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Innledning

Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- 
og medlemsorganisasjon som har til formål å 
fremme en landsdekkende utvikling av og 
forståelse for psykoanalytisk psykoterapi. 
Instituttet gir utdanning i psykoanalytisk/
psykodynamisk psykoterapi til leger og 
psykologer, underviser i psykodynamisk arbeid 
og forståelse til andre yrkesgrupper i psykisk 
helsevern, stimulerer til forskning og faglig 
utvikling og organiserer etterutdanningstilbud 
til medlemmer. Institutt for Psykoterapi har sitt 
hovedkontor og daglig ledelse i Oslo og 
lokalgrupper over hele landet.
 
Instituttets viktigste oppgave er å vise at 
psykoanalytisk forståelse og behandling er 
berettiget og anvendbart i dagens psykiske 
helsevern for det brede lag av befolkningen. 
Ny forskning dokumenterer god effekt av 
psykoanalytisk psykoterapi, og det er vår 
oppgave å formidle, forvalte og realisere slik 
kunnskap. Derfor er vi opptatt av å gjøre 
utdanningen vår kjent og attraktiv for leger og 
psykologer under spesialisering, og vi ønsker å 
mobilisere medlemmene våre til undervisning 
og veiledning overfor andre yrkesgrupper.

Vi legger vekt på at den kunnskap vi formidler 
er faglig oppdatert og i tråd med samfunnets 
behov og forventninger. Utdanningen er under 
kontinuerlig systematisk evaluering og 
kvalitetskontroll.  For å sikre kvaliteten har 
våre utvalg en sentral posisjon i organisasjo-
nen. Instituttet samarbeider med andre 
undervisningsinstitusjoner og psykoterapeu-
tiske fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Instituttets driftsutgifter dekkes av tilskudd fra 
Helsedirektoratet, kandidaters egenbetaling og 
medlemskontingenten. 
 
Arbeidsmiljø. Styret mener arbeidsmiljøet ved 
Instituttet i hovedsak har vært tilfredsstillende. 

Likestilling. I Instituttets styre, utvalg og 
regionale kontaktpersoner er det 21 kvinner og 
18 menn.  I lærerstaben er det 8 kvinner og 12 
menn, i daglig ledelse var det en kvinne og en 
mann til 1.8.16, fra august 2016, var det 2 
kvinner og i sekretariatet en kvinne.
 
Ytre miljø. Institutt for Psykoterapi tilstreber en 
miljøvernprofil og forurenser ikke det ytre miljø. 
11 av 13 leietagere/ansatte sykler, går eller 
bruker offentlig kommunikasjon til/fra jobb.

Medlemmer
Instituttet har pr. 31.12.2016 359 medlemmer, hvorav 17 medlemmer er nye. I løpet av året er to 
medlemmer døde, 9 er utmeldt. Antall kandidatmedlemmer er 95.

Instituttets organer 
Styret  
 Leder Tormod Knutsen Valgt 2015
 Nestleder Ingunn Aanderaa Opsahl Gjenvalgt 2015
 Medlem Annikken Olsen Gjenvalgt 2015
 Medlem Ann-Kristin Saugstad Valgt 2015
 Medlem Lilian Stokkeland Valgt 2015
 Vara Wenche Sortebogen Valgt 2015
 Vara Jessica Harnischfeger Valgt 2015
 Kandidatrepresentant Florian Joannes Richarts  Valgt 2016
 Kandidatrepresentant Tonje Emorsten Valgt 2015
Utvalg for etterutdanning  
 Leder Kjartan Thu Oppnevnt 2010
 Medlem Heidi Husby Oppnevnt 2016
 Medlem Ole Johan Finnøy Oppnevnt 2013
 Medlem Inger E B karlsen  Oppnevnt 2014



2017

5

Utvalg for kandidatutdanning  
 Leder Tove Kjersti Kjølseth Oppnevnt 2014
 Medlem  Liv Ørbeck Oppnevnt 2012
 Medlem  Mona Semb Oppnevnt 2014
 Medlem  Olav Røkkum Oppnevnt 2014
Forskningsutvalget  
 Leder Anne Grete Hersoug Oppnevnt 2009
 Medlem Randi Ulberg Oppnevnt 2012
 Medlem Jan Ole Røvik Oppnevnt 2016
Etikkutvalget  
 Leder Gjermund Tveito Valgt 2009
 Medlem  Knut Bakstad Valgt 2015
 Medlem Anne Mediaas Faanes Valgt 2016
 Vara medlem Asgeir Medhus Valgt 2016
Litteraturutvalget  
 Leder Jon Morgan Stokkeland Oppnevnt 2009
 Medlem Øystein Klev Oppnevnt 2016
 Medlem  Kjetil Andre Børhaug Oppnevnt 2016
Utvalg for ekstern undervisning  
 Adm-Leder (sekretær) Metter Marita Johansen 
 Medlem  Hilde Medgard Oppnevnt 2010
Valgkomité  
 Leder Arne Andreas Døske Valgt 2015
 Medlem Rune Johansen Valgt 2015
 Medlem Marit Sæbø Valgt 2016
Webredaksjon  
 Leder  Tone Skjerven Oppnevnt 2008
 Medlem Mette Marita Johansen 2016
Delegater IFPS  
  Arne Andreas Døske Oppnevnt 2012
  Tormod Knutsen Oppnevnt 2016 
Delegater EFPP  
  Jan Ole Røvik Oppnevnt 2011
  Mona Semb Oppnevnt 2014
Daglig ledelse   
 Undervisningsleder Marit Haave Ansatt fra 1/10-2014
 Administrativ leder Mette Marita Johansen  Ansatt fra 1/8-2016
 Sekretær Farhat Akram Ansatt fra 1/5-2014
Regionale kontaktpersoner  
 Tromsø Anne Grete Andersen 
 Bodø Grazyna Banach 
 Ålesund Magne Kvamme 
 Trondheim Nils Petter Lydersen 
 Bergen Florian Richards 
 Stavanger Lillian Stokkeland 
 Tønsberg Kristin Kvisle 
 Agder Harald Victor Knutson 
 Innlandet Sten Owe Rune Hanssen  
 Stavanger Lillian Stokkeland 
 Tønsberg Kristin Kvisle 
 Agder Harald Victor Knutson 
 Innlandet Jardar Strand
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Økonomi
Søknadsbeløpet til Helsedirektoratet for 2016 
var på 3 100 000,-
Helsedirektoratet bevilget i 2016 en hoved- 
bevilgning på kr 2 600 000,-, hvori innberegnet 
Instituttets overskudd på kr 50 000 fra 2015. 
Man mottok en tilleggsbevilgning på  
kr 50 000,- etter at IFP klaget på tildelingen. 
Totalt mottok Instituttet kr 450 000,- mindre 
enn omsøkt beløp.
Det har vært tidkrevende for både styret og 
daglig ledelse å arbeide med revidert budsjett 
og finne poster for innsparing og hvordan vi 
kan dekke underskudd på avdeling 1 i 
budsjettet.

