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 Innledning 5

Innledning

Livet kan kun forstås baklengs, men det må leves forlengs.  
(Søren Kierkegaard). 

Vi må kjenne vår historie og huske på hvor vi kommer fra. Vi må lytte til 
sannhetsvitner og ta vare på fortellingene. Norge er det eneste landet i ver-
den med en egen hel-spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Det er ikke 
mindre enn oppsiktsvekkende. Det å utvikle en ny medisinsk spesialitet for 
leger er ikke hverdagskost. Hvordan skjedde det? 

I 2022 er det 10 år siden regjeringen besluttet å opprette spesialiteten i rus- 
og avhengighetsmedisin. Det skjedde i Stortingsmelding 30 «Se meg», som 
ble lagt frem 22. juni 2012. 

Dette festskriftet beskriver prosessen som ledet frem til den politiske beslut-
ningen og arbeidet som ble gjort etterpå, slik at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet 12.11.2014 endelig kunne godkjenne regelverket og kravene i spesialist-
utdanningen.

Jeg har hatt gleden av å være tett på denne prosessen fra tidlig på 1990-tallet, 
og i 12 år av perioden vært leder av Norsk forening for rus- og avhengighets-
medisin (NFRAM).

I dette festskriftet har jeg tatt utgangspunkt i mitt dokument-arkiv som er 
lagret i permer og digitalt. Det er referater, notater, brev, rapporter, e-poster 
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og andre dokumenter. Jeg har snakket, og hatt dialog på e-post med kolleger 
som har vært med på denne reisen. Innledningsvis er det noen historiske 
betraktninger om alkoholproblematikk i tidligere tider, og legenes rolle. Dette 
er hentet fra en åpen og tilgjengelig artikkel av Aina Schiøtz (1947–2020) i 
Tidsskrift for velferdsforskning 2006. Hun var professor i medisinsk historie 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. 
Det er spesielt hyggelig å tenke på at hun var innleder på NFRAMs første 
årsmøtekonferanse i Bergen i 2015, om tema behandling av alkoholproble-
mer i Norge gjennom historien. 

Legeforeningen, NFRAM og spesialitetskomitéen for rus- og avhengighets-
medisin har kommet et godt stykke på vei med å ta grep om helsefagområ-
det rus- og avhengighetsbehandling. Sammen med gode kolleger i klinisk 
arbeid er vi med på å prege fagets videre utvikling. Det er en akademisk og 
humanistisk gave, og innebærer et stort ansvar. Langsomt ble faget vårt eget 
– nå er ansvaret vårt for hvordan det får vokse og utvikle seg i fremtidens 
helsetjeneste både nasjonalt og internasjonalt.

Da jeg valgte lege-yrket, valgte jeg en livsstil. Jeg visste ikke at det ville komme 
til å påvirke meg i så stort omfang, men det gjorde det. Utdannelsen preget 
meg som menneske. Yrkeserfaring gjennom mer enn 40 år har forsterket 
dette. Jeg var allmennpraktiker og ble rusmedisiner. Dette faget inviterte 
meg til klinisk virksomhet og gjorde meg til leder, byråkrat, fagmedisinsk 
medarbeider og lobbyist. Legeutdannelsen gav meg selvtillit og en tittel med 
autoritet. Rusmedisinen har gjort meg mer åpen, mer tålmodig med folk og 
mindre tålmodig med stigmatisering og fordommer overfor pasientene.

Takk til styret i NFRAM for oppdraget med å skrive dette festskriftet, som 
utgis til årsmøtekonferansen i Bergen 31. oktober – 2. november 2022. 

Nittedal oktober 2022

Historiske betraktninger 

Noen gikk foran og viste vei til den norske 
modellen for rusmedisin 

F ram til på 1700- og 1800-tallet var det i Norge vanlig å drikke alkohol-
holdig væske, brennevin inkludert. For dem som hadde råd til det, ble 
brennevin drukket til flere måltider.

Opium fantes også i mange norske hjem og ble ansett som et ganske ufarlig 
middel og brukt både for alvorlige sykdommer og lette plager. Morfin ble et 
allment tilgjengelig legemiddel da injeksjonssprøyten kom på midten av 
1800-tallet.

Alkohol ble, i tillegg til å være et nytelsesmiddel, også betraktet som medisin 
med både forebyggende og helbredende virkning. Alkohol ble brukt mot 
diverse sykdommer som blant annet pest og fordøyelsesplager.

På slutten av 1800-tallet vokste det frem en sosialmedisinsk forståelse i 
Norge og alkoholspørsmålet ble et sentralt tema. Begrep som alkoholiker og 
alkoholisme ble introdusert, noe som peker på en biomedisinsk forståelse 
av helseskade knyttet til bruk av alkohol. På den tiden ble det opprettet ulike 
anstalter for å hjelpe alkoholmisbrukere ut av avhengigheten. Noen av disse 
anstaltene tok også sikte på å hjelpe «morfinister».
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Det er ikke alltid like enkelt å definere akkurat når, eller hva det var som 
gjorde at en spesiell prosess startet. Jeg liker å tenke at historien om den 
norske rusmedisinen startet for mer enn 200 år siden, med kollegaer som 
både så og interesserte seg for pasienten med et rusproblem. 

Det er lite helsestatistikk fra denne tiden, men det finnes medisinalberet-
ninger fra tidlig på 1800-tallet fra leger. Dette var før distriktslege-ordningen 
ble etablert i 1836. Det er ikke overraskende at legene påpekte alkoholens 
rolle som årsak til sykdom, som beskrevet i meldinger av denne typen: «Dran-
kersygdomme indkom paa Rigshospitalets medicinske Afdeling: 2 Tilfælde 
af Alcoholismus acutus og 34 af Delirium tremens, samt paa Byens Sygehus: 
1 af Alcoholismus chronicus» (Christiania 1860).

Gjennom 1800-tallet finner vi skiftende syn i myndighetenes og 
befolkningens holdninger til alkoholspørsmålet. Med brennevins-
loven av 1816 vedtok Stortinget såkalt frislepp av brennevins-
brenning. Bodde man i by og hadde borgerbrev eller bodde man på 
landet, var skatteyter og eide matrikulert jord, var det fritt fram. 
Men brennevins loven var i første rekke en innrømmelse til bondens 
krav om næringsfrihet og rett til å foredle egne produkter. Videre på 
1800-tallet økte så vel brenningen som konsumet, og dette kom 
i økende grad til å bekymre så vel lek som lærd – særlig ut fra sosiale, 
men også medisinske betraktninger. 

Aina Schiøtz. Tidsskrift for velferdsforskning 2006

Legenes rolle
Legene ble viktige premissleverandører når myndighetenes nye alkohol-
politikk skulle utarbeides. Den måtte bygge på et vitenskapelig grunnlag for 
å ha legitimitet. Legen Oscar Nissen var formann i Det Norske Arbeider partiet 
1906–1911 og en sentral person i avholdsarbeidet på begynnelsen av 1900-tal-
let. Han var blant annet formann i «Det norske Totalafholdsselskap».

Interessefellesskapet mellom medisin og politikk kom til uttrykk gjennom 
Stortingets vedtak om å nedsette Alkoholkommisjonen av 1910. Her fikk 
legestanden to markante representanter, professor Axel Holst, som var for-
mann i kommisjonen fra 1920–15, og psykiater og totalist Johan Scharffen-
berg som var medlem. 

Ørje kursted ble opprettet i 1910 etter initiativ fra Lægeforeningen. Det var 
de første årene et behandlingssted for «besteborgere». Legeforeningen trakk 
seg ut etter noen år og overlot driften til staten. 

Det ble innført forbud mot salg av brennevin i 1916, og hetvin i 1917, noe 
som førte til konflikter med eksportland av disse varene og trusler om høye 
tollsatser på norske varer, særlig fisk. Forhandlinger resulterte i innførsel av 
store mengder alkohol som ble lagret. Under forbudstiden opprettet staten 
Vinmonopol i de større byene for å gjøre det enklere med import og lovlig 
omsetning, blant annet til medisinsk og teknisk bruk. 

Leger var involvert i den lovlige omsetningen. De kunne forskrive alkohol 
til medisinsk bruk. Dette førte til det vi i dag ville kalt uønsket variasjon i 
klinisk praksis. Mange følte kanskje et press fra pasientene om å skrive ut 
resepter. Andre brøt rett og slett yrkesetikken for en rask fortjeneste. Begrepet 
«brændevinsdoktor» oppsto. Det var leger, rett nok et fåtall, som skrev ut 
resepter i store mengder og tjente godt på det. Legeforeningen ekskluderte 
flere medlemmer på dette grunnlaget, men få av disse ble straffeforfulgt.

Majoriteten av legene var imot forbudet. For enkelhets skyld foreslo noen 
leger å rasjonere salg av alkoholholdige drikker, noe som ville innebære at 
alle kunne kjøpe en viss mengde alkohol uten resept fra lege. Legenes hold-
ninger til forbudet ble av mange ansett å være problematisk. Historiker dr. 
philos Per Fuglum sier det så sterkt at legene, med sin sosiale prestisje og 
faglige autoritet, på denne måten bidro til å undergrave hele forbudet (Fuglum 
1995:620). Til slutt, etter mye arbeid, fikk myndighetene kontroll over resept-
skrivingen. Forbudet mot salg av hetvin ble opphevet i 1923 og av brennevin 
i 1927.
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I Tidsskrift for Den norske legeforening var det i perioden 1917–1922 en 
egen seksjon i bladet om alkoholspørsmål med tallrike innlegg om alkohol 
som medisin, alkoholens virkninger på organismen, alkoholforskrivning og 
informasjon om kuranstaltene. Diskusjonen dreide seg ikke minst om alko-
hol som medisin. Lege Erlend Hem og statsviter Per Eivind Hem beskriver 
tre medisinske indikasjoner:

En dram til maten, spesielt ved fete retter, for å oppnå en forebyggende 
effekt; å ta seg en støyt hvis man kjente tendenser til kroppslig ubehag. [ ] 
og endelig var det også leger som mente at alkohol kunne ha kurativ effekt 
på sykdom (Hem og Hem 2012b:2642).

På 1930-tallet hersket det ulike syn på hva som var årsaken til at noen ble 
«alkoholikere», datidens betegnelse for personer med alkoholavhengighet. 
(se bl.a. Schrumpf 2003 «Berus eder!»: norske drikkekulturer i de siste 200 år)

Gjengs tro var at hvis årsaken kunne spores til dårlig moral, burde behand-
lingen være streng disiplin, men hvis alkoholikeren var syk, måtte behand-
lingen være medisinsk. Uansett hadde medisinen en viss gjennomslagskraft 
i dette tiåret. Det kom bl.a. til uttrykk gjennom opprettelsen av statens spe-
siallege for alkoholistomsorgen i 1931. Fremfor alt var det psykiatrien som 
fikk en plass innenfor behandlingsapparatet, og som fikk ansvaret dersom 
sinnssykdom ble oppfattet å være grunnlidelsen.

