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PSYKIATRIVEKA 2006
– for leger innen psykiatrien

Britannia Hotel, Trondheim
4. – 8. september
www.psykiatriveka.no

Kjære kolleger
Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i regi av Norsk Psykiatrisk Forening.
Arrangementet vil finne sted 4 - 8.september i Trondheim.
Veka er ment å være et møtested for psykiatere og leger under
spesialistutdanning i psykiatri..
Faget vårt har vært under stadige krav om endring og tilpassing til vedtatte
strukturendringer i tilbudet til våre pasientgrupper. Nedbygging av de store
institusjonene, spredning av fagmiljøer ut på mindre distriktsenheter har gjort at
fagmiljøet har vært under press. Økende krav om dokumentasjon og rapportering
har stykket opp hverdagen og gjort at mange av oss føler vi har gått bort fra
å behandle pasienter til å administrere pasientene.
Samtidig vet vi at våre psykiatertjenester er mer etterspurt enn noen gang.
Det er blitt opprettet en rekke psykiaterstillinger, men utdanning av nye
spesialister har ikke holdt tritt, slik at mange stillinger står ledige.
Vi vet at andre typer fagarbeidere blir ansatt på DPSer og poliklinikker. Disse er
ofte avhengige av psykiaterens bistand for å kunne betjene pasienter. Man må
hjelpe til med veiledning, diagnostikk, medisinering, vedtak og rapportskriving. Dette
øker igjen belastningen på psykiateren og utfordringene er mange.
For å møte utfordringene er det viktig å ha et godt kollegialt nettverk og være faglig
sterke. Psykiatriveka er ment å være en møteplass hvor begge disse
kravene blir møtt. Rammene er optimale for sosial og faglig utveksling, det faglige
programmet bredt, med tilbud til så vel den nye utdanningskandidaten
som tilden rutinerte overlegen.
Vi tilbyr tellende kurstimer innen kjerneområder, vi tilbyr siste nytt fra
forskningsfronten og glimt fra god klinisk praksis.
Det blir plenumsforedrag og parallellsesjoner.
En halv dag er viet foreningen og foreningssaker og vi er på vei fra å være
en interesse- og spesialforening til å bli en fagmedisinsk forening.
Legeforeningen vil bli mer desentralisert og mer ansvar og oppgaver vil bli
lagt ut til regionen. Hva dette vil innebære for oss er bare ett av punktene
vi kan drøfte formelt og uformelt under Psykiatriveka.
Men ..for at dette skal bli en møteplass er vi avhengige av at vi møter frem.
Vi er nå den nest største spesialforeningen med nærmere 1200 medlemmer.
Jeg tror ikke det er urealistisk at en tredjedel møter frem i Trondheim. Det er jo en
historisk begivenhet man ikke må gå glipp av.
Jeg gleder meg, og gleder meg til å treffe flest mulig av dere der.
Gerd Ragna Bloch Thorsen
Leder Norsk psykiatrisk forening
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Vi i Etterutdanningsutvalget vil med dette ønske deg
velkommen til Psykiatriveka 2006 i Trondheim!
Psykiatriveka er et kurs for psykiatere og leger under spesialisering i psykiatri.
Dette er et nytt kurs fra foreningens side, men representerer både en fortsettelse og
en utvidelse av de tidligere etterutdanningskursene. I tillegg vil foreningens årsmøte
og en del av foreningens andre møter bli avviklet i løpet av denne uken.
Det faglige programmet er laget i samarbeid med flere av foreningens underutvalg,
forskjellige forsknings og fagmiljøer i Norge. Lokal komite i Trondheim har i tillegg
vært svært engasjerte og bidratt sterkt til det faglige innholdet i programmet.
Psykiatriveka har som en av sine målsetninger å presentere deltakerne for
forskningsfronten innen fagets hovedområder. En rekke anerkjente norske forskere
og fagfolk vil bidra sterkt til dette. I tillegg gleder vi oss til å høre professor Merethe
Nordentoft fra Danmark presentere meget interessante resultater fra sin
behandlingsstudie på psykoser og Professor Manfred Spitzer fra Tyskland som tar
for seg dopaminsystemets neurobiologi ved schizofreni.
Ved å tilby parallellsesjoner flere av dagene håper vi at vi lykkes i å gjøre det faglige
programmet tilstrekkelig fleksibelt i innhold til at flere av dere kan velge ut i fra
interesse og behov. Vi ber dere spesielt legge merke til YLF forum onsdag formiddag, en parallellsesjon spesielt med tanke på utdanningskandidatenes behov.
Parallellsesjonen hvor forskningsmiljøene og doktorander innen psykiatrien spesielt
er invitert til å presentere sine nye arbeider tror vi også vil vekke interesse hos
mange og gi en interessant innføring i hva som skjer på dette området.
Vi i Etterutdanningsutvalget har også hatt et ønske om legge til rette for at kurset blir
en møteplass for psykiatere og leger under spesialisering i faget, noe vi tror er viktig
for vår identitetsbygging. Ærverdige Britannia Hotel med sin atmosfære tror vi vil
bidra til dette, likeså sosiale arrangementer som konsert i Nidarosdomen
og mottakelse i Erkebispegården.
Vi gleder oss til å se deg på Psykiatriveka 2006!
Tore Buer Christensen, Solveig Klæbo Reitan og Helle Schøyen

