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Velkommen kjære kollega!
Norsk psykiatrisk forenings fag- og foreningsuke, «Psykiatriveka», arrangeres nå 
for tredje gang. Hovedtema for uken er affektive lidelser, men gjennom forskjellige 
parallellsesjoner dekkes også svært mange andre aktuelle temaer innen faget vårt.
Det faglige programmet er utarbeidet i samarbeid med det lokale fag- og 
forskningsmiljøet i Bergen og foreningens underutvalg. Vi har forsøkt å samle temaene 
som presenteres, slik at det skal kunne være mulig å delta på alt fra en enkelt dag til 
noen få dager, hvis en ikke har anledning til å delta hele uken.

En rekke anerkjente forskere fra hele Norge bidrar også denne gangen sterkt til at dette 
kurset lar seg gjennomføre med et bredt tilbud av faglig svært aktuelle temaer som 
presenteres gjennom plenum eller parallellsesjoner. I tillegg kan vi takke Ketil Ødegaard 
og Jan Øystein Berle for at flere internasjonalt anerkjente forskere har takket ja til å 
bidra, deriblant Hagop Akiskal, Kay Redfield Jamison og Michael Berk.

Vi viderefører også i denne «Psykiatriveka» presentasjon av aktuell forskning i Norge 
i sesjonen «Frie foredrag», se «call for abstract» nedenfor. Som sist blir det også en 
sesjon rettet spesielt mot utdanningskandidatene.

Bergen er en vakker by og kjent for flere større kulturelle arrangementer. Lokal komité 
har utformet et sosialt program som gir en liten smakebit av det Bergen har å by på.

Vi håper at programmet for «Psykiatriveka 2009» også denne gang vekker deres 
interesse og lyst til delta. Gjennom deres deltakelse bidrar dere også til å gjøre kurset til 
en møteplass og et sted for faglig påfyll som vi mener at faget vårt trenger og fortjener.

1. november 2008

EttErutdanningsutvalgEt

Tore Buer Christensen, Solveig Klæbo Reitan, Helle Schøyen og Ellen Sofie Wessel.

lokal komité

Vigdis Elin Giæver Syrstad, Ketil Ødegaard, Jan Øystein Berle, Andreas Landsnes.
 

  Godkjenning
Psykiatriveka er godkjent med hhv 7, 7, 3, 7 og 5 timer for de enkelte dager samt  
29 timer for hele uken for utdanningskandidater til spesialiteten Psykiatri og  
Barne -og ungdomspsykiatri samt tilsvarende for etterutdanning.  
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Call for abstraCts

Invitasjon til å holde vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om egne arbeider 
under «Psykiatriveka 2009» 16-20. mars 2009 i Bergen.
Norsk psykiatrisk forening vil invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskapelige 
arbeider under årsmøtekongressen 2009. Dette er en viktig mulighet til å vise fram 
forskning for kolleger og synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge. Denne delen 
av «Psykiatriveka» er ikke minst viktig for nPF selv. Vi oppfordrer både nye i faget og 
de mer erfarne til å bidra. Dette er en god sjanse til å profilere din egen forskning og 
forskningsmiljøene må tenke på at et innlegg på veka kan bidra til bedret rekruttering av 
forskere med bakgrunn fra psykiatrien.

Frie foredrag:  
Dere inviteres til muntlige fremlegg som hvert vil vare 8 minutter med 2 minutter til 
spørsmål, altså totalt 10 minutter. Abstract av innlegget skal ha inntil 300 ord inkludert 
overskrift og eventuelle referanser.

Abstractet skal deles i:
•  Tittel på innlegget.
•  Navn på forfatterne uten titler; Etternavn, fornavn. Adresse og e-postadresse til     
førsteforfatter.
•  Formålet med studien, metode, resultater og konklusjon. Abstracter som angir i hvert 
fall noen resultater vil bli prioritert.

Abstract sendes: Gunnar Morken, gunnar.morken@ntnu.no innen 15. januar 2009 og 
vil bli trykket i et hefte til deltakerne ved kongressen. Det er kun elektronisk påmelding. Vi 
ber om at abstractet skrives i Word. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité 
bestående av Jørgen Bramness og Gunnar Morken.

