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Kjære kollegaer!

Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi presen-
terer årets program. Det er i stor grad basert på Stavangermiljøets fire søyler; alderspsykiatri, rus 
og avhengighetsmedisin, affektive lidelser og schizofreni. Programmet er utarbeidet i samarbeid 
mellom Norsk Psykiatrisk Forenings underutvalg, en fantastisk kreativ lokal komité og Etterutdan-
ningsutvalget.

Nytt av året er “beste praksis”-forelesninger i sentrale tema. Dette håper vi at overleger, LiS og 
avtalespesialister finner relevant og attraktivt. Obligatoriske emnekurs for spesialiteten i psykiatri 
er siden 2013 blitt en del av Veka-programmet. I år arrangeres to-dagers obligatorisk emnekurs 
i alderspsykiatri, samt obligatorisk endags emnekurs i transkulturell psykiatri og nevropsykiatri. 
Emnekursene er også åpne for overleger og avtalespesialister som føler de trenger oppfriskning i 
sentrale temaer dersom det er ledige plasser.

I tillegg byr vi på et dagskurs i grunnleggende bruk av diagnostiske verktøy beregnet for alle.
Leger i spesialisering i psykiatri- LIPS har sitt årsmøte tirsdag, mens Årsmøtet i Norsk Psykia-
trisk forening avholdes tradisjonen tro onsdag. Denne gangen avholdes styrets time i forkant av 
årsmøtet for å kunne gi plass for gode diskusjoner relevant for årsmøtesakene.
Vi synes også at vi kan by på et svært spennende sosialt program som etter vår mening utgjør 
viktige arenaer for å bygge kollegiale og faglige nettverk.
Vår målsetting er at Psykiatriveka skal være den viktigste faglige møteplass for leger i psykiatrien, 
for overleger, LiS og avtalespesialister.

Velkommen til fine dager i Stavanger. 

For Etterutdanningsutvalget:
Elisabeth Bratland Romuld leder, Avd. overlege HelseNordtrøndelag HF, Sykehuset Namsos
Morten Selle, Spesialitets-komiteens representant. Avd.overlege Psykiatrisk avdeling, Lovisenberg 
Diakonale Sykehus
Ane Toft, kst.overlege, St Olavs Hospital, RSA Brøset
Erik Johnsen, overlege, PhD, Haukeland Universitetssykehus, Div Psykisk helsevern, Forsknings-
avd.Sandviken
Kathinka Meirik, Klinikkleder, psykiatrisk klinikk, Helse Nordtrøndelag HF
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Korte vitenskapelige framlegg VEKA 2015
Frie Foredrag (Call For abstraCts)
invitasjon til å holde korte vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om egne vitenska-
pelige arbeider og kvalitetssikringsprosjekter under Psykiatriveka 2015 onsdag 11. mars 2015 
i stavanger.

Norsk psykiatrisk forening (NPF) vil med dette invitere medlemmene til å legge frem egne 
vitenskapelige arbeider under årsmøtekongressen 2015. Det er viktig for NPF og norsk psykiatri 
generelt at vår psykiatriske forskning synliggjøres. Dette gir informasjon om studier som pågår og 
om de funn som gjøres. Det er også med på å opprettholde forskningsaktiviteten og interessen for 
forskning innen faget. Både behandlingen pasienten får og identiteten og omdømmet til psykiat-
rien vil profitere på 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 Stavanger og delta! 

Erfaringen er 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. 
Abtracts som angir i hvert fall noen resultater vil bli prioritert

Abstract sendes: Kathrine Johansen (Kathrine.Johansen@stolav.no) innen 1. februar 2015. 
Alle e-poster må merkes tydelig ”Abstract til Veka”. Det er kun elektronisk innsending. 
Vi ber om at abstractet skrives i Word. 

Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Helle Schøyen og Solveig Klæbo 
Reitan. Disse vil sette opp det endelige programmet.
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Postere:
I tillegg til muntlige fremlegg, ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller 
internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2014 velkomne til å presentere disse posterne under 
kongressen. En stor og så komplett postersamling som mulig av det som har skjedd i løpet av 
2014 er vårt mål. 

Påmelding av postere innen 15. februar 2015 til Kathrine Johansen 
(Kathrine.Johansen@stolav.no). Epost merkes «Poster til Veka».

