
PSYKIATRIVEKA 2016 
7.-11. mars 
Clarion Hotel & Kongress, Trondheim 

For leger i psykiatrien



Kjære kollegaer!
Den niende Psykiatriveka finner sted 7. -11. mars 2016 i Trondheim, og det er med glede vi kan presentere 
et bredt anlagt program av høyeste faglige kvalitet.
Programmet er utarbeidet i samarbeid mellom Norsk Psykiatrisk Forenings underutvalg, en 
entusiastisk og hardtarbeidende lokal komité, samt Etterutdanningsutvalget.

Faget vårt er i stadig utvikling, både med hensyn til ny innsikt i hjernefunksjoner, fundamentale endringer i 
diagnoseforståelse og relasjonen til en økende globalisering av fagfeltet. Vi er derfor spesielt stolte over at 
Nobelprisvinner i medisin, May-Britt Moser, direktør i National Institute of Mental Health, Bruce Cuthbert, og 
presidenten i World Psychiatric Association, Dinesh Bhugra, alle har takket ja til å forelese på Psykiatriveka 
2016. I tillegg vil en rekke nasjonale og internasjonale ledende forskere og klinikere dele nyeste kunnskap med 
oss, både gjennom plenumsforelesninger og i parallellsesjoner. De vitenskapelige presentasjonene har som 
tidligere år fått plass i hjertet av uken på onsdag formiddag. Parallellsesjonene favner bredt, fra opplæring i 
bruk av klinisk 
behandlingsmetode til overordnede helsepolitiske og økonomiske problemstillinger. 
Årsmøtet i Norsk Psykiatrisk forening avholdes tradisjonen tro onsdag, og i forkant orienterer leder Anne 
Kristine Bergem om aktuelle problemstillinger. 
Det sosiale programmet har alltid høy prioritet idet vi mener dette skaper viktige arenaer for å bygge 
kollegiale og faglige nettverk. Vi er overbeviste om at programmet også denne gangen har noe for de fleste.
 
Vår målsetting er som alltid at Psykiatriveka skal være den viktigste faglige møteplassen for leger 
i spesialiteten psykiatri; både overleger, leger i spesialisering og avtalespesialister.

Velkommen til fine dager i Trondheim. 
For Etterutdanningsutvalget
Erik Johnsen

Erik Johnsen, leder, overlege, PhD, Haukeland Universitetssykehus, Div Psykisk helsevern, 
og professor II, UiB

Morten S. Selle, Spesialitetskomiteens representant, Avd.overlege Psykiatrisk klinikk, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ane Toft, overlege, St Olavs Hospital, RSA Brøset

Kathinka Meirik, Klinikkleder, psykiatrisk klinikk, Helse Nordtrøndelag HF

Marianne Bjørkholt, overlege, Sørlandet Sykehus Kristiansand

Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien

Norsk Psykiatrisk ForeNiNg 
www.psykiatriveka.no
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MANDAG 7. MARS
09.30 Åpning- Leder av EU Erik Johnsen introduserer leder av NPF  Anne Kristine Bergem og president i 
 Legeforeningen Marit Hermansen
09.45 Why we need Public mental health agenda- the role of psychiatry v/ president i World Psychiatric Association.  
 Professor Dinesh Bhugra em. Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London
10.30 Benstrekk
10.35 Neuropsychiatry and Chronobiology: Rhythm and Blues v/ professor Jan Scott, Institute of Neuroscience,   
 Newcastle University
11.15 Pause
11.30 Chronobiotics and Chronotherapeutics: Can we fix a broken clock? v/ professor Jan Scott, Institute of   
 Neuroscience, Newcastle University
12.25 Virtuell mørketerapi ved mani v/ seksjonsoverlege. PhD stipendiat Tone Elise Gjøtterud Henriksen,   
 Valen Sjukehus
13.00 Lunsj

14.00 - 17.00 PARALELLE SESJONER
1A SUICIDALITET OG AGITASJON
 Møteleder: Overlege, Professor Arne Vaaler
14.00 Fenomenet agitasjon. Hvorfor er dette viktig i klinikken? v/ overlege, professor Arne Vaaler, 
 St. Olavs Hospital avd. Østmarka.
14.45 Pause
15.00 Psykologiske og atferds terapeutiske behandlingsprinsipper v/ overlege, professor Arne Vaaler
15.45 Pause
16.00 Nyere farmakologiske behandlingsprinsipper for agitasjon v/ psykiater, farmakolog og avdelingssjef 
 Østmarka Pål Sandvik, St. Olavs Hospital

