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Styrets beretning 

1. Styrets sammensetning og konstituering 
 

Styret 1.1.2021-30.4.2021: 

Styreleder Ulrik Fredrik Malt 

Nestleder Petter Andreas Ringen 

Økonomiansvarlig Melissa Weibell 

Solveig Klæbo Reitan 

Elisabeth Mork 

Erik Tholin 

Kristina Norheim Lorentzen 

Jacob Jorem (LIS) 

 

 

Styret 1.5.2021-31.12.2021: 

 

Styreleder Lars Lien 

Nestleder Petter Andreas Ringen 

Økonomiansvarlig Melissa Weibell 

Solveig Klæbo Reitan 

Elisabeth Mork 

Jacob Jorem 

Erik Tholin 

Kristina Norheim Lorentzen 

Jessica Gabin (LIS) 

 

Styret konstituerte seg etter ordinært årsmøte i mars 2021, i styremøte 28.5.2021. 

 

2. Styrets møtevirksomhet 

Det avtroppende styret avholdt tre styremøter i perioden før det nye styret tiltrådte, etter felles 

overgangsmøte 23.4.2021. Det nye styret har etter dette avholdt 6 styremøter. 

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

Det ble avholdt et hybridmøte med utvalgslederne 28.8.2021 der temaet var utvalgenes 

arbeidsform, medlemsbladet Psykiateren m.v. 

 

3. Medlemsstatistikk 

Norsk Psykiatrisk forening har per 1. januar 2022 totalt 2478 ordinære medlemmer inklusive 

pensjonister og 67 assosierte medlemmer. Tilsvarende medlemstall per 1. januar 2021 var 

totalt 2453 ordinære medlemmer og 61 assosierte medlemmer. Det er mulig å ha flere 

spesialiteter og være med i flere fagmedisinske foreninger i Legeforeningen. Ifølge 

Legeforeningens statistikk er det 1442 yrkesaktive spesialister i psykiatri, 28 yrkesaktive 
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spesialister med annen spesialitet enn psykiatri, 563 yrkesaktive ikke-spesialister og 444 

pensjonister, blant de ordinære medlemmene av Norsk Psykiatrisk forening.  

 

4. Æresmedlemmer 

Foreningens æresmedlemmer er: Randi Rosenqvist, Einar Kringlen, Per Vaglum, Eivind Haga, 

Finn Magnussen, Bjørn Østberg, Tordis Sørensen Høifødt og Ola Marstein. 

 

5. In memoriam 

Følgende medlemmer døde i beretningsåret: Otto Waldemar Steenfeldt-Foss, Harald Løseth, 

Arne Austad, Reidar Georg R. Schwebs, Anne-Marie Hagen, Else Meyer Kvamsdal, Marit 

Halvorsen Kleiberg, Øivind Berger Bergersen, Sverre Tønseth, Odd Henning Hellehøi, Espen 

Robert Collett, Per Magne Sætre, Thor Einar Stien Thorvaldsen, Rolf Hessø, Siv Eirin Nilsen, 

Asbjørn Bustetun, Nadia Arntzen, Herman Hoff, Anita Anna Emma Foss, Frode Larsen, Ole 

Andreas Jøssang, Nils Lange Bakke, Anniken Eid, Øivind Bjørtvedt og Egil W. Martinsen. 

 

6. Høringssvar 

Oversikt over innsendte høringer fra Npf i 2021. De fleste høringssvarene er sendt til 

Legeforeningen, og har inngått i felles høringssvar. 

• 30.1.2021, Veiledning av LIS (Helsedirektoratet) 

• 30.1.2021, Straffeprosessloven § 168 a (Domstolsadministrasjonen) 

• 30.10.2021, Evaluering av LIS 1 (Helsedirektoratet) 

• 25.2.2021, Etiske regler for leger (Legeforeningen) 

• 25.2.2021, Medlem rådet for legeetikk (Legeforeningen) 

• 17.2.2021, NOU 2020:16 Levekår i byer (Kunnskapsdep./Kommunaldep). 

• 21.3.2021, Helsepersonelloven (Helse- og omsorgsdep.). 

• 18.4.2021, NOU 2020:17 Partnerdrap (Justisdep.). 

• 3.5.2021, Strategi om overgripere (Helsedirektoratet) 

• 24.5.2021, Tvang – forebygging og faglige råd (Helsedirektoratet) 

• 25.5.2021, Tiltak som fremmer frivillighet (Europarådet) 

• 23.8.2021, Retningslinje og pakkeforløp, ADHD (Helsedirektoratet) 

• 9.8.2021, Innspill til neste Lagstidsplan for forskning og høyere utdanning 

(Kunnskapsdep.). 

• 20.9.2021, Forskrift om nasjonal retningslinje for master og videreutdanning i psykisk 

helse, rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere (Kunnskapsdep.) 

• 3.9.2021, Forslag til regulering av konverteringsterapi (Kulturdep.). 

• 3.9.2021, Rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning 

(Helsedirektoratet) 

• 13.9.2021, Oppfølging av forslagene fra tvangslovsutvalget (Helse- og omsorgsdep.) 

• 15.10.2021, Endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler 

helsesaker. Endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting 

av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv (Helse- og omsorgsdep). 
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7. Sekretariatet 

Foreningens sekretariat har tilhold i Legenes hus, Akersgata 5, 0158 Oslo.  

Postadresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. 

Mob.: +47 417 01 117.  

E-post: npf@npf.legeforeningen.no 

Nettside: www.psykiatri.no 

 

8. Hovedsaker for styret i 2021 

Etterutdanning av spesialister: 

Det vises til Npfs årsmelding fra 2020 hvor saken ble beskrevet og hvor styret i Npf gikk inn 

for å følge Legeforeningens mal for etterutdanning. Det ble opprettes et nytt utvalg i Npf; 

«Etterutdanningsutvalget». Styret har arbeidet med å lage vedtekter og finne kandidater til det 

nye utvalget.  

LIS deltakelse på Psykiatriveka:  

Etter at de Regionale utdanningsutvalgene overtok ansvaret for alle LIS kurs har det kommet 

spørsmål om Npf fortsatt skal legge LIS emnekurs til Psykiatriveka. Styret har hatt kontakt 

med de 4 regionale utdanningsutvalgene og eget møte med RegUt St Olav som koordinerer de 

obligatoriske LIS psykiatrikursene. Siden Npf ikke lenger tjener penger på LIS kursene og de 

fleste LIS i liten grad deltar på resten av Psykiatriveka ble styret etter samråd med utvalg for 

Psykiatriveka enige om at LIS kurs ikke arrangeres som del av Psykiatriveka 2022. Dette vil 

styret komme tilbake til ved Psykiatriveka 2023. 

Rekruttering: 

En rekke undersøkelser viser at helseforetakene sliter med å rekruttere psykiatere, og delvis er 

det også få søkere til LIS-stillinger. Legebarometeret viste at 85 % av enhetsledere beskrev 

vansker med å rekruttere psykiatere. Antall sysselsatte psykiatere i offentlig psykisk helsevern 

har flatet ut etter 2017 og var synkende i 2020. En av forklaringene på dette kan være færre 

nye norske spesialistgodkjenninger i psykiatri – dette tallet har falt betydelig, fra et 

gjennomsnitt på 85 nye godkjenninger i årene 2014-2018 til 57 de siste tre årene. 

Rekrutteringsutfordringene har vært fått oppmerksomhet i flere mediesaker og har også høy 

prioritet i Legeforeningens arbeid. Saken vil fortsatt ha høy prioritet for styret og 

Legeforeningen i 2022.  

Arbeidssituasjonen for Npf sine medlemmer: 

Npf har gjennomført 2 Questback undersøkelser de siste årene. Resultatene er beskrevet i 

Psykiateren og i andre sammenhenger internt i Legeforeningen, og drøftet i styret. Kort 

oppsummert viser undersøkelsen at våre medlemmer opplever stor grad av trivsel på jobb. Det 

som i størst grad bidrar til lav trivsel er mangel på kollegial støtte/diskusjonspartner og byrden 

av meransvar for andre medarbeidere sine saker. Styret jobber videre med å analysere tallene 

og publisere dem i relevante tidsskrifter. 

  

mailto:npf@npf.legeforeningen.no
http://www.psykiatri.no/
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Samarbeid med Psykologforeningen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og 

Rådet for psykisk helse: 

Styret i Npf har fortsatt det arbeidet som ble igangsatt av det forrige styret med å utvikle 

strategiske partnerskap med andre viktige organisasjoner innen psykisk helse feltet. Initialt 

var det ønskelig med et samarbeid med Psykologforeningen for å gjensidig vurdere 

hverandres medlemsundersøkelser. Siden har det utviklet seg til samarbeid om andre aktuelle 

saker som angår begge organisasjonene. Dette har resultert i flere felles skriv til myndigheter 

og kronikker.  

Samarbeidet med NFA ble initiert gjennom ønsket om å få til bedre henvisningspraksis. Det 

har resultert i et kvalitetsforbedringsprosjekt støttet av Legeforeningen. Etter hvert har det 

utviklet seg til et trepartssamarbeid der styreleder i Npf møter styreleder i NFA og 

Psykologforeningen hver annen måned for å diskutere saker som henvisningspraksis, 

psykologer i kommunene, rekruttering etc.  

Ny styreleder i Npf, Lars Lien, var tydelig på et ønske om å samarbeide tettere med de store 

pasientorganisasjonene på psykisk helse feltet. Han har hatt møter med Erfaringskompetanse, 

Mental helse og Rådet for psykisk helse. Samarbeidet med Rådet for psykisk helse har gitt 

resultater i form av samarbeid rundt møter med politikere og felles kronikker. 

Henvisningspraksis og fristbrudd: 

Npf fikk sammen med NFA kr 60 000 for å lage en film om henvisningspraksis. Bakgrunnen 

var rapporten fra Riksrevisjonen som beskrev svært ulik praksis i avslagsprosenten ved ulike 

DPS. Styret mener det er behov for å styrke samarbeidet med fastlegene for å bedre 

henvisningspraksis slik at de pasientene som trenger det får tilbud om behandling.  

Tvangsbegrensningsloven: 

I kjølevannet av drapene på Kongsberg og Bislet ble det stilt spørsmål vedrørende riktig bruk 

av tvang i psykiatrien. Styret har sammen med utvalgene besvart Helsedirektoratets spørsmål 

om mulige konsekvenser av innføring av Tvangsbegrensningsloven. Det vises til 

Legeforeningen sitt høringssvar som ble plukket opp av en rekke medier: legeforeningens-

hoeringsuttalelse-nou-2019-14-tvangsbegrensningsloven.pdf 

Kloke valg: 

Det forrige styret jobbet fram forslag til kampanjen Kloke valg. Det nye styret har fortsatt 

arbeidet og vil i 2022 sluttføre arbeidet.  

Strategi for Npf: 

Styret har i høst arbeidet med å utmeisle en strategi for Npf for de neste 5 årene. Arbeidet er 

forsinket grunnet pandemien, da det er ønskelig med fysiske møter for å diskutere strategier.  

Kommunikasjon: 

Styret har vedtatt å legge ned Psykiateren som kom med sitt siste nummer før jul. Det skal 

isteden lages jevnlige nyhetsbrev 3-4 ganger i semesteret som sendes alle medlemmer på e-

post. I tillegg har styret tatt i bruk Facebook mer aktivt, og ønsker også økt aktivitet på vår 

nettside.  

