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Kjære kollega, det er en stor glede å ønske deg velkommen til den 6. Psykiatriveka, denne 
gang i Trondheim. Trondheim hadde også gleden av å være vertskap for den første Psyki-
atriveka i 2006. Nå er arrangementet endelig tilbake hos oss igjen og vi gjør alt vi kan for at 
du skal få en uforglemmelig opplevelse her. 

Psykiatriveka har siden starten i 2006 funnet sin form og befestet sin plass som faglig 
og fagpolitisk møtested for leger i psykiatrien slik intensjonen var. I tillegg til etterutdanning 
for spesialister og videreutdanning for LIS-leger avholdes årsmøtet i NPF i løpet av PSYKI-
ATRIVEKA. Flere underutvalg benytter også anledningen til å avholde møter. Forskere får 
presentere sitt arbeid og du får se hva som foregår av forskning i Norge  i  sesjonen ”Frie 
foredrag”. Du vil  treffe kolleger og utvikle erfaring fra andre steder og miljøer. Psykiatriveka 
drives helt uavhengig av industrien. Det er flere enn leger i psykiatri som ønsker å delta på 
Psykiatri-veka, men i h.h.t. årsmøtet i NPF og respons på skriftlige evalueringer har vi så 
langt ikke åpnet Psykiatriveka for andre enn leger i psykiatrien. Vi har i år invitert kolleger fra 
de andre nordiske landene og håper slik internasjonal deltagelse kan øke betydningen av 
Psykiatri-veka ytterligere.  

Vi har i årets faglige program prøvd å dekke temaer som har vært lite belyst de siste 
årene. I tillegg har det lokale fagmiljøet ønsket å bidra. ADHD-behandling hos voksne i 
Norge feirer i 2012 15 års-jubileum og dermed passet det ekstra godt å ta med dette som 
tema. Rettspsykiatri og PTSD er naturlige temaer etter 22. juli 2011 og det lokale fagmiljøet 
i Trondheim bidrar sterkt. Ledelse, profesjonskamp og organisering av helsevesenet er et 
stadig aktuelt tema. I år har vi laget en parallellsesjon onsdag før årsmøtet i samarbeid med 
styret i NPF. Dette kan kanskje gi videre debatt inn i årsmøtet. Trondheim har et meget sterkt 
forskningsmiljø på nevrovitenskap og hukommelsebiologi ved Kavli-senteret hvorfra Menno 
Witter kommer. Affektive lidelser, søvnbehandling og kognitiv terapi er satsningsområder 
ved forskningsmiljøet i Trondheim. Torsdag og fredag er i stor grad viet dette området med 
internasjonale forelesere som Nasser Ghaemi, Adrian Wells og Allison Harvey. 

Vi håper så mange som mulig kan delta. Vi vet imidlertid at ikke alle kan være borte 5 
dager i strekk og vi har derfor forsøkt å samle tema slik at det er mulig å få dekket sine mest 
sentrale interesser ved kortere besøk også.

elkommen til trondheim 
12. - 16. mars 2012!

v
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Vi har i år valgt Rica Nidelven Hotel som er kjent for sitt gode kjøkken. Trondheim 
kommune inviterer til orgelkonsert i Nidarosdomen og det blir mottagelse med buffet, 
omvisning og konsert i Rockheim, -noe for enhver smak. Sammen med middager, årsmøte-
fest på kongresshotellet og innlagte kulturopplevelser håper vi å gi deg mange gode faglige 
innspill og hyggelige kulturelle og sosiale opplevelser. Trivelige Trondheim, av noen kalt 
verdens største småby, ligger også der med sine mangfoldige tilbud for de som vil ha mer. 

Liv Sjøvold, divisjonsdirektør, Divisjon Psykisk Helsevern, St Olavs Hospital. Olav M. Linaker, 
professor, avdelingsleder, Avdeling For Forskning og Utvikling, St Olavs Hospital / NTNU 

Lokal komité: Per Ivar Finseth, Anne Engum, Knut Langsrud, Arne E. Vaaler og Solveig 
Klæbo Reitan 

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

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 ung-
domspsykiatri. 

RocKheim
Tirsdag kveld legger vi middagen med guiding og en konsert til Trondheims stolthet Rockheim - 
det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.  
Rockheim er mer enn det du ser og opplever på museet. Rockheim er en av landets største forvaltere 
av norsk populærkulturarv. Bak museumskulissene jobber rundt 20 ansatte med arkivering, forskning 
og forvaltning av norsk musikkhistorisk materiale. Her blir en flunkende ny CD behandlet med like stor 
respekt og interesse som en 50 år gammel elgitar. Gled dere til et besøk her!