1B TRØTT ELLER LAT. HVORDAN BEHANDLE DØGNRYTMEFORSTYRRELSER
 Møteleder: Overlege, seksjonssjef Knut Langsrud, St. Olavs Hospital avd. Østmarka.
 Målet er at man ved dagens slutt skal kunne utføre standard døgnrytmebehandling.
14.00 Trøtt eller lat fortsetter
14.45 Pause
15.00 Trøtt eller lat fortsetter
15.45 Pause
16.00 Trøtt eller lat fortsetter

1C UNDERUTVALG FOR FOREBYGGENDE PSYKIATRI
 Møteledere: Psykiater Ann Færden og psykiater Ole-Bjørn Kolbjørnsrud
 Traumer, terror og vold: hvordan kan vi som psykiatere best hjelpe i dagens urolige verden?
14.00 Running away from or running towards violence-migration and trauma?
 President i World Psychiatric Association, Professor Dinesh Bhugra em. Institute of Psychiatry, 
 Psychology & Neuroscience, King’s College London
14.45  Pause
15.00 In the aftermath of terror: “Survivors’ posttraumatic stress reactions in a longitudinal perspective” 
 v/ professor Grete Dyb, Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress, Universitet i Oslo.
15.45 Pause
16.00 Hva hjelper og hva hjelper ikke i psykisk helsevern, slik barn og unge ser det.
 Psykiskhelse Proffene fra Forandringsfabrikken deler erfaringer og gir klare råd, sammen med 
 fabrikkleder Marit Sanner.

1D UTVALG FOR ALDERSPSYKIATRI: KOGNITIV ADFERDSTERAPI HOS ELDRE
 Møteleder: Psykiater, seniorforsker Mina Bergem, Akershus universitetssykehus
14.00 Kognitiv terapi i praksis med fokus på depresjon v/overlege, professor Egil Martinsen, Klinikk psykisk helse 
 og avhengighet, OUS / Institutt for klinisk medisin, UiO
14.45 Pause
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15.00 Tilpasset kognitiv atferdsterapi for eldre med kronisk sykdom eller kognitiv svikt v/ psykologspesialist, 
 førsteamanuensis Minna Hynninen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus/ Det psykologiske fakultet, 
 UiB
15.45 Pause
16.00 Kombinasjon av kognitiv terapi og fysisk aktivitet gir forbedret behandling for eldre med generalisert 
 angstlidelse – En randomisert kontrollert studie implementert i et DPS. v/ forskningsleder, psykolog Anders 
 Hovland, Solli DPS/ førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, UiB

19.00 SOSIALT PROGRAM
 Mottakelse med Trondheim kommune i Nidarosdomen
 Middag, se oversikt over anbefalte restauranter

TIRSDAG 8. MARS
 NEVROPSYKIATRI
08.30 Det nevrale grunnlaget for kognitiv aktivitet: Stedsans og hukommelse som et utgangspunkt 
 v/ nobelprisvinner May-Britt Moser
09.45 Pause
10.15 Nevropsykiatriske lidelser kamuflert som psykiske lidelser v/ professor dr.med. Ulrik Malt, 
 Institutt for klinisk medisin UiO og Oslo universitetssykehus.
11.15 Fortsettelse fra forrige time.
12.15 Bruk av hjerneavbildningsteknikker for psykiatriske lidelser: Fokus på hørselshallusinasjoner 
 v/ professor Kenneth Hugdahl, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus.
13.00 Lunsj
13.00 Lunsj med årsmøte for leger i spesialisering i psykiatrien (LIPS)

14.00 - 17.00 PARALLELLE SESJONER
2A IMMUNOLOGI
 Møteleder: Overlege. 1.amanuensis II , dr.med.Solveig Klæbo Reitan
14.00 Introduksjon og nødvendig immunologi for psykiatere i 2016 v/ overLege, 1 amanuensis II, dr.med. Solveig 
 Klæbo Reitan, St. Olavs Hospital avd. Østmarka med fak og NTNU.
14.45 Pause
15.00 Autoimmune encephalitter. Diagnostikk, fenomenologi og behandling v/ overlege, PhD stipendiat Morten Schou, 
 St. Olavs Hospital avd. Østmarka og Institutt for nevromedisin NTNU.
15.30 Solveig Klæbo Reitan
15.45 Pause
16.00 Immunologi og andre psykiske lidelser v/ Lege i spesialisering Sverre Georg Sæther, Tiller DPS og Avdeling for 
 Forskning og Utvikling, St. Olavs Hospital avd. Østmarka.
16.45 Oppsummering v/ overlege, 1.amanuensis ll, dr.med. Solveig Klæbo Reitan, St. Olavs Hospital avd. Østmarka og 
 med fak, NTNU

