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Innledning

Institutt for psykoterapi er en medlemsorgani-
sasjon med formål å fremme en landsdekkende 
utvikling av og forståelse for psykoanalytisk 
psykoterapi, ved en utstrakt og systematisk 
utdanning i denne terapiformen for leger og 
psykologer. I tillegg undervises det i forståelse 
og anvendelse av psykodynamisk tenkning for 
andre yrkesgrupper innen psykisk helsevern  
og tilstøtende virksomheter. Det stimuleres til 
forskning og faglig fordypning og vi organiserer 
etterutdanningstilbud til våre medlemmer.

Institutt for psykoterapi har kontor i Oslo,  
samt lokale grupper over hele landet. Et av 
Instituttets viktigste oppgaver er å vise at 
psykoanalytisk forståelse og behandling er 
berettiget og anvendbar i dagens psykiske 
helsevern. Forskning dokumenterer god effekt 
av psykoanalytisk psykoterapi ved mange 
psykiske lidelser, og det er vår oppgave å 
formidle, forvalte og realisere denne kunnska-
pen. Vi ønsker å gjøre vår utdanning attraktiv 
og tilgjengelig for psykologer og leger under 
spesialisering. Vi oppfordrer medlemmer og 
kandidater til å bidra til undervisning og 
veiledning overfor andre yrkesgrupper.

Vi legger vekt på at den kunnskap og de 
holdninger vi formidler er kunnskapsbasert, og 
i samsvar med samfunnets behov og forvent-
ninger. Derfor blir utdanningen systematisk 
evaluert, og våre utvalg har som oppgave å 
sikre kvaliteten på det som formidles. 
Instituttet har i lang tid hatt samarbeid med 
andre utdanningsinstitusjoner både nasjonalt 
og internasjonalt. De siste årene har det 
utkrystallisert seg et nytt samarbeid for alle de 
frittstående institutter som driver utdanning 
innen psykoterapifeltet, og som får tilskudd fra 
Helsedirektoratet.  Dette sam- 
arbeidet vil fortsatt utvikle seg i årene som 
kommer, og det er å håpe at instituttene vil 

kunne stimulere hverandre til økt fokus på 
faglig og pedagogisk utvikling.

I tillegg til de midlene instituttet får fra statlig 
hold, består våre inntekter av kandidatenes 
egenbetaling og medlemmenes kontingenter 
og avgifter i forbindelse med etterutdanning.

Arbeidsmiljø. Styret mener at arbeidsmil-
jøet ved Instituttet i all hovedsak har vært 
tilfredsstillende, men grunnet ombygging av 
store deler av bygningen for øvrig, har det 
vært en god del støy- og støvplager. Det har 
vært utskiftning i staben ved Instituttet. 
Undervisningsleder sluttet 1.2.17, og ble 
erstattet av en ny person i den rollen fra 
1.5.17. I vakansperioden fungerte adm. leder 
som undervisningsleder. Sekretæren sluttet 
31.10.17, og hun var en del sykemeldt før 
dette. Sekretærfunksjonen er blitt ivaretatt 
ved vikarer og at særlig daglig ledelse har 
måttet utføre en del av sekretærfunksjonen 
selv. Etter vår oppfatning var det ulike årsaker 
til at disse arbeidsforholdene ble avsluttet før 
tiden, men en kan ikke utelukke at frustrasjon i 
arbeidet har bidratt til det. Uansett har dette 
hatt negativ innvirkning på hele Instituttets 
drift og dermed også arbeidsmiljøet.

Likestilling. I Styret er det 6 kvinner og 3 
menn. Fordelingen i utvalgene er stort sett 
jevn. I lærerstaben er det en overvekt av 
menn, men tendensen er henimot en utjevning.

Ytre miljø. Institutt for psykoterapi tilstreber 
en miljøvernprofil og forurenser ikke det ytre 
miljø. Bl.a. går det meste av publikasjoner og 
korrespondanse nå elektronisk, og en legger 
vekt på at møtedeltagere utenfor Oslo kan 
delta pr. Skype. Denne utviklingen vil fortsette 
i tiden fremover.

Medlemmer
Pr. 31.12.2107 har Instituttet 350 medlemmer, hvorav 13 er nye. Flere har meldt seg ut av 
Instituttet, noen oppgir oppnådd pensjonsalder som årsak. Antall kandidatmedlemmer er 45.
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Instituttets organer 

Styret

Leder Tormod Knutsen Valgt 2015/2017

Medlem (Nestleder) Ingunn Aanderaa Opsahl Valgt 2013/2015/2016

Medlem Annikken Olsen Valgt 2013/2015/2017

Medlem Ann-Kristin Saugstad Valgt 2014/2016

Medlem Lilian Stokkeland Valgt 2015 (for tre år)

Vara Wenche Sortebogen Valgt 2015, ut 2017

Vara Jessica Harnischfeger Valgt 2015/2017

Vara Rune Bjørgo Valgt 2017

Kandidatrepresentant Florian Johannes Richarts Valgt 2016/2017

Kandidatrepresentant Tonje Emorsten Valgt 2015/2016/2017

Kandidatrepresentanter med personlige vararepresentanter velges hvert år av 
kandidatmøtet (Vedtektene § 5.2.1.3)

Utvalg for etterutdanning

Leder Kjartan Thu Oppnevnt 2010 /2017

Medlem Heidi Husby Oppnevnt 2016

Medlem Ole Johan Finnøy Oppnevnt 2013 ut 2017

Medlem Inger E B Karlsen Oppn. 2014/2017

Medlem Irene Dundas Oppnevnt 2017

Medlem (kandidat) Anne Mari Frøkedal Oppnevnt 2017

Utvalg for kandidatutdanning

Leder Tove Kjersti Kjølseth Oppnevnt 2014/2017

Medlem Liv Ørbeck Oppnevnt 2012/2016

Medlem Mona Semb Oppnevnt 2014/2017

Medlem Olav Røkkum Oppnevnt 2014/2017

Forskningsutvalget

Leder Randi Ulberg Oppnevnt 2012/16

Medlem Anne Grethe Hersoug Oppnevnt 2009/16

Medlem Jan Ole Røvik Oppnevnt 2016

Etikkutvalget

Leder Gjermund Tveito Valgt 2009/2017

Medlem Knut Bakstad Valgt 2015

Medlem Anne Mediaas Faanes Valgt 2016

Vara medlem Asgeir Medhus Valgt 2016
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Litteraturutvalget

Leder Jon Morgan Stokkeland Oppnevnt 2009/16

Medlem Øystein Klev Oppnevnt 2016

Medlem Kjetil Andre Børhaug Oppnevnt 2016

Medlem (kandidat) Anne Hortemo Oppnevnt 2017

Utvalg for ekstern undervisning

Adm-Leder (sekretær) Mette Marita Johansen

Valgkomité

Leder Arne Andreas Døske Valgt 2015/2017

Medlem Rune Johansen Valgt 2015/2017

Medlem Marit Sæbø Valgt 2016

Webredaksjon

Leder Jan Ole Røvik Oppnevnt 2017

Medlem Tone Skjerven Oppnevnt 2017

Medlem Mette M. Johansen Oppnevnt 2016

Delegater IFPS

Arne Andreas Døske Oppnevnt 2012

Ole Johan Finnøy Oppnevnt 2017

Delegater EFPP

Mette M. Johansen Oppnevnt 2016

Mona Semb Oppnevnt 2014

Daglig ledelse 

Undervisningsleder Ole Johan Finnøy Ansatt fra 1/5-2017

Administrativ leder Mette Marita Johansen Ansatt fra 1/8-2016

Sekretær Farhat Akram Ansatt fra 1/5-2014, 
slutt 31.10.17

Regionale kontaktpersoner

Tromsø Inger Elisabeth Reier Sekr.: Elin Forhaug

Bodø Grazyna Banach

Ålesund Magne Kvamme

Trondheim Robert Rahm

Bergen Florian Richards

Stavanger Julio Garcia Salas Vara: Ida Gummedal

Tønsberg Henriette Vang Christensen

Agder Svein Walle

Innlandet Sten Owe Rune Hanssen 
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Bulletin-redaksjon
Foreløpig er dette et ad hoc-utvalg, 
oppnevnt for 2 år, bestående av adm. 
leder Mette M. Johansen og psykolog 
Tove Træsdal.