Henvendelser til myndigheter og svar på andrehenvendelser: 

• Prioritering av vaksiner til de med alvorlige psykiske lidelsene (FHI og 

Helsedirektoratet) 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/51e8705037dd42138ac8a3a25b223ea0/legeforeningens-hoeringsuttalelse-nou-2019-14-tvangsbegrensningsloven.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/51e8705037dd42138ac8a3a25b223ea0/legeforeningens-hoeringsuttalelse-nou-2019-14-tvangsbegrensningsloven.pdf
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• Endring og evaluering av lov om psykisk helsevern, særlig knyttet opp til endringene 

fra 2017 om samtykkekompetansekravet (Helse- og Justisminister) 

• Avklaring rundt ansvar for somatisk oppfølging av pasienter som er til behandlings i 

spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet).  

• Bedre behandling til de mest alvorlig syke pasientene (regjeringsfraksjonen i HOD 

komitéen på Stortinget 

• Opplæring av helse og justissektoren i lovverket (statssekretæren i HOD) 

Det har vært møter og henvendelser til RegUtene vedrørende behov for fysiske kurs for LIS 

leger. Dette gjelder først og fremst det obligatoriske grunnkurset.   

Deltagelse i arbeids- og rådgivningsgrupper i Legeforeningen: 

Styreleder deltar i Faglandsrådet og er varamedlem til Faglandsstyret og er medlem av 

Turnusrådet. Styreleder deltar også i arbeidet med veileder for samarbeidsavtaler i 

Helsedirektoratet, og på aktuelle webinarer. 

Deltagelse i andre arbeids- og rådgivningsgrupper:  

Npf deltar i representantskapet i Hjernerådet og Rådet for psykisk helse. Styreleder er i 

valgkomitéen for Rådet og i kurskomitéen for Hjernerådet. 

Styreleder er medlem av referansepanelet i UKOM. 

Internasjonalt arbeid: 

Nordic Psychiatric Associations (NPA), European Psychiatric Association (EPA) og World 

Psychiatric Association (WPA) 

Npf er med i et samarbeid mellom nordiske (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) og 

baltiske (Estland, Latvia, Litauen) psykiaterforeninger og Nordic Psychiatric Associations 

(NPA).  

Styret består av lederne i foreningene, samt et styremedlem fra hver av foreningene som 

gjerne er en tidligere leder av den nasjonale foreningen. Denne innvelges for 6 år. Fra 2018 er 

Petter Andreas Ringen innvalgt fra Npf.  

Ledervervet roterer mellom de deltakende nasjoner. I perioden 2018-2021 var leder Ulrik 

Malt (Npf), men fra mai 2021 er det Ramune Mazaliauskiene fra Litauen som er nyvalgt 

leder.  

Nordic Psychiatric Associations (NPA) har hatt to møter i 2021, begge digitalt. NPA 

arrangerer dessuten hvert tredje år den nordiske psykiatrikongressen som i 2021 ble avholdt 

digitalt fra Helsingfors. Neste kongress er i Riga i 2024.  

NPA står bak utgivelsen av «Nordic Journal of Psychiatry» (NJP), som distribueres til 

medlemmene i Npf, i tillegg til det felles nordiske medlemsbladet.  

The Nordic Psychiatrist kommer med 2 utgaver per år. Tidligere spesialrådgiver Ola Marstein 

har vært medredaktør i mange år, og det er nå overtatt av den nye spesialrådgiveren, Anne 

Kristine Bergem.  

Npf er også medlem av European Psychiatric Association (EPA) og World Psychiatric 

Association (WPA). EPA utgir "European Psychiatry" og WPA utgir tidsskriftet “World 

Psychiatry”. Begge organisasjonene har kongresser hvert år med mange deltakere og høy 



8 
 

kvalitet på innleggene. Leder i Npf, Lars Lien, ble valgt inn i styret i EPA i mars 2021 og 

deltar aktivt i flere seksjoner og ad hoc grupper. EPA har i 2021 hatt stort fokus på effekten av 

pandemien på psykisk syke, telemedisin, migrasjon og etikk.  

I Nordic Joint Committee (Nordisk psykiatrisk samarbeidskomité, NJC) er Npf representert 

ved spesialrådgiver og 6 års delegat. 

UEMS (Den europeiske unionen for medisinske spesialiteter) arbeider for kvalitetssikring og 

utvikling av medisinsk spesialisering. Vi har vært med i psykiatriseksjonen i mange år og i 

2021 overtok Solveig Klæbo Reitan som representant for Npf etter Tordis Sørensen Høifødt 

som har deltatt en rekke år. I tillegg deltar tidligere leder av Spesialitetskomitéen Morten S. 

Selle på møtene. I 2021 var alle møtene digitale pga pandemisituasjonen. De ulike europeiske 

landene har noe varierende utfordringer og en rekke tema tas opp. Vi er gjennom denne 

representasjonen godt orientert om utviklingen i faget i hele Europa.  

Møter med andre aktører: 

• Mental helse: møte med leder og kommunikasjonsansvarlig i juni 2021. Samtalen har 

dreid seg om hvordan vi kan samarbeide for å bedre arbeidet med psykisk helse i 

befolkningen. Vi er også enige om å være uenige på punkter som gjelder lovverket og 

medisinfrie tilbud. 

• Hjernerådet: møte med leder og rådgiver. Hatt flere møter i 2021 og deltatt på 

webinarer, også med innlegg. Npf er en viktig medlemsorganisasjon for Hjernerådet. 

De er opptatt av hvordan hjernen og psykisk helse hører sammen. 

• Rådet for psykisk helse: møter med styret og leder for Rådet. Invitert til styreseminar 

for holde innlegg om min visjon for psykisk helse i Norge de nærmeste årene. I tillegg 

hatt flere egne møter med leder og andre i administrasjonen og skrevet felles artikler 

og deltatt på felles møter med politisk ledelse. Sitter i valgkomitéen i Rådet og deltok 

på Rådsmøte i desember.  

• Erfaringskompetanse: invitert til møte med staben i september hvor vi diskuterte 

brukerinvolvering på ulike nivåer.  

• Norsk psykologforening: hatt jevnlige møter med leder og andre i staben gjennom hele 

2021. Vi har skrevet felles utspill til politikere og kronikker. Har også arbeidet med 

felles spørsmål knyttet til Questback.  

Økonomi:  

Regnskapet viser et overskudd på kr 1 891 397 og totalt fri formålskapital på kr 15 575 280. 

Viser ellers til vedlagte signerte regnskap og revisors beretning. Budsjett for 2022 vil bli 

ettersendt. 

Media:  

Styreleder og flere styremedlemmer har hatt flere viktige bidrag i media og har deltatt i 

debatter og panel etter forespørsel fra ulike aktører som Dagens Medisin, Sykehuset 

Innlandet, Schizofrenidagene og foreningen LEVE. 

Styreleder har spilt inn to podkaster; en for Legeforeningen (Legeliv; om rekruttering) og en 

for Hjernerådet (Hjernepodden; om søvn og rus). 
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Det er registret flere saker i ulike nasjonale media i 2021 knyttet til Npf hvorav flere er 

kronikker i større aviser og Dagens Medisin: 

• Dagens medisin (17.12.2021). Hvordan få justis og helse på samme lag i psykisk 

helsevern? 

• NRK Vestland (11.12.2021). Psykiater-krangel bidreg til at ny tvangslov let vente på 

seg. 

• Klassekampen (24.11.2021). Mangler psykiatere. 

• Aftenposten (17.11.2021). Har manglene i psykiatrien også noe med pressen å gjøre? 

• Psykologisk.no (16.11.2021). Det er sjeldent drap, og det er ekstremt sjeldent med 

drap begått av psykiatriske pasienter. 

• Klassekampen (12.11.2021). Sjuke blir kasteballar. 

• Sykepleien (11.11.2021). Tvang i psykisk helsevern: de umulige valgene. 

• VG Nyhetsdøgnet (11.11.2021). Advarsler om nye regler for tvang i psykiatri. 

• Rogalands avis (2.11.2021). Konsekvenser for farlighet, tvang og lovverk. 

• Dagsavisen (26.10.2021). Farlig rask helsehjelp. 

• Varden (23.10.2021). Kunne drapene i Kongsberg ha skjedd her? 

• Dagens medisin (22.10.2021). Hvilke tiltak blir pasientene tilbudt basert på samtykke? 

• NRK (21.10.2021). Psykiater advarer mt ny tvangslov – mener farlige personer kan 

glippe. 

• VG Nett (21.10.2021). Mener psykisk syke får for lite hjelp: -Politikere setter oss i 

spagaten. 

• Tidsskrift for Den norske legeforening (11.10.2021). Slik jobber de fagmedisinske 

foreningene med å redusere sosial ulikhet i helse. 

• VG Pluss (10.10.2021). Fra partydop til mirakelkur mot depresjon? 

• Dagens medisin (31.8.2021). Ønsker behandlingsalternativer for pasienter med 

depresjon. 

• Tidsskrift for Den norske legeforening (18.8.2021). Psykiatrien trenger et løft – ikke 

tomme løfter. 

• Tidsskrift for Den norske legeforening (21.6.2021). Utredning og behandling av 

personlighetsforstyrrelser bør prioriteres. 

• Dagsavisen (14.6.2021). Helseforetakene ignorerer brukerstemmene og faglige råd. 

• Vårt Land Pluss (14.5.2021). Viktig, men vanskelig å forske på. 

• Dagens medisin (12.5.2021). Langt færre barn avvises i somatikken. 

• Dagens medisin (12.5.2021). Ber ansatte varsle om ventelistejuks. 

• Dagens medisin (29.4.2021). Psykiaternes nye leder ønsker seg en "kreftforening" for 

rus- og psykiatrifeltet. 

• Dagens medisin (15.4.2021). Sliter mer enn normalt. 

• Aftenposten (8.4.2021). Helseministeren krever det, men psykiske lidelser prioriteres 

ikke. 

• Dagens medisin (29.3.2021). Mener ekspertgruppen mangler faglig tyngde og nok tid. 

• Dagens medisin (25.3.2021). Forbedringspotensialet er stort. 

• Psykologisk.no (10.3.2021). Hvorfor prioriteres ikke pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse i køen?  
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Per 31.12.2021 hadde Norsk psykiatrisk forening 2745 følgere på sin Facebook side. 

I perioden 01.01.2021- 01.05.2021 hadde Npf 4 Facebook-innlegg, fra 01.05.2021-31.12.2021 

var antallet 46. Totalt 50 innlegg. 

Hvert innlegg har nådd mellom 660 og 2400 personer. 
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Utvalgenes årsmeldinger 

1. Spesialitetskomitéen i psykiatri 

Komitéens sammensetning: 

Komitéens medlemmer har i 2021 vært Anne Kamps (medlem fra 2010, leder fra 2021), Erik 

Johnsen (medlem fra 2018), Mihalis Constantinou (medlem fra 2014), Astrid Vetlesen 

(medlem fra 2018), Vigdis Elin Giæver Syrstad (møtende vara fra 2019) og Ane Dybvik 

(møtende vara fra 2021). Trude Emilsen (LIPS) avsluttet sin periode i komitéen sommeren 

2021 og ble erstattet av Thomas Bremnes (LIPS-vara, 2021). Høsten 2021 sluttet også Øyvind 

Nygaard i komitéen; komitéen venter på et nytt medlem fra LIPS.  

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

og varamedlemmer likeverdig i arbeidet.  

Fordeling av arbeidsoppgaver: 

Leder: Anne Kamps, organiserer komitémøtene, svarer på diverse henvendelser til komitéen, 

har kontakt med Norsk psykiatrisk forening (Npf), Legeforeningen, Helsedirektoratet (Hdir) 

og Regionalt utdanningssenter (RegUt).  

Nestleder: Vigdis Elin Giæver Syrstad 

Referent: Ane Dybvik 

Kandidatsaker: Helsedirektoratet overtok spesialistsøknadene 01.10.2011. 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. Anne Kamps, Astri Vetlesen, Mihalis Constantinou og Morten 

S. Selle har vært brukt som sakkyndige. 

Etterutdanning: Vigdis G. Syrstad, Astri Vetlesen 

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. 

