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Kjære alle kollegaer
Vi har gleden av å invitere dere til den 13. Nasjonale konferanse i Akuttpsykiatri.
Mye har skjedd siden den første Nasjonale konferanse i Akuttpsykiatri ble arrangert i 2002 på Soria
Moria med ca. 130 deltakere, til de siste års konferanser med nærmere 500 deltakere. Vi håper denne
utviklingen vil holde seg og bekrefte denne konferansen som et av de viktigste møtepunktene for
videre utvikling av akuttpsykiatrien.
Samtidig som konferansen har utviklet seg, har også hverdagen i akuttpsykiatrien endret seg. Vi
blir stadig oftere sett i kortene, både av tilsynsmyndigheter og av media, en utvikling som har gjort
at våre vurderinger og handlinger ikke lenger bare diskuteres på bakrommet, men også blir en
del av den offentlige debatt. Dette er en utvikling som er viktig og riktig, selv om den av og til kan
virke skremmende når det blåser som verst.
Akuttkonferansen har som mål å ha aktuelle foredrag som gjenspeiler denne utviklingen, og
som samtidig har fokus på kjernen i faget vårt. Vi har i år som tidligere brukt de beste norske
foredragsholderne, samtidig som vi hatt fokus på å representere de forskjellige landsdelene.
Dette har gitt oss et godt og aktuelt program som jeg håper dere vil ha glede av.
Men det er ikke bare et godt faglig program som har gjort denne konferansen til en suksess
med til sammen over 4000 deltakere over de siste 12 årene. Dette er også en møteplass der
vi kan treffe kollegaer fra hele landet og utveksle erfaringer, synspunkt og frustrasjoner i en
uformell ramme. Vi håper så mange av dere som mulig har muligheten til å komme.

Gaute H. Nilsen
Leder, Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri

Styret i Nasjonalt forum for Akuttpsykiatri:
Gaute H. Nilsen, psykiater, overlege ved Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger.
Heidi Susann Emaus, psykiatrisk sykepleier, Akutt-teamet, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN.
Martin Hegdahl, avdelingspsykolog, Psykiatrisk Fylkesavdeling, Tønsberg.
Ann Kristin Hegdal, psykologspesialist, Akershus Universitetssykehus, Follo DPS, Akutteam, Oslo.
Astrid Prestmo, psykiater, overlege, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka, Trondheim.
Espen G. Rolland, master i sykepleievitenskap, fagutviklingsansvarlig, Drammen DPS, VVHF.
Areej Haddal, psykiater, overlege, Akuttavdelingen, Akershus Universitetssykehus.
Charlotte Walther, psykiatrisk sykepleier, helseavdelingen ved Halden fengsel, Halden.
Ingrid Camilla Aasbøe Heggland, psykologspesialist. Akutt Ambulant Team, Haugaland DPS.
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GODKJENNINGER
Konferansen med forskningsseminar søkes godkjent som meritterende
for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Norsk Psykologforening: Forskningsseminaret søkes godkjent som 4
timers vedlikeholdsaktivitet. Akuttpsykiatrikonferansen søkes godkjent
som 18 timers vedlikeholdsaktivitet
Den Norske Legeforening: Allmennmedisin: deltakelse på hele konferansen inkludert forskningsseminaret søkes godkjent med til sammen
18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og
etterutdanningen. Bare deltakelse på konferansen søkes godkjent med
14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Det gjøres oppmerksom på at deltakelse bare på forskningsseminaret ikke godkjennes
med tellende timer.
Psykiatri: Deltakelse på selve konferansen og forskningsseminaret
søkes godkjent med til sammen 18 timer som valgfritt kurs for leger
i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Bare deltakelse på
konferansen søkes godkjent med 14 valgfrie timer.

AKUTTPSYKIATRIPRISEN
Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på
akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk
arbeid, fagutvikling, brukererfaring, forskning og publikasjoner m.m.
Prisen består av et bilde verdt ca kr. 10 000 samt en sjekk på kr. 10 000.
Juryen består av styrets medlemmer.
Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på
leder@akuttpsykiatri.no innen 1. januar 2014.