Kandidatundervisningen
For regnskapsåret 2016 er regnskapet for 
avdeling 1 Kandidatundervisningen gjort opp 
med et underskudd  på kr 141372,-

Medlemsaktiviteten
Det ble her for 2016 regnskap for avdeling 2 
med et overskudd på kr 83778,32.

Nydalsveien 15
Alle kontorer bortsett fra ett har vært utleid 
hele året på full tid. Ett rom er reservert til 
kandidater.
Seminarvirksomheten har fulgt vanlig praksis. 
Alle seminarer gjennomføres på hel ukedag. 
For innføringsseminarer har psykiater Rune 
Johansen hatt fordypningsseminar 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 
27.-29. oktober 2016 med 18 deltakere i 
Instituttets lokaler i Nydalen.  Programmet 
besto av de vanlige postene med informasjon 
fra daglig ledelse, UK og litteraturutvalget, 

Undervisningsvirksomheten
 Tidsrom Lege Psykolog Mann Kvinne Lærer
Innføringsseminar      
Oslo H14/V16 1 7 3 5 Kjartan Thu
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
      
Videregående seminar      
Oslo H14/V16 6 2 3 5 Knutsen/Bjerke
Oslo V15/H16 4 3 4 3 Olaf Rørosgaard
Oslo H15/V17 3 5 5 3 Lars Palmar Breivik
Stavanger H15/V17 4 4 2 6 Olav Røkkum
Oslo H16/V18 3 3 4 2 Jon Morgan Stokkeland
Oslo H16/V18 2 4 3 3 Rune Johansen 
      
111 kandidater fordelt på: 54 57 47 64  
Antall fullførte
Innføringsseminar: 8
Videregående seminar: 15  
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presentasjoner og gruppearbeid om «mitt 
seminar».  

I tillegg et foredrag med Rune Johansen om 
«det ubeviste» og informasjon og diskusjon om 
den nye undervisningsplanen som ble vedtatt i 
styret i 2016.    

Styret

Styret har hatt 11 møter. Av sentrale 
saker nevnes:

Økonomi  
Styret etterstreber å ha god og oversiktlig 
styring med økonomien, og budsjettet revide-
res to ganger gjennom året. Helsedirektoratet 
bevilget i 2016 en hovedbevilgning på  
kr 2 600 000.-, hvori innberegnet Instituttets 
overskudd på kr 50.000 fra 2015. Man mottok 
en tilleggsbevilgning på kr 50 000.- etter at IFP 
klaget på tildelingen. Totalt mottok Instituttet 
kr 450 000.- mindre enn omsøkt beløp. 
Satsningsområder 2016-2020.
Styret har drøftet dette og mener at de 
viktigste områdene for Instiuttet fremover blir 
kandidatutdanningen (implementering av ny 
undervisningsplan og gjennomføring av skrive- 
kurs), etablere utdanningstilbud i korttids- 
psykoterapi, etterutdanningsbehov for 
medlemmene, outreach og rekruttering, 
forskning, stimluering til skriving, utvikling av 
Bulletinen og videre arbeid med 
organisasjonen

Ny undervisningsplan
Bakgrunn: Revidering av undervisningsplanen 
ble startet våren 2012 på bakgrunn av 
tilbakemeldinger fra kandidatene og med det 
formål å tilpasse utdanningen i større grad til 
den kliniske virkelighet. Hovedfokus skulle 
være Innføringsseminaret, men Videregående 
seminar skulle også vurderes. Initialt arbeidet 
en gruppe bestående av Tone Skjerven, 
Per-Einar Binder og Jon Morgan Stokkeland 
med et planutkast. Videre har Utvalg for 
kandidatutdanning hatt planen til høring blant 
medlemmene i 2014 og deretter integrert 
høringssvarene i planen. Undervisningsplanen 
ble gjennomgått igjen og enstemmig vedtatt 
ved akklamasjon på styremøte 1.6.2016. 
Gjøres gjeldende for kandidater som starter 
vår 2017. Styret takker arbeidsgruppen og UK 
for et godt og grundig arbeid.

Rekruttering
Det er en øket bevissthet om betydningen av 
rekrutteringsarbeid i styret. En har som mål at 
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rekruttering skal være en del av det pågående 
arbeidet ved instituttet slik at det integreres i 
alle strukturer og fora. Et konkret tiltak er 
etableringen av kandidatsammenkomster i 
2015 forbindelse med spesialseminarene hvor 
flere seminarer møtes samtidig, noe kandida-
tene har gitt god tilbakemelding på. Tiltaket er 
videreført i 2016 med en sammenkomst på 
våren. Planlagt sammenkomst på høsten ble 
avlyst grunnet Instituttets økonomiske 
situasjon, men man satser på å videreføre 
dette tiltaket i 2017 og fremover.
Det er avholdt et medlemsmøte for å drøfte 
bruk av kandidater i utvalg som oppnevnes av 
styret. Innlegg og referat fra møtet ble 
publisert i Bulletinen desember 2016. 

Organisering og ledelse
Regnskapsansvar er i hovedsak lagt til 
sekretær i stedet for at man kjøper regnskaps-
tjenester eksternt. Styret vurderer til enhver 
tid behovet for tillegg av ekstern bistand når 
det gjelder økonomi og regnskap.
Man har drøftet kandidatenes plass i organisa-
sjonen og hva slags plass de kan ha i utvalg 
som oppnevnes av styret. 
Det har vært løpende kontakt mellom styret og 
utvalgene ved at representanter for utvalgene 
har møtt i styremøter. 

Brukerrepresentant
SEPREP har brukerrepresentant i styret, ellers 
har ingen tilsvarende institutter dette. Styret 
mener det er faglig og politisk viktig med 
brukerrepresentant, noe som er understreket i 
rapporten «Evaluering av tilskuddsordningen 
for etter- og videreutdanning innen psykisk 
helse» (Deloitte). Styret ønsker en prøveord-
ning med brukerrepresentant i styret. Daglig 
ledelse rettet en ny henvendelse til Mental 
Helse om dette mai 2016, men har ikke fått 
svar på denne. Arbeidet fortsetter i 2017.

Webside og IT-sikkerhet
Det er våren 2016 inngått avtale med Cap10 
om IT-drift.
De enkelte utvalgsmedlemmer legger stoff ut 
på hjemmesiden. Sekretær oppdaterer lister 
over medlemmer, psykoterapeuter og veile-
dere/lærere. 

Adm-lederstillingen
Mette Marita Johansen ble ansatt som ny 
administrativ leder 1.8.2016 etter at Jan Ole 
Røvik gikk ut av stillingen 31.7.2016 etter 6 år 
i stillingen. 

