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• Grunnlagsspørsmål 

• Kartlegging og diagnostikk  

• Rusmedisin 

• Behandling og behandlingsmetoder 

• Kunnskapshåndtering 



Kompetansekrav og kunnskapsgrunnlag  

for rusmedisin 

• Er spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin noe helt 

for seg selv? 

• Er det andre kompetansekrav til våre LIS enn til 

andre? 

• Er kunnskapsgrunnlaget annerledes? 

 

 

 

 



Kompetansekrav og kunnskapsgrunnlag  

for rusmedisin 

• Er spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin noe helt 

for seg selv? Ja 

• Er det andre kompetansekrav til våre LIS enn til 

andre? Nei 

• Er kunnskapsgrunnlaget annerledes? Ja 

 

 



Spesialistregler generelt 

• Et omfattende regelverk under endring men 

fremdeles lever: 

Generelle bestemmelser for  

spesialistutdanning av leger 

Fastsatt av Helse- og: omsorgsdepartementet i 2009. 

endret (jf. § 9) 19. desember 2014 med hjemmel i § 3 

andre ledd i forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om 

spesialistgodkjenning av helsepersonell og 

turnusstillinger for leger. 



Spesialistregler generelt 

• Et tradisjonelt opplegg for spesialistutdanning i 

alle spesialiteter grunnstrukturen er gjenkjennelig 

• Spesialistutdanningen for leger er under endring, 

Helsedirektoratet har utarbeidet en helt ny 

organisering i et nytt format 

• Spesialistutdanningen for vår nye spesialitet 

følger ”gammel ordning” men vil bli revidert når 

den nye settes i gang  

• Det vil (selvsagt) bli overgangsordninger 



Kunnskap, kompetanse og ferdigheter 

• Teoretisk kunnskap  

• Faktisk kompetanse 

• Kliniske ferdigheter 



Kunnskap 

Viten  

Lærdom 

Erkjennelse eller innsikt 

Bevisst forståelse av noe 



Teoretisk kunnskap 
Fra generelle bestemmelser for spesialistutdanningen for leger 

Krav til kursutdanning i den enkelte spesialitet avgjøres av Helse- 
og omsorgsdepartementet eller den det bemyndiger etter 
forslag fra Den norske legeforenings sentralstyre i samråd med 
vedkommende spesialitetskommite.  

I de spesialiteter hvor det anses nødvendig eller hensiktsmessig 
kan det kreves deltakelse i obligatoriske kurs.  

I tilslutning til enkelte vesentlige kurs, kan det kreves prøve 
og/eller levering av et skriftlig arbeid. 

I den enkelte spesialitet kan det etter nærmere fastsatte regler. gis 
adgang til å erstatte en del av den valgfrie kursutdanning med 
et skriftlig arbeid. 

Deltakelse i kongresser godkjennes vanligvis ikke som ledd i 
spesialistutdanningen. 



Kurskrav i vår spesialitet 

• 270 timer, herav  

• Obligatoriske kurs i rus- og avhengighetsmedisin: 240 timer 

• Valgfrie kurs godkjent for spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin: 30 

timer 

• Obligatoriske kurs vil være en blanding av grunnkurs og emnekurs.  

• Obligatoriske kurs avsluttes med kursprøve der dette er besluttet.  

• Kursundervisningen inkluderer kurs i kommunikasjon, etikk, 

systemforståelse, kvalitetsarbeid, lover, forskningsforståelse og 

kunnskapshåndtering, administrasjon og ledelse.  

• I tillegg kreves obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og 

gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. 

• Legeforeningens kurs for tillitsvalgte kan erstatte obligatorisk emnekurs i 

administrasjon og ledelse (Fra tillitsvalgt til leder, modul 1-3). 



