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Kjære kollegaer!
Det er med stor glede og forventning vi nå for 7. gang kan ønske velkommen til 
Psykiatriveka, som nå for andre gang arrangeres i Oslo - Tigerstaden eller Byen med det 
store hjertet.  Som tidligere år er programmet utarbeidet i samarbeid mellom foreningens 
underutvalg, en lokal komité og Etterutdanningsutvalget.

Årets hovedtema er personlighetspsykiatri, en del av vårt fagfelt der fagmiljøet i Oslo er 
svært godt representert både nasjonalt og internasjonalt. Vi har i år valgt å dekke dette 
viktige temaet bredt, både gjennom plenumsforelesninger og parallellsesjoner. Med god 
hjelp av det lokale fagmiljøet har vi kunnet velge på øverste hylle blant internasjonale 
forelesere og invitert professorene Peter Fonagy (UK), Kamaldeep Bhui (UK) og Roel 
Verheul (NL) for faglig oppdatering på området.
De fleste er vel kjent med at dagens diagnosesystemer er i endring, og de nye 
versjonene av ICD og DSM er på vei.  Professorene Andrew Skodol (US) og Erik 
Simonsen (DK) vil introdusere oss til hva vi kan forvente av forandringer fremover. Selv om 
personlighetspsykiatri er sentralt i år, dekkes flere områder av vårt fag både i plenum og 
parallellsesjoner og igjen har underutvalgene lagt mye arbeid i å presentere interessante 
og gode sesjoner. Vi har også valgt å gi plass for enkelte temaer relatert til tragedien som 
rammet oss alle 22. juli i fjor og forventer at fagdebatten i kjølvannet av denne vil gå videre i 
Oslo 11-15 mars 2013.
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Som tidligere inviteres forskere i Norge til å presentere sine prosjekter og resultater av disse 
i sesjonen ”Frie Foredrag”.  Vi har i år en utvidet vitenskapelig komité, og nytt av året er 
en pris for beste presentasjon. Se ”Call for abstract” under for ytterligere informasjon om 
påmelding til denne sesjonen. 

Vi ønsker at Psykiatriveka skal være en naturlig møteplass for leger som jobber i psykiatrien, 
så vel faglig som sosialt. Vi håper derfor at programmet for ”Psykiatriveka 2013” 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. Vi ønsker spesielt leger under utdanning velkommen, og minner om 
egen lunsj for lis-legene torsdag 14. mars.

Oppdatert informasjon om faglig og sosialt program vil du finne på vår hjemmeside www.
psykiatriveka.no.

Hjertelig velkommen til Oslo i mars!

Etterutdanningsutvalget
Elisabeth Bratland Romuld, Erik Johnsen, Morten S. Selle, Tore Buer Christensen

Lokal komité v/ Ann Færden
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KORTE VITENSKAPElIgE FRAmlEgg VEKA 2013
FRIE FOREdRAg (CAll FOR ABSTRACTS)
Invitasjon til å holde korte vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om 
egne vitenskapelige arbeider under Psykiatriveka 2013 onsdag 15. mars 2013 i 
Oslo.

 
Norsk psykiatrisk forening (NPF) vil med dette invitere medlemmene til å legge frem egne 
vitenskapelige arbeider under årsmøtekongressen 2013.
Det er viktig for NPF, Dnlf og norsk psykiatri generelt at norsk psykiatrisk forskning 
synliggjøres. Dette både for å informere om de studier som pågår og funn som gjøres, 
og for å generelt opprettholde aktivitet i og interesse for forskning innen faget. Både 
behandlingen pasienten får og identiteten og omdømmet til psykiaterne vil preges av dette.
Dette er også en mulighet til å vise fram din forskning til kolleger, bygge nyttige nettverk 
med tanke på videre forskning og rekruttering av nye forskere.
Vi oppfordrer derfor både nye i faget og de mer erfarne til å sende inn bidrag og til å 
komme til Oslo og delta!
Det er erfaringen så langt at denne delen av programmet på Psykiatriveka er meget godt 
besøkt og vies mye oppmerksomhet!
 

muNTlIg FREmlEgg:
Forskere inviteres til muntlige fremlegg som hvert vil vare 8 minutter med 2 minutter til 
spørsmål, totalt 10 minutter.