Prisutdeling:
I 2015 kan det deles ut en pris på kr 5.000,- til det beste bidraget på enten postersesjon eller 
under frie foredrag. Komiteen som vurderer dette består av den vitenskapelige komitéen sammen 
med flere medlemmer av NPF. Kriteriene som legges til grunn er vitenskapelig og presentasjons-
messig kvalitet, samt klinisk viktighet og forskningsmessig nyhetsverdi. Komiteen vil innstille 
inntil tre abstract og velge ett av disse til å motta prisen. Det tas dog forbehold om at det må være 
minst ett foredrag som når opp til en vitenskaplig høy standard.

Spørsmål angående abstract (foredrag eller poster) til Veka 2015 kan rettes til Kathrine Johansen 
(Kathrine.Johansen@stolav.no)  tlf.: 72 82 30 30 eller Solveig Klæbo Reitan tel 72 82 28 25

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 synlig-
gjøring av vitenskapelige resultater bidrar til å styrke vår faglighet. De frie foredragene er derfor en 
prioritert del av programmet på VEKA 2015.

Send inn!

Den vitenskapelige komitéen Veka 2015
(Helle Schøyen, Solveig Klæbo Reitan)

godKJenninger
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 ungdomspsy-
kiatri. 
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PROGRAM
Mandag 9. Mars

10.00 Åpning ved leder NPF Ketil J. Ødegaard.

teMa: PsYKoselidelser
10.15 Moderne psykoseforståelse v/ forskningssjef, prof. dr.med. Jan Olav Johannessen,  
 Stavanger universitetssykehus og UiS.
 
 rusinduserte psykoser v/overlege, PhD-kandidat Melissa Weibell, Stavanger 
 universitetssykehus .

 dødelighet v/overlege, PhD Anne Høye, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering  
 (SKDE), Universitetssykehuset Nord-Norge.

 Psykofarmakologisk behandling ved psykose med særlig fokus på tidlig fase 
 v/ overlege, prof. PhD Erik Johnsen, Haukeland universitetssykehus og UiB.
  
 trauma and psychosis v/ prof. PhD dr. John Read, University of Liverpool, UK.  

13.00  Lunsj

14.00-17.00 Parallelle sesJoner 

1a ”PsYKiater PÅ sengeKanten”
 Sesjonen er ved Utvalg for CL-Psykiatri og psykosomatisk medisin.
 14.00  Acceptance and Commitment Therapy, ACT, in the treatment of chronic pain.                              
  v/ overlege Ronald Burian, Königin Elisabeth’s Hospital, Herzberg, Berlin. 
 15.45  Pause
 16.00  Under samme tak. Muligheter og utfordringer for samhandling og integrert 
  behandling i nytt Østfoldsykehus v/ prosessleder/psykiater Kari Gjelstad 
  30 min + 15 min diskusjon.

1b WHen and HoW to taKe abuse: Neglect histories and how to respond to abuse 
 disclosures? v/ prof. PhD dr. John Read, University of Liverpool, UK .

1C neVrologisKe lidelser 
 14.00  Huntington v/avdelingsoverlege Elena Selvåg, NKS Olaviken alderspsykiatriske  
  sykehus.
 14.45  Pause
 15.00  Psykogene, ikke-epileptiske anfall - PNES v/overlege Antonia Villagran, 
  Spesialsykehuset for epilepsi og spesialist i nevrologi og psykiatri, overlege, PhD,  
  Oliver Henning, Spesialsykehuset for epilepsi. 
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 15.45  Pause
 16.00  Epilepsi og psykiatri v/overlege, prof. PhD Arne Vaaler, St. Olavs Hospital HF 
  og NTNU. 

1d   god beHandling i FreMtidens dPs
 14.00  Fremtidens DPS- enda mer desentralisert, stikk motsatt eller ja takk, begge  
  deler? v/klinikksjef Anders Gåsland, Lovisenberg DPS.
 14.45  Pause
 15.00  Sammen om mestring - forløp som metode v/klinikkdirektør Randi-Luise 
  Møgster, Kronstad DPS.
 15.45  Pause
 16.00-16.45 Introduksjonskurs i påvente av behandling v/sjefslege Stig Heskestad,  
  Jæren DPS.

