming, men årsakene kan også være manglende opplæring på 
klinikernivå, manglende organisering, tilrettelegging og oppfølging på ledernivå og ressursmangel.        

 

Utfordringer ved vurdering av samtykkekompetanse 

Definisjonen av samtykkekompetanse er langt fra klar, kfnr. Høyesterettsdommen HD-2020-1167. 
Lovgivers føringer medfører at «åpenbart-terskelen» for ikke å være samtykkekompetent er lagt 
svært høyt, men eksakt hvor terskelen skal ligge er nødvendigvis et skjønn. Føringene kan derfor 
medføre at det skal veldig mye til før en pasient mister sin samtykkekompetanse, hvilket i noen 
tilfeller kan ha utilsiktede negative konsekvenser for pasienten. 

Hdirs skriv av 20.7.2020 har ikke gjort implikasjonene av samtykkekompetansevurderinger 
umiddelbart lettere i forhold til Psykisk helsevernloven. Hdir skriver som følger:  

Det er viktig å huske på at samtykkevurderingen skal relateres til den aktuelle helsehjelpen: 
Pasienten kan mangle samtykkekompetanse i relasjon til behovet for innleggelse i psykisk 
helsevern, men samtidig være samtykkekompetent for legemiddelbehandlingen. Dette må bero på 
en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Ved tvungent vern uten døgnopphold (§ 3-3 jf. § 3-5 
tredje ledd) vil vurderingen av samtykkekompetansen oftest være sammenfallende for det 
tvungne vernet og legemiddelbehandlingen. Dette fordi det tvungne vernet i slike tilfeller først og 
fremst består i legemiddelbehandlingen.  (...) Når pasient mangler samtykkekompetanse i relasjon 
til legemiddelbehandling, kan legemiddelbehandlingen bare iverksettes etter vedtak med hjemmel 
i § 4-4 – selv om pasienten ikke motsetter seg behandlingen. Dette følger av at helsehjelp for 
alvorlige sinnslidelser bare kan gis med hjemmel i samtykke fra en samtykkekompetent pasient 
eller med hjemmel i psykisk helsevernloven. Se pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 femte 
ledd. En pasient som mangler samtykkekompetanse, kan altså ikke "frivillig" gå med på 
legemiddelbehandling.   

Med andre ord: hvis man vurderes som ikke samtykkekompetent mtp innleggelse, så er man 
automatisk heller ikke samtykkekompetent for noe som angår behandlingen44. I denne 
sammenheng vil Npf påpeke at samtykkekompetanse kan foreligge på noen områder, men ikke på 
andre områder. Hdirs synes å oppfatte samtykkekompetanse slik det er omtalt i loven som et 
absolutt. Det er ikke i tråd med klinisk virkelighet og Npf kan vanskelig forstå at Hdirs tolkning 

 

44 Et eksempel på en alvorlig negativ konsekvens er at ingen pasienter på § 3-3 iflg Hdirs skriv vil kunne få ECT uansett 
indikasjon. For når pasienten ikke er samtykkekompetent kan pasienten i henhold til Hdirs skriv ikke samtykke til ECT, 
og da ECT ikke kan gies på tvang, kan pasienten ikke få ECT i det hele tatt der dette kan være livreddende (hvis 
nødrettsmuligheten for ECT fjernes), selv om pasienten samtykker i ECT. Dette er konsekvenser av en snever juridisk 
forståelse av begrepet samtykkekompetanse.  
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ivaretar lovgivers intensjon om at en pasients ønske i størst mulig grad skal respekteres. Hvor ofte 
dette er en aktuell problemstilling vet man ikke. 

- Kliniske eksempler på vanskelige vurderinger 

Vurdering av samtykkekompetanse er spesielt vanskelig overfor pasienter med alvorlige 
depresjoner. Her er suicidfaren øket for mange. Når det gjelder pasientgruppen som er innlagt i 
sykehus med alvorlig depresjon, er det slik at de som helt nekter for at de har suicidtanker har 
høyere sannsynlighet for å begå suicid under innleggelse og rett etter enn de som innrømmer slike 
tanker.  I tillegg vet vi at for denne pasientgruppen er suicid et impulsivt fenomen. For mer enn 
halvparten går det mindre enn ti minutter fra pasienten bestemmer seg til handling. Klinikeres 
mulighet til å skille ut pasienter med mest uttalt suicidfare under innleggelse og rett etter 
utskrivelse er derfor i det første kliniske intervju svært begrenset. Konsekvensene av en 
lovforståelse som medfører en svært høy terskel for å konkludere med manglende 
samtykkekompetanse, kan for disse pasienter bli fatal. I hvilken grad disse forhold forekommer 
som en utilsiktet implikasjon av loven, vet man ikke. 

Det å vurdere samtykkekompetanse på en manisk pasient er også svært krevende. Til tross for å 
være svært syk kan de bevare evnen å samle seg kortvarig (f.eks. i paragrafvurderingssamtaler) og 
således fremstå friskere enn det de er- Slik lovteksten forstås i dag kan disse forhold medføre at 
det skal ganske mye til før samtykkekompetansen hos en manisk pasient åpenbart vurderes som 
ikke til stede.  Vurderes en slik pasient som samtykkekompetent, kan det ha som konsekvens at 
pasientene blir mye dårligere før de blir lagt inn eller at de blir skrevet ut (enten av behandler eller 
av kontrollkommisjonen) før de er adekvat behandlet fordi man mener pasienten har gjenvunnet 
sin samtykkekompetanse. Pasienter med mani som blir skrevet ut for tidlig har høy risiko for raskt 
tilbakefall. Dette dreier seg om pasienter som ofte er godt fungerende, med jobb og familie. For 
rask utskrivelse kan medføre lengre sykdomsforløp med de konsekvensene dette kan ha for 
relasjoner og arbeidsliv, økt risiko for blamering og reinnleggelser. Ikke minst kan en for høy 
terskel for å erklære noen for samtykkeinkompetent medføre øket hyppighet av farlig atferd. 
Eksempler er ukritisk bilkjøring, vimse rundt i trafikken i forvirret tilstand, hoppe fra høyder på 
bakgrunn av grandiose forestillinger, vold eller suicid. Vi mangler også på dette området data om 
omfang av denne type utilsiktede konsekvenser av dagens lovtekst.  

- Samtykkekompetanse kan variere i løpet av en sykdomsepisode  

 Samtykkekompetanse er ikke nødvendigvis et ja-nei-spørsmål. Noen pasienter vil ha svært 
variabel samtykkekompetanse. Ett eksempel er pasienter med «dobbeltdiagnose», dvs. både 
alvorlig sinnslidelse og alvorlig rusmiddelmisbruk. De kan mangle samtykkekompetanse i perioder 
med uttalt rusmisbruk, men så kan de bli bedret så fort rusmiddelbruk reduseres som for 
eksempel under en innleggelse. De kan da gjenvinne samtykkekompetansen. Det kan medføre at 
ulike grader av abstinens gjør at de skriver seg ut. Det vil gi ustabilitet både i 
behandlingsmotivasjon og oppfølging. Dette vil igjen øke presset både på det kommunale 
hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten. En evaluering av om og hvor ofte dette forekommer og 
om vurdering av om dette er en ønsket konsekvens av lovteksten må gjennomføres.  

- Andre mulige uheldige negative konsekvenser av lovtekst.  

Gjentatte akutte gjennombrudd av alvorlig psykisk sykdom som psykose eller affektive lidelser kan 
gradvis kan gi forverrelse over tid. Det er en fare for at pasienter i økende grad raskt avslutter sin 
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behandling så fort de oppnår samtykkekompetanse. Antallet alvorlige episoder med psykose 
og/eller affektiv lidelse kan derfor øke. Det vil kan også bli vanskeligere og intervenere i en 
prodromalfase før alvorlige symptomer er åpenbare. Det medfører at enkeltepisoder ved kroniske, 
alvorlige sinnslidelser kan vare lengere og derved medføre økt funksjonssvikt. Resultatet er 
dårligere behandlingsutsikter og redusert livskvalitet fordi man vil komme senere i gang med 
behandling dersom helsetjenesten ikke lyktes med annen oppfølging på frivillig basis. Om dette er 
en utilsiktet konsekvens vet vi ikke. Men hvis dette er tilfelle, er det en utilsiktet negativ 
konsekvens av lovens intensjon. En evaluering er ønskelig og hvis man finner at dette skjer må det 
vurderes å sette i verk tiltak (organisering, ressursfordeling, opplæring) som tilfredsstillende 
ivaretar informasjon til og samhandling med pasientene slik at de kan fatte et informert, 
selvstendig valg fra pasientenes side for å forebygge dette. Dette for å samordne med nåtidens 
normer så vel som somatikk.  

I den forbindelse må det presiseres at selv om det i psykiatrisk praksis som i somatisk helsevern 
bør være en grunnleggende presumsjon at pasienter har grunnleggende beslutningsevne til å 
bestemme selv, fremgår det av legers etiske og lovmessige plikt til å gi forsvarlig helsehjelp45 at 
behandlere må ha en mulighet til å gripe inn og overprøve en nektelse av å motta helsehjelp der 
det klart er sannsynlig at vedkommende pasient ikke er i stand til å ta vare på seg selv og mangler 
evne til å se konsekvensene av sin avgjørelse, eksempelvis alvorlig helsesvikt eller i verste fall død 
(alvorlig somatisk sykdom eller suicid). Det må evalueres i hvilken grad det forekommer at 
forsvarlig helsehjelp ikke gis ut fra tolkningen av lovtekst.   

Når terskelen for innleggelse til tvungent psykisk helsevern legges svært høyt, slik lovteksten ofte 
synes å bli tolket, vil det også kunne ha alvorlige negative implikasjoner for de pårørende, f.eks. at 
de blir utsatt for trusler, uforutsigbar og truende adferd og i verste fall vold. Spesielt utfordrende 
kan dette være i forbindelse med pasienter som har ansvar for barn og unge. Om lovens ordlyd 
har slike utilsiktede effekter må evalueres, og tiltak for å kompensere må iverksettes.  

- Ulike vurderinger mellom «like» pasienter 

Den uklare definisjonen av «terskelen» ville også kunne føre til at samtykkekravet blir vurdert ulikt 
fra institusjon til institusjon, også mellom kontrollkommisjonene. En konsekvens kan være at 
hyppigheten av bruk av tvang vil variere fra institusjon til institusjon, og at de negative 
konsekvensene for pasienten, pårørende og samfunnet samlet sett vil kunne øke, ikke minske. Det 
gjelder særlig hvis lovteksten medfører at mange legger terskelen for å konkludere med at det ikke 
foreligger samtykkekompetanse svært høyt. Om dette er tilfelle må også evalueres, og eventuelle 
kompenserende tiltak må iverksettes. 

Konklusjon 

Npf mener at innføring av samtykkekompetansekrav er riktig. Men erfaringene etter to års bruk 
tilsier at det er behov for en evaluering av hvilke effekter loven har hatt og om det er behov for 
justeringer av forskrifter og eventuelt lovteksten, samt ikke minst vurdere kompenserende tiltak 
på systemnivå (kompetanseheving, organisering av tjenestene, ressursfordeling). Heri inngår ikke 
bare evaluering av effekten på bruk av tvang og forekomst av negative helsemessige konsekvenser 
for pasientene, men også evaluering av mulige forskjeller i lovforståelse mellom ulike institusjoner 

 

45 Helsetjenesteloven, §4 og §7 (LOV-2020-12-04-134 fra 01.01.2021) 



side 52 

 

og kontrollkommisjoner samt også evaluering av om lovendringen har hatt positive eller negative 
konsekvenser for pårørende og samfunnet, heri inkludert kriminelle handlinger.    

Npf vil derfor støtte representantforslag 48 S (2020 – 2021) om å evaluere endringen i psykisk 
helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent 
psykisk helsevern, men presiserer at man ikke må slå seg til ro med å bare vurdere endring av 
lovteksten, men like mye se på mulige tiltak for å tilpasse drift til ny lovtekst og dennes intensjon. 
Herunder ressursfordeling, organisering, ledelse, faglig utveksling og oppdatering. 

Oslo, 5.1.2021 

 

           Ulrik Fredrik Malt                              Øyvind Erik Jensen 

Leder av Norsk psykiatrisk forening   Leder av Npfs utvalg for rettspsykiatri  

                (e-sign)          (e-sign)  
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5.4 Vedheng 4: Psykiatri og prioritering av COVID-19 vaksine ved 
utilstrekkelig vaksinetilgang 

3.12.2020 

Psykiske lidelser og somatisk helse 

I allmennpraksis har anslagsvis halvparten av pasienter med psykiske lidelser samtidig somatisk 
sykdom. Samsykeligheten øker med alderen og er høyest blant pasienter som behandles i 
spesialisttjenesten. Norske undersøkelser bekrefter internasjonale funn som viser at det er 5-7 
ganger øket dødelighetsrisiko av alvorlige psykiske lidelser i forhold til befolkningen generelt 
(Heiberg et al, 2018). Den høyeste dødeligheten finner man blant pasienter med schizofreni og 
rusmiddelmisbrukere, evnt kombinasjon av disse to forhold. Den økede dødelighetsrisiko er øket 
for begge kjønn og i alle aldersgrupper.  Årsakene er spesielt hjerte-karsykdommer og 
lungesykdommer hvilket er særlig relevant i COVID-19 sammenheng.  

Det er verd å merke seg at ved schizofreni er den økede risikoen for lungesykdommer sterkt 
forbundet med schizofrenienes patofysiologi per se (Malt et al, 2016) og ikke bare røking eller lite 
mosjon. Pasienter som lider av schizofreni har en signifikant lavere lungefunksjon enn 
kontrollpersoner selv når man kontrollerer for røking og andre konfundere (Partti et al., 2015). 
Denne pasientgruppen har også større forekomst av lungesykdommer som astma, KOLS og 
pneumoni (Carney et al., 2006;). Pasienter I aldersgruppen som lider av schizofreni i 
aldersgruppene 10–39 år og 40–49 år har henholdsvis åtte og fem ganger større risiko for å dø av 
respiratoriske årsaker (Partti et al., 2015). 

Bruk av antipsykotika er ikke forbundet med øket dødelighetsrisiko, men bruk gjenspeiler 
alvorlighet av den underliggende psykiske lidelsen. Antipsykotikabruk kan over tid bl.a. medføre 
metabolske bivirkninger som kan bidra til øket dødelighet når det foreligger andre risikofaktorer, 
spesielt ved for høy dosering. Ellers er det viktig å ha in mente at somatiske helseplager oftere 
oversees blant pasienter med psykiske lidelser (Heiberg et al, 2019).  

Samlet sett tilsier disse forhold at ved begrenset tilgang på vaksiner, bør pasienter med kroniske 
alvorlige psykiske lidelser, og da spesielt lidelser innen det schizofrene spektrum (ICD-10 koder 
F20, F25) prioriteres. Indikasjonen forsterkes hvis det samtidig foreligger somatisk samsykelighet, 
spesielt hjerte-kar sykdom (I10 – I15; I20-25; I30-I50); diabetes (E10-E14) og lungesykdommer 
(J43-44). Da det ved schizofreni er øket dødelighet i alle aldre, virker det ikke naturlig å ha en 
aldersbegrensning i denne sammenheng.  Tallmessig kan dette utgjøre omkring 20.00 – 30.000 
personer.  

Man kan selvfølgelig innvende at det er øket dødelighet også ved andre kroniske psykiske lidelser. 
Men det er vanskelig å avgrense undergruppen med høyest risiko bare ved å se på forekomst av F-
diagnoser. Kronisitet kommer ikke frem i ICD-10 kodingen av psykiske lidelser, med unntak av 
schizofreni hvor diagnosen i seg selv tilsier stor risiko for et kronisk forløp. 

 

Psykiske lidelser og konsekvenser av isolasjon og karantene 

Mange personer med alvorlige psykiske lidelser sliter med sosial isolasjon. Ved schizofreni er det 
dessuten også mange som lever alene. For mange av disse vil opphold i daginstitusjoner eller i 
vernet arbeid være den viktigste kilde til kontakt med andre. Når disse ikke lenger har tilgang på 
slike tilbud pga COVID-19 restriksjoner, øket risikoen for depresjoner, redusert fysisk aktivitet, 
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dårlig kosthold, mer bruk av stimulantia og rusmidler samt mindre legekontakter. Samlet sett 
betyr dette at psykotiske symptomer kan øke hvilket man også så ved SARS-epidemien (Ringen et 
al, 2020).  

Disse funn tilsier at pasienter som kan identifiseres ved at de har en F2 diagnose; bor alene og ikke 
er i lønnet arbeid, bør prioriteres uten at man nødvendigvis krever at de samtidig har fått en av de 
somatiske sykdomskodene som er anført over.    

Det er også en rekke undersøkelser som har vist at karantene generelt øker risikoen for 
usikkerhet, mestringstap og flere stressymptomer, inklusive PTSD hvilket vil forverre den 
underliggende kroniske psykiske lidelsen (Ringen et al, 2020). En oversikt over psykiatriske 
aspekter ved isolasjon og ensomhet som en følge av COVID-19 er gitt av Banerjee og 
medarbeidere (2020). 

Psykiske lidelser og COVID-19 

- Epidemiologi 

Store epidemiologiske undersøkelser av COVID-19 risikofaktorer har gjennomgående ikke tatt med 
psykiske lidelser med ett unntak. Epidemiologiske undersøkelser er likevel lite egnet til å vurdere 
implikasjoner av COVID-19 for personer med psykiske lidelser. Først og fremst skyldes dette at hos 
pasienter med psykiske lidelser gjennomføres det færre adekvate somatiske undersøkelser selv 
der hvor det forekommer somatisk sykdom (Heiberg et al, 2020). Det medfører samlet sett en klar 
underdiagnostisering og vel også rapportering av psykiske lidelser, hvilket slår særlig ut i 
epidemiologiske undersøkelser. Vi vil også anta at personer med kroniske psykiske lidelser i 
mindre grad tester seg for smitte enn andre grupper. Eventuelt stort funksjonsfall (alvorlig 
forverring av den psykiske lidelse) eller død som er relatert til COVID-19 kan da gå upåaktet hen.  

- Kliniske observasjonsstudier  

Generelt gjelder at alvorlige infeksjoner av den type som Covid-19 innebærer kan medfører 
langvarige psykiatriske problemer inklusive redusert ytelse og funksjonssvikt i hjemmet og i 
arbeidslivet. (Eakin et al 2017; Kamdar et al, 2017; Brown et al, 2017; Dinglas et al, 2018). Det er 
publisert flere oversikter som spesifikt omhandler de psykiske konsekvenser av COVID-19, se f.eks. 
Dubey et al, 2020; Torales et al, 2020, Vindegaard & Benros, 2020. Det er også undersøkelser som 
isolert har sett på COVID-19s konsekvenser for personer som lider av kroniske psykiske lidelser, 
heri inkludert utfordringer knyttet til innlagte pasienter med psykoser (Li, 2020).  Gjennomgående 
synes de somatiske og psykiske implikasjonene av COVID- 19 å forverre den psykiske lidelsen, men 
det kan også oppstå lettere psykiske lidelser. Det er også indikasjoner på at hos noen kan COVID-
19 ha negative fysiologiske effekter på hjernen (Asadi-Pooya & Simani, 2020; Steardo et al, 2020)46 
hvilket vil være særlig uheldig for personer med alvorlige psykiske lidelser som f.eks. schizofreni 
hvor det allerede på forhånd i større eller mindre grad forekommer kognitive sviktsymptomer. Av 
antipsykotika er det spesielt bruk av klozapin (Leponex®) som i kombinasjon med COVID-19 øker 
dødeligheten (Clark et al, 2018; Siskind et al, 2020 Statistiske modeller tilsier også en økning av 

 

46 Det foregår en undersøkelse av dette ved OUS (samarbeid mellom Nevrologisk avdeling og Divisjon for psykisk helse 
og avhengighet).  
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arbeidsløshet og øket forekomst av suicid ved COVID-19 (Kawohl et al, 2020). Ved schizofreni er 
det en særlig høy risiko for suicid.  