Lokal arrangementskomité i Trondheim
er minst like spent som alle andre på den første uka med kurs og møter for
landets psykiatere. Vi gleder oss til et godt program, til å presentere byen vår
og til å møte kolleger fra hele landet.
Vi ser fram til faglig oppdatering, til engasjerte diskusjoner og til
at alle får knytte nye kontakter.
Vi ønsker alle velkommen til Psykiatriveka 2006 i Trondheim 4. – 8. september.
Solveig Klæbo Reitan, Leder for lokal komite
Liv Sjøvold, Divisjonssjef, Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital
Olav M. Linaker, Faggruppeleder, psykiatri NTNU
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Invitasjon til å holde
vitenskapelige innlegg av egne arbeider under
Psykiatriveka 2006
Norsk Psykiatrisk forening vil invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskapelige arbeider i forbindelse med foreningens ”Psykiatriveka” i Trondheim
4.-8. September 2006. Dere inviteres til muntlige fremlegg som hvert vil vare 8
minutter med 2 minutter til spørsmål, altså totalt 10 minutter.
Fremleggene vil bli holdt onsdag 6. september kl 09 til 13.
Abstract av innlegget kan ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle
referanser. Abstractet deles opp i:
Tittel på innlegget.
Navn på forfatterne uten titler; Etternavn, fornavn. Adresse og - mail til
førsteforfatter.
Formålet med studien, Metode, Resultater og Konklusjon.
Abstract sendes: Gunnar Morken npf06@medisin.ntnu.no innen 1.juni 2006 og vil
bli trykket i et hefte til deltakerne ved kongressen. Der er kun elektronisk
påmelding, det er en fordel om abstractet skrives i Word.
Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité.
I tillegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller
internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2005 velkommen til å presentere
disse posterne under kongressen.
Påmelding av postere innen 15.august 2006
til Gunnar Morken npf06@medisin.ntnu.no

Godkjenning:
Kurset er av Dnlf godkjent som både videre- og etterutdanning for
psykiatri med totalt 33 timer. Det er også mulig å få godskrevet
enkeltdager, da med timeantall som angitt for hver dag i programmet
(hhv 7, 9, 4, 7 og 6 timer).
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PROGRAM
MANDAG 4. SEPTEMBER
Godkjente timer: 7
10.00

Registrering

11.00

Enkel lunsj

12.00

Velkommen og praktisk informasjon
Ved arrangementskomiteen
Velkommen
Ved Gerd Ragna Block Thorsen, leder Norsk psykiatrisk forening,
psykiater, Stavanger Universitetssykehus.