2B PSYKIATEREN OG BARNEVERNET, HVORDAN BISTÅ VED OMSORGSVURDERINGER?
 Møteleder: Psykiater Anne Cecilie Harvei
14.00 Hvordan og når melde bekymring? Hva bør en erklæring inneholde og hvordan blir den behandlet av 
 barnevernet? v/ avtalespesialist, psykiater Jo Erik Brøyn
14.45 Pause
15.00 Terapeutiske utfordringer rundt å melde v/ avtalespesialist, psykiater Jo Erik Brøyn
15.45 Pause
16.00 Kasuistikker og diskusjon om temaet v/ Utvalg for selvstendig praksis

2C UTVALG FOR HELSEØKONOMI OG HELSETJENESTER
 Møteleder: Psykiater Ola Marstein
 1. Hvordan får vi pengene? 4



14.00 Hvilket spørsmål er innsatsstyrt finansiering (ISF) svaret på?
 Hvilke incentiver ligger i ISF for psykiatriske poliklinikker? v/ Fredrik A. S. R. Hanssen avdelingsdirektør, avd for 
 finansiering og DRG, Helsedirektoratet.
14.45 Pause
15.00 Statsråd Høies bekymringer. ’For lang ventetid, for stor forskjell,for lite kunnskapsbasert behandling og 
 mangelfull samhandling’.
 - Er det fagligheten eller finansieringen i psykiatrisk behandling han angriper? v/ professor, samfunnsøkonom og 
 psykiater John E. Berg, leder i Utvalg for helseøkonomi og helsetjenester.
15.45 Pause

 2. Hvordan bruker vi pengene?
16.00 Medikamentfrie behandlingstilbud – for hvem og hvorfor? v/ daglig leder for KBT Midt-Norge, Dagfinn Bjørgen
16.30 De sykeste pasientene som ikke blir friske.
 - Hvordan unngå strid mellom kommune og helseforetak?
 Betyr det noe for pasientene og samfunnsøkonomien hvem som står ansvarlig? v/ representant for Utvalg for 
 helseøkonomi og helsetjenester.

2D PSYKOTERAPIUTVALGET
 Alvorlige symptomer, sviktende realitetsoppfatning, betydelig lidelse Et fokus på grenseområdene: 
 Traumer og dissosiasjon / Alvorlig emosjonell ustabilitet og forbigående realitetsbrist / Realitetsbrist som 
 ledd i utvikling av psykoselidelse - Vi spør: Hvilken forståelsesramme og hvilke intervensjoner kan gi mening?

 Psykoterapiutvalget inviterer til foredrag fra tre ulike perspektiv.
 Møteleder: Elfrida Hartveit Kvarstein, seksjonsoverlege/1.amanuensis, PhD, seksjon for 
 personlighetspsykiatri, OUS
14.00 Kompleks traumatisering og dissosiasjon – forståelse og behandling v/ psykologspesialist Harald Bækkelund,  
 traumepoliklinikken Modum Bad
14.45 Pause
15.00 Traume og psykose - sammenheng og implikasjoner for behandling v/ overlege, PhD Kristin Lie Romm, 
 TIPS Sør-Øst
15.45 Pause
16.00 Tilknytningstraumer, ustabil personlighetsforstyrrelse og kompleks PTSD v/ leder, overlege Øyvind Urnes, 
 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri.
 
 SOSIALT PROGRAM
20.00 Bokbad på Dokkhuset. Forfatter Erlend Loe blir intervjuet av Jon Helle, psykiater, visepresident i 
 Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen.

ONSDAG 9. MARS
08.30 Vitenskapelige presentasjoner v/ Solveig Reitan og Helle Schøyen, Frie Foredrag.
10.30 Pause - formiddagsbuffe
11.00 Aktuelle problemstillinger v/ leder av NPF, Anne Kristine Bergem.
12.00 Pause
13.00 Lunsj
14.00 Årsmøte NPF