( )
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KoRte VitensKaPelige fRamlegg/fRie foRedRag (call foR abstRacts)
invitasjon til å holde korte vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om 
egne vitenskapelige arbeider under Psykiatriveka 2012 onsdag 14. mars i trond-
heim.

Norsk psykiatrisk forening (NPF) vil invitere medlemmene til å legge frem egne viten-
skapelige arbeider under årsmøtekongressen 2012. 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 PSYKIATRIVEKA 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 
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. Leveres i Word.

Abstract av innlegget skal ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. 
Abstractet skal deles i: 
• Tittel på innlegget, 
• Navn på forfatterne u/ 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 15. januar 2012 og vil bli 
trykket i et hefte til deltakerne ved PSYKIATRIVEKA 2012. Elektronisk påmelding. 
Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Arne E. Vaaler og 
Jørgen G. Bramness. Disse vil sette opp det endelige programmet.

PosteRe:
I tillegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale 
kongresser siden årsmøtet i 2011 velkommen til å presentere disse posterne under kon-
gressen. En stor og så komplett postersamling som mulig av det som har skjedd i løpet av 
2011 er vårt mål.
• Påmelding av postere innen 1. februar 2012 til Arne E. Vaaler arne.e.vaaler@ntnu.no

Den vitenskapelige komiteen vil på det sterkeste oppfordre alle som har anledning til det 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 foredra-
gene er derfor en prioritert del av programmet på PSYKIATRIVEKA 2012. 



5

mandag 12. maRs

neVRoPsyKiatRi
Møteleder: overlege / professor Gunnar Morken, St Olavs hospital avd Østmarka / NTNU

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen og praktisk informasjon v/ etterutdanningsutvalget/lokal komité

10.10 Velkommen v/ leder av NPF, psykiater / avdelingsleder Tone Skjerven, Modum bad

10.30 Genetikk og patofysiologi v/ ADHD” v/ professor Jan Haavik, Universitetet i Bergen

11.15 Biology of Memory v/ professor Menno Witter, CBM / Kavli-instituttet / NTNU

12.00 Pause

12.15 Tiaminmangelstilstander – klinikk og behandling v/ overlege Chantal Thallaksen, 
 Nevrologisk avd. Ullevål / OUS

13.00 Lunsj 

1415-1700  PaRallelle sesjoneR 
 1a   adhd hos VoKsne 
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 Møteleder: Overlege Terje Torgersen, St Olavs Hospital avd. Østmarka
 
 14.15 Behandling av voksne med ADHD v/ overlege, PhD, Anne Halmøy, 
  Kronstad DPS, Helse-Bergen

 15.15   Rusmiddelmisbruk og ADHD v/ overlege, PhD-kandidat, Terje Torgersen, 
  St.Olavs hospital, avd. Østmarka

 16.00   Pause

 16.15   Foreløpige resultater fra en norsk behandlingsstudie av voksne med ADHD  
  v/ overlege, PhD-kandidat, Mats Fredriksen, Sykehuset i Vestfold
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 1b dePResjon hos eldRe - tid foR nyoRienteRing?
 Programmet er i sin helhet ved utvalg for alderspsykiatri 
 Møteleder: Overlege Dagfinn Green, seksjon for CL- og alderspsykiatri,
 St Olavs Hospital avd Østmarka    
 
 14.15   Depresjon hos eldre - har medikamenter en plass? v/professor II, 
  psykiater Knut Engedal, geriatrisk avdeling, OUS  

 14.55   Psykoterapi ved depresjon hos eldre v/professor Inger Hilde Nordhus,  
  Institutt for klinisk psykologi, UiB

 15.35   Pause

 15.50   Fysisk aktivitet som antidepressiv behandling hos eldre v/ dr.philos,  
  Jorunn Helbostad, NTNU 

 16.30  Depresjon hos personer med demens v/ overlege Dagfinn Green, 
  seksjon for CL- og alderspsykiatri, St Olavs hospital avd Østmarka

 1c miniseminaR i motiVeRende inteRVju 
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 
 Hvordan kan psykiatrien bidra til pasientens livsstilsendring? 
 En smakebit av motiverende intervju med noen praktiske øvelser v/overlege 
 Gunnhild Bagøien, St Olavs Hospital avd Østmarka
 