Spesialistutdanningen for psykologer
Styret har nå en representant i styringsgrup-
pen som ser på tilpasning av vår utdanning til 
Psykologforeningens nye regler for spesialist-
utdanning. Det er sendt to søknader til 
psykologforeningen om godkjenning av vår 
utdanning, men begge er avslått. 
Styringsgruppen arbeider videre og har tro på 
at godkjenning kan skje i løpet av 2017. 

Obligatorisk emnekurs for LIS
Styret har oppnevnt to komitemedlemmer fra 
vårt institutt, Psykoanalytisk institutt har også 
to medlemmer.

Tilskuddsordningen for etter- og 
videreutdanning innen psykisk helse 
(Driftstilskuddet). 
Styret og daglig ledelse har vært representert i 
samarbeid med flere institutter og foreninger 
om nedskjæringene våren 2016 og tidligere år. 
Det er etablert et samarbeidsutvalg (SU), hvor 
IFP er representert ved styrets nestleder, med 
flere av de andre instituttene som også er 
berørt av nedskjæringer i bevilgninger. Det var 
budsjetthøring i helse og omsorgskomiteen i 
oktober, og styrets nestleder deltok i møtet 
med et innlegg som argumenterte for betydnin-
gen av å opprettholde finansiering til 
instituttene.

Tilskuddsordningen for videregående 
utdanning i psykoterapi og 
psykoanalyse (TVUPP) 
(Kandidattilskuddet). Det har i høst 
vært avholdt ett møte hvor 
undervisningsleder deltok. 

Høringsuttalelser
Et arbeidsutvalg nedsatt av styret i Norsk 
psykiatrisk forening (Npf) har laget en 
innstilling vedrørende psykoterapiveiledningen i 
psykiaterutdanningen, og denne innstillingen 
ble sendt ut til alle medlemmer i Npf for høring. 
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Frist 20.12.16. IFP har sendt en høringsutta-
lelse 19.12.2016. 

Bruk og fordeling av fondsmidler. 
Styret følger Forskningsutvalgets innstilling, og 
følgende har fått innvilget søknader:
1. Tove Træsdal, kr. 10 000.- til foredrag om 

Nina Coltart, med sikte på en artikkel 
senere.

2. Julio Gacias Salas, kr. 13 000.- til å skrive 
artikkel om Lacanianske tradisjon i 
psykoanalysen

3. Ann-Kristin Saugstad, kr. 75 000.- til 
artikkel om skjønnlitteraturens betydning 
for vekst og utvikling.

4. Jon Morgen Stokkeland/ Kjartan Thu, 
innvilges delvis med kr. 20 000.- til 
Stokkeland for artikkel om ”Ibsen, 
narsissisme og objektrelasjoner” (dekning 
av veiledning og språkhjelp).

5. Malin Fors, Søknaden gjelder et beløp på 
kr 50000,- for bokprosjektet «A Grammar 
of Power in Psychotherapy» med APA 
Books. 

6. Trond Holm, Kr 40.000,-. Et skriftlig arbeid 
om depresjon. 

7. Merete Sæbø Torvanger, Kr 50.000,-.  
En bearbeidelse og videreutvikling av 
søkerens doktoravhandling i litteratur-
vitenskap fra Universitetet i Bergen – Det 
dramatiske tredje: mental-estetisk analyse 
– og tolkningssannhet. 

8. Jessica Harnischfeger, Kr 10.000,-. Et 
konkret skriveprosjekt som søkeren er 
forespeilt å få supplerende midler til etter 
en tidligere søknadsrunde der en foreløpig 
støtte ble gitt. Artikkelen er publisert: 
helpful Thoughts – Some Reflections on 
the Psychodynamic treatment, 
International Journal of Applied 
Psychoanalytic Studies, 2016.

Medlemssøknader
Det kom 17 medlemssøknader i 2016,  
11 psykologer og 6 leger. Alle ble godkjent. 

Æresmedlem
Styret utnevnte på generalforsamling 2016 
Harald Stockman til æresmedlem ved 
Instituttet for sin lange og allsidige virke ved 
Instituttet.

Samarbeid med utvalgene 
Leder og medlem av Utvalg for kandidatutdan-
ning har deltatt på styremøter i 2016 i forbin-
delse med arbeidet med ny Undervisningsplan. 
Møte med leder for utvalg for etterutdanning 
(UE): UE ønsker nærmere kontakt med styret 
og daglig ledelse. 
Det har vært etterspurt fra gruppen i Bergen å 
legge seminarer for medlemmer til Bergen og 
hvor UE står som arrangør. Det er et mål å 
legge et seminar til Bergen i løpet av 2017.
Møte med leder for forskningsutvalget. Det 
sendes mail til medlemmene med ekstra 
informasjon om at det fra høsten 2016 
begrenser seg til søknader som gjelder 
skriveprosjekter som kan lede til publikasjon. 
Styret har et ønske om at forskningsutvalget 
skal ha en mer aktiv rolle enn i dag hvor 
fokuset kun er på forvaltning av fondet. Det 
bør stimuleres til mer forskning.

Tidsskriftet Matrix  
Man fant ikke å kunne gi støtte grunnet 
vanskelige økonomiske forhold. Oppfordring 
lagt ut på hjemmesiden om at medlemmene 
kan støtte etter eget ønske.

Forskrift for veiledere, 
læreterapeuter og lærere
Styret har revidert forskriftene og vedtatt at 
man må være medlem av IFP for å bli godkjent 
som veileder. 

Klage i forhold til støy fra 
leieboerne
I forbindelse med ombygging i Nydalsveien 15 
ba leietakere om redusert husleie pga støypla-
ger og dårlig ventilasjon. Instituttet engasjerte 
advokat for videre drøftelser med utleier. 

Utvalg for kandidatutdanning
Utvalget hadde 6 møter i 2016.                                                                                                                                            
Følgende saker ble behandlet:

Utvalget består av Tove Kjersti Kjølseth 
(leder), Liv Ørbeck, Mona Semb, Olav Røkkum 
og undervisningsleder Marit Haave.                                                                                                        

Undervisningsplanen: Etter revideringsforslag 
fra det nye Styret var det nødvendig med en 
ny, omfattende gjennomarbeiding av undervis-
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ningsplanen. Representanter fra UK har møtt i 
Styret for samarbeid om dette, før ny under-
visningsplan ble endelig vedtatt i juni.                                                                                                                                

Opptak
For høsten 2016 var det utlyst Innførings-
seminar i Oslo og Videregående seminar i Oslo 
og Stavanger. Det ble tatt opp kandidater til 
ett Innføringsseminar i Oslo og to Videre-
gående seminarer i Oslo. Til videregående i 
Stavanger var det for få søkere. 
For våren 2017 var det utlyst Innføringsseminar 
i Oslo og Videregående seminar i Oslo og 
Stavanger. Det ble tatt opp kandidater til 
Innføringsseminar i Oslo, til Videregående 
seminar i Oslo var det ingen søkere og til 
Videregående i Stavanger fortsatt for få.    

