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Velkommen kjære kollega!
Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke ”Psykiatriveka” arrangeres nå for 
fjerde gang. 
 Hovedtema for uken er psykoser i et helse-tjeneste og kulturelt perspektiv, men 
gjennom en rekke parallellsesjoner dekkes også svært mange andre aktuelle temaer. 
 Det faglige programmet er utarbeidet i samarbeid med det lokale fag og 
forskningsmiljøet i Tromsø samt 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 og kollegaer fra hele Norge bidrar også denne gangen 
sterkt til at dette kurset lar seg gjennomføre med en så stor bredde i faglige temaer. 
I tillegg bidrar internasjonale forelesere som Professor Graham Thornicroft, Institute 
of Psychiatry, London og Professor Laurence Kirmayer, Division of Social and 
Transcultural Psychiatry, Department of Psychiatry, McGill University, Montreal, 
Canada.
 Aktuell forskning i Norge videreføres i sesjonen ”Frie foredrag”, se forøvrig 
”call for abstract” nedenfor. Som sist blir det også en sesjon rettet spesielt mot 
utdanningskandidatene. 
 Vi i etterutdanningsutvalget og lokal komité håper at programmet for ”Psykiatriveka 
2010” også denne gang vekker deres interesse og lyst til delta. Gjennom 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. 

30. oktober 2009

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

Lokal komité
Tordis Sørensen Høifødt, Tore Sørlie, Odd-Ragnar Nilssen, Charlotte Bjørnskov Goll, 
Anne-Berit Norman Paulsen, Torunn Olsen.

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.



”Call for aBstraCts”

invitasjon til å holde vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om egne 
forskningsarbeider under Psykiatriveka 2010 onsdag 17. mars 2010 i tromsø.

Norsk psykiatrisk forening (NPF) vil invitere medlemmene til å legge frem egne 
vitenskapelige arbeider under årsmøtekongressen 2010. Det er viktig for NPF at vår 
forskning synliggjøres. Dette er også en mulighet til å vise fram forskning til kolleger 
og synliggjøre den psykiatriske forskningen i Norge. Vi oppfordrer både nye i faget 
og de mer erfarne til å bidra. Dette er en god sjanse til å profilere din forskning. 
Forskningsmiljøene må tenke på at et innlegg på veka kan bidra til bedret rekruttering 
av forskere med bakgrunn fra psykiatrien, noe som er viktig. 
 
MuntliG innleGG: 
Dere inviteres til muntlige fremlegg som hvert vil vare 8 minutter med 2 minutter til 
spørsmål, altså totalt 10 minutter. De som  har tatt dr.graden i løpet av tiden siden 
forrige gang Psykiatriveka ble arrangert vil bli invitert spesielt til å holde et lengre 
innlegg (13+2 minutter). I tillegg kan noen av de frie foredragene inviteres til det 
samme etter vurdering.

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, initialer, adresse og e-postadresse til 

førsteforfatter. 
-	 Abstract skal være strukturert: formålet med studien, metode, resultater og 

konklusjon. Abstracts som angir i hvert fall noen resultater vil bli prioritert.

Abstract sendes: Jørgen G. Bramness, e-post: j.g.bramness@medisin.uio.no
 innen 15. januar 2010. Det er kun elektronisk påmelding. 
Vi ber om at abstractet skrives i Word. Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig 
komité bestående av Jørgen G. Bramness og Arne E. Vaaler. 

Postere:
I tillegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller 
internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2009 velkommen til å presentere disse 
posterne under kongressen. En stor og så komplett postersamling som mulig av det 
som har skjedd i løpet av 2009 er vårt mål.
Påmelding av postere innen 15. februar 2010 til Jørgen G. Bramness, 
e-post: j.g.bramness@medisin.uio.no



MandaG 15. Mars
Møteledere:  Overlege dr. med. Tordis Sørensen Høifødt, Universitetssykehuset 

i Nord-Norge og professor dr. med. Vidje Hansen, Universitetet i 
Tromsø.

09.30 Registrering og kaffe.

10.15 Velkommen og praktisk informasjon ved etterutdanningsutvalget/lokal komité.

10.25 Velkommen ved leder av NPF, sjefslege dr. philos Jan Olav Johannessen, 
Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.

