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GÅR PSYKIATERE UT PÅ DATO? 

Når man først er blitt godkjent spesialist i psykiatri kan man i dag for resten av den 

yrkesaktive perioden av sitt liv lukke alle fagbøker, slutte å lese fagtidsskrifter, slutte å gå på 

fagmøter, slutte å delta på kurs og kongresser. Man kan lene seg tilbake i sofaen og fornøyd 

si til seg selv: «Jeg kan det jeg trenger å kunne. Og klinisk praksis med tilhørende erfaring er 

etterutdannelse nok». Bekvemmelig ja, faglig forsvarlig nei.  

Kunnskapsutviklingen innen vårt fagfelt skjer – i motsetning til hva mange tror – i rasende 

fart. Individuelt tilpasset, såkalt skreddersydd, behandling presser seg på. Sjablongmessig 

bruk av terapier som CBT, psykodynamisk psykoterapi eller SSRI ved angst og depressive 

lidelser er ikke lenger lege artis. Resertifisering med krav om kurs (continuous medical 

education – CME) kunnskapsprøver, f.eks. hvert femte år slik spesialiteten allmennmedisin 

krever, tvinger seg frem slik det allerede er innført i f.eks. USA, Irland og i Sveits. Spenn på 

sikkerhetsbelte kolleger. Fremtiden kommer mot oss i rasende fart. 

Ulrik Fredrik Malt 

Styreleder Npf 
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Hvordan hjelper vi mennesker som trenger psykiatrisk behandling, 

men som ikke ønsker hjelp? ( http://www.hjerneradet.no/). 

23de april 2018 arrangerte Hjernerådet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network et 

møte i Forskningsparken i Oslo med dette temaet.  

 

Innlederne må møtet 23. april, fra venstre avdelingsoverlege ved Psykisk helsevern for voksne 

ved Oslo Universitetssykehus Petter Andreas Ringen; Representant for Pårørendesenteret i 

Oslo og Landsforeningen for pårørende inne psykisk helse (LPP) Ellen Eriksen; 

avdelingsoverlege ved akuttavdelingen, Blakstad sykehus Jon Johnsen; og konferansier, overlege 

ved spesialpoliklinikken for psykoser ved DPS Groruddalen Dawn Peleikis. 

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som samler 53 brukerorganisasjoner og fagmiljø som 

jobber med hjernen og hjernesykdom For Hjernerådet er det viktig å understreke at psykiske 

lidelser hører med til det som har med hjernen å gjøre. Under møtet tok Jon Johnsen opp 
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eksempel på problemene som kan oppstå når en psykotisk pasient ikke vil ha behandling og 

man forsøker å argumentere med at manglende behandling kan medføre alvorlig helseskade 

for pasienten selv og at tvangsbehandling derfor er nødvendig. Pasienten hadde også 

alvorlige sår som trengte rask behandling. Men behandling mot pasientens vilje krevde alle 

mulige vedtak, prøving av vedtakene i kontrollkomite flere ganger og nye vedtak. Først en 

måned etter innleggelsen fikk pasienten hjelp, men for sent. Amputasjon ble resultatet.  

«Hvorfor skal retningslinjene være så forskjellig for psykiatere og somatikere når man bare 

vil gi hjelp», spurte Jon Johnsen. «Kirurgen som man til slutt fikk henvist pasienten til, trengte 

ikke noe vedtak for å behandle». 

Vi pårørende føler ofte at psykiatrien stenger dem ute. Det er slitsomt, og ingen tjener på 

det, framholdt Ellen Eriksen. Det er ofte dårlige erfaringer som gjør at en pasient ikke ønsker 

hjelp. Mange har opplevd ikke å bli hørt. Ulike medisiner kan for eksempel virke mot 

hverandre og oppå hverandre. Det kan være for tidlige utskrivninger, og da er det de 

pårørende som må ta imot. Dette kan være pasienter som ikke er ferdigbehandlet. 

Psykiatrien må legger mer vekt på hva som er målet med og resultatet av behandlingen. 