PostErE 

I tillegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale 
kongresser siden årsmøtet i 2008 velkommen til å presentere disse posterne under 
kongressen. En stor og så komplett postersamling som mulig av det som har skjedd i 
løpet av 2008 er vårt mål. 
Påmelding av postere sendes til: Gunnar Morken, gunnar.morken@ntnu.no innen 15. 
februar 2009.
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MANDAG �6. mars

Møteleder: spesialist i psykiatri Vigdis Elin Giæver Syrstad, avdelingssjef, Psykiatrisk 
akuttmottak, Psykiatrisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.

09.30 Registrering og kaffe.

10.00 Velkommen og praktisk informasjon. 
 Ved etterutdanningsutvalget.

10.10 Velkommen. 
 Ved leder av Npf, sjefslege, dr. philos Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk 

klinikk, Stavanger universitetssjukehus.

10.30 Manic-Depressive Illness and Artistic Temperament. 
 Ved professor i psykiatri, Ph.D. Kay Redfield Jamison, The Johns   
 Hopkins  School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA.

11.15 Pause

11.30 Medication Non-Adherence in Bipolar Patients. 
 Ved professor i psykiatri, Ph.D. Kay Redfield Jamison, The Johns   
 Hopkins School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA.

12.15 Lunsj

13.15 Genetics of bipolar disorder, clinical implications. 
 Ved overlege dr.med. Ketil J. Ødegaard, avd. sjef, Stemning, Haukeland   
 universitetssykehus, 1. amanuensis, Institutt for klinisk medisin, med.   
 fak., UiB. 

14.00 Pause

14.15 - 1700  ParallEllE sEsjonEr 

1A Programmet er i sin helhet ved Psykoterapiutvalget.           
 Møteleder: Bjørn Ravneberg, privatpraktiserende psykiater i Oslo
 
      1. Om lege-pasientforholdet i Psykoanalytisk psykoterapi. Ved psykiater   
  og psykoanalytiker Lars Christian Opdal, privatpraktiserende i Oslo   
  og psykoterapiveileder på Akershus universitetssykehus. 
  Opdal foredrar om det dynamiske samspillet mellom terapeut og pasient og  
  illustrerer hvordan ubevisste prosesser gjør seg gjeldende i dette møtet. 
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 2.  Om lege-pasientforholdet i Kognitiv psykoterapi.
  Ved prof. dr. med. Egil Martinsen, Avdeling for forskning og fagutvikling,   
  Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus. 

     Kognitiv terapi framstår som den best dokumenterte terapitradisjonen,  
  slik det også framkommer i norske og utenlandske behandlingsanbefalinger. 
  Samtidig hevder Npf at lege-pasientforholdet er best forstått innenfor en  
  psykodynamisk forståelsesramme og krever at minst 2/3 av utdannings-   
  kandidatenes obligatoriske psykoterapiveiledning skal gis av psykodynamisk  
  utdannet psykoterapiveileder.  
  Hvordan forståes lege-pasientforholdet i kognitiv psykoterapi?

 3.  Psykoedukasjon ved bipolar lidelse - praktisk eksempel.   
  Ved prof. dr. med. Ole A. Andreassen, psykiatrisk divisjon, Ullevål   
  universitetssykehus og Institutt for Psykiatri.   
  Andreassen har de siste årene drevet et psykoedukativt program for   
  forebygging av bipolar lidelse og vil presentere programmet og praktiske   
  kliniske erfaringer fra dette arbeidet. 
 
 4.   Psykoterapi ved bipolar lidelse-oversikt over evidens. 
  Ved overlege, førsteamanuensis dr. med. Gunnar Morken, psykisk   
  helsevern, St. Olavs Hospital/NTNU. 
 
1B Programmet er i sin helhet ved utvalg for rettspsykiatri. 
 Møteleder: Privatpraktiserende spesialist i psykiatri Agnar Aspaas.

