
 

 

 

Utdanningsplan i rus- og avhengighetsmedisin ved 

Nordlandssykehuset 

Innledning 

Nordlandssykehuset består av sykehus i Bodø, Lofoten og Vesterålen. I Psykisk helse- og rusklinikk 

har vi distriktspsykiatriske sentre i alle tre lokasjoner i tillegg til hovedklinikken i Bodø. Her kan 

medisinstudenter ta de siste to årene av utdanningen sin, og leger i spesialisering i psykiatri kan ta 

hele spesialiseringsforløpet. Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for Nordlandssykehuset, 

og vi strekker oss langt for å imøtekomme de behov og ønsker utdanningskandidatene har.  

Nordlandssykehuset tilbyr spesialisering i rus –og avhengighetsmedisin i Bodø 

Legene i fagområdet rus –og avhengighetsmedisin utdannes til å bli kompetente behandlere for 

pasienter med ulike problemstillinger av rus –og avhengighetsproblematikk. De skal kunne arbeide 

innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB) og spilleavhengighet, i 

tilgrensende spesialistområder og i kommunehelsetjenesten. Legene arbeider tverrfaglig og er 

kompetente i samhandling med psykologer, sosionomer, sykepleiere og andre ansatte i TSB. 

Fagområdet har også fokus på samhandling med holdninger som reduserer stigmatisering av 

pasienter med avhengighetslidelser. Det er muligheter for LIS å forske og undervise studenter. 

Spesialiteten er allsidig, med gode muligheter for å fordype seg i faglige interesseområder. Det 

utarbeides en individuell gjennomføringsplan for alle leger i spesialisering som beskriver hva som skal 

gjennomføres basert på hvor i utdanningsløpet legen er.  

Hvilke læringsmål kan oppnås i Nordlandssykehuset? 

Ved Nordlandssykehuset kan du oppnå de fleste læringsmål med unntak av læringsmål 1 ( 6 mnd  

rusakutt-tjeneste). 

Ved hvilke læringsarenaer oppnår du læringsmålene? 

Læringsmålene oppnås i Bodø ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) med enhetene 

Ruspoliklinikk inkl. LAR, Korttidsenhet rus (KER) og Enhet for rus og psykiatri (ROP), og ved ulike 

psykiatriske enheter. I tillegg har vi inngått samarbeidsavtale med UNN Russeksjonen om at 6 

måneders rusakutt-tjenesten kan gjennomføres der. 

Supervisjon og veiledning  
Nordlandssykehuset har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. Ved 
oppstart oppnevnes en klinisk veileder (overlege) i den avdeling/ enhet som legen i spesialisering har 
sin tjeneste. Det er også satt av tid i tjenesteplanen slik at hver lege i spesialisering får ukentlige 
veiledninger av spesialist. 
Leger i spesialisering vil også delta i en veiledningsgruppe med LIS fra ulike spesialiteter. Denne vil 

møtes 5 - 6 ganger årlig og ha særlig fokus på temaer fra FKM og kommunikasjon med pasienter, 

pårørende og medarbeidere. 

Nordlandssykehuset har et sterkt fokus på veiledning og arrangerer 2x/år veiledningskurs for 

spesialister og erfarne LIS for å øke veiledningskompetansen hos alle leger. Gjennomført kurs dekker 

LM 20 i FKM.  

 

 



 

 
Teoretisk undervisning 

Leger i spesialisering i rus –og avhengighetsmedisin må gjennom spesialistutdanningen tilegne seg en 

betydelig mengde teoretisk kunnskap innen generell, basal og klinisk anvendt rus –og 

avhengighetsmedisin. Tilegnelse av teoretisk kunnskap vil skje ved deltakelse på anbefalte og valgfrie 

kurs, internundervisning, dagkollokvier, diskusjoner ved litteraturgjennomgang, fagdiskusjoner i 

avdelingen og ved selvstudium.  

Opplæring i forskning 
Klinikken oppfordrer til, og legger til rette for at leger i spesialisering kan drive med forskning i løpet 
av spesialistutdanningen hvis de har interesse for dette. Se for øvrig også Felles kompetansemodul 
med beskrivelse av læringsaktiviteter ved Nordlandssykehuset knyttet til læringsmål som omhandler 
forskningsforståelse, herunder kurs, e-læring og gjennomført prosjektoppgave m.m.  
Det oppfordres også til deltagelse i forbedringsutdanning ved Seksjon for pasientsikkerhet ved 
Nordlandssykehuset. 
 
Felles kompetansemodul 
FKM består av et sett av nasjonale læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den 

enkelte LIS, og du vil få tildelt en egen kompetanseplan for FKM når du starter opp som LIS i 

Nordlandssykehuset. Den inneholder 10 ulike temaer med til sammen 24 læringsmål innen etikk, 

forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og 

pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, 

samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse. Nordlandssykehuset er opptatt av 

kvalitetsforbedring og dette vil være et gjennomgående fokus for læringsaktivitetene i FKM. 

Temaene dekkes dels av felles forelesninger og gruppeveiledning på tvers av spesialitetene, dels 

gjennom ulike kurs og oppgaver underveis og dels gjennom klinisk veiledning og intern undervisning 

innenfor hver spesialitet. Målet er å integrere disse temaene i den kliniske hverdagen. 

Kontakt 

For spørsmål om utdanning i faget, ta kontakt med avdelingsleder eller assisterende avdelingsleder 

ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Nordlandssykehuset HF, Bodø, Psykisk helse og 

rusklinikk. 