Det ble nok likevel ikke gitt mye medisinsk behandling i 1930-årene, men 
de medisinske studentene fikk faktisk innføring i feltet. Psykiater Ørnulv 
Ødegaard skrev kapitlet om «Alkoholbruken» i studentenes første lærebok 
i hygiene (Ødegaard 1937). (Hygienefaget er opphavet til dagens fagområde 
samfunnsmedisin.) I dette alkoholkapitlet ble den høye dødeligheten blant 
misbrukerne påpekt, som var langt høyere for menn enn for kvinner. Videre 
gikk forfatteren inn på flere av de spørsmålene som opptar oss også i dag, 
slik som årsakene til alkoholmisbruk – de strukturbestemte og de individ-
bestemte – hvor grensen går mellom bruk og misbruk, omfanget av bruken, 
samt skadevirkninger på fysisk og psykisk helse, dernest lovgivning, alkoho-
listomsorg og forebyggende arbeid.

I tiårene etter annen verdenskrig fikk medisinen en bredere plass i behand-
lingen av alkoholproblemer. En viktig politisk beslutning var etableringen 
av en ny overlegestilling for alkoholistomsorgen i 1949. Dette var et skritt i 
retning av å styrke behandlingstenkningen. Videre nedsatte regjeringen den 
såkalte Alkoholistforsorgskomitéen av 1947 og i kjølvannet av to rapporter 
fra komitéen, opprettet Helsedirektoratet såkalte A-klinikker som var medi-
sinske institusjoner, underlagt direktoratet. De var beregnet på folk med fast 
arbeid og bopel, og de skulle gi korttids døgnbaserte tilbud. Enkelt ga også 
poliklinisk behandling (Dr. philos. Anne Lise Seip, «Veiene til velferdsstaten: 
Norsk sosialpolitikk 1920–1975»). 

Statens edruskapsdirektorat ble opprettet i 1969 under Sosialdepartementets 
ansvarsområde. Det ble innlemmet i Rusmiddeldirektoratet i 1985. En sentral 
faglig prosess i direktoratet var da legen Olaf Gjerløw Aasland, som overlege 
i Statens Edruskapsdirektorat, fikk i oppdrag av verdens helseorganisasjon 
(WHO) å utvikle et kartleggingsverktøy for alkoholavhengighet som kunne 
brukes i helsetjenesten over hele verden. Han ledet i begynnelsen av 1980-
årene en norsk gruppe med rettstoksikolog Jørg Mørland, psykolog Fanny 
Duckert og psykolog Arvid Amundsen, som samlet inn norske pasientdata 
og senere data fra seks forskjellige land. Dette ble starten på det som nå er 
det anerkjente kartleggingsskjemaet AUDIT (Alcohol Use Disorders Identi-
fication Test). 

https://snl.no/Sosialdepartementet
https://snl.no/Rusmiddeldirektoratet
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Vi gjør faget til vårt eget 
– legenes rolle

Alkoholpolitisk – og senere Rusmiddel-
politisk utvalg i Legeforeningen

G eir Riise (senere generalsekretær i legeforeningen) var leder av Lege-
foreningens alkoholpolitiske utvalg i perioden 1993–2001. Alkohol-
politisk utvalg endret navn til Rusmiddelpolitisk utvalg mot slutten 

av 1990-tallet. 

Alkoholpolitisk utvalg hadde flere møter med presidentene Knut Eldjarn 
(1992–1995) og Hans Petter Aarseth (1996–2001) og hadde en egen sekretær 
fra Legeforeningens sekretariat, først Solveig Nøtvedt og senere Kari Bolling. 

Utvalget hadde som mandat å være et rådgivende organ for sentralstyret, 
med oppmerksomheten rettet mot forhold av betydning når det gjaldt rus-
midler og helse. Spesielt skulle utvalget arbeide for at legers kunnskaper om 
skadevirkninger av rusmidler i tilstrekkelig grad ble ivaretatt i grunn-, videre- 
og etterutdanning. 

En viktig årsak til at alkoholpolitisk utvalg ble opprettet, var for å forsterke 
det alkoholpolitiske arbeidet i Legeforeningen. Verdens Helseorganisasjon 

hadde en målsetting om at totalforbruket av alkohol skulle reduseres med 
25 % innen årtusenskiftet. Stortinget sluttet seg til denne målsettingen tidlig 
på 1990-tallet. Legeforeningen var opptatt av å bidra med sin kunnskap om 
hvilke tiltak som da skulle prioriteres innen primær-, sekundær- og tertiær-
forebygging. På vegne av Legeforeningen hadde utvalget flere utspill i media. 
I 1995 ga Legeforeningen ut en bok på Univer sitetsforlaget som Legefore-
ningens alkoholpolitiske utvalg redigerte. Bokens tittel var «Alkohol og helse 
– det bagatelliserte alvor». Boken hadde et opplag på ca. 2000 eksemplarer. 
Hovedhensikten med boka var å styrke kunnskapen hos leger og annet hel-
sepersonell om skadevirkninger av alkohol. Forfatterne hadde bakgrunn i 
politikk, samfunnsliv og medisin. Utvalget ønsket å gi økt kunnskap om 
hvordan alkoholbruk også kunne påvirke forløpet av mange sykdommer, 
som for eksempel ulykker, sosiale skadevirkninger, hjerte- og karsykdom, 
demens, epilepsi, enkelte kreftsykdommer og leversykdom. Boka ble også 
brukt som et grunnlag for diskusjon om alkoholpolitiske tiltak i foreningen. 
Utvalget var spesielt opptatt av å formidle at alkohol, selv i små mengder, 
økte risikoen for en rekke helseproblemer – blant annet kreft og hjerte- og 
karsykdom. 

Høsten 1999 arrangerte utvalget en konferanse: Alkohol som «helsefaktor» 
der alkoholens helsemessige konsekvenser ble drøftet. Rusmiddelpolitisk 
utvalg så det som en viktig oppgave å motivere legene til å arbeide for å 
redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler. Utvalget hadde 
kontakt med universitetsmiljøene i Norge for å styrke rusmiddelundervis-
ningen i grunnutdanningen.

I 2004 kom rusreformen som ga personer med ruslidelser pasientrettigheter 
til et fagområde i spesialisthelsetjenesten som fikk navnet tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling (TSB). Etter 2004 var utvalget spesielt opptatt av rus-
reformens betydning for legers arbeid i det nye helsefagområdet og kompe-
tansekrav for å ivareta rusmiddelbrukeres behov for helsetjenester. Det var 
viktig å sette søkelys på grunn-, videre- og etterutdanningen innen relevante 
spesialiteter. Fra 2004 arbeidet utvalget først og fremst med spørsmålet om 
behov for en egen spesialitet i rusmedisin. Dette forslaget var blitt avvist to 
ganger tidligere internt i Legeforeningens organisasjon. 
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Utvalget hadde tett dialog med spesialitetskomitéene i allmennmedisin og 
psykiatri med henblikk på å styrke rusmedisinsk kompetanse innen disse 
kjernespesialitetene. Det bidro til en rekke høringer som omhandler rus-
middelpolitiske spørsmål og deltok i arbeidet med å lage et alkoholpolitisk 
strategi-dokument for Legeforeningen. 

I 1999 bestod utvalget av: Geir Riise (leder), John E. Berg, Jens Chr. Bull 
Engelstad, Tone Tveit, Erik Waale Næss, Kristina Kjærheim og Helge Bell. 
Kari Bolling i Legeforeningens sekretariat var utvalgets sekretær.

I 2003–2004 bestod utvalget av Arne Johannesen (leder), Guri Spil
haug, Kristin B. Lazaridis, Per Føyn og Svein R. Steinert. Kontaktperson 
i sekretariatet var Tom Sundar. 

Utvalget, under daværende leder Arne Johannesen, laget i 2006 en status-
rapport for Legeforeningen «På helsa løs», som allerede den gang pekte på 
viktige forutsetninger for god behandling til rusavhengige. 

Sitat fra statusrapporten:
Norge trenger en faglig kvalitets-
reform for rusfeltet som sikrer 
flere leger, sykepleier og psykolo-
ger, mer kompetanse og økt fag-
lighet i tjenesten. Behandlings-
kapasiteten må økes på en del 
områder, tilgjengeligheten til 
tjenesten bedres og samhand-
lingen mellom ulike behand-
lingsnivåer og tilbud styrkes.

En spesialforening i Legeforeningen

Det begynte med en håndfull praktiserende leger som sto på en egen «alko-
holistterapeut-liste» godkjent av Rikstrygdeverket. Dette innebar at disse 
legene kunne bruke taksten for langvarig legearbeid uten nærmere begrun-
nelse, som ellers krevdes den gangen.

Fra 1968 har vi dokumentasjon på en forening i Legeforeningen som kan sies 
å være en forløper til Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) 
nemlig: Norsk alkoholistterapeutisk forening. Stiftelsestidspunktet er ukjent, 
men fra 1968 har vi oversikt over styret, dets leder og medlemmer. Leder i 
1968 var Otto Steenfeldt-Foss. Norsk alkoholistterapeutisk forening ble 
omdøpt i 1982 til Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk 
(NFMR) og hadde status som spesialforening i Legeforeningen. 

Olaf Gjerløw Aasland var styremedlem fra 1976 og formann i ni år fra 1977. 
Hans presentasjon av denne foreningens aktiviteter finnes på Legeforenin-
gens nettside (se Digitale kilder side 58).

Aktiviteten i Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk ble grad-
vis redusert etter årtusen-skiftet. I 2006 var det registrert 62 medlemmer, 
men kontingent var ikke innkrevet de siste årene og foreningen var passiv. 

Norsk forening for rus- og avhengighets-
medisin – en fugl Fønix fra asken

I 2006 søkte en ny forening sentralstyret i legeforeningen om godkjennelse 
som spesialforening. Den kalte seg «Avhengighetsmedisinsk forening» (AF). 
Sentralstyret behandlet søknaden i møte 22.juni 2006. Siden Norsk forenin-
gen for medisinsk rusmiddelproblematikk (NFMR) allerede var en godkjent 
spesialforening med til dels sammenfallende og overlappende formål, fore-
slo sentralstyret enten at den «gamle» ble avviklet eller at de to foreningene 
ble fusjonert. 
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Initiativtaker og leder i AF var lege Joe Siri Ekgren. Han tok kontakt med leder 
av NFMR John E. Berg og foreslo at de to foreningene ble fusjonert og at 
dette skulle avgjøres i en ekstraordinær generalforsamling. Berg hadde på 
det tidspunkt gjort forsøk på å aktivere medlemmene i NFMR uten å lykkes. 
Dette beskriver han i årsrapport for årene 1999–2005. Han støttet derfor i 
utgangspunktet en fusjon av de to foreningene og innkalte til ekstraordinær 
generalforsamling 30. august i Legenes hus med forslag:

Sak 3: Fusjon av NFMR med AF av begge foreningers nåværende med-
lemsmasse og respektive aktiva. Forslaget innebærer at NFMR-styret legger 
ned sine verv og at et interim styre bestående av AFs nåværende styre fort-
setter sitt arbeid inntil ny ordinær generalforsamling velger et nytt styre og 
legger frem forslag til evt. Endringer i vedtektene.

Det var vel kjent at flere av styremedlemmene i AF hadde en praksis som 
avvek sterkt fra faglige anbefalinger når det gjaldt forskrivning av vanedan-
nende medikamenter til rusmiddelbrukere og avhengige. Det var også vel 
kjent at fire av styremedlemmene i AF var blitt fratatt sin forskrivningsrett 
for A og B preparater. Tre erfarne rusmedisinere, Arne Johannesen, Helge 
Waal og Gabrielle K. Welle-Strand tok derfor kontakt med John Berg og 
medlemmene i NFMR, samt andre rusmedisinere, og oppfordret i et brev 
alle til å møte frem på generalforsamlingen for å avvise foreslått fusjon og 
oppfordre styret i NFMR til å fortsette frem til ordinær generalforsamling i 
november samme år.