De som har tatt doktorgraden i løpet av tiden siden forrige Psykiatriveka inviteres spesielt til 
å holde et lengre innlegg (13+2 minutter).
 
Abstract av arbeidet man vil presentere kan ha inntil 300 ord inkludert overskrift og 
eventuelle referanser.
Abstractet skal deles i:

•	 Tittel på fremlegg.
•	 Navn på forfatterne uten titler; Etternavn og initialer. I tillegg adresse og 

e-postadresse til førsteforfatter.
•	 Abstract skal være strukturert: formål med studien, metode, resultater og 

konklusjon. Abstracts som angir i hvert fall noen resultater vil bli prioritert
 
Påmeldingsfrist: 1. februar 2013 til Julie Nybakk Kvaal, e-post: j.n.kvaal@medisin.uio
Alle e-poster må merkes tydelig ”Abstract til Veka”. Det er kun elektronisk innsending. Vi 
ber om at abstractet skrives i Word.
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Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Helle Schøyen, Solveig 
Klæbo Reitan og Jørgen G. Bramness. Disse vil sette opp det endelige programmet.
  

POSTERE:
I tillegg til muntlige fremlegg ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale 
eller internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2012 velkommen til å presentere disse 
posterne under kongressen. En stor og så komplett postersamling som mulig av det som 
har skjedd i løpet av 2012 er vårt mål.
Påmeldingsfrist: 15. februar 2013 til Julie Nybakk Kvaal, e-post: j.n.kvaal@medisin.uio
 

PRISuTdElINg:
Vi vil i år dele ut en pris på kr 5.000,- til ett av bidragene på postersesjon eller under frie 
foredrag. Komiteen som vurderer dette består av vitenskapelig komité samt representant for 
styret i NPF.
Spørsmål angående abstract: (foredrag eller poster) til Veka 2012 kan rettes til
Julie Nybakk Kvaal tlf.: 23 36 89 83 eller Jørgen G. Bramness tlf.: 23 36 89 77
 
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 foredragene er derfor en prioritert del av programmet på VEKA 2013.

Send inn!

( )
gOdKJENNINg:
Den norske legeforening
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. 
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mANdAg 11. mARS

10.00 Åpning ved Etterutdanningsutvalget og NPF
 
 PlENumSFOREdRAg
 TEmA: PERSONlIgHETSPSYKIATRI
10.15 Personlighetspsykiatri i Norge - i dag og i fremtiden

v/ seksjonsoverlege Øyvind Urnes, leder Nasjonal kompetansetjeneste for 
personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus 

10.35 Endringer i våre diagnosesystemer – betydning for oss?
v/ professor, overlege Theresa Wilberg, Universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus.  

10.45 DSM-V: What is new regarding personality disorders? 
v/ professor Andrew E. Skodol, M.D. Reasearch Professor of Psychiatry, University 
of Arizona College of Medicine (US).

12.00 Pause

12.15 Dilemmaer og kontroverser i klassifikation af personlighedsforstyrrelser – på vej 
mod ICD-11 v/ forskningssjef, professor, PhD Erik Simonsen, Region Sjælland, 
Psykiatrisk Forskingsenhed, Roskilde  (DK).

13.00 Lunsj
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 14.00-17.00 PARAllEllE SESJONER 
 
 1A PERSONlIgHET I AldERSPSYKIATRI
  Sesjonen er ved Utvalg for alderspsykiatri

14.00 Introduksjon – velkommen v/ overlege Eivind Aakhus, Avdeling for 
alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet.

14.05 Personlighetsmessig sårbarhet og personlighetsforstyrrelse hos eldre
v/ psykiater Sjur Seim, fagsjef, Divisjon for psykisk helsevern, Akershus  

  universitetssykehus. 

14.15 Pause.

15.00 Frontotemporallappsdemens og personlighet v/ spesialist i klinisk 
gerontopsykologi og seniorforsker Per Kristian Haugen, Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring og helse, Helse Sør-Øst.

