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Kjære kollega
Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke ”Psykiatriveka” som arrangeres 
for femte gang. Psykiatriveka er denne gang lagt til Stavanger. 

Det faglige programmet er utarbeidet i samarbeid med det lokale fag- og forskningsmiljøet i 
Stavanger og foreningens underutvalg. 

Stavanger har gjort seg bemerket for forskning innenfor psykosefeltet. Det har derfor vært 
naturlig å la psykoser, status for hvordan forstå hva psykoser er, og behandling være et 
hovedtema. Gjennom forskjellige parallellsesjoner dekkes imidlertid også svært mange andre 
aktuelle temaer innen faget vårt. 

Det er svært mange anerkjente forskere og klinikere fra Norge som bidrar til at Psykiatriveka lar 
seg gjennomføre med et bredt tilbud av faglig svært aktuelle temaer presentert i plenum eller i 
parallellsesjoner. Spesielt er vi takknemlig for at professorene Ole Andreassen, Ingrid Melle og 
Tor Ketil Larsen deltar som forelesere ved denne konferansen. I tillegg har vi vært så heldige å 
få professor Pat McGorry, Dr. Frauke Schultze-Lutter og Dr. Susan Hart som forelesere. 

Forskere i Norge inviteres også i år til å presentere sine prosjekter i sesjonen ”Frie Foredrag”.  
Se under ”Call for abstract” for ytterligere informasjon om påmelding til denne sesjonen. 

Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig har lyst og anledning til å delta hele uken, men har 
forsøkt å samle temaene som presenteres, slik at det er mulig å delta på alt fra enkeltdager til 
noen få dager. Kurset gir tellende timer for spesialiteten i psykiatri, med spesifisering av timer 
per dag angitt under.

Vi i etterutdanningsutvalget og lokal komité håper at programmet for ”Psykiatriveka 2011” også 
denne gang vil være av interesse. Gjennom din deltakelse bidrar du også til å gjøre kurset til en 
møteplass og et sted for faglig påfyll som vi mener at faget vårt trenger og fortjener. 

15. november 2010 

Etterutdanningsutvalget:
Tore Buer Christensen, Solveig Klæbo Reitan, Helle Schøyen og Morten Selle 

Lokal komité:
Jan Olav Johannessen, Lilian Stokkeland, Hilde Hustoft, Kjetil Hustoft, Tor Ketil Larsen, 
Tone Madland Skeie, Ole Jøssang
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Kurset er godkjent for totalt 32 timer (hhv 6,5/ 8,5/ 3,5/ 8,5/ og 5 timer for hver av 
dagene) til både spesialistutdanning og etterutdanning i spesialitetene psykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri. 

Korte vitenskapelige framlegg PSYKIATRIVEKA 2011 
Invitasjon til å holde korte vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om egne 
vitenskapelige arbeider under Psykiatriveka 2011 onsdag 23. mars i Stavanger.

Norsk psykiatrisk forening (NPF) vil invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskapelige 
arbeider under årsmøtekongressen 2011. 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.

Godkjenning 

Frie foredrag 
(Call for abstracts)

Tirsdag 22.mars kl. 15.30 - 17.30. 
Invitasjon til Professormøte; kryss av for ønsket deltakelse på påmeldingsskjema.

Professormøte



Postere 

PSYKIATRIVEKA 2011

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 Veka 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.     
   Abstract som angir i hvert fall noen resultater vil bli prioritert

Abstract sendes: Arne E. Vaaler: arne.e.vaaler@ntnu.no innen 1. februar 2011 og blir 
trykket i et hefte til deltakerne ved veka. Kun elektronisk påmelding. Abstractet skrives i 
Word. 

Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Arne E. Vaaler og Jørgen 
G. Bramness. Disse vil sette opp det endelige programmet.

 
 
I tillegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale 
kongresser siden årsmøtet i 2010 velkommen til å presentere disse posterne under 
kongressen. En stor og så komplett postersamling som mulig av det som har skjedd i løpet 
av 2010 er målet.
Påmelding av postere: innen 15. februar 2011 til Arne E. Vaaler arne.e.vaaler@ntnu.no

Den vitenskapelige komiteen vil på det sterkeste oppfordre alle som har anledning til å sende 
inn sitt bidrag. Forskning er en meget viktig del av det arbeidet vi gjør som psykiatere og 
synliggjøring av vitenskapelige resultater bidrar til å styrke vår faglighet. 
De frie foredragene er derfor en prioritert del av programmet på VEKA 2011. 
Send inn!