10.45 Internasjonalt arbeid. Erfaringer fra samarbeid mellom psykiatrien i 
 Nord-Norge og Nordvest Russland gjennom 15 år. 

Ved overlege dr. med. Tordis Sørensen Høifødt, Universitetssykehuset i 
Nord-Norge.

11.30 Pause.

11.45 Developing a balanced and comprehensive system of mental health care. 
Ved Professor Graham Thornicroft, Institute of Psychiatry, London. 

12.15 Evidence of how to reduce stigma and discrimination. 
Ved Professor Graham Thornicroft, Institute of Psychiatry, London. 

13.00 Lunsj

 14.15-17.00 Parallelle sesjoner

1a  ”evaluering av psykiatriske helsetjenester”.
 Programmet er et samarbeid mellom lokal komité ved universitetet i 
 tromsø og  utvalg for helseøkonomi og helsetjenester.
 Professor Graham Thornicroft deltar i sesjonen og kommenterer på  
 innleggene.
 Møteleder: Psykiater og spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening 
 Ola Marstein.

14.15 Resultatmåling (outcome) i helsetjenesten. 
Ved helseøkonom og professor Jan Abel Olsen, Institutt for Samfunnsmedisin, 
Universitetet i Tromsø.



15.00 Rutinemessig evaluering av poliklinisk behandling: Evalueringspakken CORE. 
Ved overlege, professor dr.med. Vidje Hansen, Institutt for klinisk medisin, 
Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø og Allmennpsykiatrisk   

 klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

16.00 Psykiske lidelser i Norge - hvorfor bryr ingen seg om kostnadene.
Ved psykolog, dr. philos, divisjonsdirektør for psykisk helse og professor i 
helsepsykologi Arne Holte, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo.

  
1B  ”forebygging av psykose”. 
 Programmet er i sin helhet ved utvalg for forebyggende psykiatri.

Møteleder: Psykiater, førsteamanuensis dr. med. Terje Øiesvold,    
 Nordlandssykehuset/ Universitetet i Tromsø.

14.15 Hvorfor og hvordan drives tidlig intervensjon? 
Ved sjefslege, dr. med. Jan Olav Johannessen, Stavanger Universitetssjukehus.

15.00 Har tidlig intervensjon resultater som rettferdiggjør? 
Ved seksjonsoverlege dr. med. Ingrid Melle, Seksjon for psykoseforskning, 
avd. FoU, Psykiatrisk Divisjon, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

15.45 Pause.

16.00 Forebygging av psykose ved et DPS: Utfordringer og samarbeid med BUP. 
Ved avdelingsoverlege Britt Arntsen, Nordlandssykehuset og avdelingsoverlege 
Sveinung Skårset, BUP Lofoten.

1C  ”Psykose hos eldre”. 
 Programmet er i sin helhet ved utvalg for alderspsykiatri. 

Møteleder: Avdelingsoverlege Eivind Aakhus, avd. for alderspsykiatri,    
 Sykehuset Innlandet.

14.15 Utredning ved mistanke om psykoser hos eldre. 
Ved overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital HF, Psykisk helsevern, 
avd. Østmarka, psykiatriseksjon Øya.

14.45 Psykoser ved demens. Parafreni. 
Ved avdelingsoverlege Ole Grønli, avd. for Alderspsykiatri, Universitetssykehuset 
Nord-Norge.

15.30 DBL/Psykose ved PD. 
Ved overlege Uwe Ehrt, Alderspsykiatrisk avd., Psykiatrisk divisjon, 
Stavanger Universitetssjukehus.



19.00 norsk Polarinstitutt. avgang fra hotellet kl 18.45.
•	 Mottakelse tromsø kommune ved ordfører arild Hausberg.
•	 ”klimaendringer i nordområdene” foredrag ved direktør ved 

norsk Polarinstitutt jan Gunnar Winther.
•	 tapasbuffet.

 
 .

tirsdaG 16. Mars
Møteledere: Professor dr. med. Tore Sørlie, Universitetet i Tromsø 
  og overlege Charlotte Goll, Universitetet i Nord-Norge. 