12.05

Møteleder: Prof K.Gunnar Gøtestam
12.15 The Neurobiology of the Dopamin system: From Schizophrenia to
Neuroeconomics.
Manfred Spitzer, MD, PhD, Medical Director, professor and chairman of
the Psychiatric Hospital at the University of Ulm.
14.00 Pause

Møteleder: Overlege Dagfinn Green
14.15 Tidlig behandling av psykoser har effekt: Resultat fra OPUS studien.
Merethe Nordentoft,Ph.D, forskningsansvarlig overlege Bispenbjerg
Hospitals psykiatriske avdeling, København, Danmark.
15.45 Pause
16.00 Depresjon og suicidalitet hos pasienter med førstegangspsykose.
Ingrid Melle, Seksjonsoverlege/forsker dr.med., Divisjon psykiatri, Ullevål
universitetssykehus, Oslo.
16.45 Bare gener? Relevante risikofaktorer for psykoseutvikling.
Ingrid Melle
17.30 Pause
17.45 Er det mulig å forebygge pseudovitenskap i psykiatrien?
Ved Tor Kjetil Larsen, førsteamanuensis-II, dr.med., Universitetet i
Bergen, forsker Universitetet i Oslo.
18.30 Slutt på faglig program.
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TIRSDAG 5. SEPTEMBER
Godkjente timer: 9
Professormøtet løper parallelt med programmet forøvrig (egen invitasjon).
Møteleder: Overlege Knut Langsrud
08.30 Kognitive forandringer ved schizofreni.
Else Marie Løberg, dr. psychol, Haukeland Universitetssykehus,
Sandviken, Bergen
09.15 Pause
09.30 Psykoser-genetikk og epigenetikk.
Torfinn Hynnekleiv, konstituert overlege/forsker Sykehuset Innlandet,
Reinsvoll/Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet.
10.15 Pause
10.30 Psykoterapi ved schizofreni/psykoser.
Reidar Kjær, psykiater, Oslo
11.15 Pause
11.30 R. Kjær – fortsetter
12.15 Pause
12.30 Psykofarmakologi ved schizofreni/psykoser.
Lars Tanum, avdelingsoverlege dr.med., Diakonhjemmet sykehus, Oslo.
13.15

Lunsj

PARALLELLE SESJONER A 1 – 3. (14.00 - 16.45/18.00)
Sesjon A1:
ETIKK I PSYKIATRIEN - 14.00-18.00
(Programmet er sin helthet ved NPF´s utvalg for grunnlagsproblematikk)
Møteleder: overlege dr. philos. Jon Geir Høyersten
Tvang, paternalisme, rasjonalitet.; autonomi - empirisk og moralsk; Jus og etikk.
Lars Johan Materstvedt, Førsteamanuensis filosofisk inst., NTNU.
Suicidalitet; aggresjon, ondskapens plass i psykiatrien.
Jan Helge Solbakk, Prof. Dr. theol., cand.med. seksjon for medisinsk etikk,
Med.fak., UiO.
Rettspsykiatrisk virksomhet - bare moralisme?
Jon Geir Høyersten, overlege PhD, Psykiatrisk divisjon, Haukeland
Universitetssykehus
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Sesjon A2:
PSYKOSER HOS ELDRE
(Programmet er sin helhet ved NPF´s utvalg for alderspsykiatri)
14.00

14.45
15.00

15.45
16.00

16.45

Sent debuterende psykoser hos eldre.
Asgeir Bragasson, overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk,
Diakonhjemmets sykehus,Oslo.
Pause
Psykotiske symptomer hos demente.
Geir Selbæk, overlege, Alderspsykiatrisk kompetansesenter,
Sykehuset Innlandet HF
Pause
Antipsykotisk legemiddelbehandling hos eldre.
Bernhard Lorentzen, avdelingsoverlege, Alderspsykiatrisk avdeling,
Diakonhjemmets sykehus.
Slutt

Sesjon A3:
KOGNITIV TERAPI (14.00 - 17.00)
(Programmet er i sin helhet ved Institutt for kognitiv terapi)
Møteleder: Gunnar Morken, førsteamanuensis, Psykisk helsevern,
St Olavs hospital/NTNU
Treating schizophrenia with CBT.
Nicholas Tarrier, Professor of Clinical Psychology, Divison of Clinical Psychology,
School of Psycological Sciences, University of Manchester.