Virksomhetssbesøk: Komitéen representeres med minst tre personer, deriblant saksbehandler 

for institusjonen og en LIPS-representant. Universitetsrepresentanten deltar alltid ved besøk 

på universitetssykehus. Besøkene følger mal fra Legeforeningen og programmet inneholder 

egne møter med LIS, ledelse og utdanningsutvalg. Sammenfatning med råd til virksomheten 

sendes etter hvert besøk.  

Det obligatoriske psykiatrikurs («Grunnkurset»): Fra 1.3.19 er det Regionalt utdanningssenter 

i Trondheim (RegUt Midt) som har det overordnede 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. 
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Samarbeid med andre organer og organisasjoner: 

Kontaktpersoner til WPA Educational Liasons Network: Morten S. Selle. (Besluttet i 

komitéen å avvente med bytte av kontaktperson her til utvikling i pandemi gjør det mulig med 

fysiske møter). 

Kontaktperson til UEMS: Morten S. Selle. (Besluttet i komitéen å avvente med bytte av 

kontaktperson her til utvikling i pandemi gjør det mulig med fysiske møter). 

European Forum for All Psychiatric Trainees (EFPT): De til enhver tid sittende representanter 

for LIPS. 

Norsk psykiatrisk forenings utvalg for Psykiatriveka: Erik Johnsen. 

Komitéens møter og møtedeltagelser: 

Pga pandemisituasjonen ble møtene gjort om til halvdags videomøter. Komitéen hadde 2 

ordinære møter og 7 videomøter i 2021. RegUt Midt har deltatt på ett av videomøtene. 

Det samme har spesialitetskomitéen i BUP og Psykoterapiutvalget. Spesialitetskomitéens 

utdanningsseminar planlagt til november 2021 ble, på samme måte som i 2020, avlyst pga 

smittevernshensyn ifm koronapandemien.  

Leder har deltatt på Legeforeningens halvdagsseminar for spesialitetskomitéer og Npf-styrets 

halvårlige møter med underutvalgene.  

Erik Johnsen er komitéens representant i Npfs Utvalg for spesialisters etterutdanning.  

LIPS representantene i komitéen deltar regelmessig i møter med LIPS. Emilsen er dessuten 

medlem i styret for LIPS. 

Etter å ha levert råd knyttet til alle søknader fra utdanningsvirksomhetene om godkjenning 

ihht spesialistforskriften i 2020, har det vært henvendelser fra Helsedirektoratet knyttet til den 

videre saksbehandlingen for noen få virksomheter i 2021. Komitéen har for øvrig vært på tre 

virksomhetsbesøk; UNN (digitalt), St. Olavs Hospital og Sørlandet sykehus. 

På eget initiativ har komitéen påbegynt arbeidet med en første revisjon av innholdet i 

læringsmålene for voksenpsykiatri med utgangspunkt i et ønske om å fjerne mål med uklart 

innhold, overlappende mål og for å tydeliggjøre hva som ligger i begrepet «vaktkompetanse». 

Komitéarbeidet er et omfattende dugnadsarbeid fra komitéens medlemmer; bortsett fra 

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

1. Spesialistreglene 

Fra oktober 2012 og ut 2017 har det vært to regelsett. Fom januar 2018-2019 var det kun ett 

regelsett; det regelsettet som komitéen utarbeidet i perioden 2006 - 2010 og som 

Legeforeningen oversendte til Hdir høsten 2011 og ble vedtatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) høsten 2012. Disse reglene kan fremdeles være gjeldende for 

LIS som pr 01.03.2019 hadde mindre enn 3 års tjeneste igjen, men vil i all hovedsak vike 

plass for den nye spesialistordningen som for LIS 3 startet fra 01.03.2019.  I den nye 

spesialistordningen er standarden for utdanning knyttet til læringsmål som er forskriftsfestet 

og ikke tidsavgrensede tjenesteområder. Vi oppfordrer allikevel alle utdanningsvirksomheter 

til å videreføre bruk av de allerede etablerte elementene og strukturer fra tidligere ordning 
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(tjenestetid, rotasjon, kurs og veiledning) for å oppnå læringsmålene; slik opprettholder vi 

kvaliteten på utdanningen og sikrer en nasjonal felles standard.  

Spesialitetskomitéen svarte i november 2021 på høringen knyttet til «forslag til endringer i 

forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger 

og tannleger (spesialistforskriften)». 

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. Selv om midlertidige løsninger med innleide vikarer bidrar til avlastning i 

kriser, understreker komitéen viktigheten av kontinuerlig supervisjon i enheter med LIS.  

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

3. Kursvirksomheten 

I gammel ordning skiller vi mellom kurs godkjent til spesialistutdanningen 

(”videreutdanning”) 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, slik at kurset godkjennes kun for ferdige spesialisters 

etterutdanning. I ny ordning er det kun kurs for ferdige spesialister vi tar stilling til. I den nye 

ordningen er det ikke lenger definert et krav om «valgfrie» kurs, men fortsatt er det LIS som 

går etter gammel ordning og trenger valgfrie kurs.  

Søknader om godkjenning av kurs i 2021   

Komitéen behandlet 139 søknader om godkjenning av kurs i 2021. 8 av kurssøknadene ble 

avslått og 71 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. Den noe økte andelen 

godkjente kurs i 2021 har sannsynligvis å gjøre med at komitéen så et behov for flere 

godkjente kurs for videreutdanning for LIS i gammel ordning (valgfrie kurs).  
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Søknader om 

godkjenning av kurs 

179 179 182 193 196 193 274 274 261 197

* 

150 139 

Avslåtte 

kurssøknader 

89 84 91 84 81 68 59 80 45 29 19 8 

Kurs godkjent for 

videre- og 

etterutdanning 

45 60 70 65 64 90 114 100 92 56 47 71 
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Kurs kun godkjent 

for etterutdanning 

(spesialister) 

25 20 21 44 51 69 77 73 100 155 84 56 

 

*) 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 kurset, har vi praktisert inntil to måneders 

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

dermed ikke godkjent. Litt flere godkjente kurs for videreutdanning mtp gammel ordning. 

Nasjonalt anbefalte kurs for spesialistutdanningen  

Grunnkurset i psykiatri: 

Det er komitéen som rekrutterer lederne og har utarbeidet en vitebok for grunnkursserien, som 

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). Med bakgrunn i koronapandemien ble det ikke 

startet opp kurs våren 2021, men to kull hadde oppstart høsten 2021.  

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 knyttet 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.  

Knyttet til konkrete kunnskapsemner, er temaene blant annet etikk, 

grunnlagsproblemer/filosofi/idehistorie, 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 grunnkursleder, og flere lederpar tar på seg flere 

grunnkursserier. Jobben er imidlertid også omfattende og krevende, så komitéen benytter 

anledningen til å takke alle som har tatt på seg å holde kurs i år og årene fremover. 

I tillegg til Grunnkurset har vi ti emnekurs (ca 100 timer totalt): psykofarmakologi, rus- og 

avhengighetsmedisin, alderspsykiatri, transkulturell psykiatri, neuropsykiatri, ECT, kurs i 

psykisk helsevernloven (utvides fra 2022 til to dager) og tre psykoterapikurs (psykodynamisk, 

gruppe og kognitiv psykoterapi). Enkelte av kursene arrangeres to ganger årlig og enkelte en 

gang årlig. Tre av kursene har inngått i programmet for Psykiatriveka, men etter vedtak i 

styret for Npf i 2021 avvikles denne ordningen fra kommende arrangement. 
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Spesialitetskomitéen har frarådet denne endringen og er bekymret for at det fratar LIS en 

verdifull møteplass med bredden av fagmiljøene i norsk psykiatri. 

Underutvalgene i Npf gjør en viktig og utrettelig innsats mtp å planlegge og gjennomføre 

emnekursene i samarbeid med RegUt og fortjener stor takk for dette. Gjennom hele 2021 har 

pandemisituasjonen gjort det nødvendig for en rekke kurs å flytte over på digitale plattformer; 

en krevende situasjon både for arrangør, kursholder og LIS. Spesialitetskomitéen har vært i 

løpende dialog med RegUt Midt omkring dette med særlig tanke på at situasjonen ikke skaper 

unødig forsinkelse for mange; den fulle oversikten over dette, mangler dessverre allikevel.  

Også flere grunnkurs er gjennomført digitalt ila året, men det er komitéens klare anbefaling at 

disse kursene som hovedregel bør gjennomføres fysisk av grunner som nevnes over.  

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 videre - og etterutdannelseskurs. Det har også psykoterapiutdanningene ved de tre 

psykoterapiinstituttene. Videre arrangerer Spesialitetskomitéen i psykiatri årlig/ evt. hvert 

annet år et seminar for ledere av utdanningsutvalg som har stående godkjenning både som 

kurs i etterutdanning og valgfritt obligatorisk kurs for LIS i «gammel ordning».  I forkant av 

disse kursene arrangeres også et møte for grunnkursledere hvor også RegUt Midt deltar. 

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) 

Association of European Psychiatrists (EPA) (www.europsy.net)  

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

4.  Ferdighetstrening i laboratorier/simulering 

Det er økende fokus på bruk av simulering i spesialistutdanningen, men komitéen har ikke 

hørt om eller vært involvert i utvikling av noe av dette.  

5.  Søknader om godkjenning som utdanningsvirksomhet 

Høsten 2019 startet arbeidet med å vurdere søknadene fra utdanningsvirksomhetene og gi et 

faglig råd til Helsedirektoratet om hver søknad. Dette er en engangssøknad, og komitéen har 

derfor arbeidet mye med å utarbeide interne retningslinjer og kriterier for vurderingene slik at 

vi er sikre på en felles standard og dermed et best mulig grunnlag for senere 

kvalitetsoppfølginger. Hvordan det endelige systemet for kvalitetsoppfølging eventuelt vi bli, 

er ikke klart fra Helsedirektoratets side. I voksenpsykiatri har det hittil kommet søknader fra 

27 utdanningsvirksomheter, med opp imot 180 beskrevne læringsarenaer. I desember 2020 

var vi ferdige med våre vurderinger. De fleste søknadene var mangelfulle slik at det ble 

etterspurt ytterligere opplysninger før vi kunne gi en endelig vurdering.  

I løpet av 2021 har Helsedirektoratet ferdigstilt og innvilget 3 av søknadene. 

 

http://www.psych.org/
http://www.wpanet.org/
http://www.europsy.net/
http://www.ecnp.nl/
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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 kunnskap om 

utdanningsvirksomhetens forpliktelser med hensyn til utdanningen av spesialister, og heller 

ikke om kravene i spesialistforskriften. 

Besøk prioriteres til institusjoner der det 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 2021 fikk vi på våren gjennomført et flere ganger utsatt besøk ved UNN, om enn digitalt. 

Høsten 2021 dro komitéen både til Trondheim og Kristiansand på besøk ved hhv St.Olavs 

hospital og Sørlandet sykehus.  

7. Kvalitetssikring av utdanningen 

Det er ennå ikke etablert nye rutiner eller prosedyrer for dette, men både Helsedirektoratet 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 når det ikke spesifikt 

beskrives i spesialistforskriften som forutsetter regelmessig veiledning. Komitéen ved Anne 

Kamps har for øvrig bidratt i publikasjonen «Nasjonale faglige råd om veiledning av leger i 

spesialisering» som ble offentlig i juni 2021.  

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, veiledningstid og tid til faglig fordypning.   

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 og er et 

viktig satsningsområde for foreningen framover. 