20.00 SOSIALT PROGRAM
 Festmiddag på kongresshotellet:
 Vi møtes til festmiddag i konferansehotellet. Vi blir servert en 3 retters middag med aperitif og drikke til maten.  
 Noen kulturelle smakebiter blir det også i løpet av kvelden. Dette bruker å være et sosialt høydepunkt under 
 konferansen.
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TORSDAG 10. MARS
09.00 Delirium: Vanlig og alvorlig, men ofte oversett v/ lege, postdoc Leiv Otto Watne, Oslo universitetssykehus og 
 institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og overlege, dr.med. Jon Johnsen, Klinikk for rus og 
 psykiatri, Psykiatrisk avd. Blakstad, Vestre Viken HF.
09.45 Pause
10.00 Heroinassistert behandling i Norge? v/ lege, PhD Philipp Lobmaier, Oslo universitetssykehus HF Søndre Oslo DPS.
10.20 Tiaminbehandling v/ overlege dr.med. Geir Bråthen, St. Olavs Hospital avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.
10.50 Pause
11.15 Presentasjon av spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin v/overlege og spesialist i rus-og avhengighets
 medisin og psykiatri, og leder av spesialitetskomiteen i rus-og avhengighetsmedisin, Rune Tore Strøm, Oslo  
 universitetssykehus.
12.00 Pause
12.15 Rusmiddeltesting - hvordan gjøre det rett? v/ overlege og PhD-stipendiat Andreas Westin, avd. klinisk 
 farmakologi, St. Olavs Hospital og NTNU.
13.00 Lunsj

14.00 - 17.00 PARALELLE SESJONER
3A WORKSHOP I MOTIVERENDE INTERVJU
 Møteleder: Overlege og PhD-stipendiat Gunnhild Bagøien, St. Olavs Hospital avd. Østmarka og NTNU.
 Motiverende intervju (MI) er en evidensbasert samtalemetode der en respekterer pasientens autonomi 
 samtidig som pasientens muligheter for atferdsendring utforskes. Metoden brukes innenfor ulike områder 
 der en anser livsstilsendring som ønskelig, for eksempel rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, etterlevelse av 
 behandling med mer.

 Deltakerne vil få en introduksjon i metoden med empiri, teori og noen praktiske øvelser. Krever ikke 
 forkunnskaper. (max 18 plasser)
14.00 Workshop i motiverende intervju fortsetter
14.45 Pause
15.00 Workshop i motiverende intervju fortsetter
15.45 Pause
16.00 Workshop i motiverende intervju fortsetter

3B DELIRIUM: DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING. KASUISTIKKVERKSTED MED PRAKTISK TRENING I 
 SCREENINGVERKTØY
 Møteledere: Lege, postdoc Leiv Otto Watne, Oslo universitetssykehus og institutt for medisinske basalfag, 
 Universitetet i Oslo og overlege, dr.med. Jon Johnsen, Klinikk for rus og psykiatri, Psykiatrisk avd. Blakstad, 
 Vestre Viken HF.
14.00 Delirium: Kasuistikkverksted med praktisk trening i screeningverktøy v/ lege, postdoc Leiv Otto Watne og 
 overlege,dr.med. Jon Johnsen
14.45 Pause
15.00 Delirium: Diagnostikk og behandling v/ lege, postdoc Leiv Otto Watne og overlege, dr.med. Jon Johnsen
15.45 Pause
16.00 Psykiatriske sykdommer etter traumatiske hodeskader v/ overlege, dr.med. Jon Johnsen

3C PAKKEFORLØP I PSYKIATRIEN
 Møteleder: Jan Olav Johannesen, Proffesor, forskningssjef ved psykiatrisk divisjon, Stavanger 
 Universitetssjukehus.
14.00 Erfaringer med kreft og hva vi bør ta med oss i det videre arbeidet med psykisk helse? v /prosjektdirektør 
 Anne Hafstad, Helsedirektoratet
14.30 Nord-Trøndelag er i gang med pakkeforløp for bipolar, psykose og ADHD. Hvordan endrer det vår arbeidsdag? 
 v/ Klinikkleder, psykiater Kathinka Meirik, Psykiatrisk Klinikk Helse Nord-Trøndelag
14.45 Pause
15.00 Danske erfaringer og hvilke feil bør vi unngå? v/ vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri
15.45 Pause
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16.00 Hva ønsker helsedepartementet og hva gjør helsedirektoratet? v/ Seniorrådgiver og psykiater Torhild Torjussen  
 Hovdal, Helsedirektoratet
16.25 Blir vi friskere av å bli behandlet i pakker? v/ daglig leder for KBT Midt-Norge, Dagfinn Bjørgen