15.40 Pause.

15.50 Hvordan takle de sure og gretne? v/ overlege Hågen Nyquist, Diakon-
  hjemmets sykehus, Alderspsykiatrisk avdeling.
16.20 De forbudte følelsene og ambivalensen – pårørendes opplevelse av 
  personlighetsendring ved demens v/ spesiallege Peter Horndalssveen,

Hukommelsesklinikken, Sykehuset Innlandet, Sanderud.

16.45 Diskusjon – Alle.

 1B THE lONgITudINAl COuRSE OF PERSONAlITY dISORdERS
Møteleder: Professor, avdelingsoverlege Sigmund Karterud, Universitetet i Oslo og 
Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus. 

• Update on the 3 major prospective longitudinal studies of PDs in the US:  
  CLPS, MSAD, and CICS v/ professor Andrew E. Skodol, MD, Reasearch  
  Professor of Psychiatry, University of Arizona College of Medicine. 

• Data fra 5 års oppfølgingsstudie v/ seksjonsoverlege Elfrida Kvarstein,   
  Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus.

• Forløp hos individer med personlighetsforstyrrelser i Oslo v/ professor   
  emeritus Svenn Torgersen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
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 1C BEHANdlINgSlINJER VEd PERSONlIgHETSFORSTYRRElSER
Møteleder: Seksjonsoverlege Øyvind Urnes, leder Nasjonal kompetansesenter for 
personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus.

• Et utkast til behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser        
  v/ seksjonsoverlege Øyvind Urnes, OUS.

• Hva har vært virksomt for meg i behandling av emosjonelt ustabil   
  personlighetsforstyrrelse v/ brukerrepresentant.

• Er tiden moden for å lage norske retningslinjer for behandling av  
  personlighetsforstyrrelser? v/ professor, overlege Theresa Wilberg,
  Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

 1d Å JOBBE mEd KRIg Og FREd Og SÅNN
Programmet er i sin helhet ved Forsvarets sanitet, Kontor for psykiatri og 
stressmestring (KPS).

Møteleder: Major Øyvind Erik Duguid Jensen, teamleder Stressmestringsteam
Trøndelag, Værnes og overlege i bistilling Helse Møre og Romsdal, Psykiatrisk 
poliklinikk, Kristiansund sykehus.

Over 100.000 menn og kvinner har tjenestegjort i internasjonale militære 
operasjoner for Norge. Noen utvikler psykiske belastningsskader i etterkant 
av tjenesten, men for de fleste er tjenesten en positiv erfaring som styrker den 
enkelte. Det har vært lite kunnskap, men desto flere antagelser om veteranene. 
Forsvaret har fått gode rutiner for utdanning, seleksjon, og oppfølging før, 
under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Forsvarets sanitet har 
gjennomført en stor undersøkelse blant norske Afghanistanveteraner som vil 
øke kunnskapsnivået om veteranene. Erfaringer om hvilke relasjoner og lidelser 
soldater får i krig har også relevans for det sivile hjelpeapparatet. Behandlingen 
av psykiske lidelser etter militærtjeneste vil kunne være en oppgave både for 
Forsvaret, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

14.00 Innledning 

14.10 Soldaten sett fra pansret hjelpeplass. Hvordan reagerer soldater på 
sterke opplevelser i krig? Kliniske og sivile perspektiver 
v/ major Øyvind Erik Duguid Jensen.



9

14.50 Pause

15.00 Ikke alle skader er synlige på utsiden. Hvordan ser den 
norske Afghanistan-veteranen ut? Foreløpig kunnskap fra 
Afghanistanundersøkelsen. v/ orlogskaptein Sverre Hougsnæs, 
teamleder, Nasjonalt militærmedisinsk poliklinikk, Oslo.

15.50 Ikke alt er PTSD! Behandlingstilnærming. Hvem gjør hva? 
v/ oberstløytnant dr.med. Jon G. Reichelt, kontorsjef, KPS, Oslo.