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Legenes hus 30. august 2006 
ble forslaget om fusjon av de to foreningene nedstemt med 13 mot 7 stem-
mer. Styret i NFMR bestod på dette tidspunkt av John E. Berg (leder), Hans 
Olav Fekjær, Einar Bjordal; Jens Christian Bull-Engelstad og Arnold Kverme. 
Dette styret ble bedt om å innkalle til generalforsamling senere på høsten 
for valg av nytt styre, og det ble akseptert. Protokoll fra generalforsamllingen 
30. august ble skrevet for hånd og signert på stedet.

Innkallingen til den ordinære generalforsamlingen 24. november 2006 ble 
signert av Hans Olav Fekjær og sendt tidligere registrerte medlemmer i 
NFMR. Det var dette året registrert 62 medlemmer, men kontingent var ikke 

innkrevet på flere år og sikker medlemsoversikt fantes ikke. Ordinær gene-
ralforsamling ble avholdt som planlagt i Legenes hus. Etter en åpen diskusjon 
var det enighet om at alle fremmøtte var stemmeberettigede.

I innkallingen ble det fremmet forslag om vedtektsendring og navneskifte, 
samt valg av nytt styre. Alle forslagene ble vedtatt med 2/3 flertall blant de 
fremmøtte og spesialforeningen fikk navnet Norsk forening for rus- og avhen-
gighetsmedisin (NFRAM). Det nye styret var sammensatt slik: 

Styret 2006–2008: 
Reidar Høifødt (leder), Katinka Anchersen (nestleder), Dagfinn 
Haarr (kasserer), Rune Tore Strøm og Berit Skjervold (medlemmer),  
Hans Olav Fekjær og Einar Bjordal (varamedlemmer)

Legeforeningen var på det tidspunktet i ferd med å gjennomføre en intern 
omorganisering og de daværende spesialistforeningene skulle omdøpes til 
fagmedisinske foreninger med nye vedtekter. Dette skjedde i 2007. Ved end-
ringen av vedtektene til den re-aktiverte spesialforeningen var det ønskelig 
å harmonisere vedtektene med det som skulle blir malen for vedtekter i 
fagmedisinske foreninger. Det var like greit å være litt på forskudd, arbeidet 
med ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin var jo et særdeles viktig 
oppdrag for det nye styret, og da måtte navn og vedtekter være på plass. 
NFRAM skulle bli en fagmedisinsk forening.

Sentralstyret godkjente i møte 18.1.2007 navneendring og nye vedtekter.
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V ed etableringen av spesialforeningen Norsk forening for rus- og 
avhengighetsmedisin ble arbeidet med rusmedisin vitalisert. Leder 
Reidar Høifødt informerte om NFRAM gjennom medlemsbrev til 

flere enn registrerte medlemmer. Etter aktiv rekruttering nådde medlems-
tallet i foreningen 97 i november 2008.

Styret i NFRAM foreslo for sentralstyret i Legeforeningen at NFRAM over-
tok de rådgivende oppgavene til Rusmiddelpolitisk utvalg. Sentralstyret var 
enig i dette og vedtok derfor å ikke re-oppnevne Rusmiddelpolitisk utvalg 
da perioden utløp 31.12.2007, men å støtte NFRAM med et økonomisk til-
skudd i 2008 som tilsvarte bevilgningen til utvalget.

Fra 2008 ble NFRAMs styre styrket med 2 personer, og på årsmøtet for året 
2007 ble Kristin Bergstad Lazaridis og Arne Johannesen innvalgt i styret. 
Hans Olav Fekjær gikk ut av styret samtidig.

Styrets leder Reidar Høifødt beskriver i årsrapporten for 2008 en høy faglig 
aktivitet hvor den sentrale hovedoppgaven var å søke om en egen rusmedi-
sinsk spesialitet. 

Styret i 2008–2010 var: 
Reidar Høifødt, leder, Katinka Anchersen (nestleder),  
Dagfinn Haarr (kasserer), Rune Tore Strøm og Berit Skjervold,  
Kristin Bergstad Lazaridis og Arne Johannesen (medlemmer),  
Einar Bjordal (varamedlem)

I 2008 fikk NFRAM egen hjemmeside under Legeforeningens side. 

NFRAM var en spesialforening i Legeforeningen fram til 2012 da regjeringen 
vedtok at det skulle etableres en egen spesialitet for rus- og avhengighets-
medisin. På årsmøtet 08.11.2012 ble spesialforeningen besluttet nedlagt og 
den fagmedisinske foreningen NFRAM ble opprettet. Dette ble godkjent av 
sentralstyret i januar 2013.

I de to siste styreperiodene som spesialforening var styret 
sammensatt slik:
2010: Guri Spilhaug (leder), Katinka Anchersen (nestleder),  
Dagfinn Haarr (kasserer), Berit Nordstrand, Karsten Kronholm,  
Rune Tore Strøm (medlemmer),  
Kristin Bergstad Lazaridis (varamedlem)

2011: Guri Spilhaug (leder), Rune Tore Strøm (nestleder),  
Dagfinn Haarr (kasserer), Bjørg Hjerkinn, Karsten Kronholm,  
Inger Hilde Trandum, Svein Skjøtskift (medlemmer)

En ny æra for rusmedisi nere 
i Legeforeningen fra 2007
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Sykehusreformen 2002

S ykehusreformen var en reform som innebar at eierskapet til alle offent-
lige sykehus, psykiatriske institusjoner, ambulansetjenester, rusomsorg 
under spesialisthelsetjenesten med mer ble overført fra fylkeskommu-

nene til staten fra 1. januar 2002. Reformen ble vedtatt av Stortinget ved lov 
om helseforetak av 15. juni 2001.

Det ble etablert regionale helseforetak som igjen eier enkeltsykehusene, som 
ble omdøpt til  helseforetak. Departementet kan ikke gripe inn i den daglige 
driften ved sykehusene, men saker av vesentlig betydning skal forelegges 
departementet. Departementet kan gi overordnede retningslinjer for eksem-
pel gjennom nasjonal sykehusplan.

Ved omorganiseringen i 2002 ble det etablert fem regionale helseforetak i 
Norge. I dag er det fire slike foretak etter at to av foretakene, Helse Sør og 
Helse Øst, i 2007 ble slått sammen til Helse Sør-Øst.

• Helse Nord med administrasjonssted Bodø
• Helse Midt-Norge med administrasjonssted Stjørdal
• Helse Vest med administrasjonssted Sandnes
• Helse Sør-Øst med administrasjonssted Hamar

Rusreformen 2004

Rusreformen i 2004 overførte ansvaret for all behandling av rusavhengige 
fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene. Samtidig 
ble lovhjemmelen for behandling overført fra sosialsektoren til helsesektoren, 
som skulle gi «tverrfaglig spesialisert behandling» (TSB). Dermed fikk helse-
tjenesten et større ansvar for behandlingen av rusavhengige, men sosialfag-
lig behandling skulle også inkluderes innenfor den tverrfaglige tjenesten. 
Behandlingen skulle bli mer likeartet over hele landet, og rusavhengige fikk 
pasientrettigheter på linje med andre pasientgrupper.

Opprinnelig hadde Stoltenberg-regjeringen foreslått at ansvar for rusbe-
handling skulle legges til en spesialisert sosialtjeneste på kommunalt nivå. 
Før Stortinget fikk forslaget til behandling i oktober 2003, pågikk det en 
betydelig lobby-virksomhet fra helsepersonell som arbeidet i rusfeltet for å 
rette oppmerksomheten mot helseaspektene ved avhengighet, konsekven-
sene av rusbruk og ruspasientenes behov for ulike helsetjenester og rettig-
heter. Blant annet Fagrådet (rusfeltets hovedorganisasjon) spilte en aktiv 
rolle under ledelse av Erling Pedersen.

Stortinget ble overbevist og besluttet at spesialisthelsetjenesten skulle ha 
ansvar for behandlingen av pasienter med rusmiddellidelser. Et tredje spe-
sialisthelsetjenesteområde ble opprettet: «Tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling» (TSB), likestilt med somatikk og psykiatri. Nå var det faktisk etablert 
et nytt helsefagområde i spesialisthelsetjenesten, men uten legespesialister. 
Reformen ble kalt Rusreformen og trådte i kraft 01.01.2004.

Umiddelbart fikk mange institusjoner som fram til 2004 hadde ytt tjenester 
til rusavhengige, status som spesialisthelsetjeneste uten å oppfylle beman-
ningsnorm for helseforetak. Kravet om legetjeneste ved behandlingsinstitu-
sjoner som ikke hadde det fra før, løste man på ulike måter. For eksempel 
kunne de etablere en tilsynslege-ordning hvor lokal allmennlege hadde avtale 
på timebasis. Slik praksis finner vi faktisk i enkelte behandlingsinstitusjoner 
fremdeles.

Viktige hendelser  
som fikk betydning for 
rus- og avhengighets-
medisin

https://sml.snl.no/spesialisthelsetjenesten
https://snl.no/fylkeskommune
https://snl.no/fylkeskommune
https://sml.snl.no/regionalt_helseforetak
https://sml.snl.no/helseforetak
https://snl.no/Bod%C3%B8
https://snl.no/Stj%C3%B8rdal
https://snl.no/Sandnes
https://snl.no/Hamar
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T o ganger hadde det vært reist forslag om etablering av en egen spe-
sialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Norsk foreningen for medisinsk 
rusmiddelproblematikk (NFMR) ved leder John E. Berg sendte i 

februar 1999 en begrunnet søknad med skisse til utdanningsløp. Denne ble 
avslått av sentralstyret i legeforeningen. I november 2002 foreslo Rusmid-
delpolitisk utvalg for sentralstyret å nedsette en komité med oppgave å vur-
dere opprettelse av spesialitet i rusmedisin, enten som hovedspesialitet eller 
som grenspesialitet under psykiatri. Sentralstyret fremla forslaget for Nasjo-
nalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR), som avviste 
det i møte 27.01.2003. Rådet viste til at spesialister i allmennmedisin, psy-
kiatri og indremedisin kunne dekke rusfeltet med legetjenester. I årene som 
fulgte satset blant annet Rusmiddelpolitisk utvalg på å styrke legers kompe-
tanse i rusmedisin. Til tross for denne innsatsen hadde rusfaglige spesialist-
helsetjenester fortsatt store problemer med å rekruttere leger, og det var stor 
gjennomtrekk av ansatte som besatte eksisterende legestillinger/hjemler. 

I 2005 ble det klart at Helse- og omsorgsdepartementet ville sette i gang en 
gjennomgang av spesialistutdanningen for leger. På bakgrunn av signalene 
om mulige endringer i Forskrift om spesialisering, besluttet Legeforeningens 
sentralstyre 08.12.2006 å igangsette et arbeid for å utrede spesialistutdanning 
for leger. Frank R. Andersen ledet arbeidsgruppen som arbeidet med utred-
ningen i hele 2007.