Kompetanse 

• Kvalifikasjon 

• Dyktighet til noe 

• Å kunne noe 

• Være i stand til 



Faktisk kompetanse 

• I juridisk språkbruk er kompetanse det 
myndighetsområdet en institusjon eller en person har til å 
treffe avgjørelser (bare leger kan skrive resepter) 

 

• Formell kvalifikasjon påkrevet for å ha rett til å utføre en 
type oppgave 

 

• Spesialistutdanning skal gi evne til problemløsning (ikke 
bare faktakunnskaper som gir myndighet) 



Kliniske ferdigheter 

• En lært kapasitet til å utføre forhåndsbestemt 

aktiviteter og arbeid 

• Deles inn i områdene generelle og spesifikke 

ferdigheter.  

• Generelle ferdigheter kan for eksempel inkludere 

prioritering, teamarbeid, ledelse, kvalitetsarbeid 

• Spesifikke ferdigheter er nødvendige/nyttige for en 

bestemt jobb.  

 



Kompetansekrav og kunnskapsgrunnlag  

for rusmedisin 

• Er spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin noe helt 

for seg selv? Ja 

• Er det andre kompetansekrav til våre LIS enn til 

andre? Nei 

• Er kunnskapsgrunnlaget annerledes? Ja 

 

 



Målbeskrivelse, krav til kunnskap 

• Rusmidlenes farmakologi 

• Nevrobiologisk grunnlag 

• Betydning av tidlige belastninger, samvariasjon og følgetilstander 

• Psykososiale forhold 

• Forebygging 

• Rusmiddeltesting av biologisk materiale 

• Behandling og rehabilitering 

• Brukermedvirkning og empowerment 

• Rammeverk 

• Samhandling og samarbeid 

• Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning 

• Kunnskap om generelle emner 



Rusmidlenes farmakologi 

 De enkelte rusmidlenes/legemidlenes virkemåte og effekt  

• Dempende rusmidler/legemidler 

• Stimulerende rusmidler/legemidler 

• Hallusinogene rusmidler 

• Nyere syntetiske rusmidler 

• Androgene anabole steroider 

 Rusmidlenens / legemidlenes omsetning i kroppen (farmakokinetikk) 

 Rusmidler og vanedannende medikamenters effekt på fosteret 

 Toksikologi 

 Teratologi 

 Farmakodynamiske interaksjoner 

 Farmakokinetiske interaksjoner 

 Farmakologisk behandling av ruslidelser 

 Farmakologisk behandling av lettere psykiske lidelser 

 



Nevrobiologisk grunnlag 

• Nevrobiologisk forståelse av rusmiddelbruk og avhengighetsutvikling 

• Nevrobiologiske markører for bruk; typer og indikasjoner 

• Genetiske forhold knyttet til avhengighet og rusmidler 

• Sårbarhet, risiko- og beskyttende faktorer 

• Forståelse av ikke kjemisk avhengighet, nettbruk, spillavhengighet 

etc 

 



Betydning av tidlige belastninger, 

samvariasjon og følgetilstander 

• Overgrep i barndommen og incest 

• Rus og vold (offer, overgriper, voldsrisikovurderinger) 

• Rus og kriminalitet 

• Prostitusjon 

• De vanligste psykiske lidelsene som forekommer sammen med rusmiddelbruk 

• Samvariasjon mellom rusmiddelbruk og psykiske lidelser 

• Kriser, traumer, PTSD og suicidologi 

• Rusrelaterte barne- og ungdomspsykiatriske tilstander og de sentrale tjenestene 

• De vanligste somatiske tilstandene som forekommer sammen med rusmiddelbruk 

(innen indremedisin, infeksjonsmedisin, nevrologiske sykdommer etc) 

• Forgiftningstilstander/overdoser ved de ulike rusmidlene/vanedannende legemidler og 

blandinger av disse 

• Samvariasjon mellom rusmiddelbruk og somatiske tilstander 

• Bruk av rusmidler og vanedannende legemidler under svangerskapet 

• Foreldreskap og nåværende eller tidligere rusmiddelbruk 

 