16.30 Diskusjon 
 
19.00 mottakelse Oslo Rådhus 
 
20.30 middag på konferansehotellet

TIRSdAg 12. mARS
 
 PlENumSFOREdRAg
 TEmA PERSONlIgHETSPSYKIATRI
09.00 The neurobiological underpinning of empathy and mentalizing

v/ professor Peter Fonagy, PhD UCL Psychoanalysis Unit, Research Dept of 
Clinical, Educational and Health Psychology, London, UK.

10.00 Pause

10.15 The position of psychodynamic psychotherapy v/ professor Peter Fonagy

11.00 Pause 

11.15 Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse – hva virker for 
hvem? v/ professor, overlege Theresa Wilberg, Universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus.

12.00 Genetikk og personlighetsforstyrrelser 
v/professor Ted Reichborn – Kjennerud, Universitetet i Oslo og Avdelingsdirektør 
Folkehelseinstituttet.

13.00 Lunsj
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 14.00 - 17.00 PARAllEllE SESJONER

 2A PSYKOTERAPI I AVTAlEPRAKSIS
Sesjonen er i sin helhet ved Utvalg for selvstendig praksis.
Møteleder: Psykiater Anne Cecilie Harvei

 • Affektinntoning, karakterutvikling og psykoterapi 
         v/ avtalespesialist, dr.med. Martin Svartberg.
 • Motoverføring ved psykoterapi av pasienter med     
  personlighetsforstyrrelser v/ avtalespesialist dr.med. Kjell Petter Bøgwald.
 • Metakognitiv terapi i avtalepraksis v/ avtalespesialist Kim Augestad.

 2B AlVORlIg TRAumATISERINg
Hvilke forståelsesmodeller er fruktbare? Hvordan virker god psykoterapi? - 
psykodynamisk og kognitivt perspektiv.
Programmet er i sin helhet ved Psykoterapiutvalget

14.00 Innledning v/ seniorforsker dr. pilos, psykiater og psykoanalytiker, 
  Sverre Varvin, Nasjonalt Kompetansesenter for vold og traumatisk stress.

14.15 Foredrag v/ Sverre Varvin

15.00 Pause

15.15 Foredrag av kognitiv terapeut

16.00 Diskusjon

 2C mIgRANTPASIENTER FRA lAVINNTEKTSlANd (lIC). 
Hvilken betydning har kontekstuell kunnskap i behandlingen?
Møteledere: Valjbona Preljevic, nestleder i Utvalg for transkulturell psykiatri/barne- 
og ungdomspsykiatri og LIS ved Akershus universitetssykehus, og professor 
Edvard Hauff, Institutt for Psykiatri, Universitetet i Oslo.

14.00  Velkommen. Kort introduksjon til tema v/ LIS Valjbona Preljevic.

14.05 Mental health in a Low Income Country (LIC). Panorama of mental 
illnesses, prejudices, and help-seeking behavior in Nepal v/ associate 
professor, Dr. Saroj Prasad Ojha, Institute of Medicine (IOM); Tribhuvane 
University Hospital, Kathmandu, Nepal.
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14.45 Hvordan kulturell bakgrunn og migrasjonstraumer kan innvirke på psykiske 
lidelser hos migrantpasieneter fra LIC v/ Dr Suraj Thapa, MD, PhD, Oslo 
universitetssykehus.

15.25 Pause

15.40 Personlighetsforstyrrelser vs. kulturelt betinget atferd. Hva er hva?
v/ professor Edvard Hauff.

16.10  Kultursensitiv diagnostikk og våre diagnosesystemer. 
Presentasjon og diskusjon rundt kulturformuleringene i DSM-V og 
ICD-11 v/ avdelingsoverlege Morten Sandbu, Oslo universitetssykehus.

16.40 Diskusjon. Oppsummering 

 2d PSYKIATRIEN – ET STORFAg I mEdISINSK gRuNNuTdANNINg  
 Norsk psykiatrisk forening – sesjon med universitetene 
 Sesjonen fokuserer utdanningsmessige spørsmål, og universitetene inviteres  
 spesielt til å delta.  