Dispensasjonssaker                                                                                                                              
UK har behandlet følgende søknader om 
dispensasjon fra utdanningsreglementet:  
Søknad om opphold i lærebehandling, som ble 
avslått i henhold til reglement, individuell 
vurdering og vanlig praksis.                                                                                                              
Søknad om å kunne ha veileder fra innførings-
seminar som læreterapeut, som ble avslått i 
henhold til reglement og etter en vurdering av 
at geografiske hensyn ikke nødvendiggjør 
dispensasjon.                                                                                                                                         
Søknad om dispensasjon til å ha tidligere 
seminarleder som læreterapeut, som ble 
innvilget fordi det ikke fantes andre muligheter 
i regionen.                                                                          
Søknad om å kunne utsettet læreterapi en 
måned etter seminarstart på grunn av pappa-
permisjon, som ble innvilget.                                                                                                                                     
Søknad om å kunne bruke Face –time i en 
periode av læreterapien, som ble innvilget 
etter en individuell vurdering.                                                                                                                          
Søknad om å kunne bruke veileder som ikke er 
godkjent, som etter en individuell vurdering ble 
innvilget spesifikt for denne veiledningen.  Det 
ble vektlagt at veileder er godkjent psykoana-
lytiker og ferdig med B-kurs i 2011.                                                                                                                                       

2 søknader om opphold i veiledning og 
pasientbehandling på grunn av fødselspermi-
sjon, som ble innvilget under forutseting av at 
behandlingsforløpene drøftes med veileder.                                                                                                                                       
Søknad om opphold i pasientbehandlingene på 

grunn av pappapermisjon, som ble innvilget 
under forutsetning av at behandlingsforløpene 
drøftes med veileder.                                                                                                              
Søknad om få godkjent 200 timer læreterapi 
supplert med timer fra trygdefinansiert terapi 
mange år tilbake som kvalifiserende til å bli 
læreterapeut/veileder, som ble avslått på 
grunn av reglement og vanlig praksis. 
 
Engasjement av nye lærere.                                                                                                                   
Alle medlemmer er i annonse på hjemmesiden 
og på mail oppfordret til å søke engasjement 
som lærer. 
6 medlemmer søkte lærerengasjement innen 
fristen. 3 nye lærere ble engasjert:
Liv Ørbeck, Liv Elise Aalen og Ole Johan  
Finnøy.                                                                                          
3 av søkerne ble ikke engasjert fordi de etter 
en helhetsvurdering ikke tilfredsstiller kvalifika-
sjonskravene for godkjenning.                                                                              

Godkjenning av veiledere  
og læreterapeuter                                                                                        
UK har behandlet 10 søknader om godkjenning 
som læreterapeut og veileder og 2 søknader 
om godkjenning som læreterapeut.  7 søkere 
ble godkjent som både veileder og læretera-
peut, 3 søkere ble godkjent som læreterapeut.  
2 søker ble ikke godkjent på grunn av man-
glende ansiennitet.                                                                                                                       

Kandidatrepresentant i Utvalgene                                                                                                     
Etter anmodning fra Styret har UK vurdert 
hensiktsmessigheten av å ha kandidatmedlem i 
utvalget. UK støtter det demokratiske og 
brukerorienterte utgangspunket for forslaget 
og ser gjerne kandidaters deltakelse i utarbei-
ding av fagplaner og regelverk, samt i ordinær 
saksbehandling. I kompliserte saker med krav 
til konfidensialitet, erfaring og kjennskap til 
Instituttets reglement og praksis er UK 
skeptisk til kandidaters deltakelse.                                                  
Representanter fra UK deltok på medlemsmø-
tet om temaet og har laget notat i saken.                                                                    

Korttidsterapi                                                                                                                                        
Et underutvalg av UK har arbeidet med utfor- 
ming av seminar i Korttidsterapi, som etter ved- 
tak i Styret skal være et tilbud til medlemmer.                                                                    
Læreterapi                                                                                                                                            
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Etter anmoding fra et medlem har UK 
påbegynt et arbeid for vurdering av reglement 
og praksis for læreterapien. Vurderingen dreier 
seg i hovedsak om spørsmål knyttet til 
ordningen med ulikt obligatorisk timetall for 
medlemskap og kvalifisering til veileder/ 
læreterapeut/lærer.

Lærermøtet                                                                                                                                     
Samtlige av utvalgets medlemmer deltok på 
årets lærermøte.

                                                                                                                                      
Utvalg for ekstern undervisning
Ingen aktivitet.

Utvalg for etterutdanning

Utvalget har arbeidet med planlegging og 
gjennomføring av fagmøter / medlemsmøter 
og seminarer, blant annet det årlige veiled-
ningsseminaret for medlemmer. Vi ser det som 
viktig å favne mangfoldet ved instituttet og 
bestreber oss på å finne fagfolk med forskjeller 
i teoretisk ståsted. Vi interesserer oss 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. 

Fagmøter:
Vi har hatt ni fagmøter, hvor både kandidater, 
medlemmer og andre interesserte kolleger har 
vært invitert. 
 
Onsdag 13. januar, Michael Helge Rønnestad:
Utbrenthet, stagnasjon eller utvikling? 
Empiriske og teoretiske bidrag til forståelsen 
av psykoterapeuters faglige utvikling. 

Onsdag 10. februar, Inger Helene Vevatne og 
Torbjørn Liaaen: Endringsprosesser i korttids 
gruppeanalytisk psykoterapi.

Onsdag 16. mars, Jon Sletvold:
Karakteranalyse: et norsk bidrag til psykoana-
lyse og psykoterapi. 

Onsdag 13. april, Karl Eldar Evang:
Barfotpsykoanalytiker for papirløse.

Filmkveld onsdag 27. april, Helene A. 
Nissen-Lie:
Lost in Translation av Sofia Coppola. Noen 
tanker om filmens eksistensielle og psykody-
namiske grunntemaer. 

Sommermøte 1. juni, Nikolaj Frobenius:
Selvskriving og uhygge.

Onsdag 7. september, Malin Fors:
Felleslesing av journal i psykoterapi: et 
feministisk, psykoanalytisk forslag omkring 
narrativ og autonomi. 

Filmkveld onsdag 2. november, Olaf 
Rørosgaard:
Filmen Coraline av Henry Selick. 

Julemøte 7. desember, Jon Morgan 
Stokkeland:
Hevntemaet i Kleists Michael Kohlhaas. 

Helgeseminar:
Lørdag 23. januar, Joan Schachter:
Klinisk teori og teknikk – en” contemporary” 
tilnærming. 

Lørdag 5. mars, Frode Helmich Pedersen:
Terroristens psykologi. En diskusjon av 
Bjørnsons Over ævne-stykker.