Utdanningsutvalgene: 

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

Helsedirektoratet med forskjellige spørsmål. Vi oppfordrer Utdanningsutvalgene om 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. Mange virksomheter har tydeliggjort rolle om 

utdanningsansvarlig overlege som vil være helt sentral i dette. Videre oppfordrer vi til 

deltagelse på komitéens seminarer for utdanningsutvalgene/utdanningsansvarlige overleger 

(kommende 21.-22.april 2022), samt RegUts nasjonale LIS-konferanse (3.november 2022). 
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8.  Spesialistgodkjenninger i psykiatri 2013- 2020 1) 

Legeforeningens legeregister viser per 1. januar 2022 at det er 1 543 yrkesaktive spesialister i 

psykiatri under 70 år med adresse i Norge. Av disse er 1476 medlemmer av Legeforeningen, 

61 er tidligere medlemmer og seks har aldri vært medlemmer av Legeforeningen. Det reelle 

antallet yrkesaktive spesialister i psykiatri under 70 år som har adresse i Norge, kan teoretisk 

sett tenkes å være litt høyere, ettersom adresse i Norge i relativt liten grad er fanget opp for 

spesialister som aldri har vært medlemmer av Legeforeningen. Dette er nesten uendrede tall 

fra 1. januar 2021, med en nedgang på seks yrkesaktive spesialister i psykiatri under 70 år 

med adresse i Norge og en økning på tre medlemmer av Legeforeningen som er yrkesaktive 

spesialister i psykiatri under 70 år med adresse i Norge. 

 

Basert på det totale antallet yrkesaktive spesialister i psykiatri under 70 år i Norge som viser 

en nedgang på seks det siste året, var dekningen i Norge 28,5 psykiatere per 100 000 

innbyggere per 1. januar 2022, mot 28,9 året per 1.1.2020 og per 1.1.2019, og 28,8 per 

1.1.2021. 

Medlemsrapporten for Norsk Psykiatrisk forening per 1. januar 2022 viser 1 470 yrkesaktive 

spesialister (herav 1 442 spesialister i psykiatri), 563 yrkesaktive ikke-spesialister (antatt LIS) 

og 444 pensjonister, blant de ordinære medlemmene av Norsk Psykiatrisk forening. Økningen 

i medlemstall gjelder bare for pensjonistene, mens tallene for de yrkesaktive er omtrent 

uendret, både for spesialistene og for ikke-spesialistene. 

Norsk Psykiatrisk forening har per 1. januar 2022 totalt 2 478 ordinære medlemmer inklusive 

pensjonister og 67 assosierte medlemmer. Tilsvarende medlemstall per 1. januar 2021 var 

totalt 2 453 ordinære medlemmer og 61 assosierte medlemmer. Det er mulig å ha flere 

spesialistgodkjenninger, men man kan bare være medlem av en fagmedisinsk foreninger i 

Legeforeningen. Derfor er tallene for Norsk Psykiatrisk forening litt lavere enn tallene for 

medlemmer av Legeforeningen. 

 

I følge Legeforeningens statistikk er det 1 442 yrkesaktive spesialister i psykiatri, 28 

yrkesaktive spesialister med annen spesialitet enn psykiatri, 563 yrkesaktive ikke-spesialister 

og 444 pensjonister, blant de ordinære medlemmene av Norsk Psykiatrisk forening. Av disse 

er 169 privatpraktiserende spesialister avgrenset til yrkesaktive medlemmer under 70 år, mens 

det er 58 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 78 

privatpraktiserende spesialister som da kommer i tillegg, i den grad disse rent faktisk fortsatt 

er yrkesaktive. Det er en klar økning de to siste årene i antallet ikke-spesialister som er 

medlemmer av Norsk Psykiatrisk forening, ettersom sekretariatet i Legeforeningen 

(økonomiseksjonen) siden 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 er i 2021 gitt totalt 86 spesialistgodkjenninger i psykiatri, noe som er det tredje året på rad 

med mindre enn 90 godkjenninger totalt, og det sjette laveste antallet siden 2005 (det var bare 

71 i 2019 og 76 i 2020). Det er også det sjette året etter 2014 med mindre enn 100 

godkjenninger totalt, men 2017 var et unntaksår med hele 145 godkjenninger totalt. Av det 
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totalt antallet godkjenninger i 2021 var 61,6 % kvinner (mot 56,3 % i 2019 og 55,3 % i 2020, 

men kvinneandelen i 2021 er likevel bare den femte høyeste noensinne). 57 godkjenninger 

(mot 45 i 2020) ble gitt til norske statsborgere (ingen konverteringer), og totalt 67 ble gitt etter 

norske spesialistregler, dvs at det ble gitt 10 godkjenninger etter norske regler til utenlandske 

statsborgere. 19 spesialistgodkjenninger var konvertering av spesialistgodkjenning fra et annet 

land (mot 23 i 2020); 13 fra Sverige (som i 2020), tre fra Danmark (mot fem i 2020), mens de 

resterende tre er fordelt på tre forskjellige land; Romania, Kroatia og Slovenia (tre andre land 

enn i 2020, mens det også var to fra Polen i 2020). Kvinneandelen er vesentlig lavere for 

konverteringene (21,7 %) enn for godkjenninger etter norske regler (64,2 %). For 

godkjenninger etter norske regler økte kvinneandelen fra 64,7 % i 2019 til 69,8 % i 2020, men 

er altså redusert til 64,2 % i 2021. 

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 alle innenfor årene 2007- 2014. Det kan derfor være litt for tidlig 

å konkludere sikkert med at det er en langsiktig synkende tendens (dersom vi ser på dette helt 

siden 2007, men det er altså lavere tall etter 2017/2018) i antallet spesialistgodkjenninger, til 

tross for nedgangen etter rekordåret 2017, og 2021 er det tredje året på rad med mindre enn 88 

spesialistgodkjenninger i psykiatri (tallet for 2016) noe vi ellers må tilbake til 2012 (da det var 

bare 72 godkjenninger) for å finne, ellers må vi tilbake til 2006 (da det var bare 83 

godkjenninger) for å finne lavere tall enn for årene 2019- 2021. 

  

Leger i psykiatri 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nye spesialistgodkjenninger 104 123 93 88 145 99 71 76  86 

Antall søknader om 

godkjenning hvor Hdir har 

bedt komitéen om 

sakkyndig råd 

- 28 10 21 27 23       

Andel kvinner godkjent (%) 56.7 65.9 60.2 62.5 60.0 67.7 56.3 55.3  61.6 

Godkjenninger norske 

statsborgere 

55 47 45 53 103 63 42 45  57 

Konvertering av 

godkjenning 

fra annet EU/EØS-land 

37 23 37 15 31 17 20 23  19 

Godkjenninger etter norske 

regler 

67 100 56 73 114 82 51 53  67 

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

Hvorav 

864 er 

spesialister 

917 

Hvorav 869 

er 

spesialister 

        1055 

Hvorav 

1000 er 

spesialister 
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 Takk til Legeforeningens statistikksjef Anders Taraldset som kan kontaktes for utfyllende detaljer, se 

også 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 Psykiatriveka som vanligvis arrangeres i uke 11, på 

omgang mellom Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. 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. Spesialitetskomitéen imøteser fremover samarbeid med Npfs utvalg 

for etterutdanning mtp konkretisering av system og innhold for systematisk etterutdanning for 

psykiatere. 

10.         Internasjonalt arbeid 

Morten S. Selle er delegat til UEMS Section of Psychiatry (www.uemspsychiatry.org)  

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. Delegat 

vil endres når det er mulighet for personlig møte i UEMS. 

11.         Problemer i spesialiteten 

Den nye forskriften: 

Det er komitéens inntrykk at det fortsatt er mye usikkerhet og mangelfull 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, og 

komitéen arbeider sammen med RegUt, med å koordinere kursarrangørenes planlegging slik 

at dette blir mulig.  

LIS (unntatt LIS1) pr 31.12. 

hvert år, for 31.12. 2020 er 

dette endret til tallene for 

medlemmer av NPF som er 

yrkesaktive ikke-

spesialister, som er høyere. 

583 660 620 541 517 451 447 

Hvorav 

178 er 

spesialister 

571 

I tillegg er 

det 168 

"LIS" som 

er 

spesialister 

i psykiatri 

og 32 

medlemmer 

har annen 

spesialitet 

563 

 

I tillegg er 

det 139 

"LIS" som 

er 

spesialister 

i psykiatri 

og 28 

medlemmer 

har annen 

spesialitet 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/legestatistikk/spesialister/
http://www.uemspsychiatry.org/
http://www.efpt.eu/
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Drift versus utdanning: 

Skvis mellom drifts- og utdanningshensyn er en velkjent problemstilling hvor både fokus på 

produksjonskrav og rekrutteringsutfordringer spiller inn.  

12. Eventuelt 

Ny spesialiststruktur: 

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

etablerte vaktordningen for å få tjenesten godkjent. Spesialitetskomitéen  mener det er en 

forringelse av kvaliteten av utdanningen at det ikke lengre sikres at alle LIS erfarer en ordinær 

vaktordning som omfatter vakter 24/7, Vi ønsker at det fortsatt skal være krav knyttet til 

vaktkompetanse og har arbeidet med en reformulering av læringsmål i akuttpsykiatri VOP002 

slik at vaktkompetanse i akuttpsykiatri blir tydeliggjort . Arbeidet er pt ikke sluttført. 

Annet: 

Saksbehandlingen i sekretariatet i fagavdelingen i Legeforeningen fungerer bra, og 

samarbeidet mellom komité og seksjonene for utdanning-utvikling og utdanning-drift er god.  

For 2022 vil det være en prioritet for komitéen å besøke flere utdanningsvirksomheter mtp å 

bidra til god opplysning rundt gjeldende regelverk og å få oversikt over eventuelle 

utfordringer. Vi vil også følge med på om/hvordan pandemisituasjonen vil påvirke særlig 

kursavvikling videre. 

For Spesialitetskomitéen i psykiatri, 

Anne Kamps (leder) 
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2. Psykoterapiutvalget 

Utvalgets sammensetning:  

Per Anders Øien, leder fra 2018 (Drammen), Ann Christin Øren Rivenes (Bergen), Åsa 

Kristine Rekdal (Bergen), Tone Madland Skeie (Stavanger), Gro Aandahl, (LIS-representant 

(Bodø), Øyvind Ursin-Holm (Oslo) og Lars Onsrud (Bergen). 

Aktivitet: 

2021 ble i minst like stor grad som året før preget av pandemien. Med unntak av et fysisk 

møte i Oslo 18.10.2021 og et noe redusert møte 3.12.21, ble alle øvrige møter gjennomført 

digitalt. Til sammen har vi hatt 8 møter i løpet av året. 

Både Kontaktmøtet, Sola Strand-seminaret og Psykiatriveka ble avlyst og utsatt inntil videre. 

Vi hadde planlagt for nytt Kontaktmøte 28.1.22, men da vi så både smittesituasjonen og 

usikkerhet rundt påmelding, fant vi det riktig å utsette også dette møtet inntil videre. Rett før 

årsmeldingen ble skrevet fikk vi også vite at Psykiatriveka er utsatt til september 2022. 

Det har vært deltagelse i samarbeidsmøter med Spesialitetskomitéen og med styret i Npf. 

PTUs leder har også fortsatt som deltager i møter i forbindelse med Etterutdanningsutvalget. 

Det ble våren 2021 sendt skriftlig invitasjon til instituttene med tanke på et felles møte 

3.12.2021, men delvis pga uklare tilbakemeldinger om deltagelse og delvis pga 

smittesituasjonen, fikk vi heller ikke denne gang gjennomført dette. Som et memento til 

kommende utvalg vil vi understreke betydningen av en mer direkte kontakt før et 

samarbeidsmøte, i tillegg til skriftlig invitasjon. 

Vi har registrert at det fortsatt er få forespørsler om deltagelse fra PTUs side på grunnkurs, og 

dette må følges opp i samarbeid med Spesialitetskomitéen. Betyr det at behovet for 

informasjon hos LISene er mindre? 

