Årsrapport 2013
Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin
En fagmedisinsk forening i Den norske legeforening
Internett: www.nfram.no
Org.nr 991 180 834
Bankkonto 5083 05 28 218

Styrets arbeid
Styrets sammensetning:
Guri Spilhaug, leder
Rune Tore Strøm, nestleder
Dagfinn Haarr, kasserer
Bjørg Hjerkinn
Eva Skudal
Kristin Nygård-Odeh
Svein Skjøtskift, nettansvarlig.
Spesialitetskomiteen:
Rune Tore Strøm, leder
Bjørg Hjerkinn
Helge Waal
Reidar Høifødt
Sunniva Elisabeth Christiansen (YLF)
Svein Skjøtskift (vara)
Christian Ohldieck (vara)
Philip Paul Lobmaier (vara YLF)
Styremøter og saker:
Det har vært avholdt 3 styremøter.
Styret har kommunisert på e-post om aktuelle saker.
Styret har ikke vært på noen studietur i 2013.
Styrets arbeid har i hovedsak dreiet seg om den nye spesialiteten i rus- og
avhengighetsmedisin, utvikling av nettsidene og høringsuttalelser.
Høringsuttalelser
Styret har gitt høringsuttalelser til følgende høringsutkast:
















Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.
Alkolås som alternativ til tap av førerett som en del av program mot ruspåvirket
kjøring.
Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR
Akademikernes helsepolitiske dokument
Studieplan UiO 2014
Psykologers henvisningsrett til TSB
Veileder IS 2014 forskrivning av vanedannende medikament
Legeforeningens policynotat om ledelse i sykehus
Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen
Endring i journalforskrift og helseregister
Forslag om opprettelse av kontaktperson
Inhalasjon av heroin på sprøyterom
Diverse høringssaker til landsstyret
Organisering og praksis i ambulante team

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

Faglig aktivitet i 2013:
NFRAM har fått ansvar for å lede et miniseminar på den store nasjonale alkoholkonferansen
som Helsedirektoratet arrangerer 18-19 november. Dagfinn Haarr leder dette.
Eva Skudal fra styret er valgt som Landsstyrerepresentant i valggruppe 6, vara er Kristin
Nygaard-Odeh og Rune Tore Strøm.
Svein Skjøtskift er webredaktør og gjør en stor jobb med våre nettsider.
Dagfinn Haarr er faglig medarbeider i Tidsskrift for den norske legeforening. Han sitter i
arbeidsgruppen som skal lage retningslinjer for rusbehandling, og han er også medlem av
referansegruppe rus innen Norsk forening for allmennmedisin.
Guri Spilhaug arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som lager nasjonale retningslinjer for
avrusning

Spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
Gjennom hele driftsåret har styremedlemmer vært meget aktive i saken vedrørende spesialitet
i rus- og avhengighetsmedisin. Rune Tore Strøm leder spesialitetskomiteen som har
videreutviklet forslag til krav om kunnskap, kompetanse og ferdigheter, tjenestekrav og
overgangsregler. Arbeidet i Helsedirektoratet under ledelse av Gabrielle Welle-Strand er i god
gang og spesialitetskomiteen er invitert inn i denne arbeidsgruppens møter. Guri Spilhaug
sitter i denne arbeidsgruppen og har dessuten overlegepermisjon fra medio august og ut året
2013 og arbeider i denne perioden full tid i Helsedirektoratet med etablering av spesialiteten
med spesiell oppmerksomhet på utdanningsinstitusjonene. Tidsplanen er ambisiøs men
arbeidet er i rute og planene er at fra høstsemesteret 2014 kan de første LIS starte sitt
spesialistløp.
Mange som allerede har erfaring fra tjeneste i TSB vil kunne få godkjenning etter
overgangsregler og allerede avtjent tjeneste godkjent.
Nyhetsbrev legges ut på NFRAM sine nettsider. Det legges også ut nyhetsbrev på
Helsedirektoratets hjemmesider.

European Federation of Addiction Societies (EUFAS).
Guri Spilhaug har vært ”prevention officer” i Executive Committee i EUFAS siden oppstarten
i Paris 2010 og har deltatt på årsmøter og øvrig aktivitet via epost. Det er to andre medlemmer
i Committee of prevention, Cristina Ribeiro, Portugal og Amador Calafat, Spania.
Notat om forebygging på europeisk nivå som EUFAS kan bidra til ble presentert på årsmøte i
Warsawa 8 sept 2013. Vi anbefaler at EUFAS i første omgang etablerer en fane på
hjemmesiden www.eufas.net om forebygging og at det lenkes til andre aktuelle nettsteder.
Omfattende aktivitet på dette feltet vil betinge flere ressurser, økonomi og flere medarbeidere.
Guri trekker seg fra styret nå på grunn av arbeidssituasjonen knyttet til den nye spesialiteten.
EUFAS prioriterer arbeidet med å skaffe forskningsmidler via EU. Prof Jørgen Bramnes
SERAF sitter i EUFAS Advisory Board og har hatt flere innlegg og foredrag på konferanser i
tilknytning til EUFAS. Han samarbeider med styremedlemmer i EUFAS om prosjekter. Ingen
av styremedlemmene i NFRAM ønsker å overta vervet som prevention officer men NFRAM
vil være representert i EUFAS gjennom Jørgen Bramnes. Han er valgt inn i valgkomiteen i
EUFAS – det er valg på nytt styre i 2014.

Medlemssituasjon:
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin er en fagmedisinsk forening hvor
medlemmene foreløpig ikke er spesialister i det aktuelle fagfeltet. NFRAM har til sammen
131 medlemmer, 30 hovedmedlemmer og 101 assosierte medlemmer. Dette er et godt resultat
når vi tar i betraktning at alle spesialister automatisk er hovedmedlem i den fagmedisinske
foreningen som tilsvarer spesialiteten, dersom man ikke gir beskjed om noe annet.

Økonomi:
Det henvises til årsregnskap. Økonomien er god i foreningen.

Oslo november 2013
Guri Spilhaug, leder