Styringsgruppe for  
psykologutdanningen:  
Ole Johan Finnøy,  
Ingunn Aanderaa Opsahl 

Styringsgruppe for obligatorisk 
LIS-emnekurs:  
Jan Ole Røvik, Torunn Landrø

Representanter i 
Samarbeidsutvalget:  
Mette Marita Johansen,  
Ingunn Aanderaa Opsahl

Daglig ledelse
Psykiater Mette Marita Johansen er 
administrativ leder.
Psykiater Marit Haave sluttet i stillingen 
som undervisningsleder 31. januar 2017.
Psykolog Ole Johan Finnøy ble ansatt som 
ny undervisningsleder og startet i stillingen 
1. mai 2017. I mellomtiden fungerte adm.

leder også som undervisningsleder.
Sekretær Fahrat Akram sluttet i stillingen 
31. oktober Stillingen er utlyst som en 
administrasjonssekretærstilling. Inntil ny 
sekretær blir ansatt leveres sekretæropp-
gavene av vikarbyrå

Økonomi
Søknadsbeløpet til Helsedirektoratet for 
2017 var på kr 3.100.000.
Helsedirektoratet bevilget i 2017  
kr 2.672.872

Kandidatundervisningen
For regnskapsåret 2017 er regnskapet for 
avdeling 1 Kandidatundervisningen, gjort 
opp med et underskudd  på kr 19.096

Medlemsaktiviteten
For 2017 er regnskap for avdeling 2 gjort 
opp med et overskudd på kr 241.927

Nydalsveien 15
Alle kontorer bortsett fra ett har vært 
utleid hele året på full tid. Ett rom er 
reservert til kandidater.
Undervisningsvirksomheten 
    

Undervisningsvirksomheten 

Tidsrom Lege Psykolog Mann Kvinne Lærer

Innførings-
seminar 
Oslo H17/V19 4 4 2 6 Tone Skjerven

Oslo H15/V17 5 3 3 5 Lilian Stokkeland

Bergen H15/V17 3 4 2 5 Mette Marita Johansen

Molde H15/V17 6 2 2 6 Torbjørn Alme

Trondheim H15/V17 3 3 3 3 Rønnaug Prytz Leland

Oslo V16/H17 4 4 2 6 Mona Semb

Kristiansand H16/V18 5 3 3 5 Kjartan Thu

Oslo H16/V18 2 5 3 4 Eystein Victor Våpenstad

Oslo H16/V18 3 5 5 3 Laila Hjulstad

Stavanger H17/V19 4 3 2 5 Liv Ørbeck
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Seminarvirksomheten har fulgt vanlig praksis. 
Alle seminarer gjennomføres på hel ukedag, 
bortsett fra et seminar hvor det gamle 
modellen med fredag ettermiddag / lørdag 
formiddag brukes. For innføringsseminarer har 
psykiater Rune Johansen hatt fordypnings-
seminar om psykodynamisk utviklingspsykologi 
og psykolog Siri Gullestad har hatt 
fordypningsseminar i vitenskapsteori. For 
videregående seminarer har psykiater Kjell-
Petter Bøgwald hatt fordypningsseminar om 
forskningsteori og metode, og psykolog Leif 
Jonny Mandelid om alvorlig psykopatologi og 
psykose. Daglig ledelse følger vanlige rutiner 
ved oppstart, evaluering etter ett år og ved 
avslutning av seminarer.

Lærermøte:
Lærermøtet ble i år avholdt 26.-28. oktober 
2017 med 18 deltakere i Instituttets lokaler i 
Nydalen.  Programmet besto av de vanlige 
postene med informasjon fra daglig ledelse, 
UK og litteraturutvalget, presentasjoner og 
gruppearbeid om «mitt seminar». 
I tillegg et foredrag med Olaf Rørosgaard om 
«Fantasiene og Drømmens betydning i 
psykoanalytisk psykoterapi, noen teoretiske 
betraktninger, med eksempler». Det var innlegg 
ved Carl Fredrik Gamst og Ole Johan Finnøy 

om «Spenningsforholdet mellom 
hermeneutikken og etiologien. «
Det vart diskusjon om den nye undervisnings-
planen som ble vedtatt i styret i 2016.
Sosialt: middag ble torsdag holdt i Instituttet 
sine lokaler og fredag på restaurant. 

Styret
Styret har hatt 10 møter. Det har vært 
arbeidet med 33 saker. Som en oppfølging av 
Generalforsamlingen, hadde Styret en drøfting 
av de viktigste satsningsområder frem til 2020:

1. Kandidatutdanningen. Implementering av 
ny undervisningsplan. Revidering/justering  av 
studieplan for videregående seminar. Særlig 
diskutere: Omfanget av lærebehandling og krav 
til veiledning. Gå gjennom forskrifter og 
bestemmelser for utdanningen – seminarene 
– veiledningen - lærebehandlingen Forholdet 
mellom smågruppeundervisning og 
forelesninger(fellesseminarer). Organisere 
egne skrivekurs (dersom behov), krav i ny 
studieplan. 

2. Korttidsterapi. Forberedelse av og 
igangsetting av utdanning, fra januar 2017. 
Kontinuerlig tilbud, evt. nye kurs hvert 1 ½ - 2. 
år. Evaluering. Dette har ikke kommet i gang. 
Hvordan skal vi gripe dette videre an. Nedsette 
en egen prosjektgruppe (Ad Hoc-utvalg) med 
tydelig mandat?

3. Etterutdanning. Videreføre intensjonene fra 

Videregående seminar

Tidsrom Lege Psykolog Mann Kvinne Lærer

Bergen H17/V19 5 3 3 5 Olaf Rørosgaard

Oslo H15/V17 3 5 5 3 Lars Palmar Breivik

Stavanger H17/V19 2 4 2 4 Tormod Knutsen

Oslo H16/V18 3 3 4 2 Jon Morgan Stokkeland

Oslo H16/V18 2 4 3 3 Rune Johansen 

Trondheim H17/V19 1 4 2 3 Olav Røkkum

111 kandidater  
fordelt på: 55 59 46 68

Antall fullførte
Innføringsseminar: 8
Videregående seminar: 15
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undervisningsplanen, med fokus på enkelte 
kliniske områder som både medlemmene  og 
foreningen har behov for fordypning innen 
(relasjonell psykoanalyse, ’integrativ’ 
psykoterapi, nevropsykoanalyse(?), psykoterapi 
for utsatte grupper (flyktninger, traumatiserte), 
pakkepsykiatrien). (Selvfinansiering) Mangler: 
Systematikk i tilbudene. Særlig det som gjelder 
etterutdanning i interpersonlig / relasjonell 
psykoanalyse. Balintgrupper for de som er 
ferdige med utdannelsen?

4. Utadrettede tiltak og rekruttering. 
Dugnad for dynamisk psykiatri – fra høsten 17? 
Kurs for LIS-leger i 2017 (relasjonell og 
interpersonlig psykoanalyse, evt, 
psykodynamisk traumebehandling), nytt kurs 
for fastleger. Arbeide videre med evt, 
planleggeing av kurs for leger (fordypningskurs 
i psykodynamisk psykoterapi). Norsk 
psykoanalytisk forening har god erfaring med 
Freuds Bar-konseptet, og de skal ha et 
sommerkurs for studenter. Hva med oss?