PTU har ansvar for utlysning og tildeling av stipend for videreutdannelse som 

psykoterapiveileder. I 2021 kom det bare to søknader, begge fylte kriteriene og ble tildelt 

stipend.  

Vi har som tidligere fortløpende behandlet søknader om godkjenning som 

psykoterapiveiledere. Sakene behandles i Teams og med få unntak er de fleste søknadene 

enkle å godkjenne. Vi har lurt på om det er tendens til at søknader om godkjenning blir færre, 

det var snakk om til sammen seks søknader som ble behandlet i Sentralstyret i 2021. Det er et 

viktig anliggende for PTU å følge rekrutteringssituasjonen i tiden fremover med tanke på den 

betydningen det har for LIS-utdannelsen. 

2021 har fullt ut vist hvor viktig de fysiske møtene er for et utvalg som PTU. De siste to årene 

har dessverre blitt preget av mange avlysninger og ‘avbrudd’ i vårt arbeid. Dette faller 

sammen med at det er tid for å revidere mandatet og presentere dette for Npf.  

Planlagte aktiviteter 2022: 

Det er lagt opp til en gradvis overgang mellom det avtroppende og det kommende PTU. Igjen 

på grunn av smittesituasjonen har vi lagt til rette for et kort digitalt møte med det nye utvalget 

der konstituering og en intern presentasjon blir de viktigste elementene.  
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Som beskrevet er både Kontaktmøtet og Psykiatriveka utsatt inntil videre. Det nye utvalget 

må vurdere hva som er aktuelt når det gjelder Kontaktmøtet. Inntil videre er det lagt til rette 

for Sola Strand-seminar 27.-28.4.2022. 

Tidspunkt for samarbeidsmøte med instituttene må også vurderes av det nye utvalget. 

PTUs fremtid: 

Siden forrige årsberetning ble det til slutt en enighet om en videreføring mellom gammelt og 

nytt utvalg, idet både Tone Madland Skeie og Åsa Kristine Rekdal sa seg villig til gjenvalg. 

Det oppleves som en betryggende faktor for kontinuitet i arbeidet videre, og det er grunn til å 

se fram mot et godt videre samarbeid med Legeforeningen, Npf og Spesialitetskomitéen med 

tanke på vårt hovedanliggende; kvalitetssikring av så god psykoterapiveiledning som mulig 

innenfor alle tre moduler. 

For Psykoterapiutvalget, 

Per Anders Øien (leder) 
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3. Etterutdanningsutvalget 

Årsmøtet i Npf vedtok 10.3.2021 å opprette et utvalg for etterutdanning 

(Etterutdanningsutvalget, EU). 

Det er årsmøtet som på grunnlag av forslag fra valgkomitéen, velger medlemmer til Npfs 

forskjellige utvalg. Hva gjelder EU vil dette først kunne skje under årsmøtet i 2022 da EU 

først ble opprettet 10.3.2021. Frem til da er det Npfs styre som oppnevner utvalgets 

medlemmer og da for perioden 28.4.2021 og frem til neste årsmøte.  

Følgende medlemmer i EU ble oppnevnt av styremøtet 23.4.2021: 

1. Erik Johnsen (foreløpig leder oppnevnt av styremøtet) 

2. Siv Elin Pignatiello 

3. Hedda Soløy-Nilsen 

4. Else Malthe Sørenssen 

5. Marit Tveito 

6. Per Anders Øien 

 

Følgende mandat ble vedtatt av styret 19.3.2021: 

Utvalget skal 

a) utarbeide forslag om innhold i etterutdanningen for spesialister i psykiatri. Heri inngår hva 

som skal være innhold i Legeforeningens utkast til 150 + 150 timer etterutdanning. 

b) utarbeide et etterutdannings curriculum basert på innspill fra de ulike utvalg som Npf har. 

c) minst hvert femte år revurdere a & b mtp behovet for justeringer eller suppleringer av Npfs 

etterutdanningsopplegg. 

d) løpende følge med i utviklingen av retningslinjer og innhold i etterutdanning utarbeidet av 

UEMS og evnt. justere Npfs opplegg for etterutdanning hvis utvalget finner det 

hensiktsmessig. 

e) ha et proaktivt perspektiv på etterutdanning, heri løpende vurdere om det kan være aktuelt 

på et tidspunkt i fremtiden å etablere tittelen Norsk psykiatrisk foreningsgodkjent spesialist. 

f) løpende vurdere om det på et tidspunkt i fremtiden kan være aktuelt å gå inn for en 

resertifisering. 

For Etterutdanningsutvalget, 

Erik Johnsen (leder) 
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4. Utvalg for alderspsykiatri 

Utvalgets sammensetning: 

Eirik Kjelby (Bergen), Carmen Oelze (Østfold) til 1. sept 2021, Håkon Torgunrud (Agder), 

Reidun Barstad (Oslo) til 1. sept 2021, Jessica Mira Gabin (Trondheim) fra 1. sept 2021, 

Pernille Sørensen (Stavanger, nestleder) og Marit Tveito (Oslo, leder).  

Møteaktivitet: 

Det har vært avholdt fire digitale utvalgsmøter.  

Leder har deltatt i møter i Npfs resertifiseringsutvalg, som ledet til Etterutdanningsutvalget. 

Leder har også deltatt i arbeidsgruppe om policydokument for telepsykiatri, innsendt 

desember 2021, samt deltatt i Npfs utvalgsledermøte. 

Det har vært en rekke digitale arbeidsmøter i forbindelse med plandokument for norsk 

alderspsykiatri, og arbeidet med dokumentet er godt forankret i det alderspsykiatriske 

fagmiljøet. 

Utvalg for alderspsykiatri har hatt regelmessig kontakt med leder for European Association of 

Geriatric Psychiatry (EAGP), og har videreformidlet informasjon fra EAGP om internasjonale 

kurs og webinarer til det alderspsykiatriske fagmiljøet.  

Kurs og spesialistutdanning: 

Utvalg for alderspsykiatri arrangerte det årlige kurset «Overlegeverksted i alderspsykiatri», et 

todagers kurs godkjent med 10 timer for etterutdanning. Kurset ble avholdt fysisk i Larvik, 

Farris bad, 2.-3. november med 44 deltakere. 

Utvalget arrangerer emnekurs i alderspsykiatri for LIS-leger. Kurset ble i 2021 gjennomført 

digitalt med Dagfinn Green som kursleder i samarbeid med Reg.ut. Midt. 

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 Nasjonalt 

senter for aldring og helse og fast medarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Medlem i Npfs etterutdanningsutvalg. Ansvarlig for kvalitetsregister i alderspsykiatri 

(KVALAP) som har søkt nasjonal status. 

Jessica Mira Gabin sitter i styret i Npf og LIPS. 

Utvalget har fått god hjelp av sekretær Eva Martinsen ved avdeling for alderspsykiatri, 

Sykehuset Innlandet vedrørende kommunikasjon innen det alderspsykiatriske fagmiljøet. 

Utvalget har også hatt god kommunikasjon med leder av Npf, Lars Lien. 

Planlagte aktiviteter for 2022: 

Emnekurs i alderspsykiatri gjennomføres digitalt 27.-28. april 2022 med leder for utvalget 

som kursleder og Reg.ut. HSØ som arrangør. 

Overlegeverksted i alderspsykiatri er planlagt til 20.-21. september 2022 ved Farris bad i 

Larvik. 
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Arbeidet med utarbeiding av nytt «Plandokument for alderspsykiatri 2022-2030» fortsetter og 

nærmer seg innsending til Npf. 

Utvalget vil fortsette nettverksbyggende arbeid innen alderspsykiatri. 

Leder for utvalget bidrar til arrangering av Landskonferansen i alderspsykiatri i mai 2022, en 

nasjonal konferanse som avholdes i Tromsø. 

For utvalg for alderspsykiatri, 

Marit Tveito (leder) 
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5. Utvalg for biologisk psykiatri 

Utvalgets sammensetning:  

Pr 1. januar 2021 bestod utvalget av Astrid Hornslien, Håvard Bentsen, Jeanette Brun Larsen 

(LIS representant) foruten Rune A. Kroken som har vært leder av utvalget også i 2021 og 

Hedda Beate Soløy-Nilsen har vært nestleder. Torbjørn Elvsåshagen representerte Norsk 

nevrologisk forening i utvalget. Det har ikke vært endringer i utvalgets sammensetning i 2021. 

Aktivitet siste år: 

Obligatorisk emnekurs i klinisk psykofarmakologi ble arrangert som digitale kurs januar (65 

deltakere) og september (ca 90 deltakere) 2021, med utvalget som kurskomité og kursledelse 

ved Håvard Bentsen og Rune A. Kroken. Kurset i september ble kjørt heldigitalt. Teknisk 

arrangement med påmeldinger etc ble håndtert av RegUt. Vest. Legeforeningens 

kursadministrasjon bisto også i 2021 med elektronisk kursprøve og evaluering. Kursene får 

gjennomgående bra evalueringer. 

Emnekurs i Nevropsykiatri ble arrangert heldigitalt 15.10.21 med 60 deltakere. Kursleder var 

Astrid Gjerdrum Hornslien. Det praktiske omkring påmeldinger, digital plattform og 

organisering av elektronisk kursprøve ble arrangert av RegUt. Gode tilbakemeldinger, 

gjennomgående de siste årene er at deltakerne kunne ønske seg et kurs over flere dager.  

Digitalt dagskurs: Depresjonsbehandling - Update 2021 ble arrangert 20.04.2021 med 

oppunder 100 deltakere. 

Gardermokurset ble arrangert 11. november 2021 med tittelen Depresjon Up to date 2020 

med 125 deltakere, av disse deltok 76 digitalt.  

Høringsuttalelser mv.: 

Det ble gitt innspill i høringsrunder etter kapasitet.  

Hedda Beate Soløy-Nilsen deltok i møter med Hjernerådet. 

Planlagt aktivitet i 2022: 

Anbefalt emnekurs i klinisk psykofarmakologi arrangeres 31. januar -3. februar og i 

september 2022. Kursene arrangeres i Bergen. Januar kurset er heldigitalt, men hvorvidt 

september kurset er fysisk, digitalt eller arrangeres som hybridkurs er ikke avgjort. 

Nevropsykiatrikurset planlegges tidlig høst 2022 (tentativt). 

Gardermokurset planlegges som tidligere 3. torsdag i november 2022. 

Parallellseminar på Psykiatriveka med tema antipsykotika og mortalitet. 

For utvalg for biologisk psykiatri, 

Rune A. Kroken (leder) 
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6. Utvalg for C-L psykiatri og psykosomatisk problematikk 

Utvalgets sammensetning:  

Ásgeir Bragason, Diakonhjemmet sykehus (leder), Birgitte Iversen (nestleder), HNT (LIS 

representant) og Boris von Hof, OUS.  I løpet av året har følgende medlemmer gått ut av 

utvalget: Signe Karen Dørheim fra Stavanger og Ane Toft fra St Olavs Hospital i Trondheim.  

Utvalget har derfor vært svært redusert når det gjelder antall medlemmer og aktiviteten har 

følgelig vært lav i året 2021. 

Aktiviteter: 

Året 2021 var et særpreget år for mange.  Dette gjelder i høy grad for vårt utvalg.  Vi har ikke 

hatt noe fysisk møte hele året.  Imidlertid har vi holdt kontakt med telefonmøter, særlig våren 

2021.   

Vårt faste møtepunkt, Landskonferansen i CL-psykiatri ble avholdt i år, mot mange odds.  Vi 

bestemte oss for å gjennomføre den i en noe annerledes form enn det som har vært tilfellet 

tidligere. Vi bestemte oss for å satse på en full todagers konferanse og endre møtestedet til 

Thon Hotel Opera i Oslo.  Landskonferansen ble avholdt 22. og 23. november 2021. Antall 

påmeldte var (overraskende) høyt: 52. På tidligere landskonferanser har antall deltakere ofte 

vært 30-35. Programmet var tettpakket og ambisiøst. Evalueringen var generelt god.     