Ringen mente at samfunnet gir psykiatrien et dobbelt budskap. Det lager store dilemmaer. 

På den ene siden kreves respekt for autonomi og fravær av maktmisbruk. På den annen side 

kreves trygg og effektiv ivaretakelse av personer med potensiale for farlige handlinger. Det 

gir økende bruk av dom til tvunget psykisk helsevern.  
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LØP FOR LIVET 

I årets første utgave av American Journal of Psychiatry [Harvey SB et al. Exercise and the 

prevention of depression: results of the HUNT cohort study. Am J Psychiatry 2018; 175 (1): 

28-36] er det publisert data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som bekrefter funn fra 

mindre studier, nemlig at mosjon beskytter mot depressive symptomer i befolkningen. I 

denne studien ble 33 908 voksne uten symptomer på psykisk lidelse eller somatiske 

helseproblemer fulgt over 11 år. Man fant at minst 1 times mosjon i uken reduserte 

forekomst av depressive symptomer over observasjonsperioden med 12% hvilket er en 

sikker helsegevinst. Det må imidlertid understrekes at depressive symptomer er registrert 

ved hjelp av Hospital Anxiety and Depression rating scale (HAD). HAD er ikke diagnostisk og 

mer et mål på generell psykopatologi og stress. Funnene kan derfor ikke forstås som at 

mosjon alene er en effektiv behandling av klinisk signifikant depresjon slik denne er definert i 

ICD-10 eller DSM-5. 
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PILLER SOM ALTERNATIV TIL MOSJON! 

I en verden med mennesker som enten ikke gidder eller orker å mosjonere, eller som på 

grunn av ulike sykdommer eller skader i liten grad kan mosjonere, har kreative (?) personer 

oppdaget at det er marked for piller som kan gi effekter på kroppen tilsvarende det mosjon 

gjør. Forskningen er i full gang. Eksempler på slike «mosjonsmimetika» er 5' adenosin 

monofosfat-aktivert protein kinase (AMPK) - sirtuin (SIRT1) - peroxisom proliferator-aktivert 

reseptor γ coaktivator-1α (PGC-1α) stien og molekyler som påvirker slike stier. Eksempler er 

putative mosjonsmimetika som AICAR, metformin og GW501516. Også planteavledede 

polyfenoler som resveratrol og (-) epicatechin har mosjonslignende effekter på kroppen 

[Guerrieri D, et al. Exercise in a Pill: The Latest on Exercise-Mimetics. Brain Plast. 2017 Mar 

28;2(2):153-169]. Betegnelsene er gresk for mange av oss, men sier kanskje litt om i hvilken 

retning verden utvikler seg: en pille for alt – en «Brave new world»?    

NEDTRAPPING AV PSYKOFARMAKA 

Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man skal trappe ned 

psykofarmaka hvis dette er indisert eller ønskelig. Samtidig er det et åpenbart behov for slike 

retningslinjer. Psykofarmaka har dels ulik farmakodynamisk profil hvilket tilsier at en 

vellykket strategi for nedtrapping av et psykofarmakon ikke nødvendigvis kan overføres til et 

annet psykofarmakon. Dessuten kan det foreligge farmakokinetiske interaksjoner med ikke- 
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Rune Kroken, leder av                       Jørgen Gustav Bramness                                                                                                                     

Utvalg for biologisk psykiatri                       Seniorforsker ROP  

psykiatriske legemidler. Fjernelse av psykofarmaka kan derfor også noen ganger endre de 

resterende ikke-psykiatriske legemidlenes konsentrasjon. Etter forslag fra seniorforsker og 

psykiater Jørgen Bramness ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og 

psykisk lidelse (ROP), har Npf bedt leder av Utvalg for Biologisk Psykiatri, avdelingsleder og 

overlege ved Haukeland universitetssykehus – Sandviken Rune Kroken, om å nedsette en 

arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for nedtrapping av psykofarmaka. 

Forhåpentligvis kan rapporten foreligge i løpet av annet halvår 2018.   