Psykososiale forhold 

• Tilknytning og samspill 

• Oppvekstforholds betydning 

• Generasjonsperspektivet 

• Barn av foreldre med rusmiddelbruk  

• Familier hvor en eller flere bruker rusmidler og/eller har psykisk sykdom 

• Vold og traumer i nære relasjoner 

• Rusmiddelbruk og utdanning 

• Kulturell bakgrunn og rus 

• Forståelse av den sosiale karrieren for pasienter med rus- og 

avhengighetstilstander 

• Forekomst av rusmiddelbruk og følger i ulike deler av arbeidslivet 

• Nettverkets betydning 

• Ressurskartlegging og vekstfremmende metoder 

 



Forebygging 

• Forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 

• Effekter av folkeopplysningsarbeid, ulike typer kampanjer og tiltak 

• Primær-, sekundær- og tertiærforebygging 

• Helsestasjonen som forebyggende arena 

• Skolehelsetjenesten som forebyggende arena 

• Arbeidslivet som forebyggende arena 

• Andre forebyggende arenaer 

 



Rusmiddeltesting av biologisk materiale 

• Prinsipper for rusmiddeltesting 

• Ulike prøvematerialers fordeler og ulemper 

 



Behandling og rehabilitering 

• Lege-pasientforholdet i rusbehandling 

• Bruk av ulike screeningmetoder og utredningsverktøy; indikasjoner 

og kontraindikasjoner 

• Ulike målsettinger ved behandling  

• økt livskvalitet/skadereduksjon/rusfrihet 

• Tidlig intervensjon som metode 

• Skadereduserende tiltak overfor rusavhengige 

 



Behandling og rehabilitering 

• Ulike behandlingsmessige tilnærminger; kunnskapsgrunnlag, 

indikasjoner og effekt 

• Minimal intervensjon («brief intervention») 

• Motiverende intervju 

• Psykoterapi 

• Løsningsfokusert tilnærming 

• Ulike miljøterapeutiske tilnærminger 

• Psykoedukasjon som metode 

 



Behandling og rehabilitering 

• Hvordan kombinere farmakologisk behandling med andre metoder 

• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

• Behandling i forskjellige livsfaser 

• Ungdom og rus 

• Rusmiddel- og legemiddelbruk og graviditet 

• Tidligere eller nåværende rusmiddelbruk og sped- og 

småbarnsperiode 

• Eldre og rusmiddelbruk (inkludert endret farmakokinetikk) 



Behandling og rehabilitering 

• Kjønnsspesifikk behandling 

• Samtidig behandling av rusmiddelbruk og psykiske lidelser (ROP) 

• Behandling av rusmiddelrelaterte somatiske lidelser (inkludert 

HIV/AIDS og hepatitt A, B og C) 

• Behandling av rusmiddelbrukere i fengsel; rusmestringsenheter, § 12 

soning (straffegjennomføringsloven), overgang 

fengsel/behandling/framtidsplan 

• Helsepersonell med ruslidelser 

• 12-trinnsmodeller 

• Terapeutiske samfunn, kollektiver, recovery-orientert praksis 

• Nettbaserte behandlingstiltak 



Brukermedvirkning og empowerment 

• Kunnskap om brukermedvirkning (system- og individnivå) og 

brukerorganisasjoner 

• Brukeren som hovedaktør i eget liv, fokus på ressurser og sterke 

sider hos den enkelte bruker 

• Lærings- og mestringstiltak 

• Brukererfaring og brukerkompetanse 

• Selvhjelpsgrupper 

• Empowerment  (mestring) som metode 

• Brukerinitierte og brukerstyrte tiltak 

• Likemannsarbeid og fadderordninger 

• Nettbaserte behandlingstiltak 

 



Rammeverk 

• Lovverk som regulerer TSB 

• Bestemmelser om tilbakehold etter helse- og omsorgstjenesteloven, 

inkludert opplysningsplikt til NAV/sosialtjeneste 

• Lov om psykisk helsevern inkludert bestemmelser om tvang 

• Aktuelle forskrifter og rundskriv (inkludert førerkortforskrift) 

• Organisering og struktur  av TSB 

• Aktuelle nasjonale faglige retningslinjer og veiledere 

• Helsetilsynets rolle 

• Pasientrettigheter 

 