 1d neuRoPsyKiatRi
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 Møteleder: overlege, 1. amanuensis II Arne E Vaaler, St Olavs Hospital avd.   
 Østmarka / NTNU 

 14.15   Fenomenologi og terapi av epilepsispesifikke psykiatriske syndromer 
  v/ overlege, 1. amanuensis II Arne Vaaler, St Olavs Hospital avd Øst- 
  marka / NTNU

 14.45   Migrene i psykiatriske populasjoner. Prevalens, fenomenologi og terapi  
  v/ overlege, 1. amanuensis II Ketil J. Ødegaard, Universitetssykehuset i  
  Bergen Psykiatrisk divisjon / UiB

 15.15  Bevegelsesforstyrrelser. Dystonier, akathisi og katatoni. Diagnostikk, 
  årsaksforhold, terapi v/professor Stein Oppjordsmoen, Universitetet i  
  Oslo
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 15.45   Pause
 
 16.00   Klinisk nytte og begrensninger ved EEG i psykiatrisk praksis v/ psykiater  
  /nevrolog Erlend Bøen, PUS / Universitetet i Oslo

 16.30   Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES) og differensialdiagnose mot 
  epilepsi v/ dr med, psykiater / nevrolog Oliver Henning, OUS

18.30   middag på hotellet

tiRsdag 13. maRs

nytt loVVeRK / RettsPsyKiatRi og siKKeRhetsPsyKiatRi / PsyKoseR
Møteleder: overlege Gunnhild Bagøien, St Olavs Hospital avd Østmarka

09.00 Tidlige traumer og schizofreni v/ seksjonsoverlege professor Ingrid Melle, OUS

10.00 Pause

10.15 Psykisk helsevernlovgivning. Nytt lovforslag (NOU 2011:9) i forhold til Psykisk 
 helsevernloven v/ advokat Kari Paulsrud, leder av lovutvalget
 
10.35 Psykisk helsevernloven. Nytt lovforslag (NOU 2011:9). Konsekvenser for den 
 psykiatriske spesialisthelsetjenesten v/ avd.leder / avd.overlege, medlem av   
 lovutvalget, Marit Bjartveit, OUS 

10.45 Tendenser i høringssvarene v/ psykiater avdelingsoverlege Bjørn Østberg,   
 kompetansesenteret for sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst

10.55 Debatt

11.30 Pause

11.45 Ansvarlighet i psykisk helsevernloven og i straffeloven – samtykkekompetanse  
 og utilregnelighet. Noen kritiske refleksjoner v/ advokat Tor Langbach, direktør  
 for Domstoladministrasjonen

12.30 Lettere psykisk utviklingshemmede og relevans for allmenpsykiatri. Hvordan  
 fange opp? v/ PhD Erik Søndenå, St Olavs Hospital avd Brøset Kompetanse-
 senteret for fengsels- sikkerhets- og rettspsykiatri Midt-Norge 

13.00 Lunsj
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14.15 -17.00  PaRallelle sesjoneR
 2a  genetics foR PsychiatRists 
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 Møteleder: MD, PhD, Ismail Cüneyt Güzey, klinisk farmakolog / 
 1. amanuensis II / forsker, St Olavs Hospital avd AFFU / NTNU
 Understanding molecular genetics and biology is becoming absolutely essen- 
 tial to understand and evaluate the current litterature in psychiatry. In these three  
 hours we will be working together to refresh our knowledge on basics of genetics  
 and molecular biology. 
 After a short introduction on genetic material, basis of genetic variations, mutations  
 and their significance, we will have a short look on basic study designs, such as  
 whole genome studies, simple association studies, and twin studies, which are  
 frequently employed in the psychiatric litterature. 
 In the last part we will be looking at genetic variations on drug metabolism and  
 their importance in psychiatry as examples. 
 No former knowledge on genetics or molecular biology is required except interest  
 and will to participate in discussion.   
 