5. Forskning og litteraturutvalg. Nye 
forskningsprosjekter, skriveseminarer og 
litteraturfordypning. Stimulere til skriving. 
Utvikling av Bulletinen? Hva er situasjonen? 

6. Organisasjon. Organisatorisk skille mellom 
foreningsdel og instituttdel. Arbeide mer med 
økonomistyring. Tilknytningsformer til 
universiteter og høyskoler. Internasjonale 
kontakter (IFPS og EFPP). Sosiale tiltak, kultur. 
Kandidatene plass i styre og stell- 
Brukerrepresentant i Styret (Mental Helse el. 
tilsv) implementering!

7. Behov for en eldrepolitikk?
8. WEB / hjemmeside

Det som har kommet ut av dette i praktisk 
politikk er følgende:

Økonomi
Styret etterstreber å ha god og oversiktlig 
styring med økonomien, og budsjettet 
revideres to ganger gjennom året. 
Helsedirektoratet innvilget tilskudd på 
2672872,- kroner til Videreutdanning i 
psykodynamisk psykoterapi for leger og 
psykologer over kap. 765, post 73 på 
statsbudsjettet for 2017. 

Ny undervisningsplan
Ny undersvisningsplan som ble vedtatt i 2016 
trådte i kraft f.o.m vårsemesteret 2017. 
Undervisningsplanen ligger på Instituttets 
hjemmeside. Nytt er krav om skriftlig arbeid 
både på innførings - og videregående seminar.

Rekruttering
Det er en økende bevissthet om 
rekrutteringsarbeid i styret. Rekruttering er nå 
i større grad en naturlig og integrert del av 
styrets arbeid. Kandidatrepresentantene i 
styret bidrar sterkt til dette. Tiltaket med å ha 
kandidatsammenkomster i forbindelse med 
spesialseminarene har blitt videreført i 2017. 
Kandidatene har gitt gode tilbakemeldinger på 
dette tiltaket. Se for øvrig punktet om 
kandidatrepresentanter i utvalgene.

Rekruttering i distriktene
Det har vært vanskelig å få i gang nye 
seminarer i distriktene. Bl.a. et videregående 
seminar i Molde som skulle starte i januar 
2018, måtte avlyses pga for få påmeldte. 
Styret har drøftet ulike tiltak for å bøte på 
dette. Bl.a. at det bør kunne starte seminarer 
med færre enn 6 deltagere, selv om det fører 
til en økonomisk belastning for oss. Styret vil 
følge opp dette, og det vil være naturlig å se 
på om det kan åpnes for noe større bruk av 
Skype, Face-Time  eller lignende i veiledning / 
terapi, lempe på kravene om at læreterapeut 
ikke kan ha andre funksjoner for kandidaten, 
dispensasjoner mht. krav for læreterapeuter og 
veiledere avgrenset til gjennomføring av et 
seminar. Noe av dette gis det allerede 
dispensasjoner for. Styret har i den nye 
studieplanen åpnet for at to terapitimer samme 
dag kan regnes som to, dersom det er en 
tydelig pause mellom dem, og dersom det er 
minst to terapidager i uken.

Kandidatrepresentanter i utvalgene
Generalforsamlingen i 2016 vedtok 
vedtektsendringer i tråd med styrets forslag  
som muliggjorde kandidaters representasjon i 
utvalgene. Styret har fulgt opp dette ved å 
vedta forskriftsendringer for de enkelte 
utvalgene.  Når det gjelder UK har det vært et 
mer omfattende samarbeid om forskrifts-
endringer som fortsetter i 2018.
Arbeidet med å oppnevne kandidatrepresen-
tanter er i full gang og flere utvalg har nå 
kandidatrepresentant på plass.

Brukerrepresentant i styret
Dette er en sak Styret har arbeidet med i flere 
omganger. Styret ser dette som en viktig 
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politisk sak, samtidig er det i tråd med de 
anbefalinger vi har fått fra Helsemyndighetene.
Styret fremmet følgende forslag til nytt punkt i 
vedtektene: ”Styret kan oppnevne et ekstra 
styremedlem etter forslag fra brukerorganisa-
sjoner. Dette styremedlemmet har møte, 
forslags- og stemmerett på linje med de andre 
styremedlemmene”. Generalforsamlingen ga 
ikke Styret medhold til den siste del av vedtaket 
(om stemmerett), for øvrig ble punktet godkjent. 
Daglig ledelse har forespurt aktuelle bruker-
organisasjoner. Så langt er vi ikke blitt prioritert.

Samarbeid med utvalgene
Styret ønsker god og åpen dialog med 
utvalgene ved instituttet.
Administrativ leder og undervisningsleder er 
sekretær i flere utvalg. Referater fra de ulike 
utvalgsmøtene skal heretter sendes styret til 
orientering, og referatene blir et fast punkt på 
styremøtene.
Som et ledd i samarbeidet inviteres utvalgene 
med jevne mellomrom til styremøter . 
Tidligere leder i Utvalg for ekstern undervisning 
(UEU) Hilde Medgård deltok på styremøtet. 
Hun har vært med i utvalget fra 2010 til 2013. 
Siste møte i utvalget var i 2013. Hun 
informerte om undervisningsopplegget 
utvalget arrangerte ved Høyskolen i Buskerud.  
Tove Kjersti Kjølseth og Mona Semb møtte på 
styremøte 27.09 i forbindelse med utarbeidelse 
av nye forskrifter for  UK.
Leder i Litteraturutvalget Jon Morgan 
Stokkeland deltok på styremøtet  8. november. 
Han orienterte om utvalgets arbeid og behovet 
for midler til innkjøp av litteratur.

Spesialistutdanningen for psykologer
Nye regler for spesialistutdanningen for 
psykologer trådte i kraft i 2015. Vår 
kandidatutdanning er godkjent som 
spesialiteten i psykoterapi. Tidligere har 
institutt for psykoterapi i samarbeid med 
psykoanalytisk institutt arrangert 
fordypningskurs i spesialiteten klinisk voksen. 
Denne spesialiteten er det store endringer ved. 
Den heter nå spesialiteten i voksenpsykologi 
og har ikke lenger fordypningskurs. I april i år 
fikk vi godkjent en kursrekke som "obligatorisk 
kurs for spesialiteten i voksenpsykologi". Vi 
startet opp med kurset høsten 2017. 

Obligatorisk emnekurs i 
psykodynamisk psykoterapi for  
leger i spesialisering i psykiatri
Instituttet arrangerer sammen med Norsk 
psykoanalytisk institutt obligatorisk emnekurs i 
psykodynamisk psykoterapi for LIS-leger. 
Dette er to-dagers kurs som arrangeres to 
ganger i året, annenhver gang i de to 
instituttenes lokaler, forelesere hentet fra 
begge instituttene. Kursene i mai (Fr. Nansens 
vei) og oktober 2017 (Nydalen) ble arrangert i 
med henholdsvis 41 og 37 deltakere. Kursene 
fikk gode tilbakemeldinger. Kurskomitéen 
bestod av Hege Wilberg og Shahram Shaygani 
fra Psykoanalytisk institutt, Torunn Landrø og 
Jan Ole Røvik fra Institutt for psykoterapi.