Veiledningsseminar for medlemmer:
Fredag 23. og lørdag 24. september med 
Franziska Ylander:
Supervision – undervisning och utveckling

Langsgående skriveseminar:
Seminaret ledes av Kim Larsen og går over 
fire samlinger, to samlinger høsten 2016, to 
samlinger våren 2017. 

Litteraturutvalget
Medlemmer har vært Øystein Klev, Ann-Kristin 
Saugstad, Jon Morgan Stokkeland, samt 
undervisningsleder Marit Haave. 
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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 ett ordinært møte i løpet av 
året. Mellom møtene har utvalget hatt løpende 
kontakt via e-post.

Utvalget fikk to nye medlemmer i år. Dessverre 
måtte den ene, Ann-Kristin Saugstad, trekke 
seg etter kort tid. I påvente av nytt medlem 
har vi avventet nye møter.

Utvalget skal 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 
innføringsseminaret. 

Arbeidet vil fortsette så snart utvalget igjen 
blir fulltallig.

Pga. dårlig økonomi ved instituttet har det ikke 
vært aktuelt å kjøpe inn noen i regi av Litt 
utvalget i år.

Forskningsutvalget
Forskningsutvalget har hatt to ordinære møter 
i 2016, der søknader om skrivemidler har blitt 
behandlet. FU har også vært representert på 
et styremøte for avklaring av retningslinjer for 
tildeling av skrivemidler. Utvalget har også hatt 
et møte med psykolog Per Nerdrum om 
anvendelse av innsamlede data fra undersøkel-
sen av kandidaters vurdering av utdanningen 
på Instituttet. Saken er behandlet i IFP’s styre, 
som støtter at det arbeides videre med data.

Bulletinen
Bulletinen har kommet ut med to nummer i 
elektronisk format. Det er mulig å få tilsendt 
papirformat for de som ønsker det.

Web og IT
Teknisk drifting av hjemmesiden er overført til 
instituttets datasupportfirma. Tone Skjerven er 
oppnevnt som leder av utvalget.  
Utvalgsmedlemmer, daglig ledelse og sekretær 
legger ut innlegg på siden. Tidligere leder av 
webredakjsonen Knut Kvittingen har bistått 
med administrativ hjelp, men har overlatt dette 
til daglig ledelse/sekretær i tråd med styre-
vedtak av januar 2015. 

Ferenczi-workshop.
Det er arrangert to Ferenczi-workshoper på 
Instituttet i 2016., temaene har vært Ferenczis 
traumebegrep og confusion-of-tongues-artik-
kelen, samt mutual analysis, om gjensidighet i 
analysen hos Ferenczi og i relsjoenll og 
interpersonlig psykoanalyse. Innledningene er 
gjengitt i Bulletinen 2/2016. Ca 20 deltakere 
hver gang.

De regionale gruppene

Tromsø
Kontaktperson Anne Grete Andersen / Elin 
Foshaug 
Informerer om at gruppen i Tromsø har hatt  
2 møter siden jeg gikk inn som leder høsten 
2016. Vi har undersøkt muligheten for å få nok 
kandidater til Videregående seminar. Det viste 
seg at det kun er 3 personer som ønsker å gå 
videre her i Tromsø. Vi forsøkte også å 
undersøke om det var kandidater i Bodø som 
var interessert i videregående semninar, og fikk 
tilbakemelding om at det muligens kunne være 
en interessert person. Det er derfor for lite til å 
kunne starte opp et Seminar i Tromsø. Vi har 
videre undersøkt litt om interessen for 
innføringsseminaret, og så langt har det ikke 
vært noen som har meldt seg. Da jeg overtok 
som leder var det etter mange møter hvor det 
ble drøftet om vi skulle fortsette som gruppe 
da ingen ville være leder for denne gruppen. 
Jeg er selv akkurat kommet inn i denne 
gruppen slik at jeg har ingen eller liten erfaring 
med hvordan lokalgruppene skal drives, og den 
tidligere leder er gått av som pensjonist. Den 
som har vært langvarig leder i denne lokalgrup-
pen døde i 2015. Vi er ikke så mange her i 
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Tromsø, og akkurat nå virker det som om det 
er litt usikkerhet knyttet til vår eksisten. Vi får 
se hvordan det går når vi starter opp etter 
nyttår. 

Bodø
Kontaktperson Grazyna Banach
Det er ikke mye å skrive fra Nordland, ingen 
møteaktivitet. Vi "gamle" bruker tid på mange 
andre aktiviteter mens de nye er fortsatt lite 
aktive. Vi mistet etter langvarig sykdom en 
kollega som var vara representant i vår 
Nordnorsk Psykoterapi Forum psykolog Mildrid 
Valvik, hun døde 23.12.16.
Eneste som vi klarte å arrangere i år var 
heldags fagseminar den 1 desember med 
Shahram Shaigani om "Psykodynamisk 
behandling av ruslidelser".
Seminaret var veldig vellykket, men altfor få 
påmeldte.  

Midt-Norge
Kontaktperson Nils Petter Lydersen
Møtevirksomhet: 
Psykoterapiforum Midt-Norge har regelmes-
sige kveldsmøter for medlemmer og kandidat-
medlemmer som ønsker å delta i vår faste 
møtevirksomhet. I alt 9 medlemmer har meldt 
sin interesse for slik deltakelse. I 2016 har vi 
hatt 5 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 og faglige kveldsmøte.                                                            
- Kasus-framlegg og diskusjoner.                                                                                                                                    
- Drøfting av aktuelle faglige tema.

Faglige arrangement:
Psykoterapiforum Midt-Norge har i 2016 
arrangert et en-dagsseminar og et gratis 
kveldsmøte for leger og psykologer i psykisak 
helsevern. 9. juni arrangerte vi et et dagssemi-
nar med profesor dr. med. Per Høglend om 
«Forskningsbasert psykoterapi» med 36 
deltakere. 16. november hadde vi et kvelds-
møte med psykiater, dr.philos Jon Morgan 
Stokkeland: «Svakhet. Ditt navn er kvinne. Om 
avvisning av det kvinnelige hos Shakespeares 
menn». Møtet hadde 30 deltakere.  

Psykoterapiforum Midt-Norge har henvendt 
seg til kandidatmedlemmer om interesse for 
evt. videregående seminar i regionen med 
oppstart høsten 2017. 

Molde/Ålesund
Det ble høsten 2015 startet opp innføringsse-
minar lokalt. Ut over dette har det ikke vært 
noen organisert aktivitet i fylket. 