 2b  Rus og aVhengighet
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 Møteleder: professor Jørgen Bramnes, SERAF

 14.15 Modeller for forståelse av utviklingen av avhengighet 
  v/ Professor Jørgen G. Bramness, SERAF

 14.55 Utredning av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter 
  v/ lege, PhD Jon Mordal 

 15.45 Pause
 
 16.00 Bruk av motiverende intervju og integrert behandling i psykiatrien? 
  v/ psykiater, PhD stipendiat ved SERAF v/ Linda Wüsthoff

 2c  PsyKoeduKasjon 
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 Møteleder: Elin Wullum, psykologspesialist

 14.15   Psykoedukasjon ved bipolar lidelse, -et tilbud til pasienter og pårørende.  
  Vi vil gjennomgå det praktiske knyttet til inklusjon og gjennomføring av  
  psykoedukasjon i gruppe for pasienter med bipolar lidelse samt demon- 
  strere ulike verktøy, som stemningslogg, aktivitetskalender og forebyg- 
  gingsplan v/ psykologspesialist Elin Wullum, Mo i Rana DPS / NTNU
 
 15.45   Gjennomføring av og innhold i kurs til pårørende v/ psykiatrisk sykepleier  
  Gunn Eva Folden, St Olavs Hospital avd. Østmarka
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 2d  RettsPsyKiatRi og siKKeRhetsPsyKiatRi
 Programmet er i sin helhet et samarbeid mellom utvalg for rettspsykiatri og lokalt fagmiljø 
 Møteleder: Psykiater Agnar Aspaas, Tønsberg psykoterapisenter 
 
 beslutningskompetanse – nytt kriterium i forbindelse med tvang i psykisk   
 helsevern?

 14.15   Fravær av beslutningskompetanse som mulig vilkår for tvang i psykisk   
  helsevern v/ 1. amanuensis, nestleder i lovutvalget Bjørn Henning Østenstad,  
  det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 14.35   Beslutningskompetanse og klinisk praksis v/avd.leder og avd. overlege,   
  medlem av lovutvalget Marit Bjartveit, OUS 

 14.45   Vurdering av beslutningskompetanse i psykiatrien v/ overlege María   
  Sigurjónsdóttir, Regional sikkerhetsavdeling Dikemark, OUS og medisinsk   
  rådgiver i Koordineringsenheten for dom til behandling 

 15.00  Pause

 utilregnelighet – hvordan skal det vurderes?
 
 15.15   Ulike prinsipper for vurdering av strafferettslig utilregnelighet – etiske og   
  filosofiske betraktninger v/ overlege, PhD, Arne Thorvik, Fylkesavd Granli  
  Psykiatrien i Vestfold 

 15.30  Dilemmaer i møte med dom til tvungent psykisk helsevern v/ avd.overlege,   
  Anders Gaasland, Tøyen DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 

 15.45  Noen synspunkter fra domstolen v/ advokat Tor Langbach,
  Direktør for Domstoladministrasjonen

 16.00  Diskusjon

 Risikovurderinger, sjekklister
 
 16.15  Risiko for vold i akuttpsykiatrien - strukturerte instrumenter eller klinisk   
  skjønn? v/overlege, PhD, John Olav Roaldset, Psykiatrisk avdeling Ålesund

 16.35  Viktige momenter for vurdering av risiko ved rusproblematikk og ved   
  seksualisert vold, v/ psykologspesialist / seniorforsker PhD Jim Aage 
  Nøttestad, St Olavs Hospital avd. Brøset Regionalt kompetansesenter for   
  retts-, sikkerhets- og fengselspsykiatri
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2e  PRofessoRmøte V/ inVitasjon fRa styRet i nPf 

18.30   Rockheim: mottakelse, konsert, omvisning og american dining buffet

onsdag 14. maRs

Møteleder: Professor / overlege Olav Linaker, St Olavs Hospital avd AFFU / NTNU

09.00 Highlights fra frie foredrag v/ professor Jørgen Bramness, Forskningsdirektør  
 Senter for Rus og Avhengighetsbehandling (SERAF) og 1. amanuensis II Arne  
 Vaaler, Psykisk helsevern, St.Olavs Hospital/NTNU  

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/1. amanuensis II Arne Vaaler, Psykisk helsevern,   
 St.Olavs Hospital avd, Østmarka / NTNU  

 3b  fRie foRedRag 
 Møteleder: Professor Jørgen Bramness, forskningsdirektør, Senter for Rus og  
 Avhengighetsbehandling (SERAF)
 
 3c samhandlingsutfoRdRingeR mellom PRofesjoneR i 
 PsyKiatRisK behandling
 Sesjonen er i sin helhet ved utvalg for grunnlagsproblematikk i samarbeid med  
 styret i NPF. 
 Innledning og paneldiskusjon v/ overlege dr. med. Petter Andreas Ringen, OUS  
 og leder av NPF, psykiater / avdelingsleder Tone Skjerven, Modum bad og 
 professor dr. med Erik Falkum, OUS, m.fl.   
 