Læreterapi og trygdefinansiert terapi.
Styret har arbeidet med problemstillingen 
tilknyttet avgrensingen mellom trygdefinansiert 
terapi og (egenfinansiert) læreterapi i to saker. 
Den ene ble fremmet for Styret i forbindelse 
med medlemssøknad. Det kom frem at 
kandidaten ikke hadde tilstrekkelig antall 
egenfinansierte læreterapitimer, men at dette 
hadde vært forelagt Utvalg for 
kandidatutdanning før oppstart på 
videregående seminar og forhåndsgodkjent. I 
og med at kandidaten for øvrig hadde fullført 
sin utdannelse i ’god tro’, fant ikke Styret at 
man kunne gå tilbake på den beslutningen som 
tidligere var gjort og meddelt kandidaten. 
Saken er også omtalt i Årsberetningen 2011 
(side 6). Styret gjorde det imidlertid uttrykkelig 
klart at denne saken ikke måtte skape 
presedens for senere saker. Styret betrakter 
dette som et arbeidsuhell, hvor spørsmålet er 
rutiner ved behandling av dispensasjoner, og 
hvordan kontakten mellom Utvalg for 
kandidatutdanning og Styret fungerer i slike 
situasjoner.

Den andre saken gjaldt en klagesak etter 
vedtak i UK. Medlemmet hadde søkt om å bli 
godkjent som lærerkompetent, men det viste 
seg at lærebehandlingen var ca 240 timer. Det 
ble derfor gitt avslag på søknaden i UK. 
Medlemmet kunne imidlertid dokumentere at 
trygdefinansiert behandling hos samme 
terapeut og med samme intensitet en del 
tidligere, og at behandlingen samlet sett langt 
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overskred kravet om 300 timer. Medlemmet ga 
videre uttrykk for at det var lærebehandler 
som hadde foreslått at behandlingen kunne 
starte opp som trygdefinansiert. Medlemmet 
mener at dette også forpliktet Instituttet. 
Tidligere hadde vedkommende foreslått å ta en 
ny runde med egenfinansiert terapi, slik at 
kravet på til sammen 300 timer ble oppfylt. 
Dette hadde blitt avslått av UK. I denne 
omgangen tilbød vedkommende seg å betale 
tilbake til Helfo et beløp tilsvarende de antall 
timer som ’manglet’. Dette ble også avslått fra 
UK, selv om Helfo stilte seg åpen for det. Det 
var dette vedtaket som ble påklaget.

Styret vedtok å ikke gi medlemmet medhold i 
denne saken. Begrunnelsen var: det er 
kandidaten eget ansvar å sette seg inn i 
utdanningsbestemmelsene, inklusive 
læreterapien. Forskjellen mellom læreterapi og 
trygdefinansiert terapi er forholdet og 
forpliktelsen til en tredje part (Instituttet). 
Hvorvidt en skal åpne opp for at medlemmer 
bør kunne komplettere sin terapi med det 
manglende antall timer, er en viktig prinsipiell 
avgjørelse. I forskriftene om utdanningen er 
det dog gitt en viss adgang til å se bort fra 
prinsippet om kontinuitet i behandlingen.

Disse to sakene viser at det fortsatt hersker 
uklarhet om grenseoppgangen mellom 
trygdefinansiert terapi og egenfinansiert 
læreterapi og at dette bør presiseres i 
forskriftene for utdanningen. 

Politirazzia
I januar 2017 ble et medlem som leide kontor 
på Instituttet satt i varetekt, og Politiet kom til 
Instituttet og ransakte hans kontor. Daglig 
ledelse ved Instituttet måtte møte denne 
situasjonen og fortløpende ta beslutninger for 
å ivareta Instituttet og alle denne saken 
berørte. Styret og Etikkutvalget var inkludert i 
dette arbeidet og i de avgjørelser som ble tatt. 
Instituttet ble av medlemmet orientert om at 
han ville miste lisensen. Hans praksis ville 
derfor måtte opphøre med øyeblikkelig 
virkning.  Men pasientene hans kom / 
henvendte seg til Instituttet. De var i villrede 
om hva de skulle gjøre. Det var spørsmål om 
hva som har skjedd og hvem som de nå skulle 

henvende seg til. Dette fortsatte de nærmeste 
dagene og ukene. Denne kontakten ble 
ivaretatt ved at administrativ leder tok disse 
henvendelsene, selv om det formelt sett var 
Helse Sør-Øst som hadde ansvaret, og 
Instituttet var i løpende kontakt med dem og 
Fylkeslegen. 

Relativt raskt ble det iverksatt en kriseløsning 
ved at psykolog Gjermund Tveito fikk en kort- 
varig avtale med Helse Sør-Øst med å gi tilbud 
til pasientene, og etter dette ble det opprettet 
en noe lenger vikaravtale (4 mnd, senere 
forlenget med 6 mnd) med annen terapeut. 

Instituttet leier ut kontor til 11 medlemmer og i 
tillegg et kandidatkontor. Dette er fagpersoner 
som er en viktig ressurs i faglige diskusjoner, 
etterutdanning og deltagelse i kandidat-
utdanningen på ulike måter. En slik hendelse 
går inn på alle berørte parter, denne saken 
preget miljøet på Instituttet hele våren 2017.

Instituttet har tatt et stort ansvar i denne 
saken fordi vi har ønsket å hjelpe disse 
pasientene som kom i en fortvilet situasjon da 
de plutselig mistet sin behandler på denne 
måten. Instituttet har i etterkant hatt en 
evaluering av håndteringen av saken.

Bruk og fordeling av fondsmidler
1.  Tove Træsdal kr. 40.000,- for artikkel nr. 2 

om en langvarig psykoterapiprosess.
2.  Regine Klouman, kr 35.000 til artikkel om 

prosessveiledning for leger og psykologer.
3.  Eystein Våpenstad, kr. 35.000 til omgjøring 

av foredraget ”Det finnes ikke noe slikt           
som et spedbarn” til artikkel.

4.  Malin Fors, kr. 35.000 ferdigstilling av 
psykoanalytisk dr. philos.-prosjekt,

 5.  ”Utsteinprosjektet”, kr 35.000  til Jon 
Morgan Stokkeland for artikkel 1) om 
Garborg og seksualitet, og 2) om Ibsen og 
kjærlighetsrelasjoner, samt 3) til Lillian 
Stokkeland om ondskap og psykoterapi, 

Medlemssøknader
Det kom 13 medlemssøknader i 2017.  
5 psykologer og 7 leger. 1 søknad er ikke ferdig 
behandlet, de øvrige ble godkjent.
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Tilskuddsordningen for etter og 
videreutdanning innen psykisk helse 
(Driftstilskuddet)
- Det var i januar 2017 et møte med 
Helsedirektoratet hvor de 12 instituttene som 
mottar tilskudd var med. IFP var representert 
med styrets leder og nestleder. 10 institutter la 
frem en felles presentasjon for Hdir, for å vise 
felles prinsipper og behov, som behov for 
forutsigbarhet i økonomi samt behov for 
mangfold i faget. Institutt for Mentalisering og 
Institutt for spiseforstyrrelser er nye 
tilskuddsmottakere og hadde egen 
presentasjon. Hdir regnet ikke med at posten 
som tilskuddene bevilges over ble økt. De 
meldte også tilbake at tilskudd per definisjon 
er uforutsigbare.
Det blir viktig for IFP fremover å formidle at 
våre kandidater lærer det tjenestene trenger 
og hvordan vi sikrer det. 
Det har de siste årene vært en betydelig 
avkortning av driftstilskuddet til vårt institutt 
og andre institutter. Vi må dessverre anta at 
denne tendensen fortsetter i årene fremover. 

På bakgrunn av dette er et Samhandlingsråd 
bestående av representanter fra instituttene 
som mottar økonomisk støtte dannet. Styret 
og daglig ledelse er representert  i 
Samhandlingsrådet ved Mette Marita 
Johansen og Ingunn Aanderaa Opsahl. Man 
har ønsket å forenes om å arbeide for 
betydningen av å opprettholde finansieringen 
av instituttene. 

Samhandlingsrådet har i 2017 arbeidet med å 
planlegge en konferanse som ble gjennomført 
29. Januar 2018.  Konferansen hadde tittelen: 
”Psykoterapiens betydning for brukerne – 
kvalitet i utdanning og utøvelse”,  hvor 
helsemyndigheter og andre aktuelle personer 
var invitert. Instituttene bidro med faglige 
presentasjoner. 