 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 

(https://rop.no/roptv/) har et arkiv fylt av nyttige og svært gode videoforelesninger om 

ulike psykiatriske emner som er en gullgruve for klinikere. Eksempler er en kort 

forelesning av Allen Frances som var hovedansvarlig for DSM-IV, om relasjon, kost-nytte 

analyse i endelige diagnostiske vurderinger, viktigheten av grundig journalføring, og 

inkludering av vurderinger knyttet til rusmidler, bivirkninger av medikamenter og 

medisinske tilstander. Andre eksempler er video om hvordan man gjenkjenner 

symptomer på en opioidoverdose, hvordan man responderer på en opioidoverdose, 

hvordan man gir Nyxoid, og hvordan man gjenkjenner akutte abstinenssymptomer (ved 

Mundipharma). Man finner også et videobasert selvhjelpsprogram mot depresjon (ved 

Magnus Nordmo); en forklaring av underliggende struktur og symptomatologi ved 

narsissistisk personlighetsproblematikk/ personlighetsforstyrrelse (ved Otto Kernberg); 

kulturformuleringsintervjuer (ved Roberto Lewis-Fernandez); ECT i behandling av alvorlig 

depresjon hos eldre pasienter (ved Tor Magne Bjølseth); Psykoterapidebatt med Peter 

Fonagy og Bruce Wampold om noen psykoterapier er bedre enn andre (publisert av 

Schizofrenidagene i 2016); en film om mentalisering og MBT (ved Finn Skårderud og 

Espen Folmo) samt en for mange provoserende forelesning om diagnostisk synsing og 

https://rop.no/roptv/
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feilaktige vurderinger i utredninger av pasienter med psykiske lidelser og viktigheten av 

grundighet og systematikk knyttet til både somatikk og psykisk helse/lidelse (Psykiatrisk 

diagnostikk - kunnskapsløs tombola? Ved Ulrik Malt). ROP TV har også et svært effektivt 

søkearkiv.  

 

UTVALG FOR LITTERATUR OG MENTAL HELSE? 

Verdens psykiaterforening (WPA) representerer 140 psykiatriske foreninger (fra 120 land) 

som tilsammen omfatter 250.000 psykiatere og leger under spesialisering til psykiatri. Det er 

derfor ikke overraskende at WPA har seksjoner («sections») for ulike fagområder som ikke 

uten videre vi ville forvente å finne. I WPA er det 70 (!) seksjoner eller utvalg selv om noen 

av dem kanskje bedre kan betegnes som interessegrupper enn utvalg. Norsk psykiatrisk 

forening har 9 fagutvalg. Selvfølgelig gjenfinner vi våre 9 utvalg blant de 70 innen WPA, men 

WPA har også en del diagnosespesifikke utvalg, f.eks. om affektive lidelser, schizofreni og 

angst/tvang. Men det kanskje mest interessante er å finne utvalg som er mer uvanlige å 

trekke frem som egne fagområder i Skandinavia. Her er en smakebit:      

 

 

Kilde https://pixabay.com/no/weimar-goethe-schiller-monument-2417498/ 
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 Brain and Pain 

 Conflict Management and Resolution 

 Dual Disorders Pathology 

 Ecology Psychiatry and Mental Health 

 Exercise, Psychiatry and Sports 

 Informatics & Telecommunications in Psychiatry 

 Interdisciplinary Collaboration 

 Literature and Mental Health 

 Mass Media & Mental Health 

 Personalized Psychiatry 

 Positive Psychiatry 

 Public Policy Psychiatry 

 Quality Assurance in Psychiatry 

 Religion Spirituality and Psychiatry 

 Rural Mental Health 

 Stigma and Mental Health 

 Urban Mental Health 

For øvrig: Medlemmer av Npf er også medlemmer i WPA. Hvis noen er interessert i å delta i 

en bestemt seksjon (eller interessegruppe), er det bare å ta kontakt med lederen av 

gruppen. Hvem som er ledere, og oversikt over alle de 70 gruppene, finner dere på WPAs 

internettside.  http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=11&content_id=1243   