Dette ble en ny anledning til å rette 
søkelyset mot behovet for en ny 
spesialitet for rus- og avhengighets-
medisin. Styret i NFRAM oppford-
ret legeforeningens arbeidsgruppe 
til å inviterte nestleder i styret, 
Rune Tore Strøm, til et møte for å 
fremlegge argumentene for en ny 
rusmedisinsk spesialitet Det fantes 
flere dokumenter som beskrev ret-
ningslinjer for opprettelse av nye 
spesialiteter og grenspesialiteter, 
blant annet Eldjarn-utvalgets inn-
stilling fra februar 1973 og senere 
Seland-utvalget fra desember 1989. 
Disse målbar en restriktiv holdning 
til opprettelse av nye spesialiteter. 
Rune T. Strøm måtte forholde seg 
til anbefalingene i disse utrednin-
gene og forsøke å overbevise legeforeningens arbeidsgruppe om at det var 
på tide å tenke nytt om nettopp rusmedisin. Han fikk gehør for sine argu-
menter og ble invitert tilbake til flere møter med arbeidsgruppen. Resultatet 
var viktig for arbeidet med en ny spesialitet. «Utredningen om spesialistut-
danning av leger» beskriver i kapittel 9.8 «Krav til utredning ved forslag om 
opprettelse av nye spesialiteter». I kapittel 9.9 om «Spesialitet i rusmedisin» 
konkluderer rapporten slik: Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin 
må utrede videre en ny spesialitet. 

Sentralstyret vedtok 13.02.2008 å sende rapporten på en bred høring i Lege-
foreningens organisasjon med høringsfrist 15.06.2008. Høringen ble gjen-
nomgått i sentralstyrets møte 21.08.2008 og i referatet står det: «De innkomne 
uttalelser spriker noe, men gir i det alt vesentlige støtte til fremsatte forslag 
og holdninger til videre utvikling av spesialistutdanningen for leger. Det er 
behov for ytterligere konkrete utredninger i forhold til visse forslag i utrednin-
gen». 

«Utredning om spesialist-
utdanning av leger»  
– et gjennombrudd
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Videre slår sentralstyret fast: Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin 
bes, i tråd med de eksisterende retningslinjer, utrede og fremme forslag om en 
ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. 

Dette var gjennombruddet vi trengte, nå handlet det om å overbevise Lege-
foreningens sentralstyre om at forslag om ny spesialitet i rus- og avhengig-
hetsmedisin måtte fremlegges for landsstyret i juni 2009.

NFRAM oppnevnte straks en arbeidsgruppe som ble ledet av Rune Tore 
Strøm og ellers bestod av Per Føyn, Helge Waal og meg selv. Oppdraget var 
å lage en utredning som begrunnet hvorfor det var nødvendig å opprette en 
egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin, og skissere innholdet i spesi-
alistutdanningen. 

Ved sentralstyrets oppdrag til NFRAM startet et hektisk arbeid på to plan. 
Først og fremst handlet det om å beskrive de faglige argumenter for den nye 
spesialiteten og innholdet i spesialistutdanningen. Utredningen måtte tegne 
et tydelig bilde av pasientene og deres behov for utredning og behandling, 
behovet for forskning og kunnskapsutviklingen på helsefagområdet, og ikke 
minst gi et konkret forslag til innholdet i spesialistutdanningen. 

Arbeidsgruppen gjorde en grundig jobb med det faglige innholdet i utred-
ningen. 

Det var imidlertid også veldig viktig å komme raskt i dialog med ressursper-
soner i aktuelle tilstøtende spesialiteter for å diskutere avgrensning mot og 
samarbeid med disse spesialistene. Jeg hadde arbeidet i medisinsk fagavdeling 
i Legeforeningen frem til september 2008 og hadde et godt nettverk innad i 
organisasjonen og alle foreningsledd. Arbeidsgruppen sendte i løpet av sep-
tember 2008 eposter til mange kolleger som representerte fagmedisinske 
foreninger eller spesialitetskomitéer. Vi ba om svar på fem spørsmål.

1.   Hvordan vil opprettelsen av en ny spesialitet i rus- og avhengig-
hetsmedisin påvirke «din» spesialitet

2.   Hvilke krav ligger det i dag i utdannelsen til «din» spesialitet som 
gir kompetanse innenfor rus- og avhengighetsmedisin

3.   Hvis det ikke er spesielle krav til dette – hvilke aktuelle tema 
burde stå på timeplanen (på hvilke områder er det mangler/hull 
i din spesialistutdanning med tanke på rus- og avhengighet)

4.   Hvor er det overlappende ansvarsområder mellom din spesialitet 
og rus- og avhengighetsmedisin?

5.   Vil deler av utdanningen til din spesialitet kunne inngå i en  
spesialistutdanning til rus- og avhengighetsmedisin? 

Vi fikk inn mange gode faglige råd og innspill og det var klart at så å si alle 
som svarte på undersøkelsen ønsket den nye spesialiteten. De tilbakemelding 
vi fikk fra våre kolleger i Legeforeningens fagmedisinske foreninger og spesi-
alitetskomitéer ga helt andre signaler enn da forslag om rusmedisinsk spesi-
alitet tidligere var blitt reist høyere opp i Legeforeningen. 

Som ledd i oppfølging av Utredning om spesialistutdanning av leger inviterte 
sekretariatet i Legeforeningen noen sentrale komitéer/foreninger til et møte 
31.10.2008. Da hadde NFRAMs arbeidsgruppe allerede ferdig et omfattende 
utkast til rapport om den nye spesialiteten, og denne ble fremlagt for delta-
gerne i møtet. I referatet står det at utkast til rapport ble gjennomgått «punkt 
for punkt». Det var om å gjøre å rekke alle tidsfrister slik at sentralstyret 
kunne behandle saken ferdig i god tid før sakslisten til Landsstyret ble beslut-
tet. Saksforberedelsen til et Landsstyremøte er omfattende, og alt måtte være 
på plass senest tre måneder før møtet som skulle avholdes i Bodø 3. til 5. juni 
2009. 

Alle innspill og kommentarer ble notert og NFRAMs arbeidsgruppe kunne 
deretter redigere rapporten før Legeforeningens sekretariat fikk den, 
20. november. Sekretariatet forberedte saken for behandling i sentralstyret 
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10. desember 2008. Eventuelle 
merknader fra sentralstyret ville 
så kunne innarbeides, før ende-
lig behandling i sentralstyret 
som var i januar 2009. 

Det er altså ikke hverdagskost å 
opprette en ny spesialitet. Lege-
foreningens offisielle holdning 
var egentlig at det var mer enn 
nok spesialiteter allerede, og 
forslag om en spesialitet i rus- 
og avhengighetsmedisin hadde 
allerede blitt avslått to ganger 
tidligere. Nå hadde vi jo positive 
signaler fra de fleste andre spe-
sialiteter, men vi kunne ikke ta 
noe for gitt, og det var viktig å 
forberede landsstyret så godt 
som mulig for å sikre at saken 

ble grundig forstått og behandlet. Den måtte ikke bli avvist også denne gang 
med begrunnelse om at argumentene for tidligere avslag fremdeles var gyl-
dige. 

Sekretariatet var en viktig medspiller og sendte saken på høring til alle orga-
nisasjonsledd i Legeforeningen med svarfrist 13.03.2009. Per 30.mars var 
det innkommet 20 høringsuttalelser – 3 gikk imot forslaget og 17 støttet 
forslaget. Det var en stor lettelse. At saken hadde vært forelagt en rekke 
sentrale spesialforeninger i september 2008 hadde antagelig også betydning 
for utfallet av høringen. 

Sekretariatet utarbeidet et omfattende saksdokument til landsstyret datert 
28.04.2009 med følgende forslag: 

«Sentralstyret vil anbefale Landsstyret å vedta å anbefale overfor Helse
direktoratet/Helse og omsorgsdepartementet at det opprettes en spesialitet 
i rus og avhengighetsmedisin med de regler som er foreslått i saksfrem
legget»

Selv om vi nå mente det var meget gode sjanser for at Landsstyret fulgte 
forslaget fra sekretariatet var det absolutt spennende å følge behandlingen. 
Vi ble holdt løpende informert av vår mann i salen, Jan Emil Kristoffersen, 
seniorrådgiver i Legeforeningens sekretariat, medisinsk fagavdeling. 

Det kom et motforslag fra Buskerud legeforening v/ Harald Bergan og Ylf v/ 
Espen Møller-Hansen: «Landsstyret ber sentralstyret arbeide for å opprette 
rus- og avhengighetsmedisin som et kompetanseområde, og ikke som egen 
spesialitet». Forslaget falt ved prøvevotering og ble trukket.

Deretter ble det stemt, og mot tre stemmer ble det fattet følgende vedtak:
«Det anbefales overfor Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet at 
det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin».

Vi mottok resultatet fra avstemmingen med stor lettelse og ikke så rent lite 
stolthet. Vi hadde kommet over en viktig barriere. Legeforeningens høyeste 
organ hadde slått fast at spesialiteten burde opprettes. Strategien bak og 
innsatsen gjennom prosessen frem mot behandling i landsstyret hadde lyk-
kes. NFRAM-styret, spesialitetskomitéen og engasjerte kolleger utenfor 
organisasjonsleddene hadde jobbet mye og lenge med stor innsatsvilje. Helt 
avgjørende var at vi også hadde formidabel støtte fra nær samtlige av de 
andre fagmedisinske foreningene og øvrige organisasjonsledd, og sekretari-
atets trygge medvirkning. 

Nå kunne neste kapittel begynne. Den endelige beslutningen lå hos helse-
myndighetene. Regjeringen måtte overbevises, og det var helt avgjørende å 
komme i konkret dialog. På dette tidspunktet hadde NFRAM en kollega med 
nær kjennskap til TSB, som jobbet som seniorrådgiver i Helsedirektoratet, 
Gabrielle K. Welle-Strand. Hun ble en viktig medspiller i det videre arbeidet.
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Gabrielle K. Welle-Strand hadde allerede i begynnelsen av 2009 tatt 
initiativ til å fremskaffe en oversikt over status for legebemanning i 
TSB med bakgrunn i at Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger 

og legefordeling (NR) skulle vurdere forslaget om ny spesialitet i rus- og 
avhengighetsmedisin. Helsedirektoratet hadde sekretariatsfunksjon for rådet. 

Det ble identifisert 102 stillinger, hvorav 20 prosent var ubesatt. Bare 80 
av disse var knyttet til godkjent hjemmel (såkalt NRID-nummer). 

Umiddelbart etter landsstyrets vedtak 05.06.2009, ble likelydende brev med 
forslag om opprettelse av ny spesialitet sendt fra Legeforeningen til Helse- 
og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Vi hadde nok forventninger om at nå skulle prosessen komme raskt i gang, 
og beslutningen tas i løpet av relativt kort tid. Det viste seg at saken ble 
betraktet som vesentlig mer omfattende enn vi hadde trodd og så havnet 
den jo også i køen av andre presserende oppgaver i direktoratet. 

NFRAM var klare til å stille opp på minste varsel ved signaler fra departe-
ment og direktorat, men det ble ikke aktuelt med ekstern medvirkning i løpet 
av 2009. Det ble arbeidet internt i Helsedirektoratet med etablering av en 
full spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin i møter mellom forskjellige 

avdelinger og divisjoner og opp mot Nasjonalt Råd (NR). Saken ble behand-
let i flere ledermøter i Helsedirektoratet og også i samarbeidsmøter med 
Helse- og omsorgsdepartementet.

NR behandlet forslaget om ny spesialitet på møte 29. april 2010 og vedtok 
følgende:

1.  NR tilrår at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.
Forslag til spesialistregler bør gjennomgås med sikte på at spesialiteten
er egnet for arbeid både i spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten.