Fra Italia er det publisert retningslinjer for hvordan psykiatrien generelt bør håndtere COVID-19 
problematikk uten at prioritering av vaksiner drøftes (Starace et al, 2020). 

 

Forslag til prioritering 

De psykiatriske konsekvenser av COVID-19 er mange og sammensatte. Men i en innledende 
vaksinefase hvor det kun er et mindretall som kan vaksineres, vil Npf foreslå at følgende kriterier 
brukes for å identifisere den mest alvorlig utsatte gruppen av pasienter med alvorlige psykiske 
lidelser for vaksineprioritering:  

1. ICD-10 kodene F20 eller F25 hvor det samtidig foreligger en av kodene I10 – I15; I20-25; 

I30-I50; E10-E14 og/ eller lungesykdommer (J43-44). 

2. Pasienter med ICD-10 koder F20-F25 hvor det samtidig fremgår at de lever alene og ikke er 

i lønnet arbeid.  
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5.5 Vedheng 5: Kronikk i Aftenposten 
HVORFOR FORSØMMES DE ALVORLIGST PSYKISK SYKE OG HVA KAN GJØRES?  

Naiv tro på enkle løsninger 

Det er en illusjon som mangler vitenskapelig støtte at man kan redusere antallet alvorlig psykisk 
syke ved ensidig satsning på kommunale og polikliniske løsninger og uten å sikre god samhandling. 
Effekten er bare en reduksjon i antall sykehussenger som de sykeste trenger i perioder og et mer 
fragmentert og dårligere behandlingstilbud. Omdisponering av ressurser til medikamentfrie 
behandlingstilbud, som ikke har noen dokumentert effekt på de sykeste, gjør situasjonen enda 
verre. Flere steder fjerner man viktige psykososiale behandlingstilbud til de sykeste for å finansiere 
medikamentfrie behandlingstilbud til andre.   

Produksjon fremfor hjelp 

Helseforetakenes økonomistyring vektlegger i dag antall konsultasjoner. Men ivaretagelse av de 
alvorligst psykisk syke krever mange ulike faglige tiltak som er ressurskrevende og som ikke fanges 
opp av konsultasjonstelling.  De sykeste er «ulønnsomme» i et budsjettperspektiv og 
nedprioriteres derfor i dagens økonomisystem.      

Den falmede gylne regel  

Helsedepartementets gylne regel er at bevilgninger til psykiatri skal økes like mye som det gjøres 
for somatisk medisin. Denne regel er for lengst brutt, Prisen betaler de alvorlig psykisk syke som 
hverken kan lobbe eller lage støy i media og som gjerne heller ikke sender klager til 
tilsynsmyndighetene på utilstrekkelig behandling.  

Papirarbeid fremfor pasientkontakt 

En innfølende samtale hvor man anerkjenner den andre som det genuine menneske 
vedkommende er, uavhengig av den psykiske lidelsen, er sine qua non for å kunne yte god, 
individtilpasset hjelp. Men myndigheter, godt hjulpet av jurister gode på lover, men svake på 
kunnskap om alvorlig psykisk syke mennesker og deres behov, pålegger behandlere stadig nye 
forskrifter og papirarbeid. Skjemautfylling er nå viktigere enn å snakke med et menneske i nød. 
Mer enn halvparten av en leges tid går nå med til selv å skrive journaler og fylle ut alle mulige 
skjemaer. Ett behandlingstiltak for én svært syk person kan medføre fire timers påfølgende 
skjemaarbeid. Ansettelse av sekretærer som kan avlaste helsepersonell med papirarbeid slik at 
denne kan få tid til å snakke med pasienten og gi best mulig behandling har foretaket ikke råd til.  

Håpløshetsfremkallende lokaler 

Mange steder er lokaler trange og estetiske lite tiltalende. Det gjør noe med mennesker. Slike 
omgivelser øker også risiko for utagering og vold. Bygningsmessige omgivelser er kanskje enda 
viktigere for de alvorligst psykisk syke enn andre pasienter. I verste fall kan pasienter bli så 
skremte og utagerende at tvangsmidler kan bli nødvendig for å hindre at personen skader seg selv 
eller andre.  Men oppgradering av bygninger vil en administrasjon ikke bruke penger på. For det er 
alltid noe annet utenfor det psykiske helsevern som må prioriteres.  

Manglende helhetsperspektiv 

De alvorligst psykisk syke har øket forekomst av en rekke sykdommer, ut over det som kan 
forklares av bivirkninger av legemidler. Dette bidrar til sterkt forkortet levetid. Håndtering av dette 
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krever leger. Dessuten krever medikamentelle og andre biologiske behandlinger, som utgjør en del 
av behandlingen av de alvorligst psykisk syke, også høyt kvalifiserte leger. Men det er mangel på 
leger i utredning og behandling av de alvorligst psykisk syke.  Helhetsperspektivet på mennesket 
forsvinner.  

Uholdbare arbeidsforhold 

Arbeidsforholdene for leger (gjerne som eneste overlege) i psykiatrien er svært utfordrende. Man 
har gjerne kun 5-10 minutter per uke til disposisjon per pasient. Leger kan tvinges til å måtte ta 
medisinskfaglige avgjørelser som i det vesentligste kun er basert på annet helsepersonells 
vurderinger. En slik arbeidssituasjon er uforsvarlig og frister ikke selv om lønnen er grei og 
fagområdet i seg selv er spennende og utfordrende nok. Motivasjonen styrkes ikke av at 
psykiateren blir skyteskive for alt som går galt, selv om dette skyldes forhold utenfor deres 
myndighetsområde. Det er de sykeste som betaler prisen for legemangelen.  

Tenk nytt 

Vi har i dag tilstrekkelig forskningskunnskap til å utvikle et godt behandlingstilbud til de sykeste. 
Fremfor å lage enda flere utredninger, bør det med utgangspunkt i en «gammel» avdeling utvikles 
en «idealavdeling» for de alvorligst psykisk syke, som i utgangspunktet bemannes, organiseres og 
driftes ut fra faglige, ikke økonomiske, kriterier. Pakkeforløpene vil være en integrert del av det 
faglige innholdet. Effektene av tiltakene måles ut fra både pasienters og ansattes perspektiv.  Heri 
inngår endringer i forekomst av vold, bruk av tvangsmidler under oppholdet, effekten på 
pasientenes helsetilstand og livskvalitet samt effekter på arbeidsmiljøet. Resultatene 
sammenlignes med situasjonen før endringen, og med en eller flere avdelinger som fortsetter som 
før. Et slikt forskningsdesign, på fagspråket kalt pilotundersøkelse med kvasieksperimentelt 
design, vil gi oss et mye bedre grunnlag for å utvikle et forbedret behandlingstilbud til de sykeste 
på nasjonal basis.    

Involver pasienter, pårørende og deres brukerorganisasjoner 

Norsk psykiatrisk forening har tilgang på all forskningskompetanse og erfaring som trengs for å 
gjennomføre et slikt pilotprosjekt som selvfølgelig må skje i nært samarbeid med både tidligere 
pasienters erfaringer fra de aktuelle avdelingene, deres pårørende, brukerorganisasjoner og 
faglige representanter for andre yrkesgruppers foreninger innen det psykiske helsevern.  

Men skal pilotundersøkelsen lykkes må det av helsemyndighetene sentralt bevilges midler slik at 
pilotundersøkelsen kan gjennomføres uavhengig av omkostninger. Intet helseforetak vil finansiere 
en slik undersøkelse over eget budsjett. Nytte-omkostningsvurderinger er selvfølgelig nødvendig, 
men tas først opp når pilotundersøkelsen evalueres med tanke på om den nye modellen kan 
iverksettes på nasjonal basis, eventuelt med justeringer.  

 

Ulrik Fredrik Malt 

Leder av Norsk psykiatrisk forening 
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5.6 Vedheng 6: Innspill i media og tidsskrifter mer mere 
 

Kronikk i Aftenposten 30.8.2020, se vedheng 5. 

Debattinnlegg: 

Bramnes JG, Malt UF. Nedtrapping av antipsykotiske legemidler. Tidsskr Nor Legeforen. Publisert 
24. juni 2020. utgave 10, 30. juni 2020.  doi: 10.4045/tidsskr.20.032247 

 

Malt UF. Når dype depresjoner feildiagnostiseres som angstlidelser. Tidsskr Nor Legeforen. 
Publisert: 29. juni 2020. Utgave 10, 30. juni 2020. doi: 10.4045/tidsskr.20.050948 

 

Malt UF. Misleading conclusion about melancholic features and prediction of long-term mortality. 
J Psychosom Res. 2020 Aug; 135:110139. doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.110139. 

 

Artikkel 

Wasserman D, et al. Compulsory admissions of patients with mental disorders: State of the art on 
ethical and legislative aspects in 40 European countries. Eur Psychiatry 2020 Aug 24;63(1):e82. doi: 

10.1192/j.eurpsy.2020.79.   

 

  

 

47 https://tidsskriftet.no/2020/06/debatt/nedtrapping-av-antipsykotiske-legemidler 

 

48 https://tidsskriftet.no/2020/06/kommentar/nar-dype-depresjoner-feildiagnostiseres-som-angstlidelser 

 

https://tidsskriftet.no/2020/06/debatt/nedtrapping-av-antipsykotiske-legemidler
https://tidsskriftet.no/2020/06/kommentar/nar-dype-depresjoner-feildiagnostiseres-som-angstlidelser
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5.7 Vedheng 7: Nasjonale og internasjonale organisasjoner 
Nordic Psychiatric Association (NPA) er et samarbeid mellom de psykiatriske foreningene i 
Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Formelt er NPA registrert i 
Finland og derfor underlagt finske lover for organisasjoner og foreninger. Formell adresse er den 
finske psykiaterforening. Den fortløpende virksomheten drives av NPAs sekretær, den finske 
psykiater Hanna Tyrtienämi. Medlemmer av styret («board») er lederne av de respektive 
psykiatriske foreningene samt en valgt representant fra hver av de nasjonale foreningene. Denne 
velges for 6 år. Lederskapet av styret går på omgang. I perioden 2017-2021 har styreleder av Npf 
(Ulrik Fr. Malt) vært leder. Den norske 6 års representanten er pt nestleder i Npf, (Petter) Andreas 
Ringen. Medlemskapet koster 76.000 kroner per år. Npf mener at selv om dette er relativt mange 
penger for en etter forholdene liten forening som vår med begrenset finansiell styrke, er det viktig 
å være aktiv i det nordiske samarbeidet. Våre land har svært mange felles kulturelle aspekter som 
ofte står i en viss motsetning til andre land og regioner. Dessuten er det viktig å muliggjøre et 
nordisk fagfelleskap via den nordiske psykiaterkongress som arrangeres hvert tredje år og hvor 
kongressarrangør går på omgang mellom de nordiske landene. Neste konferanse er sommeren 
2021 med Finland som arrangør. NPA utgir også to ganger i året medlemsbladet «The Nordic 
Psychiatrist» som formidles elektronisk til alle medlemmer i de nasjonale foreningene som inngår 
i NPA. De respektive redaktørene deltar på NPAs styremøter, men har ikke stemmerett.   

NPA eier også Nordic Journal of Psychiatry49, som er et rent vitenskapelig tidsskrift.  NJP hadde i 
2019 en Impact Factor på 1.78. 21% av innsendte artikler ble akseptert. Nord J Psychiatry koster 
Npf 9,35€ per medlem. I 2020 betalte vi 260 000 NOK. Det inngår i beløpet at alle Npfs 
medlemmer skal ha fri tilgang til tidsskriftet. Det er en fordel at det finnes et vitenskapelig nordisk 
psykiatrisk tidsskrift som i større grad enn mange andre tidsskrifter er mere åpne for klinikknære 
artikler generelt og fra Norden spesielt.   

Npf er også medlem av European Association of Psychiatry (EPA). Medlemskapet innebærer 
foreløpig kun at Npf kan delta på ulike møter som EPA har, inklusive med EU, samt komme med 
forslag til temaer som EPA bør behandle. Foreløpig medfører medlemskapet ikke fri tilgang på 
EPAs tidsskrift E ropean Psychiatry. Kontingenten er 1 € per medlem. I 2020 betalte Npf NOK 
22.000 kroner for medlemskapet.  

Npf er dessuten medlem av World Psychiatric Association (WPA). Vi har stemmerett på valg til 
styrer og representanten for WPA i Nord-Europa (kalt Zone 7). Danuta Wassermann (Sverige) er 
valgt til ny leder av WPA og Ramune Mazilauskiene (Latvia) er valgt til ny leder i Zone 7. Begge ble 
støttet av Npf.  I tillegg får våre medlemmer tilsendt lenke til tidsskriftet World Psychiatric Journal. 
Medlemsavgiften er 2,5 US$ /medlem. I 2020 kostet det Npf NOK 48.000. 

Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) befatter seg med utvikling av Europeiske 
standarder for videre- og etterutdanning. Av de 43 seksjonene er en viet psykiatri. 
Medlemsavgiften i 2020 var forholdsvis beskjeden, NOK 6 300.  NOK.  

 

49 Redaktør Martin Balslev Jørgensen (København). https://www.tandfonline.com/toc/ipsc20/current 

https://www.tandfonline.com/toc/ipsc20/current
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I 2020 var Tordis Høifødt Sørensen og Morten Selle Nfs representanter i UEMS. På bildet, som er 
fra et møte i Bratislava i 2018, ses disse henholdsvis bak til venstre og til høyre i bildet. 

European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) er LIS-legenes Europeiske organisasjon. 
Nærmere informasjon finnes på deres nettside: http://efpt.eu/.  

Npf er medlem av Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i befolkningen. Over 30 prosent får en 
hjernesykdom i løpet av livet. Dette er skade eller sykdom i hjernen, ryggmargen eller 
nervesystemet. Bedre forebygging, behandling og rehabilitering vil gi flere god hjernehelse og 
bedre livskvalitet. Hjernerådet samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen 
og hjernesykdom. Paraplyorganisasjonen har 61 medlemmer. Hjernerådets brukerorganisasjoner 
har samlet ca. 150 000 enkeltpersoner som medlemmer. De representerer pasientgrupper som er 
4-5 ganger større. Hjernerådet har knyttet til seg ca. 5000 fagpersoner med ulik kompetanse om 
hjernen. Hjernerådet arrangerer årlig en hjernekonferanse. I 2020 foreleste bl.a. Ole Andreassen 
om gener og miljø.  

   

http://efpt.eu/
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5.8 Vedheng 8: Årsmelding 2020 fra utvalg for alderspsykiatri 
Medlemmer i utvalget 

Eirik Kjelby (Bergen), Carmen Oelze (Østfold), Håkon Torgunrud (sørlandet), Reidun Barstad (Oslo), 
Pernille Sørensen (Stavanger, nestleder) og Marit Tveito (Oslo, leder). Frem til sommeren 2019 var 
Dagfinn Green leder (Trondheim) og Eivind Aakhus (Innlandet) medlem. Eirik Kjelby og Pernille 
Sørensen har vært medlemmer siden siste halvår 2019. 

 

• Dagfinn Green har overtatt ansvaret for emnekurs i alderspsykiatri. P.t. ikke avklart når 
dette kan arrangeres. 

• Det planlegges 2-dagers overlegeverksted til høsten.  

• Plandokumentet ferdigstilles høsten 2021.  

• Curriculum er innlevert. 

 

Møteaktivitet 

Det har vært avholdt fire fysiske utvalgsmøter. Leder har deltatt i møte i Npfs 
resertifiseringsutvalg. Leder og nestleder har deltatt i Npfs utvalgsledermøter. 

Kurs og spesialistutdanning 

Utvalg for alderspsykiatri har arrangert det årlige kurset «overlegeverksted i alderspsykiatri» på 
Sem over to dager. Omtrent 40 spesialister fra hele landet deltok. 

 

Utvalget samarbeider med Psykiatriveka om obligatorisk kurs i alderspsykiatri for LIS-leger, som 
ble avholdt under Psykiatriveka i 2019. 

Representasjon 

Pernille Sørensen er involvert i utvikling av nasjonalt kvalitetsregister for ECT-behandling 

Eirik Kjelby er medlem i fagråd for KVALAP (kvalitetsregister for alderspsykiatri) 

Leder av utvalget, Marit Tveito, er siden 1. mai 2019 fagsjef alderspsykiatri ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse. Fast medarbeider i Tidsskrift for Den norske 
legeforening. Redaktør i den nye læreboken «Alderspsykiatri» som ble utgitt november 2020. 
Medlem i Npfs resertifiseringsutvalg. Ansvarlig for kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP) som i 
2020 søker nasjonal status. 

Utvalget har hatt god hjelp av en sekretær ved avdeling for alderspsykiatri Innlandet sykehus, Eva 
Martinsen for kommunikasjon innen det alderspsykiatriske fagmiljøet. 

Utvalget har hatt god dialog med leder av Npf, Ulrik Malt og rådgiver Ola Marstein. 

Rapporter 

Forslag til curriculum for alderspsykiatri er oversendt Npf. 
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Planlagte aktiviteter for 2020 

Emnekurs i alderspsykiatri avholdes under Psykiatriveka 2020 og utvalget samarbeider med lokal 
komité. 

Overlegeverksted i alderspykiatri avholdes 9.-10. juni 2020. 

Utarbeiding av nytt «Plandokument for alderspsykiatri 2021-2030». 

Utvalget vil fortsette nettverksbyggende arbeid innen alderspsykiatri. 

Leder for utvalget bidrar til arrangering av Landskonferansen i alderspsykiatri, april 2020. 

 

Marit Tveito 

Leder utvalg for alderspsykiatri 
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5.9 Vedheng 9: Årsmelding 2019 fra utvalg for Biologisk psykiatri 
 

1. Utvalgets medlemmer: per 1. januar 2020 bestod utvalget av Astrid Hornslien, Håvard 

Bentsen, Jeanette Brun Larsen (LIS representant) foruten Rune A. Kroken som har vært 

leder av utvalget også i 2020 og Hedda Beate Soløy-Nilsen ble valgt som nestleder. 

Torbjørn Elvsåshagen representerte Norsk nevrologisk forening i utvalget. 

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

o Obligatorisk emnekurs i klinisk psykofarmakologi ble arrangert januar 2020 på 

Haukeland universitetssykehus og i september 2020 på Radisson Bryggen, med 

utvalget som kurskomite og kursledelse. Kurset i september ble kjørt både som 

digitalt og tilstedekurs. Teknisk arrangement med påmeldinger etc ble håndtert av 

Regut Vest, DNLF gav også i 2020 service med elektronisk kursprøve og evaluering. 

Kursene får gjennomgående bra evalueringer. 

o Emnekurs i Nevropsykiatri ble arrangert 23.11.20. Heldigitalt, 88 deltakere. Det 

praktiske omkring påmeldinger ble arrangert av Kurs- og kongresservice. DNLF 

organiserte elektronisk kursprøve, der resultatene er oversendt RegUt. Gode 

tilbakemeldinger, gjennomgående de siste årene er at deltakerne kunne ønske seg 

et kurs over flere dager.  

o Gardermokurset ble arrangert 11. november 2020 med tittelen Antipsykotika 

update 2020 med ca 100 deltakere. Kurset ble gjennomført digitalt uten større 

problem. 

o Høringsuttalelser etc: Det ble gitt innspill i høringsrunder etter kapasitet.  

o Utvalgsleder deltok i programkomiteen for Hjernehelsekonferansen 2020 som ble 

arrangert som flere etterfølgende webinarer, vårt bidrag omfattet foredrag av Erik 

Johnsen og Ole Andreassen. 

3. Planlagt aktivitet i 2021 

o Anbefalt emnekurs i klinisk psykofarmakologi arrangeres 18-21. januar 2021 og 

september 2021. Kursene arrangeres fra Bergen digitalt og i Bergen fysisk. 

o Nevropsykiatrikurset planlegges våren 2021 i Oslo. 

o Gardermokurset planlegges arrangert november 2021. 

o Det vurderes å arrangere et dagskurs om behandling av depresjon i løpet av våren 

2021. 