 

 

 

http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=11&content_id=1243
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Verdens psykiaterforening (WPA) arrangerer nå årlig en verdenskongress i psykiatri. I 

september er den lagt til Mexico City. WPA kongressene inneholder et vell av ulike 

forelesninger og temaer. Også slike som aldri trekkes frem av amerikanerne (APA) eller 

europeerne (EPA). Ikke minst gjelder dette uvanlige idéer til nye behandlingsmåter som er 

spennende. Dessuten er Mexico City verd et besøk. Bl.a. kan Museo de Arte Moderno 

anbefales. Likeledes Frida Kahlo-muséet, Leo Trotskij-muséet (huset hvor Trotskij ble 

snikmyrdet) og en rekke andre severdigheter. God tur!  

Nærmere informasjon om kongressen finner man på nettsiden: https://wcp-

congress.com/2018/conference-information/about-wpa#.Wwgpbe6FOUk 

 

 

NORSK PSYKIATRISK FORENINGS PLASSERING I LEGEFORENINGEN 

 

 

 

Norsk psykiatrisk forening er en 

av 45 fagmedisinske foreninger 

https://wcp-congress.com/2018/conference-information/about-wpa#.Wwgpbe6FOUk
https://wcp-congress.com/2018/conference-information/about-wpa#.Wwgpbe6FOUk
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REFERAT FRA Npfs STYREMØTER 

Npf er en fagmedisinsk forening innenfor Den norske legeforenings fagmedisinske akse (se 

illustrasjon over).. Det betyr at Npf ikke arbeider med saker som f.eks. lønn, men kun saker 

av faglig art. Men hvilke oppgaver er det styret har- spør mange. Det varierer fra å utarbeide 

fremtidige strategier for fagområdet psykiatri og å utarbeide policy dokumenter til å svare 

på forslag om nye forskrifter eller faglige retningslinjer fra myndigheter (høringsuttalelser) så 

vel som å være aktive premissleverandør og debattdeltaker i ulike media. Bare for å nevne 

noen saker. I dette arbeidet er også utvalgene sentrale aktører. For at våre medlemmer i 

større grad enn før skal kunne følge med på våre aktiviteter vil medlemmene fremover finne 

referater fra styremøtene på Npfs nettsider.  

Er det saker som man måtte være spesielt interessert i å høre nærmere om, kan man 

kontakte styreleder (Ulrik Fr Malt tlf. 900 17 483), spesialrådgiver (Ola Marstein tlf. 480 16 

385) eller sekretariatet ved konsulent Nina Finstad (Mobil kontor: 41 70 11 17, mobil Npf 97 

16 04 63). Det er også mulig å henvende seg pr. mail (npf@npf.legeforeningen.no; 

u.f.malt@medisin.uio.no; ola.marstein@legeforeningen.no;). Et alternativ er å kontakte et 

av styremedlemmene: Tordis Sørensen Høifødt (Tromsø); Vigdis Elin Giæver Syrstad eller 

Morten Svendal Hatlen (Bergen); Thorbjørn L. Sund (Ringerike); Solveig Klæbo Reitan eller 

Terje Torgersen (Trondheim); Petter Andreas Ringen (Oslo) eller representanten for leger 

under spesialisering i psykiatri Miriam Kristine Sandvik (Larvik).   

 

NYTT KVALITETSREGISTER I PSYKIATRI 

Hva er et kvalitetsregister? Et medisinsk kvalitetsregister samler strukturert informasjon fra 

hele behandlingsforløp for pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Informasjon om 

utredning, behandling, oppfølging og resultat av behandlingen gir oss kunnskap om 

uberettiget variasjon i helsetilbudet og kvalitet i helsetjenesten.  