12.00 Lunsj

13.00 Årsmøte NPF 

20.00 Årsmøtemiddag på hotellet
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toRsdag 15. maRs

affeKtiVe lidelseR
Møteleder: Overlege Arne Vaaler, St.Olavs Hospital / 1. amanuensis II, NTNU

09.00  An Introduction to Theory and Practice of Metacognitive Therapy 
 v/ professor Adrian Wells, Department of Clinical Psychology, Manchester  
 Royal Infirmary
 
09.45  Metacognitive Therapy for the Treatment of PTSD v/ Adrian Wells  

10.30  Pause

10.45   A transdiagnostic Perspective on Sleep and Psychiatric Disorders: The Challenge   
 of Treatment Development and Behavior Change v/ professor Allison Harvey, Berkely

11.30 Science & capitalism: Academic psychiatry & the pharmaceutical industry 
 v/ professor Nassir Ghaemi, Boston, Massachusetts, USA 

12.15 Tidlig intervensjon etter terroranslaget i Oslo og på Utøya. Bakgrunn for tiltak og   
 behov for oppfølging v/ professor / overlege Lars Weiseth, NKVTS 

13.00 Lunsj

14.15 -17.00  PaRallellsesjoneR
 
 4a  cognitiVe behaVioR theRaPy foR tRansdiagnostic sleeP   
 PRoblems in clinical PRactice: basics & beyond
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 Møteleder: Knut Langsrud
 Innleder / seminarholder: Professor Allison Harvey, Berkeley

 4b  liVet etteR 22.07.2011 - fRa KRiseReaKsjoneR til langtids-   
 effeKteR aV tRaumehendelseR. 
 Programmet er i sin helhet ved det lokale fagmiljøet i Trondheim
 Møteleder: Psykologspesialist Håkon Stenmark, St Olavs Hospital RVTS 
 Tidlig intervensjon etter krisehendelser. Hva sier ny forskning om tidlig hjelp,   
 og hvordan kan den nye veilederen i krise/katastrofearbeid være ramme for 
 oppfølging? v/ Psykologspesialist Håkon Stenmark, St Olavs Hospital RVTS

 Hva predikerer senskader etter katastrofehendelser? v/ psykolog, PhD 
 Hans Jakob Bøe, NTNU 
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 Langtidsvirkninger etter katastrofehendelser. Erfaringer fra oppfølging av overle- 
 vende etter Alexander Kielland-forliset, 27 år etter, v/ psykolog, PhD Katrine Høyer 
 Holgersen, St Olavs Hospital avd. Tiller DPS 

 4c  KlinisK foRsKning i Regional sPesialenhet foR 
 sPisefoRstyRRelseR
 Programmet er i sin helhet ved lokalt fagmiljø ved Levanger / Stjørdal
 Møteleder: Overlege Sigrid Bjørnelv, Sykehuset Levanger / Stjørdal DPS

 Behandlingseffekt. Hvilke pasienter nyttiggjør seg behandling. Pasientregister  
 som utgangspunkt for forløpsstudie, v/ psykologspesialist Henrik Lundh og 
 spes. sykepl. Ivan Samdal, Levanger Sykehus

 Kroppsbildeforstyrrelse og bruk av fysisk aktivitet, v/ psykomotorisk fysioterapeut  
 Marit Danielsen, Levanger Sykehus

 Nevropsyologisk undersøkelser, v/ psykolog, PhD.stipendiat Siri Weider   
 Levanger sykehus / NTNU

 Mødre med spiseforstyrrelser og deres barn, v/ ergoterapeut Trine Tetli Eik-Nes  
 og overlege Sigrid Bjørnelv

 Farmakokinetikk/dynamikk ved undervekt, v/ overlege, avdelinsgsjef 
 Pål Sandvik, St Olavs Hospital avd. Østmarka 

  4d  KultuRens betydning foR PsyKiatRisK diagnostiKK
 
 14.15 Erfaringer med bruk av kulturmanualen, v/ overlege, PhD, Sofie 
  Bärnhielm, Transkulturelt Centrum, Stockholm

 15.00 Film – kliniske illustrasjoner

 15.30 Pause

 15.45 Forsettelse, dr Bãrnhielm

 16.15 Tilpassing av kulturmanualen til en samisk kontelst. Erfaringer fra   
  SANKS, v/overlege, dr.med. Cecilie Jávo, SANKS, Karasjok