Hordaland/Bergen
Kontaktperson Florian Johannes Richarts
Avdeling Hordaland har kunne vise til ei gledeleg 
auking i fagleg aktivitet i løpet av 2016. 
Den Psykoanalytiske Studiegruppa i Bergen, 
med kandidatar og medlemar ved Institutt for 
Psykoterapi har hatt stor aktivitet, både med 
månadlege studiesamlingar og i form av 
offentlege arrangement. I februar vart det 
arrangert offentleg førelesing og paneldebatt 
på litteraturhuset med litterært tema og 
psykoanalyse ved Frode Helmich Pedersen og 
Jon Morgan Stokkeland. Same kveld vart det 
haldt fest til minne om psykolog Petter 
Alexander Olsen, som grunnla studiegruppa 
året før. Arrangementet vart støtta av IFP. I 
september har same gruppa arrangert 
offentleg føredrag ved gresk psykoanalytiker 
Dimitris Kyriazis om byzantinsk samtidskunst i 
lyset av teorier til Winnicott og Bion. Dimitris 
Kyriazis haldt også klinisk seminar med 
medlemar til IFP.
Det er også andre faglege studiegrupper i 
Hordaland, både med medlemar til IFP og ei 
psykoanalytisk studiegruppe med fokus på 
barn og unge. Vi har midlertidig ikkje lukkast 
med å samkøyra aktivitetar.
I august har psykolog Florian Johannes 
Richarts (Bergen) teke over vervet som 
kontaktperson i Hordaland etter lege Mildrid 
Clementsen. 

Stavanger 
Kontaktperson Lillian Stokkeland og Julio 
Garcia Salas
Lokalgruppa har hatt 5 møter i 2016. Det har 
vært lagt frem artikler og kasuistikker til 
diskusjon. Aktuelle saker i instituttet har også 
vært diskutert. Fremmøte har i gjennomsnitt 
vært 8-10 personer, stort sett er det de samme 
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som deltar. Det har kommet to nye faste 
medlemmer inn i gruppa dette året. Alle nye 
medlemmer i Instituttet inviteres inn, når vi får 
kjennskap til medlemskapet. Lokalgruppa har 
valgt å avholde ett møte annenhvert år i 
Haugesund. Medlemmer fra Haugesund har 
ikke kommet til møtene i Stavanger de siste 
årene. Det hadde vært velkomment med mer 
kontakt mellom de to stedene.

Psykoterapiforum Agder
Kontaktperson Svein Walle
Forumet har i året som har gått som vanlig hatt 
4 møter: 10. februar, 11. mai, 31. august, 
16. november. Møtene finner sted i Grimstad 
på psykiatrisk poliklinikk DPS Aust-Agder. 
Møtene er delt opp i en kort administrativ del, 
en faglig del på 2 timer og til slutt en sosial del 
med bespisning.
Temaer har vært terapipresentasjoner og en 
artikkelframleggelse hvor en artikkel av 
psykoanalytiker Sølvi Kristiansen ble lagt 
fram:” Mot et fylt språk. Om det kroppslige i 
den psykoanalytiske talekuren.”
Forumet har vært temmelig konstant i mange 
år og består av: Agnete Lølandsmo, Bjarne 
Fløystad, Bjørn Martinsen, Evy Lind, Harald 
Knutson, Målfrid Bjørgo, Steinar Jørgensen og 
Svein Walle.
Det fins et psykoanalytisk forum av yngre 
krefter som arrangerte et heldagsseminar i 
høst på Universitetet i Agder med psykoanaly-
tiker Erik Stanicke : Det irrasjonelle 
mennesket.
Vi har inntrykk av at det de psykodynamiske 
ideer gror godt her og for tiden pågår det jo et 
innføringsseminar i Kristiansand som startet 
høsten 2016.

Vestfold
Kontaktperson Kristin Kvisla
Vestfoldgruppa har i 2016 hatt fire samlinger; 
to i hvert semester. Møtested veksler mellom 
Larvik og Tønsberg. Den alminnelige malen for 
møtene er presenteasjon av psykodynamisk 
problemstilling, enten klinisk eller teoretisk, 
med påfølgende drøfting. Vi er nå 13 medlem-
mer i gruppa og vil neste år åpne opp også for 
kandidatmedlemmer. 
Innlandet/ Mjøsforum 

Kontaktperson Sten Owe Rune Hanssen
Ikke avholdt møter i Mjøsforum siden Jardar 
Strand og Harald Kleppe pensjonerte seg. 
Enda for tidlig å si om Mjøsforum med det er 
oppløst. Formelt nå tre (3) gjenværende 
tidligere alternerende deltagere som nå må 
enes om nye felles møtetidspunkter. U.t. tar 
med dette ansvar og initiativ til å få til det.

Internasjonale organisasjoner
2016 var året da IFPS arrangerte sitt 19 forum 
i New York. Denne gangen var det The 
Postgraduate Psychoanalytic Society og The 
William Alanson White Psychoanalytic Society 
som var arrangører.
Forumet ble holdt den 12-15 mai på erværdige 
Roosevelt Hotel gjerne omtalt som «The Grand 
dame of Maddison avenue»

Tema for forumet var denne gangen et svært 
aktuelt tema: Violence, Terror and Terrorism 
Today: Psychoanalytic Perspectives.

Programmet var som vanlig lagt opp med en 
kombinasjon av plenumforedrag og parallelle 
sesjoner det artikler ble presentert.

Det var mange interessante og spennende 
foredrag som tok for seg krevende tema på et 
samfunnsnivå, kulturelt nivå og på 
individnivået. 

Salman Akhtar som nok er kjent for mange 
holdt et av plenumsforedragene: «Terrorism: 
Terminology, Causation and Ameliorative 
startegies»

Foredraget viste hvordan kunnskap gjensidig 
forståelse og analyse kan bringe verden 
fremover. Et foredrag som ble holdt på en 
fantastisk måte og som bidro til håp.

Ellers var det flere foredrag som tok for seg 
kjente hendelser deriblant «The Boston 
Bombers» «The Mumbai Massacre» 
«Germanwings tragedien» og Siri Gullestad sitt 
foredrag om massakeren 22 juli 2011.

Ellers fikk vi et tankevekkende foredrag fra 
Darlene Ehrenberg som etter min vurdering 
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viser hvordan fortiden til alle jødene som 
flyktet fra Holocaust fortsatt fremstår som noe 
ukjent og uoppdaget av generasjoner av 
etterkommere deriblant psykoanalytikere.

Det var lagt opp til aktiviteter som inkluderte 
besøk på 9/11 museumet og båt tur rundt 
Manhattan.

Utover Siri Gullestad sitt foredrag var det 
dessverre ikke andre norske bidrag denne 
gang. Det oppfordres til alle medlemmer om å 
legge frem artikler ved neste forum.

Flere medlemmer deltok på forumet, noe som 
gjorde det ekstra hyggelig å spise lunsj i en 
fantastisk by.