10.00-16.30 obligatorisK eMneKurs i aldersPsYKiatri dag 1. (2 dagers kurs). 
(Se nærmere omtale side 14)

19.00 Mottagelse ved Stavanger kommune, Stavanger konserthus. 

tirsdag 10. Mars

08.30  ”beste praksis”: alderspsykiatri.
 “Lewy legeme demens” - Nevropsykiatri i praksis. Kliniske retningslinjer og forsknings-
 status. v/prof. dr.med. Dag Årsland, forskningssjef Regionalt senter for eldremedisin og  
 samhandling, SUS og professor i klinisk demensforskning, AlzheimerCentrum Karolinska  
 Institutet. 
 
 Alderspsykiatri: Hva psykiatere bør kunne. v/ psykiater og avdelingssjef Bernhard   
 Lorentzen, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

09.30  Pause

09.45 ”beste praksis”: antidepressiva. v/spesialist i psykiatri og farmakologi, PhD Lars Tanum,  
 Utvalg for biologisk Psykiatri.

11.00 ”eksotiske retter på den psykiatriske meny”. Gode psykiatriske tjenester for en 
 multikulturell befolkning. v/ overlege, PhD  Aina Basilier Waage og kommentert av 
 overlege og leder Jone Schanche Olsen begge Transkulturelt senter, Stavanger 
 Universitetssjukehus. 

11.45  Pause
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12.15 søvn, betydning ved affektive lidelser v/overlege, prof. dr. med Gunnar Morken, St. Olavs  
 Hospital og NTNU.

13.00  Lunsj

13.00  Lunsj for leger i spesialisering i psykiatrien. (LIPS)

14.00 - 17.00 Parallelle sesJoner 

2a bruKerMedVirKning i PsYKisK HelseVern: Medikamentfrie behandlingsalternativer.
 Programkomite/Møteledelse: Avd.overlege PhD Andreas Ringen, OUS og overlege Torfinn  
 Hynnekleiv, Sykehuset Innlandet.
 
 1. Bakgrunn for problemstillingen fra brukerorganisasjonene og HDir.
 2. Betydningen av brukerstemmen, bakgrunn for valg.
 3. Klinikerens perspektiv.
 4. Psykiatrietikk.
 5. Case: Kommentarer fra panelet (= foreleserne) og sal. Fri debatt.
 
2b sØVnForstYrrelser, utredning og beHandling. søvnforstyrrelser, utredning 
 og behandling. 
 - Hvor langt skal en gå i utredning av ikke-psykiatrisk årsak til søvnforstyrrelser? v/ 
 seksjonsoverlege, PhD, Michaela D. Gjerstad, Nevrologisk poliklinikk, Nasjonalt 
 Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser, Helse Stavanger HF.
 - CBT ved søvnlidelser. 

2C lar. desentralisering. sMertebeHandling og lar
 14.00  Somatiske og psykisk helse hos LAR-pasientar. v/ avdelingsoverlege Johannes  
  Skaar, LAR Helse Stavanger.
 14.45 Pause
 15.00 Er Naltrexonebehandling eit alternativ til LAR?  v/ forskningsleder dr. philos  
  Sverre Nesvåg, KorFor, Helse Stavanger.
  16.00 Pause
 16.15 Å snakke om alkohol  v/ spesialist i allmennmedisin Torgeir Gilje Lid, Stavanger.

2d oPPtraPPingsPlanen og dPs-reForMen i retrosPeKt 
 - Hvorfor blir behandlingsresultatene bare dårligere, målt f.eks. ved antall unge uføre?
 Møteleder: Jan Olav Johannessen.

 14.00 Kan man måle behandlingsresultater i psykiatrien? v/ forskningssjef, prof.  
  dr.med. Jan Olav Johannessen, Stavanger universitetssykehus og UiS.
 14.15 Hva vet vi om behandlingsresultatene i norsk psykiatri v/prof. em. Svein Friis,  
  UiO. 
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 14.35 Hvorfor spør ikke sentrale helse- og finansmyndigheter oss om behandlings-
  re sultatene?
 14.55 Pause
 15.10 Hva er det som egentlig måles og hva kommer utav det? Har DPS-reformen gitt  
  bedre eller dårligere resultater? v/avd. direktør Gitte Huus, HD.
 15.30 Helsetilsynet: leter vi der det er lys? v/ direktør Jan Fredrik Andresen, 
  Helsetilsynet.
 15.50 Hva er et godt behandlingsresultat? 
 16.05 Helseøkonomiske betraktninger knyttet til bruken av akutt-team med og uten  
  psykiater ved DPS-ene v/professor John Berg HiO.
 16.20 Finansieringssystemene: Hvordan utvikle dem for å fremme bedre behandlings- 
  resultater v/ LIS Rikard Nygård, BUP.
 16.20 Debatt m/inviterte representanter fra Norsk psykologforening, Norsk 
  sykepleierforbund, Mental helse. 
 16.35 Slutt

