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Kjære alle 116 medlemmer i NFRAM 
 
Vi står foran et paradigmeskifte. Norsk Forening for Rus- og 
Avhengighets Medisin ble revitalisert i november 2006 som en 
spesialforening i Den norske legeforening. Ett hovedformål var å arbeide 
for en egen spesialitet for leger i rus- og avhengighetsmedisin. 
 
Nå er målet nådd - og nye mål settes: Det faglige arbeidet innenfor en ny 
fagmedisinsk forening.  
 
Til alle som har anledning:  
Velkommen til årsmøtene Torsdag 8. november kl 18.00 og 19.00 i 
Legeforeningens kantine ”Bjerget”, Christiania torg, Oslo. 
 
Styret i den nye fagmedisinske foreningen velges på årsmøtet. De fleste 
av nåværende styremedlemmer i spesialforeningen stiller til valg. Alle 
betalende medlemmer i foreningen har stemmerett.  
 
Velkommen til festseminar Fredag 9. nov kl 09.30 – 15.00 på 
Legeforeningens kurs- og konferansesenter Soria Moria. 

 
Se NFRAM’s hjemmeside for informasjon, program og påmelding;  

http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-rus--og-avhengighetsmedisin/   
 
 
 
Det arbeides allerede meget aktivt med å etablere den nye spesialiteten. 
Dette er et stort arbeid med mange aktører.  
 
Helsedirektoratet har fått oppdrag fra HOD: 
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 spesialistutdanning 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 legene i spesialisering. 
 
Styret i spesialforeningen NFRAM er i disse dager også et interimsstyre 
som i samarbeid med Legeforeningen forbereder opprettelse av den 
fagmedisinske foreningen. Dette er meningsfullt arbeid som vi har gledet 
oss til lenge. Styret har blant annet foreslått medlemmer til 



spesialitetskomiteen, som skal oppnevnes av sentralstyret i 
Legeforeningen. Komiteen samarbeider med Helsedirektoratet i 
utformingen av spesialistutdanningen og prosessen knyttet til 
godkjenningen av utdanningsinstitusjonene. 
 
 
Det er vanskelig å si noe sikkert om tidsaspektet men de mest 
optimistiske av oss tror at mye er gjort innen utgangen av 2013.  
Nå er det viktig å arbeide videre med de overordnede rammebetingelsene 
som behovet for hjemler (NRID) og budsjettmidler til den nye 
spesialiteten. 
 
 
Til alle dere som er fagets ”seniorer” og som kan bli godkjente spesialister 
etter overgangsregler: 
Lag en oversikt over formalia knyttet til deres egen kunnskap og 
kompetanse i dette fagfeltet. Spesielt viktig er å oppnå godkjenning som 
veiledere av LIS så raskt som mulig. Vi trenger alle de kloke overlegene vi 
har som kan bidra til utdanning av LIS.  
 
 
Til alle dere unge kolleger som vil bli spesialister i rus- og 
avhengighetsmedisin: 
Lag en oversikt over egen klinisk tjeneste, relevante kurs og godkjente 
konferanser som har tilknytning til fagfeltet. Påbegynt utdanningsløp i 
andre spesialiteter vil kunne telle med i større eller mindre grad så sørg 
for å oppdatere utdanningsplanene deres jevnlig. Sørg for at dere får 
bekreftet veiledet tjeneste. Flere av dere vil antagelig kunne få 
godkjennelse for tjeneste utført ”med tilbakevirkende kraft”, altså den 
tjenesten dere er i nå, selv om spesialistløpet ikke blir fastslått før hele 
prosessen er over. 
 
 
Avslutningsvis vil jeg takke for innsats og entusiasme hos alle tidligere og 
nåværende styremedlemmer i NFRAM og all støtte fra gode kolleger som 
har valgt å arbeide innenfor TSB. Vi trenger gode medspillere i arbeidet 
vi er i gang med og skal holde dere oppdatert på hjemmesidene og i 
medlemsbrev underveis.  
 
 
Vennlig hilsen 
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