Forord til utviklingsplan for Norsk psykiatrisk forening 2016Mye arbeid var lagt ned av mange dyktige og engasjerte kolleger i utviklingsplanen for Norsk
psykiatrisk forening som utløp i 2015. I samarbeid med alle de 13 utvalgene i Norsk
psykiatrisk forening, kom styret fram til at i stedet for å revidere den gamle planen, ønsket vi
å lage en ny plan etter en annen mal og oppbygning. Dette ble orientert om både på årsmøtet i
2015 og i 2016.
Framfor å gå igjennom hele fagfeltet, ble det bestemt at alle utvalgene skulle skrive om
temaer som både er aktuelle faglig sett, men også fagpolitisk. Kapitlene fra utvalgene er bygd
opp utfra en felles mal, og det er lagt vekt på høy grad av leservennlighet for folk som er
opptatt av psykisk helse både i og utenfor fagmiljøet. Tanken er også at kapitlene skal kunne
brukes som innlegg i den fagpolitiske debatten framover.
Planen denne gangen blir dynamisk – det betyr at den bare vil finnes på nett, og at kapitler vil
legges til fortløpende ettersom nye temaer bringes på banen. Temaer som mister sin aktualitet
vil kunne arkiveres.
Planene vil ikke kunne dekke alle aspekter innenfor psykiatrifeltet, så vi har valgt temaer som
det er stort engasjement omkring blant medlemmene, samt innlegg fra eksterne bidragsytere
som utfordrer oss med tanke på de krav og forventninger samfunnet har til oss som en ledende
aktør i feltet.
Dersom medlemmene har tanker og ideer til temaer som bør være med, er det mulig å melde
ifra til styret (styret@npf.legeforeningen.no), så ser vi om utvalg i foreningen og/eller andre
skal utfordres til å bidra inn. Der enkeltpersoner står som forfattere av kapitler, er det fordi de
spesielt har blitt invitert av styret og utvalgene til å skrive.

God lesing!
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