2e  dYPdYKK i deMensFeltet - en oppdatering i etiologi, diagnostikk og behandling
 Møteleder: Leder utvalg for alderspsykiatri, avdelingsoverlege, Eivind Aakhus, avdeling for  
 alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
 14.05 Frontotemporallapssdemens v/ lege, nevrolog Christer Nilsson, PhD, Clinical  
  Memory Research Unit, Department of Clinical Sciences, Lund University, 
  Sweden.
 14.50  Pause
 15.00 Lewy-legeme demens v/ avdelingsoverlege Arvid Rongve, alderspsykiatrisk  
  seksjon, Sykehuset i Haugesund, Helse-Fonna.
 15.40 Mild kognitiv svikt/Alzheimer’s demens v/ forskningssjef Dag Aarsland, Regionalt  
  senter for eldremedisin og samhandling, SUS og professor i klinisk demens-
  forskning, AlzheimerCentrum, Karolinska Institutet. 
  16.10 Pause
 16.20 Syndrom og symptom - implikasjoner for behandling v/ avdelingsoverlege 
  Marianne Holm, alderspsykiatrisk avdeling, Skien, Sykehuset i Telemark Helse- 
  foretak.
 16.50 Slutt

08.30 -15.00 obligatorisK eMneKurs i aldersPsYKiatri dag 2. (2 dagers kurs)

10.00 -16.30 obligatorisK eMneKurs i transKulturell PsYKiatri
(Se nærmere omtale side 14)

18.30  Middag på hotellet

20.00 Bokbad på Folken
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onsdag 11. Mars

08.30 Frie foredrag. Parallellsesjon 1 og 2.

10.30  Pause

10.45 styrets diskusjonstime i forkant av årsmøtet. 

11.30 Lunsj

12.30 Årsmøte i norsk Psykiatrisk Forening.

19.30 VeKas festmiddag i Atlantic Hall, Radisson Blu Atlantic Hotel.

torsdag 12. Mars

08.30 Bruk av tvungen psykisk helsevern i Norge i dag. Hvor står vi kunnskapsmessig og hvor  
 går vi? v/ professor Georg Høyer, Universitetet i Tromsø, Tvangsforsk.

09.00 “Beste praksis”: Suicidalitet. v/prof. dr. med. Lars Mehlum, Senterleder, Senter for 
 selvmordsforskning og - forebygging.

10.00 Pause

10.15 “Beste praksis”: ECT. Nye nasjonale retningslinjer for ECT. v/Arne Johannesen, fagsjef  
 psykiatrisk klinikk, sykehuset Telemark HF og leder av utvalget som lager nye retnings- 
 linjer og avdelingsoverlege Eivind Aakhus, avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset 
 Innlandet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

11.00 Strafferettslig (u)tilregnelighet, rettspsykiatrisk sakkyndighet og samfunnsvern – 
 orientering om forslagene fra det regjeringsoppnevnte «Tilregnelighetsutvalget » 
 v/tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer em. Georg Fredrik Rieber-Mohn, leder av  
 Tilregnelighetsutvalget. 

12.00 Lunsj m/ matpakke. Utflukt til Solastranden med felles buss fra hotellet eller lunsj på  
 hotellet.
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14.00 -17.00 Parallelle sesJoner 

4a tVang
 -  Hvor er de viktigste områdene vi bør forske på for å oppnå redusert og riktig bruk av  
  tvang? v/ professor Georg Høyer, Universitetet  Tromsø, Tvangsforsk.
 -  Hvilken arkitektur i psykiatriske institusjoner medfører reduksjon av bruk av tvang?  
  Hvorfor er badet så farlig mht suicidalitet? Hva skal vi tenke på arkitektonisk når «hele  
  Norge» bygger nye psykiatriske enheter? v/arkitekt/seniorrådgiver Knut Bergsland,  
  Sintef Unimed og leder av Arkitektforum for Helsebygg.
 - Bruk av frivillig og tvang ved innleggelser i akuttpsykiatriske enheter i Norge, hva 
  karakteriserer pasientene. Resultater fra Multisenter studiet av Akutt Psykiatri (MAP) 
  i Norge. v/ avd. overlege Kjetil Hustoft, Akutt mottakspost, psykiatrisk klinikk, 
  Stavanger universitetssykehus.
 -  Psykiatrisk ambulanse, erfaringer ved bruk av politi og tvang ved innleggelse i   
  Stavanger universitetssjukehus. v/ psyk. ambulansesykepleier Frode Bremseth, 
  Stavanger universitetssykehus HF. 