14.15 Aktuelle utfordringer i norsk rettspsykiatri.
 Ved overlege, spesialist i psykiatri Yngve Ystad, Psykiaterisk avdeling   
 Sykehuset Buskerud; leder i Utvalg for rettspsykiatri.

  
 15.00 Pause

 15.10  Om bevisstløshet i strafferetten; bør begrepet forlates?
 Ved assisterende fagdirektør, spesialist i psykiatri Hans-Gustav Theodor,  
 Psykiatrien i Vestfold. 
  

 15.40 Epidemiologiske betraktninger over begrepet bevisstløshet i    
  rettspsykiatrien – nasjonalt og internasjonalt.

 Ved spesialist i psykiatri Pål Hartvig, tilknyttet Kompetansesenter for   
  sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ullevål universitetssykehus Gaustad

 
 16.00 Vurdering av soningsdyktighet - en utfordring for psykiateren/den   
  offentlige lege.

 Ved spesialist i psykiatri og politilege, Stein Egil Ikdahl, Oslo politidistrikt.
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 16.30 Mellom Skylla og Karybdis: Kriminalomsorgens dilemmaer.
 Ved avdelingsdirektør i kriminalomsorgsavdelingen, Justis- og   
 politidepartementet. 

 16.50 Plenumskommentarer og avslutning.

1C Psykiateren som leder. Forutsetninger, utfordringer og hindringer.  
 Møteleder: Avdelingssjef, spes i psykiatri Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold

 Det er stort fokus på lederfunksjoner, både ut fra hvilke krav som skal stilles,   
 hvilke kvalifikasjoner en leder bør ha, og ikke minst i hvilken grad profesjons-   
 tilhørighet gir naturlige forutsetninger for å lede. I denne parallellsesjonen   
 vil vi sette fokus på ledelse sett fra psykiaterens ståsted, og belyse dette fra flere 
 vinkler: Gir lege og psykiaterutdannelsen spesielle forutsetninger for å være  
 leder? Bør psykiatere påta seg lederstillinger – gjør vi ikke mer nytte for oss ved  
 å behandle pasienter? Faglig ansvarlig, men ikke administrativ leder – en  
 utfordring i samhandling eller en pålagt oppgave uten verktøy? Inn og ut av   
 ledelse – når kan vi si nei til å ta ansvar, og når bør vi si nei. Psykiater uten pasient  
 – om identitetsproblemer og tap av tilhørighet. 
 
 Flere psykiatere med ledererfaring vil delta i denne sesjonen ta for seg sentrale  
 temaer som berører psykiaterens rolle som leder. Det vil settes av tid til innspill og  
 diskusjon. Nærmere omtale av deltagere legges ut på nettsidene.

19.00 Konsert i Mariakirken. ”Affekter i barokkmusikken”. 
20.00 Middag på konferansehotellet. (Bestilles separat).

TIRSDAG �7. mars

Møteleder: Overlege dr.med. Ketil J. Ødegaard Avd. Sjef Stemning, Haukeland   
Universitetssykehus, Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, med. fak., UiB.

09.00 Debut av bipolare lidelser. 
 Ved overlege/førsteamanuensis dr. med. Gunnar Morken, Psykisk   
 helsevern, St. Olavs Hospital/NTNU.

09.45 Is there such a thing as bipolar disorder? 
 Ved Seksjonsoverlege dr.med. Ingrid Melle Seksjon for psykoseforskning,  
 Avd FoU, Psykiatrisk Divisjon, Ullevål universitetssykehus. 

10.30 Pause

10.45 The making of an affectiveologist. A personal journey through  
 American psychiatry.
  Ved Hagop Souren Akiskal, M.D. Professor i psykiatri og direktør av det   
 internajonale stemningssenteret på San Diego Veterans Administration   
 Medical Center, San Diego, CA, USA.
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12.15 Lunsj

13.15 Intracellulære signalmekanismer og psykofarmaka.
  Ved Øyvind Melien, dr.med./kst avdelingssjef, avd. for klinisk farmakologi 
  Rikshospitalet HF/daglig leder av legemiddelkomiteen ved Rikshopitalet.
  