4

Muntlig innlegg 



5

Norsk Psykiatrisk Forening NPF

MANDAG 21. MARS

 Møteleder: Professor dr. med. Tor Ketil Larsen, Regional centre for clinical research 
in psychosis, Health region West, Stavanger.

09.30 Registrering og kaffe.

10.00 Velkommen og praktisk informasjon ved etterutdanningsutvalget/lokal komité.

10.15 The risk for psychosis syndrome.  Ved leder av NPF, sjefslege dr. med. Jan Olav 
Johannessen, Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.

11.00 The recognition and optimal treatment of early psychosis: Applying the 
concept of staging in the treatment of psychosis.

 Ved professor PhD Patrick D. McGorry, Executive Director OYH Research Centre, 
Professor of Youth Mental Health - The University of Melbourne, Director of Clinical 
Services - Orygen Youth Health.

12.00 Lunsj

13.00 Basic symptoms in psychosis; can we advance indicated prevention? 
 Ved PhD, MPsych, Senior Psychologist, Frauke Schultze-Lutter, Psychological 

Head and Scientific Coordinator of the FETZ - Bern, University Hospital of Child and 
Adolescent Psychiatry Research Department, Bern Early Detection and Intervention 
Centre, Bern.

14.00 Pause

1415-1700 PArAllelle sesjoNer 
 1A Hva er psykose?
  Møteleder: Leder av NPF, sjefslege, dr. med. Jan Olav Johannessen,   

 Stavanger Universitetssjukehus
 
  Paneldebatt ved professor dr. med. Ole Andreassen, professor dr. med. Tor  

 Ketil Larsen, professor dr. med. Patrick D Mc Gorry og Dr. Frauke Schultze- 
 Lutter.
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 1B Programmet er i sin helhet ved det lokale alderspsykiatriske miljøet   

 ved stavanger Universitetssjukehus. 
 
  Hva voksenpsykiatere trenger å vite om alderspsykiatri.   

 Møteleder: Professor dr.med. Dag Årsland, Stavanger Universitetssjukehus

  14.15 Depresjon hos eldre. Ved professor dr. med. Knut Engedal, Nasjonalt   
  kompetansesenter for aldring og helse.

  14.55 Psykofarmaka og eldre. 
   Ved overlege dr.med. Uwe Ehrt, Stavanger Universitetssjukehus.

  15.35 Pause

  15.50 Psykiatriske symptomer og deres behandling hos pasienter    
  med MS. Ved overlege dr. med. Nanna Figved, psykiatrisk klinikk,   
  Stavanger Universitetssjukehus.

  16.25 Psykiatriske symptomer og deres behandling hos pasienter    
  med Alzheimers og Parkinsons sykdom. 

   Ved professor dr.med. Dag Årsland, Psykiatrisk klinikk, Stavanger   
  Universitetssjukehus. 

 1C Programmet er i sin helhet ved Utvalg ved psykoterapi 
  Møteleder: Psykiater Bjørn Ravneberg, Oslo.
  
  ”In treatment” - hva skjer i terapirommet?
  Erfarne terapeuters betraktninger rundt TV-serien.

 1D Programmet er i sin helhet ved Kvalitetsutvalget
  Møteleder: Avdelingssjef/avdelingsoverlege Marit Bjartveit Krüger, Oslo   

 Universitetssykehus HF, klinikk for psykisk helse og avhengighet. 
  Endelig program blir kunngjort på www.psykiatriveka.no 

18.30 Mottakelse ved stavanger kommune. Mottakelsen vil finne sted på Norsk 
Oljemuseum. Fingermat-buffet.
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TIRSDAG 22. MARS

 Møteleder: Leder av NPF, sjefslege dr. med. Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, 
Stavanger Universitetssjukehus. 

09.00 Psykoser og genetikk - kan nye oppdagelser være til klinisk nytte? 
 Ved professor dr. med Ole A. Andreassen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, 
 Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 

09.45 Hva er det vi behandler? 
 Ved seksjonsoverlege dr. med. Ingrid Melle, Ullevål Universitetssykehus.

10.30 Pause

10.45 Presentasjon av nye guidelines for psykose. 
 Ved leder av NPF, sjefslege dr. med. Jan Olav Johannessen, Psykiatrisk klinikk, 

Stavanger Universitetssjukehus. 