4b ”beste PraKsis”: selvmordsrisikovurdering
 -  Systematikk i selvmordsrisikovurdering - er den god nok i det norske helsevesenet? 
  v/ direktør Jan Fredrik Andresen, Helsetilsynet.
 - Forbedringsprosjekt i selvmordsforebygging,- Pasientsikkerhetsprogrammet v/psyk. 
  spl. Cesar Sanhueza, Stavanger Universitetssykehus HF. 
 - Blir det for mye fokus på selvmordsrisikovurderinger? v/psykiater Jeanette 
  Bertheussen Bjørke, Stavanger Universitetssykehus HF. 
 - Selvmordsrisikovurdering – hva er adekvate og realistiske forventninger? v/prof. dr.  
  med, senterleder Lars Mehlum, Senter for selvmordsforskning og -forebygging.
 - Kan skalaer og strukturerte instrumenter øke kvaliteten på kliniske selvmordsrisiko- 
  vurdering? v/ psykologspesialist, PhD Erlend Mork, Nasjonalt senter for selvmords-
  forskning og -forebygging.
 - Diskusjon.

4C saMFunnsVern Vs. PsYKisK HelseVern – saMsPill eller Motsetning?
 Møteledere: Psykiater Pia Jorde Løvgren og Psykiater Bjørn Østberg, Utvalg for rettspsy- 
 kiatri.
 - Samfunnsvern og psykisk helsevern – sett fra påtalemyndighetens ståsted. v/ass.  
  riksadvokat Knut Erik Sæther, medlem av Tilregnelighetsutvalget.
 - Samfunnsvern og psykisk helsevern, sett fra et poliklinisk ståsted. v/ overlege Arve  
  Resløkken, Psykiatrisk poliklinikk Mandal.
 - Samfunnsvern og psykisk helsevern for «personer som har falt utenfor» – og som er  
  oppfattet som «for syke for fengsel og ikke syke nok for tvungent psykisk helsevern  
  v/ klinikksjef Vigdis Giæver Syrstad, Haukeland universitetssykehus, nasjonal koordina- 
  tor MAS (Mellom Alle Stoler)-prosjektet og leder MAS prosjektet - Bergen/Trondheim,  
  og psykiater Ellen Hagemo, MAS prosjektet-Oslo.
 - Diskusjon
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4d           nYHeter og sMaKebiter Fra aVtalePraKsis
 Ved: Utvalg for selvstendig praksis
 Fokus i sesjonen vil være blant annet forskning i avtalepraksis og bruk av forskjellige  
 behandlingstilnærminger.
 -  Nyttige tips og erfaringer for avtalespesialister som vil delta i internasjonale kliniske  
  studier. v/ psykiater Torbjørn Tvedten
 -  Behandling av pasienter med alvorlig affektiv lidelse i avtalepraksis. Utfordringer i  
  samarbeidet med DPS’ene. v/ psykiater Cato Gulberg

08.30-17.00  introduKsJonsKurs i ”standard utredningsPaKKe”.
(Se nærmere omtale side 13)
08.30 – 17.00  obligatorisK eMneKurs i neVroPsYKiatri. 
(Se nærmere omtale side 14)

19.00 Operapub og tapasbuffet på ”To trapper opp ”.

Fredag 13. Mars

08.30  adventures in Psychotherapy-land – does everybody win and all get prizes?  
 – hva er beste praksis? 
 Innledning og kasuspresentasjon v/ overlege, PhD Elfrida Hartveit  Kvarstein, Person- 
 lighetspoliklinikken, seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. 
 Innlegg fra klinikere.