PRIS FOR BESTE FORSKNINGSARTIKKEL
INNEN AKUTTPSYKIATRI I 2012-13
Prisen er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere av forskningsartikler som bidrar
til fagets vekst. Prisen består av sjekk på kr. 10 000. Innsendte artikler blir vurdert av en vitenskapelig komité, ledet av professor Stein Opjordsmoen. Forslaget til priskandidater skal inneholde tittel,
forfatter(e) og tidsskrift.
Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, sendes styret på
leder@akuttpsykiatri.no innen 1. januar 2014.
Utdelingen av disse 2 prisene foretas under konferansen fredag 14. februar.
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ONSDAG 12. FEBRUAR

AKUTTPSYKIATRISK
FORSKNINGSSEMNIAR
Ledere: Psykologspesialist Ann Kristin Hegdal og overlege Astrid Prestmo.
1500
Åpning. Ved Gaute H. Nilsen, Ann-Kristin Hegdal og Astrid Prestmo.
1510
Metoder i behandlingsforskning. Ved Gunnar Morken.
1530
Hva virker best ved terapiresistent bipolar depresjon? Ved Helle Schøyen.
1550
Hva gir mest kognitive bivirkninger av ECT og medikamenter? Ved Ute Kessler.
1610
Kaffepause
1630
Effekt av motiverende intervju til pasienter med rusproblemer i akuttpsykiatrisk avdeling.
Resultater fra en RCT med 2 års oppfølging. Ved Gunnhild Bagøien.
1645
Effekt av intensiv behandling de første årene av psykoselidelsen. Ved Vidir Sigrunarson.
1705
Negative utfallsmål hos akuttinnlagte pasienter med bipolar lidelse. Ved Per Ivar Finseth.
1730
Kaffepause
1750
Akutt agitasjonstudien-design. Ved Arne Vaaler.
1810
Sammenheng mellom formell tvang, opplevd tvang og suicidal risiko. Ved Astrid Prestmo.
1825
Akutt agitasjon og rusmidler. Ved Renate Holm Gundersen.
1840
Hvordan forholder akuttposter seg til kvinner med rusproblemer? Ved Toril Sallaup.
1900
Slutt for dagen.

TORSDAG 13. FEBRUAR

13. NASJONALE KONFERANSE
I AKUTTPSYKIATRI
0800
0930
0940
1020
1040
1100
1130
1200
1220
1240
1300

Registrering.
Åpning. Ved leder for Nasjonalt forum for Akuttpsykiatri Gaute H. Nilsen.
Helsens grunnstoffer; verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet - på prøve i psykiatrien.
Ved Per Fugelli.
Recovery: Et bedringsperspektiv ved alvorlig psykisk lidelse. Ved Marius Veseth.
Rus i akuttpsykiatri - kan Motiverende Intervju hjelpe pasienten til endring?			
Ved Gunnhild Bagøien.
Kaffepause
Raseriets psykologi - om forståelse av ekstremt sinne, hevn og hat. Ved Per Isdal.
Akutt rusbehandling. Ved Trond Aamo.
Optimal postkultur - hva betyr det i klinisk praksis? Ved Jan Ivar Røssberg.
Rapporten: Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester
ved distriktspsykiatriske senter. Ved Ruth Prietz.
Lunsj

1400-1500 Parallellsesjon A
A1
Terapi mot raseri - om systematisk terapeutisk arbeid med ekstreme følelser.
		
En workshop som deler praktiske og nyttige metoder. Ved Per Isdal.
A2
Bedringsprosesser ved bipolar lidelse: Hvordan ser det ut fra førsteperson-ståstedet?
		
Ved Marius Veseth.
A3
Akutt rusbehandling. Ved Trond Aamo.
A4
Betydningen av miljøterapeutens motoverføringsreaksjoner for pasientbehandlingen.
		
Ved Jan Ivar Røssberg.
A5
Praksis i ambulante team i Norge ved teamledere. Ved Torleif Ruud og Nina Hasselberg.
		
Innlegget vil bli etterfulgt av debatt mellom innlederne, Rut Prietz og deltakerne.
A6
Vi vet de ønsker å dø, men forstår vi hvorfor? Ved Johan Siqveland.
A7
Det barn ikke vet, har de vondt av. Ved Ellen Walnum.
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1500

Kaffepause

FREDAG 14. FEBRUAR

1530-1630 Parallellsesjon B
B1
Allmennpraktiserendes legers opplevelse av prosessen rundt tvangsinnleggelser.
		