19.00  Åpent folkemøte i litteraturhuset, Wergelandssalen  
 Tema: Identitet - hva kan psykiatrien bidra med? 
 •  Identitet- hva er det? Et evolusjonsperspektiv. Det autobiografiske selvet og  
  narrativ identitet. Hva vi kan lære av identitetsforstyrrelser v/ Sigmund Karterud
 • Byggestener for identitet: Tilknytning og  mentalisering v/ Øyvind Urnes
 •  Den stormfulle ungdomstiden. Ungdomshjernen og identitet v/ Finn Skårderud
 •  Den ustabile identitet. Lærdommer fra emosjonelt ustabil personlighets- 
  forstyrrelse v/ Theresa Wilberg
 •  Identitet på leirføtter. Lærdommer fra narsissistisk personlighetsforstyrrelse 
  v/ Jan Ole Røvik

21.15 Tapasbuffet Scandinavia Scene, Radisson Blu Scandinavia Hotel
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ONSdAg 13. mARS

 PlENumSFOREdRAg
09.00 Highlights fra frie foredrag ved Vitenskapelig komité

 10.00-12.00 PARAllEllE SESJONER           

 3A VÅR dIAgNOSTISKE PRAKSIS: ”Er sykehistorien på vei ut?”
Sesjonen er ved Utvalg for grunnlagsproblematikk. Kontekst og mening i den  

 psykiatriske journalen.
Det kan se ut som pasientens sykehistorie spiller en mindre rolle enn før. 
Mange journaler er ensidig opptatt av symptomer, tegn, diagnoser og 
risikovurderinger, mens opplysningene om pasientens liv er høyst mangelfulle. 
Hva skyldes det når journalen henviser til en sykehistorie som ble nedtegnet 
for ti år siden? Har det en fagkulturell bakgrunn, er det resultat av byråkratenes 
styringsiver, eller hva? Og hvilke konsekvenser har det for behandlingen?

10.00 Fortellerstemmen i den psykiatriske journalen – et historisk perspektiv v/ 
professor i litteraturvitenskap Petter Aaslestad, NTNU.

10.30 Den kliniske vurdering – erstattes den av sjekklister? 
v/ privatpraktiserende psykiater, rettspsykiater Agnar Aspaas

11.00 Trenger vi sykehistorien når vi har diagnosen? v/ professor Erik Falkum, 
Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege Petter Andreas Ringen, PhD 
Oslo universitetssykehus

 3B EN KASuISTIKK lEggES FRAm Og TRE     
 BEHANdlINgSTIlNÆRmINgER PRESENTERES

Sesjonen er i sin helhet ved Institutt for psykoterapi. 
Avsluttes med diskusjon.

 3C – d FRIE FOREdRAg
Møteledelse: Vitenskapelig komité.

13.00-18.00 Årsmøte i Norsk Psykiatrisk Forening

19.30 Årsmøtemiddag på Scandinavia Hall (konferansehotellet).
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TORSdAg 14. mARS

 PlENumSFOREdRAg
 TEmA 22/7
09.00 Violent radicalisation: What can public health research and practice offer?  
 v/ professor Kamaldeep Bhui, M.D., Centre for Psychiatry at the Wolfson Institute 

of Preventive Medicine Barts and The London School of Medicine and Dentistry, 
London (UK).

09.45 Homicide and Culture: Experiences from the cultural consultation service
v/ professor Kamaldeep Bhui.

10.30 Pause

10.45 Grenselandet ekstremisme og vrangforestillinger 
v/ professor i filosofi Atle Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo.