3D  NYE RUSMIDLER, EN GJENNOMGANG OG OPPDATERING
 Møteleder: Overlege og PhD-stipendiat Andreas Westin, avd. klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital og NTNU.
14.00 Rusmidler 2.0: Syntetisk dop v/ overlege og PhD-stipendiat Andreas Westin, avd. klinisk farmakologi, 
 St. Olavs Hospital og NTNU.
14.45 Pause
15.00 Det mørke nettet: Fremtidens narkotikabutikker v/Jonas Alsaker Vikan, journalist i Adresseavisen
15.45 Pause
16.00 Det mørke nettet: Fremtidens narkotikabutikker forts.
16.30 Felles diskusjon
 
20.00 SOSIALT PROGRAM
 Konsert med Erlend Ropstad på Rockheim. Dørene åpner kl 20.00, konsertstart kl 21.00.
 Middag, se oversikt over anbefalte restauranter

FREDAG 11. MARS
08.30 Hvordan ivareta egen helse? v/ overlege Øystein M. Christiansen, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde, støttekollega 
 og mangeårig leder av DNLF`s koordinerende utvalg.
09.15 Pause
09.30 Legens rolle: Lege og leder v/ prosessleder Kari Gjelstad, Sykehuset Østfold
10.15 Pause med utsjekk
10.45 Førerkort, nye helsekrav v/ fylkeslege i Sør Trøndelag Jan Waage og overlege Øyvind Watne, Tiller DPS, 
 St. Olavs Hospital.
11.30 Pause
11.45 Teknologiske muligheter i fremtidens psykiatri:
 Bruk av IT, smarttelefoner, elektroniske armband og bevegelsessensorer i diagnostikk og behandling
 v/ overlege, professor Gunnar Morken, Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital.
12.30 Lunsj
13.30 RDoC: Fremtidens psykiatriske klassifikasjonssystem?- introduksjon ved utvalg for grunnlagsproblematikk
 v/ avdelingsoverlege , PhD Petter Andreas Ringen, Oslo universitetssykehus
14.00 RDoC: Fremtidens psykiatriske klassikikasjonssystem–videooverføring v/ PhD, Director Bruce Cuthbert, 
 RDoC Unit, National Institute of Mental Health
15.00 Takk for denne gang. Velkommen til Veka 2017.
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Obligatorisk emnekurs i alderspsykiatri, 
spesielt tilrettelagt for leger i spesialisering

TORSDAG 10. MARS 

09.00 Introduksjon til alderspsykiatri (demografi, sykdomspanorama, alderspsykiatrisk utdanning) 
 v/ overlege Dagfinn Green, alderpsykiatrisk sesjon, avd. Østmarka, St. Olavs Hospital
09.30 Depresjon hos eldre. Epidemiologi, sykdomspresentasjon, behandling farmakologisk/ECT,
 psykoterapi, miljøterapi v/ overlege Dagfinn Green
09.50 Pause
10.00 Fortsettelse forrige sesjon
11.00 Pause
11.15 Angst hos eldre inkludert medikamentbruk/misbruk v/ Mette Müller.
12.00 Pause
12.15 Delirium. Identifikasjon, bruk av screeningverktøy, prognose, behandling, v/ Sigurd Evensen
13.00 Lunsj
14.00 - 15.30 Lovverk med vekt på forholdet mellom Kap 4 A i pasrl og phvl og samtykkekompetanse 
 / overlege Dagfinn Green

FREDAG 11. MARS 
09.00 Demens, Mild kognitiv svikt. Utredning, diagnostikk, behandling.NPS/APSD kjennetegn, utredning 
 v/ overlege Dagfinn Green og Cecilie Sarheim
10.15 Pause
10.45 Fortsettelse av tidligere sesjon
11.30 Pause
11.45 Fortsettelse av tidligere sesjon
12.30 Lunsj
13.30  Bilkjøring, vurdering av egnethet, v/ Pål Stenumsgård
14.00  Kursprøve
14.45 Psykoser hos eldre. Forekomst, diff. diagnostikk, behandling, v/ overlege Dagfinn Green
15.30 Takk for denne gang. Velkommen til Veka 2017
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FOREDRAGSHOLDERE:
Anders Hovland er forskningsleder, psykolog ved Solli DPS / førsteamuniensis ved institutt for klinisk psykologi, UiB.

Andreas Westin er  Overlege og PhD-stipendiat, avd. klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital og NTNU.

Anne Hafstad er utdannet kreftsykepleier og dr. philos fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med kreft ved Ullevål syke-
hus og i Kreftforeningen, vært stipendiat på Kreftregisteret og var i 12 år helsejournalist i Aftenposten før hun i 2010 ble 
avdelingsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet. Fra 2012 har hun ledet kreftområdet og arbeidet med Pakkeforløp for 
kreft i direktoratet.