Ved Ketil Røtvold.
B2
Selvmordsforebygging - erfaring med etablering og bruk av behandlingsmodeller.
		
Ved Trond Jørgensen.
B3
Risiko for vold i akuttpsykiatrien: Strukturerte instrumenter eller klinisk skjønn? 		
		
Ved John Olav Roaldset.
B4
Erfaringer i ambulante team i Norge ved brukere, pårørende, teammedlemmer og
		
samarbeidspartnere. Ved Bengt Karlsson og Trude Klevan. Innlegget vil bli etterfulgt av
		
debatt mellom innlederne, Ruth Prietz og deltakerne.
B5
Rebound-psykose ved clozapin seponering. Ved Jimmi Nielsen.
B6
Akutte kriser, hvor lenge varer de? Refleksjon mellom bruker og behandler. 		
		
Ved Arne Andreas Døske og Marit Helene Westin-Eikje.
B7
Postpartum psykose. Ved Harald Brauer.
1930

Festmiddag

0900

Tilnærming og behandling av emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse i akuttpost. 		
Ved Christian Schlüter.
Epilepsiutløste psykiatriske tilstander - hvordan kjenne igjen og behandle. Ved Arne Vaaler.
Psykotiske lovbrytere i grenseland mellom psykiatri og kriminalomsorg. Ved Karl Heinrik Melle.
Hva kjennetegner pasienter som blir utsatt for tvangsmidler. Ved Maria Knutzen.
Prisutdeling
Kaffepause

0920
0940
1000
1020
1030

1100 – 1200 Parallellsesjon C
C1
Tilnærming og behandling av emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse i akuttpost.
		
Ved Christian Schlüter.
C2
Organiske lidelser. Ved Arne Vaaler.
C3
Kriminalomsorg og akuttpsykiatri. Behandling og straff, behandling eller straff? 		
		
Ved Karl Heinrik Melle.
C4
Betydning av tilknytning for tilfriskning ved psykoselidelser - et pasientperspektiv.
		
Ved Karina Sebergsen.
C5
Når sikreste behandling ikke er beste behandling. Ved Tormod Stangeland.
C6
Borderline + PTSD = dobbel risiko for suicidalitet? Ved Liv Mellesdal.
C7
Forskning på bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern - hvilke betydning kan forskning
		
ha for praksis? Ved Maria Knutzen.
1200
1300
1330
1400
1430
1500

Lunsj
Affektive lidelser - diagnose, symptom og underliggende mekanismer. Ved Ole Andreassen.
Når blir en person en ”sikkerhetspsykiatrisk pasient”? De fleste pasienter i sikkerhets-		
psykiatriske avdelinger har vært innom en akuttpsykiatrisk avdeling. Ved Ann Kristin Bergem.
Hvordan kan tilrettelagte botilbud forebygge og håndtere kriser? Ved Audun Pedersen.
Psykiatrien - forsømt eller dyrket av mediene? Ved Hilde Haugsgjerd.
Takk for nå – og velkommen tilbake!
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FOREDRAGSHOLDERE
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FORSKNINGSKONFERANSEN
Gunnar Morken er psykiater, professor ved NTNU, overlege ved Østmarka
sykehus, leder av bipolarklinikken og avd. for Forskning og Utvikling, psykisk
helsevern, St Olavs Hospital.
Helle Schøyen er konstituert avd.overlege ved Psykiatrisk Divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, PhD.
Ute Kessler er psykiater, overlege ved Klinikk for Psykosomatisk medisin,
leder seksjon for ECT, Helse Bergen og PhD-student med tema ECT ved
bipolare lidelser.
Gunnhild Bagøien er psykiater/overlege ved St Olavs Hospital og PhD
kandidat (NTNU) med tema diagnostikk og behandling av ruslidelser i
akuttpsykiatrisk avdeling, inkludert motiverende intervju.
Vidir Sigrunarson er spesialist i psykiatri. Ansatt FOU, Nidaros DPS Trondheim. PhD kandidat ved institutt for nevromedisin, NTNU. Tilknyttet avdeling
for forskning og utvikling (AFFU) St. Olavs Hospital, avdeling Østmarka.
Per Ivar Finseth er ansatt som lege i spesialisering i psykiatri ved St Olavs
Hospital og PhD-kandidat ved Institutt for nevrovitenskap, NTNU med dobbeltkompetansestipend fra Helse Midt-Norge.
Arne Vaaler er psykiater, overlege ved Østmarka sykehus. Professor dr. med.
Vitenskaplig ansvarlig i “Agitasjonsstudien”.
Astrid Prestmo er barne-og ungdomspsykiater, overlege ved Østmarka
sykehus. Deltar i «Agitasjonsstudien».
Renate Holm Gundersen er lege i spesialisering i psykiatri ved St.Olavs
Hospital. Arbeider med et PhD-prosjekt knyttet til agitasjonsstudien.
Toril Sallaup er psykiatrisk sykepleier og har mastergrad i Helsevitenskap
fra NTNU. Jobber på Ambulant akutteam ved Tiller DPS.
Påstartet PhD-prosjekt.