(https://www.kvalitetsregistre.no/kvalitet-i-helsetjenesten#hva-er-et-kvalitetsregister) 

mailto:npf@npf.legeforeningen.no
mailto:u.f.malt@medisin.uio.no
mailto:ola.marstein@legeforeningen.no
https://www.kvalitetsregistre.no/kvalitet-i-helsetjenesten#hva-er-et-kvalitetsregister
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Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet på 

behandlingen pasienten får, og redusere uberettiget variasjon i helsetilbud og 

behandlingskvalitet. Et kvalitetsregister krever at det etableres kvalitetsindikatorer. Det er et 

indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles.  Det er 

vanlig å kartlegge tre kvalitetsindikatorer:  

Strukturdimensjonen beskriver ressurser og organisering (for eksempel økonomi, 

personalressurser, fysiske rammer, medisinsk utstyr, forekomst av kliniske retningslinjer) en 

har til disposisjon. 

Prosessdimensjonen beskriver de aktiviteter helsetjenesten utfører overfor pasienten. 

Eksempler er får pasienter med en gitt diagnose behandling i tråd med anerkjente 

retningslinjer? Hvilken diagnostisk utredning for en gitt tilstand gjøres ved det aktuelle DPS 

eller sykehus? Hvilken behandling får pasientene med en gitt diagnose? Hvor lang ventetid 

er det fra vurdering av henvisning til undersøkelse? Hvor mange døgn pasientene er innlagt 

for en gitt tilstand? 

 

 

 

Resultatdimensjonen er kanskje den viktigste dimensjonen. Den kartlegger hvordan det 

faktisk går med pasientene. Resultatmål må være mulig å tolke på en relativt enkel måte. 

Derfor legges det til grunn at det er gjennomført en grundig, faglig diskusjon der en 
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gjennomgår hvilke analyser som vil være interessante og relevante for å si noe om 

behandlingskvalitet. Eksempler på resultatvariabler pasientrapporterte utkommemål er 

opplevd livskvalitet for en gitt tilstand før og etter behandling; symptomscore før og etter 

gitt behandling; bivirkninger av behandlingen og eventuelle komplikasjoner eller uønskede 

hendelser; pasientens opplevde nytte av behandlingen; arbeidsførhet etter en gitt 

behandling så vel som funksjonsnivå i dagliglivets gjøremål etter endt rehabilitering.  

Det er i dag 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge, men kun ett relatert til 

psykiatri: Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) som fikk 

status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i juni 2015. Npf er nå bedt om å bidra til et 

nytt kvalitetsregister og har anmodet spesialrådgiver og psykiater ved Legeforeningens 

medisinske fagavdeling, Ragnar Nesvåg (se omtale av ham i Psykiateren nr. 1 – 2018) om å 

representere oss. Nærmere informasjon om arbeidet med å etablere et nytt fagregister vil 

komme i de fremtidige utgaver av Psykiateren. Følg med! Følg med! Det skjer mye 

spennende innenfor vårt fagområde.   

 

NORGES FØRSTE PROFESSOR I PSYKIATRI 

 

Ragnar Vogt (1870–1943) var landets første professor i psykiatri. Han var i en årrekke 

knyttet til Gaustad sykehus, der han i 1909 ble dosent. Vogt ble utnevnt til professor i 1915. 

Han ble leder av Universitetets psykiatriske klinikk på Vinderen da denne ble åpnet i 19261. 

                                                           
1
 Universitetets psykiatriske klinikk (UPK) ble opprettet i 1926 som psykiatriens analog til Rikshospitalet som kun 

behandlet somatisk syke og bygget på Vinderen i Oslo. UPK ble nedlagt i 1976. I dag holder Diakonhjemmets 
sykehus’ psykiatriske avdeling til i bygningen, men det er blitt værende igjen psykiatriske forskere i toppetasjen 
som er ansatt ved det medisinske fakultet, UiO. 
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Hans bok fra 1923, «Nogen hovedlinjer i medisinsk psykologi og psykiatri», var en mye 

brukt lærebok, der han la spesiell vekt på banebrytende skoleretninger som William James, 

Freud og Kraepelin. Han var også sterkt opptatt av psykiatriens etikk og 

avholdsproblematikk. Ifølge Freud var han den første utenom Wien som introduserte 

psykoanalysen i forelesninger i akademisk psykiatri, allerede i 1913.  