09.00 The bio-psychosocio-cultural modell in psychiatric examination. 
Ved Professor dr. med Tore Sørlie, Universitetet i Tromsø.

09.45 The place of the DSM-IV cultural formualtion in psychiatric practice. 
Ved Professor Laurence Kirmayer, Division of Social and Transcultural 
Psychiatry, Department of Psychiatry, McGill University, Montreal, Canada.

10.30 Pause

10.45 Culture and the metaphoric mediation of illness experience. 
Ved Professor Laurence Kirmayer, Division of Social and Transcultural 
Psychiatry, Department of Psychiatry, McGill University, Montreal, 
Canada. 

12.00 Lunsj.

13.00 ”Helseangst – et metakognitivt perspektiv.” 
Ved professor Ingvar Wilhelmsen, Institutt for indremedisin, 
Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus.  

14.00 Pause.

 14.15 -17.00 Parallelle sesjoner

2a  ”subjektivitet, affektmatthet, stemmehøring” 
Møteleder: Professor Tore Sørlie, Universitetet i Tromsø.

”Om å høyra stemmen til den som høyrer stemmer”. 
Ved psykiatrisk sykepleier, cand. san., PhD student Anne Martha Kalhovde.

”Apati hos førstegangspsykotiske pasienter” 
Ved overlege, PhD student Ann Færden.



”Cultural psychiatry and neurophenomenology ” 
Ved Professor Laurence Kirmayer, Division of Social and Transcultural   

 Psychiatry, Department of Psychiatry, McGill  University, Montreal, Canada.
 
2B ”livet er et usikkert prosjekt” 
 Møteleder: Overlege Morten Selle, Psykiatrisk avdeling Vinderen,
 Diakonhjemmet sykehus.
 Ved professor Ingvar Wilhelmsen, Institutt for indremedisin, Universitetet i  
 Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus. 

”Sykdom skyldes uflaks - kan vi velge helse?”
Ved overlege dr. med. Ståle Fredriksen, Sykehuset Innlandet, 
Divisjon psykisk helsevern, Sanderud sykehus.

2C utredning og diagnostisering av psykoselidelser. 
 sesjonen retter seg spesielt mot leger i spesialisering (lis).
 sesjonen er i sin helhet ved kvalitetsutvalget.
 Møteleder: Avdelingssjef/avdelingsoverlege Marit Bjartveit Krüger, Oslo  
 Universitetssykehus HF, klinikk for psykisk helse og avhengighet.

14.15 Innledning. Ved prof. dr.med/avdelingsoverlege Olav Linaker, Inst. for   
 nevromedisin NTNU/Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital, avd. for   
 forskning og utvikling.

14.35 ”Hva sier nasjonale retningslinjer om screening og diagnostisering av   
 dobbelt diagnoser? ” Ved forsker dr. philos Anne Signe Landheim,   
 Kompetansesenteret Rus for Region Øst (KoRus).

15.15 Pause

15.30 ”Status for anbefalinger i veiledere og forslag til klinisk praksis”. 
 Ved overlege John Christian Fløvig, Psykisk helsevern, St Olavs
 Hospital, avdeling Østmarka. 

16.10 ”Forståelse av rusavhengighet ved psykoselidelse og kliniske    
 konsekvenser”. Ved overlege dr. med. Petter Andreas Ringen, Oslo   
 Universitetssykehus HF, klinikk for psykisk helse og avhengighet.

16.40  ”Hva viser forskning på implementering av kliniske retningslinjer”.   
 Ved prof. dr. med. Torleif Ruud, Akershus universitetssykehus, avd. for   
 Forskning og undervisning. 

2d Professormøtet for spesielt inviterte.



18.00 alternativ 1: Hundesledetur, tromsø villmarksenter.
alternativ 2: Bysightseeing inkl. tromsø museum.  

 
20.30 Middag på radisson Blu Hotel tromsø.

onsdaG 17.  Mars
Møteleder: Psykiater Anne Høye, leder Registreringsenheten ved Senter for 
 klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord-Norge. 

09.00  Highlights fra frie foredrag. 
Ved forskningsdirektør SERAF, professor, dr. med. Jørgen Bramness 
og overlege dr. med. Arne Vaaler, Haukeland universitetssykehus, Bergen.