TORSDAG

NASJONALE KONFERANSE
I AKUTTPSYKIATRI
Per Fugelli har vært lege i Lofoten og Finnmark i 6 år. Fra 1992 er han professor i sosialmedisin ved
Universitetet i Oslo. Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og
økonomiske goder samt verdier som trygghet, frihet og verdighet påvirker menneskenes helse. Hans
siste bidrag til en modernisert sosialmedisin er boken Nokpunktet. Essays om helse og verdighet.
Marius Veseth er psykolog og PhD, og særlig opptatt av menneskers vekst og utviklingsprosesser. Han
har skrevet doktoravhandling om bedring ved bipolar lidelse med utgangspunkt i forskning som han har
utført i samarbeid med personer som har levde erfaringer av disse fenomenene.
Gunnhild Bagøien er psykiater/overlege ved St Olavs Hospital og PhD kandidat (NTNU) med tema diagnostikk og behandling av ruslidelser i akuttpsykiatrisk avdeling, inkludert motiverende intervju.
Per Isdal er psykologspesialist. Var med på opprettelsen av organisasjonen «Alternativ til Vold», og har
nå jobbet i over 25 år som terapeut for voldsutøvere. Han har utgitt flere bøker om tematikken og vært
sentral i samfunnsdebatten rundt familievold. I 2011 mottok han «Den Store Psykologprisen» for sitt
arbeid.
Trond Aamo er spesialist i klinisk farmakologi. Jobber til vanlig som avdelingssjef ved Avdeling for klinisk
farmakologi ved St. Olavs Hospital. Er for tiden i permisjon der han jobber ved Lade Behandlingssenter,
Blå Kors for behandling av pasienter med rusrelaterte lidelser.
Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege/leder ved Regionalt Kompetansenter
for Tidlig Intervensjon ved Psykoser i Helse Sør-Øst (TIPS Sør-Øst).
Rut Prietz er psykiater og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, hun er blant annet ansvarlig for rapporten
om akutt ambulante team. Hun har bred erfaring fra Dikemark, Vinderen, Statens senter for epilepsi og
Avd. for voksenhabilitering ved Ullevål.
Torleif Ruud er avdelingssjef ved FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus, og
professor ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske
fakultet, Universitetet i Oslo.
Nina Hasselberg er psykologspesialist. Hun har arbeidet i mange år både i akutteam og psykose/
rehabiliteringsteam ved Øvre Romerike DPS. Disputerte juni 2013 med avhandlingen “Akutteam i Norge:
Implementering, behandlingsresultater og innleggelser”.			
Johan Siqveland er psykologspesialist som jobber med selvmordsforebygging. Ansatt I Akershus
universitetssykehus, FoU avdeling. For tiden er han engasjert i utvikling av prosedyrer for selvmordsrisiko-vurdering som tar hensyn til pasientens subjektive opplevelse.
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Ellen Walnum er “Barn som pårørende” koordinator / Erfaringskonsulent på Sørlandet Sykehus. Hun
koordinerer nettverket av 130 barneansvarlige. Som erfaringskonsulent er kompetansen egen erfaring
som pårørende.
Ketil Røtvold er psykiater, ansatt ved RVTS Nord, og SIFER, Universitetssykehuset Nord-Norge, arbeider
med en PHD om tvangsinnleggelser.
Trond Jørgensen er psykiatrisk sykepleier, han har jobbet i mange år i Liasontjeneste, nå på Ahus og har
forsket på pasienter innlagt på somatisk sykehus etter selvmordsforsøk.
John Olav Roaldset er overlege ved ulike enheter innen psykiatrien ved Ålesund sjukehus fra 1987, en
periode avdelingssjef (1998-06). Disputerte (PhD) i 2010: en bio-psyko-sosial tilnærming til risikovurderinger av vold og suicidalitet i akuttpsykiatrien. Fra 2011 overlege i Ålesund og postdoktor ved NTNU.
Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid og leder av Institutt for forskning innen psykisk helse
og rus (IFPR) ved fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud.
Trude Klevan er barnevernpedagog med mastergrad i klinisk psykisk helse. Hun har arbeidet mange år
i ambulante akutt-team ved Follo DPS. For tiden er hun prosjektmedarbeider i prosjektet “Ambulante
akutteam i Norge 2012: Praksis og erfaringer” ved FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitets-sykehus.
Jimmi Nielsen er lege fra Syddansk Universitet, har doktorgrad på clozapinbehandling, er lektor ved
Aalborg Universitetshospital og arbeider nå som konstituert overlege ved Psykiatrisk fylkesavdeling i
Vestfold. Jimmi Nielsen har forsket på virkningsmekanisme og sikkerhet ved clozapinbehandling.
Arne Andreas Døske er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og spesialist i klinisk psykologi med
psykoterapi, medlem av Institutt for Psykoterapi og seksjonsleder ved Haugaland og Karmøy DPS.
Marit Helene Westin-Eikje er høgskolekandidat i off.adm, har jobbet mye med barn, unge og kultur.
I forbindelse med drapet på sin datter har hun hatt erfaringer som hun bruker i psykisk helsevern.
Harald Brauer er overlege i psykiatri fra 2006. Siden 2010 -2013 har jobbet som overlege akutt avdeling
AHUS. Fra 2013 spesialist i rettpsykiatri. Fra nov. 2013 jobber som overlege ved OUS, Gaustad
sikkerhetsavdeling.
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FREDAG