2.  NR tilrår at spesialistutdanning i relevante spesialiteter som for eksempel
allmennmedisin, indremedisin og psykiatri styrkes for å sikre at
allmennleger og spesialister i andre deler av spesialisthelsetjenesten
også har kompetanse innen rus- og avhengighetsmedisin.

Helse- og omsorgskomitéen behandlet saken i april 2010, og en enstemmig 
komité sendte en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med 
forslag om at det opprettes en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. 

Helsedirektoratet gjennomførte sin omfattende saksbehandling av Legefore-
ningens anbefaling og ledermøtet fattet følgende vedtak i sitt møte 29.06.2010: 

Helsedirektoratet tilrår overfor HOD at det opprettes en ny spesialitet i 
rus- og avhengighetsmedisin.

Helsedirektoratets konklusjon ble oversendt Helse- og omsorgsdepartemen-
tet i brev 09.09.2010.

Så ble det stille. Ingen reaksjon fra Helse- og omsorgsdepartementet på det 
som må sies å være en overbevisende anbefaling fra flere sentrale instanser. 
Det er et ordtak som sier «Mens gresset gror dør kua». NFRAM og mange 
engasjerte kolleger var bekymret over manglende fremgang. Årsmøtet i 
NFRAM oktober 2010 ba styret om å sende en «purring» til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Det ble gjort i brev datert 30.11.2010.

Helsedirektoratets rolle 
i prosessen
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Svaret kom i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 21.12.2010 hvor 
budskapet var «Departementet har nå denne saken til vurdering og er i dia-
log med Helsedirektoratet i den forbindelse. Vi takker for innspillet om 
momentene som NFRAM presenterer».

Kanskje brevet hadde effekt? I hvert fall hadde Helse- og omsorgsdepart-
mentet et møte med Helsedirektoratet 17. desember. Det resulterte i at 
Helsedirekoratet 23.12.2010 fikk et nytt utredningsoppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Oppdraget var mer spisset denne gang:

 «Det er ønskelig at direktoratet ser nærmere på hvordan det faglige 
innholdet i forslaget vil kunne påvirke tverrfaglig spesialisert behand-
ling generelt eller deler av dette feltet. Helsedirektoratet bes om å vur-
dere hvordan kommunenes behov for kompetanse kan imøtekommes 
gitt en mulig ny spesialitet innen rus- og avhengighetsmedisin. Direk-
toratet bør videre vurdere hvorvidt oppretting av ny spesialitet vil kunne 
påvirke samhandling mellom fagområder, og hvordan kompetansenivå 
og oppfølging av pasienter som har rusproblemer, vil kunne påvirkes 
innenfor andre fagområder som for eksempel psykisk helse/psykisk 
helsevern.

Vi ønsker også en utdyping av alternativt å etablere rus- og avhengig-
hetsmedisin som enten et mulig «kompetanseområde» hvor flere spe-
sialiteter kan være representert, eller som en grenspesialitet under en 
eller flere spesialiteter.

Til slutt ber vi om at Helsedirektoratet foretar en nærmere vurdering 
av økonomiske og administrative konsekvenser av tilrådingen, herunder 
redegjøre for antall legestillinger og ressursbehov, inkludert utdannings-
stillinger og nødvendig støttepersonell, og direktoratets vurdering av 
mulig finansiering av ekstra kostnader.»

Dette ble opplevd som en nedtur. Helse- og omsorgsdepartementet trengte 
enda en utredning før de ville ta en beslutning. De faglige argumentetene 
var ikke nok. Oppdraget med å utdype et «kompetanseområde» i stedet for 
en egen spesialitet kunne dessuten oppfattes som en omkamp. 

Helsedirektoratet startet på nytt og nå ble det lagt opp til et omfattende 
arbeid. Fung. ass.direktør Hans Petter Aarseth og seniorrådgiver Gabrielle 
K. Welle Strand var sentrale i gjennomføringen. Opprinnelig frist for den 
nye utredningen var 15. februar 2011, altså sju uker etter at oppdraget var 
gitt. Det var helt urealistisk, og fristen ble utsatt til «før sommeren» 2011. 

Helsedirektoratet gjennomførte et stort dialogmøte 27.04.2011 med 26 del-
tagere fra ulike sentrale aktører innenfor TSB, herunder flere brukerorgani-
sasjoner. Direktoratet gjorde en ny kartlegging av legestillinger og fikk innspill 
fra flere større bykommuner om behovet for en spesialitet i rus- og avhen-
gighet. Direktoratet pekte på konklusjonen i Helsetilsynets landsomfattende 
tilsyn med TSB i 2006 som viste at tjenesteyting i mer enn halvparten av 
virksomhetene ikke var i samsvar med forsvarlig virksomhet. Mangelen på 
kvalifiserte leger ble understreket i tilsynets rappport. Det ble gjort en grun-
dig vurdering av om helsefagområdet var egnet for en gren-spesialitet eller 
et kompetanseområde. Utredningen omfattet også økonomiske og adminis-
trative konsekvenser av å etablere en ny spesialitet med utdanningsløp for 
leger spesialistshelsetjenesten. 

NFRAMs strategi for å holde oppmerksomhet på saken hadde vært, og var 
fremdeles, å være i dialog med viktige aktører. Parallelt med at Helsedirek-
toratet arbeidet med sin omfattende utredning, sendte både Legeforeningen, 
NFRAM og Statens institutt for rusmiddelforskning (SERAF), brev til Helse- 
og omsorgsdepartementet og Helse- og omsorgskomitéen og etterspurte 
saken. 

Svaret fra helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen til komitéen 17.03.2011 
var:

 «Rusfeltet er svært sammensatt og berører ulike faglige områder. For 
å sikre en grundig vurdering har departementet hatt behov for ytterli-
gere informasjon og vurderinger før det tas stilling til forslaget. Helse-
direktoratet er bedt om ytterligere utdyping av forslaget. Det er derfor 
for tidlig å konkludere i denne saken.
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Som kjent har Regjeringen varslet at det vil bli lagt fram en stortings-
melding om ruspolitikken i løpet av 2011. En stortingsmelding er en 
anledning til å beskrive og drøfte kompetansebehovet på rusfeltet og 
drøfte spørsmålet om en mulig egen spesialitet for leger». 

Helsedirektoratet var ferdig med sitt arbeid og la resultatet frem i en utred-
ning «før sommeren». Den ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 
23.06.2011. Konklusjonen var krystallklar og godt begrunnet:

Direktoratet anbefaler at:

•  Det opprettes en ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin.

•  Dersom det vedtas å opprette en ny spesialitet i rus og avhengighets
medisin må de foreslåtte spesialistreglene utvikles videre

•  Spesialiteten i større grad må ivareta samarbeid mellom kommune og 
spesialistnivå.

•  Rus og avhengighetsmedisin ikke opprettes som en grenspesialitet da 
det vil kunne bidra til en ytterligere fragmentering av tjenesten, og av 
hensyn til nødvendig rekruttering til fagfeltet.

•  Rus og avhengighetsmedisin ikke opprettes som et formelt kompetanse
område da det er usikkerhet knyttet til etablering av dette som en perma
nent ordning, og det er usikkert om dette tiltaket vil bedre rekrutteringssi
tuasjonen for leger til TSB.

•  Opprettelsen av en ny spesialitet vil etter vårt syn ikke få betydning for 
finansiering av tjenesten.

Nå trodde vi at Helse- og omsorgsdepartementet raskt kunne ferdigbehandle 
saken og konkludere, men 22. juli 2011 skjedde det noe som satte alt annet 
på vent. Terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya var en nasjonal katastrofe 
som selvsagt påvirket alt, også saksbehandling hos offentlige helsemyndig-
heter, og Stortingsmeldingen om rus ble utsatt til 2012. 

Høsten 2011 var det lite aktivitet både knyttet til stortingsmeldingen om rus 
og til arbeidet med spesialiteten, og på årsmøtet i NFRAM 24. november 
2011 ble styret bedt om å etterspørre saken. President Hege Gjessing foreslo 
at NFRAM og Legeforeningen skulle be om et møte med helseministeren. 
Det ble det ikke noe av, men NFRAM sendte i januar 2012 brev til leder av 
Helse- og omsorgskomitéen hvor vi pekte på en økende frustrasjon over at 
Helse- og omsorgsdepartementet fremdeles ikke så ut til å kunne lande 
beslutningen om en ny spesialitet.

Det ble klart at svaret ville komme i Stortingsmelding 30 «Se meg – En hel-
hetlig rusmiddelpolitikk». Den ble lansert 22. juni 2012. 
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I kapittel 8.1.4 slår meldingen fast at regjeringen vil opprette en egen lege-
spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. 

Stortingsmelding 30  
gav startskudd for det 
egentlige arbeidet

 

Meld. St. 30 «Se meg» kap. 8.1.4        
  

Den medisinskfaglige kompetansen på rusfeltet må styrkes, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Det meldes om 

rekrutteringsproblemer og stor gjennomtrekk i eksisterende legestillinger i tverrfaglig spesialisert behandling. Styrking av 

kompetansen vil kunne bidra til å sikre rekruttering til legestillingene. Rusreformen og etablering av tverrfaglig spesialisert 

behandling tydeliggjorde behovet for å styrke den medisinskfaglige kompetansen. Særlig er det pekt på behovet for å styrke 

legers kompetanse i rettighetsvurderinger, akuttbehandling, avrusning, diagnostisering og behandling. Det er også behov for 

styrket kompetanse i andre deler av spesialisthelsetjenesten som psykisk helsevern, akuttmedisinske tjenester og indremedisin 

samt i kommunehelsetjenesten. De fleste leger spesialiserer seg, og de søker seg over i utdanningsstilinger som fører fram til en 

spesialitet.  

 Regjeringen vil opprette en egen legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.  

En egen medisinsk spesialitet vil kunne virke rekrutterende og stimulere til mer 

forskning på rusfeltet.  
 Den nye spesialiteten skal knyttes tett opp mot spesialiteten i psykiatri og innrettes slik at den imøtekommer målene i 

samhandlingsreformen og rusavhengiges sammensatte sykdommer. Departementet vil se på om deler av utdanningen i psykiatri 

og rus- og avhengighetsmedisin bør være overlappende. Mange av legene som arbeider i tverrfaglig spesialisert behandling er 

spesialister i allmennmedisin. Spesialister i rus og avhengighetsmedisin skal ivareta samarbeidet mellom kommune- og 

spesialistnivå og dermed bidra til at kompetansen i kommunehelsetjenesten styrkes ytterligere. Etablering av en spesialitet i rus- 

og avhengighetsmedisin skal ses i sammenheng med den pågående gjennomgangen av legenes spesialitetsstruktur og innholdet 

i spesialistutdanningene 

 

Nyheten ble markert på intranettet til Oslo universitetssykehus.
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tjenesten ved søknad til en LIS 1 stilling. For øvrig skulle den nye spesialis-
tutdanningen legge mer vekt på hvilken kompetanse legene tilegner seg i 
løpet av utdanningen (læringsmål) enn på hvilken tjeneste de har utført.

Helsedirektoratet organiserte «program for spesialistutdanning» og divisjons-
direktør Cecilie Daae ledet programstyret. Denne omstillingen tok mange 
år og Legeforeningen var en aktiv aktør, med generalsekretærens sekretariet, 
med de fagmedisinske foreningene og spesialitetskomitéene. 