Sosialt program
19.30

Erkebispegården.
Mottagelse ved Trondheim kommune,
inkludert bl.a. ”kveldsmat” og musikk
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ONSDAG 6. SEPTEMBER
Godkjent som 4 timer

PARALLELLE SESJONER: B 1-2 (09.00 - 12.00)
Sesjon B1:
”FRIE FORELESNINGER”
Se egen påmelding vedr. vitenskapelige innlegg, side 4 i programmet.
Forskningsmiljøer og dr.grads stipendiater presenterer sine nyeste resultater.
Vitenskaplig komité og møteledere: Gunnar Morken og Olav Linaker

Sesjon B2:
FORUM FOR UTDANNINGSKANDIDATER/SPESIALISTUTDANNING
Møteleder: Solveig Klæbo Reitan
Spesialitetskomiteen i Psykiatri vil være tilgjengelig / til stede
Om psykiateridentitet mm. Undersøkelse blant svenske spesialistkandidater.
Tanja Svirkis, psykiater,Turku, Finland.
EFPT-Europeisk organisasjon for utdanningskandidater i psykiatri.
Tanja Svirkis
Deler av spesialistutdanningen i utlandet? Utvekslingsprogrammer.
Randi Kristoffersen Engløkk, assistentlege, Stavanger
Referat fra møter med foreninger for utdanningskandidater i psykiatri i resten av
Europa. Solveig Klæbo Reitan, overlege dr. med., evt m.fl.
Evt innlegg ved evt nordiske gjester.
NPF-LIS (underutvalg for utdanningskandidater), ønsker vi det? Innledning og
debatt.
12.00

Lunsj

13.00-18.00

Årsmøteforhandlinger

Sosialt program:
19.00
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Årsmøtemiddag inkl underholdning
Speilsalen Britannia Hotel

TORSDAG 7. SEPTEMBER
Godkjente timer: 7

PARALLELLE SESJONER: C1 – 3 (09.00-12.00)
Sesjon C1:
OM Å KOMME TIL I TIDE - FOREBYGGING AV PSYKISK LIDELSE
Arr.: Utvalg for forebyggende psykiatri
Forebygging og evidens - hva er forebygging, hva vet vi og hva er mulig å vite?
Terje Øiesvold, klinikksjef, dr.med. Bodø
Forskningsbasert forebygging i psykiatrien, eksemplifisert ved resultater fra TIPS.
Jan Olav Johannessen, sjeflege, Stavanger Universitetssykehus.
Sosialpsykiatri og folkehelse - forventninger og muligheter i et DPS.
Britt Arntsen, avdelingsoverlege. Lofoten

Sesjon C2:
PERSONLIGHET – NØKKELEN TIL DEN BIOPSYKOSOSIALE
SYKDOMSMODELLEN?
Arr: Utvalg for grunnlagsproblemer, NPF i samarbeid med Avdeling for personlighetspsykiatri, UUS
Seminaret har som tema å belyse personligheten som integrerende instans
mellom hjerne, sinn og sosial forståelse og samhandling
09.00

09.30

Introduksjon. Hva er substansen i den biopsykososiale
sykdomsmodellen?
Erik Falkum, professor Institutt for psykiatri, UiO/ DPS Vinderen,
Diakonhjemmet sykehus
Det biologiske grunnlaget. Om arven fra Descartes. Om evolusjon av
hjernen, den spesifikt menneskelige tenkeevnen og affektenes betydning
for selvet. Om mentalisering og interpersonlig fortolkende funksjon.
Sigmund Karterud, professor Institutt for psykiatri, UiO/Avdeling for per
sonlighetspsykiatri, Ullevål universitetssykehus

10.00

Pause

10.15

Det biopsykiske grunnlaget: Om utviklingen av ”the social brain”, mentalisering og interpersonlig fortolkende funksjon hos individet gjennom til
knytningssystemet. Om det svekkede selvet og affekter på avveier.
Øyvind Urnes, seksjonsoverlege Avdeling for personlighetspsykiatri,
Ullevål universitetssykehus.
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10.45