 

 

Bergen, 25. januar 2021 

Rune A. Kroken (leder) 
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5.10 Vedheng 10: Årsmelding 2019 utvalg for C-L psykiatri og psykosomatikk 
 

Utvalget har i 2020 bestått av: Asgeir Bragason, Diakonhjemmet sykehus (leder), Katrine Kveli 
Fjukstad (nestleder), Sykehuset Levanger og førsteamanuensis NTNU (LIS representant), Boris von 
Hof, OUS og Ane Toft, St Olavs Hospital.  Britta Bürker OUS gikk ut av utvalget i februar 2020.  På 
årsmøte 2020 ble Signe Karen Dørheim valgt inn i utvalget, bl.a. med bakgrunn i hennes særlige 
kompetanse og interesse for perinatal psykiatri.  Hun erstattet Ola Enliden som gikk ut av utvalget 
i 2019.   

Situasjonsbeskrivelse 

• Pga COVID-19 situasjonen har året 2020 vært et særpreget år for mange.  Dette gjelder i 
høy grad også for vårt utvalg.  Vi har ikke hatt noe fysisk møte hele året.  Imidlertid har vi holdt 
kontakt med telefonmøter.  Vårt faste møtepunkt, Landskonferansen i CL-psykiatri kunne i år ikke 
avholdes pga COVID-19 situasjonen.  Vi kom frem til at vi ikke ville satse på en virtuell konferanse, 
siden vi mener at den sosiale siden ved vår landskonferanse er av særlig betydning grunnet hvor 
fåtallig fagfeltet er, og p.g.a. geografisk spredning.  Vi planlegger vår neste Landskonferanse 
høsten 2021.   

Aktiviteter 

• Det ble i 2020 avholdt 5 telefonmøter i utvalget.  Følgende saker ble diskutert på 
utvalgsmøtene:  

o Arbeidet med strategidokument for norsk CL-psykiatri var et gjennomgangstema.  Arbeidet 
har kommet et stykke på vei.  Utvalget ønsker å sende utkastet til strategidokument ut til de av 
Npf’s medlemmer som k nne ha interesse for det.  Utvalget avventer fremdeles styrets 
tilbakemelding på utkastet styret har fått tilsendt.   

o Den aktuelle pandemisituasjonen og implikasjonene den har hatt på vårt fagfelt.   

o Perinatal psykiatri, som vi har hatt øket fokus på etter vedtak på årsmøte i Npf 2020, hvor 
det ble besluttet ikke å opprette et eget nytt utvalg for perinatal psykiatri, men å legge øket vekt 
på dette fagfeltet innen vårt utvalg.  Signe Dørheim ble valgt inn i vårt utvalg med særlig vekt på 
dette.  Vi ser på perinatal psykiatri som et egnet fagtema for landskonferanse i CL-psykiatri. 

o Etter oppfordring fra styret i Npf planlegger vi et kurs med aktuell somatisk 
«oppfrisking»/oppdatering i indremedisin for spesialister i psykiatri og ønsker å gjennomføre dette 
som en parallellsesjon på Psykiatriveka.  Vi ønsker at den første oppdateringen gjelder 
oppdatering i cardiologi.      

• Utvalget har levert to høringsuttalelse til styret i Npf i 2020.  Den først var et innspill til 
Nasjonal faglig retningslinje for kjønnsinkongruens.  Den andre høringsuttalelsen omhandlet 
Autisme- og Touretteutvalgets innstilling NOU 2020:1.  

Planlagte aktiviteter i 2021 

• Landskonferanse i CL-psykiatri planlegges i Oslo i november 2021 



side 67 

 

• Videreføring (og forhåpentlig sluttføring) av strategidokument for norsk CL-psykiatri. Vi 
ønsker å sende vårt utkast til strategidokument ut på høring og ønsker også tilbakemelding fra 
styret i Npf før den legges frem på nytt for styret.   

• Oppdateringskurs i indremedisin for psykiatere i regi av CL-utvalget. Utvalget ønsker at det 
kan arrangeres ifbm Veka i 2022.  

 

For Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatisk medisin;  

Ásgeir Bragason, leder 
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5.11 Vedheng 11: Årsmelding 2019 fra utvalg for Etikk og 
grunnlagsproblemer  

 

Utvalgets medlemmer  

Victoria Akre (Oslo, leder), Jakob Lundeby Kirkebak (Fredrikstad), Britt J. Baryar (Hamar), Øyvind 
Urnes (Oslo) og Christian Hagen (Ålesund).   

 

Aktiviteter:  

Året har vært sterkt preget av Korona-pandemien og aktiviteten etter at landet ble stengt ned har 
vært lav. Vi har hatt ett digitalt møte (september 2020), ellers har kontakten foregått per e-post.  

Vi gjennomførte en parallellsesjon om diagnoser i psykiatrien første dag av Psykiatriveka. Sesjonen 
hadde tittelen «Diagnoser, forklarer eller forkludrer de virkeligheten?» og innledere var foruten 
undertegnede Psykiater Erlend Gardsjord og filosof Einar Øverenget.   

Britt Baryar deltar i arbeidsgruppen for etterutdanning. Tidligere leder Arne Thorvik er medlem av 
Sivilombudsmannens råd. 

Man er i ferd med å utarbeide en liste over anbefalt lesning. Vi er bedt om å utarbeide et 
strategidokument for utvalget, men har valgt å avvente dette til vi kan ha diskutere tanker om 
utvalget og veien videre i et fysisk møte.  

Høringer 

Utvalget har bidratt ifm høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening om Bruk av helseopplysninger 
for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. 

Planlagte aktiviteter for 2021 

Utvalget vil i året 2021 forberede en parallellsesjon på Psykiatriveka 2022, med arbeidstittelen 
«Seksualitet og driftsliv i psykiatrien. Tematikken vil senere eventuelt også bli tatt opp i et åpent 
møte.  

Sammen med Utvalg for rettspsykiatri planlegges ett eller flere arrangementer om forholdet 
mellom menneskerettigheter og utøvelsen av tvang i psykiatrien. Det er sannsynlig at dette blir et 
arrangement ifm Psykiatriveka 2022. Lars Lien vil trekkes inn i dette arbeidet. Lien har vært sentral 
i arbeidet med den nasjonale konferansen om Menneskerettigheter, tvang og etikk i regi av 
Sykehuset Innlandet. 

Økonomi  

Utvalget har ikke fakturert Npf for utgifter i 2020. 

Oslo, februar 2021 

Victoria Akre (leder) 
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5.12 Vedheng 12: Årsmelding fra LIPS (leger i psykiatrispesialisering) 
 

1. Årsmøte og valg i 2020 

Foreningen for leger i psykiatrispesialisering (LIPS) hadde årsmøte under Psykiatriveka i Trondheim 
10. mars 2020. Under årsmøtet leder for LIPS, Jacob Jorem, frem årsberetningen for 2019. I 
forbindelse med årsmøtet ble Zhana Kan valgt til LIS-representant til utvalg for transkulturell 
psykiatri og global mental helse for perioden 2020-24 og Marit Bø ble valgt til LIS-representant til 
valgkomiteen (felles for Npf og LIPS) for perioden 2020-22. Forslag til endrede vedtekter for LIPS 
ble vedtatt ved akklamasjon.  

2. LIPS´ arbeid og aktivitet i 2020  

Det har vært flere henvendelser til LIPS´ e-postadresse (lips@psyklis.com) i løpet av 2020. 
Hovedkanalen for kontakt med LIS i psykiatri har vært foreningens Facebook-side, som per februar 
2021 hadde 387 følgere. 

Styret i LIPS består av leder Jacob Jorem; nestleder Marit Bø (LIS-representant i Npfs valgkomité); 
styremedlemmer Trude Emilsen (LIS-representant i spesialitetskomiteen) og Katrine Kveli Fjukstad 
(også medlem av utvalg for psykosomatikk og CL-psykiatri50). Styret har hatt månedlig møter 
digitalt siden mars 2020. Viktige saker som styret har behandlet har vært håndtering av 
koronapandemien med tanke på å sikre kvalitet på utdanning av LIS i psykiatri, undersøkelse av 
kvaliteten på utdanning av LIS i psykiatri og arbeid med å finne kandidater til LIS-representanter i 
Npfs utvalg og spesialitetskomiteen, samt ny leder for LIPS fra og med årsmøtet i mars 2021. 

Nettverksmøtet i LIPS (bestående av styret i LIPS, LIS i Npfs utvalg og spesialitetskomiteen) har 
hatt halvårlige møter digitalt. Viktige saker som nettverksmøtet har behandlet har vært 
håndtering av koronapandemien med tanke på å sikre kvalitet på utdanning av LIS i psykiatri og 
gjennomgang av halvårsrapporter fra LIS i utvalg og spesialitetskomiteen.  

Det har gjennom styret i Npf, hvor leder for LIPS er medlem, og spesialitetskomiteen vært arbeidet 
med en rekke saker som angår LIS. Sikring av kvaliteten på utdanning av LIS i psykiatri var viktigste 
sak også i 2020. LIPS har avtalt å delta på hver 2. samling i grunnkursrekken fremover sammen 
med spesialitetskomiteen for å informere om LIPS.  

Leder i LIPS, Jacob Jorem, var delegat og representant for LIPS på Faglandsrådet 03.11.20 på 
Zoom. 

LIPS er medlem av EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees). Dette innebærer blant 
annet at vi blir invitert til det årlige EFPT Forum, som skulle blitt holdt i Bucuresti i 2020. Grunnet 
koronasituasjonen ble denne konferansen avholdt digitalt. Av samme grunn ble planlagt 
internasjonalt samarbeid for LIPS ikke gjennomført i 2020. 

3. Regnskap 2020 (en del av Npfs regnskap)  

Utgifter til faglig arbeid: 0 (planlagte aktiviteter ble ikke gjennomført grunnet koronasituasjonen) 

 

50 LIPS har ikke automatisk egen representant i utvalget. KKF er innvalgt i utvalget under årsmøtet 2020. 
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4. Budsjett 2021 

Tilskudd fra Npf: 70 000  

Planlagte utgifter: deltakelse på EFPT: 30 000, styremøter: 30 000, nordisk samarbeid: 10 000  

 

Jacob Jorem, leder for LIPS 

PS 

I tillegg til denne LIPS-rapporten har de enkelte LIS-representantene allokert Npfs utvalg skrevet 
egne rapporter samlet i to dokumenter (vår og høst). Disse kan oversendes fra sekretariatet på 
forespørsel (nina.finstad@legeforeningen.no).  

  

mailto:nina.finstad@legeforeningen.no
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5.13 Vedheng 13: Årsmelding 2020fra utvalg for Rettspsykiatri 
Arbeidsoppgaver 

Utvalget arbeider i samarbeid med styret i Npf med saker relatert til fengsels-, sikkerhets- og 
rettspsykiatri. Utvalgsmedlemmene har løpende kontakt med kliniske miljøer som forvalter tvang, 
behandler pasienter med alvorlig voldsrisiko og de rettspsykiatrisk sakkyndige. 
Utvalgsmedlemmene praktiserer selv innen disse fagområdene. Utvalget vurderer en rekke 
offentlige høringer for å komme med innspill/ råd og vi støtter Dnlf/Npf med saksbehandling innen 
de fagområdene som naturlig faller innenfor utvalgets mandat. Dette inkluderer lovhøringer. 
Utvalget har også dialog med påtalemyndigheten, forsvarere og andre jurister, og tett samarbeid 
med offentlig forvaltning, spesielt med helserettsjurister i Helsedirektoratet.  

 

Utvalget er ikke en interesseorganisasjon for økonomiske forhold rundt rettspsykiatrisk arbeid, 
eller andre fagforeningsspørsmål. Utvalget formidler heller ikke rettspsykiatriske oppdrag eller 
foreslår sakkyndige.    

 

Utvalgets sammensetning 

Solveig Klæbo Reitan (leder ut april 2020)51 

Øyvind Erik Duguid Jensen (nestleder ut april 2020, leder fra mai 2020) 

Siv Elin Pignatiello (nestleder fra mai 2020) 

Niclas Halvorsen 

Anne Wold 

Per Ola Rørvik  

Arne Einar Vaaler (medlem frå mai 2020) 

Dessuten er Bjørn Østberg («emeritus-medlem») invitert til å delta på møtene 

 

Aktivitet i 2020 

Utvalget har møte med 1 – 2 måneders mellomrom i Oslo eller på Skype og i tillegg betydelig 
kommunikasjon via email og telefon. I 2020 har alle møtene coronabetinget vært på Skype/ 
telefon. En til to ganger i året pleier man å ha møte med tilsvarende utvalg i Barne- og 
ungdomspsykiatrisk forening. Dette har ikke blitt gjennomført i 2020. Utvalget har hatt i alt ni 
møter i 2020. Til tross for coronapandemien har utvalget hatt et år med relativt høyt 
aktivitetsnivå, som tidligere år.  

 

 

51 Nye utvalgsmedlemmer velges på årsmøtet i mars, men tiltrer formelt ikke før 1.5 samme år. 
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Utvalget har gjennom flere år etablert en tradisjon med faglige møter (Rettspsykiatrisk 
kveldsmøte) to ganger i året. Disse møtene er tverrfaglige og åpne for interesserte fagfolk, både 
med helsefaglig og juridisk bakgrunn. Det er enklere bevertning dekket av Npf. Møtene arrangeres 
etter dugnadsprinsippet. Det er gratis deltagelse og innledere får vanligvis ikke noe honorar, men 
for innledere utenfor Oslo-området kan reise dekkes. Disse møtene har stor deltagelse, og 
Utvalget får gode tilbakemeldinger på disse møtene. På grunn av ombygging i Legenes hus er det 
ikke arrangert noe møte siden mai 2019. Det var planlagt et rettspsykiatrisk kveldsmøte i mai 
2020, men på grunn av Covid-19 pandemien måtte dette avlyses. Det ble imidlertid holdt et møte 
Faglig møte 17.11.2020, om telepsykiatri innen rettspsykiatri. Dette møtet ble arrangert heldigitalt 
og hadde stor deltagelse. Formatet syntes å fungere.  

 

Utvalg for rettspsykiatri avholder på vegne av Npf emnekurs innen psykisk helsevernloven for LIS 
og tilsvarende for spesialister. Emnekurset for LIS er anbefalt emnekurs i psykiatri i ny ordning og 
valgfritt emnekurs i psykiatri i gammel ordning. Emnekurset skulle avholdes under Veka 
12.03.2020, men pga coronanedstengning måtte dette kurset kanselleres på dagers varsel. Dette 
kurset planlegges avholdt 11.03.2021. Det var også planlagt emnekurs for LIS i november 2020 
som også var åpent for spesialister, men praktiske utfordringer gjorde at dette ikke ble arrangert. 
Dette planlegges arrangert på nytt november 2021. 

 

Planlagt aktivitet 2021   

11. mars 2021 («Veka52» 2021) Emnekurs for LIS, Psykisk helsevernloven 
(«vedtakskompetansekurs») Planlegges som heldigitalt møte. 

 

6. mai 2021 Faglig møte. Planlagt tema: Nye rettsregler og mandater fra 01.10.2020. Digitalt evt 
Legenes hus 

November 2021 Emnekurs for LIS og spesialister, Psykisk helsevernloven 
(«vedtakskompetansekurs»). 

 

Høringsuttalelser:  

Utvalget leverer ikke egne høringsuttalelser, men utarbeider forslag til uttalelse som oversendes 
styret. Det er styret som etter eventuelle justeringer, leverer høringsuttalelsen videre til Dnlf eller 
annet organ. Utvalget har i disse sakene internt oppnevnt ett av medlemmene som saksbehandler 
som sammen med leder av utvalget har hatt hovedansvaret for fremdrift i utarbeidelse av 
saksfremlegg. 

 

 

52 Psykiatriveka arrangeres ikke i 2021 pga coronasituasjonen. Men utvalget har lagt sitt LIS-kurs til dagen etter 
årsmøtet som går av stabelen 10.3  
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Utvalget har i 2020 uttalt seg om følgende saker: 

Høringer 

• Høring av forslag til av til endringer i barnevernloven: kompetanse, varsling til fornærmede 

eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet og rammevilkår for 

private tjenesteytere i barnevernet 

• Høring om helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep 

• Høring om kompetanse i overgrepsmottak 

• Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig 

intelligens i helse- og omsorgstjenesten 

• Høring om forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, og om endring i 

forskrift om forvaring.  

• Høring om representantforslag på Stortinget knyttet til rus og psykiatri og til Psykisk 

helsevernloven (Evaluere endringen fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse 

for innleggelse i tvungent psykisk helsevern) 

Andre saker 

I tilknytning til forskriften om rettspsykiatriske undersøkelser tilskrev Utvalget 
Domstolsadministrasjonen knyttet til enkelte uheldige formuleringer i informasjonsskrivet til 
observander, som medførte at informasjonsskrivet ble endret i tråd med vårt forslag. 

 

Planarbeid 

Curriculum for rettspsykiatri er revidert / ferdigstilt tidligere og levert styret.  

Spesialistutdanning, kurs 

Utvalgsmedlemmer bidrar i undervisning i fengsels- sikkerhets- og rettspsykiatri bl.a. i 
internundervisning på lokale foretak, i undervisning av medisinerstudenter, på grunnkurs og andre 
kurs mm. 24.10.2020 innledet/ foreleste utvalgets leder på symposium ved American Association 
of Psychiatry and the Laws årlige møte (digitalt) om «The Ultimate Penalty». Utvalgets nestleder 
var i 2020 en av to forfattere av Akuttpsykiatrisk håndbok 

 

Annet 

Deltagelse i andre fora:  

Sivilombudsmannens utvalg for menneskerettigheter: Siv Pignatiello 
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Nasjonal Enhet for Rettspsykiatrisk Sakkyndighets (NERS53) referansegruppe: Øyvind Erik Jensen – 
ingen møter i 2020 

 

 

Kristiansund 24.01.21 

 

Øyvind Erik Duguid Jensen 

 

  

 

53 NERS har ansvaret for den nasjonale oversikten over sakkyndige, rekvisisjon av sakkyndige for påtalemyndigheten, 
utvikling av rekvisisjonssystemet, statistikk og rapportering av rekvirentsystemet, og skal bidra til videre utvikling av 
fagområdet rettspsykiatri. 
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5.14 Vedheng 14: Årsmelding 2020 utvalg for Samfunnspsykiatri 
Utvalget har bestått av Pål Sandvik (leder), Benjamin Ebeling (nestleder), Rikard Nygård, Else 
Malthe-Sørensen og Arne Thorvik. 

Det har vært avholdt et fysisk møte i februar og et digitalt møte i juni.  

Utvalget er i utstrakt grad et diskusjonsforum og erfaringen er at digitale møter fungerer særdeles 
dårlig. Medlemmene har ulik teknisk utrustning, kameraer osv. Vi planla et fysisk møte i 
september, men avlyste på grunn av smittesituasjonen i Oslo og reiserestriksjoner fra 
arbeidsgiverne. Motivasjonen for digitalt møte i høst har vært liten, men undertegnede må likevel 
ta ansvaret for at slikt møte ikke har vært avholdt. 

Utvalget har et lite presist mandat. Man har drøftet muligheten for et seminar rundt 
suicidproblematikk, men form og innhold har ikke latt seg konkretisere så langt. Mangel på fysiske 
møter har gjort at strategiske diskusjoner rundt presisering av mandat, seminarer eller annen 
utadrettet virksomhet har stoppet opp. 

Arne Thorvik har forelest på grunnkurs om suicidalproblematikk og der drøftet 
samfunnspsykiatriske perspektiver. 

Utvalget har fungert godt i forhold til konkrete arbeidsoppgaver og har levert bidrag til følgende 
høringsuttalelser: 

• Forbud mot interne ventelister 

• Rusreform fra straff til hjelp 

• Inntektsfordeling mellom helseforetak 

• Endringer i barnevernlov 

• Helsetilbud til personer i ferd med å begå overgrep mot barn 

• Bruk av helseopplysninger 

 

Undertegnede har sittet i 8 år og går ut av utvalget etter årsmøtet i mars 2021, det samme gjør 
Rikard Nygård og Else Malthe-Sørensen. I tillegg skal det inn nytt medlem etter August Brustad 
som har trukket seg. 