09.45 Pause.

 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 websiden 14 dager før kurset. 

3a frie foredrag. 
 Møteleder: Overlege dr. med. Arne E. Vaaler, Haukeland Universitetssykehus,   
 Bergen.

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

3C  ”dPs - organisering, struktur og kvalitet”.
 Møteleder: Avd. sjef/prof. dr. med. Torleif Ruud, FOU-avdeling psykisk helsevern,  
 Aker Universitetssykehus.
 Det vil bli innlegg og etterfølgende diskusjon mellom panel og salen. Følgende  
 forelesere vil bidra: 1- ”Hvordan bør DPS være ut fra forskningsbasert kunnskap?”
 Ved  avd. sjef/prof. dr. med. Torleif Ruud, FOU-avdeling psykisk helsevern, Aker
 Universitetssykehus. 2- Avd. sjef, avd. overlege, Trond Aarre, Nordfjord    
 psykiatrisenter. 3- Klinikksjef/overlege Magnus Hald, Allmenpsykiatrisk klinikk,   
 Universitetssykehuset i Nord-Norge.

12.00 lunsj

13.00 -18.00 Årsmøte nPf

19.30 Årsmøtemiddag. radisson Blu Hotel tromsø 



 

torsdaG 18. Mars
Møteledere: Overlege dr. med. Trond Bratlid, Universitetet i Nord-Norge og   
  overlege PhD student Anne Færden, Oslo universitetssykehus HF,  
  Ullevål.

09.00 Cultural perspectives: Can questionnaires diagnose psychosis?
Ved Assistant Professor, MD, PhD Teshome Shibre, Department of Psychiatry, 
Faculty of Medicine, Addis Ababa University, Ethiopia.

09.45 Farlig utgangspunkt for moderne risikovurdering blant psykiatriske pasienter. 
Ved avd. sjef og psykiater Karl Henrik Melle, St. Olavs Hospital, avd. Brøset,  

 Trondheim.

10.15 Pause.

10.30 Prediksjon av vold kort tid etter innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling. 
Ved overlege, dr. med. Arne Vaaler, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

11.00 Bruk av risikovurdering på individnivå. 
Ved avd. sjef og psykiater Karl Henrik Melle, St. Olavs Hospital, avd. Brøset,  

 Trondheim.

11.30 Rehabilitering ved refraktære psykoselidelser. 
Ved overlege Eivind Eckhoff, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

12.00 Lunsj.

13.00 Telepsykiatri-historiske linjer.
Ved PhD Deede Gammon, Nasjonalt senter for telemedisin, 
Universitetet i Nord-Norge (NST).

13.20 Beyond healing there: En utfordring av ansikt-til-ansikt paradigmet i psykiatrien. 
Ved PhD Jan-Are K. Johnsen, NST, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

13.40 Computer-administrert psykiatrisk intervju for barn og unge. 
 Greit av ha eller avhengig av? 
 Ved overlege dr. med. Bjørn Christian Østberg, Oslo universitetssykehus HF,  
 Ullevål.

14.00 Pause



14.15 -17.00 Parallelle sesjoner.

4a denne sesjonene er i sin helhet ved lokal komité.
 ”kultursensitivitet, urfolk, komplementær og alternativ medisin”.
 Møteleder: Professor Tore Sørlie, Universitetet i Tromsø.
 

”Psykotisk eller seg selv?”. Ved professor Jens Ivar Nergård, SV-fakultetet   
 Universitetet i Tromsø.

Tradisjon og forandring - behandlingsmetoder og verdensbilder i Nord.
Ved post. doc. cand. med. Randall Sexton, Universitetet i Tromsø.

Makt og avmakt – konsekvenser av samiske pasienters tilpasning til det  norske   
 behandlingssystemet. Ved professor Tore Sørlie, Universitetet i Tromsø.

Folketro og psykiatri i møte med fjernkulturelle pasienter.
Ved psykiater og forfatter Mette Nygård.