NFRAMs styre i 2012: 
Guri Spilhaug (leder), Rune Tore Strøm (nestleder),  
Dagfinn Haarr (kasserer), Eva Skudal, Kristin Nygård-Odeh,  
Bjørg Hjerkinn, Svein Skjøtskift.

Det hadde gått tre år siden legeforeningens landsstyre vedtok å anbefale 
akkurat dette. Det var gjennomført to utredninger i Helsedirektoratet. 
NFRAM, Legeforeningen og en rekke sentrale aktører hadde deltatt aktivt i 
prosessen i diverse arbeidsgrupper, og holdt trykket oppe ved å delta i offent-
lig debatt om saken.

Innholdet i, og organiseringen av spesialist-
utdanning i rus- og avhengighetsmedisin

Helsedirektoratet mottok et oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet 07.09.2012:

«Vi ber med dette Helsedirektoratet om å følge opp beslutningen ved å 
bistå i departementets arbeid med å etablere spesialiteten. Med forbehold 
om endringer som følge av Stortingets behandling av Meld. St. 30, ber vi 
om at arbeidet igangsettes. De generelle bestemmelsene for spesialist-
utdanning av leger skal ligge til grunn for spesialiteten. Dette innebærer 
at direktoratet bes om å lage forslag til spesialistregler, blant annet med 
krav til tjeneste og teoretisk utdanning. Det må også utarbeides en 
oversikt over mulige utdanningsinstitusjoner for leger i spesialisering.»

Det lå også noen særlige føringer i dette oppdragsbrevet, nemlig at
• De generelle bestemmelsene for spesialistutdanning av leger 

skulle ligge til grunn
• Deler av utdanningen skulle være overlappende med psykiatri
• Spesialister kunne ansettes i alle deler av TSB, psykisk helsevern,  

akuttmedisin og indremedisin
• Kommunenes nye rolle skulle understøttes

Helse- og omsorgsdepartementet henviste til generelle bestemmelser for 
spesialistutdanning. Dette kom på et tidspunkt da hele spesialistutdanningen 
for leger i Norge var under revisjon. Turnustjenesten slik den hadde vært 
praktisert ble avviklet og nyutdannede leger måtte selv skaffe seg denne 
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D et ble sendt ut innkalling til medlemmene i NFRAM om et to-delt 
årsmøte 8. november 2012 i Legenes hus. Den første delen av møtet 
innebar å avvikle spesialforeningen Norsk forening for rus- og avhen-

gighetsmedisin og den neste delen av møtet innebar å opprette den fagmedi-
sinske foreningen Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Begge 
forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtene. På sentralstyremøte 7.12. 2012 
(sak 2.01) ble vedtekter og opprettelsen av den fagmedisinske foreningen 
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin godkjent.

Og så ble det fest-seminar.

Fest-seminar for den nye spesialiteten  
i rus- og avhengighetsmedisin
Fredag 9. november 2012 kl. 10.00–15.00

Soria Moria kurs og konferansesenter,  
Voksenkollveien 60 

Det var tid for å etablere 
den fagmedisinske 
foreningen NFRAM,  
og feire begivenheten

Legeforeningen sendte invitasjoner til Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet og stilte opp med president Hege Gjessing, generalsekre-
tær Geir Riise og ellers mange medarbeidere i sekretariatet. 

Det var en spesiell dag med mange taler og hilsninger. 

Innledere på festseminaret:
Hege Gjessing, president i Den norske legeforening

Kjell Erik Øye, Helse og omsorgsdepartementet

Gitte Huus, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Bjarne Riis Strøm, fagdirektør Den norske legeforening

Birgit Aanderaa, visepresident i psykologforeningen

Marit Hermansen, leder av NFA

Erik Torjussen, leder av Fagrådet for brukere i Helsedirektoratet

Jan-Gunnar Skoftedalen, sekretariatsleder Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Ingeborg Rokkones, klinisk sosionom Asenteret

Frode Bie, spesialrådgiver HSØ for Nettverk rus RHFene

Jørgen Bramnes, prof og dir SERAF

Guri Spilhaug, NFRAM

Karl Mann, president i European federation of addiction societies 

Hannuh Alho, president i International society of addiction medicine

Vi tok til oss alle gratulasjoner og lykkeønskninger. Veldig hyggelig var også 
flott oppslag i Dagens Medisin uken etter.



Innholdet i spesialist utdanning i rus- og  avhengighetsmedisin 4140    NFRAM • Langsomt ble faget vårt eget

Spesialitetskomitéens arbeid

Det ble en travel periode med mye energi og godt samarbeid. Helse-
direktoratet hadde det formelle ansvaret gjennom oppdraget fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og organiserte det hele innad med 

god forankring til ledelsen i flere avdelinger. Gabrielle K. Welle-Strand ledet 
«Prosjekt spesialitetsstruktur og -innhold».

Nevnes må også at Stortinget behandlet Stortingsmelding 30 i mars 2013 
– og bekreftet at det skulle opprettes ny spesialitet.

Styret i NFRAM mente det var viktig at også styret i den fagmedisinske fore-
ningen skulle delta aktivt og ha tett dialog med spesialitetskomitéen. Derfor 
ble to av styremedlemmene i NFRAM foreslått og oppnevnt i spesialitets-
komitéen. Det er en god modell for samarbeid om faglig innhold i spesialist-
utdanningen. 

Den første spesialitetskomitéen ble oppnevnt av sentral-
styret i Legeforeningen i januar 2013:
Rune T. Strøm (leder), Helge Waal, Reidar Høifødt,  
Bjørg Hjerkinn og Sunniva Christiansen (YLF)

Innholdet i spesialist-
utdanning i rus- og  
avhengighetsmedisin
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Spesialitetskomitéen kastet ikke bort tiden. I referatet fra NFRAMs styre-
møte 13. februar 2013 står det at: [...] «spesialitetskomitéen allerede var godt 
i gang og har gjennomgått innholdet i kravet til utdanningsløp og revidert noe 
for å tydeliggjøre og bedre strukturen og gjøre teksten mer presis. Komitéen 
har diskutert om det er aktuelt å fastslå krav på svært detaljert nivå men ikke 
foreslått større endringer i krav om kunnskap og ferdigheter eller krav til tje-
neste. Komitéen mener at alle føringer i brevet fra HOD er ivaretatt i forsla-
get. Komitéen arbeider nå med overgangsregler. Komitéen skal også anbefale 
godkjenning av utdanningsinstitusjoner». 

Spesialitetskomitéen tok utgangspunkt i beskrivelsen av utdanningsløpet i 
rapporten fra NFRAM 2008. På dette tidspunktet gjaldt det gamle regelver-
ket for spesialistutdanning for leger og komitéen beskrev obligatoriske og 
valgfrie tjenestekrav samt kurskrav, obligatoriske og valgfrie. Spesialitetsko-
mitéen arbeidet også med krav til tjeneste, kunnskap og kompetanse for 
leger som kunne søke om spesialistgodkjenning etter overgangsregler. 

Kompetanseportalen var ikke etablert og LIS-legene måtte fylle ut attesta-
sjonsskjema som ble signert av leder og veileder.

Regler for gjennomføring av obligatoriske kurs ble laget, og ikke minst 
ble innholdet i de obligatoriske grunnkursene beskrevet.

I NFRAMs årsrapport for 2013 står det: Gjennom hele driftsåret har styre med-
lem mer vært meget aktive i saken vedrørende spesialitet i rus- og avhengighets-
medi  sin. Rune Tore Strøm leder spesialitetskomitéen som har videreutviklet 
forslag til krav om kunnskap, kompetanse og ferdigheter, tjenestekrav og over-
gangsregler. Arbeidet i Helsedirektoratet under ledelse av Gabrielle Welle- 
Strand er i god gang og spesialitetskomitéen er invitert inn i denne arbeids-
gruppens møter.

I 2014 var spesialitetskomitéen sammensatt slik:
Rune T. Strøm (leder), Helge Waal, Reidar Høifødt, Bjørg Hjerkinn 
og Karina Elstad Pleym (YLF). Varamedlem: Christian Ohldieck, 
Svein Skjøtskift og Ingunn Moss HiIdrum (YLF)

Spesialitetskomitéen for rus- og avhengighetsmedisin forberedte seg på å 
bidra i saksbehandlingen av alle søknader om spesialistgodkjenning etter 
overgangsregler ved at spesielt oppnevnte sakkyndige i spesialitetskomitéen 
behandlet alle søknader og gav anbefaling til Helsedirektoratet.

Spesialitetskomitéen for rus- og avhengighetsmedisin kom også til å ha en 
viktig rolle i saksbehandlingen av søknader om godkjenning som utdan-
ningsinstitusjon og oppfølging av disse, på samme måte som øvrige spesia-
litetskomitéer.

Helsedirektoratets arbeid

Helsedirektoratet satte sammen en arbeidsgruppe hvor Rune Tore Strøm og 
jeg ble oppnevnt som representanter fra Legeforeningen. Første møte i 
arbeidsgruppen var 6. mars 2013. Til dette møtet ble hele spesialitetskomi-
téen invitert og Legeforeningens utdanningsdirektør Nina Evjen. 

Fra august 2013 til juli 2014 hadde jeg permisjon fra stillingen som medi-
sinskfaglig rådgiver i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo uni-
versitetssykehus, og arbeidet i 100 prosents stilling i Helsedirektoratet med 
«prosjekt legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin». 

Jeg var samtidig leder av NFRAM og dette hadde positiv betydning for 
NFRAMs engasjement og medvirkning i prosjektet.

Helsedirektoratet organiserte arbeidet i en ekstern og en intern arbeidsgruppe. 
I den eksterne arbeidsgruppen deltok representanter fra RHF-ene, bruker-
organisasjonene, kommune og profesjonsorganisasjonene. I tillegg deltok 
de fleste av spesialitetskomitéens medlemmer på arbeidsgruppemøtene. 

Intern arbeidsgruppe i direktoratet ble koplet opp mot arbeidet med spesia-
listutdanning for leger som pågikk i flere avdelinger. Russpesialiteten ble 
drøftet flere ganger med styringsgruppen. Helsedirektoratet hadde også en 
egen koordineringsgruppe hvor Gabrielle Welle-Strand og jeg møtte fast 
hver 14. dag.
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Det var viktig å holde god kontakt med aktuelle involverte utenfor helse-
myndighetenes rekker, og i desember 2013 arrangerte direktoratet det som 
ble kalt et referansegruppemøte med et bredt utvalg av deltagere fra aktuelle 
institusjoner, kommuner, brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, 
avdelinger i Helsedirektoratet, representanter fra HOD og andre. Det ble 
gitt informasjon om prosjektet og deltagerne fikk anledning til å gi innspill.

For øvrig ble Helse- og omsorgsdepartementet holdt orientert underveis, 
likedan fagdirektørene i de regionale helseforetakene og kommunenes sen-
tralforbund. Prosjektet skapte stor interesse og ble presentert på en rekke 
seminarer og konferanser i løpet av perioden. 

Etter avtale med Hod ble utkastet til spesialistregler og overgangsregler for 
rus- og avhengighetsmedisin beskrevet i rapporten IS 0424 og sendt på en 
bred høringsrunde fra 7. mars til 25. april 2014. I alt 37 instanser avga 
høringssvar med god representasjon fra RHF-ene, HF-ene, private aktører, 
bruker- og interesseorganisasjoner, universiteter, Kompetansesentra Rus 
(KoRus) og profesjonsorganisasjonene. Høringssvarene ble innarbeidet i den 
endelige rapporten.

