Årsrapport 2014
Styret har bestått av:
Guri Spilhaug, leder
Rune Tore Strøm, nestleder
Dagfinn Haarr, kasserer
Bjørg Hjerkinn
Eva Skudal
Kristin Nygård-Odeh
Svein Skjøtskift
Det har vært avholdt 3 styremøter, 29.jan, 2.mars, 18.sept.
Styret har kommunisert på e-post om aktuelle saker.
Styret har ikke vært på noen studietur i 2014.
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin er en fagmedisinsk forening hvor
medlemmene foreløpig ikke er spesialister i det aktuelle fagfeltet. NFRAM har til sammen
154 medlemmer, 33 hovedmedlemmer og 121 assosierte medlemmer. Dette er et godt resultat
når vi tar i betraktning at alle spesialister automatisk er hovedmedlem i den fagmedisinske
foreningen som tilsvarer spesialiteten, dersom man ikke gir beskjed om noe annet.

Styret har gitt høringsuttalelser til følgende høringsutkast:
 Alkolås som alternativ til tap av førerett som en del av program mot ruspåvirket
kjøring.
 Førerkortprosjektet
 Inhalasjon av heroin i sprøyterom
 Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen
 Evaluering av EAT-samarbeidet
 I tillegg til har Eva Skudal skrevet et høringssvar til legeforeningen i anledning en førhøring knyttet til førerkortprosjektet.
 IS-2014 Veileder til forskrivning av vanedannende legemidler
 Forskrift om forhold knyttet til egenandel på ruspoliklinikk
 Fritt behandlingsvalg
 Egenandeler ved RuPo
 Ide-fase OUS Campus Oslo
 Forslag om at Pregabalin flyttes fra forskrivningsgruppe C til B
 Fastlegenes reservasjonsmulighet mot henvisning til abortinngrep
 Praksiskonsulentordingen



Psykologers henvisningsrett

Alle høringsuttalelser lastes opp elektronisk og er tilgjengelige for alle på Legeforeningens
hjemmesider under høringer. Bruk ”min side”.

Informasjon om styremedlemmenes virksomhet innenfor fagfeltet i 2014:
 Rune Tore Strøm leder spesialitetskomiteen som har videreutviklet forslag til
kursvirksomhet i forståelse med Helsedirektoratet.
 Rune Tore Strøm leder arbeidsgruppen i Helsedirektoratet som skal revidere
prioriteringsveilederen.
 Rune Tore Strøm er leder av utdanningsutvalget for rus- og avhengighetsmedisin i
Oslo universitetssykehus
 Rune Tore Strøm er ofte benyttet som innleder og foreleser i rusmedisinske tema.
 Bjørg Hjerkinn er medlem av spesialitetskomiteen.
 Bjørg Hjerkinn er medlem i referansegruppa til Nasjonalt Kompetansetjeneste TSB
 Bjørg Hjerkinn er leder av utdanningsutvalget for rus- og avhengighetsmedisin, ARA,
Sørlandet Sykehus
 Bjørg Hjerkinn jobber med rusforskning med hovedinteresse barns oppvekst og
utvikling i hjem med rus. Spesialinteresse er forhold rundt sped og småbarns psykiske
helse og holder forelesninger om temaet i ulike fora.
 Eva Skudal er valgt som Landsstyrerepresentant i valggruppe 6, vara er Kristin
Nygaard-Odeh og Rune Tore Strøm. Eva Skudal deltok på landsstyremøtet på Soria
Moria i mai 2014, det gjorde også Guri Spilhaug.
 Svein Skjøtskift leder og Eva Skudal deltar i undervisningsutvalget i Bergen,
administrerer og deltar praktisk i internundervisningen for LIS i rus- og
avhengighetsmedisin, Helse Bergen og Stiftelsen Bergensklinikkene.
 Svein Skjøtskift og Eva Skudal stiftet lokalforening av NFRAM i Helse Vest og de
arrangerer en kursrekke hvert semester med godkjente kurs.
 Svein Skjøtskift er webredaktør for NFRAM sine nettsider.
 Svein Skjøtskift deltok i arbeidet med IS-2014 Veileder til forskrivning av
vanedannende legemidler, ledet av Helsedir.
 Svein Skjøtskift skal delta i arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny
førerkortforskrift
 Svein Skjøtskift leder referansegruppen for Kompetansetjenesten Rus og psykiatri
 Kristin Nygård-Odeh har ansvar for fordeling av høringer NFRAM skal svare ut.
 Dagfinn Haarr deltar i Helsedirektoratets gruppe som lager nasjonal retningslinje i
rusbehandling.
 Dagfinn Haarr er ofte benyttet som foreleser i rusfaglige tema.
 Guri Spilhaug møtte sammen med Legeforeningens visepresident Jon Helle i
Stortingets helse og omsorgskomite 14. januar om bruk av private tjenesteytere
innenfor TSB
 Guri Spilhaug har representert NFRAM på flere arrangementer i Legeforeningen om
blant annet den nye spesialiststrukturen som Helsedirektoratet arbeider med,
Legeforeningens helsepolitiske arbeid mm.
 Guri Spilhaug deltar i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som lager nasjonal faglig
retningslinje for avrusning.
 Guri Spilhaug er ofte benyttet som innleder og foreleser i rusmedisinske tema.