4B denne sesjonene er i sin helhet ved utvalg for transkulturell psykiatri.
	 ”Medication as part of psychiatric treatment in Eastern Africa. Attitudes,  
 concepts and belief. Consequences for treatment of Eastern Africans in  Norway”.  
 Ved  Assistant Professor  MD, PhD Teshome Shibre, Head of Department of   
 Psychiatry, Faculty of Medicine Addis Ababa University, Ethiopia. 

 ”Medisinering som del av psykiatrisk behandling i en samisk kontekst.    
 Forståelse og praktiske konsekvenser” Ved barne og ungdomspsykiater/  
 overlege Arnhild Somby, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter.

 ”Etnisitet og psykofarmakokinetikk – med spesielt fokus på kliniske implikasjoner”.  
 Ved Cand Pharm og stipendiat Tore Haslemo, Psykofarmakologisk avdeling,   
 Diakonhjemmets sykehus.

4C sesjonen er i sin helhet ved utvalg for rettspsykiatri. 
 Møteleder: Psykiater/overlegeYngve Ystad. Psykiatrisk avd, Sykehuset Buskerud.
14.15 Innledning til paneldiskusjon: Rusutløste psykoser og strafferettslig tilregnelighet:  
 Påtalemyndighetens synspunkter. 
 Ved kst. 1. statsadvokat Ole B. Sæverud, Statsadvokatene i Troms og Finnmark.

Øvrige deltakere og innledere i paneldiskusjon: 
Overlege Gunnar Johannessen, psykiatrisk avdeling, Sørlandet Sykehus Arendal 
og nestleder i Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe og leder i Utvalg 
for rettspsykiatri, overlege Yngve Ystad, Sykehuset Buskerud. Vestre Viken HF. 

15.15 Pause



15.30 Risikovurdering i akutt- og allmennpsykiatrien. Samarbeid med eller bistand 
 fra sikkerhetspsykiatrien? Ved overlege Bjørn Østberg, Regional sikkerhets-  
 avdeling for helse Sør-Øst, og psykiater Pål Hartvig, Kompetansesenteret for   
 sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst. 
 
16.15 Erfaringer med koordineringsenheten for dom til tvungent psykisk helsevern i   
 Helse Sør-Øst. Ved overlege Maria Sigurjonsdottir, Regional sikkerhetsavdeling   
 for helse Sør-Øst.

16.45 Kommentarer, oppsummering og avslutning.

4d sesjonen er i sin helhet ved utvalg for selvstendig praksis.
 Møteder: Psykiater Marit Sæbø, Oslo.
 ”Psykoterapi – et møte mellom følelser og kropp. Et neuropsykoanalytisk   
 perspektiv på behandling”. Ved avtalespesialist i psykiatri og barne og    
 ungdomspsykiatri Rune Johansen.
 ”Psykofarmaka – et ektefødt stebarn av psykoanalysen? Om hvordan den   
 terapeutiske prosess påvirkes av samtidig medikamentell.

18.30 konsert i ishavskatedralen.

20.00 Middag i lysgården, universitetet i tromsø. 
•	 Presentasjon ved det Helsevitenskapelige fakultet, uit 

v/dekan Arnfinn Sundsfjord. 
•	 sangkoret ”nordaførr”.

fredaG 19. Mars
Møteleder: LIS lege Anne-Berit Norman Paulsen, Universitetssykehuset 

i Nord-Norge og overlege dr. med. Tordis Sørensen Høifødt, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge.

09.00 Amfetaminbruk hos psykiatriske pasienter og amfetaminpsykoser.
Ved forskningsdirektør SERAF, professor dr. med. Jørgen Bramness.

 
09.45 Pause

10.00-12.00  Parallelle sesjoner.

5a ”klinisk helsepsykologi”.
 sesjonen er i sin helhet ved lokal komite.
 Møteleder: Professor Tore Sørlie, Universitetet i Tromsø.



Negativ affekt og unnvikelse hos hjertepasienter. 
Ved post doc. cand. psychol. Svein Bervik, Universitetet i Tromsø.

Resiliens og sårbarhetsprosesser: En integrativ tilnærming i fremming av  
 psykisk helse. Ved dr. psychol Oddgeri Friborg, Universitetet i Tromsø.