11.15

Den biopsykososiale sammenhengen. Om sammenhengen mellom personlighetsforstyrrelser, dårlig evne til mentalisering, dårlig interpersonlig
fortolkende funksjon og svekkelse av selvet. Kritiske merknader til trekk
teorien for personlighetsforstyrrelse. Konsekvenser av personlighetsforstyrrelse for sosial funksjon, livskvalitet og symptomlidelser.
Theresa Wilberg, forskningsleder Avdeling for forskning og
undervisning, Ullevål universitetssykehus.
Diskusjon

Sesjon C3:
RUSMIDLER I PSYKIATRISKE SENGEAVDELINGER
Arr.:
Lokal komite
Møteleder:
09.00

09.30

10.00
10.30

11.00

11.30

12.00

Tomas Dillner, konst. overlege.

Bruk av rusmidler ved akutte innleggelser i psykiatriske sykehus.
John Christian Fløvig, overlege, Psykisk Helsevern, St. Olavs
Hospital/NTNU.
Effekter av rusmidler ved innleggelse i ”Psychiatric Intensive Care Units”
(skjermede akuttenheter).
Arne Vaaler, avdelings sjef, Psykisk Helsevern, St. Olavs
Hospital/NTNU.
Kaffepause
Integrert rusbehandling i psykiatrisk akuttavdeling. Motiverende intervju.
Gunnhild Bagøyen, overlege, Psykisk Helsevern, St. Olavs
Hospital/NTNU.
Rus og psykose i psykiatrisk sykehuspost
John Christian Fløvig, overlege, Psykisk Helsevern, St. Olavs
Hospital/NTNU.
Rus-screening. Kan vi stole på hurtigtester?
Gunnhild Bagøyen, overlege. Psykisk Helsevern, St. Olavs
Hospital/NTNU.
Lunsj

Lokalt utformet program:
13.00 -13.50
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Hvordan få til klinisk, pasientnær forskning i psykiatriske
avdelinger?
Olav Linaker, professor dr.med., NTNU

PARALLELLE SESJONER: D1 – 3 (14.00-17.30)
(Programmet er i sin helhet ved lokal komite)
Sesjon D1:
HVORDAN KAN DATA FRA EPIDEMIOLOGISKE STUDIER
BEDRE KLINISK PRAKSIS?
Møteleder:

14.00

14.30
15.00
15.30

16.00
16.30

17.00
17.30

Eystein Stordal, overlege dr.med., Psykiatrisk avd.
Sykehuset Namsos / NTNU.

HUNT data og biobank; muligheter og begrensninger for klinisk og epide
miologisk psykiatriforskning.
Ottar Bjerkeset, overlege Sykehuset Levanger / NTNU
Kombinasjon depresjon og diabetes.
Anne Engum, Stjørdal DPS
Kaffepause
Flerdimensjonal tilnærming til spiseforstyrrelsens epidemiologi
K. Gunnar Gøtestam, prof dr med NTNU og Einar Vedul-Kjeldås NTNU
Sosiale ulikheter i helse.
Steinar Krogstad, overlege dr.med., Sykehuset Levanger / NTNU
Er metabolsk syndrom og endring i blodtrykk assosiert med angst og
depresjon?
Bjørn Hildrum, overlege, Sykehuset Namsos
Depresjon i befolkningen – implikasjon for forebygging og klinikk.
Eystein Stordal, overlege dr. med. Sykehuset Namsos / NTNU
Slutt for dagen

Sesjon D2:
ORGANISKE AFFEKTIVE TILSTANDER
Møteleder: Karl Henrik Melle, sjefslege Psykisk helsevern St. Olavs hospital
14.00

14.30

15.00
15.30

Organiske betingede affektive lidelser: En underdiagnostisert gruppe psykiske lidelser?
Ulrik F. Malt, professor dr.med., Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet
Fenomenologisk stratifisering i en pasientpopulasjon med ”Recurrent
Brief Depression”.
Hans Løvdahl,spesiallege, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet
Kaffepause
Pasienter med korte depressive episoder og samtidig hurtig fluktuerende
psykiatriske symptomer (”Unstable Affective Syndrome” (UFS)).
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16.00
16.30