Dagen før selve konferansen var det delegat-
møte i IFPS Der gikk vi gjennom arbeidet som 
har vært gjort siden sist. Det er ikke så mye i 
internasjonal forstand. Det foregår mye godt 
arbeid lokalt, men den internasjonale kontak-
ten må forbedres. Det er at av målene for de 
neste to årene.
En delegat dro til ele gatmøtet. Denne gangen 
ble det stilt til valg for executive comitee. 
Så langt har det vert en betydelig mailutveks-
ling knyttet til hvem og hvor det neste forum 
skal arrangeres.
Vi har nå landet på Firenze som arrangørby for 
2018.
Neste møte i Executive komiteen er i april 
2017.

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. I seksjonen for voksne har det 
vært lite aktivitet i 2016, men Institutt for 
psykoterapi tok i desember initiativ til et møte 
med delegatene i de to andre norske institut-
tene som er medlem av EFPP. Henvendelsen til 
Institutt for Gruppeanalyse (IGA) og Institutt 
for Barne- og Ungdomspsykoterapi (IBUP) ble 
tatt vel i mot. Møtet er fastsatt til januar 2017. 
Hensikten med møtet er å bli bedre kjent før 
delegatmøtet i Berlin 3-5.mars 2017, og drøfte 

muligheten for et mer formalisert samarbeid 
mellom instituttene som er organisert i EFPP. 
De fleste andre land som er medlem av EFPP 
har dannet nasjonale nettverk, mens institut-
tene 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 2016 ikke noen formelle møter med 
Helsedirektoratet. Instituttet er med i et 
samarbeid med andre institutter som tilbyr 
psykoterapiutdanning, SU, og dette forumet 
har rettet en felleshenvendelse til H Dir med 
ønske om kontakt. 
Psykolog Ingunn Aanderaa Opsahl fra styret 
har representert Instituttet i de siste møtene 
her. 

Kandidatmedlemsmøte
Dette ble avholdt i forkant av 
Generalforsamlingen og det ble valgt en ny 
representant fra innføringsseminar til styret, 
mens tidligere representant fra videregående 
seminar gikk ut. 
Kandidatmøtet vedtok å fremme sak for Styret 
vedrørende kandidatenes representasjon i 
utvalgene
Samarbeid med Norsk psykoanalytisk institutt 
og forening
Begge instituttene er med i «Samhandlings-
rådet for videre og etterutdanning innen 
psykisk helsevern», (SU), som arbeider for 
forutsigbar finansiering av offentlige tilskudd til 
instituttene. 

Psykodynamisk 
fordypningsprogram for 
psykologer:
Norsk Psykoanalytisk Institutt og Institutt for 
Psykoterapi har tidligere sammen arrangert et 
psykodynamisk fordypnings-program til 
spesialiteten i klinisk psykologi, godkjent av 
Norsk Psykologforening. Det siste kurset ble 
avsluttet i juni 2016. 
Norsk psykologforening har nå vedtatt nye 
spesialistregler, og det er søkt om godkjenning 
av nytt kursprogram til spesialiteten i voksen 
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psykologi. Søknaden er ikke blitt godkjent og 
en styringsgruppe med to psykologer fra IFP 
og to fra NPI arbeider med ny søknad. 

Samarbeid med Norsk 
psykologforening
Styringsgruppen for det tidligere «psykodyna-
misk fordypningsprogram for psykologer» har 
arbeidet med ny søknad om godkjenning av 
kurs tellende til spesialiteten i voksenpsyko-
logi. Søknaden har ikke blitt godkjent og i den 
forbindelse har psykologforeningen blitt 
kontaktet og vært i møte med repr for sty-
ringsgruppen. Undervisningsleder arbeider 
med søknad om godkjenning av vår utdanning 
til spesialiteten i psykoterapi. 

Samarbeid med Den norske 
legeforening
Instituttet var invitert til det årlige møtet med 
psykoterapiutvalget 27.oktober, møtet ble 
holdt i IGA’s lokaler, 3.etg i Fridtjof Nansens 
vei 2.
Programmet på møtet var: 
1. Status ved instituttene. Rekruttering. 
2. Veiledersituasjonen i de tre terapiformene. 
3. Obligatoriske kurs i psykoterapi i spesia-

listutdannelsen. Innhold og organisering
4. Eventuelt
Det ble orientert om rapporten fra en arbeids-
gruppe nedsatt av styret i Norsk Psykiatrisk 
forening som har kommet med forslag til ny 
organisering av psykoterapiveiledning for LIS. 
Alle medlemmer i NPF er invitert til å komme 
med høringssvar til denne rapporten, institut-
tets medlemmer ble oppfordret til å sende inn 
høringssvar, og styret ved instituttet har sendt 
inn høringssvar.  

Samarbeid med TVUPP: 
Instituttet var i september invitert til møte med 
TVUPP, tilskuddsordningen for videregående 
utdanning i psykoterapi og psykoanalyse, 
undervisningsleder deltok på møtet. Ordningen 
fortsetter som før, utvidet med at kandidater 
på videregående seminar på karakteranalytisk 
institutt også er innlemmet i ordningen. 

Samarbeid med andre: 
Undervisningsleder og en repr fra styret var 
16.desember i møte med to representanter fra 

IBUP for å planlegge et samarbeid om 
utdanningen ved de to instituttene. 

Samarbeid mellom Instituttet og 
leietakerne i Nydalsveien 15
Det er ukentlige møter mellom leietakerne og 
daglig ledelse om løpende drift og faglige 
spørsmål som ivaretar en viktig kontakt med 
det kliniske miljøet.
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REGNSKAP 2016 OG 
REVISJONSBERETNING 

ÅRSMELDING 
Etikkutvalget 2016

Etikkutvalget
Utvalgerts medlemmer: Anne Mediaas Faanes, 
Knut Bakstad og Gjermund Tveito
Utvalget har i 2016 ikke hatt henvendelser 
som er tatt opp til behandling. 

Resultatrapport
Institutt for Psykoterapi
1 / 2016 - 12 / 2016

Totalt Totalt Avd. 1 Avd. 2 Avd. 3 Avd. 6 Avd. 7
Kontonavn/Tekst Note 2015 2016 Kandidat MedlemFordypning Fond Bøker

Netto driftsinntekter 4 -6 092 422 -5 809 636 -5 297 550 -443 400 -60 838 0 -7 848

Netto vareforbruk 5 1 039 415 846 885 613 644 171 524 1 271 60 445 0

Bruttofortjeneste, driftsinntekter - vareforbruk -5 053 008 -4 962 751 -4 683 906 -271 876 -59 567 60 445 -7 848

Netto personalkostnader 6 2 092 284 2 358 589 2 178 311 0 0 180 278 0
Netto driftskostnader 7 1 869 740 1 989 145 1 855 795 133 350 0 0 0
Netto salgs- og adm.kostnader 8 807 541 753 400 690 027 63 373 0 0 0

Sum driftskostnader 4 565 565 5 101 134 4 724 133 196 723 0 180 278 0

Driftsoverskudd/underskudd -283 443 138 383 40 227 -75 153 -59 567 240 723 -7 848