Christian Schlüter er psykologspesialist, gruppeanalytiker, forfatter, kurs og foredragsholder. Har vært
ansatt 10 år ved Avdeling for Personlighetspsykiatri, nå også 50 % stilling ved Nasjonal
kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Oslo Universitetssykehus.
Arne Vaaler er psykiater, overlege ved Østmarka sykehus. Professor dr. med. Vitenskaplig ansvarlig i
“Agitasjonsstudien”.
Karl Heinrik Melle er psykiater og har arbeidet ved St.Olvas hospital siden 1987. Arbeidet hovedsakelig i
akuttposten i perioden 1992 – 2003. 2005 - sommer 2013 avdelingssjef avdeling Brøset hvor han nå er
overlege. Abeidet med rettspsykiatri siden 1992. Leder psykiatrisk gruppe fra desember 2010. Leder av
DRK fra april 2013.
Karina Sebergsen er psykiatrisk sykepleier med hovedfag i sykepleie og helsevitenskap. Er doktorgradskandidat ved Universitetet i Tromsø i kombinasjon med stilling som spesialkonsulent ved Psykiatrisk
senter for Tromsø og omegn, Universitetssykehuset Nord Norge.
Tormod Stangeland er psykologspesialist og leder for Mobilt behandlingsteam ved Ungdomspsykiatrisk
klinikk i Ahus. Han arbeider med selvmordstruet ungdom.
Liv Mellesdal er psykiatrisk sykepleier og PhD-student med lang erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling.
Ansatt i forskningsavdelingen ved Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen.
Maria Knutzen er psykiatrisk sykepleier og har klinisk erfaring fra flere fagområder med flere år fra psykiatrisk akuttavdeling. Har en PhD fra 2013. Er ansatt på kompetansesenter for sikkerhets,-fengsels- og
rettpsykiatri for Helseregion Sør-Øst.
Ole Andreassen er professor dr.med, arbeider ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS og
Institutt for klinisk medisin, OUS, hvor han leder NORMENT. Han er spesialist i psykiatri fra Ullevål, og har
tidligere jobbet med basal hjerneforskning ved Harvard Medical School og som stipendiat ved Universitetet i Bergen.
Ann Kristin Bergem er psykiater og administrerende direktør i helseforetaket Incita. Jobber også som
fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og som prosjektmedarbeider i BarnsBeste. Er utdannet gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse fra BI.
Audun Pedersen er psykiatrisk sykepleier. Han er spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune.
Han har i gjennom 10 år som prosjektleder vært sentral i planlegging og utbygging av bofellesskap og
tilrettelagte botilbud for mennesker med psykiske lidelser.
Hilde Haugsgjerd er avtroppende sjefredaktør i Aftenposten og mangeårig leder for Pressens Faglige
Utvalg. Tidligere sjefredaktør i Dagsavisen, kommentator i Dagbladet, med helsevesen og helsepolitikk
som et av sine spesialområder. Hun har utgitt bøker om Bredtvet kvinnefengsel, om Bjugnsaken og om
eldreomsorgen i Oslo.
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P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
STED:
Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo
DELTAKERAVGIFT:
Akuttpsykiatrisk forskningsseminar onsdag 12. februar 		
kr 850
Nasjonale konferanse i akuttpsykiatri torsdag 13. - fredag 14. februar:
kr 4 350
• I deltakeravgiften inngår faglig program, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag,
samt festmiddag torsdag.
OVERNATTING pr/pers/natt:
Alt 1:
Radisson BLU Scandinavia Hotel:
Enkeltrom kr 1.595,- / Dobbeltrom kr 950,Alt 2:
Thon Hotel Europa:			
Enkeltrom kr 1.100,- / Dobbeltrom kr 700,• Thon Hotel Europa ligger rett over gaten for Radisson BLU Scandinavia Hotel
PÅMELDING:
Må skje skriftlig pr. fax, post eller elektronisk på www.akuttpsykiatri.no.
Påmeldingen er bindende.
Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av desember. 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.
PÅMELDINGSFRISTER:
Ved påmelding etter 20. november 2013 påløper et gebyr på kr 300,- / etter 1. januar kr 500,Påmelding ved konferansestart kr 750,PÅMELDINGEN SENDES TIL:
(Kun skriftlige påmeldinger)
KURS OG KONGRESSERVICE, “NFAP.”, 7340 OPPDAL.
Fax 72 42 34 40
www.akuttpsykiatri.no
For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice tlf 72 42 34 48 eller post@kursogkongress.no
AVBESTILLING:
(Kun skriftlig avbestilling) Avbestilling etter 1. januar kr 400.-.
Etter 1. februar betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.
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
postoppkrav senest en uke før avreise.
Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM.
Tlf. +47 73 10 47 17 Fax + 47 73 10 47 01.
Kontaktperson: Wenche Foss. E-post: wefo@berg-hansen.no
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PÅMELDINGSSKJEMA