17.00
17.30

En sammenligning mellom UFS og Major Depressive Episodes (MDE) i
en ”Psychiatric Intensive Care Unit” (PICU).
Arne Vaaler, avd.sjef Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital/NTNU
EEG og QEEG funn i pasienter med UFS sammenlignet med MDE.
Marte-Helene Bjørk, forskerlinjestudent, DMF, NTNU
Klinisk nevrologiske funn hos pasienter med AUDS sammenlignet med
MDE.
Geir Bråthen,dr.med., Nevrologisk avdeling St. Olavs Hospital/NTNU
Psykotrope effekter av anitepiletika
Eylert Brodtkorb, dr.med., Nevrologisk avdeling St. Olavs Hospital/NTNU
Slutt for dagen

Sesjon D3:
BIPOLARE LIDELSER MED FOKUS PÅ BRAIN STUDIEN
Møteleder:

14.00

14.30

15.00
15.30
16.00
16.30

17.30

Gunnar Morken, førsteamanuensis, Psykisk helsevern,
St. Olavs Hospital/NTNU

BRAIN studien. Idégrunnlag, organisering, metode.
Gunnar Morken, førsteamanuensis, Psykisk Helsevern, St. Olavs
Hospital/NTNU.
Data fra TOP- og BRAIN studiene. Hva kan vi forvente selv å generere
av kunnskap om sammenhenger mellom pheno- og genotype ved
bipolare lidelser?
Ole Andreassen, professor dr.med.,
Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus/Universitet i Oslo.
Kaffepause
Sosiodemografiske forhold ved bipolare lidelser. Data fra BRAIN studien.
Helle Schøyen, overlege, Jæren DPS.
Migrene og affektive lidelser.
Kjetil Ødegaard, overlege, Sandviken sykehus/Universitetet i Bergen.
Diskusjon etter sesjon mellom innledere og deltagere. Hvordan kan
kliniske forskningsnettverk organiseres? Fordeler og ulemper med
BRAIN-modellen.
Gunnar Morken, førsteamanuensis, Psykisk Helsevern,
St. Olavs Hospital/NTNU.
Slutt for dagen

Sosialt program:
19.00
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Nidarosdomen, konsert med
Nidarosdomens guttekor
– omvisning

FREDAG 8. SEPTEMBER
Godkjent som 6 timer
Møteleder: Overlege Gunilla Fosse
09.00

09.45
10.00
10.45

Biologiske hjerneforandringer og implikasjoner av disse ved schizofreni
Hugo Jørgensen, professor dr. med. Haukeland Universitetssykehus,
Sandviken, Bergen.
Pause
Psykisk utviklingshemming og psykose
Olav Linaker, professor dr. med.
Pause

HVA SLAGS TERAPI SKAL VI BRUKE, - BØR VI VELGE, KAN VI VELGE?
HVA KAN VI LÆRE?
Møteleder: Synnøve Bratlie, psykiater, Oslo
11.00

En sykehistorie: Presenteres av S. Bratlie
Fire kliniske innlegg:
På bakgrunn av på forhånd tilsendt klinisk materiale legger fire klinikere
fram et tenkt behandlingsopplegg og forløp ut fra sitt teoretiske ståsted.

11.10

Psykodynamisk behandling.
Waldemar Platou, psykiater, Oslo.
Kognitiv behandling.
Tone Madland Skeie, overlege Universitetssykehuset i Stavanger.
Selvpsykologisk orientert gruppebehandling.
Else Margrethe Berg, psykiater, Oslo
Biologisk behandling.
Dag Årskog, overlege DPS Gjøvik.

11.30
11.50
12.10

12.30

Lunsj

13.00
13.45

Diskusjon med salen
Møteleder S. Bratlie
Enten - eller? Både - og? Erfarne klinikere oppsummerer i forhold til
dagens innlegg og hverdagens kliniske virkelighet.
Ved Olav Linaker og Ola Røstum, begge Trondheim.