Hvorfor kvinner ber om keisersnitt – en kriseorientert intervensjon ved   
 fødselsangst og keisersnittønske. 

Ved jordmødrene og PhD studentene Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Universitetet i Tromsø.

5B sesjonen er i sin helhet ved utvalg for biologisk psykiatri
 Møteledere: Lars Tanum og Jørgen Bramness

10.00 Bruk av hurtigtester for rusmiddelpåvisning i en psykiatrisk akuttavdeling;  
 sensitivitet og spesifisitet. 

Ved psykiater Gunhild Bagøien, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka/NTNU.

10.40  Rasjonell bruk av antipsykotika ved samtidig rusmiddelbruk. 
Ved avdelingsoverlege Lars Tanum, Diakonhjemmets sykehus, SERAF/UiO.

11.20 Psykiaterens rolle i forhold til rusmiddellidelser i lys av ny spesialitet innen  
 rusmiddelmedisin. 

Ved seniorrådgiver i Helsedirektoratet og overlege Arne Johannesen 
Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark. 

5 C Pasienter med paroxysmale affektive og psykotiske symptomer: 
 fokus på diagnostikk og behandling.
 Møteleder: Arne Vaaler

 innledning
10.00 Paroxysmale affektive og psykotiske symptomer og hjerneorganiske funn.  
 Kunnskapsfronten og internasjonale utviklingstrekk. 

Ved prof. dr. med. Ulrik Malt, avd. for Nevropsykiatri og psykosomatisk 
medisin, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus- Rikshospitalet og 
Universitetet i Oslo. 

 funn hos pasienter i psykiatriske poliklinikker.
10.25 ”Recurrent brief depression”. 

Ved overlege Hans Løvdahl, Sørlandets sykehus HF, Arendal og avd. 
for Nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, Nevroklinikken, Oslo 
Universitetssykehus- Rikshospitalet.



10.45 EEG funn ved bipolar 2 lidelse vs emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.  
 Preliminære funn fra en pågående studie. 

Ved stipendiat Helse SørØst / overlege Erlend Bøen, avd. for Nevropsykiatri 
og psykosomatisk medisin, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus- 
Rikshospitalet.

funn hos pasienter innlagt i psykiatriske avdelinger
11.05 Pasienter i psykiatriske akuttavdelinger: Akutte tilstander med polymorfe og  
 kortvarige affektive og psykotiske symptomer. Klinikk, etiologi og implikasjoner  
 for klinisk praksis. 

Ved overlege dr.med. Arne Vaaler, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

11.25 Pasienter i en sikkerhetsavdeling. Effekter av å bytte ut nevroleptika med  
 stemningsstabiliserende antiepileptika. Preliminære data.

Ved overlege dr.med. Solveig Reitan, avd. Brøset, St Olavs Hospital. 
 

diskusjon
11.45 Oppdages disse pasientene i klinikken? Hva kan gjøres for å forbedre   
 identifisering av slike pasienter i klinisk praksis? Hva er den optimale   
 behandling av pasienter med paroxysmale affektive og psykotiske symptomer  
 som skyldes en påvisbar hjerneorganisk funksjonsforstyrrelse?

5 d ”Psykoterapi for pasienter med rusavhengighet” 
 sesjonen er i sin helhet ved psykoterapiutvalget.
 Møteleder: Bjørn Ravneberg.

10.00 Psykodynamisk psykoterapi for pasienter med rusavhengighet.
 Ved avdelingsoverlege Sharam Shaygani, avd. Avgiftning Narkotika, 
 Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. 
   
10.40 Kognitiv terapi ved psykoser. 

Ved overlege Jan Ivar Røssberg, OUS / 1. amanuensis UIO.

1.20 Gruppepsykoterapi for pasienter med rusavhengighet / psykoser. 
Ved overlege Jon Johnsen.

12.00-13.00 Plenumsforelesning og avslutning.

12.00 ”Jaja, så sier jeg deg farvel Marie, vi sees ikke oftere”. 
 Knut Hamsun, familiedrama og rettspsykiatri - et kritisk blikk. 

Ved psykiater, førsteamanuensis dr. med. Terje Øiesvold,  
Norlandssykehuset/ Universitetet i Tromsø.