 16.30 Diskusjon
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19.00 trondheim kommune inviterer til konsert i nidarosdomen

20.00 trønderbuffet på konferansehotellet

fRedag 16. maRs

affeKtiVe lidelseR
Møteleder: overlege Gunn Karin Vik Helle, St Olavs Hospital, avd Tiller DPS

09.00 The rise and fall of the biopsychosocial model, v/ professor Nassir Ghaemi,   
 Boston, Massachusetts, USA 

09.45 Pause

10.00 The concepts of psychiatry: a pluralistic approach to the mind and mental illness,  
 v/ professor Nassir Ghaemi, Boston, Massachusetts, USA 

10.45 Pause med utsjekk

11.15 Samfunnet og Katastrofer. Fare, tap og groteske inntrykk. Refleksjoner etter   
 22.7.2011 ved v/ professor, overlege Lars Weiset, NKVTS

12.15  Tåler psykiatrien følelser, v/ overlege, professor dr.med. Finn Skårderud, OUS

13.00 Takk for denne gangen - og velkommen til Psykiatriveka 2013 i Oslo 

13.00 Lunsj



PRaKtisKe oPPlysningeR

sted/tid: Rica Nidelven Hotel, Trondheim

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

Obligatorisk dagpakke pr dag kr 595,-. 
Dagpakken inkluderer leie av møtesal, kaffepauser og lunsj.

Bespisning/kulturelle arrangement (Alle priser er pr. person.)
Kursmiddag mandag     kr 410,-
Konsert og omvisning med middag Rockheim tirsdag  kr 800,- 
Årsmøtemiddag onsdag      kr 890,- 
Konsert i Nidarosdomen torsdag    Gratis
Trønderbuffet torsdag     kr 445,-

oVeRnatting: Enkeltrom pr natt/pers kr 1.190,- / dobbeltrom pr. natt/pers kr 700,-

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: 10. desember 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 1. mars betales full deltakeravgift, inkl. bestilt overnatting og bespisning. 

PÅmeldingen sendes til: (Kun skriftlig påmelding).
KURS OG KONGRESSERVICE, “NPF.”, 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 Trondheim Lufthavn, Værnes,  
med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for 
flybillett. Denne 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



PÅmeldingssKjema.  PsyKiatRiVeKa 2012
Sendes: KURS & KONGRESSERVICE “NPF”, 7340 Oppdal. Fax:72 42 34 40.

____________________________________ ___________________________________________
Etternavn     Fornavn

____________________________________________________________________________________      
Tittel

____________________________________________________________________________________
Arb.sted

____________________________________________________________________________________
Adresse arb.

____________________________________________________________________________________
Pnr/sted  

___________________     _______________________________________________________________  
Tlf.            E-post

Ønsker faktura sendt til annen adresse. Best.nr/kode etc.:___________________________________

____________________________________________________________________________________

Bemerkning/spesiell diett/ _____________________________________________________________
q Ønsker å delta hele uken
Dagdeltakelse:   q Mandag     q Tirsdag    q Onsdag    q Torsdag     q Fredag 

faglig PRogRam – påmelding til parallelle sesjoner. Velg sesjon/sett kryss 
Mandag 12.mars  14.00 – 17.00 q 1A  q 1B  q 1C  q 1D
Tirsdag 13.mars  14.00 – 17.00 q 2A q 2B q 2C q 2D    q 2E
Onsdag 14.mars  10.00 – 12.00 q 3A q 3B q 3C 
Torsdag 15.mars  14.00 – 17.00 q 4A q 4B q 4C  q 4D

KultuRelle aRRangementeR /besPisning. Ønsker å delta på:
Middag:  q Mandag  q Onsdag (Årsmøtemiddag)   q Torsdag 
q Trondheim kommune; konsert i Nidarosdomen torsdag 
q Konsert og omvisning med Amarican Dining Buffet på Rockheim tirsdag

oVeRnatting/Reise 
q Ønsker ikke overnatting  Ønsker overnatting i:  q Enkeltrom    q Dobbeltrom 

Deler rom med _______________________________________

Ankomst dato ____________  Avreise dato ____________ q Ønsker røykerom
q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly



Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
NO - 7340 Oppdal 

PORTO BETALT

PORT PAYÈ

NORGEB