11.30 Presentasjon av nye guidelines for bipolar lidelse. Ved spes. i psykiatri Trond 
Aarre, avd sjef Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef psykiatrisk divisjon Helse Bergen.

12.15 Lunsj  
  
13.15 orientering om ny psykisk helsevernlov. 
 Avdelingssjef/avdelingsoverlege Marit Bjartveit Krüger, Oslo Universitetssykehus HF, 

klinikk for psykisk helse og avhengighet. 

14.00 Pause

14.15 - 17.00 PArAllelle sesjoNer

 2A sesjonen er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet ved jæren DPs 
  Møteleder: Overlege Hilde Hustoft, Jæren DPS
 
  14.15 Brukerstyrte plasser; effekt på liggetid og brukertilfredshet. 
   Ved sjefslege Stig Heskestad, Jæren DPS.

   15.00 Gruppebehandling og introkurs i poliklinikken for å bedre    
  effektivitet og kvalitet. Ved overlege Hilde Hustoft og sjefslege Stig   
  Heskestad, begge Jæren DPS.

  15.45 Pause  
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8   16.00 ”Aktiv på dagtid”; et fysisk aktivitetsprosjekt for alle med ytelser  
  fra NAV på Jæren Ved prosjektleder og sosionom Ingvild Kristiansen,  
  Jæren DPS.

 
 2B sesjonen er i sin helhet ved utvalg for forebyggende psykiatri.
  Møteleder: Seksjonsoverlege dr. med. Ingrid Melle, Oslo Universitets-  

 sykehus Ullevål. 
  Behandling av personer med høy risiko for psykoseutvikling -   

 fortsatt forskning eller del av ordinær klinisk praksis? 
  Endelig program blir kunngjort på www.psykiatriveka.no 

 2C Kvalitet ved eCT. 
  Møteledere: Avdelingsoverlege Eivind Aakhus, Sykehuset Innlandet og  

 overlege Helle Schøyen, Stavanger Universitetssjukehus.

  14.15   Kvalitetssikring ved ECT - hvorfor er dette viktig? Ved seksjons- 
  overlege dr.med. Per Bergsholm, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde. 

  14.45 Variasjoner i bruk av ECT i Norge. Ved lege i spesialisering, PhD 
   student Lindy Jarosch, Avdeling for forskning og utvikling, samt  

  Brøset sikkerhetsavdeling, St. Olavs hospital, Trondheim. 

  15.15 E-læring ECT – en innovasjon for leger som utfører   
  ECT (m/demo). Ved avdelingsoverlege Eivind Aakhus, avd. for  
  alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet.

  15.45 Pause

  16.00 Behov for nasjonale retningslinjer for ECT – behandling? 
   Ved representant fra Helsedirektoratet.

  16.30 Klinikeres opplevelse av behov for nasjonale retningslinjer. 
   Ved seksjonsoverlege Svein Martin Luth, avdeling for alderspsykiatri,  

  Sykehuset Innlandet.

 2D Manual for mentaliseringsbasert terapi, MBT
  Ved Professor dr. med. Sigmund Karterud, Universitetet i Oslo, Divisjon for  

 personlighets psykiatri, Oslo Universitetssykehus.

18.30 Konsert i stavanger Domkirke ved Astrid Kloster. 
 Artisten og låtskriveren Astrid Kloster er bosatt i Stavanger, og har gjort seg 

bemerket både nasjonalt og lokalt de siste ti årene. Kombinasjonen av en varm, 
stor stemme og en sterk formidlingsevne gjør at hun regnes som en av Norges 
markante kvinnelige vokalister.

20.00 Middag for de som har bestilt
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09.00 Highlights fra frie foredrag. 
 Ved prof. dr. med Jørgen Bramness og førsteamanuensis dr. med. Arne E. Vaaler.

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 www.psykiatriveka.no 14 dager før kursstart.

 3A Frie foredrag 
  Møteleder: Overlege/førsteamanuensis dr. med. Arne E. Vaaler, Psykisk  

 helsevern St.Olavs Hospital/NTNU.  

 3B Frie foredrag 
  Møteleder: Prof. dr.med, Jørgen Bramness, Forskningsdirektør 
  Senter for Rus og Avhengighetsbehandling (SERAF).
 
 3C  sesjonen er i sin helhet ved utvalg for rettspsykiatri.
  Inviteres norsk psykiatri til stollek og svarteperspill? 
  