Frem til 1985 var et dosentur ved et norsk universitet eller høyskole en vitenskapelig stilling på nivå under 
professor. Forskjellen mellom en dosent og en professor bestod vanligvis i at professoren måtte 
dokumentere større bredde og mer omfattende vitenskapelig produksjon enn dosenten. Fra 1985 fikk alle 
dosenter i Norge tittelen professor, og tittelen dosent ble avviklet. (Store norske leksikon) 

 

                                              
 
                                             PSYKIATRIVEKA 

            Den viktigste faglige møteplassen for leger i psykiatrien.  
Psykiatriveka er den årlige fag- og foreningsuken for Norsk psykiatrisk forening (Npf). 

Konferansen arrangeres hvert år i samarbeid mellom Utvalg for Psykiatriveka, 

underutvalgene i Npf og lokal komite i arrangørbyene. Under Veka presenteres både ny 

forskning og ny klinisk kunnskap formidlet av norske så vel som internasjonale forskere og 

klinikere. Vi tilstreber hvert år å ha et bredt program som både er aktuelt, interessant og 

klinisk relevant for både overleger på sykehus og DPS, Leger i spesialisering (LIS) og 

avtalespesialister.   

                                                   
                                Marianne Bjørkholt, Leder av Utvalget for Psykiatriveka 
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Psykiatriveka ble i år arrangert i Bergen fra 12.-16.mars hvor ikke minst styremedlem i Npf 

Elin Vigdis Giæver Syrstad gjorde en stor innsats. Til sammen deltok 397 medlemmer.  Årets 

program hadde hovedfokus på kliniske implikasjoner ved dagens kunnskapsstatus omkring 

biologisk psykiatri, noe som gjenspeiler Bergens anerkjente fagmiljø på dette området. 

Mange viktige faglige og helsepolitiske tema ble også diskutert med stort engasjement fra 

deltakerne. 

 

Årsmøte for Npf avholdes onsdagen under Psykiatriveka. Det er kortere enn tidligere, fordi 

det om morgenen samme dag er både årsmøteseminar og "Styrets time" hvor styret legger 

frem særlig viktige saker til orientering og diskusjon. I år deltok 150 personer på årsmøtet. 

 

Det er en viktig målsetning å inkludere LIS i Veka. De fleste LIS er på Veka for å delta på 

obligatoriske emnekurs, som ble arrangert hver dag i år. I år deltok til sammen 199 LIS. Det 

er ny rekord, og utgjør halvparten av alle deltakerne. Opplegget er nå slik at de kan delta på 

plenumsforelesninger om morgenen, før emnekursene starter. Mange uttrykker ønske om 

også å kunne delta på mer av fellesprogrammet. Hvordan dette skal løses rent praktisk 

arbeides det med. 

 

 

 

Planleggingen av neste års konferanse er allerede godt i gang. Vi ønsker alle velkommen til 

Psykiatriveka 2019, som arrangeres i Stavanger fra 11. til 15.mars. 

Utvalg for Psykiatriveka 
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Psykiateren utgis av Norsk psykiatrisk forening (Npf) ved styret og utkommer 

fire ganger i året. Psykiateren sendes elektronisk til alle medlemmer.   

Redaktører: 

Spesialrådgiver Npf Ola Marstein: omarstein@icloud.com 

Leder av Npf: Ulrik Fredrik Malt: u.f.malt@medisin.uio.no 

 

 

 

www.psykiatri.no 

E-post adresse: npf@npf.legeforeningen.no 

Mobil kontor: 41 70 11 17, mobil Npf 97 16 04 63. 

 

 

Trappen opp til Sigmund Freuds kontor i Berggasse 19, Wien 

(https://www.freud-museum.at/online/freud/topogr/flur-e.htm) 

Forsidebildet: Sigmund Freuds «analysebenk». Foto: Robert Huffstutter 

mailto:omarstein@icloud.com
mailto:u.f.malt@medisin.uio.no
https://www.freud-museum.at/online/freud/topogr/flur-e.htm