11.15 Refleksjoner om rettspsykiatri etter 22.juli-rettsaken
v/ tingrettsdommer Elisabeth Arntzen, Oslo Tingrett.

11.45 Ettertanker i kjølevannet av 22. juli-rettssaken v/ psykiater Randi Rosenqvist,  
 Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels,- og rettspsykiatri for helse region Sør- 
 Øst, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

12.05 Pause

12.15 Erfaringer fra 11. september for etterlatte og øyevitner: Norske data fra studie 22/7 
v/ forsker, dr.med, spesialist i barne- og ungdmspsykiatri Grete Dyb, Universitetet i 
Oslo og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

13.00 Lunsj 

NB: Det er lunsjmøte for LIS denne dagen (kryss av i påmeldingsskjemaet)
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 14.00 - 17.00 PARAllEllE SESJONER

 4A PRImÆRFOREBYggINg: BARN AV FOREldRE mEd 
PERSONlIgHETSFORSTYRRElSE
Sesjonen er i sin helhet ved Utvalg for forebyggende psykiatri

14.00 Hva vet vi om barn i ulike risiko- og omsorgssviktsituasjoner?
v/ dr. philos, forsker emerita Kari Killèn, Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Personlighetsforstyrrelser hos voksne. Hva med barna? v/ dr. philos Turid 
Suzanne Berg-Nielsen, Regionsenter for barn og unges psykiske helse 
(RBUP), NTNU

15.30 Vi gjør det ikke, hvorfor? Hva hindrer oss i å ivareta barn til våre 
pasienter? v/ seksjonsoverlege Ole Bjørn Kolbjørnsrud, Notodden/

 Seljord DPS

15.50 Hvordan kan vi få det til? Praktiske løsninger og drahjelp fra loven. 
Fra lov til praksis v/ leder av BarnsBeste Siri Gjesdahl, Nasjonalt 
kompetansenettverk for barn som pårørende og Marit Hafting, forsker II, 
dr.med., RKBU vest/overlege BUP Voss.

16.30 Diskusjon og spørsmål.

 4B PSYKOTERAPI VEd PERSONlIgHETSFORSTYRRElSER
 Sesjonen er i sin helhet ved Institutt for psykoterapi

 4C ORIENTERINg Om AKTuEllE RETTSPSYKIATRISKE EmNER
Sesjonen er i sin helhet ved Utvalg for rettspsykiatri
Utvalg for rettspsykiatri legger i samarbeid med Npf’s arbeidsgruppe i   

 rettspsykiatri fram problemstillinger til diskusjon.

 4d mER ENN SOSIAl ANgST? Forståelse og behandling av unnvikende 
personlighetsforstyrrelse
Møteleder: Seksjonsoverlege Øyvind Urnes, leder Nasjonal kompetansetjeneste 
for personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo 
universitetssykehus

•	 Om unnvikende personlighetsforstyrrelse – forståelse i lys av nyere forskningsfunn 
v/ overlege/forsker Ingeborg Eikenæs, Poliklinikk for gruppebehandling, Nordre 
Vestfold DPS, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.
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•	 Om følelser ved unnvikende PF – presentasjon av nyere forskning
v/ overlege/forsker Merete Selsbakk Johansen, avd. for personlighetspsykiatri, 
Oslo Universitetssykehus, Ullevål og overlege/forsker Ingeborg Eikenæs, Poliklinikk 
for gruppebehandling, Nordre Vestfold DPS, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

•	 Om behandling av unnvikende PF – behandlingsresultater og ny 
behandlingsmodell” v/ psykolog/forsker Paul Niklas Johansson, avd. for 
personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

19.00 Astrup Fearnley museet. 
Omvisning med spennende program ved professor i kunsthistorie Gunnar   

 Danbolt. Lett servering.

FREdAg 15. mARS

	 PlENumSFOREdRAg
09.00 Recent developments in the treatment of personality disorders v/ Dr. R Roel   
 Verheul, professor in personality disorders and managing director 
 of the Viersprong Institute of Studies on Personality Disorders, Amsterdam (NL) 

10.00 A health economic view on personality disorders 
v/ professor Dr R Roel Verheul.

10.45 Pause m/ utsjekk.

11.15  Narsissismens opphav og mange ansikter v/ professor, avdelingsoverlege 
Sigmund Karterud, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus.

12.00 Tåler psykiatrien følelser? v/ professor, overlege Finn Skårderud, Høgskolen 
i Lillehammer og Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo 
universitetssykehus.