Trondheim, 12.01.21,  

Pål Sandvik (leder) 
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5.15 Vedheng 15: Årsmelding 2020 utvalg for transkulturell psykiatri 
 

Utvalget 

-Utvalget har i 2020 bestått av følgende medlemmer: Lars Lien (leder), Shahram Shaygani, Lars 
Lien, Suraj Thapa (leder) og Biravina Devarajan fra voksen psykiatri samt Ihuaku Nkechi Ndukwe, 
Øystein Sørbye fra barnepsykiatri 

 

Oppgaver/mandat 

-Fremme kompetanseutvikling både i grunnutdanning og spesialistutdanning innen transkulturell 
psykiatri / barne- og ungdomspsykiatri, som kan komme både urfolk, nasjonale minoriteter og 
migranter / flyktninger til gode 

-Etablere kontakt og bygge faglige nettverk med andre kompetansemiljøer innen transkulturell 
psykiatri / barne- og ungdomspsykiatri nasjonalt, nordisk og internasjonalt 

-Arbeide for å styrke og kvalitetssikre psykiske helsetjenestetilbud til etniske minoriteter og 
flyktninger i alle aldersgrupper 

-Arbeide for å øke kulturforståelse både i voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri i Norge  

-Initiere internasjonale prosjekter for å styrke den psykiatriske / barne- og ungdomspsykiatriske 
helsetjenesten med spesielt fokus på lavinntekts land. 

 

Hamar, 20.1.2021 

Lars Lien, leder 
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5.16 Vedheng 16: Årsmelding 2019 fra utvalg for Psykoterapi  
Mandat og viktigste arbeidsoppgaver 
Psykoterapiutvalget er et rådgivende og administrativt organ under Norsk psykiatrisk forening 
(Npf) og Den norske legeforening (Dnlf).  Dets overordnet 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. Heri inngår å 
arrangere egne, eller støtte seminarer og kurs for ferdige spesialister, og søke å samarbeide med 
aktører i feltet i Norge og utenfor. Det er også en oppgave å følge med på psykoterapiutvikling 
nasjonalt og internasjonalt.  

 

Utvalgets sammensetning 

PTU har i 2020 hatt denne sammensetningen: 

Per Anders Øien (leder fra 2018) 

Ann Christin Øren Rivenes 

Åsa Kristine Rekdal 

Tone Madland Skeie 

Gro Aandahl (LIS-representant) 

Øyvind Ursin-Holm 

Lars Onsrud 

I tillegg er PTUs leder med i Npfs arbeidsgruppe for etterutdannelse.  

 

Aktiviteter 

Utvalget har hatt 2 fysiske møter vinteren 2020, deretter digitale møter.  Godkjenning av veiledere 
skjer digitalt, mens spørsmål om curriculum og andre overordnede forhold blir bedre løst med 
fysiske møter. 

• Utvalget har måttet avlyse kontaktmøte for veilederne i januar og møter med instituttene 
for psykoterapi. Utvalget antar at også Sola-seminaret må avlyses. 

•   Utvalget vurderer å opprette Facebookgruppe for psykoterapiveiledere. 

Styret har anmodet utvalget om å undersøke omfanget og arten av nettbaserte terapitjenester. 
Dette arbeidet ble ikke påbegynt i 2020. 

Drammen 20.01.2020 

 

For psykoterapiutvalget 

Per Anders Øien 

(leder)  
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5.17 Vedheng 17: Årsmelding 2020 fra Spesialitetskomitéen  
Komitéens sammensetning i 2020: 

Morten S. Selle (medlem fra 2006, leder fra 2010); Erik Johnsen (medlem fra 2018); Anne Kamps 
(medlem fra 2010); Mihalis Constantinou (vara; medlem fra 2014); Astrid Vetlesen (vara; medlem 
fra 2018); Vigdis Elin Giæver Syrstad (fra 2019); Trude Emilsen (YLF); og Øyvind Nygaard (YLF vara).  

 

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 (nesten 
1700 yrkesaktive psykiatere) og har en desentralisert utdanningsstruktur. Dette gir en stor 
saksmengde.  

Fordeling av arbeidsoppgaver 

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 (Hdir).  

Nestleder: Anne Kamps 

Referent: Trude Emilsen 

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 Thorsen Dahl, Anne Kamps og Morten S. Selle har vært brukt som 
sakkyndige, supplert av Astrid Vetlesen. Benedicte Thorsen Dahl har fortsatt som sakkyndig i disse 
sakene. 

Kursgodkjenning: Astrid Vetlesen. Anker og prinsipielle saker møtebehandles. 

Vurdering av utdanningsvirksomheter (tidligere institusjonsgodkjenninger): 
Utdanningsvirksomhetene er fordelt på det enkelte komitemedlem som saksforbereder før vi har 
gått gjennom hver søknad i plenum. 

Institusjonsbesøk: Komitéen representeres med minst 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 møtes 
ledelse og overlegene i eget møte og oppsummering i møte med institusjonens utdanningsutvalg 
til slutt. Rapport sendes via Legeforeningen til institusjonen. 

Det obligatoriske psykiatrikurs («Grunnkurset»): Fra 1.3.19 er det Regionalt utdanningssenter i 
Trondheim (RegUt Midt) som har det tekniske ansvaret for de obligatoriske grunnkursene, mens 
Spesialitetskomiteen rekrutterer 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. Etter komitéens initiativ gjør også Psykoterapiutvalget 
det samme. 

Samarbeid med andre organer og organisasjoner 
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• Kontaktpersoner til WPA Educational Liasons Network: Morten S. Selle. 

• Kontaktperson til UEMS54: Morten S. Selle. 

• European Forum for All Psychiatric Trainees (EFPT): Øyvind Nygaard og Trude Emilsen 

(LIPS).  

• Npfs utvalg for Psykiatriveka: Erik Johnsen 

Komitéens møter og møtedeltagelser 

Pga pandemisituasjonen ble møtene gjort om til halvdags videomøter. Komitéen hadde to 
ordinære møter og syv videomøter i 2020. RegUt Midt har deltatt på ett av videomøtene. 

Den ekstraordinære situasjonen gjorde at det ikke ble møter med psykoterapiutvalget eller med 
spesialitetskomiteene i BUP og RAM55. Det planlagte utdanningsseminaret måtte avlyses av 
samme grunn. 

Sammen med andre fra Legeforeningen har leder også i 2020 deltatt i et eget forum for den nye 
spesialistordningen i Hdir. Videre har han bidratt til HDirs arbeid med utvikling av det elektroniske 
systemet for utdanningsvirksomhetene (UvReg), samt bidratt til Legeforeningens arbeid med 
utarbeidelse av ny mal for besøksrapport. Leder har deltatt på Npf-styrets halvårlige møter med 
underutvalgene. Leder har deltatt på UEMS videomøte 24.-26.10.20. 

Anne Kamps har deltatt i HDirs arbeid med å utarbeide faglige råd for veiledning. 

Kamps og Johnsen er komiteens representanter i Npfs arbeidsgruppe for spesialisters 
etterutdanning56. Emilsen og Nygård deltar regelmessig i møter med LIPS, Emilsen er dessuten 
medlem i styret for LIPS57. 

Hovedarbeidet i 2020 har vært gjennomgang av søknadene fra alle utdanningsvirksomhetene om 
å bli godkjente utdanningsvirksomheter, samt å sikre at emnekurs og grunnkurs ble gjennomført 
også digitalt. Komitéarbeidet er et omfattende dugnadsarbeid fra komitéens medlemmer; bortsett 
fra møtene skjer arbeidet i medlemmenes fritid og ingen av medlemmene er frikjøpt. 

 eder ble tildelt  IPS’ aller første spesialistpris for hans innsats, men pga pandemien er 
prisoverrekkelsen utsatt til 2021. 

1. Spesialistreglene 

Fra oktober 2012 og ut 2017 har det vært to regelsett. F.o.m. januar 2018 er det kun ett regelsett. 

Det er det regelsettet som Komitéen utarbeidet i perioden 2006 - 2010 og som Legeforeningen 

oversendte til Hdir høsten 2011 og som ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

høsten 2012. Disse reglene fases ut innen 2022 i forbindelse med den nye spesialistordningen som 

ble innført fra 1.3.2019.  I den nye spesialistordningen er det kun læringsmål som er forskriftsfestet 

og dermed obligatoriske. Vi oppfordrer alle utdanningsvirksomheter til å fortsette med å bruke de 

 

54 Se appendix  

55 RAM= Rusakuttmottak 

56 Se appendix XX 

57 Se egen årsmelding for LIPS, appendix  
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allerede etablerte elementene og strukturer fra tidligere ordning (tjenestetid, kurs og veiledning) 

for å oppnå læringsmålene; slik opprettholder vi kvaliteten på utdanningen vår og sikrer nasjonal 

felles standard. Komiteen lyktes høsten 2019 å få alle de tidligere obligatoriske emnekursene til å få 

samme status som Grunnkurset, det vil som nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter. 

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. Kursvirksomheten 

I gammel ordning skiller vi mellom k rs godkjent til spesialist tdanningen (”videre tdanning”) og 
kurs godkjent som etterutdanning for ferdige spesialister. En del kurs som søkes godkjent for både 
LIS og spesialister, vurderer vi til ikke i tilstrekkelig grad å være rettet inn mot LIS’ 
utdanningsbehov. Da godkjennes kurset kun for ferdige spesialisters etterutdanning. I ny ordning 
(f.o.m. 1.3. 2019) er det kun kurs for ferdige spesialister vi tar stilling til. I denne ordningen er det 
ikke lenger «valgfrie» kurs, men fortsatt er det LIS som går etter gammel ordning og trenger 
valgfrie kurs.  

• Søknader om godkjenning av kurs i 2020   

Komitéen behandlet 150 søknader om godkjenning av kurs i 2020. Nitten av kurssøknadene ble 
avslått, og 84 kurs ble godkjent for etterutdanning. Den vanligste grunnen for avslag er fortsatt at 
kursene ikke har leger som sentral målgruppe eller at kurset vurderes til å være lokale 
kompetansehevende tiltak.  

 

 

Kurssøknader 
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Kurs godkjent for 
videre- og 
etterutdanning 

45 60 70 65 64 90 114 100 92 56 47 

Kurs kun godkjent 
for etterutdanning 
(spesialister) 

25 20 21 44 51 69 77 73 100 155 84 

*) I ny spesialistordning godkjenner komitéen kun kurs for etterutdanning 
(spesialister) 

  I gammel ordning godkjenner komitéen også kurs for videreutdanning (gjelder for 
godkjenninger tom 2022) 

  

 

 

Legeforeningens frist for søknad om godkjenning av kurs er seks måneder før kursstart. For at vi 
skal ha tilstrekkelig informasjon for å vurdere kurs, har vi praktisert inntil to måneders frist før 
kursstart. Søknader etter denne fristen og etter at kurset er avholdt blir ikke behandlet og blir 
dermed ikke godkjent. 

Nasjonalt anbefalte kurs for spesialistutdanningen  

• Grunnkurset i psykiatri. 

Det er komitéen som rekrutterer lederne og har utarbeidet en vitebok for grunnkursserien. Den 
ble revidert i 2019. Nytt grunnkurs med ca. 40 deltagere starter to ganger i året (i 2018 startet vi 
tre nye grunnkurs for å forkorte ventetiden). 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.  

Grunnkurset gir en faglig gjennomgang av psykiatriens hovedområder og skal bidra til fordypning, 
kritisk tenkning, samt forståelse av fagutvikling og forskning.  

Et viktig mål for kurset er modning. Det skal bidra til selvinnsikt i forhold til arbeidet og rollen som 
psykiater. Prosesslæring og gruppeprosesser som bidrar til egenutvikling ved å være 
identitetsskapende og holdningsskapende, og gir forståelse for betydningen av relasjoner og 
rolletilpasning er derfor en viktig del av kurset.  

I tillegg er det konkrete kunnskapsemner. Temaene er blant annet etikk, 
grunnlagsproblemer/filosofi/idehistorie, psykiater-/profesjonsrollen, samarbeid, normalpsykologi 
og rettspsykiatri. Hensikten er å stimulere til faglig kritisk tenkning, gi mulighet for refleksjon, 
fordypning og fagkritikk. For å få oppnå disse læringsmålene er kurset lagt opp som et internatkurs 
hvor deltagerne følger hverandre over de fire kursukene fordelt på to år. Grunnkursene har fått 
svært gode evalueringer av deltagerne. Det er et viktig og spennende oppdrag å være 
grunnkursledere, og flere lederpar tar på seg flere grunnkursserier. 

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 
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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 hvor deltakerne forventes å bo gjennom hele 
kursuken. Det er bekymringsfullt at arbeidsgiver ikke dekker disse utgiftene da det både kan gå ut 
over rekrutteringen til faget og foretaket. Det medfører geografiske ulikheter i 
utdanningsbetingelsene for LIS og viser en manglende forståelse for psykiatrifagets egenart.  

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 
institusjonenes kursbudsjetter og at kandidatenes kursbehov ikke blir prioritert i samme grad som 
før.  

I tillegg til Grunnkurset har vi ti emnekurs (ca 100 timer totalt): psykofarmakologi, rus, 
alderspsykiatri, transkulturell psykiatri, neuropsykiatri, ECT, lovkurs og psykoterapi 
(psykodynamisk, gruppe og kognitiv psykoterapi). Enkelte av kursene arrangeres to ganger årlig og 
enkelte en gang årlig. Tre av kursene arrangeres i forbindelse med Psykiatriveka. 

Vi er fortsatt helt avhengig av at disse kursene blir et felles ansvar for hele fagmiljøet, særlig 
underutvalgene. I den nye ordningen er det enda viktigere at fagmiljøene representert i Norsk 
psykiatrisk forenings underutvalg er premissleverandører for utdanningen vår og tilbyr nødvendige 
kurs.  

I 2020 var det en del kurs som ble avlyst pga pandemisituasjonen, og vi har forsøkt å få en oversikt 
over dette. Det har vært vanskelig. Mange LIS (og arbeidsgivere) har vært bekymret over at 
avlysninger og utsettelser av kurs vil forsinke spesialistutdanningen. Vi har oppfordret flere av 
kursholderne om å digitalisere.  

På komiteens initiativ fikk vi satt opp et emnekurs i Lov om psykisk helsevern og 
samtykkekompetanse («Lovkurset») da dette kurset ikke var blitt avholdt på nesten ett år. Det ble 
nødvendig å digitalisere noen av grunnkursene, men både vi og grunnkurslederen understreker at 
når det gjelder grunnkursene er digitalisering et unntak og at så snart det smittevernmessig er 
forsvarlig må disse kursene arrangeres fysisk. 

Stående godkjenninger av norske etterutdannelseskurs 

Psykiatriveka arrangert av Npf samt Gardemokurset, Oppdateringskurs i biologisk psykiatri og 
psykofarmakologi arrangert av Utvalg for biologisk psykiatri har stående godkjenninger som både 
videreutdannelseskurs (for LIS) - og etterutdannelseskurs (for spesialister). Også 
psykoterapiutdanningene ved de tre psykoterapiinstituttene har stående godkjenninger. 

Stående godkjenning for etterutdanning av ferdige spesialister i psykiatri for internasjonale kurs / 
konferanser 

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

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

European Psychiatric Association – EPA (www.europsy.net)  

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

 

http://www.psych.org/
http://www.wpanet.org/
http://www.europsy.net/
http://www.ecnp.nl/
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4. Ferdighetstrening i laboratorier/simulering 

Det har hittil ikke vært utarbeidet faste opplegg for ferdighetstrening eller simulering, men flere 
steder har nå utviklet dette, blant annet Innlandet sykehus. 

5. Søknader om godkjenning som utdanningsvirksomhet 

Høsten 2019 startet arbeidet med å vurdere søknadene fra utdanningsvirksomhetene og gi et 
faglig råd til HDir om hver søknad. Dette har vært et viktig arbeid siden alle 
utdanningsvirksomhetene må sende en søknad til Helsedirektoratet i henhold til den nye 
spesialistforskriften, og spesialitetskomiteen har gitt en sakkyndig vurdering av søknadene. Dette 
er en engangs-søknad, og derfor har komiteen arbeidet mye med å utarbeide interne 
retningslinjer og kriterier for vurderingene slik at vi er sikre på en felles standard for 
vurderingskriteriene, og dermed et best mulig grunnlag for senere kvalitetsoppfølginger. Vår 
spesialitet har nest flest søknader, fra 26 utdanningsvirksomheter (fysikalsk medisin har 28 og 
ortopedi har 24), med 174 beskrevne læringsarenaer. Det er en utfordring for 
utdanningsvirksomhetene og for oss at beskrivelsene ikke er på det detaljnivået som vi trenger for 
å kunne vurdere utdanningen som tilbys. Dette har vært gjenstand for drøftinger mellom 
Legeforeningen, HDir og RHFene underveis. Arbeidet har vært utfordrende blant fordi det har 
vært uklart hva HDir har ønsket og på hvilket detaljeringsnivå vi skulle legge oss. 

I desember 2020 var vi ferdige med våre vurderinger. De fleste søknadene var mangelfulle slik at vi 
ikke kunne gi en endelig vurdering. En del av søknadene bærer preg av misforståelser, blant annet 
er det mange som ikke har oppgitt oppdaterte læringsmål og læringsaktiviteter innen psykoterapi. 

6.  Besøk spesialitetskomitéen har gjennomført 

Institusjonsbesøk er en viktig og nyttig del av komitéens arbeid, men tidkrevende. I mange 
institusjoner /utdanningsvirksomheter er det behov for betydelig mer fokus på utdanning. Flere 
institusjoner ledes nå av ikke-leger som ikke alltid har tilstrekkelig kunnskaper om 
utdanningsvirksomhetens forpliktelser med hensyn til utdanningen av spesialister, og heller ikke 
om kravene i spesialistforskriften. 

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 2020 planla vi å besøke UNN, noe som ble avlyst to ganger. Vi hadde også planlagt t å besøke 
Sørlandet sykehus i løpet av høsten 2020, men også dette måtte avlyses pga pandemien. I 2021 
planlegger vi på nytt å besøke UNN. Videre besøk vil bli bestemt etter som vi får erfaring med den 
nye spesialistordningen.  

7. Kvalitetssikring av utdanningen 

Det er ennå ikke etablert nye rutiner eller prosedyrer for dette, men både HDir og Legeforeningen 
arbeider med dette. Institusjonsbesøkene vil fortsatt være en viktig del av kvalitetssikringen.  

• Veiledning 

• Vi oppfordrer til at alle fortsetter med ukentlig klinisk veiledning, også på akuttavdelingene 

hvor det hender at veiledningen blir nedprioritert eller neglisjert.  
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• Læringsmiljø 

Det arbeides med å skape positive holdninger til utdanning av underordnete leger ved 
utdanningsvirksomhetene 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 oppfordring om å gi LIS uforstyrret tid i undervisningen ved at overlegene overtar 
vaktcallingen i undervisningstiden og at veiledningstiden skjermes mot forstyrrelser.  De fleste 
utdanningsvirksomheter 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. 

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. 

• Utdanningsutvalgene 

Det er stadig LIS, og dels overleger, som henvender seg til direkte til komiteen eller til 
Helsedirektoratet med forskjellige spørsmål. Vi oppfordrer Utdanningsutvalgene til å sette seg inn 
i spesialistforskriften 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. Videre oppfordrer vi til deltagelse på komitéens seminarer for 
utdanningsutvalgene/utdanningsansvarlige overleger, samt RegUtenes nasjonale seminar. 

• Stimulering til forskningsaktivitet 

Psykiatri er fortsatt et forskningssvakt fag, selv om forskningsaktiviteten innenfor faget har økt 
betydelig seinere år.  Enkelte steder har nå en meget god forskningsaktivitet, også i internasjonal 
sammenheng.  