  Behandling av pasienter med sikkerhetsrisiko i et psykisk helsevern med  

 kort liggetid og effektiv pasientflyt som overordnede mål.

  10.00  I. Sammenfaller de helsepolitiske mål med dagens realiteter i  
  psykiatrisk spesialisthelsetjeneste?

   II. Kort riss av aktuell status og utfordringer for det sakkynd- 
  ige arbeid for retten. Ved overlege Yngve Ystad, Oslo Univers- 
  itetssykehus, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Regional  
  sikkerhetsavdeling. 
 
 10.15 Den spesielle norske modellen for sikkerhetspsykiatri - fordeler/  
  ulemper for pasientene, allmennpsykiatrien og sikkerhets-  
  psykiatrien. Ved overlege Bjørn Østberg, Oslo Universitetssykehus,  
  Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Regional sikkerhetsavd.

 
 10.35 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - erfaringer  
  etter åtte år; prognosen fremover. Ved overlege Maria Sigur-

   jonsdottir, Oslo Universitetssykehus, Klinikk for psykisk helse og  
  avhengighet, Regional sikkerhetsavdeling og medisinsk rådgiver for  
  Koordineringsenheten for dom til behandling i Helse Sør-Øst. 
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10   10.55 Vurdering av kritikken mot tilbud om og innhold i psykiatriske  
  helsetjenester for de innsatte i norske fengsler. 

   Ved spesialist i psykiatri Siri Nome, og leder for Kompetansesenter  
  for  sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Vest.

  11.10 Praktiske eksempler på møte mellom allmennpsykiatri og   
  sikkerhetspsykiatri. Ved spesialist i psykiatri Agnar Aspaas,   
  selvstendig praksis, Sandefjord.

  11.30 Hvilke rammer gir lovverket for dette arbeidet - hva har vi, og  
  hva kunne vi ønske oss. 

   Ved spes. i psykiatri og politilege Stein Egil Ikdahl, Kontor for  
  rettspsykiatri-politilegen, Oslo politidistrikt.

  11.50 Avsluttende kommentarer, spørsmål og diskusjon; kort   
  oppsummering ved utvalgsleder.

12.00 Lunsj

13.00-18.00 Årsmøte NPF

20.00 Årsmøtemiddag 

TORSDAG 24. mars

09.00 Profesjonsstrid - angår det oss?
 Ved overlege dr. med. Petter Andreas Ringen, Klinikk for psykisk helse og 

avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF og professor dr. med Erik Falkum, Oslo 
Universitetssykehus, Aker. 

10.00 Nevroaffektiv utviklingspsykologi. Ved psykolog og psykoterapeut Susan Hart,  
Danmark. For ytterlige opplysninger vedrørende Susan Hart se, www.neuroaffeciv.dk

11.00 Pause

11.15 Utredning og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser.
 Ved dr. med. og forskningsleder RASP Øyvind Røe, Oslo Universitetssykehus.

12.15 Lunsj



Norsk Psykiatrisk Forening NPF

11
13.15 Alvorlige spiseforstyrrelser. organisering og behandlingskvalitet - er det en 

sammenheng? 
 Ved overlege dr. med. Sigrid Bjørnelv, Regionalt kompetansesenter for 

spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag.

14.00 Pause

14.15 -17.00 PArAllellsesjoNer
 4A sesjonen er i sin helhet ved utvalg for grunnlagsproblematikk
  Møteleder: Overlege Jon Morgan Stokkeland, Stavanger     

 Universitetssjukehus.
  
  Nevroaffektiv utviklingspsykologi, fortsettelse fra plenum. 
  Ved psykolog og psykoterapeut Susan Hart, Danmark. 

 4B sesjonen er i sin helhet ved utvalg for transkulturell psykiatri.
  • Traumebehandling i kulturelt perspektiv.
  Møteleder: Cecilie Javo, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

  • Sykdomsskapende faktorer i asylmottak. Ved seksjonsoverlege Jone  
 Schanche Olsen, Stavanger Universitetssjukehus. 

  • Alternativ behandling av flyktningebarn og familier i asylmottak. 
  Ved overlege dr. med. Aina Vaage, Stavanger Universitetssjukehus.