Samhandling og samarbeid 

• TSB og det fler-profesjonelle aspektet ved fagfeltet; kunnskap om 

andre faggruppers kompetanse 

• Individuell plan 

• Ansvarsgruppearbeid 

• Samarbeid med ulike instanser i kommunen (NAV/sosialtjeneste, 

helsetjeneste, barnehage/skole, PPT, barnevernstjeneste etc) 

• Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommune 

• Samarbeid med ulike instanser i spesialisthelsetjenesten 

• Samarbeid med politi, kriminalomsorg og fengselshelsetjenesten 

• Samarbeid med arbeidslivet, AKAN 

• Samhandlingsreformen 

• Liaisonvirksomhet 

 



Kvalitetsforbedring, evaluering, forskning 

• Kvalitetsindikatorer og kvalitetsforbedringsverktøy 

• Kunnskap om metoder for evaluering av egen praksis/virksomhet 

• Grunnleggende kunnskap om forskningsmetoder og statistikk 

 



Kunnskap om generelle emner 

• Ledelse 

• Etikk 

• Kunnskapshåndtering/forskning 

• Kommunikasjon 

 



Krav til ferdigheter 

• Diagnostikk og differensialdiagnostikk 

• Samvariasjon og følgetilstander 

• Brukermedvirkning 

• Psykososiale forhold 

• Forebygging 

• Avrusning, utredning, diagnostisering, behandling, rehabilitering 

• Samhandling og samarbeid 

• Rammebetingelser 

• Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning 

 

 



Diagnostikk og differentialdiagnostikk 

• Diagnostikk av rusmiddelbruk, legale, illegale, vanedannende 

legemidler; dopingmidler, syntetiske rusmidler; skadelig bruk og 

avhengighetstilstander 

• Diagnostikk av avhengighetstilstander som ikke er utløst av 

rusmidler, som spilleavhengighet, internettavhengighet 

• Differensialdiagnostikk ved alle typer ruslidelser 

• Symptomer og tegn på bruk av rusmidler 

 



Samvariasjon og følgetilstander 

• Diagnostisering og grunnleggende behandling av de vanligste 

psykiske lidelser 

• Samarbeid med psykisk helsevern om  ROP-pasienter som trenger 

samtidig behandling av ruslidelse og alvorlig psykisk sykdom 

• Diagnostisering og grunnleggende behandling av de vanligste 

somatiske lidelsene hos ruspasienter 

• Samarbeid med kommunehelsetjeneste / fastlege om somatiske 

lidelser 

• Samarbeid om behandling av somatiske lidelser med relevant 

spesialisthelsetjeneste (når dette er nødvendig) 

• Behandling av rusmiddelbruk og vanedannende legemidler (inklusive 

LAR-medikamenter) under svangerskapet; samarbeid med relevant 

spesialisthelsetjeneste 

 



Brukermedvirkning 

• Kartlegging av pasientens ressurser 

• Legge vekt på bruk av pasientens egne ønsker og ressurser i 

behandlingen 

• Anbefale pasienter å benytte seg av selvhjelpsgrupper som AA/NA 

• Nyttiggjøre seg brukerråd i egen virksomhet 

• Brukerinvolvering (feed-back verktøy) 

• Brukermedvirkning i forskning 

 



Psykososiale forhold 

• Kartlegging av nettverk og mestring av nettverksintervensjoner 

• Samarbeid med skole, andre utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv 

• Identifisere tiltaksbehov i familienettverk 

• Bruk av differensierte målsettinger, individuell plan og 

ansvarsgrupper som ledd i langsiktig behandling og rehabilitering 

• Forståelse av samhandling og psykososiale metoder i de ulike faser 

av behandlingen (akutt/øyeblikkelig hjelp, avrusning, poliklinisk 

behandling, utredning og kortere/lengere døgnbehandling) 

• Ha kunnskap om reaksjoner og tilstander hos personer som er nær 

tilknyttet rusmiddelbrukeren. Kunne iverksette behandling og 

hjelpetiltak for pårørende. 