14.15 Pause

 

14.30 -17.00  ParallEllE sEsjonEr

2a Forebygging av bipolar lidelse.
 Programmet er i sin helhet ved utvalg for forebyggende psykiatri.
 Møteleder: Terje Øiesvold, klinikksjef Nordlandsykehuset-HF, 1. Amanuensis II,
 Universitetet i Tromsø.

 14.30 Bipolar lidelse, en mester i forkledning. Noen innledende  
  bemerkninger med relevans for forebygging. 
  Ved Terje Øiesvold, Klinikksjef Nordlandssykehuset-HF, 1. amanuensis II, UiT 

 14.45 Prevention of bipolar disorder. State of the art. 
 Ved Michael Berk, President of International Society for Bipolar   
 Disorder, Professor, University of Melbourne, Melbourne, Australia.

 15.45 Pause 

 16.00 Prevention of bipolar disorder. A staging model. 
  Ved Michael Berk.

2b Sesjonen er i sin helhet ved forskningsmiljøet tilknyttet universitetet i Bergen.
 Møteleder: professor dr. med. overlege Anders Lund, Universitetet i Bergen.

 14.30 Kognitiv fungering over tid hos alvorlig deprimerte pasienter. 
 Ved 1. amanuensis Åsa Hammar, Universitetet i Bergen. 

 15.15 I kva grad påverkar antidepressiva kognitiv funksjon? 
 Ved dr. med. Eva Biringer, Helse Fonna.

 16.15 Hva kan vi lære av funksjonell avbildning av hjernen ved psykiske   
  sykdommer?  
  Ved professor Kenneth Hugdahl, Universitetet i Bergen. 
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2C  kvalitet i behandling. sesjonen er i sin helhet ved kvalitetsutvalget.  
 Møteleder: Marit Bjartveit Kruger, Ullevål Universitetssykehus.

  1.  Måling av kvalitet - prosess, resultat og system. Motivasjon til faglig   
  forbedring?  
  Ved avd.overlege Marit Bjartveit Krüger, UUS.  

  Utgangspunkt er epikrisetid som kvalitetsindikator og UUS-prosjektet   
  "Epikrise i hånden" som eksempel på at kvalitetsmåling kan motivere til   
  faglig forbedring.

 2.  Bruk av psykometriske tester ved behandlingsevaluering - finnes det gode  
  IT løsninger? Erfaringer fra Modum Bad. 

 Ved overlege, PhD, Øyvind Rø, Modum Bad.

 Fokus vil da være det webbaserte innsamlingssystemet av data som vi har  
 utviklet på MB både på enkeltpasientnivå og på gruppenivå samt   
 erfaringer med bruk av Outcome Questionnaire 45 (Lambert) som 

  monitorering av psykoterapi i poliklinikken. 
 
 3.  Prosedyrer, retningslinjer og veiledere. Er det bra for sjela?  
  Ved professor, overlege dr. med. Olav M. Linaker, St. Olavs Hospital/  
  NTNU.  

2d Professormøtet for spesielt inviterte.
 
19.00 Mottakelse i Vestlandske kunstmuseum.

20.00 Middag på hotellet. (Bestilles separat).

ONSDAG ��. mars

Møteleder: Kristin Jordheim Bovim, klinikkdirektør psykiatrisk klinikk, Haukeland   
Universitetssykehus.

09.00   Highlights fra frie foredrag. 
   Ved  Overlege/førsteamanuensis dr. med. Gunnar Morken, Psykisk   

 helsevern St. Olavs Hospital/NTNU. 

09.45 Pause 
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10.00 – 12.00 ParallEllE sEsjonEr

Sesjon 3A og 3B er sesjoner der representanter for forskjellige forskningsmiljøer 
presenterer sine prosjekter. Se vedlagte invitasjon i programmet. Endelig program 
legges ut på web siden 14 dager før kurset. 