8.  Spesialistgodkjenninger i psykiatri 2013- 2020 1) 

Legeforeningens medlemsregister viser per 1. januar 2021 for psykiatri totalt 917 overordnede og 
438 underordnede sykehusleger (antatt LIS utenom LIS1) som er registrert under utdanning i 
psykiatri. Begge disse tallene er trolig for lave, spesielt for LIS, og dette er en nedgang over flere 
år, noe som trolig først og fremst skyldes manglende ajourhold av både arbeidsforhold og 
registrering av spesialitet man er under utdanning til i medlemsregisteret. For LIS-ene er tallene i 
årsmeldingen for Norsk Psykiatrisk forening langt mer dekkende (se neste avsnitt). Både tall fra 
SSB og Legeforeningens tall for yrkesaktive spesialister i psykiatri totalt sett viser en langsiktig og 
kontinuerlig økning. Vi får anta at den tilsynelatende svake utviklingen i antallet i Legeforeningens 
medlemsregister til dels også skyldes økt bruk av vikarer som ikke i samme grad blir fanget opp av 
registreringene i medlemsregisteret. 

 
Medlemsrapporten for Norsk Psykiatrisk forening per 1. januar 2021 viser 1470 yrkesaktive 
spesialister (herav 1441 spesialister i psykiatri), 571 yrkesaktive ikke-spesialister og 412 
pensjonister, blant de ordinære medlemmene av Norsk Psykiatrisk forening. 
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Norsk Psykiatrisk forening har per 1. januar 2021 totalt 2453 ordinære medlemmer inklusive 
pensjonister, samt 61 assosierte medlemmer. 

 Norsk Psykiatrisk forening har per 1. januar 2021 blant sine ordinære medlemmer 
844 overordnede sykehusleger, 661 underordnede sykehusleger (antatt LIS utenom LIS1, hvorav 
168 er godkjente spesialister i psykiatri og 32 har annen spesialistgodkjenning) og 134 
privatpraktiserende spesialister, alt avgrenset til yrkesaktive medlemmer under 70 år, mens 199 
yrkesaktive medlemmer står uten noe registrert arbeidsforhold i medlemsregisteret. I tillegg 
kommer et betydelig antall som står registrert med aktive arbeidsforhold selv om de er registrert 
som pensjonister, blant annet 73 privatpraktiserende spesialister som kommer i tillegg, i den grad 
disse faktisk fortsatt er yrkesaktive. 
 

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 for spesialister i Legeforeningens medlemsregister ikke er 
basert på noen tilsvarende begrensning. Tallene i Legeforeningens medlemsregister omfatter også 
spesialister som er medlem av en annen fagmedisinsk forening fordi de har mer enn én 
spesialistgodkjenning. 

Det er en klar økning fra i fjor i antallet ikke-spesialister som er medlemmer av Norsk Psykiatrisk 
forening, ettersom sekretariatet i Legeforeningen (økonomiseksjonen) i desember 2020 selv har 
tatt initiativ til å melde inn leger i spesialisering i psykiatri i Norsk Psykiatrisk forening på grunnlag 
av bestemmelsene i Legeforeningens lover om obligatorisk medlemskap i fagmedisinsk forening 
for leger i spesialisering som er medlemmer av Legeforeningen. 

 
Det var totalt 1 549 yrkesaktive spesialister i psykiatri under 70 år i Norge per 1. januar 2021, 
hvorav 1 473 var medlemmer av Legeforeningen (95,1 %) og 1 441 var medlemmer av Norsk 
Psykiatrisk forening (det siste tallet er imidlertid ikke avgrenset til Norge). Det er altså flere 
spesialister i psykiatri enn de som står registrert som overordnede sykehusleger i Legeforeningens 
medlemsregister, blant annet mange privatpraktiserende spesialister. Basert på det totale antallet 
yrkesaktive spesialister i psykiatri under 70 år i Norge, var dekningen i Norge 28,9 psykiatere per 
100 000 innbyggere per 1. januar 2020, det samme som året før.  

Leger i psykiatri 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SUM 

Nye spesialistgodkjenninger 104 123 93 88 145 99 71 76 799 

Antall søknader om 
godkjenning hvor Hdir har 

- 28 10 21 27 23  6    115+ 
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Det er i 2020 gitt totalt 76 spesialistgodkjenninger i psykiatri, noe som er det tredje laveste 
antallet siden 2005 (det var bare 71 i 2019 og 72 i 2012), hvorav 55,3 % var kvinner (mot 56,3 % i 
2019). 45 godkjenninger ble gitt til norske statsborgere (inkludert én konvertering), og totalt 53 
ble gitt etter norske spesialistregler. 23 spesialistgodkjenninger var konvertering av 
spesialistgodkjenning fra et annet land; 13 fra Sverige, fem fra Danmark, to fra Polen, mens de 
resterende tre er fordelt på tre forskjellige land; Ungarn, Frankrike og Belgia. Kvinneandelen er 
vesentlig lavere for konverteringene enn for godkjenninger etter norske regler. For godkjenninger 
etter norske regler har kvinneandelen økt fra 64,7 % i 2019 til 69,8 % i 2020. 

 Det totale antallet spesialistgodkjenninger i psykiatri var i 2017 det desidert høyeste noensinne, 
mens antallet i 2018 var det sjuende høyeste noensinne. De øvrige fem årene med høyere antall 
enn i 2018 var innenfor årene 2007- 2014. Vi kan altså ennå ikke konkludere med at det er en 
synkende tendens i antallet spesialistgodkjenninger, til tross for nedgangen etter rekordåret 2017. 

 Mens kvinneandelen på 67,7 % i 2018 var den klart høyeste kvinneandelen noensinne for nye 
spesialistgodkjenninger i psykiatri, er dette redusert til 55,3 % i 2020. 65,9 % i 2014 var den nest 
høyeste kvinneandelen. Den tredje høyeste kvinneandelen var 63,0 % allerede i 1993, men det 
året var det bare 27 spesialistgodkjenninger i psykiatri, hvorav 17 kvinner og 10 menn. Det har 
vært klart kvinneflertall blant spesialistgodkjenningene i psykiatri hvert eneste år siden 2010, og 
det har vært kvinneflertall blant spesialistgodkjenningene i psykiatri de aller fleste av årene siden 

bedt komitéen om sakkyndig 
råd 

Andel kvinner godkjent (%) 56.7 65.9 60.2 62.5 60.0 67.7 56.3 55.3 61.2 

Godkjenninger norske 
statsborgere 

55 47 45 53 103 63 42 45 475 

Konvertering av godkjenning 

fra annet EU/EØS-land 

37 23 37 15 31 17 20 23 203 

Godkjenninger etter norske 
regler 

67 100 56 73 114 82 51 53 596 

Overleger pr 31.12. hvert år 989 1055 1025 972 972 939 910 

Hvorav 
864 er 
spesialister 

917 

Hvorav 
869 er 
spesialister 

  

LIS (unntatt LIS1) pr 31.12. 
hvert år, for 31.12. 2020 er 
dette endret til tallene for 
medlemmer av NPF som er 
høyere. 

583 660 620 541 517 451 447 

Hvorav 
178 er 
spesialister 

661 

Hvorav 
168 er 
spesialister 
i psykiatri 
og 32 har 
annen 
spesialitet 
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2003, både totalt sett og for norske regler.  De fleste av årene har det vært høyere kvinneandel for 
godkjenninger etter norske regler enn for konverteringene (også i 2020 med 69,8 % mot bare 21,7 
%), men i enkelte av årene er dette motsatt.  En lavere kvinneandel i 2020 må dermed ses i 
sammenheng med både at andelen konverteringer er høyere og at det har vært en nedgang i 
kvinneandelen blant konverteringene. 

 Når det gjelder rekruttering til vår spesialitet har det i tidligere år vært i snitt 7,1 % av ferske 
cand.med. (altså nyutdannede fra norske universitet og norske cand.med. som har studert 
utenlands) som begynner som LIS i psykiatri, men dette tallet har vært beheftet med en del 
usikkerhet. De seneste årene har dataene i Legeforeningens medlemsregister vært for mangelfulle 
til å beregne dette. 

 1)Takk til Legeforeningens statistikksjef Anders Taraldset for tallmateriale og informasjon. For 
utfyllende statistikk:  https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/ 

 9. Etterutdanning 

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 Psykiatriveke som arrangeres i perioden uke 10-12, på omgang 
mellom Bergen, Oslo, Stavanger og Trondhjem. Da Psykiatriveka i 2021 er avlyst pga COVID-19, vil 
neste Psykiatriveke være i Oslo i 2022. 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.  

10. Internasjonalt arbeid 

Morten S. Selle er delegat til UEMS Section of Psychiatry (www.uemspsychiatry.org) sammen med 
Tordis Sørensen Høifødt fra styret, Npf. Norske LIS oppfordres til å sette seg inn i hva European 
Federation of Psychiatric Trainees, EFPT (www.efpt.eu) kan bidra med, blant annet i form av et 
europeisk utvekslingsprogram som tilrettelegger for to til seks ukers opphold ved 
utdanningsinstitusjon i vertslandet. 

11. Problemer i spesialiteten 

• Den nye forskriften 

Det er komiteens inntrykk at det fortsatt er mye usikkerhet og utilstrekkelig kunnskap rundt den 
nye forskriften blant overleger, LIS og ledere. Vi er bekymret over at dette kan gå ut over 
kvaliteten på spesialistutdanningen hvis ikke dedikerte overleger fortsatt arbeider med å ha fokus 
på innholdet i utdanningen. 

• Kurs  

Det er ønskelig for LIS og arbeidsgiver å kunne langtidsplanlegge kursdeltagelse. Komitéen 
arbeider sammen med RegUtene for å koordinere kursarrangørenes planlegging slik at 
langtidsplanlegging blir mulig.  

• Drift versus utdanning 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/
http://www.uemspsychiatry.org/
http://www.efpt.eu/
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Dette er en velkjent problemstilling og ofte synes utdanningen å lide under de økte 
«prod ksjonskravene” ved at  tdanningsforhold nedprioriteres. Dette er stadig 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 
utdanningskrav behersker språket og er i stand til å fungere tilfredsstillende innenfor en norsk 
kulturkontekst.  Grunnkurslederne rapporterer iblant bekymring over manglende språkkunnskaper 
og språkforståelse hos enkelte kursdeltakere. Innføringen av kursprøver er en mulighet for å 
avdekke og dokumentere dette.  

12. Ny spesialiststruktur 

- Vaktkompetanse. Tidligere var det felles for alle spesialitetene at LIS måtte delta i den 

etablerte vaktordningen for å få tjenesten godkjent. I den nye forskriften er det ikke 

lenger et generelt krav til vaktdeltagelse, og ingen av de anbefalte læringsaktivitetene 

knyttet til læringsmålene i akuttpsykiatri er eksplisitte på at LIS skal gå i en ordinær 

vaktordning som omfatter vakter 24/7. Komiteen er bekymret over at dette kan 

forringe kvaliteten og arbeider med en reformulering av læringsmål 002 slik at 

vaktkompetanse i akuttpsykiatri blir tydeliggjort. Forslag til ny ordlyd ble ikke ferdigstilt 

i 2020. 

- Vi oppfordrer alle til å ta opp åpenbare feil, mangler eller inkonsistenser direkte med 

spesialitetskomiteen via Legeforeningens sekretariat slik at vi kan benytte våre kanaler 

og etablerte møtepunkter med Hdir og RegUtene for å få rettet opp uklarheter og feil. 

Det er viktig at det psykiatriske fagmiljøet står sammen for å sikre vår innflytelse på 

spesialistutdanningen. 

Annet: 

• Saksbehandlingen i sekretariatet i fagavdelingen i Legeforeningen fungerer bra og 

samarbeidet mellom komité og utdanningsseksjonen er god.  

• For 2021 blir det viktig å få avklart nærmere ansvarsforhold når det gjelder kurs, samt 

hvordan komiteen best mulig kan fortsette å bidra til kvalitetssikring av utdanningen. 

Videre vil komiteen ta initiativ til regelmessige møter med Psykoterapiutvalget og 

spes.komiteene for BUP og RAM.  

Oslo, 21.1.2021 

 

Morten S. Selle (sign) 

Avtroppende leder 
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5.18 Vedheng 18: Årsmelding fra utvalg for Psykiatriveka  
 

Utvalget  

består av Karen Alvestad Aukrust (leder; Trondhjem), Nina Alnæs (Oslo), Kent Jensen (Tromsø), 
Katrine Kveli Fjukstad (Levanger), Nora Vaag Miller (Bodø) og Erik Johnsen (spesialitetskomitéens 
representant, Bergen).  

 

Npfs styre bestemte at pga COVID-19 situasjonen skulle det ikke arrangeres Psykiatriveke i 2021. I 
stedet blir det kun en ½ dags årsmøte og ½ dag med faglige diskusjoner og ett vitenskapelig 
foredrag, alt i virtuell form. Styret ordner selv dette med praktisk hjelp fra Legeforeningen. 
Utvalget for Psykiatriveka har derfor i 2020 påbegynt planleggingen av Psykiatriveka for 2022 som 
skal arrangeres i Oslo. Leder av lokal arrangør er professor Jan Ivar Røssberg, OUS og UiO.  Andre 
medlemmer i den lokale komité er Ingrid Diseth, Christine Bull Bringager og Martin Tesli. 
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5.19 Vedheng 19: Regnskap for 2020 
Aktivitetsregnskap 

 

Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap 

Noter 2020 2020 2019 2018 

Anskaffede midler      

Kontingentinntekter 3 3 408 335 2 700 000 2 801 851 2 766 597 

Tilskudd 4,5 456 290 985 000 854 580 1 219 719 

Totalt anskaffede midler  3 864 625 3 685 000 3 656 431 3 986 316 

Aktivitetet som oppfyller formålet      

Kursinntekter 5 5 899 580 4 680 000 6 167 783 8 059 622 

Totalt aktiviteter som oppfyller formålet  5 899 580 4 680 000 6 167 783 8 059 622 

Finansinntekter  110 693 0 161 255 81 963 

Totalt anskaffede midler  9 874 899 8 365 000 9 985 469 12 127 901 

Forbrukte midler 

Kostnader til formålet 

     

Kurs og konferanser 5 4 390 105 4 380 000 4 773 602 5 697 099 

Psykoterapiutvalget  116 199 260 000 245 981 221 491 

Internasjonalt arbeid  566 242 500 000 383 954 560 200 

Spesialkomiteen  8 234 30 000 16 451 11 202 

Faglige arbeid  905 191 751 000 1 029 132 1 191 631 

Totalt kostnader til formålet  5 985 970 5 921 000 6 449 120 7 681 622 

Administrasjonskostnader  1 202 851 1 925 000 1 355 574 1 574 915 

Totalt forbrukte midler 2,6 7 188 821 7 846 000 7 804 694 9 256 537 

 

Årets aktivitetsresultat 

  

2 686 078 

 

519 000 

 

2 180 776 

 

2 871 364 

 

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen) 

     

Overført til/fra fri formålskapital  2 686 078 519 000 2 180 776 2 871 364 

Totalt tillegg formålskapital 7 2 686 078 519 000 2 180 776 2 871 364 
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Norsk psykiatrisk forening  

Balanse 

  31. desember 

2020 

31. desember 

2019 

31. desember 

2018 

Eiendeler 

Omløpsmidler 

    

Kundefordringer  206 885 218 725 264 845 

Andre kortsiktige fordringer  237 850 131 634 32 992 

Kontanter og bankinnskud 9 13 522 084 11 576 128 9 066 423 

Totalt Omløpsmidler  13 966 819 11 926 487 9 364 260 

     

Totalt Eiendeler  13 966 819 11 926 487 9 364 260 

 

Formålskapital og gjeld 

Formålskapital 

    

Fri formålskapital     

Fri formålskapital  13 683 884 10 997 806 8 817 030 

Totalt Fri formålskapital 7 13 683 884 10 997 806 8 817 030 

 

Gjeld 

    

Leverandørgjeld  149 297 145 468 262 578 

Trekk og avgifter  118 302 169 190 224 358 

Påløpte kostnader  15 336 400 022 60 293 

Annen kortsiktig gjeld  0 214 000 0 

Totalt Gjeld  282 935 928 681 547 230 

     

Totalt Formålskapital og Gjeld  13 966 819 11 926 487 9 364 260 

 

Oslo, 16 februar 2021 
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Ulrik Fredrik Malt Jacob Jorem Elisabeth Mork leder 

Erik Tholin Solveig Klæbo Reitan Petter Andreas Ringen 

Kristina Norheim Lorentzen Lars Lien Melissa Anne Elin Authen Weibell 
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Norsk psykiatrisk forening 

 Regnskap per aktivitet 2020  

 

 

Aktivitet 

   

 

Inntekter 

 

 

Kostnader 

 

Resultat 

2020 

 

Resultat 

2019 

10 Administrasjon 100 Sekretariatet 3 519 029 1 170 865 2 348 164 1 641 004 

10 Administrasjon 110 Styreadministrasjon 31 986 31 986 0 -33 472 

11 Faglige arbeid 115 Styrearbeid 177 126 900 048 -722 922 -643 949 

18 Psykoterapiutval
get 

120 Psykoterapiutvalget 116 199 116 199 0 -981 

19 Spesialkomiteen 125 Spesialitetskomiteen 8 234 8 234 0 -451 

11 Faglige arbeid 130 Utvalg for biologisk 
psykiatri 

0 0 0 -678 

11 Faglige arbeid 133 Utvalg for rettpsykiatri 0 0 0 -15 469 

11 Faglige arbeid 134 Utvalg for 
alderspsykiatri 

1 628 1 628 0 -883 

11 Faglige arbeid 135 Utvalg for C/L psykiatri 0 0 0 -252 

11 Faglige arbeid 137 Utvalg for 
grunnlagsproblemer i 

psykiatrien 

0 0 0 -766 

11 Faglige arbeid 138 Etterutdanningsutvalge
t 

0 0 0 -100 

11 Faglige arbeid 139 Utvalg for 
helseøkonomi og 

helsetjenester 

3 515 3 515 0 -888 

11 Faglige arbeid 141 LIS - leger i spesialitet 
psykiatri 

0 0 0 -341 

 

40 

 

Kurs/konferanser 

 

143 

Seminar ledere 

utdanningsutvalgene i 
psykiatri 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-2 101 

11 Faglige arbeid 144 Arbeidsutvalg 
resertifisering 

0 0 0 -889 

11 Faglige arbeid 160 Arbeidsgruppe tvang 0 0 0 -6 486 

11 Faglige arbeid 170 Klinisk råd, 
antipsykotiske legem 

0 0 0 -1 431 
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30 Internasjonalt 
arbeid 

300 Medlemsavgift 
internasjonale 

organisasjoner 

 

0 

 

562 721 

 

-562 721 

 

-62 252 

30 Internasjonalt 
arbeid 

310 Nepal-prosjekt 0 0 0 -50 000 

30 Internasjonalt 
arbeid 

311 Internasjonalt arbeid 3 521 3 521 0 -250 702 

40 Kurs/konferanser 400 Psykiatriveka 4 986 075 3 978 442 1 007 633 565 446 

40 Kurs/konferanser 401 Gardemokurset 403 200 34 391 368 809 184 666 

40 Kurs/konferanser 402 Utdanningprogram 

psykofarmakologi 

 

0 

 

0 

 

0 

 

473 307 

40 Kurs/konferanser 403 Nasjonal konferanse 
C/L 

psykiatri 

 

8 430 

 

8 430 

 

0 

 

63 171 

40 Kurs/konferanser 404 Nordisk kongress i 
Tromsø 

0 0 0 0 

40 Kurs/konferanser 405 Solaseminaret 0 0 0 24 589 

40 Kurs/konferanser 408 Kontaktmøte 123 780 79 075 44 706 0 

40 Kurs/konferanser 409 Kurs Alderspsykiatri/ 

Overlegeverksted 

 

0 

 

0 

 

0 

 

42 967 

40 Kurs/konferanser 411 Veilednings 
pedagogikk del 1 

96 161 96 161 0 0 

40 Kurs/konferanser 412 Veilednings 
pedagogikk del 2 

0 0 0 -717 

40 Kurs/konferanser 413 Veilednings 
pedagogikk del 3 

0 0 0 -799 

40 Kurs/konferanser 414 Veilednings 
pedagogikk del 4 

84 890 84 890 0 0 

40 Kurs/konferanser 417 Seminar for 

psykoterapiveiledere i 
kognitiv terapi 

 

 

73 275 

 

 

40 866 

 

 

32 409 

 

 

0 

40 Kurs/konferanser 419 Det obligatorisk 
psykiatri kurs 

0 0 0 -500 

40 Kurs/konferanser 423 Nevropsykiatri 237 850 67 851 169 999 0 

40 Kurs/konferanser 424 Kurs Rettspsykiatri 0 0 0 203 938 
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40 

 

Kurs/konferanser 

 

426 

Seminar for 
avtalespesialister i 

psykiatri 

 

0 

 

0 

 

0 

 

53 722 

40 Kurs/konferanser 428 Rus og 
avhenighetsmedisin 

0 0 0 2 074 

SUM   9 874 899 7 188 821 2 686 078 2 180 776 
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Norsk psykiatrisk forening Resultatrapport per aktivitet 2020 

 

Driftsinntekter Driftskostnader Finansposter 

 

Aktivitet 

Kontingent- 
inntekter 

 

 

Tilskudd 

 

 

Kurs inntekter 

Inntekter andre 
aktører 

 

Sum drifts. 

