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Hva er en rolle? 

• En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner 
som forventes av en person som innehar en 
bestemt posisjon i samfunnet og som 
forventes av andre i forhold til denne 
personen (Bronfenbrenner 1979, s 85) 
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Hva former legerollen i TSB ? 

lege 

Relasjon Pasient og 
teamet   

pasient grupper  

Teamet, kollegaer, andre 
faggrupper 

Relasjon til Organisasjon 
Avdelingsstruktur  - plass i 
organisasjonen 

Andre faggrupper 

Behandlingsnivåer 

Samarbeidspartnere 

Relasjon til Samfunnet 

Lover  og forskrifter 
førekortforskrift og LARforsk. 

Politiske føringer og 
beslutninger 

Nasjonale rettningslinjer 
Holdninger og fordommer 

Spesialistutdanning 

 

Relasjon til oss selv. 

Vår egen definisjon og 
utforming av rollen 

Yrkesetikk 

Fagutvikling  
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Hvilke aktiviteter inngår i legerollen? 
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Syv Aktiviteter  

1. Utøve Medisinsk ekspertise 

2. Utøve Profesjonalitet 

3. Kommunikasjon 

4. Akademia 

5. Samarbeide 

6. Lede 

7. Fremme helse 
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Utøve medisinsk ekspertise 
 

• Vi har en grunnutdanning som er spesifikk  

• Spesialistutdanning  i henhold til en 
målbeskrivelse 
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Målbeskrivelse for spesialiteten i rus 
og avhengighetsmedisin  

 
– 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  
• Rammeverket  
• Samhandling og samarbeid  
• Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning  
• Kunnskap om generelle emner  

– Krav til ferdigheter  
• Diagnostikk og differensialdiagnostikk  
• Samvariasjon og følgetilstander  
• Brukermedvirkning  
• Psykososiale forhold  
• Forebygging  
• Avrusning, utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering  
• Samhandling og samarbeid  
• Rammebetingelser  
• Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning  

– Krav til holdninger: Kommunikasjon, samarbeid og etisk refleksjon 
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Utøve medisinsk ekspertise 
 

• Vi har en grunnutdanning som er spesifikk  
• Spesialistutdanning  i henhold til en 

målbeskrivelse 
• Kompetanse i forhold til å undersøke, 

diagnostisere og behandle pasienten 
• Bringe kompetanse inn i organisasjonen  
• Sørge for oppgavefordeling i forhold til pasienter 

på ulike behandlingstrinn. 
• Bringe rus- og avhengighetsmedisinske 

kunnskaper inn i samfunnet  
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Utøve profesjonalitet 
 

• Kunne forholde seg til egne og andres 
begrensninger 

• Etiske refleksjoner og prioriteringer 

• Forholde seg til myter og fordommer 

• Organisasjonskultur 

• Prioriteringer i organisasjonen  

• Bringe inn etiske refleksjoner i 
samfunnsdebatten 
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Kommunikasjon 
 

• Mestre kommunikasjon med: 
– Pasient 

– Pårørende 

– Team 

• Mestre kommunikasjon med: 
– Andre ledd i organisasjon 

– Samarbeidspartnere 

• Mestre kommunikasjon om kunnskaper og 
problemstillinger i forhold til samfunn, nasjonalt 
og internasjonalt 
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Samarbeider 

• Mestre samarbeid med: 
– Pasient 

– Pårørende 

– Andre faggrupper 

• Mestre samarbeid med: 
– Andre ledd i organisasjonen 

– Samarbeidspartnere 

• Mestre samarbeid med: 
– Andre aktører på regionalt og nasjonalt nivå 
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Leder 
 

• Leder 
– Egen tid og prioriteringer 

– Sikre forsvarlighet 

– Behandlingen av den enkelte pasient 

– Arbeidsfordeling i teamet 

• Ledelse i forhold til  
– Pasientforløp 

– Fagutvikling  

• Ledelse i forhold til overordnet fagutvikling 
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Akademia 
 

• Kunne innhente og vurder nye kunnskaper 

• Kunne videreføre egen læring 

• Bidra i andres læringsprosesser 

• Veilede andre i sin videreutdanning 

• Undervise pasienter 

• Bidra til utdanning, læring på organisasjonsnivå 

• Bidra til at nye kunnskaper utvikles og tas i bruk i 
helsevesenet og samfunnsnivå  
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Helsefremmer 
 

• Bidra til pasient sikkerhet og personalsikkerhet 

• Bidra med informasjon og legge til rette for 
helsefremmende tiltak 

• Bidra til helsefremmende miljø og tiltak på 
organisasjonsnivå 

• Bidra til helsefremmende tiltak på 
samfunnsnivå 
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