12.45 Pause

13.00 Fremtidens psykiaterrolle v/ klinikkleder Marit Bjartveit, Klinikk for psykisk helse og 
avhengighet, Oslo universitetssykehus.

13.45  Nye spesialistregler v / Morten Selle, Spesialitetskomitéen
      
13.55  Vel hjem v/ leder NPF

14.00 Lunsj
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STEd/TId: 
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 11. - 15. mars 2013

KuRSAVgIFT: 
Deltakelse 1 dag  kr 1.900,-  
Deltakelse 2 dager  kr 2.500,-
Deltakelse 3 dager  kr 3.500,-
Deltakelse 4 dager  kr 4.700,-
Deltakelse 5 dager  kr 5.200,-

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

Kveldsarrangementer/middager: 
(Alle priser er pr. person.)
Mandag:
Mottakelse i Oslo Rådhus     Gratis
Konferansemiddag på hotellet:    kr 325,- 
Tirsdag:
Åpent folkemøte i Litteraturhuset     kr 150,-
Tapasbuffet Scandinavia Scene, på konferansehotellet  kr 395,- 
Onsdag:
Årsmøtemiddag onsdag      kr 950,- 

Torsdag:
Astrup Fearnley Museet, m/guiding og bevertning  kr 650,-
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OVERNATTINg: 
Enkeltrom pr natt/pers kr 1.395,- / dobbeltrom pr. natt/pers kr 850,-

PÅmEldINg: Påmeldingen er bindende. 
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,-/ delt faktura kr 100,-.
Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. 

PÅmEldINg SENdES TIl: Kun skriftlig påmelding
KURS OG KONGRESSERVICE, “NPF.”, 7340 OPPDAL. Tlf.: 72 42 34 48 Fax: 72 42 34 40 
E-post: post@kursogkongress.no 
Påmelding kan også gjøres på www.psykiatriveka.no

PÅmEldINgSFRIST: 10. desember 2012. 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. 

REISE: 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: wenche.foss@berg-hansen.no
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¨ Er LIS   ¨ Er privatpraktiserende 

____________________________________ ___________________________________________
Etternavn     Fornavn

____________________________________________________________________________________      
Tittel

____________________________________________________________________________________
Arb.sted

____________________________________________________________________________________
Adresse arb.

____________________________________________________________________________________
Pnr/sted  

___________________     _______________________________________________________________  
Tlf.            E-post
Mange arb.giver krever at faktura sendes til egen fakturaadr. m/best.kode, hvis arbgiver betaler.
 
 
Ønsker faktura sendt til annen adresse: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Bemerkning/spesiell diett/ Best.nr/kode etc.______________________________________________
PÅmEldINg FAglIg PROgRAm
¨ Ønsker å delta hele uken
dagdeltakelse: ¨Mandag         ¨Tirsdag       ¨Onsdag         ¨Torsdag         ¨Fredag 
Parallelle sesjoner.  Velg sesjon/sett kryss 
Mandag 11. mars 14.00-17.00 ¨1A ¨1B  ¨1C  ¨1D
Tirsdag 12. mars 14.00-17.00 ¨2A ¨2B ¨2C ¨2D
Onsdag 13. mars 10.00-12.00 ¨3A ¨3B ¨3C - D 
Torsdag 14. mars 14.00-17.00 ¨4A ¨4B ¨4C ¨4D

KulTuREllE ARRANgEmENTER /BESPISNINg: 
Ønsker å delta på: 
Mandag  ¨ Mottakelse Oslo kommune ¨ Middag  
Tirsdag ¨ Åpent folkemøte ¨ Tapasmiddag
Onsdag ¨ Årsmøtemiddag
Torsdag ¨ Lunsjtreff for LIS  ¨ Astrup Fearnley Museet

OVERNATTINg: 
¨ Ønsker ikke overnatting.     Ønsker overnatting i: ¨ Enkeltrom    ¨ Dobbeltrom 

Deler rom med _______________________________________     ¨ Ønsker røykerom

Ankomst dato __________  Avreise dato _________   ¨ Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly 
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Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
NO - 7340 Oppdal 

PORTO BETALT

PORT PAYÈ

NORGEB