14.00

Avslutning
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
STED/TID: Britannia Hotel, Trondheim 4. – 8. september 2006
KURSAVGIFT:
Deltakelse 1 dag
Deltakelse 2 dager
Deltakelse 3 dager
Deltakelse 4 dager
Deltakelse 5 dager

kr 1.200,kr 1.600,kr 2.200,kr 2.800,kr 3.400,-

Obligatorisk dagpakke pr dag kr 410,Dagpakken inkluderer leie av møtesal,kaffepauser og lunsj.
Bespising/kuturelle arrangement (Alle priser er pr.person.)
Kursmiddag mandag og torsdag, Britannia Hotel (pr. stk)
Mottakelse i Erkebispegården inkl. bespisning
Årsmøtemiddag onsdag på Britannia Hotel

kr 290,kr 220,kr 795,-

OVERNATTING:
Enkeltrom pr. natt/pers kr 810,- / dobbeltrom pr. natt/pers kr 510,PÅMELDINGSFRIST: 20.juni. Etter denne dato kommer et tillegg på kr 500,-.
PÅMELDING: Må skje skriftlig pr. fax, post eller mail.
Faktura/bekreftelse på bestillingen (deltakeravgift, sosiale aktiviteter og overnatting) sendes ut etter påmeldingsfristens utløp
Programmet finnes også på www.psykiatriveka.no
PÅMELDINGEN SENDES TIL:
KURS OG KONGRESSERVICE, “NPF”, 7340 OPPDAL
Tlf.72 42 34 48 Fax 72 42 34 40
e-mail: post@kursogkongress.no
AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 15.juli kr 500.-.
Etter 10. august betales full deltakeravgift.
REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Trondheim Lufthavn
Værnes med 40-65% rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker
tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Spørsmål vedr. flytider/priser:
BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM.
Tlf. 73 54 53 50 faks 73 54 53 60
Kontaktperson: Wenche Foss epost wenche.foss@berg-hansen.no
BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse.
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PÅMELDINGSSKJEMA
«Psykiatriveka 2006»
Sendes: KURS & KONGRESSERVICE “NPF”, 7340 Oppdal. Fax:72 42 34 40.
____________________________
Etternavn

_______________________________
Fornavn

_______________________________
Tittel
________________________________________________________________
Arb.sted
________________________________________________________________
Adresse arb.
_________________________________________
Pnr/sted
____________ ________________
Tlf.
Faks

________________________________
Email

Dagdeltakelse: Mandag ❏ Tirsdag ❏ Onsdag ❏

Torsdag ❏ Fredag ❏

FAGLIG PROGRAM – påmelding til parallelle sesjoner Velg sesjon/sett kryss
Tirsdag 5.september 14.00 – 17.00/18.00
A
1❏
2❏
3❏
Onsdag 6.september 09.00 – 12.00
B
1❏
2❏
Torsdag 7.september 09.00 – 12.00
C
1❏
2❏
3❏
14.00 – 17.30/18.00
D
1❏
2❏
3❏
KULTURELLE ARRANGEMENTER /BESPISNING
Middag mandag ❏ Mottakelse i Erkebispegården inkl. bespisning tirsdag ❏
Årsmøtemiddag onsdag ❏ Konsert i Nidarosdomen torsdag ❏
Middag torsdag (etter konserten) ❏
OVERNATTING
Ønsker ikke overnatting ❏ Ønsker overnatting i: Enkeltrom ❏

Dobbeltrom ❏

Deler rom med _______________________________________
Ankomst dato____

Avreise dato____

Ønsker røykerom ❏

Bemerkning (diett, allergirom osv.)
________________________________________________________________
REISE: Ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett: ❏
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B

Porto betalt
ved
innleveringa
p.p.

NORGE / NOREG

Snøfugl Grafiske as, 7340 Oppdal, 72 40 02 70

Avsender:
Kurs og Kongresservice
NO-7340 Oppdal

