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Utdanningsplan for leger i spesialisering i Rus- og 
avhengighetsmedisin ved Sørlandet sykehus 
 

Om utdanningsvirksomheten  
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. 
SSHF har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. 
Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distrikts psykiatriske sentre og 
poliklinikker flere andre steder i Agder. I fjor var det over 550 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus. 

 

Om organisering av spesialiteten 
Det er avdelingssjef i ARA som har det øverste ansvaret for å legge til rette for at LIS kan gjennomføre sin 
spesialisering. LIS vil rotere mellom de ulike enhetene i avdelingen etter en plan som lages ved ansettelse. Det 
inngår også 1 års obligatorisk tjeneste ved psykiatrisk avd hvorav 6 mnd på akuttpost. Det er enhetsleder som 
i det daglige har ansvar for gjennomføringen og opplæring i henhold til godtatte læringsmål. LIS vil ved 
oppstart få en veileder som er spesialist i RUS og som vil følge LIS gjennom utdanningen.  

 

Om avdelingen/seksjonen i SSHF  
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse, rus- og 
avhengighetsbehandling. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter med alvorlig 
rusproblematikk, i begge Agderfylkene. 
Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, to poliklinikker og forskningsenhet. Døgnenhetene har tilsammen 
73 døgnplasser og ligger i Arendal, Byglandsfjord og Kristiansand. De inkluderer enheter for avrusning, 
gruppebehandling, rehabilitering samt utredning av pasienter med samtidig psykiatri- og avhengighetslidelser 
(ROP). Det er også fire plasser for tvangsbehandling. Poliklinikkene er inndelt i ulike team og inkluderer LAR-
tiltak. De er plassert i Arendal og Kristiansand og har kontordager i flere av byene på Agder. 
Forskningsenheten produserer klinikknær forskning og har to ansatte med PhD grad, en PhD stipendiat. Det 
bli også gitt veiledning av flere mindre prosjekter.  
Tilsammen er det 250 ansatte i avdelingen. 
ARA har et sterkt fagmiljø og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert institusjon hvor kunnskapsbaserte 
behandlingsmetoder er i bruk. Avdelingen prioriterer ansattes faglige utvikling høyt.  
Vi samarbeider også med sykehus i Tanzania og Russland, og Forskningsenheten samarbeider med 
universiteter i inn- og utland. 
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Om utdanningsløpet/-ene 
 

 

 
Introduksjon av nye LIS  
Dersom det er mulig oppfordres LIS til å ta kontakt med enheten de skal rotere til i uken før for å hilse på og 
diskutere hva som forventes samt legge til rette for arbeidet på enheten. LIS tas imot av enhetsleder. Blir vist 
kontorplass. Får utlevert stillingsbeskrivelse. Blir vist Dossier. Introduseres i enheten. 

 
 

 
 

Utdanningsplan 

Tid av 
utdanning Helseforetak Klinikk 

Avdeling/ 
læringssted Enhet 

 
Læringsmål 

0-1 år 

 
 
1 1/2 år 
(min 1 år) 

Sørlandet 
sykehus 

 
 
 
 
 
 

Klinikk for 
psykisk helse 
– psykiatri 

og 
rusbehandli

ng 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARA 
Avrusning A eller 

avrusning K 

001, 002, 003, 004, 006, 010, 
013, 014, 015, 016, 017, 018, 
020, 021, 022, 023, 024, 029, 
031,  032, 033, 034, 037, 
045, 046, 047, 048,  049, 
050, 051, 052, 053, 054, 055, 
056,  057, 058, 059, 060, 
062, 065, 069, 070, 071 

1-2 år 
(inntil)1 år   ARA 

EGR, 
Byglandsfjord 

(Døgn) 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 
008, 009, 010, 011,  020, 
021,  027, 029, 031, 048,  
060, 061, 064, 066, 070 

2-3 år 
 
 
1 år -    PSA  

Akutt psykiatri. 
Allmenn 

psykiatri, aBup, 
eller AAT 

035, 036, 037, 038, 039, 040, 
041, 042, 043, 044 

1 1/2år 
(min 1 år)   ARA  

RuPo A eller 
RuPo K (evt. 

Innkl. ARA FACT) 

001, 002, 003, 004, 005, 007, 
009, 011, 012, 019, 020, 021,  

025,  026, 027, 028, 030, 
035, 036,  038, 039, 040, 
041, 042, 043, 044,  052, 
053, 054, 060, 063,  067, 

068, 070, 072, 073, 074, 075 

4-5 år 
1 år (3 
mnd – 1 
år)   ARA 

RP (utredning og 
tvang) 

001, 002, 003, 004,005, 006, 
007, 008, 009, 010, 011, 012,  

029,  031,040, 041, 042,  
055, 061, 068,  070 

Totalt 5 år  



 

3 
 

 
Internundervisning og kurs 
Det er internundervisning 2 t ukentlig i 35 uker enten ved ARA eller i regionale samlinger i regi av Helse 
Sør/Øst.  
 