Tilskuddsordningen for videregående 
utdanning i psykoterapi og 
psykoanalyse, TVUPP 
(Kandidattilskuddet)
Det har vært en nedgang i tilskuddet til hver 
enkelt kandidat. I statsbudsjettet 2017 står det 
at Regjeringen i 2018 vil vurdere å legge denne 

ordningen til Helseforetakene. Ordningen 
fortsetter som tidligere i 2018.
TVUPP og Helsedirektoratet har hatt et møte 
hvor instituttets representant Tone Edland 
deltok. Referat foreligger i skrivende stund ikke.

Styret ved Lillian Stokkeland har forfattet en 
kronikk som betoner viktigheten av å bevare 
TVUPP slik det er i dag. Kronikken ble trykket i 
Klassekampen januar 2018.

Høringsuttalelser
Styret ved Annikken Olsen, sendte et 
høringssvar med frist 31.3.2017 til 
Helsedirektoratet: Høringssvar vedr læringsmål 
for de medisinske spesialiteter del 2 og 3 . 
Saken dreier seg om at Hdir/HOD har vedtatt 
å overføre ansvaret for utdanning av alle 
medisinske spesialister til helseforetakene. 
Det vi kunne påvirke var såkalte læringsmål, 
hvilket var et viktig arbeid for å sikre fortsatt 
god kvalitet på spesialistutdannelsen, ikke 
minst for å sikre at psykoterapiutdannelsen 
fortsatt får en stor plass. 

Ombygginger i Nydalsveien  
– Klage på støy fra leietakere
Det har vært møter mellom IFP representert 
ved advokat Paal Olav Berg og leietagerne.
Avantor/Npro innrømmer ikke økonomisk 
ansvar fordi det ikke kan dokumenteres 
økonomiske tap fra leietakeres side. For at de 
skal ta økonomisk ansvar må det kunne 
dokumenteres økonomisk tap. I siste del av 
ombyggingen ble forholdene knyttet til 
rehabilitering bedret og antatt belastning for 
leietakere 

Styrets arbeidsmåte og struktur
Styret har i 2017 hatt som mål å se på sin 
egen arbeidsmåte og struktur for eventuelt å 
sette i verk tiltak og forbedringer. Det er 
utarbeidet et arbeidsnotat av to 
styrerepresentanter, Ann-Kristin Saugstad og 
Tonje Gjerdrum Emorsten hvor sentrale 
problemstillinger og momenter trekkes frem.  
Hovedutfordringen for styret er: Hvordan 
balansere mellom det å behandle løpende 
saker og daglig drift og samtidig arbeide med 
visjoner, satsningsområder og planer? Vi ser på 
hva som kan gjøres i forbindelse med 
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forberedelse til styremøtene, selve styremøtene 
og alt arbeid som gjøres utenom møtene. I 
første omgang er det vedtatt å arrangere et 
eget styreseminar over to dager (weekend) for 
å drøfte disse problemstillingene i sin fulle bredde.

Utvalg for Kandidatutdanning 
(UK ) 
Utvalget har hatt 6 møter i 2017.                                                                                                                    
I tillegg har medlemmene nærmest kontinuerlig 
e-postkorrespondanse for diskusjon og 
avklaring av saker samt gjennomarbeiding av 
dokumenter.  Som grunnlag for saksbehandling 
bruker UK mye tid på diskusjon av prinsipielle 
spørsmål.                                                                                                                                             
                                                   
Arbeidssituasjonen i utvalget har vært preget 
av skifte i Undervisningslederstillingen og 
ustabil, tidvis manglende sekretærfunksjon. 
Dette har gjort arbeidet mer tidkrevende enn 
vanlig.
Utvalget har arbeidet med følgende saker :

Opptak                                                                                                                                                
For høsten 2017 var det utlyst 
Innføringsseminar i Oslo, Stavanger og Bergen 
samt Videregående seminar i Bergen, 
Stavanger og Trondheim. Det var generelt 
mange søkere til utlyste seminarer. Det ble 
gjort opptak til og satt i gang  Videregående 
seminarer i Bergen, Stavanger og Trondheim 
samt  Innføringsseminarer i Oslo og Stavanger. 
Det var ikke tilstrekkelig antall søkere til 
Innføringsseminar i Bergen.
For våren 2018 var det utlyst Innføringsseminar 
i Oslo, Kristiansand, Tromsø og Molde/Ålesund 
og Videregående seminar i Oslo og Molde.  
Det var generelt svært få søkere til fristen, 
ikke tilstrekkelig til oppstart av noen av de ut- 
lyste seminarene. Etter ny utlysning var det nok 
søkere til ett Innføringsseminar arrangert i Oslo.
UK er bekymret for dårlig rekruttering til 
seminarene og mener det er viktig med tiltak 
for å bedre situasjonen. 

Godkjenning som veileder  
og læreterapeut                                                                                             
UK har behandlet 5 søknader om godkjenning 
som veileder og læreterapeut.  To av søkerne 
ble godkjent, de tre andre tilfredsstilte ikke 
kravene på grunn av manglende ansiennitet, 

manglende relevant terapierfaring og 
ufullstendig dokumentasjon.  

Dispensasjonssaker                                                                                                                            
UK har behandlet  6 søknader om dispensasjon 
fra reglement for læreterapi og veiledning.                  
To søknader om dispensasjon fra kravet om 
læreterapi på forskjellige ukedager ble 
innvilget av geografisk årsak.                                                                                                                                  
En søknad om fortsatt godkjenning av en 
ikke-trygdefinansiert terapi før seminarstart, 
godkjent i 2011, ble innvilget, men det anføres 
at tidsbegrensing bør vurderes i slike saker. 
Søknad om å få benytte samme veileder ved 
innføringsseminar og videregående seminar av 
økonomiske grunner ble ikke innvilget, da det 
fantes andre muligheter.                                                                                                                                      
En søknad om å få fortsette veiledning til 
innføringsseminar parallelt med veiledning til 
videregående seminar ble ikke innvilget, men 
kandidaten fikk godkjent utsatt oppstart av 
veiledningen til videregående seminar.                                                                                                           
En søknad om opphold i veiledning i 
forbindelse med fødsel ble innvilget.
Saker vedr. melding om problemer  
i utdanningsløpet knyttet til 
enkeltkandidater                    
UK har diskutert 2 slike saker, fremlagt av 
Undervisningsleder.  Begge sakene er godt 
ivaretatt iht. prosedyrer for problemhåndtering.

Forespørsel vedrørende Læreterapi                                                                                                                                       
UK har behandlet en forespørsel fra et medlem 
vedrørende ordningen med ulikt obligatorisk 
timetall for medlemsskap og kvalifisering til 
veileder/ læreterapeut/ lærer.  UK ser 
problematiske sider ved denne ordningen, som 
har utgangspunkt i en dispensasjon fra 
internasjonale krav av geografiske grunner. UK 
finner ikke grunnlag for å endre denne regelen 
nå, men spørsmålet kan tas opp ved en evt. 
revidering av undervisningsplan for 
Videregående seminar.