 3A Frie foredrag. 
  Møteleder: Overlege/førsteamanuensis dr. med. Gunnar Morken,   
  Psykisk helsevern St. Olavs Hospital/NTNU  

 3B Frie foredrag. 
  Møteleder: Prof. dr.med, Jørgen Bramness, Forskningsdirektør Senter for  
  Rus og Avhengighetsbehandling (SERAF)

 3C  21. århundrets psykiatere: Hva slags kompetanse/ ferdigheter   
 trenger vi? Nye spesialistregler/ ny målbeskrivelse.
 Ved Spesialitetskomiteen i samarbeid med NPF ś styre

12.00 Lunsj

13.00-18.00   Årsmøte i Norsk Psykiatrisk Forening.

19.00 Avreise fra hotellet til Fløibanen.

20.00 Årsmøtemiddag på Fløien Folkerestaurant. (Bestilles separat).

TORSDAG �9. mars

09.00 Hvordan går det med barn og unge som blir deprimerte? Funn fra   
  undersøkelsen  “Ungdom og Psykisk Helse”.
  Ved  Førsteamanuensis og overlege Anne Mari Sund Regionsenter for   
  barn og unges psykiske helse Det medisinske fakultet, NTNU.

09.45 Unipolar depression, new research data on preventive strategies.
 Ved Michael Berk, President of International Society for Bipolar Disorder,  
 Professor, University of Melbourne, Melbourne, Australia.

10.30 Pause

10.45  IAD - Inflammatorisk affektiv lidelse? 
  Ved overlege dr. med. Solveig Reitan, St. Olavs Hospital/   
  førsteamanuensis II NTNU, Trondheim.
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11.30  Rusmisbruk ved bipolar lidelse – når og hvordan? 
  Ved Trine Vik Lageberg.

12.00  Affektive syndromer ved epilepsi.
   Ved avdelingssjef, dr. med. Arne Vaaler, Psykisk Helsevern, St. Olavs   

 Hospital/førsteamanuensis II NTNU.

12.30 Lunsj

13.30 Bipolar sykdom i svangerskap og etter fødsel.
   Ved overlege dr.med. Jan Øystein Berle, Forskningsenheten, Haukeland  
  universitetssykehus, psykiatrisk klinikk.  
 
14.00 Pause

 
14.15 -17.00  ParallEllsEsjonEr

 4a Svangerskap og fødselsrelatert psykisk lidelse. Kliniske problem-   
  stillinger som inkluderer psykofarmakologisk behandling av gravide  
  og kvinner som ammer. Spedbarns mestring av stress: mor-spedbarn  
  samspill.
  Møteleder: Overlege dr.med. Jan Øystein Berle, forskningsenheten,    
  Haukeland Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk. 
  Følgende forelesere vil bidra:  
   - Dr. med., overlege Jan Øystein Berle, forskningsenheten Haukeland   
  Universitetssykehus, psykiatrisk klinikk. 
  - Dr. Psychol. Hanne Cecilie Braarud, Regionsenter for barn og unges   
  psykiske helse, Vest  (RBUP vest)

 - Førsteamanuensis Hedvig Nordeng, Avdeling for farmasi, Oslo
 - Overlege MD Mats Adler, Karolinske Universitetssjukehuset, Huddinge.

 4b Denne sesjonen er i sin helhet ved utvalg for transkulturell psykiatri.
 Møteleder: Lege og PhD student Valjbona Preljevic, Ullevål    

  universitetssykehus.

 14.15  Velkommen. Kort orientering om Utvalg for transkulturell psykiatri i NPF. 
 Ved lege og PhD student Valjbona Preljevic, Ullevål universitetssykehus.

 14.20  Transkulturell psykiatri. 
 Ved professor Edvard Hauff, Institutt for Psykiatri, Universitetet i Oslo.

 15.00  Kulturpsykiatri med fokus på den samiske befolkning. 
 Ved overlege, dr. med, Cecilie Javo, Samisk nasjonalt kompetansesenter  
 – psykisk helsevern (SANKS), Karasjok.
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 15.20  Spørsmål og diskusjon.
 
 15.40 Pause

 15.50  Kommunikasjon og kulturforskjeller. Rollespill.

 16.10  Egne erfaringer i arbeid med pasienter med annen kulturbakgrunn.  
  Diskusjon i summegrupper og plenum.

  16.50 Oppsummering og avslutning.

 4C Fornuft og følelser. 
  Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for grunnlagsproblematikk. 
         
         a) Menneskerettigheter og tvang. 
   Moderator J.G. Høyersten,  psykiatrisk klinikk, Haukeland    
   universitetssykehus.

