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Status i legespesialiteten rus- og avhengighetsmedisin pr mai 2016 

Spesialitetsreglene og overgangsreglene for rus- og avhengighetsmedisin ble vedtatt av HOD i 
november 2014. Helsedirektoratet og HOD har hatt regelmessige møter for å følge utviklingen i 
den nye spesialiteten. I april 2016 har Helsedirektoratet foretatt en kartlegging av status for 
den nye spesialiteten. I alt svarte 26 HF/private aktører på henvendelsen. 
 
Status nasjonalt 
Det var i alt godkjent 43 spesialister etter overgangsregler pr 1.mai 2016. Listen over de 
godkjente spesialistene finnes her: http://legeforeningen.no/Emner/Andre-
emner/Spesialistutdanning/Godkjente-spesialister/rus_og_avhengighetsmedisin/. Det har 
totalt kommet inn 65 søknader om spesialistgodkjenning etter overgangsordningen. 37 av disse 
spesialistene rapporteres inn via vår kartlegging. Videre svarer HF-ene/de private aktørene at 
de forventer at ytterligere 74 spesialister godkjent innen overgangsperioden går ut 
30.november 2016. Det er ansatt i alt 82 LIS (leger i spesialisering) i tiltakene som er kartlagt, og 
ytterligere 37 LIS planlegges ansatt i løpet av 2 år. 19 av HF-ene/tiltakene rapporterer at de 
enten har søkt om å bli godkjent som utdanningsinstitusjon eller at de vil søke i løpet av 2016. 
 
Helse Nord 
3 spesialister er godkjent og ytterligere 6 forventes godkjent før overgangsvinduet lukkes. 5 LIS 
er ansatt og ytterligere 4 LIS planlegges ansatt i løpet av 2 år.  UNN og Helgelandssykehuset 
planlegger å søke om å bli utdanningsinstitusjon i løpet av 2016. 
 
Helse Midt 
5 spesialister er godkjent og ytterligere 10 ventes godkjent for overgangsvinduet lukkes. 13 LIS 
er ansatt og ytterligere 5 planlegges ansatt i løpet av 2 år. Ålesund har søkt om å bli 
utdanningsinstitusjon og St. Olavs hospital og Lade vil søke i løpet av 2016. 
 
Helse Vest 
7 spesialister er godkjent og ytterligere 19 ventes godkjent før overgangsvinduet lukkes. 22 LIS 
er ansatt og ytterligere 10 planlegges ansatt i løpet av 2 år. Helse Førde, Bergensklinikkene, 
Helse Bergen, Haugaland A-senter, Helse Fonna og Rogaland A-senter vil søke om å bli 
utdanningsinstitusjon i løpet av 2016. 
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Helse Sør-Øst 
21 spesialister er godkjent og ytterligere 39 ventes godkjent før overgangsvinduet lukkes. 42 LIS 
er ansatt og ytterligere 18 planlegges ansatt i løpet av 2 år. Sykehuset Østfold, A-hus, 
Trasoppklinikken, A-senteret i Maridalsveien og Sykehuset i Vestfold har søkt om å bli 
utdanningsinstitusjoner. Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Borgestadklinikken og 
Sykehuset Sørlandet vil søke i løpet av 2016.  
 
Rekrutteringssituasjonen 
Gjennomgående rapporteres det om problemer med å rekruttere spesialister i rus- og 
avhengighetsmedisin, mens det er enklere å rekruttere LIS. 
 
Samarbeid 
Det er etablert samarbeid om internundervisning mellom en rekke nærliggende 
HF/institusjoner. Se for øvrig vedlagte Excel-ark for nærmere informasjon. 
 
Vurdering 
Avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet vurderer at situasjonen i den nye 
spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin er tilfredsstillende i de aller fleste HF/institusjoner. 
Vi takker for godt samarbeid om rapporteringen og tar sikte på en ny kartlegging ved årsskiftet 
2016/2017. 
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