Arbeid med Forskriftene for UK                                                                                                         
Etter anmodning fra Styret har UK laget 
forslag til reviderte Forskrifter for UK.                                     
Det er blant annet lagt til et eget punkt om 
behandling av saker der det er meldt om 
problemer i seminarundervisning eller 
veiledning.                                                                                               
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Videre er punktet om kandidatenes plass i 
utvalget nedfelt.                                                                        
UK stiller seg positiv til kandidaters 
representasjon i utvalget når det foreligger 
saker av generell og prinsipiell karakter, som 
revisjon av undervisningsplaner. Etter 
inngående diskusjoner mener UK at 
kandidatmedlemmer ikke skal delta i 
behandling av kompliserte saker som 
omhandler enkeltkandidater, veiledere, 
læreterapeuter og seminarledere. UK påpeker 
at medlemmer og kandidater ved Instituttet 
har ulik status, og at det er prinsipielt uheldig 
dersom kandidater skal delta i behandling av 
kompliserte saker knyttet til enkeltpersoner. 
UK ønsker videre dialog med Styret om dette 
spørsmålet.
Det er også foreslått oppnevningsperioder på 
2+2+2 år, som forutsetter vedtektsendring.                        
UK har deltatt på Styremøte for å diskutere 
kandidatrepresentasjon og forslag om 
forskriftsendringer. 

Lovverk vedr kandidatenes 
refusjonsbaserte terapier                                                                              
UK har fremmet sak om å sikre at kandidater 
har kjennskap til  ansvar  og lovverk rundt sine 
refusjonsbaserte terapier.

Lærermøtet                                                                                                                                            
UK har bidratt i planlegging av årets lærermøte 
26.-28. oktober 2017

Utvalg for etterutdanning (UE)
Utvalget har arbeidet med planlegging og 
gjennomføring av fagmøter / medlemsmøter 
og seminarer, blant annet det årlige 
veiledningsseminaret for medlemmer. Vi ser 
det som viktig å favne mangfoldet ved 
instituttet og bestreber oss på å finne fagfolk 
med forskjeller i teoretisk ståsted. I 2017 har vi 
hatt seminarer med foredragsholdere som 
representerer både den interpersonlige 
psykoanalysen med utspring i miljøet rundt 
William Alanson White Institute (Sandra 
Buechler) og de ulike retningene innen britisk 
psykoanalyse: Contemporary Freudian (Joan 
Schachter), Independent (Sarah Nettleton om 
Christopher Bollas, Caroline Polmear) og 
Kleinian (Richard Rusbridger). Vi interesserer 
oss videre for hvordan psykoanalytisk teori og 

opplevelsen av musikk, kunst, litteratur og film 
gjensidig kan berike hverandre, og vil arbeide 
videre for at et slikt perspektiv også skal 
utgjøre en del av instituttets virksomhet. Nytt 
av året er at utvalget, i samarbeid med en 
psykoanalytisk studiegruppe i Bergen, har 
arrangert fagmøte og klinisk seminar i Bergen.

Fagmøter:
Vi har hatt ti fagmøter, hvor både kandidater, 
medlemmer og andre interesserte kolleger har 
vært invitert. 
Onsdag 18. januar, Torhild Leira:
Stillheit som kommunikasjon. Om nonverbal 
dialog og terapeutisk prosess.
Onsdag 8. februar, Torberg Foss:
Freud på retur.
Onsdag 8. mars, Marit Aalen:
Mørkets, sorgens og omsorgens poesi. Peer 
Gynt i dialog med Klein og Bion.
 Filmkveld onsdag 29. mars, Olaf Rørosgaard:
The Talented Mr. Ripley av Anthony Minghella.
Onsdag 3. mai, Marit Råbu:
Eldre terapeuters erfaringer.
Sommermøte 7. juni, Peter Normann Waage:
JEG OG VI. Forholdet mellom individualitet og 
fellesskap i Russland og Norge. 
Onsdag 20. september, Arnhild Lauveng:
Å vokse som menneske. Mulighet for personlig 
utvikling hos voksne i behandling og utdanning. 
Onsdag 11. oktober, Vidar Blokhus Ekroll:
Veier mot ulike langtidsutfall etter psykoterapi. 
Onsdag 1. november, Tove Træsdal:
”Når en blir to blir tre.” En beretning om en 
ung kvinnes vei fra prosessen i terapirommet 
til voksenlivets gleder og utfordringer. 
Julemøte 6. desember, Vigdis Songe Møller: 
Den greske drømmen om enhet og likhet. Om 
incest og politikk i Sofokles’ tragedie Antigone. 

Helgeseminar:
Fredag 17. og lørdag 18. februar, Sarah 
Nettleton:
The Work of Christopher Bollas: the creative 
unconscious and the analytic relationship. 
Lørdag 11. mars, Joan Schachter:
Interpretation: When, How and What? – 
Clinical Theories of Technique.
Søndag 14. mai, Sandra Buechler:
Treatment of Problems with Mourning and Aging. 
Fredag 19. mai og lørdag 20. mai, Caroline 
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Polmear (i Bergen):
Deciphering Unconscious Communication 
Through Enactment.
Lørdag 14. oktober, Olaf Rørosgaard:
Claustrum – seminar om Donald Meltzers 
psykoanalytiske teorier 
Lørdag 11. november, Richard Rusbridger:
The Oedipus Complex – is it still relevant in 
contemporary psychoanalysis? 

Veiledningsseminar for medlemmer:
Fredag 29. og lørdag 30. september, Franziska 
Ylander: Supervision – lyssna eller lära ut?

Langsgående skriveseminar:
Seminaret ble ledet av Kim Larsen og gikk 
over fire samlinger, to samlinger høsten 2016 
og to samlinger våren 2017. 

Litteraturutvalget
Litteraturutvalget har det løpende ansvar for 
oppdatering av litteraturlisten til seminarene, 
innkjøp av litteratur til Instituttet, samt 
informasjon til medlemmene om ny og anbefalt 
litteratur.                                                                                                                                       
Utvalget har hatt to ordinære møter i løpet av 
året. Mellom møtene har utvalget hatt løpende 
kontakt via e-post.

Utvalget er i gang med å revidere litteratur-
listene til innførings- (A1) og videregående 
seminar (A2). Jon Morgan har innhentet 
tilbakemelding fra lærerne om hvordan dagens 
pensumlister oppleves. Hovedinntrykket er at 
listene fungerer godt, samtidig har mange 
innspill og forslag. Disse spriker en god del. 
Særlig har man vært uenig i hvor godt 
Gabbards bok egner seg på innførings-
seminaret. Arbeidet med A1 regnes å kunne bli 
ferdigstilt i løpet av 2018, A2 i løpet av 2019.

Pga. dårlig økonomi ved instituttet har det ikke 
vært aktuelt å kjøpe inn nye bøker til 
biblioteket i år, inntil vi fikk bevilget en sum 
helt på tampen av året. Utvalget sender nå en 
liste til ledelsen om bøker som ønskes innkjøpt 
for denne summen.

Utvalget ble invitert til å delta på styremøte i 
november. Stokkeland og Finnøy deltok og 
informerte om utvalgets arbeid. Fra styret ble 

det takket for utvalgets innsats, samt ytret 
ønske om at utvalget kunne anbefale artikler 
og bøker på hjemmesiden til instituttet.

Forskningsutvalget ( FU)
Forskningsutvalget (FU) har hatt to ordinære 
møter i 2017, samt løpende kontakt pr epost, 
og ad hoc samtaler ved behov. Vurdering av 
søknader om skrivemidler har vært sentralt. 
FU har også drøftet, og anbefalt støtte til, et 
forskningsprosjekt om terapeututvikling, der en 
longitudinell studie er under planlegging; i 
første omgang med en pilotstudie. FU har også 
uttrykt sin støtte til forskernettverksprogrammet 
TREATME, der FU-medlem Randi Ulberg er 
leder, med mer enn 80 aktive medlemmer fra 
27 europeiske land. Det er tildelt midler fra 
forsknings-programmet Horizon 2020.
https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/
CA16102

Utvalg for ekstern utdanning.
Utvalget har ikke vært i funksjon dette året. 
Styret arbeider med å finne en løsning.

Bulletinen. 
Det har ikke kommet ut noen utgave av 
Bulletinen i 2017. Styret har vedtatt å 
nedsette en egen redaksjon, og vi håper at 
nytilsatt administrasjonssekretær kan bli en 
naturlig del av denne.