Anne Kristine Bergem er i dag leder for Norsk psykiatrisk forening og leder av Norsk forening for traumatologi, akutt- og 
katastrofemedisin. Jobber også som fagrådgiver i Rådet for psykisk helse på 4.året. Er også fagrådgiver i BarnsBeste – 
nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende på 3.året. Driver eget foretak med foredrag og rådgivning innen 
kommunikasjon og psykisk helse. Har skrevet tre fagbarnebøker om henholdsvis psykose, kreft og rus og en håndbok i 
kommunikasjon i møte med mennesker med psykiske helseplager samt bidratt i andre bøker. Er fast spaltisk i bladet Psy-
kisk helse og i PsykOppNytt. Har tidligere vært avdelingsoverlege ved Regional Sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst og hatt 
denne som arbeidssted fra 2006-2012.

Arne Valer er overlege ved Sts Olavs Hospital avd. Østmarka.

Dagfinn Bjørgen er Leder i Mental Helse.

Dinesh Bhugra er president i World Psychiatric Association. Professor em. Institute of Psychiatry, Psychology & Neurosci-
ence, King’s College London.

Bruce Cuthbert  PhD, Director RDoC Unit, National Institute of Mental Health

Egil Martinsen er overlege, professor ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS / Institutt for klinisk medisin, UiO.

Fredrik A.S.R. Hanssen er avdelingsdirektør, Avdeling for finansiering og DRG, Divisjon for helseøkonomi og finansiering, 
Helsedirektoratet.

Geir Bråthen er overlege, dr.med. ved St.Olavs Hospital avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Grete Dyb er professor ved nasjonalt senter for vold og traumatisk stress, universitetet i Oslo

Gunnar Morken er overlege, professor ved Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital.

Gunnhild Bagøien er overlege og PhD stipendiat ved  St. Olavs Hospital avd. Østmarka og NTNU.

Harald Bækkelund  er psykologspesialist, traumepoliklinikken Modum Bad.

Helle Schøyen er psykiater, Avdelingsoverlege ved psykiatrisk divisjon SUS. PhD.

Jan Scott is Professor of Psychological Medicine at the University of Newcastle, UK, Institute of Neuroscience a Distingu-
ished Founding Fellow of the Academy of Cognitive Therapy. Professor Scott trained in psychiatry in Newcastle upon Tyne 
and was then a professor in Glasgow and the Institute of Psychiatry in London, before returning to Newcastle. Profes-
sor Scott also held visiting academic posts with Aaron Beck at the University of Penn in Philadelphia, Eugene Paykel at 
Cambridge University, and Eduard Vieta in Barcelona and was also awarded the RCPsych travelling scholarship to Johns 
Hopkins University, Baltimore. Her research focuses on identifying young people at risk of bipolar disorders, on combined 
pharmacological and psychological treatment strategies for individuals with complex mood disorders and the investiga-
tion of psychosocial factors in the onset and prognosis of severe mental disorders. She has a particular interest in the 
influence of health beliefs on medication adherence, and problems of engaging young adults at risk of recurrent mood 
disorders with appropriate mental health services.
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Jan Waage er fylkeslege i sør Trøndelag

John E. Berg er Professor PhD, psykiater, sosialøkonom ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Arbeid tidligere ved attfø-
ringsinstitusjoner og er spesialist i arbeidsmedisin. Over arbeidet ved flere akuttavdelinger i Olso-onrådet. Spesialin-
teresser er ECT, rusmiddelbehandling og forskning samt helseøkonomi.

Jo Erik Brøyn er avtalespesialist, psykiater.

Jon Johnsen er overlege, dr.med., klinikk for rus og psykiatri Blakstad sykehus, Vestre Viken.

Jonas Alsaker Vikan, journalist i Adressavisen

Jørn Heggelund er teamleder for Treningsklinikken ved St. Olavs Hospital og har ansvaret for å fysisk trening som polikli-
nisk behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Jørn Heggelund er Idrettsfysiolog og forsker med doktor-
grad i fysisk trening som behandling for mennesker med schizofreni.

Kari Gjelstad er prosessleder ved sykehuset Østfold. Spesialist i psykiatri 1999, diplomert gruppeanalytiker IGA 2002. 
Arbeidet i psykisk helsevern i Østfold siden 1993, avdelingssjef psykiatrisk akuttavdeling 2006 – 2014. Prosessleder/
spesialrådgiver psykisk helsevern fra 2014 med oppgaver knyttet opp mot omlegging, samhandling og flytting inn i nytt 
Østfoldsykehus mai 2015. Lærer Gruppedynamisk basert organisasjon og ledelse ved IGA 2009 -2013.