Netto finansposter -1 551 -1 074 -1 074 0 0 0 0

Årsoverskudd (-) / Årsunderskudd -284 993 137 308 39 153 -75 153 -59 567 240 723 -7 848

Andel resultat til Norsk Psykoanlytisk Inst., avd. 3 113 186 0 0 0 0 0 0
Overføres fra Fond for faglig fordypning 0 -240 723 0 0 0 -240 723 0
Overføres fra egenkapital 171 809 103 415 -39 153 75 153 59 567 0 7 848
Sum forslag til disponering 9 284 994 -137 308 -39 153 75 153 59 567 -240 723 7 848

Resultatrapport
Institutt for Psykoterapi
1 / 2016 - 12 / 2016

Totalt Totalt Avd. 1 Avd. 2 Avd. 3 Avd. 6 Avd. 7
Kontonavn/Tekst Note 2015 2016 Kandidat MedlemFordypning Fond Bøker

Netto driftsinntekter 4 -6 092 422 -5 809 636 -5 297 550 -443 400 -60 838 0 -7 848

Netto vareforbruk 5 1 039 415 846 885 613 644 171 524 1 271 60 445 0

Bruttofortjeneste, driftsinntekter - vareforbruk -5 053 008 -4 962 751 -4 683 906 -271 876 -59 567 60 445 -7 848

Netto personalkostnader 6 2 092 284 2 358 589 2 178 311 0 0 180 278 0
Netto driftskostnader 7 1 869 740 1 989 145 1 855 795 133 350 0 0 0
Netto salgs- og adm.kostnader 8 807 541 753 400 690 027 63 373 0 0 0

Sum driftskostnader 4 565 565 5 101 134 4 724 133 196 723 0 180 278 0

Driftsoverskudd/underskudd -283 443 138 383 40 227 -75 153 -59 567 240 723 -7 848

Netto finansposter -1 551 -1 074 -1 074 0 0 0 0

Årsoverskudd (-) / Årsunderskudd -284 993 137 308 39 153 -75 153 -59 567 240 723 -7 848

Andel resultat til Norsk Psykoanlytisk Inst., avd. 3 113 186 0 0 0 0 0 0
Overføres fra Fond for faglig fordypning 0 -240 723 0 0 0 -240 723 0
Overføres fra egenkapital 171 809 103 415 -39 153 75 153 59 567 0 7 848
Sum forslag til disponering 9 284 994 -137 308 -39 153 75 153 59 567 -240 723 7 848
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Noter
Institutt for Psykoterapi
1 / 2016 - 12 / 2016

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1

Resultat- og balanseregnskapene omfatter alle aktive avdelinger i Institutt for Psykoterapi i 2016.
Balanseregnskapet er vist samlet for alle avdelinger. Resultatregnskapet er vist samlet og pr. avdeling; 
Avdeling 1 Kandidatundervisning
Avdeling 2 Medlemsaktiviteter
Avdeling 3 Fordypningsseminar
Avdeling 6 Fond for faglig fordypning
Avdeling 7 Boksalg

Note 2 Avdeling 1 mot budsjett

Kontonavn/Tekst Regnskap Budsjett
2016 2016

Offentlige tilskudd -2 697 330 -2 600 000       
Seminar -1 755 000 -1 681 000       
Leieinntekter -814 670 -833 000          
Seminarrom leie -30 550 0
Netto driftsinntekter -5 297 550 -5 114 000       
Seminarutgifter 232 767 230 000           
PEPweb 225 055 225 000           
Honorar lærer selvst.næring 155 823
Netto vareforbruk 613 644 455 000           
Bruttofortjeneste, driftsinntekter - vareforbruk -4 683 906 -4 659 000       
Fast lønn 898 683 910 000           
Lønn lærere 946 586 1 161 000        
Lønn andre 3 675 30 000             
Lønn avsetninger -20 444 0
Påløpne feriepenger 114 769 112 000           
OTP - Obl.Tjenestepensjon 22 123 31000
Betalt OTP 22 139 15 000             
Motkonto for gruppe 52 -22 123 -27 000            
Styrehonorar 10 000 40 000             
Arbeidsgiveravgift 255 526 300 000           
Arbeidsgiveravg av FP 16 177 16 000             
Refusjon  sykepenger -68 800 0
Netto personalkostnader 2 178 311 2 588 000        
Avskrivn.på byggn./fast eiend. 28 128 28 000             
Leie lokaler 1 061 268 1 055 500        
Renhold 67 239 65 000             
Andre kostnader lokaler 16 182 30 000             
Annen leiekostnad 10 770 9 000               
Inventar 11 395 30 000             
Datakostnader inkl lisenser og 232 655 200 000           
Data konsulent og suppurt 28 544 -                   
Rep.og vedl. kontorutstyr 1 074 6 000               
Revisjonshonorar 50 416 70 000             
Regnskapstjenester 25 054 50 000             
Juridisk bistand 23 875 -                   
Innleid sekretærhjelp 169 039 -                   
Kontorrekvisita 5 682 15 000             
Aviser, tidsskrifter,bøker 47 308 65 000             
Faglitteratur 2 419 5 000               
Møte, kurs, oppdatering ol 2 277 5 000               
Telefon 23 100 35 000             
Internett 43 128 42 000             
Porto 6 244 6 000               
Netto driftskostnader 1 855 795 1 716 500        
Bilgodtgj.oppgavepliktig 11 801 8 000               
Reisekostnader styret 4 037 15 000             
Reiser lærere 337 182 297 000           
Reisekostnader UE 9 341 2 000               
Reiser UK 31 491 25 000             
Reiser og diett m/overn.natt. 48 588 56 000             
Reiser og diett u/overnatt. 5 320 4 000               
Annonse kostnader 70 827 46 500             
Møtekostn. etterutdanning lære 18 157 105 000           
Møtekostn utvalg/UE 885 3 000               
Møtekostnader UK 2 991 3 000               
IFPS kontigent 73 601 74 000             
EFPP kontigent 10 964 12 000             
EFPP konferanse 11 075 -                   
Gaver 7 368 14 000             
Forsikringspremie 6 135 6 000               
Styre / møte kostnader 34 109 32 000             
Bank og kortgebyr 12 046 9 000               
Innkommet tidl.avskr.fordr. -5 892 -                   
Netto salgs- og adm.kostnader 690 027 711 500           
Sum driftskostnader 4 724 133 5 016 000        
Driftsoverskudd/underskudd, bruttofortjeneste - driftskostnader 40 227 357 000           
Renter av bankinnskudd -1 074 0
Netto finansposter -1 074 0
Overskudd/underskudd før skatt 39 153 357 000           
Netto skattekostnad, konto 8300-8399 0 0
Ordinært overskudd/underskudd 39 153 357 000           
Netto ekstraordinære poster, konto 8400-8699 0 0
Årsoverskudd (-) / Årsunderskudd 39 153 357 000           


