
Stillingsbeskrivelse/utlysning kommunal rustjeneste 

Kommunestørrelse: stor 

 

 

Enhet for rustjenester søker etter psykologspesialist/psykolog til nyopprettet, fast 100 

prosent stilling.  

Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med langvarig og alvorlig 

rusavhengighet, ofte i kombinasjon med alvorlige psykiske lidelser. Vi yter alt fra lav 

terskeltjenester ut på gata til oppfølging etter vedtak i hjemmet. Enheten har en bred 

sammensatt flerfaglig personalgruppe, hvor kompetanse og fagutvikling står sentralt. 

Stillingen vil arbeide nært med enhetens lederteam og delta i utvikling av tjenestene 

på avdelingsnivå, enhetsnivå men også på overordnet strategisk nivå.  

Psykologen vil inngå i et psykologfellesskap sammen med fem andre psykologer 

som til sammen arbeider med enhetene innen psykisk helse og rus, men også 

ovenfor andre enheter. Noe av stillingen vil derfor kunne brukes på tvers av 

enhetene basert på psykologens kompetanseområde. Enhetsleder er nærmeste 

leder. 

Arbeidsoppgaver 

● Samarbeide med andre aktører om tjenesteutvikling, for eksempelvis 

brukergrupper, og kompetansesenter 

● Psykologen skal delta i strategisk utvikling av tjenestene på området, 

herunder organisasjonsutvikling. Dette arbeidet skjer ved å arbeide tett 

sammen med lederne på området, herunder delta i ulike arbeidsgrupper. 

● Utvikling av faget og metodisk tilnærming: Psykologen vil sammen med 

lederne på enheten sikre /bidra til faglig utvikling av tjenestene. 

Herunder være en viktig støttespiller i prioriteringsspørsmål og definere 

innsatsområder. 

● Veiledning og undervisning av personal. 

● Delta i ansvargsruppemøter eller samarbeidsmøter i særlig krevende 

saker, samarbeide med andre aktører, eksempelvis 

spesialisthelsetjeneste i slike saker. 

● Bistå i pasientoppfølging/kartlegging i krevende saker 



Kvalifikasjoner 

● Norsk autorisasjon som psykolog med eller uten spesialistgodkjenning 

● Erfaring fra klinisk arbeid med rusavhengige 

● Fortrinnsvis spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi. 

● Relevant erfaring med målgruppen kan kompensere noe for dette 

● God muntlig og skriftlig formidlingsevne 

● Undervisningserfaring 

● Veiledningserfaring 

Utdanningsretning 

● Psykologi 

●  

Utdanningsnivå 

● Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad 

Personlige Egenskaper 

● Må kunne samarbeide med andre profesjoner om tjenesteutøvelse. 

● Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr 

● Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger 

● Mulighet for å bidra til å utvikle psykologrollen i kommunalt, psykisk 

helse- og rusarbeid 

● Faglig utvikling igjennom erfaring og deltakelse i nasjonale og 

kommunale nettverksamlinger for kommunepsykologer 

● Det legges til rette for veiledning og spesialisering 

● Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler 

 