(10.15-10.45 Kaffepause/utsjekk)

 1.  Psykodynamisk orientert, individuell psykoterapi. v/ privatpraktiserende psykiater,  
  spesialist i psykiatri og i barne-og ungdomspsykiatri Rune Johansen, Oslo. 
 2.  Enhet for spiseforstyrrelse, kognitiv terapi. v/ overlege Tone Madland Skeie, Psykiatrisk  
  klinikk, Stavanger Universitetssykehus. 
 3. Psykodynamisk orientert gruppepsykoterapi. v/ privatpraktiserende psykiater, 
  instituttbestyrer ved Institutt for gruppeanalyse, spesialist i psykiatri og i barne- og  
  ungdomspsykiatri Christian Hjort, Oslo.
 4.  Mentaliseringsbasert terapi for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. v/ Lis  
  Torunn Landrø, Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. 

11.30 Kaffepause

11.45 tiden sårer alle leger - også psykiatere. 
 - Sekundærtraumatisering og compassion fatigue blant terapeuter. Hvordan bevare vår  
  egen psykiske helse innenfor et risikoyrke? v/psykologspesialist Per Isdal, leder for  
  Alternativ til vold. 
 - Hva vet vi om psykisk helse blant psykiatere og andre leger, implikasjoner for forebyg- 
  ging og behandling? v/professor i medisinske atferdsfag, Reidar Tyssen, UiO.
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13.50 Farvel, takk for nå og god reise 
 v/ Elisabeth Bratland Romuld, Leder for Etterutdanningsutvalget.

14.00 Lunsj

introduKsJonsKurs
Kurset er beregnet på både lis og spesialister men er ikke et obligatorisk emnekurs.

torsdag 12. Mars 08.30-17.00

Kurs i ”standard utredningsPaKKe”.
“Standard utredningspakke” inngår som en del av kurspakken som er obligatorisk for alle nyansat-
te leger, psykologer og øvrige individualbehandlere i Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitets-
sykehus. “Standard utredningspakke” blir formidlet i to trinn. 

Trinn I: En hel dags undervisning hvor det kort tas utgangspunkt i diagnostiske hovedkategorier, for 
så å gjennomgå de utredningsverktøy som det er kunnskapsmessig belegg for å bruke i den 
diagnostiske prosessen hos den enkelte pasient. Dette nivået av undervisningen legges til en 
intens undervisningsdag, med undervisere med formell kunnskapskompetanse inn på sine resp-
ektive tema. Trinn I vil bli formidlet i sin helhet under Psykiatriveka 2015.  

08.30 Hva er “Standard utredningspakke”? Presentasjon av kursmodell for nyansatte i psykisk  
 helsevern for voksne i Psykiatrisk divisjon, SUS v/undervisningsansvarlig psykolog, PhD  
 Åshild Skogerbø.
08.50 Affektive lidelser. v/overlege Jeanette Bjørke-Bertheussen.
09.50 Psykose. v/psykologspesialist, PhD Wenche ten Velden.
10.50 Traume. v/psykologspesialist Vigdis Fredheim. 
11.40 Lunsj
12.40 Personlighetsforstyrrelse. v/overlege Lillian Stokkeland.
13.40 Wechsler-testene. v/psykologspesialist Tanja Alsaker. 
14.40 Rus. v/psykologspesialist Geir Fiskå.
15.40 ADHD.v/psykologspesialist Stian Maroni.
16.30 Oppsummering og diskusjon. 
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obligatorisKe eMneKurs
Kurs spesielt for leger i spesialisering. 
Kursene er også åpne som oppfriskningskurs for spesialister.

Mandag 9. Mars

10.00-16.30 obligatorisK eMneKurs i aldersPsYKiatri dag 1. (2 dagers kurs)
Ansvarlig: Prof. dr.med. Dag Årsland, Forskningssjef Regionalt senter for eldremedisin og samhan-
dling, SUS og professor i klinisk demensforskning, AlzheimerCentrum Karolinska Institutet.
Kurset vil dekke bl a følgende temaer: 
 - Depresjon hos eldre; epidemiologi, farmakologisk behandling/ECT.
 - Angst.
 - Psykoser hos eldre; forekomst, prognostisk betydning ift utvikling demens.
 - Geriatrisk psykofarmakologi.
 - Samtykkekompetanse.
 - Demens, mild kognitiv svikt; utredning, diagnostikk, behandling, nevropsykiatriske s 
  sympt. ved demens; utredning, behandling, miljøterapi.
 - Delir; identifikasjon, bruk av screeningsverktøy, prognose, behandling.
 - Bilkjøring; vurdering av egnethet.
Kurset avsluttes med obligatorisk kursprøve.