Allerede da visste vi at spesialistreglene i rus- og avhengighetsmedisin måtte 
revideres når en ny ordning for utdanning av samtlige legespesialiteter kom 
på plass. 

For å utdanne spesialister må vi ha spesialister til å veilede kandidatene i 
spesialiseringsløpet. Dette hadde vi jo ikke og derfor ble egne overgangs-
regler foreslått slik at leger som allerede hadde gjennomført tilstrekkelig 
tjeneste i TSB kunne søke om spesialistgodkjenning etter disse reglene som 
skulle gjelde i to år. Mange leger hadde allerede lang yrkeserfaring fra rus- og 
avhengighetsbehandling, og det ble foreslått at tjeneste fra før regelverket 
trådte i kraft, etter særskilt vurdering, kunne godkjennes som tellende. Dette 
var for øvrig i tråd med tidligere praksis ved opprettelse av nye legespesia-
liteter og i samsvar med generelle regler for spesialistutdanning av leger.

Krav til utdanningsinstitusjoner ble beskrevet med utgangspunkt i daværende 
vedtatte retningslinjer og regler. For å kartlegge situasjonen, informere om 

direktoratets arbeid og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til utdan-
ning av leger i den nye spesialiteten, besøkte jeg høsten 2013 alle aktuelle 
utdanningsinstitusjoner i helseforetakene og større private tjenestetilbydere 
som tilbød rusbehandling. 

Helsedirektoratet gjorde en vurdering av mulige utdanningsinstitusjoner for 
spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin og fant at ca 10 HF-er 
alene eller sammen private tjenestetilbydere hadde nødvendigee ressurser 
og ville kunne tilby tellende tjeneste i aktuelle avdelinger/institusjoner. Disse 
ville altså kunne søke om godkjenning og iverksette spesialistutdanning i en 
moderat skala med en gang, og innenfor de rammene de da hadde, uten store 
endringer i organisering og bemanning. 

IS 0424 konkluderer med at 

«Spesialistutdanning er en kvalitetsgaranti for behandlingen som tilbys pasien
tene og forventningen knyttet til den nye spesialiteten i rus og avhengighets
medisin er at behandlingen vil bli bedre og mer effektiv. Dette vil komme  
spesialisthelsetjenesten generelt til gode i form av bedre helhetlig behandling 
av ruspasienter også innenfor andre spesialiteter. 20 % av alle pasienter i indre
medisinske senger er innlagt med sykdom som har relasjon til bruk av alkohol. 

Spesialistkunnskap og ekspertise innenfor TSB vil ha samfunnsøkonomiske  
konsekvenser som også må være med i ressursregnestykket. Muligheten for  
rask og kunnskapsbasert behandling innenfor TSB vil kunne bedre deltakelse  
i arbeidslivet for personer med skadelig forbruk av rusmidler eller rusmiddel
avhengighet. Bedre behandlingstilbud vil også kunne forhindre somatiske og 
psykiske komplikasjoner av rusmiddelbruk». 

Helse- og omsorgsdepartementet fikk rapporten i juni 2014 og Helsedirekto-
ratet redegjorde også for de videre planene for å realisere spesialiteten. Det 
handlet om å sikre godkjenningsordning, oppdatere informasjon på nett-
sidene sine, arrangere overgangskurs og inngå avtale med Legeforeningen 
om å etablere kursutdanning for leger i spesialisering (LIS) fra våren 2015. 
Dette var selvsagt avhengig av at Helse- og omsorgsdepartementet ville god-



Innholdet i spesialist utdanning i rus- og avhengighetsmedisin  4746    NFRAM • Langsomt ble faget vårt eget

kjenne spesialist- og overgangsregler så raskt som mulig, og senest i løpet 
av oktober 2014.

Helsedirektoratet arrangerte i samarbeid med NFRAM og spesialitetskomi-
téen det første overgangskurset på Holmenkollen Park hotell 27. til 31. oktober 
2014. Kurset var fulltegnet med ca 90 deltagere. Siste kursdag besøkte helse-
minister Bent Høie kurset og ga departementets svar på Helsedirektoratets 
forslag til spesialistutdanning. Forslaget ble akseptert med en endring om 
at obligatorisk tjeneste i avdeling for psykisk helsevern skulle være et helt år 
og ikke seks måneder som opprinnelig foreslått. Regelverket skulle gjelde 
fra 01.12.2014, overgangsreglene i to år etter den dato.

Regelverket og rapporten gir en detaljert målbeskrivelse for spesialiteten i 
rus- og avhengighetsmedisin, som bygger på og samsvarer med målbeskri-
velsen i NFRAMs rapport til Legeforeningen i 2008. Det er i det hele tatt 
fascinerende å gjennkjenne de sentrale elementene og det faglige innholdet 
gjennom hele prosessen. 

Slik ble det formulert i NFRAM rapporten i 2008:

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin kan bidra med:
• Rus- og avhengighetsmedisin har en egen forståelsesramme og et eget 

kunnskapsområde, basert på medisinskfaglig tenkning. 
• Fagfeltet har egne utrednings- og undersøkelses- metoder og egne 

behandlings- metoder. 
• Dette er et eget spesialisthelsetjenesteområde som ikke dekkes  

av andre spesialiteter.
• Det er en stor pasientpopulasjon med et omfattende helseproblem.
• Undervisning i rus- og avhengighetslidelser er mangelvare i grunn-

utdanning av leger (og annet helsepersonell)
• Ingen øvrig medisinsk spesialitet har kunnskapskrav som garanterer 

utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser 
på et tilfredsstillende medisinsk nivå. 

• Utdanning i rus- og avhengighetsmedisin tar sikte på å utvikle  
kunnskapsbasert forståelse og ferdigheter basert på: 

– biologi og kognitiv nevro-vitenskap 
– psykodynamisk teori 
– læringsteori 
–  inngående kjennskap til sosiale og kulturelle faktorer  

med betydning for rus- og avhengighetslidelser 
• De valgte behandlingsmetodene i faget må har grunnlag i forskning 

og evaluering. 
• Det etableres metoder og standarder for kvalitetssikring  

som kontinuerlig evalueres

En spesialist i rus- og avhengighetsmedisin skal kunne:
• Utrede og behandle alle typer avhengighetslidelser i offentlig  

helsetjeneste og selvstendig praksis. 

Deltagerne på det første overgangskurset oktober 2014.
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• Ha inngående kjennskap til alle deler av behandlingsapparatet for  
rus- og avhengighetslidelser i øvrig spesialisthelsetjeneste, så vel som 
i kommunehelsetjenesten og kommunal velferdstjeneste

• Han/hun kan samarbeide tett med andre profesjoner, og i tillegg yte 
konsulenttjenester til leger i andre spesialiteter og til fagpersonell 
av andre kategorier.

Helse- og omsorgsdepartementet skrev i sin pressemelding 27.11.2014

Som første land i Europa har Norge etablert en medisinsk spesialitet  
i rus- og avhengighetsmedisin.

– Jeg har stor tro på at den nye spesialiteten vil styrke kompetansen og løfte 
statusen for leger til å jobbe innen rusfeltet. Jeg håper mange nyutdannede leger 
velger denne spesialiteten. Det vil føre til et bedre tilbud til pasientene, sier 
helse og omsorgsminister Bent Høie.

Rusavhengige har ofte sammensatte problemer og har behov for hjelp fra ulike 
tjenester, både kommunale og spesialisthelsetjenesten. Den nye spesialiteten er 
derfor innrettet slik at legene får tverrfaglig kompetanse. Utdanningen er på 5 år. 
Krav til tjenester er 3 1/2 års innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB),  
1 år innen psykisk helsevern og 1/2 år annen relevant tjeneste.

– Å ha spesialister som har tverrfaglig kompetanse, og særlig kompetanse innen 
psykisk helsevern, er viktig for å gi et best mulig tilbud til disse pasientene.  
Jeg håper dette vil føre til bedre samarbeid og utveksling av kompetanse på  
tvers av spesialiteter og behandlingsnivå, sier Høie.

Vi var kommet i mål – og vi var ved en ny startstrek. 

Nå var tiden endelig kommet til å kunne arbeide med forutsigbare 
oppgaver. Nå behøvde vi ikke vente på beslutninger som skulle tas, 
vi hadde et regelverk å forholde oss til. Spesialitetskomitéen hadde 

lenge jobbet med kursvirksomheten, nå skulle det settes ut i praksis.

Helsedirektoratet var i dialog med leder av spesialitetskomitéen Rune Tore 
Strøm og meg selv som leder av NFRAM, om å arrangere nødvendige obli-
gatoriske overgangskurs for søkere som ønsket å søke om spesialiteten i rus- 
og avhengighetsmedisin etter overgangsregler, og sendte Legeforeningen et 
formelt brev om dette 18.12.2014. 

NFRAM og spesialitetskomitéen var allerede i gang med å planlegge det 
andre overgangskurset i Tromsø 1. til 5. juni 2015. På dette overgangskurset 
deltok 54 leger. Neste, og siste, overgangskurs ble arrangert av NFRAM og 
spesialitetskomi téen i Fevik i Agder 14.–18. november 2016. Her deltok ca. 
40 personer. Da hadde alle som kunne rekke å få godkjennelse etter over-
gangsregler fått tilbud om overgangskurs. 

Helsedirektoratet mottok søknadene om godkjenning etter 1.12.2014 og den 
første spesialisten i rus- og avhengighetsmedisin fikk sin godkjennelse i april 
2015, det var Rune Tore Strøm. Saksbehandlingen av søknader om godkjen-

Målstreken ble nådd  
i november 2014  
– og vi løp videre … 
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ning tok nok noe lengre tid enn vi hadde sett for oss, pr november 2015 var 
det 12 godkjente spesialister i rus- og avhengighetsmedisin. 

Alt i alt ble 130 leger godkjent via den toårige overgangsordningen.

Det første obligatoriske innføringskurset for LIS i det ordinære utdannings-
løpet ble arrangert på Soria Moria 18. mai til 22. mai 2015 med ca. 40 del-
tagere. Disse kunne da melde seg på til den første grunnkursrekken som 
startet høsten 2015 med 33 deltagere. 

Senere har det vært gjennomført 5 grunnkurs-rekker og den 6. grunnkurs-
rekken startet høsten 2022. På hvert kull er det ca. 30 LIS. Det betyr at ca. 
150 LIS har fullført obligatoriske grunnkurs per oktober 2022, og 30 nye 
gjennomfører det våren 2024. 

Fra 2019 har regionale utdannings-sentre hatt ansvar for LIS-undervisnin-
gen, men innhold og praktisk gjennomføring er det fremdeles Legeforenin-
gen ved spesialitetskomitéer og fagmedisinske foreninger som står for. 

NFRAM og spesialitetskomitéen har organisert kursene med en «klassesty-
rer» og en faglig ansvarlig til hvert kull. Undervisningsopplegget drives av 
kolleger med stort engasjement, klinikere og forskere. Undervisningen 
moderniseres etter hvert og det lages viktige digitale læringsopplegg som 
supplerer kurs og seminarer og gjør at de «fysiske» grunnkurs-ukene blir 
litt forkortet.