Det ble i 2021 avholdt noen telefonmøter i utvalget. Våren 2021 meldte to av 

utvalgsmedlemmene at de ville tre ut av utvalget før tiden.  I den forbindelse ble utvalgets 

fremtid et viktig tema, noe som også ble drøftet med ledelsen i Npf. 

Arbeidet med strategidokument for norsk CL-psykiatri hadde kommet et stykke på vei.  

Arbeidet har imidlertid stoppet opp av grunnene som nevnes ovenfor.   

Som nevnt har utvalgets fremtid vært et viktig tema, særlig grunnet det store frafallet i 

utvalget.  Etter oppfordring fra leder i Npf har vi blitt ved vår post, men ved siden av 

Landskonferansen i november har aktiviteten vært lav.   

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 som nå er utsatt til 5.-9. september 2022.  Vi 

ønsker at den første oppdateringen omhandler cardiologi.      

Utvalget har ikke arbeidet med noen høringsuttalelser til styret i Npf i 2021.   

Planlagte aktiviteter i 2022: 

Avklaring av utvalgets fremtid i samarbeid med styret i Npf og med nye utvalgsmedlemmer 

som skal velges på kommende årsmøte.  

Landskonferanse i CL-psykiatri planlegges i Oslo i november 2022. 

Avklaring av behov og interesse for strategidokument for norsk CL-psykiatri.   

Oppdateringskurs i indremedisin for psykiatere i regi av CL-utvalget. Utvalget ønsker at det 

kan arrangeres ifbm Psykiatriveka 5.-9. september 2022. 

For Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatisk medisin, 

Ásgeir Bragason (leder) 
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7. Utvalg for etikk og grunnlagsproblemer i psykiatri 
Aktivitet siste år. 

Fra det avtroppende utvalget: 

De siste årene har utvalget konsentrert seg om å lage gjennomarbeidede faglige 

programinnslag til Psykiatriveka. Det siste var et parallellseminar i 2020 med tittelen 

«Psykiatriske diagnoser i psykiatrien: beskriver de eller forkludrer de virkeligheten?» 

Utvalget har også stått for kveldsarrangement med filmfremvisning og påfølgende debatt 

under Psykiatriveka. Britt Julie Baryar har deltatt i Npfs Resertifiseringsutvalg. I tillegg har 

utvalget bidratt med innspill til høringssvar og deltatt på diverse offentlige arrangementer, 

bl.a.  «Toppmøte» arrangert av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 

(erfaringskompetanse.no).  

Fra det nyvalgte utvalget: 

Det nyvalgte utvalget har hatt tre digitale og ett fysisk møte i løpet av 2021. Det første av 

disse var et digitalt overføringsmøte mellom avtroppende og påtroppende utvalg.  

I henhold til mandatet er et av utvalgets oppdrag å bidra til det faglige programmet under 

Psykiatriveka. For Psykiatriveka 2022 har avtroppende utvalgsleder, Victoria Akre, fulgt opp 

dette videre på vegne av utvalget, og forberedt et parallellseminar om Tvang og 

menneskerettigheter i samarbeid med Utvalg for rettspsykiatri. Programmet er også tenkt 

brukt ved Tvangskonferansen 2022, Sykehuset Innlandet, opprinnelig planlagt i mars 2022, 

senere flyttet til 25. – 26. august.  

Som aktuelt tema nr. 2 for faglig bidrag ved Psykiatriveka 2022 var bl.a. foreslått Driftsliv og 

seksualitet i psykiatrien (med utgangspunkt i debatten mellom Sissel Gran, Siri Gullestad og 

Sigmund Karterud i Psykologtidsskriftet og Morgenbladet), og ulike problemstillinger knyttet 

til koronapandemien. Med knapp tid i fremdriftsplanen for å gå igjennom problemstillingene 

og gjøre avtaler med aktuelle foredragsholdere/innledere har det påtroppende utvalget valgt 

som tema nr. 2 Suicidologi – vitenskapsteoretiske og etiske aspekter v/utvalgets nestleder, 

Arne Thorvik.  

For øvrig har utvalget konsentrert seg om å utarbeide strategidokument og tiltaksplan for 

utvalgets arbeid. Som ledd i dette foreslår utvalget en oppdatering av utvalgets mandat fra 

2016. Utvalget foreslår også at navnet endres til Utvalg for etikk og grunnlagsspørsmål i 

psykiatrien. For øvrig foreslår utvalget en endring i Npfs vedtekter, der arbeid for størst mulig 

konsensus byttes ut med arbeid for størst mulig transparens, jf forslag til årsmøte 2022. 

Planlagt aktivitet: 

Utvalget har drøftet utvalgets presentasjon og dokumenter på foreningens hjemmeside og 

egne facebook-side, og vil samarbeide direkte med styret videre om oppdatering av dette. 

I henhold til utvalgets mandat fra 2016 skal utvalget arrangere et eget seminar, uavhengig av 

Psykiatriveka. Dette har tidligere vært arrangert mot slutten av året, og blitt omtalt som 

«adventseminaret». På grunn av koronapandemien har det ikke vært aktuelt å planlegge et 

slikt seminar de siste par årene. Det har dessuten vært varierende interesse for et eget seminar 

om grunnlagsspørsmål. Utvalgets vurdering er at man trolig heller bør satse på et webinar enn 

på et fysisk seminar; det foreligger imidlertid ikke konkrete planer for dette foreløpig.  
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Høringsuttalelser: 

2021 08 25: Forslag til regulering av konverteringsterapi  

2021 08 26: Rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning  

Annet relevant: 

2021 10 15: Svart ut EPA-survey on ethical dilemmas in contemporary psychiatry  

(European Psychiatric Association).  

Fra besvarelsen hitsettes spørsmål 19 og 20: 

Q19 What ethical dilemmas do you recognise as the most important topic for debate at the 

level of NPA / EPA?  

There is need of more implementation of ethical standards, not more documents and 

declarations. Ethics - like philosophy of valuerelated questions - should be a way of life, not 

merely a way of thinking, ref. Pierre Hadot, 1987/1995: Exercises spirituels et philosophie 

antique//Davidson & Chase (ed./ transl.): Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises 

from Socrates to Foucault. For a summary, see: Jack Sherefkin (New York Public Library), 

2017: Philosophy as a Way of Life. Measures for more implementation should be directed to 

the operational level, and to lower level organizational bodies, like committees on clinical 

ethics (KEK - klinisk-etisk komite) 

Q20 What ethical dilemmas do you foresee as the most important topic for debate in the years 

to come?  

Health implications of climate change, and world wide inequality and unjust distribution of 

wealth/resources.  

For øvrig har utvalgets nestleder forelest for PhD-studenter i Cambridge om epistemologi og 

psykiatri. Utvalgets leder har forelest for LIS, og for studenter i psykisk helsearbeid ved VID, 

om grunnlagsspørsmål, selvforståelse og selvaksept. Implikasjoner for klinisk praksis og eget 

profesjonelle og personlige liv.  

For utvalg for etikk og grunnlagsproblemer i psykiatrien, 

Sjur Seim (leder) 
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8. Utvalg for Psykiatriveka 

Utvalgets sammensetning:  

Karen Aukrust (leder og LIS-representant), Katrine Fjukstad, Nora Miller, Nina Helene 

Alnes, Kent Jensen og Erik Johnsen. 

Da Psykiatriveka 2021 ble avlyst, fikk utvalget en roligere start på året enn vanlig. Ut på 

våren begynte vi så arbeidet for fullt med å planlegge Psykiatriveka 2022 sammen med lokal 

komité i Oslo. Vi har hatt en rekke digitale møter og et glitrende samarbeid med lokal komité. 

1. og 2. september fikk vi endelig til fysiske møter i Oslo, og i løpet av høsten hadde vi fått på 

plass et program for 2022 som vi syntes var spennende. Gitt pandemien, har vi valgt å 

fokusere hovedsakelig på norske forelesere kommende år. 

Nytt av året er at RegUt nå har overtatt ansvar for alle LIS-kurs. Da Psykiatriveka ikke lenger 

får arrangere LIS-kursene selv, har styret i Npf besluttet at LIS-kurs da heller ikke arrangeres 

parallelt med Psykiatriveka som konkurrerende arrangement til Psykiatriveka. 

Åpne dager har vært diskutert, og prøvd ut, i flere år. I år besluttet styret at alle dager under 

Psykiatriveka 2022 skal være forbeholdt leger i psykiatri.  

Utvalget fikk invitasjon fra styret i Npf om å komme med innspill til høring til neste 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Vi ga vår tilbakemelding 7.8.2021. 

Planer fremover: 

Styret i Npf har i samråd med utvalget og lokal komité besluttet at Psykiatriveka 2022 flyttes 

fra mars til september grunnet pandemien. Dette for å slippe å legge om til ren digital 

konferanse. Psykiatriveka avholdes i Oslo og vi forsøker å beholde mest mulig at programmet 

som var klart til mars. I 2023 er planen at Psykiatriveka gjennomføres i Bergen i mars som 

planlagt. Leder i Npf, Lars Lien, har utpekt Rune Kroken til å nedsette lokal komité for 

Bergen. Når nye medlemmer er valgt inn i utvalget etter årsmøtet i mars 2022, vil utvalget 

umiddelbart kontakte lokal komité i Bergen for å begynne samarbeidet om å planlegge 

Psykiatriveka 2023.  

For utvalg for Psykiatriveka, 

Karen Aukrust (leder og LIS-representant) 
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9. Utvalg for rettspsykiatri 

Utvalgets sammensetning:  

Øyvind Erik Duguid Jensen (leder), Siv Elin Pignatiello (nestleder), Niclas Halvorsen, Anne 

Wold, Per Ola Rørvik, Arne Einar Vaaler (medlem til 12.04.2021), Ketil J. Ødegaard 

(medlem fra 12.04.2021). Dessuten er Bjørn Østberg («emeritus-medlem») invitert til å delta 

på møtene. 

 

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.  

 

Som en del av den fagmedisinske aksen i Dnlf arbeider utvalget med forhold av betydning for 

pasienter, andre alvorlig psykisk syke, samfunnsaspekter som berører og berøres av fengsels-, 

sikkerhets- og rettspsykiatri, inkludert anvendelse av tvungent psykisk helsevern. Utvalget er 

ikke en interesseorganisasjon for økonomiske forhold rundt rettspsykiatrisk arbeid, eller andre 

fagforeningsspørsmål.   

 

Utvalget har møte med 1 – 2 måneders mellomrom i Oslo eller på Skype, og i tillegg 

betydelig kommunikasjon via email og telefon. I 2021 har de fleste møtene vært på Skype/ 

telefon grunnet pandemien. I utgangspunktet skal utvalget 1 – 2 ganger i året ha møte med 

tilsvarende utvalg i Barne- og ungdomspsykiatrisk forening. Dette har ikke blitt gjennomført i 

2020 eller 2021.   

 

Utvalgsmøter: 

Utvalget har hatt i alt ni møter i 2021. To av møtene har vært fysiske møter – et heldags 

arbeidsmøte om tvangslovsutvalget 20.9 og et møte 24.11 i tilknytning til kurs og kveldsmøte 

i november. I forbindelse med dette kurset/kveldsmøtet hadde utvalget også en utvalgsmiddag 

24.11. Til tross for pandemien har utvalget som tidligere år hatt et år med relativt høyt 

aktivitetsnivå.  