  • Traumebehandling i et kulturelt perspektiv. 
  Ved psykiater, psykoanalytiker dr. philos. Sverre Varvin, Nasjonalt   

 kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 
 
 4C sesjonen er i sin helhet ved det lokale spiseforstyrrelsesmiljøet  

 i stavanger. Møteleder: Overlege Tone Madland Skeie, Psykiatrisk klinikk,  
 Stavanger Universitetssjukehus.

  14.15 Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser. 
   Ved psykolog Marianne Berge Skår, Enhet for spiseforstyrrelser,  

  Psykiatrisk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.

  15.00 Somatiske utredning og behandling. 
   Ved spesialist i indremedisin og endokrinologi, seksjonsoverlege  

  dr. med. Stein Frostad, Klinikk for psykosomatisk medisin,   
  Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen.

   
 16.00 Pause
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  16.15 Behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser og  

  komorbid PTSD. Ved dr. med. og forskningsleder RASP Øyvind  
  Røe, Oslo Universitetssykehus. 

 
 4D sesjonen er ved Institutt for gruppeanalyse ”Gruppeterapi i tiden”
  Møteleder: Thomas Small, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

  14.15 Kort innledning og presentasjon av forelesere. 
   Ved møteleder Thomas Small.

  14.25 Gruppepsykoterapi og forskning - kan det forenes? Kliniske  
  erfaringer fra et gruppeanalytisk forskningsprosjekt. Ved overlege  
  Marthe Horneland, Sandens, Stavanger Universitetssjukehus og

   overlege Kirsten Høbye, Ryfylke DPS, Stavanger    
  Universitetssjukehus.

  
  15.30 Integrering av traumeteori i en gruppeterapienhet, utford-
   ring og berikelse. Ved Ingar Ingerø, Alna DPS, Oslo   

  Universitetssykehus.

  16.15 Anvendt/modifisert gruppeanalyse i klinisk hverdag - det   
  muliges kunst?! Ved Kjersti Lyngstad, Institutt for gruppeanalyse.

20.00 Middag for de som har bestilt

FREDAG 25. MARS

Møteleder: Overlege Lilian Stokkeland, Stavanger Universitetssjukehus

09.00 Traumers innvirkning på personligheten, sett fra et integrert 
psykodynamisk nevrobiologisk perspektiv. Psykologiske traumer - hvilke måter 
kan individet håndtere dem på, og hvilke symptomer kan oppstå? 

 Ved psykiater, psykoanalytiker dr. philos. Sverre Varvin, Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress. 
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10.00 - 12.00  PArAllelle sesjoNer
 5A sesjonen er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet ved jæren DPs.
  Behandling av negative symptomer ved schizofreni.
  Møteleder: Overlege Hilde Hustoft, Jæren DPS.
   
  • Negative symptomers betydning for pasienter med Schizofreni. 
  Ved overlege dr.med. Ann Færden, Rehab 1, Avdeling for   

 psykosebehandling, Oslo Universitetssykehus. 

  • Nytten av fysisk aktivitet i behandling av negative symptomer og 
 depresjon. Ved professor dr. med. Egil W. Martinsen, leder for Klinikk  
 for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

  • Kunstterapi som behandling av negative symptomer ved   
 schizofreni. Skapende kunstterapi utgjør med sitt fokus på å skape  
 form og mening med utgangspunkt i estetisk refleksjon en lovende  
 behandling av negative symptomer. Ved overlege Hanne Stubbe Teglbjerg,  
 Århus Universitetssykehus, Danmark. 

 5B sesjonen er i sin helhet ved utvalg for selvstendig praksis. 
  Møteleder: Psykiater Marit Sæbø, Oslo.
  • Legers psykiske helse.  

 Ved dr. med. Jan Ole Røvik, Intitutt for psykoterapi, Oslo.   
  • Sammenhengen mellom depresjon og diabetes. 
  Ved psykiater Shahin Asgar. Depresjonsklinikken Oslo. 

 5C sesjonen er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet ved stavanger  
 Universitetssjukehus. Møteleder overlege Lillian Stokkeland, Stavanger  
 Universitetssykehus.

  • Traumer, PTSD, psykose; anonymisert kasuistikk lagt frem av lokale  
 psykoterapimiljø med fokus på psykoterapeutisk behandling   
 av posttraumatiske tilstander.  Ved psykiater, psykoanalytiker dr. philos.  
 Sverre Varvin, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og  
 det lokale psykoterapimiljøet i Stavanger.  