I 2016 utgav Jørg Mørland og Helge Waal læreboka «Rus og avhengighet» 
på Universitetsforlaget. I innledningen til boka skriver de at «vi har savnet 
en lærebok som integrerer klinisk medisin og biologisk kunnskap med sosial 
og psykologisk forståelse. Denne boken er vårt bidrag. Den er skrevet med 
tanke på rusmedisin, som er blitt et nytt spesialitetsområde for leger i Norge. 
Den sentrale målgruppen er derfor spesialisten med behov for kunnskap om 
de ulike rusmidlene og de ulike behandlingsformene i lys av kunnskapsopp-
summeringer og vurderinger på forskningsfronten».

Fagutvikling er heldigvis ikke en aktivitet som tar slutt. Klinisk forskning og 
ulike former for evaluering av klinisk virksomhet påvirker morgendagens 
behandlingstilbud. Ny kunnskap og nye trender gjør at innholdet i spesia-
listutdanningen justeres og suppleres. Legeforeningen har også diskutert 
behovet for å etablere krav til obligatoriske etter- og videreutdanning uten 
at dette har landet. Det er en interessant utfordring, vi blir aldri utlært selv 
om vi er godkjente spesialister.
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Vi må kjenne vår historie og huske på hvor vi kommer fra. Vi må lytte 
til sannhetsvitner og ta vare på fortellingene. Norge er fremdeles det 
eneste landet i verden med en egen hel-spesialitet i rus- og avhen-

gighetsmedisin. I noen andre land er det sertifiseringsordninger og andre 
former for etter-utdanninger innenfor rus- og avhengighetsmedisin. Det er 
stor interesse for hvordan Norge fikk sin spesialitet. Dette er en forkortet 
fortelling om hvordan det skjedde, for det pågikk i mange år og hele proses-
sen ble loset frem av veldig mange engasjerte og trofaste kolle ger og andre 
samarbeidspartnere. 

Det er grunn til å takke alle involverte. Presidentene Torunn Janbu og Hege 
Gjessing var viktige støttespillere, generalsekretær Terje Vigen og senere 
Geir Riise med hele sekretariatet, bidro i stor grad til den omfattende saks-
behandlingen. Medisinsk fagavdeling under ledelse av Bjarne Riis Strøm 
nevnes spesielt. 

Engasjerte kolleger bar hele prosessen, takk til deltagerne i NFRAMs arbeids-
gruppe som laget den første rapporten, til alle styremedlemmer i NFRAM 
og medlemmene i spesialitetskomitéen gjennom disse viktige årene. Et stort 
korps av innledere og kursansvarlige har bidratt, og bidrar, til at kursvirk-
somheten drives med stor faglighet og ekte engasjement. Særdeles viktig var 

det at vi hadde gode kolleger og medarbeidere i Helsedirektoratet og kloke 
rådgivere i Helse- og omsorgsdepartementet. Sikkerhetsnettet var, og er 
alltid, engasjerte klinikere der ute i den virkelige verden som bærer dette 
helsefagområdet.

Vi er alltid på vei, vi skal videre. Nye kolleger vil overta og drive forskning, 
fagutvikling og kompetanseheving. Slik vil tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling og rus- og avhengighetsmedisin møte fremtidens utfordringer.

Takk for innsatsen  
til alle som var med 
på denne reisen
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NFRAMs styremedlemmer fra 2012

2012: Guri Spilhaug, leder, Rune Tore Strøm, nestleder, 
Dagfinn Haarr, kasserer, Bjørg Hjerkinn
Karsten Kronholm, Inger Hilde Trandum, Svein Skjøtskift

Styret 2013–2016: 
Guri Spilhaug (leder), Rune Tore Strøm (nestleder), 
Dagfinn Haarr (kasserer), Eva Skudal, Kristin Nygård-Odeh, 
Bjørg Hjerkinn, Svein Skjøtskift.

Styret 2017–2018:
Guri Spilhaug (leder), Rune Tore Strøm (nestleder), 
Minna Kuoppamäki Hansen (kasserer), Eva Skudal, 
Trine Finanger, Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen, 
Svein Skjøtskift.

Styret 2019–2020:
Guri Spilhaug (leder), Rune Tore Strøm (nestleder), 
Minna Kuoppamäki Hansen (kasserer), Eva Skudal, 
Stine Kirkholm Sveingard/Håkon Nesheim Lundblad,  
Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen, Svein Skjøtskift.

Styret 2020–2021:
Guri Spilhaug (leder), Rune Tore Strøm (nestleder), 
Minna Kuoppamäki Hansen (kasserer),  
Unn-Merete Øyan Kalland, Inger Margrete Foldøy Hageberg, 
Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen, Martin Ryssdal

Styret 2022–
Inger Margrete Foldøy Hageberg (leder), Rune Tore Strøm (nest-
leder), Minna Kuoppamãki Hansen (kasserer),  
Unn-Merete Øyan Kalland, Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen, 
Martin Ryssdal, Camilla Holter Huseby

Spesialitetskomitéene fra 2013

2013: 
Rune T. Strøm leder, Helge Waal, Reidar Høifødt, Bjørg Hjerkinn 
og Sunniva Christiansen (YLF)

2014–2017:
Rune Tore Strøm (leder), Bjørg Hjerkinn, Reidar Arnt Høifødt, 
Helge Waal, Karina Elstad Pleym, Christian Ohldieck,
Svein Skjøtskift,Ingunn Moss Hildrum.

2019–
Rune Tore Strøm (leder), Svein Skjøtskift, Siv Kjelsås Kvinge, 
Helge Waal, Marianne Hvistendahl, Petra Becker,  
Mariann Leikanger, Guro Welander Angenete
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1700-1800 tallet:  
Vanlig å drikke alkoholholdig 
drikke, også brennevin

1906: 
Legen Oscar Nissen var for-
mann i Det Norske Arbeider-
partiet, en sentral person i 
avholdsarbeidet på begynnel-
sen av 1900-tallet. Han var 
blant annet formann i «Det 
norske Totalafholdsselskap».

1910: 
Alkoholkommisjonen ble  
nedsatt med to markante  
lege-representanter, professor 
Axel Holst, som var formann  
i kommisjonen fra 1920–15,  
og psykiater og totalist  
Johan Scharffenberg som  
var medlem. 

1910: 
Ørje kursted ble opprettet 
etter initiativ fra Læge-
foreningen. 

1916: 
Det ble innført forbud mot  
salg av brennevin

1917: 
Det ble innført forbud mot 
hetvin

1923: 
Forbudet mot salg av hetvin 
ble opphevet 

1927: 
Forbudet mot salg av  
brennevin ble opphevet

1917–1922:
I Tidsskrift for Den norske 
legeforening var det i perioden 
en egen seksjon i bladet om 
alkoholspørsmål

1931:
Staten opprettet stillingen 
«statens spesiallege for  
alkoholistomsorgen»

1947:
Regjeringen nedsatte  
den såkalte Alkoholist-
forsorgskomiteen

1949:
Overlegestilling for alkoholist-
omsorgen ble opprettet

1960-tallet:
Norsk Alkoholistterapeutisk 
forening ble organisert i Lege-
foreningen

1969:
Statens edruskapsdirektorat 
ble opprettet under Sosial-
departementet

1982:
Norsk Alkoholistterapeutisk 
forening skiftet navn til Norsk 
foreningen for medisinsk rus-
middelproblematikk (NFMR) 

1985:
Statens edruskapsdirektorat 
ble innlemmet i Rusmiddel-
direktoratet

1993:
Legeforeningen opprettet 
Rusmiddelpolitisk utvalg

1999:
NFMR v/ leder John Berg 
sendte forslag om opprettelse 
av spesialitet i rus- og  
av hengighetsmedisin til  
Legeforeningen

2002:
Sykehusreformen 

2002:
Rusmiddelpolitisk utvalg 
sendte forslag til sentralstyret 
om å nedsette en komite med 
oppgave å vurdere opprettelse 
av spesialitet i rusmedisin

2004:
Rusreformen

2006:
Norsk Forening for medisinsk 
rusmiddelproblematikk ble 
omgjort til Norsk Forening for 
Rus- og Avhengighetsmedisin 
(NFRAM)

2006:
Legeforeningen igangsatte et 
arbeid for å lage en utredning 
om spesialistutdanning for 
leger

2008:
Sentralstyret godkjente utred-
ningen hvor NFRAM bes om  
å utrede en ny spesialitet i 
rus- og avhengighetsmedisin

2008:
Arbeidsgruppe i NFRAM  
ut arbeidet rapport med  
beskrivelse av spesialiteten  
og innholdet i utdanningen

2009, juni:
Landsstyret i Legeforeningen 
vedtok å anbefale overfor 
Helsedirektoratet/Helse- og 
omsorgsdepartementet at det 
opprettes en spesialitet i rus- 
og avhengighetsmedisin  
«med de regler som er fore-
slått i saksfremlegget»

2010:
Helsedirektoratet tilrår overfor 
HOD at det opprettes en ny 
spesialitet i rus- og avhengig-
hetsmedisin i brev datert 
9.9.2010.

2010:
Helse- og omsorgsdeparte-
mentet gav 23. desember  
Helsedirektoratet et nytt 
utredningsoppdrag

2011:
Helsedirektoratets rapport om 
spesiallitet i rus- og avhengig-
hetsmedisin IS-0424 ble over-
levert Helse- og omsorgs-
departementet 23. juni

2012:
Stortingsmelding 30 «Se meg» 
ble lansert 22. juni med regje-
ringens beslutning om å opp-
rette en egen spesialitet for 
leger i rus- og avhengighets-
medisin

2012:
Helsedirektoratet mottok  
7. september oppdrag om  
å følge opp ved å bistå i  
departementets arbeid med  
å etablere spesialiteten

2012:
9. november arrangerte 
NFRAM et festseminar på 
Soria Moria

2013:
Legeforeningens sentralstyre 
oppnevnte den første spesiali-
tetskomiteen i rus- og avhen-
gighetsmedisin

2014:
Helsedirektoratets rapport 
IS-0424 om Etablering av en 
ny medisinsk spesialitet i rus- 
og avhengighetsmedisin ble 
overlevert Helse- og omsorgs-
departementet 13.juni

2014:
Det første kullet med 90  
deltagere gjennomførte  
obligatorisk overgangskurs  
på Holmenkollen Park hotell 
27.–31. oktober

2014:
Helse- og omsorgsdeparte-
mentet sendte ut presse-
melding 27. november om at 
spesialiteten i rus- og avhen-
gighetsmedisin var etablert 
med godkjent regelverk for 
tjeneste og kompetanse

2015:
Rune Tore Strøm ble i april  
den første som fikk godkjen-
ning som spesialist i rus- og 
avhengighetsmedisin 

2015:
NFRAM og spesialitetskomi-
teen arrangerte overgangskurs 
i Tromsø 1.–5. juni 2015 med 
54 leger

2015:
Første grunnkursrekke ble 
startet om høsten med en ukes 
kurs og 30 leger i kullet

2016:
NFRAM og spesialitets-
komiteen arrangerte over-
gangskurs i Fevik i Agder  
14.–18. november 40 leger

Fra 2015 
har det blitt arrangert grunn-
kursrekker jevnlig, det 5. kullet 
avsluttet høsten 2022 og det 
6. kullet er i gang

Tidslinje for historien om spesialiteten 
i rus- og avhengighetsmedisin
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