  14.15  Menneskerettigheter, jus og tvang. 
   Ved prof.dr. juris Jan F. Bernt.

  14.35 Pause

  14.40  Tvang i psykiatrien: Kontrakten og loven vs. den etiske refleksjon.
 Ved prof., dr. med Erik Falkum, Aker-Gaustad universitetssykehus.

b) Filosofi – følelser – psykiatri. 
 Moderator: J.G. Høyersten/S. Karterud.

  15.15 Følelsenes kulturhistorie - noen filosofiske perspektiv.
 Ved professor, dr. philos. Nils Gilje.

  15.35 Pause

  15.40  Følelser og kropp: Spinozas perspektiv. 
   Ved prof. dr.med. Anders Lund, psykiatrisk klinikk, Haukeland   
   Universitetssykehus, Universitetet i Bergen.

  16.00 Pause

c) Fornuft og følelser. 
 Moderator S. Karterud, Institutt for psykiatri, Univ. i Oslo/avd. for   
 personlighetspatologi, Ullevål universitetssykehus.

  16.15 Hvorfor har vi følelser? 
   Ved prof. dr, med. Sigmund Karterud, Div. for psykiatri Ullevål   
   universitetssykehus.
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  16.35 Pause

  16.40  Følelsesregulering og affektive lidelser. 
 Ved overlege Øyvind Urnes, Div. for psykiatri, Ullevål universitetssykehus. 

 19.00 Tropisk guiding, Akvariet i Bergen. (Bestilles separat).

 20.00 Middag i Rotunden, Akvariet i Bergen. (Bestilles separat).

FREDAG 20. mars

0900-1100  ParallEllE sEsjonEr

5a Å skape god tjenesteyting. Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for   
 helseøkonomi og helsetjenester. 
 Møteleder: Ola Marstein.

 08.30 Helseøkonomi i samhandlingens og pasientforløpets tegn.
 Ved statssekretær Kari Henriksen, Helse- og omsorgsdep.

 09.10 God tjenesteyting kontra gode produksjonstall.    
  Ved overlege Sissel Øritsland, BUP Haugesund og Stord, Helse Fonna.

 09.50 Pause

 10.10 Hva stimulerer mine folk til god tjenesteyting?    
  Ved avd. sjef og avd. overlege Trond Aarre, Nordfjord psykiatrisenter.

 10.30 Hva stimulerer meg til god tjenesteyting?     
  Ved LIS Ingrid Castberg, St. Olavs Hospital/NTNU 
  Diskusjon mellom plenum og panel.     
 
5b Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for biologisk psykiatri.
 Møteleder: Professor dr. med. Jørgen Bramness og overlege/
 forskningssjef dr. med. Lars Tanum.

 09.00 Bruk av litium for bipolar sykdom: historiske og farmakologiske poeng.
 Ved overlege Pål Sandvik.

 09.30 Litiums skandinaviske farmakoepidemiologi. 
 Ved professor d.med. Jørgen G. Bramness.
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 10.00 Litium og komedikasjon. 
  Ved overlege/forskningssjef dr.med. Lars Tanum.
 
 10.30 Oppfølging av pasienter som bruker litium.

 Ved overlege/stipendiat Dag Kristen Solberg. 

11.00    Pause

11.15     Tvang i et klinisk og lovmessig perspektiv; Behandlingskriteriet .
       Møteleder: leder av Npf, sjefslege dr. philos Jan Olav Johannessen,   
      Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.  
       I majoriteten av vedtak om tvungent psykisk helsevern i dag er  
       behandlingsvilkåret angitt som tilleggskriterium. En rekke land har   
       imidlertid ikke et slik kriterium og Helsedirektoratet har nå nedsatt  
       en gruppe som skal se nærmere på dette. Har behandlingskriteriet   
       fortsatt sin berettigelse? 

       Det vil bli kortfattede innlegg ved alle deltakerne og en etterfølgende   
       diskusjon mellom panel og salen. 