 

Rettspsykiatriske kveldsmøter: 

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.  
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Møtet 06.05.2021 var heldigitalt, og dreide seg om endringene i straffeloven fra 01.10.2020, 

og hadde tittelen «Nye rettspsykiatriske mandat». Møtet 24.11.2021 var hybrid og hadde 

tittelen «Rettspsykiatrisk betydning av autismespekterlidelser». Det var god deltagelse på 

begge møter (mellom 30 og 50 stk) og den digitale formen fungerer, og fører til at møtene 

ikke blir rene Oslo-møter. Samtidig uttrykkes det savn etter å treffe kolleger. Allerede før 

pandemien ble møtene gjennomført som hybridmøter. Enkelte av møtene kunne også sees på 

lukket Facebook-side i ettertid. Vi tror at hybride møter er det riktige også i fremtiden. 

 

Kurs: 

Utvalg for rettspsykiatri har på vegne av Npf avholdt 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. Kursansvaret er nå overtatt av 

RegUt Øst. I 2020 ble det pga pandemien ikke avholdt kurs, men det ble avholdt heldigitalt 

emnekurs for LIS 11.03.2021 og 25.11.2021. Det ble ikke avholdt kurs for spesialister i 

november 2021 som tidligere var planlagt da behovet for kurs for LIS ble ansett å være større.  

 

Kursene får gode tilbakemeldinger, men på grunn av stort pensum og ønske om mer 

interaktivitet utvides kurset til todagerskurs fra 2022, med neste kurs 5 og 6 mai 2022. 

Hvorvidt novemberkurset blir et emnekurs for LIS, eller om dette blir et kurs for spesialister, 

eventuelt arrangert av Npf er ennå ikke bestemt. Utvalget har ikke kapasitet til å arrangere 

mer enn ett kurs per semester.  

 

Planlagt aktivitet 2022:  

5. og 6. mai: Emnekurs for LIS, Psykisk helsevernloven («vedtakskompetansekurs») i Oslo. 

November 2022: Emnekurs for LIS og spesialister, Psykisk helsevernloven 

(«vedtakskompetansekurs») eller fordypningskurs for spesialister 

2. juni 2022, Faglig møte. Planlagt tema: Tvang i psykiatrien, spesielt politiets rolle.  

Legenes hus – samarbeid med styret Npf.  

November 2022, Faglig møte. Legenes hus. 

 

Høringsuttalelser:  

Utvalget leverer ikke egne høringsuttalelser sentralt, men leverer til styret i Npf som igjen 

leverer videre til Legeforeningen eller annet organ. Utvalget har i disse sakene internt 

oppnevnt ett av medlemmene som saksbehandler som sammen med leder har hatt 

hovedansvaret for fremdrift i utarbeidelse av saksfremlegg. 

 

Utvalget har i 2021 uttalt seg om følgende saker: 

«Tvang i psykisk helsevern for voksne-forebygging og riktig bruk». 

«Partnerdrap». 

«Praksis som øker frivillighet-Europarådet ber om hjelp». Fortsatt aktuell sak. 

Høring om ny tvangslov 

 

Spesielt den nye tvangsloven har tatt tid, blant annet med eget heldagsarbeidsmøte for 

utvalget. 
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Planarbeid: 

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

 

Spesialistutdanning/ kurs: 

Utover emnekursene bidrar utvalgsmedlemmer i undervisning i fengsels- sikkerhets- og 

rettspsykiatri, bl.a. i internundervisning på lokale foretak, i undervisning av 

medisinerstudenter, på grunnkurs og andre kurs mm.  

 

Annet: 

Deltagelse i andre fora:  

Sivilombudsmannens utvalg for menneskerettigheter: Siv Pignatiello 

NERS samarbeidsforum: Solveig Reitan deltok i 2021, Øyvind Erik Jensen overtar fra 2022 

 

For utvalg for rettspsykiatri, 

Øyvind Erik Duguid Jensen (leder) 
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10. Utvalg for samfunnspsykiatri 

Utvalgets sammensetning:  

Knut Mork Skagen (leder), Ieva Ratke (nestleder), Mari Aalbu Fokstugu, Fredrik Skarderud, 

og Gry Veronica Stub Strøm. 

Det har vært avholdt tre digitale møter, i henholdsvis august, oktober og november. 

Utvalget har i år bestått av kun nye medlemmer, og hovedfokus har vært å konstituere seg og 

bli kjent med utvalgets rolle. Som det ble påpekt i årsmeldingen for 2020 har utvalget et lite 

presist mandat. I høst har vi derfor vedtatt forslag til nytt mandat, som er spilt inn til 

hovedstyret, og som inkluderer en plan for tiltak og aktiviteter videre i 2022. 

Utvalget har utover dette levert bidrag til høringsuttalelse om «Forslag til endringer i 

regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker, og endringer i 

pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger 

og taushetsplikt mv.» 

For utvalg for samfunnspsykiatri, 

Knut Mork Skagen (leder) 
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11. Utvalg for transkulturell psykiatri og global mental helse 
 

Utvalgets sammensetning:  

Shahram Shaygani, spesialist i psykiatri, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, 

psykoanalytiker, Trasoppklinikken, Oslo. 

Hina Shafiq, overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Søndre Oslo DPS 

Ihuaku Nkechi Ndukwe, Ahus, BUP Nedre Romerike. 

Øystein Sørbye, Spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri, overlege ved Familie og 

Nettverksenheten ved BUPA, Sogn ved OUS. 

Zhanna Kan, konst. overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Søndre Oslo DPS. 

Hina Shafiq tok over ledelsen etter Lars Lien fra 1. mai til april 2021 da han ble valgt inn som 

styreleder i Npf fra 1.5.2021. Fra april 2021 og frem til mars 2022 ble Zhanna Kan konstituert 

som leder.  

Aktiviteter i 2021: 

Det har blitt avholdt ett utvalgsmøte digitalt via Skype. 

Møte med styret: Vårt utvalg ble representert av Øystein Frode Sørbye på et møte mellom 

styret i Npf og utvalgene 20. august 2021. 

Forskningsmøter: Vi har hatt månedlige møter med forskningsgruppe i Traume, transkulturell 

psykiatri og global helse. Møtene ble ledet av Suraj Thapa. Deltakere: Ann Færden, Anette 

Bringedal Houge, Erik Ganesh Iyer Søegaard, Zhanna Kan, Marja Leonhardt, Edvard Hauff, 

Trond Heir, Lars Lien, Karoline Ekeberg, Iselin Solerød Dibaj, Johan Siqveland, Fitri 

Fausiah, Rishav Koirala, Saraswati Dhungana, Anustha Mainali og Ruth Abraham.  

Kursvirksomhet og seminarer: 

Det har vært utfordringer med å komme aktivt i gang med denne type aktivitet på grunn av 

restriksjoner knyttet til pandemien. 

Emnekurs i transkulturell psykiatri: Vi fortsetter å tilby et obligatorisk emnekurs i 

Transkulturell psykiatri to ganger i året; i mars (under Psykiatriveka) og i september i Oslo. 

Kursledere: Valjbona T. Preljevic og Suraj B. Thapa. I 2021 ble kun ett emnekurs 

gjennomført i Oslo den 18.10.21. Psykiatriveka 2021 ble avlyst på grunn av pandemien.  

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

internasjonalt seminar ved Tribhuvan University i Kathmandu. Planlagt seminar i Katmandu 

til høsten 2021 måtte avlyses på grunn av pandemien.  

Fordypning i transkulturell psykiatri i gang:  

Tilbys til LIS på de tre aktuelle utdanningssteder: Søndre Oslo DPS (SODPS), Groruddalen 

DPS og SANKS / DPS-Midt-Finnmark (samisk psykiatri).  

Planlagte aktiviteter i 2022: 

Emnekurs skal tilbys under Psykiatriveka i september 2022.  
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Utvalgsmøter: 

Det planlegges to utvalgsmøter i Oslo i 2022; et møte på våren der det skal velges ny leder i 

utvalget, og i september 2022 under Psykiatriveka i Oslo. 

Det planlegges også møte mellom styret og utvalgsleder 20. mai 2022 i Trondheim, evt. 

Teams-møte.  

Global mental helse: 

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

Andre relevante saker:  

Utvalget forsetter arbeidet med å  

• Etablere kontakt og bygge faglige nettverk med andre kompetansemiljøer innen 

transkulturell psykiatri / barne- og ungdomspsykiatri nasjonalt og internasjonalt.  

• Fremme kompetanseutvikling innen transkulturell psykiatri både i grunnutdanning og 

spesialistutdanning / barne- og ungdomspsykiatri.  

• Arbeide for å øke interkulturelt kompetanse hos behandlere både i voksenpsykiatri og 

barne- og ungdomspsykiatri i Norge.  

• Arbeide for å styrke og kvalitetssikre psykiske helsetjenestetilbud til etniske 

minoriteter (både urfolk og nasjonale minoriteter) og migranter /flyktninger.  

• Fortsette å jobbe med relevante forsknings prosjekter.  

• Støtte styret i aktuelle saker.  

 

For utvalg for transkulturell psykiatri og global mental helse, 

Zhanna Kan (leder) 
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12. LIPS 

Årsmøte og valg: 

Foreningen for leger i psykiatrispesialisering (LIPS) avholdt digitalt årsmøte den 11. mars 

2021. Under årsmøtet la daværende leder for LIPS, Jacob Jorem, frem årsberetningen for 

2020. I forbindelse med årsmøtet ble Jessica Gabin valgt som ny leder for LIPS. Det ble ingen 

endringer i vedtektene.  

Det ble valgt inn fem nye medlemmer av LIS i utvalg: 

Psykoterapiutvalget: Marianne Smetop (2021-2025) 

Utvalg for alderspsykiatri: Jessica Gabin (2021-2023) 

Utvalg for etikk og grunnlagsproblemer: Vegard Solberg Dørum (2021-25) 

Utvalg for samfunnspsykiatri: Gry Strøm (2021-2023) 

Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatisk medisin: Birgitte Iversen (2021-25) 

LIPS arbeids og aktivitet i 2021 

Det har vært lite henvendelser til LIPS e-postadresse (lips@psyklis.com) i løpet av 2021. 

Hovedkanalen for kontakt med LIS i psykiatri har vært foreningens Facebook-side, som per 

23.12.21 hadde 449 følgere.  

LIPS nettverksstyre har bestått av leder for LIPS og LIS-representantene i Npfs underutvalg 

og i Spesialitetskomitéen. Nettverksmøtet i LIPS (bestående av LIS i Npfs utvalg og 

Spesialitetskomitéen) har hatt halvårlige møter digitalt.  Nettverksmøter var avholdt en gang i 

2021, den 13.4.21 og den 14.1.2022.  

LIPS styre ble etablert den 14.1.2022 

• Jessica Gabin (leder) 

• Jeanette Larsen (medlem) 

• Marianne Smetop (medlem) 

Aktiviteten gjennom året har vært lav grunnet konsekvensene av pandemien. Jessica Gabin 

har vært leder, og deltok som LIS-representant månedlig i Npfs styre. Det har vært samarbeid 

med den europeiske foreningen for LIS i psykiatri, EFPT, hvor Jessica Gabin deltok som 

delegat og medlem for Norge. EFPTs årskonferanse som i år ble arrangert digitalt. LIPS har 

avtalt å delta på hver 2. samling i grunnkursrekken fremover for å informere om LIPS. 