Innt. 

Personal- 
kostnader 

Kostnader 
lokaler 

Kontor- 
hold 

Fremmed- 
tjenester 

Reise- møte- 
kostnad 

Andre drifts. Kostnader kostn
 andre aktører 

Sum Drifts. Kostn. Resultat før 
finansposter 

Finans- poster Finans- kostn.  

Netto finans 

Sum resultet 

100 Sekretariet 3 408 335    3 408 335 -4 162   1 181 976 1 790 -14 495  1 165 109 2 243 226 110 693 5 756 104 937 2 348 164 

110 Styreadministrasjon  31 986   31 986 4 320 3 000 665 1 750 12 313 9 938  31 986 0   0 0 

115 Styrearbeid  177 126   177 126 692 701    192 256 15 090  900 048 -722 922   0 -722 922 

120 Psykoterapiutvalget  116 199   116 199 100 666    15 533   116 199 0   0 0 

125 Spesialitetskomiteen  8 234   8 234     8 234   8 234 0   0 0 

134 Utvalg for alderspsykiatri  1 628   1 628     1 628   1 628 0   0 0 

139 Utvalg for helseøkonomi og helsetjenester  3 515   3 515     3 515   3 515 0   0 0 

300 organisasjoner     0      562 721  562 721 -562 721   0 -562 721 

311 Internasjonalt arbeid  3 521   3 521     3 521   3 521 0   0 0 

400 Psykiatriveka    4 986 075 4 986 075 133 155 5 200 17 096 511 208 311 872 80 279 2 919 633 3 978 442 1 007 633   0 1 007 633 

401 Gardemokurset   403 200  403 200 33 431    960   34 391 368 809   0 368 809 

403 Nasjonal konferanse C/L psykiatri  12 630 -4 200  8 430 4 108    4 322   8 430 0   0 0 

408 Kontaktmøte   123 780  123 780 25 707    53 368   79 075 44 706   0 44 706 

411 Veilednings pedagogikk del 1  52 961 43 200  96 161 40 049   35 100 21 012   96 161 0   0 0 

414 Veilednings pedagogikk del 4  48 490 36 400  84 890 37 539   32 600 14 751   84 890 0   0 0 

 

417 

Seminar for psykoterapiveiledere i kognitiv 

terapi 

   

73 275 

  

73 275,00 

 

970 

    

39 897 

   

40 866,00 

 

32 409 

   

0 

 

32 409 

423 Nevropsykiatri    237 850 237 850 16 545  331 47 500  3 475  67 851 169 999   0 169 999 

 Sum 3 408 335 456 290 675 655 5 223 925 9 764 205 1 085 027 8 200 18 092 1 810 134 684 972 657 008 2 919 633 7 183 065 2 581 140 110 693 5 756 104 937 2 686 078 Pe
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Norsk psykiatrisk forening Noter 2020 

 

Note 1. Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner 
(Standarden) og består av følgende: 

Aktivitetsregnskap 

Balanse 

Noter 

Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens § 2-32 Fordringer som 
skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. 

Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Inntektsføring av 
annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre inntektsføres tilskudd i den periode 
de er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset er gjennomført. 

Note 2. Kostnader etter art Driftskostnader spesifisert etter formål 

Driftskostnader 2020 2019 2018 

Personalkostnader 1 085 027 1 580 079 1 823 855 

Kostnader lokaler 8 200 1 500 21 500 

Fremmedtjenester 1 810 134 1 904 130 2 390 850 

Kontorkostnader 18 092 24 236 28 129 

Reise og møtekostnader 684 972 1 657 226 2 272 574 

Tilskudd 0 55 000 50 000 

Andre driftskostnader 657 008 343 751 583 517 

Andel kursresultat andre kursarrangører 2 919 633 2 229 756 2 082 952 

Sum kostnader 7 183 066 7 795 678 9 253 378 

 

Finansposter 

Finansinntekter Finanskostnader 

 

 

110 693 

5 756 

 

 

161 255 

9 016 

 

 

81 963 

3 159 

Netto finansposter 104 937 152 239 78 804 
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I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig fordelt på aktivitet. 
Det omfatter også finansposter. Forbrukte midler består av sum driftskostnader og 
finanskostnader. 

Note 3. Medlemsinntekter 

Den norske legeforening innkrever kontingentene for Npf. 

Kontingent 2020 

Ordinære medlemmer 1 350 324,00 

Ordinære medlemmer etterbetaling 2015-2019 422 680,00 

Assosierte medlemmer 20 367,00 

Ekstrakontingent 1 614 964,00 

Sum kontingent 3 408 335,00 

Note 4. Tilskudd 

Foreningen fikk i 2020 tildelt kr. 314 000 i tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Tilskudd 2020 

Brukt tilskudd fra Helsedirektoratet* 314 000 

Den norske legeforening, Utdanningsfond 1 142 290 

Sum tilskudd 456 290 

 

*Fordeling av tilskudd fra helsedirektoratet 

Styrearbeid 209 112 

Psykoterapiutvalget 66 199 

Spesialkomiteen 8 234 

Utvalg for alderspsykiatri 1 628 

Utvalg for C/L psykiatri 12 630 

Utvalg for helseøkonomi og helsetjenester 3 515 

Internasjonal arbeid 3 521 

Veiledningens pedagogikk 1 9 161 

Sum 314 000 
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Note 5. Kurs og konferansekostnader 

Kurs Inntekter Kostnader Resultat 

400-Psykiatriveka 4 986 075 3 978 442 1 007 633 

401-Gardemokurset 403 200 34 391 368 809 

403-Nasjonal konferanse C/L psykiatri 8 430 8 430 0 

408-Kontaktmøte 123 780 79 074 44 706 

412-Veilednings pedagogikk del 1 96 161 96 161 0 

414-Veilednings pedagogikk del 4 84 890 84 890 0 

417-Seminar for psykoterapiveiledere i kognitiv 
ter 

73 275 40 866 32 409 

423-Nevropsykiatri 237 850 67 851 169 999 

Sum 6 013 661 4 390 105 1 623 556 

 

 

Note 6. Administrasjons- og formålsprosent 

Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til 
administrasjon i forhold til sum forbrukte midler. 

 

 2020 2019 2018 

Formålsprosent 83 % 83 % 83 % 

Administrasjonsprosent 17 % 17 % 17 % 

 

Note 7. Formålskapital 

   

Annen formålskapital 

Formålskapital per 1.1.2020 10 997 806 

Årets aktivitetsresultat 2 686 078 

Formålskapital per 31.12.2020 13 683 884 
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Note 8. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor 

Foreningen har en ansatt i 30% stilling. NPF mottar faktura fra Dnlf vedr lønnskostnadene. 

2020 2019 

Honorar 992 566 1 353 759 

Arbeidsgiveravgift 135 225 190 880 

Periodisert honorar inkl arbeidsgiveravgift -47 649 35 439 

Andre personalkostnader 1 765 0 

Sum 1 081 907 1 580 078 

 

Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- 
pensjon. 

 

Godgj ørelse til ledelsen Styrehonorar Andre honorarer 

Styrets leder fom januar tom desember 600 000 3 500 

Sum 600 000 3 500 

 

Det er i 2020 kostnadsført honorar til revisor med kr 68 125,50 inkl. mva, som fordeler seg 
som følger: 

Lovpålagt revisjon 50 938 

Andre tjenester 17 188 

Sum 68 126 

 

Note 9. Innestående bank 

 

Av innestående på bankkonto er kr 95 539 bundet på skattetrekkskonto. Skyldig skattetrekk 
per 31/12-2020er kr 92 278 
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Signat rene i dette dok mentet er j ridisk bindende. Dok ment signert med "Penneo™ - 
sikker digital signatur". 

De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. 

 

 

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

 

 

 

Solveig Klæbo Reitan 

 

 

Ulrik Fredrik Malt 

Styremedlem Styremedlem 

Serienummer: 9578-5999-4-1181762 Serienummer: 9578-5994-4-496762 

IP: 46.9.xxx.xxx IP: 84.210.xxx.xxx 

2021-02-16 15:00:23Z 2021-02-16 18:23:11Z 

 

 

Lars Lien 

 

 

Melissa Anne E A Weibell 

Styremedlem Styremedlem 

Serienummer: 9578-5995-4-203305 Serienummer: 9578-5995-4-754859 

IP: 91.186.xxx.xxx IP: 84.234.xxx.xxx 

2021-02-16 20:22:46Z 2021-02-16 21:25:07Z 
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Kristina N Lorentzen Jacob Jorem 

Styremedlem Styremedlem 

Serienummer: 9578-5997-4-205180 Serienummer: 9578-5999-4-1670067 

IP: 193.157.xxx.xxx IP: 153.110.xxx.xxx 

2021-02-17 12:08:35Z 2021-02-18 13:29:06Z 

 

 

Erik Tholin 

 

 

Ulrik Fredrik Malt 

Styremedlem Styreleder 

Serienummer: 9578-5994-4-718834 Serienummer: 9578-5994-4-496762 

IP: 80.213.xxx.xxx IP: 84.210.xxx.xxx 

2021-02-19 08:48:16Z 2021-02-22 08:42:49Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er signert digitalt, med 
Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den 
datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og 
tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd 
tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i 

denne PDF, for fremtidig validering (hvis 
nødvendig). 

 

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er 
orginalen? 
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Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS 
sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at 
dokumentet er sertifisert av Penneo e- 
signature service <penneo@penneo.com>. 
Dette garanterer at innholdet i dokumentet 
ikke har blitt endret. 

 

Det er lett å kontrollere de kryptografiske 
beviser som er lokalisert inne i dokumentet, 
med Penneo validator - 
https://penneo.com/validate 

mailto:penneo@penneo.com
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Vedheng 20: Budsjettforslag for 2021 
Norsk psykiatrisk forening Budsjett 2021 Spesifisert per aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økt fra 15.000 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter Driftskostnader Finansposter 

 

 

Aktivitet 

 

 

Kontingent- 

inntekter 

 

 

 

Tilskudd 

 

 

Kurs 

inntekter 

 

 

Inntekter 

andre 

aktører 

 

 

Sum drifts. 

Innt. 

 

 

Personal- 

kostnader 

 

Praksiskomp 

. selvst. 

nær.dr. 

 

 

Kostnader 

lokaler 

 

 

Kontor- 

hold 

 

 

Fremmed- 

tjenester 

 

 

Reise- møte- 

kostnad 

 

 

 

Tilskudd 

 

 

Andre drifts. 

kostn 

 

Kostnader 

andre 

aktører 

 

 

Sum Drifts. 

Kostn. 

 

 

Res før 

finansposter 

 

 

Finans- 

poster 

 

 

Finans- 

kostn. 

 

 

Netto 

finans 

 

 

 

Sum resultat 

100 Sekretariet 2 269 025    2 269 025    10 000 1 397 778 5 000  10 000  1 422 778 846 247   0 846 247 

110 Styreadministrasjon  200 000   200 000 685 000   10 000    10 000  705 000 -505 000   0 -505 000 

115 Styrearbeid     0      200 000  10 000  210 000 -210 000   0 -210 000 

120 Psykoterapiutvalget (PTU)  200 000   200 000  133 333    25 000  10 000  168 333 31 667   0 31 667 

125 Spesialitetskomiteen  15 000   15 000      15 000    15 000 0   0 0 

130 Utvalg for biologisk psykiatri     0      7 500    7 500 -7 500   0 -7 500 

133 Utvalg for rettpsykiatri  45 000   45 000 6 000     132 000    138 000 -93 000   0 -93 000 

134 Utvalg for alderspsykiatri  17 500   17 500      17 500    17 500 0   0 0 

135 Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatisk 7 500   7 500      7 500    7 500 0   0 0 

137 Utvalg for etikk og grunnlagsproblemer     0      7 500    7 500 -7 500   0 -7 500 

139 Utvalg for samfunnspsykiatri     0      10 000    10 000 -10 000   0 -10 000 

140 Utvalg for transkulturell psykiatri, global  10 000   10 000      20 000    20 000 -10 000   0 -10 000 

141 LIPS - leger i spesialisering i psykiatri  70 000   70 000      70 000    70 000 0   0 0 

143 Seminar ledere utdanningsutvalg i  55 000   55 000      55 000    55 000 0   0 0 

190 Årsmøte     0        10 000  10 000 -10 000   0 -10 000 

 

300 

Medlemsavgift internasjonale 

organisasjoner 

  

110 000 

   

110 000 

        

445 030 

  

445 030 

 

-335 030 

   

0 

 

-335 030 

310 Nepal-prosjekt     0          0 0   0 0 

311 Internasjonalt arbeid  60 000   60 000        400 000  350 000 -290 000   0 -290 000 

400 Psykiatriveka (inkl. -utvalget)          10 000     10 000 -10 000   0 -10 000 

401 Gardemokurset   300 000  300 000 40 000  80 000     80 000  200 000 100 000   0 100 000 

402 Psykofarmakologikurset     0          0 0   0 0 

403 Nasjonal konferanse C/L psykiatri   100 000  100 000 20 000  50 000   17 500    87 500 12 500   0 12 500 

405 Psykodynamisk vårseminar (Solaseminar)   150 000  150 000 70 000     35 000  10 000  115 000 35 000   0 35 000 

408 Kontaktmøte veiledere alle terapiformer   85 000  85 000 53 000  8 000     24 000  85 000 0   0 0 

409 Kurs alderspsykiatri - overlegeverksted   170 000  170 000      80 000    80 000 90 000   0 90 000 

 

 

 

Reise- møte- 

kostnad 2020 

10 000 

 

400 000 

50 000 

30 000 

15 000 

70 000 

35 000 

15 000 

15 000 

20 000 

20 000 

140 000 

110 000 

 

 

 

 

600 000 

 

 

35 000 

70 000 

 

160 000 

20 000 

 

 

400 Psykiatriveka (inkl. -utvalget)    3 600 000 3 600 000 300 000   100 000 800 000 600 000  1 500 000  3 300 000 300 000   0 300 000 

 

600 000 



 

 

side 105 

 

Utdypende kommentarer 

Budsjettet baserer seg på regnskap for 2019, budsjett for 2020, preliminært kvartals resultat for 
Q3-2020, innsendte innspill fra utvalgene samt erkjennelsen av at Reg Ut har overtatt en del av 
kursene i spesialiseringen. 

Kontingenten er økt til 925 som bestemt på årsmøtet i 2020.  

Siden det har vært begrenset reisevirksomhet og fysiske møter under COVID-19, har vi 
budsjettert med at situasjonen vil være lik frem til sommeren 2021. Det betyr at vi har halvert 
budsjettet for reisekostnader i 2021 sammenlignet med budsjettet for 2020 med mindre det har 
kommet innsigelser fra de enkelte utvalgene. 

Tilskuddet fra Helsedirektoratet er alltid forbundet med en viss usikkerhet, som bl. a. henger 
sammen med hvor mange andre som søker og innholdet i deres søknader. Tilskuddet for 2021 er 
i skrivende stund ikke fordelt. Ettersom reiseutgifter er halvert, har en sett etter at ingen av 
aktivitetene går i pluss ved å redusere tilskudd slik at de ikke er høyere enn kostnadene. Det 
overskytende er fordelt til post 300, internasjonale organisasjoner, siden denne har økt 
betydelig. Totalt budsjetteres det med 850 000 i tilskudd. 

Sammenlignet med 2020 

• Psykofarmakologikurset blir fortsatt 0 kr i 2021 ettersom det er overtatt av RegUt 

• Personalkostnadene er uendret fra 2020, men korrigert for estimert avtalebestemt 

lønnsøkning58 for rådgiver (leder av sekretariatet) og spesialrådgiver.     

• Styres reise- og møteutgifter er halvert ettersom en ikke forventer reiseaktivitet i Q1 og 

Q2 2021. 

• Ettersom Legeforeningens koordinatorkontor ikke nødvendigvis påtar seg å arrangere 

kurs, men kommersiell aktør kan gjøre dette for ca 40 000 per kurs, kan det medføre 

ekstra behov for revisjonsrapport av eksternt regnskap, ca kr 10 000 pr kurs. 

 

100 Sekretariatet 

Kontingentinntektene er relativt forutsigbare. Kontingenten for 2021 ble øket fra kr 890 til 925. 
Det er lagt inn 2453 medlemmer i budsjettet (tall fra 1. jan 2021). 

Når det gjelder utgifter til sekretariatet anslås disse til: 

Kr 600 000 konsulent/sekretær 50 % stilling  

Kr 190 000 for regnskap 

Kr 400 000 for spesialrådgiver i 30 % til og med 30.4.2021 
= 1 190 000 kr. 

 

58 Npf følger Legeforeningens årlige prosentvise lønnsjustering for sine ansatte.  
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Konsulent/sekretær og spesialrådgiver er økt med 3%. Det er lagt inn en ny spesialrådgiver i 20% 
(Anne Kristin Bergem) f.o.m. 1. mai (dvs 8 mnd lønn).   

110 Styreadministrasjon og 115 Styrearbeid 

Forskjellen på disse postene er liten, og kan i praksis betraktes sammenhengende. Lederhonorar 
er uendret fra 2017.  Styrets reise- og møteutgifter er halvert. 

Psykiatriveka i sin helhet skal ikke avholdes. Årsmøtet går sin gang, men det legges topp til at 
hele psykiatridagen og årsmøtet gjennomføres virtuelt. Estimerte reiseutgifter er derfor satt til kl 
0. Det er lagt inn utgift for nederlandsk foreleser 1000 euro (valutakurs 10NOK=1euro) 

120 Psykoterapiutvalget 

Tidligere har det vært tre spesialister som skulle ha dekket kompensasjon for praksis i hvert 
møte. De tre siste møtene på video har vart mindre enn en halv dag og de forventer det vil være 
sånn til over sommeren.  Utgiftene til veiledningens pedagogikk blir uendret. Npf har besluttet at 
det bare kan være maksimalt to i utvalget som skal ha krav på praksiskompensasjon. Utgiftene til 
praksiskompensasjon er derfor redusert med 1/3. Det er mulig at Legeforeningen kan dekke 
utgifter til praksiskompensasjon. Men da dette ikke er endelig avklart, har vi ikke lagt dette inn i 
budsjettet. I tillegg er reisekostnader halvert for 2021. 

125 Spesialitetskomiteen 

Det estimeres med samme utgifter som i 2020 budsjettet frasett at reiseutgifter halveres for 
2021. 

130 Utvalg for biologisk psykiatri  

402 Psykofarmakologikurset er overtatt av Reg Ut og gir ingen inntekter. Når budsjettutkastet 
skrives har Npf ikke mottatt oversikt over utgifter og inntekter knyttet til det virtuelle 
Gardermokurset i 2020. Vi har derfor ikke budsjettert med andre kostnader enn 50% av 
reisekostnader i budsjett for 2021.  