Web-utvalget/redaksjon:  
Det er avholdt to møter. Utvalgene, sekretær 
og daglig ledelse legger ut møter, kurs og 
innlegg. Vi imøteser innlegg fra medlemmer og 
kandidatmedlemmer, tilgang fåes via sekretær.

Ferenczi-workshop IV ble arrangert i 
mai, med 15 deltagere. Det var faglige bidrag 
fra Wenche Sortebogen og Iulia Ekeberg.  En 
del av innleggene fra disse workshopene er 
blitt /blir trykket i Bulletinen. Det synes 
naturlig å følge opp disse workshopene med et 
langsgående etterutdanningstilbud som tar 
utgangspunkt i aktuelle arbeidssituasjoner som 
våre medlemmer befinner seg i, med teoretisk 
forankring innen Ferenczi-tradisjonen og  
interpersonlig / relasjonell psykoanalyse. 
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De regionale gruppene

Tromsø.
Vi har hatt 6 møter i 2017, 27 januar, 31 mars, 
05 mai, 01 sept, 20 okt og 24 nov. Vi har hatt 
kasusfremlegg og påfølgende diskusjoner. Har 
også lagt frem noe litteratur knyttet til enkelte 
kasus. Dette året har vi hatt fokus på å samle 
oss, og å finne ut om formen på selv forumet. 

Vi har drøftet muligheten for å utvide 
tidsrammen når vi først får  til å møtes. Etter 
sommerferien har vi hatt møte fra klokken 
17.00 til kl. 21.30, og i den ekstra frigitte tiden 
har vi hatt fokus på kasusfremlegg. 

Vi har hatt en runde der vi har forsøkt å 
undersøke muligheten for oppstart av nytt 
videregående seminar. Har også drøftet 
muligheten for sammenslåing med 1-2 i fra 
Bodø som var interessert i å ta videregående 
seminar. Fikk ikke nok folk i fra Tromsø, og 
kandidat i fra Bodø ville vurdere å reise til 
Oslo. Har fått tilbakemelding om at det har 
vært 2 som har vært interessert i oppstart av 
innføringsseminaret, altså ikke nok kandidater 
til nytt kurs i Tromsø. Vi har vært i kontakt med 
en av kandidatene som er interessert for å 
drøfte litt om hvordan vi eventuelt kan 
oppmuntre til rekrutering. 
Ved siste møte ble det valgt ny leder; Inger 
Elisabeth Reier er nå gått inn som leder for 
forumet her i Nord. Hennes email er Inger.
Elisabeth.Reier@unn.no, Elin Foshaug  
fortsetter som sekretær emailto:elin_
foshaug@hotmail.com

Bodø: 
Av forskjellige grunner det var ingen aktivitet 
for vår gruppe i Bodø i 2017. Vi prøver å 
etablere en ny gruppe med nye og yngre 
kolleger, og vi håper at det bli noe å skrive for 
2018. Det blir gitt beskjed når en ny 
kontaktperson for Bodø-regionem er valgt. 

Trondheim / Psykoterapiforum Midt-Norge:
Psykoterapiforum Midt-Norge har 
regelmessige kveldsmøter for medlemmer og 
kandidatmedlemmer som ønsker å delta i vår 
faste møtevirksomhet. I 2017 har vi hatt 6 slike 
møter, med 4-6 deltakere.

Tema i møtene har vært:                                                                                                                                     
-  Planlegging og gjennomføring av forumets 

faglige arrangement.                                                                                
-  Drøfting av litteratur, særlig i tilknytning til 

vårt seminar                                                           
-  Kasus-framlegg og diskusjoner.                                                                                                                                   
-  Drøfting av aktuelle faglige tema.

Faglige arrangement:
Psykoterapiforum Midt-Norge har i 2017 
arrangert et dagsseminar for leger og 
psykologer i psykisk helsevern og et klinisk 
seminar for medlemmer i forumet/ IFP. Tema 
var: „Å inspirere til endring” og som foreleser 
hadde vi invitert Sandra Buechler, PhD, 
William Alanson White Institute, New York City.
                                                                                                                                                    
Psykoterapiforum Midt-Norge har henvendt 
seg til kandidatmedlemmer om interesse for 
evt. videregående seminar i regionen.

Ålesund / Molde /  Møre og Romsdal 
Innføringsseminar i Molde ble avsluttet våren 
2017.  Det er lyst ut innføringsseminar i 
Molde/Ålesund, og videregående seminar i 
Molde, begge med oppstart våren 2018, men 
om det settes i gang, er ukjent.
Det ble våren 2017 avholdt et møte i Molde for 
alle medlemmer i fylket . Tema var blant annet 
spørsmål om ny kontaktperson.

Planen var å ha et møte i løpet av høsten 2017 
for videre planlegging av Psykoterapiforum 
Møre og Romsdal, men det ble ikke til det. 
Magne Kvamme har tatt initiativ til et seminar 
med psykoanalytiker Johan Eriksson som skal 
finne sted 21.09.18.

Noen av oss fulgte et fagmøte ved instituttet i 
februar, via Skype fra Molde fjordstuer, der 
psykoanalytiker Torberg Foss snakket om 
arven etter Freud. Takk til Jan Ole Røvik for 
god teknisk bistand.

Psykoterapiforum Møre og Romsdal avholdt et 
seminar i Sæbu 15.09.17 med seminarleder 
Lars Palmar Breivik, og dette var åpent for 
deltakere fra alle yrkesgrupper i psykisk 
helsevern. I følge seminarinvitasjonen bestod 
det av både forelesninger og drøfting av klinisk 
materiale, og med sentrale psykoanalytiske 
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emner som drøm og overføring-motoverføring. 
Dessverre kolliderte seminaret med en fagdag 
ved Molde DPS, psykiatrisk poliklinikk, som 
noen av oss var med å arrangere. Temaet for 
fagdagen var "Psykoterapi" og videre "Hva er 
psykoterapi innen poliklinikkens oppgaver og 
rammer?". Psykoanalytiker Torberg Foss og 
filosof Åge Wifstad kom og holdt en fagdag for 
oss med utgangspunkt i deres felles artikkel 
"Humanismens vilkår i prosedyrenes tid". Det 
ble utveksling av ulike tanker og syn 
undervegs, der noen av motsetningene innen 
dagens psykisk helsevern kom frem.

Bergen / Hordaland:
Også i 2017 har det vore god fagleg aktivitet i 
Hordaland. Eit høgdepunkt var besøket av 
psykoanalytiker Caroline Polmear i Bergen i 
mai. Besøket vart arrangert i samarbeid med 
Bergen Psykoanalytiske Studiegruppe. 
Kontakten med Polmear vart opphavleg 
etablert av no avdøydde Petter Alexander 
Olsen. Samarbeidet mellom Bergen 
Psykoanalytisk Lesegruppe og Institutt for 
Psykoterapi var også i år svært vellukka og vi 
ser fram til eit vidare samarbeid i 2018. I 
august blei det starta eit vidaregåande seminar 
i Bergen. 
I november vart det halde ein internasjonal 
konferanse ved litteraturhuset i Bergen i regi 
av UiB med tema Renaissance of 
Psychoanalysis - Er vi vitne til psykoanalysens 
gjenfødelse? Forskergruppe for Radikal Filosofi 
og Litteratur ved UiB stod for arrangementet 
med støtte frå litteraturhuset i Bergen. Dette 
syner kor stor interessa er for psykoanalytisk 
tenking her i vest, også utanfor dei kliniske faga. 
I 2018 ynskjer vi å kunne auka vår fagleg 
aktivitet både i små studiegrupper, opne 
medlemsmøte og fag-arrangement med andre 
aktive grupper i Hordaland. Per no er det 
planlagt arrangement både med nasjonal og 
internasjonal besøk. 
Vi ser fram til det!