13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2014
Sendes: KURS & KONGRESSERVICE “NFAP”, 7340 Oppdal. Fax:72 42 34 40.		
www.akuttpsykiatri.no
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
_____________________________________________________
Etternavn						

______________________________________
Fornavn

____________________________________________________________________________________________________
Tittel
____________________________________________________________________________________________________
Arb.sted
____________________________________________________________________________________________________
Adresse arb.
____________________________________________________________________________________________________
Pnr/sted
_______________________________ ___________________________________________________________________
Tlf. 				
E-post
Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adresse/best.kode mm: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Tlf. 				
Faks 			
E-postl
Påmelding til:
q Forskningsseminaret onsdag 12. februar kl 15.00 - 19.00
q 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri torsdag 13. og fredag 14. februar
Parallelle sesjoner
Torsdag 13. februar - kl 14.00 – 15.00. Sesjon
		
- kl 15.30 – 16.30. Sesjon
Fredag 14. februar
- kl 11.00 – 12.00. Sesjon

A nr.: ______
B nr.: ______
C nr.: ______

Overnatting
q Ønsker ikke overnatting
q Ønsker overnatting

q Alternativ 1 		

q Alternativ 2

q enkeltrom

q dobbeltrom sammen med: ______________________________

Ankomst dato ........

Avreise dato ........

q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly

Ønsker røykerom q

Avsender:
Kurs og Kongresservice AS
Bregneveien 22
NO - 7340 Oppdal

B

PORTO BETALT
PORT PAYÈ
NORGE
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