133 Utvalg for rettspsykiatri 

Utvalget planlegger flere «fysiske» møter i 2021. To av disse skal arrangeres i forbindelse med de 
«rettspsykiatriske kveldsmøtene». Utvalget ønsker til sammen 62 000 for reise, leie av lokaler59 
og bespisning her. I tillegg planlegges to rettspsykiatriske temamøter. Utvalget ber om støtte til 
leie og bespisning samt mulighet for utenbys innledere, total 40 000. I tillegg ber utvalget om 
støtte til deltakelse ved Nordic Symposium in Forensic Psychiatry (Finland). Det er p.t. usikkert 
om det blir mulig med fysisk tilstedeværelse, men det bes likevel om at det budsjetteres med 
20 000 til utgifter for dette formålet. Til slutt ber man om kr. 10 000 til planleggingsmøte av et 
mulig kurs om håndtering av personer dømt til TPH. Totalt utgjør disse postene kr. 130 000. Npf 
budsjetterer med dette, men vil samtidig følge opp bruk av midler mtp om utgiftene kan 
reduseres noe.  

 

59 Etter ombygging av Legeforeningens hus, har Legeforeningen innført betaling for bruk av sine lokaler også for 
fagmedisinske foreninger, styrer o.s.v. Selv bruk av et møterom for bare 4 personer kreves det betaling for. Npf 
synes dette er fullstendig urimelig, men vårt syn er ikke tatt til følge av Legeforeningens ledelse.    
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134 Utvalg for alderspsykiatri 

Det settes opp samme beløp som for 2020, men reisekostnader halveres. 

135 Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatikk 

Det settes opp samme beløp som for 2020, men reisekostnader halveres.   

137 Utvalg for etikk og grunnlagsproblemer 

Disse har ikke hatt utgifter i 2020. Det budsjetteres med halvering av reisekostnader med 
utgangspunkt i tidligere års forbruk.  

139 Utvalg for samfunnspsykiatri  

Det har ikke vært utgifter i 2020. Det budsjetteres kun med halvering av reisekostnader basert på 
tidligere års forbruk.  

140 Utvalg for transkulturell psykiatri og global mental helse 

Det budsjetteres med reisekostnader kr. 15 000 + møtekostnader kr.5 000 (leie og bespisning)  

400 Psykiatriveka 

Det budsjetteres ikke med utgifter da det kun blir en halv fagdag og en halv dag til årsmøte. Alt 
skal skje virtuelt. Det er budsjettert med et honorar for virtuelt foredrag ved nederlandsk 
professor, stort € 1000 (estimert k rs 10 NOK=1€).  

300 Medlemsavgift internasjonale organisasjoner + 311 Internasjonalt arbeid 

Budsjettmessig har det vært litt arbitrært hvilke utgifter som har vært ført om hvor (300 eller 
311). Det budsjetteres med omkostninger tilsvarende 2020, men korrigert for endring i antall 
medlemmer i Npf.   

EPA  2453 medlemmer x 1 € = 2453 € = 24 530 NOK. (kurs 10NOK=1eur) 
NPA: 76 000 NOK.  

I tillegg kommer Nordic Journal of Psychiatry: 2453 medlemmer x 9,35 € = 20 600 + 25 % VAT =  

286 700 NOK. 

WPA: 2453 medlemmer x 2,5 $ = 6133 $ = 51 500 NOK (kurs 8.4NOK =1$) 
UEMS  640 € = 6 300 NOK. 
 

I tillegg har vi under punktene 300 & 311 budsjettert med utgifter knyttet til styrets og 
spesialistkomitéens representanter i UEMS-møter og  IPS’ deltagelse på EFPT (som også 
inkluderer medlemsavgift). I 2020 var det ingen utgifter knyttet til styreleder eller 
spesialrådgivers fysiske deltagelse i møter i EPA eller WPA. Om deltagelse i møter blir aktuelt i 
2021 er høyst uklart. Vi har derfor i budsjettforslaget valgt ikke å oppføre utgifter til denne type 
deltagelse.   

Totalt beløper utgiftene seg til kr 445 030, vel vitende om at det kan bli høyere avhengig av 
uavklarte forhold som er anført over samt endringer i valutakurser.  
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Vedheng 21: Valgkomitéens innstilling årsmøtet  
Valgkomiteen har bestått av Marit Bø (LIS-representant), Elisabeth Mork (styrets representant) 
og Jeanette Bjørke (leiar).  

Lover og regler om valg 

Valg i NPF reguleres av DNLF sine lover https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-
dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-
legeforening/#37730 

og NPF sine vedtekter 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/om-oss/vedtekter/ 

Spesialitetskomitéen, Psykoterapiutvalget og Faglandsrådet er DNLF organer, og valg og 
funksjonsperioder reguleres av DNLF sine lover.   

Valg annonseres i god tid på hausten både på NPF sine Facebook sider, nettsider og via e-post til 
medlemmer. Alle medlemmer kan stille forslag til kandidatar til dei ulike organa. For å kunne 
velges til NPF sine utvalg må ein vere medlem i DNLF.  Minst halvparten av medlemmene i 
utvalga må vere medlemmer i NPF. Leiaren må vere frå NPF.  

I Legeforeningsoppnevnte organer unngår ein personar i leiarstilling på nivå 2 og 2.1 i 
helseføretaka, for å unngå mogleg rollekonflikt.  

NPF ønsker å ha ein open og transparent valgprosess og stimulere til nyrekruttering.  

Det er valg i halvparten av utvalga kvart år, og halvparten av medlemmene i disse utvalga er på 
valg. Dette sikrar kontinuitet og fornying. 

Sjølv om medlemmer i ulike utvalg ønsker gjenvalg, er det ikkje automatikk i at dei innstilles til 
ein ny periode. Innstillinga gjeres ut frå ei totalvurdering av fagleg bakgrunn, ivaretaking av 
kontinuitet og fornying i utvalga. Der det let seg gjere, ønsker ein også å ta omsyn til 
kjønnsbalanse og geografisk tilhøyrigheit.  

Medlemmer kan sitte i eit utvalg maksimalt 8 år samanhengande av gangen. Ein kan gjenvelges 
til same utvalg på eit seinare tidspunkt om ønskeleg.  

Det er ikkje krav om at ein skal jobbe i det aktuelle fagfeltet den perioden ein er valgt for, men 
det er ein fordel. I utvalg kor nokon går ut av utvalget før ordinært valg, vil det bli halde 
suppleringsvalg. Den som suppleres inn sit då ut perioden som den som gjekk ut var valgt for.  

Styret 

Styret: Funksjonstid 2 år frå første møte etter årsmøtet, seinast f.o.m. 01.05.2021. 

Leiar: Funksjonstid 2 år, er på valg i oddetalsår.  

Styret består av 8 medlemmer, korav ein er leiar for Leger i psykiatrispesialisering (LIPS), som 
velges på LIPS sitt årsmøte. Halvparten av medlemmene er på valg kvart år.  

Leiar i styret er Npfs representant i Nordic Psychiatric Association og i Faglandsrådet. I tillegg er 
leiar av LIPS representant til Faglandsrådet saman med eit styreoppnevnt medlem. Faglandsrådet 
sine medlemmer sit den perioden dei er valgt for.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/om-oss/vedtekter/
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Styret utpeiker eitt av sine medlemmer til sin representant i valgkomiteen.  

Utvalg 

Kvart utvalg i NPF skal ha 4-6 medlemmer, jfr vedtektene §10.  

Funksjonstid er 4 år frå første konstituerande møte etter årsmøtet, seinast innan 01.05.2021. 
Dette gir god til å planlegge overlappsmøte, enten personleg eller digitalt. Etter valg i eit utvalg 
skal utvalget konstituere seg sjølv og velge leiar, seinast innan 1. mai. Utvalget må gi beskjed om 
ny leiar og evt andre fordelte funksjonar til NPF sitt sekretariat innan 1. mai.  

Utvalg med valg i partalsår: 

Utvalg for Psykiatriveka 

Utvalg for Biologisk psykiatri 

Utvalg for Rettspsykiatri 

Utvalg for Transkulturell psykiatri og global mental helse  

Utvalg med valg i oddetalsår: 

 Utvalg for Alderspsykiatri 

 Utvalg for Samfunnspsykiatri 

 Utvalg for Psykosomatikk og C-L psykiatri 

 Utvalg for Etikk og grunnlagsproblematikk 

 

Leger i psykiatrispesialisering - LIPS i utvalg 

DNLF har oppretta ei eiga fagakse, og ihht DNLF sine lover skal kvar fagmedisinsk foreining ha eit 
eige fagutvalg (FuXX) for leger i spesialisering. Npfs sitt FuXX er LIPS; leger i 
psykiatrispesialisering. Det skal difor velges ein LIS-representant inn i alle Npfs utvalg.  

LIPS sin leiar velges for to år av gangen, og valg er i oddetalsår, same som leiar i styret. 

LIPS sin leiar og LIS-representanter velges på årsmøtet i LIPS, og kandidatar må vere i 
hovudutdanning i vaksenpsykiatri.  

LIS kan sjølvsagt også velges til ordinære medlemmer i alle utvalg ved NPF sitt årsmøte.  

Spesialitetskomiteen: LIS skiftes ut med ein gong dei er blitt spesialist.  

Psykoterapiutvalg og alle andre utvalg: LIS sit heile perioden dei er valgt for og representerer 
LIPS, sjølv om dei er blitt spesialister. 

Det foreslås justere valgperioden for LIS i Utvalg for alderspsykiatri og Utvalg for 
Samfunnspsykiatri frå 2021, og i Utvalg for Biologisk psykiatri frå 2022. Dette vil gjere at ein 
unngår at alle LIS er på valg i same år.  
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LIPS sine vedtekter: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/lips-
for-lis/vedtekter-for-lips/ 

LIPS kan kontaktes på epost: lips@psyklis.com  

 

Eksterne representantar  

Representanter frå andre fagmedisinske foreininger foreslås av den aktuelle fagmedisinske 
foreininga i samarbeid med valgkomiteen i Npf. Dei oppnevnes av styrene i respektive organer 
som dei representerer, desse dekker også utgifter i samband med verva (Norsk forening for 
barne- og ungdomspsykiatri - NBUPF, Norsk nevrologisk forening - NNF m.fl.).  

I utvalg kor ein ønsker ein anna spesialitet inn for å styrke utvalget sin kompetanse utan at denne 
nødvendigvis representerer sin fagmedisinske foreining, innstilles og velges denne på vanleg 
måte av NPF sin valgkomite og årsmøte.  

Utvalg for Biologisk psykiatri har eit medlem som representant for Norsk nevrologisk forening.  

Utvalg for Transkulturell og global mental helse og Utvalg for Samfunnspsykiatri har 2 
representantar kvar frå Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Desse er ikkje på valg 
samstundes, for å sikre overlapp og fagleg kontinuitet.  

 

Endringar i utvalg mellom årsmøta  

Dersom medlemmer går ut av utvalga mellom årsmøta, må valgkomiteen sin leiar og styret sin 
representant i valgkomiteen varsles umiddelbart. Dette gjeld også dersom det er behov for 
supplering undervegs.  

Det er fint om utvalget har forslag til nye (assosierte) medlemmer i mellomtida, kan evt innstilles 
i samarbeid med styret/ valgkomiteen fram til neste ordinære valg på årsmøtet.  

 

Legeforeningsoppnevnte utvalg  

Spesialitetskomiteen:  

Valgordninga blei endra i 2018, slik at halvparten av medlemmene er på valg annakvart år, 
funksjonstida er framleis 4 år. Dette gir betre overlapp og betre moglegheit for langsiktig arbeid.  

Frå 2018 vedtok Sentralstyret/ Faglandsrådet følgande valgreglar for DNLF sine 
spesialitetskomitear:  

«Spesialitetskomiteen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Minst ett medlem skal 
være ansatt ved universitetsklinikk, fortrinnsvis i akademisk stilling. Ett medlem med personlig 
varamedlem skal være lege i spesialisering.  

Spesialitetskomiteen oppnevnes for 4 år. Hvis representanter for leger i spesialisering oppnår 
spesialistgodkjenning, rykker varamedlem opp og nytt varamedlem oppnevnes av fagstyret. For 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/lips-for-lis/vedtekter-for-lips/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskpsykiatri/lips-for-lis/vedtekter-for-lips/
mailto:lips@psyklis.com
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øvrige medlemmer skjer oppnevning slik at henholdsvis to av komiteens medlemmer og ett 
varamedlem oppnevnes hvert annet år.» 

 

- Det er valg i spesialitetskomiteen 2022-2024-2026 

- Spesialitetskomiteen medlemmer foreslås av årsmøtet til Npf, men oppnevnes av 

Sentralstyret i Legeforeningen. 

- halvparten av spesialitetskomiteens medlemmer er på valg annakvart år 

- funksjonstid er 4 år 

- funksjonsperioden er frå årsskiftet etter valget, dvs årsskiftet 2023- t.o.m. desember 2026 

- Spesialitetskomiteen består av 5 medlemmer inkl. 1 universitetsrepresentant og 1 LIS  

- 3 møtande vararepresentanter inkl. 1 LIS  

- LIS oppnevnes av LIPS og byttes ut fortlaupande etter kvart som dei blir spesialister  

 

Psykoterapiutvalget: 

Heile utvalget har fram til no vore på valg kvart 4. år.  

Det foreslås at Psykoterapiutvalget gjennomfører same valgordning som Spesialitetskomiteen. 
Det vil seie at halvparten av medlemmene er på valg annakvart år i oddetalsår. Dette sikrer 
fagleg kontinuitet og god overlapp, særskilt i forhald til samarbeidet med Spesialitetskomiteen.  

Det foreslås difor at tre av medlemmene velges for ein justert periode på 2 år på årsmøtet i 
2021, og at det deretter velges medlemmer for 4 år.  

- Valg i 2021-2023-2025 

- Medlemmer foreslås av årsmøtet til Npf  og oppnevnes av Sentralstyret  

- Funksjonstid er 4 år, men tre medlemmer velges til justert periode på 2 år på årsmøtet i 

2021 

- Funksjonsperioden er frå årsskiftet etter valget, dvs årsskiftet 2022 t.o.m. desember 2025 

- Det bør fortrinnsvis være to medlemmer kvar frå kognitiv, psykodynamisk og 

gruppeterapi  

- Disse må vere godkjente kliniske vegleiarer frå DNLF i den aktuelle terapiform 

- Medlemmer skal helst ha psykoterapivegleiing for LIS (kan bli vanskeleg for gruppe, evt 

begrunne unntak for dei) 

- Psykoterapiutvalget skal inkludere en LIS som er starta på ein av dei tre 

innføringsseminara. LIS-representanten sit heile perioden som LIS-representant sjølv om 

dei blir spesialist undervegs 

- maksimalt to medlemmer kan vere frå privat praksis60 

 

60 Av økonomiske grunner  
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Faglandsrådet  

Består av fagstyret og representanter frå alle fagmedisinske foreininger.  

1. Alle fagmedisinske foreninger skal ha én representert i faglandsrådet samt ytterligere en 
representant per påbegynt 1000 medlemmer utover 1000 medlemmer. 

2. Representanten utover 1000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 

3. Representanten utover 3000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 

4. Representanter fra leger i spesialisering, jf. punkt 2-3, velges av fagutvalg for leger i 
spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening, jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-
andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#105140 

Delegatene som velges til faglandsrådet bør fortrinnsvis være leder, alternativt styremedlem, 
eller årsmøtevalgt medlem fra den respektive fagmedisinske forening. Representanten(e) og 
vararepresentantene velges på den respektive fagmedisinske foreningens årsmøte, jf. § 3-6-3-2, 
eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet i den fagmedisinske foreningen. 

Npf har tre medlemmer i Faglandsrådet. Npfs styre utnevner medlemmene, ikke årsmøtet. Npf 
har utnevnt styret sin leiar, LIPS sin leiar og eit styremedlem til Faglandsrådet for 2021. Dette for 
å sikre kontinuitet og følge opp den faglege strategien som styret jobber med gjennom sin 
periode. Foreningen sin faglege strategi er under revisjon, og det er mogleg at styret sitt medlem 
foreslås erstatta med eit medlem frå eit evt framtidig utvalg for etterutdanning av spesialistar i 
NPF.  

Fagstyret  

Fagstyret består av 9 medlemmer: Leder, nestleder og 7 andre medlemmer. Funksjonsperioden 
følger landsstyreperioden jf. § 3-1-1 2 ledd. 

Dets oppgaver er dels gitt i Legeforeningens lover, dels ved delegasjon fra sentralstyret. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-
faglandsrad/fagstyret/ 

Fagstyret skal ha bred faglig sammensetning med representasjon fra både de store og de små 
fagmedisinske foreningene. Fagstyret skal ha to representanter for fagutvalgene av leger i 
spesialisering fra spesialisthelsetjenesten. 

Fagstyret velges av en valgkomite oppnevnt av Faglandsrådet som består av minst en LIS repr. 
med personlig vararepresentant. 

Valgkomiteen til Legefornigen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer, 
landsstyrerepresentanter med varamedlemmer og LIS representanter med varamedlemmer fra 
fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til Faglandsrådet.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-
organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#105140
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#105140
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyret/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyret/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730
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Funksjonstid 2 år fra 1.10.19-2021. Styret foreslår overfor Legeforeningen at Lars Lien inngår i 
Faglandsrådet.  Årsmøtet.  

 

Valgkomitéens arbeid i 2020 og innstillinger til årsmøte 2021 

Det har ikkje vore nokon fysiske møter i år grunna corona, men digitale møter via telefon og join.  

Valgkomiteen har opplevd det noko utfordrande å få tak i kandidater som har ønska å stille til 
valg på årsmøtet i 2021, og det er nærliggande å sjå det i samband med corona-pandemien. 
Valgkomiteen sine medlemmer har ikkje vore på kurs eller andre potensielle treffstader, og 
psykiaterar verker noko slitne.  

Valgkomiteen har ikkje hatt nokon utgifter i 2020. 

Det budsjetteres ikkje med nokon utgifter i 2021.   

 

Valgkomiteen si endelege innstilling er som følger:  

 

Styrets leder  

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 
Går ut 

 

 Periode 

17-19 

19-21 

Ulrik F. Malt x Lars Lien 

Sykehuset Innlandet 

21-23 

 

Funksjonstid 2 år – på valg i oddetallsår                                                                                        *Supplert  - **Justert periode 

 

 

 

Styret 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

Innstilling Periode 
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1.  20-22 Kristina Norheim 
Lorentzen 

Tromsø 

   

2.  20-22 Erik Tholin 

Oslo 

   

3.  20-22 Melissa Weibell 

Stavanger 

   

4.  20-22 Elisabeth Mork 1) 

 Vestre Viken 

 
  

5.  17-19 

19-21 

Solveig Klæbo Reitan   

  Trondheim  

x Solveig Klæbo Reitan 

Trondheim 

21-23 

6.  17-19 

19-21 

Petter Andreas Ringen  

Oslo 

X Petter Andreas Ringen  

Oslo 

21-23 

7.  17-19 

19-21 

Miriam K. Sandvik 

Larvik 

Lars Lien fra 
1.11.2020 – 30.4.2021 

x Jacob Jorem 

Oslo 

(innstilt som styreleder)  

21-23 

8.  19-21 Jacob Jorem 

Oslo  

LIPS leder LIPS 

 Jessica Gabin 

LIPS repr. i styret, leder LIPS 

Velges på årsmøtet i LIPS 

21-23 

1) Styrets representant i valgkomitéen 

Funksjonstid 2 år                                                                                                                                *Supplert  - **Justert 
periode 

 

 

 Valgkomité  

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

Innstilling Periode 
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1.  19-21 Jeanette Bjørke 

Stavanger 

Leder 

x Jeanette Bjørke 

Stavanger 

21-23 

2.  20-22 Elisabeth Mork 

Styrets repr.   