Kathinka Meirik er klinikkleder/psykiater ved Psykiatrisk Klinikk, Helse Nord-Trøndelag. Psykiater fra 2008, hatt lederstil-
linger i psykiatriske poliklinikker siden 2006. Klinikkleder for psykiatri og TSB i Nord-Trøndelag fra 2014. Tidligere med-
lem av Spesialitetskomiteen, nå nestleder i Spesialitetsrådet. Medlem av Etterutdanningsutvalget. Klinisk hatt spesiell 
interesse for ADHD, personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse, men først og fremst opptatt av hvordan vi kan utvikle 
faget vårt og tilbudet vi gir slik at vi møter både dagens og morgendagens forventninger på en best mulig måte.

Kenneth Hugdahl er professor ved Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus. Forsker på nevrobiologiske og 
kognitive aspekter ved hørselshallusinasjoner, leder av Bergen fMRI Group.

Kristin Lie Romm er overlege, PhD , TIPS Sør-Øst.

Knut Langsrud er overlege ved St. Olav hospital avd. Østmarka. I tillegg til overlege på akuttpost har han de siste 10 år 
arbeidet med forskning og behandling av søvn og psykisk lidelse ved forskningspoliklinikk for søvnvansker ved Østmarka.

Leiv Otto Watne er overlege, PhD ved Geriatrisk avd. Oslo universitetssykehus Ullevål.

May-Britt Moser, nobelprisvinner.

Minna Hynninen er psykologspesialist, førsteamuniensis ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus / Det psykologiske 
fakultet, UiB.

Morten Schou er overlege ved Østmarka sykehus, St. Olavs Hospital/Østmarka, Avdeling for Forskning og Utvikling og og 
Institutt for nevromedisin, NTNU. Phd stipendiat. Interessert i psykose, somatikk og psykiatri og spesielt immunologi og 
psykiatri.

Peter Treufeldt er Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri.

Petter Andreas Ringen er avdelingsoverlege ,PhD ved  Oslo universitetssykehus

Philipp Lobmaier er lege, Phd ved Oslo universitetssykehus

Pål Sandvik er psykiater, farmakolog og avdelingssjef, Østmarka, St. Olavs Hospital.

Rune Tore Strøm er overlege og spesialist i rus-og avhengighetsmedisin og psykiatri, og leder av spesialitetskomiteen i 
rus-og avhengighetsmedisin, Oslo universitetssykehus.

Solveig Klæbo Reitan er overlege, 1 amunuensis (II), dr. med. ved St. Olavs Hospital avd Østmarka / Med fak, NTNU. Kli-
nisk arbeidet primært med alvorlige psykiske lidelser med utfordrende rehabilitering, rus, utagering mm. Forskningsfo-
kus er på biologiske og fysiologiske forhold som gir psykiatriske symptomer. Driver med rettspsykiatri. Har sittet og sitter 10



i en rekke utvalg, komiteer mm ide ulike organisasjonene.

Sverre Georg Sæther er lege i spesialisering ved Tiller dps og Avdeling for Forskning og Utvikling, St Olavs Hospital, Avde-
ling Østmarka. Sverre Georg arbeider med sin doktorgrad på antinevronale antistoffer i akuttpsykiatrien, og interesserer 
seg særlig for immunologiens og autoimmunitetens betydning for psykiske helse. Samtidig arbeider han 50% i allmenn-
psykiatrisk poliklinikk på Tiller dps.

Tone Elise Gjøtterud Henriksen er seksjonsoverlege, PhD stipendiat ved Valen Sjukehus / Klinisk Institutt 1 Universitetet 
i Bergen. Tone E. G. Henriksen gjennomførte spesialiseringen i psykiatri ved Psykiatrisk Klinikk Haukeland Universitets-
sykehus (Helse Bergen), Folgefonn DPS og Valen Sjukehus (Helse Fonna). Spesielle interesseområder er effekter av det 
fysiske og sosiale miljø på fysiologiske parametere og psykisk helse. Hun er engasjert i kliniske og basale forskningspro-
sjekter som omhandler effekter av lys, med hovedfokus på affektive lidelser.

Torhild T. Hovdal er seniorrådgiver/psykiater ved Helsedirektoratet, avd. psykisk helsevern og rus. Områder hun jobber 
med i Helsedirektoratet er blant annet pakkeforløp, nye nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser og prosjekt knyttet 
til ivaretakelse av somatisk helse hos mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Hovdal har erfaring 
fra ulike helseforetak i Helse Sør-Øst,og har jobbet spesielt i skjæringspunktet mellom somatikk og psykiatri.