12.45 Takk for nå og velkommen til Psykiatriveka 2011 i Stavanger. 



Praktiske 
oPPlYsninGer

sted/tid: Radisson BLU Hotel Tromsø 15. – 19. mars 2010

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 kaffepauser og lunsj.

kVeldsarranGeMent (Alle priser er pr. person.)
Mandag: Mottakelse, Norsk Polarinstitutt     kr   450,-
tirsdag: Aktiviteter:  Alternativ 1: Hundesledetur    kr   850,- 
  Alternativ 2: Bysightseeing      kr   250,-
 Middag på Radisson BLU Tromsø Hotel     kr   310,-
onsdag: Årsmøtemiddag på Radisson BLU Tromsø Hotel   kr 1.055,-
torsdag: Middag. Lysgården, Tromsø universitet m/presentasjon og konsert kr   350,-

oVernattinG: Radisson BLU Hotel Tromsø. (pers/natt).
Enkeltrom kr 995,- / dobbeltrom kr 600,-

PÅMeldinGsfrist: Etter 10. januar 2010 kommer et tillegg på kr 300,-. 
Påmelding etter 20. februar kr 500,-. Påmeldingen er bindende.

PÅMeldinG: Må skje skriftlig pr. fax, post eller e-post. 
For elektronisk påmelding se www.psykiatriveka.no 
Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. 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. 

PÅMeldinGen sendes til: (Kun skriftlige påmeldinger.)
KURS OG KONGRESSERVICE, ”Psykiatriveka”, 7340 OPPDAL Fax 72 42 34 40.
 E-post: post@kursogkongress.no 
For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf 72 42 34 48

aVBestillinG: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 15. januar kr 400,-. 
Etter 20. februar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. 

reise: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Tromsø Lufthavn med rabatt. 
Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. 
Billetten sendes ut senest en uke før avreise.
Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM.
Tlf. 73 54 53 50 fax 73 54 53 60. 
Kontaktperson: Wenche Foss, e-post: wefo@berg-hansen.no



Praktiske 
oPPlYsninGer

sted/tid: Radisson BLU Hotel Tromsø 15. – 19. mars 2010

PÅ
M

eld
in

G
ssk

jeM
a

”Psykiatriveka 2010” Sendes: KURS & KONGRESSERVICE “NPF”, 7340 Oppdal. Fax:72 42 34 40

________________________________ _________________________________
Etternavn     Fornavn

_______________________________      
Tittel

_____________________________________________________________________
Arb.sted

_____________________________________________________________________
Adresse arb.

__________________________________________________
Postnr/sted  

______________              ________________ __________________________
Tlf.               Faks                              E-post adr.

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Påmelding til:  q Hele uka
Dagdeltakelse:  q Mandag     q Tirsdag     q Onsdag      q Torsdag     q Fredag 

faglig program – påmelding til parallelle sesjoner: Velg sesjon/sett kryss 
Mandag 15. mars 14.15 – 17.00 - 1  A q  B q C q
Tirsdag  16. mars 14.15 – 17.00 - 2 A q  B q C q       D q (spes. inviterte)
Onsdag 17. mars  10.00 – 12.00 - 3 A q  B q C q
Torsdag 18. mars 14.15 – 17.00 - 4 A q  B q C q
Fredag  19. mars  10.00 – 12.00 - 5 A q  B q C q       D q 

kuturelle arrangementer/bespisning:
Mandag  q Mottakelse, foredrag tapasbuffet, Norsk Polarinstitutt 
Tirsdag             Aktiviteter:  q Alternativ 1: Hundesledetur q Alternativ 2: Bysightseeing   
                              q Middag på Radisson BLU Tromsø Hotel  
Onsdag  q Årsmøtemiddag 
Torsdag  q Middag. Lysgården, Universitetet m/presentasjon og konsert

overnatting: 
q Ønsker ikke overnatting           Ønsker overnatting i:    q Enkeltrom  q Dobbeltrom

Deler rom med _______________________________________

Ankomst dato____  Avreise dato____  q Ønsker røykerom 

q Ønsker tilsendt bestillingskjema for fly



Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
NO - 7340 Oppdal 

PORTO BETALT

PORT PAYÈ

NORGE