    Følgende forelesere vil bidra: 
   -Avd. sjef, Dr. med. Arne Vaaler, Psykisk Helsevern, St Olavs Hospital,  

  førsteamanuensis II, NTNU
  -Professor dr.med. Georg Høyer,  Universitetet i Tromsø og leder 
  av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) 
  -Psykiater Randi Rosenqvist, leder av den rettsmedisinske kommisjon 
  -Avd sjef, avd overlege, Trond Aarre, Nordfjord psykiatrisenter.  
  
13.00     Lunsj og avreise.
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PrakTISke opplysninger
stEd/tid: Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen 16. - 20. mars 2009

kursavgift: 
Deltakelse 1 dag  kr 1.400,-
Deltakelse 2 dager kr 1.800,-
Deltakelse 3 dager kr 2.700,-
Deltakelse 4 dager kr 3.400,-
Deltakelse 5 dager kr 4.000,-

Obligatorisk dagpakke pr dag kr 495,-.  
Dagpakken inkluderer leie av møtesal, kaffepauser og lunsj.

bEsPisning/kulturEllE arrangEmEnt (alle priser er pr. person.)
Kursmiddag mandag og tirsdag, Radisson SAS Royal Hotel (pr. stk) kr 275,- 
Onsdag: Årsmøtemiddag på Fløien Folkerestaurant kr 895,-   
Torsdag: Akvariet i Bergen. Tropisk guiding kr 200,-. Middag kr 650,- 
 
ovErnatting: Enkeltrom pr natt/pers kr 1.175,- / dobbeltrom pr. natt/pers kr 690,-
Overnatting søndag – mandag; enkeltrom kr 995,-/dobbeltrom pr pers kr 600,-

PÅmElding: Påmeldingen er bindende. Kun skriftlig påmelding.
For elektronisk påmelding se 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

Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom 
faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et 
faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt 
fakturaadresse. 

PÅmEldingsfrist: 15. desember 2008. 
Etter 15. desember påløper et gebyr på kr. 300,-. Påmelding etter 15. januar kr 500,-. 

avbEstilling: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr 400,-. 
Etter 5. mars betales full deltakeravgift. 
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PÅmelDIngSskjema     ”Psykiatriveka 2009”
sendes: KURS & KONGRESSERVICE "NPF", 7340 Oppdal. Fax:72 42 34 40.

____________________________ ____       _______________________________
Etternavn     Fornavn

_____________________________________________________________________   
Tittel

_____________________________________________________________________
Arb.sted

_____________________________________________________________________
Adresse arb.

____________________________________________________________________
Pnr/sted  

_____________    ________________  ________________________
Tlf.     Faks    E-post

Bemerkning/diett/annen fakt.adr./best. kode m.m.:__________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ønsker å delta hele uken:  q 

Dagdeltakelse:      Mandag q    Tirsdag q    Onsdag q     Torsdag q     Fredag q 

faglig Program – påmelding til parallelle sesjoner. Velg sesjon/sett kryss 
Mandag 16. mars  14.15 – 17.00 - 1   A q       B q  C q  

Tirsdag 17. mars  14.30 – 17.00 - 2   A q       B q  C q    D q (spes. inviterte)
Onsdag 18. mars  10.00 – 12.00 - 3   A q       B q  C q  

Torsdag 19. mars  14.15 – 17.00 - 4   A q       B q  C q  

Fredag 20. mars  09.00 – 11.00 - 5   A q       B q   

KULTURELLE ARRANGEMENTER /BESPISNING: 
Middag:  q mandag      q tirsdag      q Konsert i Mariakirken, mandag
q Mottakelse i Vestlandske Kunsmuseum, tirsdag    q Årsmøtemiddag, onsdag  
Akvariet torsdag: q  tropisk guiding   q  middag
  
OVERNATTING: 
Ønsker ikke overnatting q    Ønsker overnatting i:  enkeltrom q      dobbeltrom q 
 
Deler rom med ______________________________________________________

Ankomst dato________ avreise dato_________    Ønsker røykerom q
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Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
NO - 7340 Oppdal