tirsdag 10. Mars

08.30 -15.00 obligatorisK eMneKurs i aldersPsYKiatri dag 2. (2 dagers kurs)

10.00 -16.30 obligatorisK eMneKurs i transKulturell PsYKiatri
Ansvarlig: Utvalg for transkulturell psykiatri.
Deltakerne skal gjennom kurset ha tilegnet seg holdninger, forståelse og ferdigheter som er ves-
entlige for psykiatrisk arbeid på tvers av kulturer, herunder arbeid med traumerelaterte symptomer 
sett i kulturelt perspektiv. Deltakerne skal spesifikt ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om CFI 
(”Cultural formulation interview”) til å kunne benytte dette i psykiatrisk diagnostikk.
Kurset avsluttes med obligatorisk kursprøve.

torsdag 12. Mars

08.30 – 17.00 obligatorisK eMneKurs i neVroPsYKiatri. 
Det obligatoriske emnekurset i nevropsykiatri vil gi praktiske og klinisk relevante kunnskaper innen 
nevropsykologi med vekt på nevropsykologisk undersøkelse: Indikasjon, metodikk, hvordan tolke og 
forstå resultatene og kliniske implikasjoner, samt i nevroradiologi og om de vanligste nevropsykia-
triske tilstandene.
Kurset avsluttes med obligatorisk kursprøve.
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Den daglige møteplass under Psykiatriveka 2015 er 
”Alexander” i 1.etg på Radisson Blu Atlantic Hotel.

Mandag 19.00 
Stavanger kommune ved ordføreren inviterer VEKA-del-
takerne til mottakelse i Mezzaninen, Stavanger kon-
serthus. Det vil bli servert en enkel buffet ved ankomst. 
Minikonsert ved Elin Furubotn. Hun har lang fartstid som 
artist, tekstforfatter og komponist og har på sine fem 
album sunget seg inn i mange hjerter.

tirsdag 20.00 
Bokbad med vår tids kanskje mest kjente forfatter Tore 
Renberg som intervjues av overlege Jone Schanche 
Olsen. Renberg har oppnådd både nasjonal og internas-
jonal suksess med boka «Vi ses i morgen» og ”Angrep 
fra alle kanter”. Han er en kjent debattant og bosatt i 
Stavanger. 
Denne kvelden møter han psykiaterne til debatt på 
Folken som er først og fremst studentenes egen kultur-
scene og kafé i Stavanger sentrum. 

onsdag
Denne kvelden møtes vi i Atlantic Hall til festmiddag. Vi 
blir servert en fin komponert tre retters middag med 
aperitiff og drikke til maten. Som tradisjonen tro vil vi få 
noen kulturelle smakebiter i løpet av kvelden.

torsdag 19.00 
Operapub og tapasbuffet på ”2 Trapper opp ”, Sjøhusene 
i Stavanger. OperaVolum - Wibeke Wetaas (sopran), 
Kersti Ala-Murr (sopran), Nils-Erik Steinbø (baryton), 
Friedrike Wildschütz (piano) vil med et knippe kjente 
og ukjente operaarier gi oss en opplevelse vi sent vil 
glemme. 

KVELDSARRANGEMENT:
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
sted/tid: 
Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger 9.-13. mars 2015

KursaVgiFt: 
Deltakelse 1 dag kr 2.100,-   Deltakelse 4 dager kr 5.200,-
Deltakelse 2 dager kr 2.800,-   Deltakelse 5 dager kr 6.000,-
Deltakelse 3 dager kr 4.000,-

obligatorisk dagpakke pr dag kr 625,-. 
Dagpakken inkluderer leie av møtesal, kaffepauser og lunsj. Lunsj torsdag; Utflukt med felles buss til 
Solastranda med matpakke eller lunsj på hotellet.