 



Forebygging 

• Bruk av pedagogiske og metodiske verktøy i forhold til 

helseopplysning og holdnings-skapende arbeid 

 



Avrusning, utredning, diagnostisering, 

behandling og rehabilitering 

• Lege-pasientforholdet 

• Akuttbehandling av pasienter med rus og avhengighetstilstander 

• Avrusning fra forskjellige rusmidler, vanedannende medikamenter, 

dopingmidler, syntetiske rusmidler 

• Oppfølging etter overdosetilstander 

• Behandling av pasienter med rus- og avhengighetstilstander med 

medikamentelle metoder, herunder legemiddelassistert rehabilitering, 

behandling av alkoholavhengighet og nedtrapping fra 

benzodiazepiner og andre avhengighetsskapende medikamenter 

• Gruppebehandling 

 



Avrusning, utredning, diagnostisering, 

behandling og rehabilitering 

• Minimal intervensjon («brief intervention») 

• Aktuelle evidensbaserte behandlingsmetoder (eks motiverende 

intervju, kognitiv atferdsterapi) 

• Behandling av følgetilstander til alkoholavhengighet 

• Behandling av somatiske komorbide tilstander 

• Smertebehandling og rusavhengige pasienter 

• Behandling av samtidig rus- og psykisk lidelse der pasienten ikke 

skal behandles i psykisk helsevern 

• Differensialdiagnostiske vurderinger av sammensatte lidelser 

• Pasient- og pårørendeundervisning 

• Pårørendebehandling 

 

 



Samhandling og samarbeid 

• Samarbeid innen TSB 

• Konsultasjon- og liaisontjenester til andre deler av 

spesialisthelsetjenesten 

• Samarbeid og veiledning av kommunehelsetjenesten 

• Samarbeid med sosialtjeneste/NAV, barnevern 

• Samarbeid med ACT-team og andre oppsøkende tjenester 

• Samarbeid med brukerorganisasjonene 

• Samarbeid med pårørende og pårørendeorganisasjoner 

• Samarbeid med frivillige organisasjoner 

 



Rammebetingelser 

• Anvendelse av aktuelt lovverk 

• Vurdering av trygdemedisinske forhold ved rusmiddelbruk 

 



Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning 

• Kvalitetsforbedrende metoder 

• Systematisk evaluering av individrettet behandling 

• Vurdere kunnskapsgrunnlag for behandlingsmetoder og egen 

virksomhet og bruke kunnskapsbaser i kliniske problemstillinger 

 



Krav til holdninger:  

Kommunikasjon, samarbeid og etisk refleksjon 

• Spesialister i rus- og avhengighetsmedisin skal ha evne til åpen og 

respektfull kontakt og kommunikasjon med pasienter og pårørende 

• Spesialisten må kunne vise innlevelse og empati og etablere gode 

relasjoner også når samhandlingen er utfordrende 

• Legen skal gjennom spesialiseringen utvikle gode evner til tverrfaglig 

og tverretatlig samarbeid 

• Legen utvikler gjennom spesialistutdanningen sin kompetanse til å 

integrere ulike faglige synsvinkler til en helhet 

• Legen utvikler evne til etisk refleksjon rundt vanskelige 

problemstillinger i samarbeid med andre profesjoner i TSB 

 



Utfordring 

• Kunnskapsgrunnlaget er svakt 

• Det er lite evidensbasert kunnskap å ”lene seg på”. 

• Gjenspeiles når man skal etterprøve anbefalinger i 

nasjonale faglige retningslinjer i GRADE system 

• Lite klinisk forskning om behandlingseffekt 

 

 

 

Dette får dere høre mer om fredag 

 

 



Hva gjør vi da? 

• Leter opp den gode fag-litteraturen 

• Er kritiske, spørrende og ydmyke 

• Er kreative og nysgjerrige 

• Etterprøver og evaluerer 

• Bidrar til forskning 

 

 

 

 

 



Hva gjør vi da? 

• Leter opp den gode fag-litteraturen 

• Er kritiske, spørrende og ydmyke 

• Er kreative og nysgjerrige 

• Etterprøver og evaluerer 

• Bidrar til forskning 

 

• What matters to you – i stedet for what’s the 

matter with you? 

 

 

 