 
Oppnevnes av styret  

3.  20-22 Marit Bø 

Oslo 

LIPS representant 

 
 

LIS, oppnevnes av LIPS 
 

 

Funksjonstid 2 år - 3 medlemmer hvorav en fra styret og en 
fra LIPS  

*Supplert  - **Justert periode 

 

 

 

Nordisk psykiatrisk samarbeidskomité 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Funksjon Periode 

 

1.  17-19 

19-21 

Ulrik F. Malt 

Oslo 

x Lars Lien61 

Npf sin sittende leder 

21-23 

2.  18-24 Petter Andreas Ringen  

Oslo 

 Årsmøtevalgt medlem  

 

Funksjonstid 6 år -2 medlemmer hvorav 1 Npfs sittende leder                                             *  *Supplert  - **Justert 
periode 

 

61 Forutsatt at han blir valgt til leder under årsmøtet 10.3.2021 
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LEGEFORENINGSOPPNEVNTE KOMITÉER OG UTVALG 

Faglandsrådet* 

Fagdelegater til faglandsrådet fra psykiatriske fag (valggruppe 6) 

Valgperiode Delegat På valg/ 

Går ut 

Nye / varadelegat 

 

 

1.  19-21   Morten Hatlen 

Petter Andreas Ringen 

x Lars Lien / Melissa Weibell 

?  / Npf varadelegat ? 

2.  19-21 Jacob Jorem 

Npf  LIS delegat 

x Petter Andreas Ringen 

Jessica Gabin / Npf varadelegat  

3.  19-21 Sammensetning i valggruppe 6 må 
avklares nærmere, består av 

 Npf, Nbupf og Rusmedisin 

Ihuaku Nketchi Ndukwe  

LIS vara delegat, valgt av Nbupf 

*) Faglandsrådet består av fagstyret og representanter fra alle fagmedisinske foreninger.  

1. Alle fagmedisinske foreni 

nger skal ha én representert i faglandsrådet samt ytterligere en representant per påbegynt  

    1000 medlemmer utover 1000 medlemmer. 

2. Representanten utover 1000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 

3. Representanten utover 3000 medlemmer skal være lege i spesialisering. 

4. Representanter fra leger i spesialisering, jf. punkt 2-3, velges av fagutvalg for leger i 
spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening, jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-
andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#105140 

 

Delegatene som velges til faglandsrådet bør fortrinnsvis være leder, alternativt styremedlem, 
eller årsmøtevalgt medlem fra den respektive fagmedisinske forening. Representanten(e) og 
vararepresentantene velges på den respektive fagmedisinske foreningens årsmøte, jf. § 3-6-3-
2, eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet i den fagmedisinske foreningen. 

 

Fagstyret (foreslås overfor Legeforeningen) 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#105140
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#105140
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 Valgperiode Medlemt/varamedlem På valg/ 

Går ut 

 

 19-21 Morten Hatlen 

varamedlem 

Medlem oppnevnt av 
styret 

x Lars Lien  

 19-21 Jacob Jorem 

varamedlem 

 IPS’ sittende leder 

x  

**Fagstyret består av 9 medlemmer: Leder, nestleder og 7 andre medlemmer. 
Funksjonsperioden følger landsstyreperioden jf. § 3-1-1 2 ledd. 

Dets oppgaver er dels gitt i Legeforeningens lover, dels ved delegasjon fra sentralstyret. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-
faglandsrad/fagstyret/ 

 

Fagstyret skal ha bred faglig sammensetning med representasjon fra både de store og de små 
fagmedisinske foreningene. Fagstyret skal ha 2 representanter for fagutvalgene av leger i 
spesialisering fra spesialisthelsetjenesten. 

Fagstyret velges av en valgkomite oppnevnt av Faglandsrådet som består av minst en LIS repr. 
med personlig vararepr. 

Valgkomiteen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer, landsstyrerepresentanter 
med varamedlemmer og LIS representanter med varamedlemmer fra fagmedisinske 
foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til faglandsrådet.  

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-
andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730 

Funksjonstid 2 år fra 1.10.19-2021. Nytt valg årsmøte 2021 

subsidiært oppnevning fra styret etter fullmakt fra årsmøtet.                                                  

 

*Supplert  - 
**Justert 
periode 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyret/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglandsrad/fagstyret/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/#37730
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Spesialitetskomitéen i psykiatri 

 

Funksjonsår 

 

 

Navn På valg/ 

Går ut 

Innstilling Periode 

 

1.  10-13  

14-17 

**18-22 

Anne Kamps  

Oslo  

nestleder 

 
  

2.  **18-22 Erik Johnsen 

UiB - Bergen 

 Universitetsklinikkene 

Medlem 

   

3.  

 

 

02-10 

og 

*19-22 

Vigdis Elin Giæver 
Syrstad, 

 Bergen 

medlem 

   

4.  14-17 

**18-20 

21-24 

Mihalis Constaninou 

Tønsberg 

medlem  

   

5.  **18-20 

21-24 

Astri Vetlesen 

Trondheim 

møtende varamedlem 

 
  

6.  21-24 Øyvind Nygaard 

Levanger 

Møtende varamedlem 

   

7.  *Egne 
perioder 
f.o.m. 2018 

Trude Emilsen 

Trondheim   

  (LIPS medlem)  

 Gabin  
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8.  *Egne 
perioder 

f.o.m. 2021 

Ane Dybvig 

Levanger 

    (LIPS møtende vara 
medlem) 

 
Foreslås av LIPS, 
oppnevnes av 
Fagstyret 

 

 

8 medlemmer totalt, 6 medlemmer/ møtende varamedlemmer som foreslås av årsmøtet, 
hvorav en representant fra universitetsklinikkene – fortrinnsvis fra akademia. 

2 LIPS repr, egne regler for utskifting, den ene møtende varamedlem. Foreslås av LIPS, alle 
oppnevnes av Fagstyret 

Spesialitetskomitéen følger Dnlfs regler med oppstart og avslutning av perioden ved årsskiftet 
etter årsmøtet. De konstituerer seg selv 

 

Funksjonstid 4 år – halvparten på valg hvert annet år                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

Psykoterapiutvalget 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  18-22 Lars Onsrud 1*)  

Bergen 

X Gintare Bubenaite 1*) 

Oslo 

Privat 

22-23** 

2.  18-22 Øyvind Ursin-Holm 1*) 

Oslo 

X Merete Isachsen 1*) 

Salten DPS, Bodø 

Offentlig 

22-25 

3.  18-22 Tone Madland Skeie  

2*) og 3*) 

Stavanger 

X Tone Madland Skeie 2 og 
3**) 

Stavanger 

Privat 

22-23** 
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4.  18-22 Per Anders Øien 2*) 

Lier 

X Tone Tveit 2**) 

Bergen 

Offentleg 

22-25 

5.  18-22 Ann Christin Rivenes 3*)  

Bergen 

X Marit Myklebust 3**) 

Haugesund 

Offentlig 

22-25 

6.  18-22 Åsa Rekdal 3*) 

Bergen 

X Åsa Rekdal 3*) 

Bergen 

Offentlig 

22-23** 

7.  18-22 Gro Aandahl 

(LIS 3***), Bodø 

x Marianne Smetorp 2***) 

Trondheim 

LIS, innstilles av LIPS 

22-25 

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

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

 

Psykoterapiutvalget følger funksjonstid som Dnlfs øvrige utvalg med oppstart og avslutning av 
perioden ved årsskiftet etter årsmøtet. De konstituerer seg selv. 

 

Funksjonstid 4 år, valg på halvparten av medlemmene hvert 
2. år 

*Supplert  - **Justert periode 

 

- NPF UTVALG MED VALG I ODDETALSÅR 

 

Alderspsykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.                  
19-23 

Carmen Oelze    
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Fredrikstad 

  

2.                  
19-23 

Pernille Hegre Sørensen 

        Stavanger 

   

3.                  
19-23 

Eirik Kjelby 

Bergen  

   

4.  17-21 Marit Tveito  

Oslo  

x Marit Tveito 21-25 

5.  17-21 Håkon P Holvik 
Torgundrud  

Arendal 

x Håkon P Holvik 
Torgundrud  

Arendal 

21-25 

6.  15-17* 

17-21 

Reidun Koppen Barstad, 
Oslo 

 Jessica Gabin 

Trondheim 

LIS, oppnevnes av LIPS 

21-23** 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

 

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  19-23 Jakob Lundeby 
Kirkebak 

Fredrikstad 

   

2.  19-23 Britt J. Baryar 

Hedmark 
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3.  **18-19 

19-21 

Einar Gilje Aarseth 

Oslo 

x Arne Thorvik 

Tønsberg 

21-23* 

4.  **16-21 Øyvind Urnes 

 Oslo 

x Ingrid Bull 

Stavanger 

21-25 

5.  **16-21 Victoria Akre 

Oslo 

 Sjur Seim 

Oslo 

21-25 

6.  *15-16 

 **16-
21 

Christian Hagen 

 Ålesund  

 Vegard Solberg Dørum, 
Blakstad (LIS) 

LIS, oppnevnes av LIPS 

21-25 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

 

Samfunnspsykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  19-23 Arne Thorvik 

Tønsberg 

x Mari Aalbu Fokstugu 

Trondheim 

21-23* 

2.  19-23 Benjamin Selsøe 
Ebeling 

Oslo 

   

3.  *16-17 

17-21 

Pål Sandvik   

Trondheim, 

x Leva Leskauskaite 

Bergen 

21-25 

4.  17-21 Else Malthe-
Sørenssen  

Kongsberg 

 Gry Strøm 

Trondheim 

LIS, oppnevnes av LIPS 

21-23** 
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5.  19-23 Ranveig E. Pütz  

Oslo 

 Oppnevnt av Nbupf  

6.  19-21 Richard Nygaard 

 Oslo  

x Knut Morken Skagen 

Oppnevnt av Nbupf 

21-25 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

Utvalg for CL psykiatri og psykosomatisk medisin 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  *19-23 Ane Toft 

 Trondheim 

   

2.  **18-
21 

Ásgeir Bragason 

Oslo, leder 

x Ásgeir Bragason 

Oslo 

21-25 

3.  15-16 

*17-21 

Lars Enliden, 

 Bodø 

Gikk ut 2020 

x Signe Dørheim 

Sandnes 

[Ass.medl. 20-21] 

20-21* 

21-25 

4.  *17-18 

**18-
23 

Britta S. Bürker 

 Oslo 

   

5.  *19-23 Boris von Hoff 

Oslo 

   

6.  **17-
21 

Katrine Kveli Fjukstad, 

 Levanger  

 Birgitte Iversen 

Nord-Trøndelag 

LIS, oppnevnes av LIPS 

21-25 
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Funksjonstid 4 år                                                                                                                               *Supplert  - **Justert periode 

 

- NPF UTVALG MED VALG I PARTALSÅR  

 

Rettspsykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  16-20 

20-24 

Niclas Halvorsen 

Kristiansand S. 

 
  

2.  20-24 Arne E. Vaaler 

Trondheim 

X Ketil Ødegaard 

Bergen 

21-24* 

3.  *15-16 
16-20 

20-24 

Øyvind Duguid Jensen  

Nestleder, Kristiansund N. 

 
  

4.  20-24 Siv Pignatiello 

Oslo 

   

5.  20-24 Per Ola Rørvik, 

Tromsø 

   

6.  *16-18 

18-22 

Anne Wold  

Oslo 

 LIS, oppnevnes av LIPS  

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

Psykiatriveka  
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Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  20-24 Nina Alnæs 

Oslo 

   

2.  20-24 Kent Jensen 

Tromsø  

   

3.  20-24 Katrine Kveli Fjukstad     

4.  18-22 Erik Johnsen 

Spesialitetskomitéen repr. 

   

5.  18-22 Nora Vaag Miller 

Bodø 

   

6.  *18-22 Karen Alvestad Aukrust 

Trondheim 

  

LIS, oppnevnes av LIPS 

 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

Biologisk psykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  16-20 

20-24 

Rune Kroken 

Leder, Bergen 

   

2.  16-20 

20-24 

  Hedda Soløy-Nilsen  

Bodø 

   

3.  18-22 Astrid G. Hornslien     
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Oslo   

4.  18-22 Håvard Bentsen 

Oslo 

   

5.  16-20 

20-24 

Torbjørn 
Elvsåshagen 

Oslo 

  

Oppnevnes av  

Norsk Nevrologisk forening 

 

6.  18-22 Jeanette Brun 
Larsen, 

Trondheim 

  

LIS, oppnevnes av LIPS 

 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

Transkulturell psykiatri og global mental helse  

 

Funksjonsår Navn På 
valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  18-22 Lars Lien, leder x Foreslår å avvente, og 
finne assosiert 
medlem ila 2021 som 
kan velges på årsmøtet 
i 2022 

 

2.  20-24 Hina Shafiq 

Oslo 

   

3.  18-22 Sharam Shaygani 

Oslo 

   

4.  20-24 Zhana Khan   LIS, oppnevnes av LIPS  

5.  18-20* 

20-24 

Øystein Sørbye 

Oslo/Karasjok 

 Oppnevnes av Nbupf  
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6.  18-22* Ihuaku Nkechi Ndukwe 

Akershus  

 Oppnevnes av Nbupf 

(er også LIS, men 
representererer 
Nbupf) 

 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 

 

 

- LIS I UTVALG 

 

Utvalg  Representant Funksjonsperiode  Kontaktdetaljer  Ferdig 
spesialist 

 

1. Styret Jessica Gabin 

Trondheim 

21-23   

2. 
Valgkomitee
n 

Marit Bø 

Oslo  

19-20* 

20-22 

Marit.bo@diakonsyk.no   

3. 
Spesialitets-
komiteen 

Trude 
Emilsen 
f.o.m. 2018 

Ane Dybvig 
f.o.m. 2021 

 

 

 

21-25 

Trude.emilsen@gmail.com  

 

 

a.dybvig@online.no  

 

4. 
Psykoterapi-
utvalg 

DNLF 
oppnevnt 
organ 

Marianne 
Smetorp 

LIS under 
utdanning i 
gruppeterapi 

22-25 m-smetop@online.no   

5. Utvalg for 
alderspsykiat
ri 

Jessica Gabin 

Trondheim  

21-23**   

6. Utvalg for 
samfunns-
psykiatri 

Gry Stub 
Strøm  

21-23**   

mailto:Marit.bo@diakonsyk.no
mailto:Trude.emilsen@gmail.com
mailto:a.dybvig@online.no
mailto:m-smetop@online.no


 

 

side 128 

 

7. Utvalg for 
etikk og 
grunnlags-
problematikk 

Vegard 
Solberg 
Dørum  

21-25   

8. Utvalg for 
psykosomati
kk og CL-
psykiatri 

Birgitte 
Iversen  

21-25   

9. Utvalg for 
rettspsykiatri 

Anne Wold 

Oslo  

16-18* 

18-22 

annwol@ous-hf.no 

anne.wold@hotmail.com  

 

10. Utvalg 
for 
psykiatriveka  

Karen 
Alvestad 
Aukrust 

Trondheim  

17-18* 

18-22 

Karen.aukrust@stolav.no  

Karen.aukrust1@gmail.co
m  

 

11. Utvalg 
for biologisk 
psykiatri 

Jeanette Brun 
Larsen 

Trondheim  

18-22 Jeanette.brun.larsen@stol
av.no  

Jeanette.haugen.larsen@g
mail.com  

 

12. Utvalg 
for 
transkulturel
l psykiatri og 
global 
mental helse 

Zhana Kan 20-24   

 

  

mailto:annwol@ous-hf.no
mailto:anne.wold@hotmail.com
mailto:Karen.aukrust@stolav.no
mailto:Karen.aukrust1@gmail.com
mailto:Karen.aukrust1@gmail.com
mailto:Jeanette.brun.larsen@stolav.no
mailto:Jeanette.brun.larsen@stolav.no
mailto:Jeanette.haugen.larsen@gmail.com
mailto:Jeanette.haugen.larsen@gmail.com
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Vedheng 22:  

Vedtekter for norsk psykiatrisk forening 
Stiftet 12. september 1907 

Sist endret på årsmøtet 15. mars 2017 

§ 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 (Dnlf)  
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 foran 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 Forslag vedtektsendring årsmøtet 15. 
mars 2017 (§§1-8 som før, mindre ortografiske endringer) 5 foreningen  

§ 5 Æresmedlemmer   
Leger og forskere kan etter forslag fra styret opptas som æresmedlemmer av årsmøtet med 
alminnelig flertall..  

§ 6 Foreningens organer er:  
a) Årsmøtet  

b) Styret  

c) Valgkomité  

d) Underforening for leger i spesialisering  

e) Andre faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet.  
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§ 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:   

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 om 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 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  
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, valg av LIS på 
underforeningens årsmøte.  
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Styret konstituerer seg selv med nestleder, økonomiansvarlig, representasjon i ulike 
foreningsorgan og fordeler evt. andre oppgaver. Leder beslutter 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 jfr. 
§ 7. Større saker og saker av prinsipiell art foreligges årsmøtet. Det føres protokoll fra styrets 
møter.  

§ 11 Valgkomiteen  
Valgkomitéen består av valgkomitéens leder valgt på årsmøtet og en LIS-representant valgt på 
LISunderforeningens årsmøte, LIPS, begge valgt for to år av gangen, samt et medlem oppnevnt 
fra styret. Valgkomitéen innstiller overfor årsmøtet kandidater til medlemmer av styret og til 
faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet. Unntatt fra dette er LIS-representanter som 
innstilles av og velges av underforening for leger i spesialisering.  

§ 10 Utvalg  
Årsmøtet kan nedsette særskilte utvalg til å arbeide med saker av mer permanent natur.  

Hvert utvalg kan ha fra fire til seks medlemmer totalt. Utvalgene konstituerer seg selv. Minst en 
av utvalgets medlemmer skal ved tidspunkt for valg være LIS, om ikke utvalget er irrelevant for 
LIS. LIS representantene velges av LIS-underforeningens årsmøte, LIPS. 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.  

 § 12 Funksjonsperioder  
Styret, styrets leder og valgkomité velges for to år av gangen, med halvparten av medlemmene 
på valg hvert år. Medlemmer i Npfs utvalg velges for fire år av gangen med ca. halvparten av 
utvalgene og halvparten av dets medlemmene på valg hvert 2. år. Funksjonsperioder kan om 
nødvendig bli justert for å imøtekomme dette. Ved førtidig uttreden kan styret og valgkomitéen 
beslutte at det konstitueres inn et nytt medlem frem til neste ordinære årsmøte hvor denne evt. 
velges inn som ordinært medlem for resterende periode. Et medlem kan kun velges for inntil 8 år 
sammenhengende i et og samme organ. En evt. konstituerings- eller suppleringsperiode i forkant 
vil ikke telle med i dette.  
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Vedheng 23: Retningslinjer for utsendelse av informasjon til medlemmer 
(vedtatt av styret 26.4.2019). 

1) Npf skal kun sende ut meddelelser / informasjon som er av potensiell faglig interesse for 
alle våre medlemmer. Det betyr kurs som er tellende i videre og efterutdannelse for psykiatere 
/LIS-leger; noen større generelle psykiatrikonferanser (eks. EPA, WPA) samt enkelte ikke-
kommersielle møter med et nasjonalt publikum for øye hvor det er åpenbart at det er aktuelt for 
mange. Det kan for eksempel være enkelte møter arrangert av pasientorganisasjoner hvor det er 
åpenbart at temaet har stor interesse for alle psykiatere /LIS-leger.  

2) Det er ikke en oppgave for Npf å informere om ledige stillinger, det være seg innenfor 
eller utenfor akademia. Denne type informasjon sendes derfor ikke ut til våre medlemmer. 

3) Informasjon om møter som arrangeres av personer / andre som har kommersielle 
interesser i temaet som skal tas opp, sendes ikke ut via Npf selv om møtene i seg selv kan 
inneholde faglig interessant stoff. Dette utelukker å informere om møter arrangert av for 
eksempel legemiddelindustrien, men også å informere om møter arrangert av f.eks. en kollega 
som driver eget firma knyttet til det temaet møtet handler om.  

4) Npf er en fagmedisinsk forening. Npf vil derfor ikke informere våre medlemmer om møter 
av fagpolitisk art. Det er oppgaver som faller inn under Legeforeningens fagpolitiske del.  

5) I tvilstilfeller avgjøres henvendelser om å informere Npfs medlemmer av styrets leder, 
eventuelt i samarbeid med spesialitetskomitéens leder hvis dette synes naturlig.   

 

 