Internundervisningen i ARA er 2 t hver annen uke samt to - tre regionale samlinger i regi av Helse Sør/Øst pr 
halvår. Disse samlingene er på 6 undervisningstimer pr gang. Det er utarbeidet et treåring program for de 
regionale samlingene og dette blir komplettert med et treårig program for internundervisningen lokalt. Det 
arbeides med at noen av de regionale samlingene på sikt kan erstattes med videoforelesninger. Det vi bli 
sørget for at alle LM der internundervisning er satt opp som læringsaktivitet vil bli dekket. 
 
LIS deltar med fremlegg i internundervisningen.  
 
Tid for egenstudier er 4 t/uke.  
 
LIS bør tidlig etter start av utdanningen melde seg på Innføringskurs i Rusmedisin og deretter på 
grunnkurspakken som består av 4 ukeskurs. Dette er prioriterte kurs. Andre obligatoriske kurs kan tas etter at 
grunnkursene er gjennomført. 
Lokale kurs tas fortløpende så raskt som mulig etter oppstart. 
 
Det vil bli foretatt halvårsevaluering av et evalueringskollegium der en gjennomgår LM som kan/må tilegnes 
ved enheten. 

 
Simulering og ferdighetstrening 
Simulering og e-læring vil bli tatt i bruk ettersom program for dette utvikles. 

 
Forskning 
ARA har egen forskningsenhet (FoU). LIS med interesse for forskning kan ha deler av tjenesten ved FoU. 
Ansatte med forskerkompetanse vil bli brukt som forelesere i internundervisningen og kan veilede LIS som 
ønsker å delta i større eller mindre forskningsprosjekt. 

 
Felles kompetansemål (FKM)   
Det er laget en felles plan for felles kompetansemål for SSHF. Dette kursprogrammet består av 3 dager og vil 
dekke de fleste læringsmål i FKM. Kursene er utarbeidet av representanter fra biblioteket, lærings og 
mestringssenteret, fagenheten og forskningsenheten. Kurset vil kjøres minimum årlig ved alle tre 
lokalisasjoner og være åpent for alle LiS. Som en del av kurset vil det gis en introduksjon til prosjektoppgaven 
«kunnskap og forbedring» som er anbefalt gjennomført for alle LIS. For øvrig anbefales det også på 
veilederkurs at mange av temaene skal gjennomgås på individuell veiledning.  

 
Organisering av supervisjon på den enkelte avdeling/seksjon 
Daglig supervisjon vil gis av overlege/ansatte med spesialkompetanse på enheten etter behov og etter plan 
for de LM som skal oppnås ved enheten.  

 
Veiledning og faglig utvikling  
Klinisk veiledning vil bli gitt 1 t ukentlig til fast avtalt tid av spesialist i RUS, enten individuelt eller i gruppe. 
Gruppeveiledning vil bli organisert i både Kristiansand og Arendal. I gruppeveiledningen kan også supervisører 
delta ved behov. 
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Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål  
Dokumentasjon av oppnådde læringsmål gjennomføres i kompetanseportalen. Det vil være angitt på hver 
læringsaktivitet om du skal sende læringsaktiviteten til godkjenning hos din veileder, en supervisør, et 
evalueringskollegium eller om det kun er egenregistrering av gjennomført læringsaktivitet. Etter at alle 
læringsaktivitetene er gjennomført skal LIS sende hele læringsmålet til endelig godkjenning hos sin 
avdelingsleder. Noen avdelingsledere har delegert godkjenningen av en del læringsmål til seksjonsledere 
eller andre og det vil være markert i Kompetanseportalen. LiS og veileder skal sammen vurdere 
progresjonen i utdanningen minst halvårlig.  
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.   
 

Individuell utdanningsplan  
Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre 
(læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer) og planlagt progresjon i dette, basert på hvor i 
utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og 
evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 

 
Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege  
Utdanningsutvalget består av utdanningsansvarlig overlege, medisinsk faglig rådgiver og tillitsvalgt for LIS. De 
har min. 4 møter årlig. 
 

Tillitsvalgte  
LIS velger tillitsvalgt for to år om gangen. Tillitsvalgt kan ta opp saker med UAO eller avdelingssjef. Ved 
endringer i kompetanseportalen eller i undervisningsopplegget vil LIS delta i arbeidet. 

 

Kontakt  
For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med: 
Utdanningsansvarlig overlege Bjørg Hjerkinn, bjorg.hjerkinn@sshf.no, Tlf. 90727795 
Avdelingssjef Lars Haugen, lars.haugen@sshf.no, Tlf. 92068966. 
Tillitsvalgt for LIS Harald Gaarder Wivestad, Harald.Gaarder.Wivestad@sshf.no, Tlf. 93644450 
 
For med informasjon, se avdelingens nettsted: avhengighetsbehandling.no  
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