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Ca. 100 nevropsykologer, psykiatere,
nevrologer samt enkelte geriatere 
deltok da Norsk Forum for Nevro-
psykiatri ble konstituert i oktober.

– Økende forståelse av det nevrobiologiske
grunnlaget for bevissthet, tanker, følelser og
atferd, gir grunnlag for ny innsikt i syk-
domsmekanismer, og bør gi forbedret pasi-
entinformasjon og behandling, sier Norsk
Forum for Nevropsykiatri i en pressemel-
ding. 

Fagskiller i veien
I fagkretsen har det vært en voksende er-
kjennelse av at skarpe skiller mellom fagene
psykiatri, nevropsykologi og nevrologi står i

veien for hensiktsmessig utvikling av gode
behandlingstilbud til store pasientgrupper.
Ønsket om å danne et forum for nevropsy-
kiatri har vokst frem fra flere hold. Interes-
senter valgte derfor i vinter et interimsstyre
som har forberedt stiftelsesmøtet. Norsk Fo-
rum for Nevropsykiatri skal fremme fagut-
vikling på tvers av grensene mellom disse
fagområdene. 

Årlige møter
Arbeidet fremover vil blant annet foregå i
form av årlige møter samt «work shops»,
samtidig som forumet også vil etablere kon-
takt med tilsvarende faglige interessefelle-
skap i andre land. Forumet tar sikte på å bi-
dra til å utforme norsk nevropsykiatri, blant

annet ved diskusjoner om målsettingen for
faget og om standarder for nevropsykiatrisk
undersøkelse og behandling. 

Forumet har ikke medlemskap. 

Styret 
Styret i Norsk Forum for Nevropsykiatri:
Leif Gjerstad, fung. formann (vara Nils Erik
Gilhus), Astri Lundervold (vara Kenneth
Hugdahl), Ulrik Malt (vara Frode Svendsen),
Ivar Reinvang (vara Erik Hessen), Ursula
Sonnewald (vara Frode Willoch), Dag Års-
land (vara Anne Grete Urnes), Tormod
Fladby (vara Svein Ivar Mellgren). 

Lise Berit Johannessen 
Informasjonsavdelingen

Norsk Forum for Nevropsykiatri stiftet

Store utfordringer for overlegene ved statlig helsereform
Enhetlig ledelse, sykehusreformen,
partsforhold og nytt blad var blant 
temaene på årsmøtet i Norsk overlege-
forening (Of). 

I arbeidet med sykehusreformen har Of gjen-
nomført et omfattende arbeide internt, med
sentrale tillitsvalgte, deltakelse i Legefore-
ningens sentrale strategigruppe, gjennom
forhandlingsutvalget og fellesmøter med
Yngre legers forening (Ylf). – En god pro-
sess,  presiserte lederen.

– Vi er godt rustet til å gå videre, har en
optimistisk stemning og tror reformen kan bli
en suksess for legene, sa Bente Mikkelsen.

Enhetlig ledelse
Yrkesforeningen har lagt ned mye tid i en-
hetlig ledelse og har bl.a. etablert en erfa-
ringsbase hvor om lag 40 prosesser med
overgang til enhetlig ledelse, er samlet. 

– Vi har brukt vår kunnskap og veiledet
medlemmene. Of har også gjennomført to
medlemsmøter om temaet. Oppgaven nå er
hvordan vi skal få de lederne som er rekrut-
tert til å lykkes som ledere, sa leder Bente
Mikkelsen. 

Funksjonsfordeling
Under debatten om prinsipp- og arbeidspro-
grammets punkt om organisering av institu-
sjonshelsetjensten ble det stilt spørsmål ved
hva som egentlig er ment med funksjonsfor-
deling. 

Med den nye foretaksstrukturen er det
usikkert hvem som skal være innspillere
overfor styrene og hvilke råd styrene vil søke.
Her kan de tillitsvalgte få store utfordringer.

En endret funksjonsfordeling vil få be-
tydning for spesialistutdanningen. – Hva vil
skje i småsykehusene? Hvordan kan legene

sikre at fagmiljøer overlever, at det skal være
inspirerende og gode arbeidssituasjoner for
våre medlemmer? Forskning og fagutvikling
vil komme under  press når kravet om økt ef-
fektivitet blir stilt. Vi må derfor starte debat-
ten om hvordan den medisinske styringen
skjer, sa styremedlem Anne Larsen. 

Likestilling, lønn og nytt blad
Of har vært en pådriver til prosjektet Kvin-
ner og ledelse. Det ble sentralstyrebehandlet
i høst, og sekretariatet har fått i oppdrag å ar-
beide for en finansiering av prosjektet, sa
hun. 

Det utspant seg en meningsutveksling om
hvor desentralisert fastsetting av lønn skal
skje i et nytt forhandlingssystem. Of-styret
mente at det er langt frem til lokale forhand-

linger hvor hvert enkelt medlem skal for-
handle, som i Sverige. 

På møtet ble det presentert en pilotutgave
av bladet Overlegen. Navnet er foreløpig, og
styret ønsker forslag til navn på det nye bla-
det. Brynjulf Ystgaard er redaktør, og bladet
vil etter planen utkomme fire ganger årlig.

Valg
Det nye styret består av Bente Mikkelsen (le-
der) Håvard Skeidsvold, Lars Eikvar, Terje
Keyn, Anne Larsen, I. Kristin Aase, Geir Ke-
til Røste og Brynjulf Ystgaard.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen
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