Rune Tore Strøm, Bjørg Hjerkinn, Dagfinn Haarr og Guri Spilhaug deltar i
Legeforeningens arbeid med satsningsområdet rus. Rune Tore Strøm leder denne
arbeidsgruppen.

Spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
Frem til 1.7.2014 har Guri Spilhaug hatt permisjon fra sitt arbeid i Oslo universitetssykehus
og arbeidet i Helsedirektoratet med formalia knyttet til den nye spesialiteten. Utkast til
regelverk for spesialiteten og overgangsregler samt en omfattende rapport ble oversendt
Helse- og omsorgsdepartementet 20.juni. Alle dokumentene er tilgjengelige på
www.nfram.no
HOD signaliserer at de vil ferdigbehandle saken innen utgangen av oktober.
Nyhetsbrev legges jevnlig ut på NFRAM sine nettsider.
Spesialitetskomiteen er bedt om å arrangere de neste obligatoriske overgangskurs, som
Helsedirektoratets obligatoriske overgangskurs i uke 44 2014. Planen er å arrangere dette
kurset i uke 23 2015, muligens i Tromsø. NFRAM vil delta i dette arbeidet.
Spesialitetskomiteen for rus- og avhengighetsmedisin vil bidra i saksbehandlingen av alle
søknader om spesialistgodkjenning etter overgangsregler ved at oppnevnte sakkyndige i
spesialitetskomiteen behandler alle søknader og gir anbefaling til Helsedirektoratet.
Spesialitetskomiteen for rus- og avhengighetsmedisin vil ha en rolle i saksbehandlingen av
søknader om godkjenning som utdanningsinstitusjon på samme måte som øvrige
spesialitetskomiteer og oppfølgingen av disse.

European Federation of Addiction Societies (EUFAS).
Organisasjonen har medlemsland i hele Europa. Hovedoppgaven til EUFAS er å skaffe til
veie forskningsmidler fra EU og EØS til forskning på rusfeltet.
Guri Spilhaug har vært ”prevention officer” i Executive Committee i EUFAS siden oppstarten
i Paris 2010 og har deltatt på årsmøter og øvrig aktivitet via epost. Det er to andre medlemmer
i Committee of prevention, Cristina Ribeiro, Portugal og Amador Calafat, Spania.
Notat om forebygging på europeisk nivå som EUFAS kan bidra til ble presentert på årsmøte i
Warsawa 8 sept 2013. Vi anbefaler at EUFAS i første omgang etablerer en fane på
hjemmesiden www.eufas.net om forebygging og at det lenkes til andre aktuelle nettsteder.
Omfattende aktivitet på dette feltet vil betinge flere ressurser, økonomi og flere medarbeidere.
Guri har fullført perioden i styret frem til valg på generalforsamlingen 30.september og trådte
da ut av styret. Styret i EUFAS ble da skiftet ut og Jørgen Bramness ble valgt inn i styret.
ISAM
NFRAM er assosiert medlem av ISAM.

Oslo oktober 2014
Guri Spilhaug, leder