Kveldsarrangementer/middager (Alle priser er pr. person.)
Mandag
Mottakelse av Stavanger kommune med konsert  i Stavanger konserthus kr 250,-
      
Tirsdag
Middag på konferansehotellet:     kr 375,-
Bokbad med Tore Renberg og Jone Schanche Olsen på Folken  kr 250,-

Onsdag 
Festmiddag i Atlantic Hall, Radisson Blu Atlantic Hotel   kr 975,-
Pris for LIS-leger etter sponsing fra NPF med kr 250,-   kr 725,-

Torsdag
Operapub på ”To trapper opp” m/tapas    kr 450,-

oVernatting: (pr. pers/natt)
Alt 1; Radisson Blu Atlantic Hotel  Enkeltrom kr 1.495,-/ dobbeltrom kr 850,-
Alt 2: Radisson Blu Royal Hotel   Enkeltrom kr 1.595,-/ dobbeltrom kr 900,-

PÅMelding: 
Påmeldingen er bindende. Kun skriftlig påmelding.
Sendes: Kurs & kongresservice AS, Bregneveien 22, 7340 Oppdal. post@kursogkongress.no
Påmelding kan også gjøres på 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. 
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PÅMeldingsFrist: 
20. desember 2014. Etter denne dato påløper et gebyr på kr. 400,-. 
Påmelding etter 1. februar 2015 kr 500,-. 

aVbestilling: 
Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 10. februar kr 400,-. 
Etter 25. februar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting og bespisning. 

For sPØrsMÅl ta KontaKt Med:
KURS OG KONGRESSERVICE, “NPF.”, 7340 OPPDAL. Tlf.72 42 34 48   post@kursogkongress.no 

reise: 
Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med rabatt. Kryss av på 
påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne sendes i postopp-
krav 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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PSYKIATRIVEKA
Psykiatriveka ble første gang arrangert i Trondheim i 2006 som en sammen- 
slåing av Norsk Psykiatrisk Forenings årsmøte og etterudannings-kurs etter modell 
fra andre fags uker.

Psykiatriveka arrangeres årlig i de ulike universitetsbyene i Norge.



PÅMeldingssKJeMa.  Psykiatriveka 2015. Arrangementet er  for leger i psykiatrien
Sendes: Kurs & kongresservice AS, Bregneveien 22, 7340 Oppdal. post@kursogkongress.no
Påmelding kan også gjøres på www.psykiatriveka.no
 
p LIS  p Spesialist i psykiatri Født år: _____      K p       M p   
 

______________________________________ ____________________________________________________________
Etternavn    Fornavn

____________________________________________________________________    _____________________________ 
Tittel       Tlf.

___________________________________________________________________
Arb.sted

___________________________________________________________________
Adresse arb.

______________________________________ ____________________________________________________________
Pnr/sted    E-postadr. 

p Ønsker faktura sendt til annen adresse: _____________________________________________________________

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

PÅMelding Faglig PrograM
Ønsker å delta:   p Hele uken
Dagdeltakelse:   p Mandag p Tirsdag         p Onsdag  p Torsdag            p Fredag 

introduKsJonsKurs 
Torsdag 12. mars: Kurs i ”Standard utredningspakke” (08.30-17.00)  p 

PÅMelding tilobligatorisKe eMneKurs
Mandag 9. mars: Obligatorisk emnekurs I alderspsykiatri dag 1 (10.00 -16.30) p 
Tirsdag 10. mars: Obligatorisk emnekurs I alderspsykiatri dag 2 (08.30 -15.00) p 
   Obligatorisk emnekurs i transkulturell psykiatri (10.00 -16.30) p   
Torsdag 12. mars: Obligatorisk emnekurs i nevropsykiatri (08.30-17.00)  p 

Parallelle sesjoner.  Velg sesjon/sett kryss 
Mandag  9. mars (14.00 – 17.00) p 1A  p 1B  p 1C  p 1D
Tirsdag 10. mars (14.00 – 17.00) p 2A  p 2B  p 2C  p 2D p 2E
Torsdag 12. mars (14.00 – 17.00) p 4A  p 4B  p 4C  p 4D 

KVeldsarrangeMenter/Middager 
Mandag   p  Mottakelse Stavanger kommune  

Tirsdag  p  Middag på konferansehotellet  p  Bokbad på Folken 

Onsdag  p  Festmiddag        p  Er LIS

Torsdag  p  Operapub og tapasbuffet på ”To trapper opp”

lis - arrangeMent 
Tirsdag:   p  LIPS-lunsj og årsmøte (13.00 -14.00)     
  
oVernatting 
p Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting på hotellalternativ: p  1       p  2          p Enkeltrom   

p  Dobbeltrom med _____________________________________ Ankomst dato ________  Avreise dato__________ 
p  Ønsker røykerom p  Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly 
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Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
Bregneveien 22
NO - 7340 Oppdal 

PORTO BETALT

PORT PAYÈ

NORGEB