12.00 Lunsj

13.00 Anerkjennelsens psykologi. 
 Ved professor dr. med. Erik Falkum, Avdeling for forskning og fagutvikling, Klinikk 

for psykisk helse, Oslo Universitetssykehus, Aker.

14.00 Takk for denne gangen og velkommen til Psykiatriveka 2012 i Trondheim.



Praktiske opplysninger

sTeD/TID: Clarion Hotel Stavanger

KUrsAVGIFT: 
Deltakelse 1 dag kr 1.600,-
Deltakelse 2 dager kr 2.000,-
Deltakelse 3 dager kr 3.000,-
Deltakelse 4 dager kr 4.000,-
Deltakelse 5 dager kr 4.500,-

Obligatorisk dagpakke pr dag kr 515,-. Dagpakken inkluderer leie av møtesal, kaffepauser og lunsj.

BesPINsING/KUlTUrelle ArrANGeMeNT (Alle priser er pr. person)
Mottakelse Stavanger kommune m/buffet, mandag:  Gratis 
Konsert i Stavanger Domkirke, tirsdag:   kr 200,- 
Kursmiddag tirsdag og torsdag, per dag:   kr 315,-
Årsmøtemiddag, onsdag:     kr 880,- 

oVerNATTING: Enkeltrom pr natt/pers kr 1.245,- / dobbeltrom pr. natt/pers kr 675,-

PÅMelDING: Påmeldingen er bindende. Den må skje skriftlig pr. fax eller post. 
For elektronisk påmelding se www.psykiatriveka.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: 7. januar 2011. Etter denne dato påløper et gebyr på kr. 400,-. 
Påmelding etter 1. februar kr 500,-. 

AVBesTIllING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 10. januar kr 400,-. 
Etter 20. februar betales full deltakeravgift. 

PÅMelDINGeN seNDes TIl: (Kun skriftlig påmelding).
KURS OG KONGRESSERVICE, “NFAP.”, 7340 OPPDAL
Tlf.: 72 42 34 48 Fax: 72 42 34 40 
Påmelding kan også gjøres på www.psykiatriveka.no

reIse: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Stavanger Lufthavn, Sola med rabatt. 
Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. 
Billetten sendes i postoppkrav senest en uke før avreise.
Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM.

Tlf. 73 10 47 17 Fax 73 10 47 01. Kontaktperson: Wenche Foss.  E-post: wefo@berg-hansen.no

PSYKIATRIVEKA 2011



PÅMELDINGSSKJEMA.  Psykiatriveka 2011
Sendes: KURS & KONGRESSERVICE “NPF”, 7340 Oppdal. Fax:72 42 34 40.

_____________________________________ _____________________________________________
Etternavn                    Fornavn

__________________________________________________________________________________________      
Tittel

__________________________________________________________________________________________
Arb.sted

__________________________________________________________________________________________
Adresse arb.

__________________________________________________________________________________________ 
Pnr/sted 

___________    ________________           ________________________________________________
Tlf     Faks             E-post

q Ønsker faktura sendt til annen adresse:_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Bemerkning/spesiell diett/best.nr/kode etc. ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

q Ønsker å delta hele uken.  Dagdeltakelse: q Mandag  q Tirsdag  q Onsdag  q Torsdag   q Fredag 
q Ønsker å delta på professormøtet tirsdag kl 15.30 - 17.30

FAGlIG ProGrAM - påmelding til parallelle sesjoner. Velg sesjon/sett kryss 
Mandag 21. mars, 14.15 - 17.00  q 1A  q 1B  q 1C  q 1D
Tirsdag 22. mars, 14.15 - 17.00  q 2A q 2B q 2C q 2D
Onsdag 23. mars, 10.00 - 12.00  q 3A q 3B q 3C 
Torsdag 24. mars, 14.15 - 17.00  q 4A q 4B q 4C q 4D
Fredag 25. mars, 10.00 - 12.00  q 5A q 5B q 5C 

KUlTUrelle ArrANGeMeNTer/BesPIsNING 
Middag:          q Tirsdag       q Onsdag (Årsmøtemiddag)    q Torsdag 
 

q Mottakelse Stavanger kommune (mandag)         q Konsert i Stavanger Domkirke (tirsdag)

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

Deler rom med _______________________________________________________________________

Ankomst dato ________  Avreise dato __________ q Ønsker røykerom 

q Bestillingsskjema for fly



Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
NO - 7340 Oppdal 

PORTO BETALT

PORT PAYÈ

NORGEB