For LIPS, 

Jessica Gabin (leder) 
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Valgkomitéens innstilling 
 

 

 

Styret 

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  20-22 Kristina Norheim 

Lorentzen 

Tromsø 

x Kristina Norheim Lorentzen, 

Tromsø 

22-24 

2.  20-22 Erik Tholin 

Oslo 

x Ulrika Larson, 

Nordlandssykehuset Bodø  

22-24 

3.  20-22 Melissa Weibell 

Stavanger 

x Melissa Weibell, Stavanger 22-24 

4.  20-22 Elisabeth Mork 1) 

 Vestre Viken 

x Elisabeth Mork, Vestre Viken 22-24 

5.  17-19 

19-21 

21-23 

Solveig Klæbo Reitan   

  Trondheim  

   

6.  17-19 

19-21 

21-23 

Petter Andreas Ringen  

Oslo 

   

7.  21-23 Jacob Jorem 

Oslo 
x Sharam Shagany, Oslo 22-23* 

8.  21-23 Jessica Gabin 

Trondheim 

LIPS leder LIPS 

 
  

1) Styrets representant i valgkomitéen 

Funksjonstid 2 år                                                                                                                                *Supplert  - **Justert 

periode 
 

 

 

 Valgkomité  

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  21-23 Jeanette Bjørke 

Stavanger 

Leder 

 
  

2.  20-22 Elisabeth Mork 

Styrets repr.   

x Oppnevnes av styret 22-24 
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3.  20-22 Marit Bø 

Oslo 

LIPS representant 

x Ikkje avklart per 20.01.22 22-24 

 

Funksjonstid 2 år - 3 medlemmer hvorav en fra styret og en 

fra LIPS  

*Supplert  - **Justert 

periode 
 

 

 

Spesialitetskomitéen i psykiatri 

 

Funksjonsår 

 

 

Navn På 

valg/ 

Går ut 

Innstilling Period

e 

 

1.  10-13  

14-17 

**18-22 

Anne Kamps  

Oslo  

nestleder 

x Sara Matre Grønn,  

Ullevål 

22-26 

2.  **18-22 Erik Johnsen 

UiB - Bergen 
 Universitetsklinikkene 

Medlem 

x Morten Hatlen, Haukeland 

Universitetssykehus 

22-26 

3.  

 

 

02-10 

og 

*19-22 

Vigdis Elin Giæver 

Syrstad, 

 Bergen 

medlem 

x Geir Øyvind Stensland, UNN 22-26 

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 

x Ane Dybvig, Levanger 22-24* 

7.  *Egne 

perioder 

f.o.m. 

2018 

Trude Emilsen 

Trondheim   

  (LIPS medlem)  

 Foreslås av LIPS, 

oppnevnes av Fagstyret 

Ikkje avklart per 20.01.22  

 

8.  *Egne 

perioder 

f.o.m. 

2021 

Ane Dybvig 

Levanger 

    (LIPS møtende 

vara medlem) 

x Foreslås av LIPS, 

oppnevnes av Fagstyret 

Sara Grønn, Oslo  

* 

 

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 
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Funksjonstid 4 år – halvparten på valg hvert 

annet år                                                              

*Supplert  - **Justert periode 

 

 

 

Rettspsykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  16-20 

20-24 

Niclas Halvorsen 

Kristiansand S. 

 
  

2.  21-24* Ketil Ødegaard 

Bergen 

 
  

3.  *15-16 

16-20 

20-24 

Øyvind Duguid Jensen  

Leder, Kristiansund N. 

 
  

4.  18-22 Siv Pignatiello 

Nestelder, Oslo 

x Anne Wold, 

Oslo 

22-26 

5.  18-22 Per Ola Rørvik, 

Tromsø 

x Per Ola Rørvik, 

Tromsø 

22-26 

6.  *16-18 

18-22 

Anne Wold  

Oslo 

x LIS, oppnevnes av 

LIPS 

 

Ikkje avklart per 

20.01.22 

22-26 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 
 

 

 

Psykiatriveka  

 

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. 

x Spesialitetskomiteen 

utnevner medlem 

sjølv 

22-26 
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5.  18-22 Nora Vaag Miller 

Bodø 

x Nora Vaag Miller 

Bodø 

22-26 

6.  *18-22 Karen Alvestad Aukrust 

Trondheim 
x Jesper Finsnes 

Stavanger 

LIS, oppnevnes av LIPS 

22-26 

 

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  

Oslo   

x Astrid Hornslien, Oslo 22-26 

4.  18-22 Håvard Bentsen 

Oslo 

x Ikkje endeleg avklart 

per 20.01.22 

22-26 

5.  16-20 

20-24 

Torbjørn 

Elvsåshagen 

Oslo 

  

Oppnevnes av  

Norsk Nevrologisk forening 

 

6.  18-22 Jeanette Brun 

Larsen, 

Trondheim 

x Jeanette Brun Larsen, 

Trondheim 

 

LIS, oppnevnes av LIPS 

22-26 

 

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 x Har avklart med 

kandidat, Jeanette Bjørke 

ventar på å få navnet per 

20.01.22  

22-26 
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2.  20-24 Hina Shafiq 

Oslo 
   

3.  18-22 Sharam Shaygani 

Oslo 

x Arman Motlagh, 

Sørlandet  
22-26 

4.  20-24 Zhanna Khan 

Oslo  

 LIS, oppnevnes av 

LIPS 

 

5.  18-20* 

20-24 

Øystein Sørbye 

Oslo/Karasjok 
 Oppnevnes av Nbupf  

6.  18-22* Ihuaku Nkechi Ndukwe 

Akershus  
x Oppnevnes av Nbupf 

(er også LIS, men 

representererer Nbupf) 

22-26 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 
 

 

I tillegg er det suppleringsvalg i følgende utvalg: 

 

 

Utvalg for CL psykiatri og psykosomatisk medisin 

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  *19-23 Ane Toft 

 Trondheim 

x Siv Pignatiello, 

Rikshospitalet 

22-23* 

2.  **18-

21 

21-25 

Ásgeir Bragason 

Oslo, leder 

 
  

3.  20-21* 

21-25 
Signe Dørheim 

Sandnes 

Ass.medl. 20-21 

x Margareth Klingenberg 

Larsen, Kristiansand 

22-25* 

4.  *17-18 

**18-

23 

Britta S. Bürker 

 Oslo 

   

5.  *19-23 Boris von Hoff 

Oslo 
   

6.  21-25 Birgitte Iversen 

Nord-Trøndelag 

 
 

LIS, oppnevnes av 

LIPS 

 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                               *Supplert  - **Justert periode 
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Følgende utvalg har valg i oddetallsår: 

 

 

Styrets leder  

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

 Periode 

21-23 Lars Lien, Sykehuset 

Innlandet 

   

 

Funksjonstid 2 år – på valg i oddetallsår                                                                                        *Supplert  - **Justert 

periode 
 

 

 

 

Alderspsykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.                  

19-23 

Pernille Hegre Sørensen 

        Stavanger 
   

2.                  

19-23 

Eirik Kjelby 

Bergen  
   

3.  17-21 

21-25 

Marit Tveito  

Oslo  

 
  

4.  17-21 

21-25 

Håkon P Holvik Torgundrud  

Arendal 

  
 

5.  21-23** Jessica Gabin 

Trondheim 
 LIS, oppnevnes av 

LIPS 

 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 
 

 

 

Etikk og grunnlagsproblemer i psykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 
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1.  19-23 Jakob Lundeby 

Kirkebak 

Fredrikstad 

   

2.  19-23 Britt J. Baryar 

Hedmark 

   

3.  21-23* Arne Thorvik 

Tønsberg 

 
  

4.  21-25 Ingrid Bull 

Stavanger 

   

5.  21-25 Sjur Seim 

Oslo 

 
  

6.  21-25 Vegard Solberg 

Dørum, Blakstad 

(LIS)  

 
LIS, oppnevnes av 

LIPS 

 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 
 

 

 

 

Samfunnspsykiatri 

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  23-25 Mari Aalbu Fokstugu 

Trondheim 

   

2.  19-23 Benjamin Selsøe 

Ebeling 

Oslo 

   

3.  21-25 Ieva Leskauskaite 

Bergen 

   

4.  21-23** Gry Strøm 

Trondheim 

 LIS, oppnevnes av 

LIPS 

 

5.  19-23 Ranveig E. Pütz  

Oslo 
 Oppnevnt av Nbupf  

6.  21-25 Knut Morken Skagen  

 
Oppnevnt av Nbupf 

 

 

Funksjonstid 4 år                                                                                                                              *Supplert  - **Justert periode 
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Psykoterapiutvalget 

 

Funksjonsår Navn På 

valg/ 

Går ut 

 

Innstilling Periode 

 

1.  21-

23** 

Gintare Bubenaite 1*) 

Oslo 

Privat 

   

2.  21-25 Merete Isachsen 1*) 

Salten DPS, Bodø 

Offentleg 

   

3.  21-

23** 

Tone Madland Skeie  

2*) og 3*) 

Stavanger 

   

4.  21-25 Tone Tveit 2**) 

Bergen 
Offentleg 

   

5.  21-25 Marit Myklebust 3**) 

Haugesund 

Offentleg 

   

6.  21-

23** 

Åsa Rekdal 3*) 

Bergen 
   

7.  21-25 Marianne Smetop 2***) 

Molde 
LIS, innstilles av LIPS 

 
 

 

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 
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LIS i utvalg: 

 

Utvalg  Representant Funksjon

speriode  

Kontaktdetaljer  Ferdig 

spesialist 

 

1. Styret Jessica Gabin 

Trondheim 

21-23   

2. 

Valgkomiteen 

Ikkje avklart per 

20.01.22  

22-24   

3. Spesialitets-

komiteen 

Sara Grønn, Oslo  

 

Ikkje avklart per 

20.01.22 

 

Egne 

periodar  

  

4. Psykoterapi-

utvalg 

DNLF 

oppnevnt 

organ 

Marianne Smetop 

LIS under 

utdanning i 

gruppeterapi 

21-25 m-smetop@online.no   

 

Npf utvalg med valg i oddetallsår 

 

5. Utvalg for 

alderspsykiatri 

Jessica Gabin, 

Trondheim 

  

21-23**   

6. Utvalg for 

samfunns-

psykiatri 

Gry Stub Strøm, 

Trondheim 

 

Benjamin Selsøe 

Ebeling  

21-23** 

 

19-23 

  

7. Utvalg for 

etikk og 

grunnlags-

problematikk 

Vegard Solberg 

Dørum, 

Blakstad 

 

Jakob Lundby 

Kirkebak  

21-25 

 

 

 

19-23 

  

8. Utvalg for 

psykosomatikk 

og CL-

psykiatri 

Birgitte Iversen  21-25   

 

Npf utvalg med valg i partallsår 

 

9. Utvalg for 

rettspsykiatri 

Ikkje avklart per 

20.01.22  

22-26    

10. Utvalg for 

psykiatriveka  

Jesper Finsnes, 

Stavanger  

22-26 jesper.fredrik.damgard.fi

nsnes@sus.no  

 

 

mailto:m-smetop@online.no
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11. Utvalg for 

biologisk 

psykiatri 

Jeanette Brun 

Larsen 

Trondheim  

18-22 

22-26 

Jeanette.brun.larsen@stol

av.no  

Jeanette.haugen.larsen@

gmail.com  

 

12. Utvalg for 

transkulturell 

psykiatri og 

global mental 

helse 

Zhanna Kan 20-24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vedtekter for Npf 
 

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: 

Årsmøte 

Styre  

Valgkomité 
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Underforening for leger i spesialisering 

Andre faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet. 

§ 7 Årsmøtet  

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

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

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

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

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

sender saksliste minst tre uker før årsmøtet.  

Årsmøtet skal behandle: 

Styrets beretning 

Revidert regnskap 

Styrets budsjettforslag 

Kontingent 

Valg av styret 

Valg av representant og vararepresentant(er) til landsstyret 

Valg av revisor 

Valg av valgkomité 

Valg av andre faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet 

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.  
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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.  

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.  

§ 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.  

§ 11 Valgkomitéen  

Valgkomitéen består av valgkomitéens leder valgt på årsmøtet og en LIS-representant valgt 

på LIS underforeningens årsmøte, LIPS, begge valgt for to år av gangen, samt et medlem 

oppnevnt fra styret. Valgkomitéen innstiller overfor årsmøtet kandidater til medlemmer av 
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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.  

§ 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.  

 

 

 

 

 