Ulrik Fredrik Malt er Professor dr.med. ved Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo universitetssykehus. Malt har vært 
professor i psykiatri siden 1988 og var leder av Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet fra 1987-2013. Hans interesse 
og forskningsområder har vært psykiatriske aspekter ved ulykker, skader og somatisk sykdommer; psykosomatisk medi-
sin; diagnostikk og klassifikasjon; psykofarmakologi og affektive lidelser.

Øystein M. Christiansen er overlege ved psykiatrisk klinikk, Helse Førde, støttekollega og mangeårig leder av DNLF`s 
koordinerende utvalg.

Øyvind Urnes er overlege og leder ved  Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri.

Øyvind Watne er overlege ved Tiller DPS, St. Olavs hospital. Cand med. Oslo 1978. Allmennlege til 1993, spesialist i 
psykiatri i 1998. Brorparten av tjenestetida som lege i Sogn og Fjordane, sist som overlege ved Psykiatrisk klinikk i Førde 
til 2009. Frå 2009 tilsett ved Tiller DPS, der han har arbeidd i Ambulant akutteam. Brei allmennpsykiatrisk interesse og 
erfaring. Sidan 2011 medlem av rådet for Akuttnettverket.
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MANDAG 7. MARS
18.30
Mottakelse med Trondheim kommune i Nidarosdomen

TIRSDAG 8. MARS
18.30: Middag på konferansehotellet, eller se egen link over anbefalte restauranter: 
http://www.psykiatriveka.no/sosiale-arrangementer/

20.00: Bokbad på Dokkhuset. Forfatter Erlend Loe blir intervjuet av Jon Helle, 
psykiater, visepresident i Legeforeningen og leder av overlegeforeningen. 
Erlend Loe, født 1969, er en norsk forfatter, barnebokforfatter og film-
kritiker. Han har blant annet gitt ut de kritikerroste romanene Tatt av 
kvinnen (1993), Naiv. Super (1996) og L (1999). Han mottok 
Bokhandlerprisen for L i 1999. Loe har gitt ut flere barnebøker med 
illustrasjoner av Kim Hiorthøy, blant annet serien om truckføreren Kurt. 
Barneboken Kurt blir grusom ble filmatisert i 2008. Debutboken Tatt av 
kvinnen ble dramatisert i 2001 og filmatisert i 2007.

ONSDAG 9. MARS
20.00: Festmiddag på kongresshotellet: Vi møtes til festmiddag på konferansehotellet. Det 
blir servert en 3-retters middag med aperitif og drikke til maten. Dette bruker å være et sosialt 
høydepunkt under konferansen.

TORSDAG 10. MARS
20.00: Konsert med Erlend Ropstad på Rockheim
Erlend Ropstad (født 17. september 1974) er en norsk sangartist og låtskriver.
Han debuterte med EP-en The Magnetic Tapes i 2006 (Rec90), produsert av Øystein Greni (Big 
Bang) og spilt inn med Greni på trommer og andre instrumenter. Sanger fra denne utgivelsen 
dukket opp på filmmusikken til skrekkfilmen Fritt Vilt.
Året etter kom første albumet ut, Bright Late Nights på samme plateselskap (Rec90). 
Det var priodusert av Davide Bertolini fra Kings of Convenience.Han har drevet utstrakt turné og 
konsertvirksomhet siden debuten i 2006, og i juni 2010 oppfølgeralbumet utgitt.
I 2011 debuterte Ropstad som skuespiller i novellefilmen Himmelen bak huset, regissert av 
Steffan Strandberg.
Hans tredje album Hva Om Det Ikke Er Sånn Som Du Tror At Det Er, hans første plate på norsk, 
ble gjennomgående godt mottatt i musikkpressen. Han ble nominert til Spellemannprisen 2013 
i kategoriene viser og tekstforfatter.
Høsten 2013 spilte han inn sitt fjerde album, Her Om Natta, i Värmland. Her Om Natta kom ut i 
april 2014. Albumet ble nominert til Spellemannprisen 2014 i klassen viser.
I november 2015 kom Det beste vi får til. Dette albumet har fått fantastiske kritikker. 
Vi gleder oss til han kommer til oss på Psykiatriveka!

Konserten arrangeres på Rockheim som ligger rett over veien fra konferansehotellet. (http://
www.rockheim.no/)

FOR OVERSIKT OVER RESTAURANGER SE: 
http://www.psykiatriveka.no/sosiale-arrangementer/
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