Stavanger:
Lokalgruppe i Rogaland hadde 5 møter i løpet 
av 2017.  Vi hadde fire møter i Stavanger og et 
i Haugesund.
I møtene har det blitt lagt frem artikler og 
kasuistikker som vi har tatt til diskusjon.  

Fremmøtet har i gjennomsnitt bestått av 10-12 
personer.  Det ble i begynnelsen av året 
snakket om å starte et nytt forum som kunne 
være åpen for ikke-medlemmer, som et forsøk 
på å nå ut til resten av samfunnet med den 
psykoanalytiske diskurs.  Det har ikke blitt 
gjort noe mer med dette.  Samtidig må det 
skrives at det skjer mye i Stavangerregionen, 
da Forum for Psykoanalytisk Psykoterapi i 
Stavanger har hatt flere arrangementer  i 2017 
hvor britiske psykoanalytiker av kleiniansk 
tradisjon har blitt invitert.  I regi av SUS har 
det også blitt organisert i april et klinisk 
seminar med en belgisk psykoanalytiker fra 
den lacanianske tradisjon.  Selv om disse 
arrangementene ikke har vært organisert i regi 
av IFP, er det likevel medlemmer av IFP som 
har stått for dem.  Disse arrangementene 
bidrar til å skape stor interesse i regionen.   

Kristiansand: 
I Agderregionen er det oppstått en situasjon 
med to grupper, en ’gammel’ med klar 
tilknytning til Instiuttet, og en for yngre 
terapeuter hvor tilknytning til Instiuttet er 
under diskusjon.

Tønsberg / Vestfoldgruppen: 
Gruppen har som vanlig hatt 4 møter, to i 
vårsemestret og to i høstsemestret, med 
møtested skiftevis Tønsberg og Larvik. Møtene 
varer to timer og består i eventuell info eller 
drøftelser vedrørende instituttet, klinisk 
presentasjon og drøfting på psykoanalytisk 
orientert grunnlag. I sommer tok jeg over 
koordinatorrollen fra psykolog Kristin Kvisla.
Vi har i årets løp åpnet opp for 
kandidatmedlemmer og har utvidet gruppen 
med 4 medlemmer på denne bakgrunn. 
Gruppen består nå av 17 medlemmer.

Innlandet / Mjøsregionen:  
Det foreligger ingen rapport i skrivende stund. 

Internasjonale organisasjoner:
International Federation of Psychoanalytic 
Societies (IFPS).
IFPS har ikke arrangert noe Forum i 2017, 
neste Forum blir i oktober 2018 i Firenze. 
Invitasjon til å sende inn forslag til presen-
tasjoner er sendt til medlemmer og kandidater 
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med oppfordring om aktiv deltagelse!
Ole Johan Finnøy er oppnevnt til ny delegat, 
sammen med Arne Andreas Døske som 
fortsetter, og som er medlem av Executive 
Committee.
I april ble det avholdt møte i Executive 
Committee i Firenze. Dette var en forberedelse 
til Forumet i 2018. IFPS opplever at flere små 
psykoanalytiske foreninger ønsker 
medlemskap. Samtidig ser IFPS at det dukker 
opp ønsker fra noen foreninger å knytte seg til 
andre overordnede grupperinger. For IFPS blir 
det viktig å minne om at det er pluraljiteten 
som binder de ulike medlemsgruppene.
Ellers har det vært ønskelig å få til et Nordisk/
Baltisk møte blant IFPS instituttene om ikke så 
lenge.

European Federation of Psychoanalytic 
Psychotherapy in the Public Sector (EFPP).
Paraplyorganisasjonen er som kjent inndelt i 
fire seksjoner; voksne, barn/ungdom, gruppe 
og par/familie. Det var i januar 2017 møte 
med delegatene i de to andre norske 
instituttene som er medlem av EFPP. Mette M. 
Johansen og Ingunn Aanderaa Opsahl (vikar 
for Mona Semb) deltok på delegatmøtet i 
Berlin 3-5.mars 2017. På delegatmøtet var det 
mye fokus på nasjonale nettverk flere av 
deltakerlandene har dannet nylig. Styret i 
EFPP fremstår positive til dannelsen av 
nasjonale nettverk. De fleste andre land som 
er medlem av EFPP har dannet nasjonale 
nettverk av delegatene til de forskjellige 
seksjonene innen EFPP, mens instituttene i 
Norge ikke har hatt behov for det - men har 
vært vant til godt samarbeid uavhengig av den 
organisatoriske tilknytningen.
 
Samarbeid med 
helsedirektoratet
Det var i 2017 møte med Helsedirektoratet. 
Instituttet er med i et samarbeid med andre 
institutter som tilbyr psykoterapiutdanning, 
Samhandlingsrådet, og møtet kom som 
resultatet etter henvendelse fra dette rådet. 
Tema for møtet var den økonomiske 
situasjonen, søknadsfrister og tidspunkt for 
tildeling av midler. Ingunn Aanderaa Opsahl og 
Tormod Knutsen deltok på møtet.
 

Kandidatmedlemsmøte
Dette ble avholdt i forkant av 
Generalforsamlingen og de to 
kandidatrepresentantene i Styret fortsetter. 
Det ble ikke valgt vararepresentanter.  

Samarbeid med Norsk 
psykoanalytisk institutt og 
forening
Begge instituttene er med i «Samhandlings-
rådet for videre og etterutdanning innen 
psykisk helsevern» som arbeider for forutsigbar 
finansiering av offentlige tilskudd til 
instituttene.  Det er praktisk samarbeid når det 
gjelder obligatoriske emnekurs for LIS-leger, 
og spesialistkurs for psykologer.

Samarbeid med Norsk 
psykologforening
Styringsgruppen for det tidligere 
«psykodynamisk fordypningsprogram for 
psykologer» har søkt og fått godkjenning av 
kurs tellende til spesialiteten i voksen- 
psykologi. 

Samarbeid med Den norske 
legeforening
Instituttet var representert ved Daglig ledelse  
til det årlige møtet med psykoterapiutvalget.
Ellers består samarbeidet i å arrangerer det 
obligatorisk emnekurset i psykodynamisk 
psykoterapi for LIS-leger.

Samarbeid med TVUPP: 
Det var ikke noe møte med TVUPP, 
tilskuddsordningen for videregående utdanning 
i psykoterapi og psykoanalyse, i 2017 (først i 
januar 2018, undervisningsleder deltok på 
møtet). Ordningen fortsetter som før, i hvert 
fall ut 2018.

Samarbeid med IBUP: 
Det har vært møte med to representanter fra 
IBUP for å planlegge et samarbeid om 
utdanningen ved de to instituttene. Det har så 
langt ikke kommet i gang noe konkret utkast til 
samarbeid.

Samarbeid mellom Instituttet  
og leietakerne i Nydalsveien 15
Det er ukentlige møter mellom leietakerne og 
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daglig ledelse om løpende drift og faglige 
spørsmål som ivaretar en viktig kontakt med 
det kliniske miljøet. 

Konklusjon:
Styret arbeider under det dilemma som 
beskrives ovenfor – på den ene siden forholde 
seg til løpende saker, på den annen side løfte 
bikket og se de store linjene. I 2017 ble 
Instituttet også preget av flere store saker som 
vi ikke var forberedt på, men som vi har måtte 

bruke tid og energi på.  Årsberetningen gir 
etter vårt syn en god oversikt over det 
mangfoldige og viktige arbeidet som utføres av 
Daglig ledelse, Styret, utvalg og 
enkeltpersoner både når det gjelder 
psykoterapiutdanningen og ivaretagelsen av 
medlemmenes  tilhørighet og faglige 
videreutvikling.

Oslo 7.februar 2017
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Forslag til vedtak: 
Styrets årsberetning for 2017 godkjennes




