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HØR1NGSNOTAT
Forslag om forskriftsendring som innfører ny ordning for legers
turnustjeneste.

Bærum kommune har behandlet forslaget om forskriftsendringer som innfører ny
ordning for legers turnustjeneste.

Behovet for endrin er.
Bærum kommune har forståelse for behovet for endringer slik at alle nyutdannede leger
som har behov for turnusplass får dette innen rimelig tid etter avsluttet utdannelse.
Videre at det gjøres tilpasninger til andre lands medisinutdanning i EØS slik at det blir
en sammenlignbarhet og rettferdighet i systemet.

Fl in av autorisas'onstids unkt.
Bærum kommune støtter forslaget om at autorisasjonstidspunktet flyttes frem til bestått
medisinsk embetseksamen og at turnustjenesten blir den første obligatoriske delen av
spesialistutdanningen for leger.

Tilsettin i LIS stillin for le er utdannet i annet EØS land.
Når det gjelder departementets forslag om at de leger som har begynt sin spesialisering i
annet EØS land må ha gjennomført minst 2 år av spesialiseringen sin for å kunne
tilsettes i LIS stilling, støttes det. Det er imidlertid viktig at disse legene, tilsvarende
legene i det norske systemet, også har med praksis fra den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
På spørsmålet om opparbeiding av praksis tilsvarende turnustjeneste må skje etter
grunnutdanningen og ikke i løpet av denne, mener kommunen at dette må skje etter
grunnutdanningen.
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Koblin av turnus lasser.
Når det gjelder kobling av turnusplass i spesialisthelsetjenesten og den kommunale
helse- og omsorgstjenesten mener vi dette er et godt forslag. Det kan være en fordel for
kandidaten å ha praksis innen samme helseforetak/ område for å kunne gjøre seg bedre
kjent med tilbudene her. På den annen side har vi også forståelse for at man kan koble
rekrutteringssvake områder med mer sentrale områder for å få dekket opp behovet for
turnusleger i hele landet. Kommunen må ikke nødvendigvis være med på selve
intervjurunden av legene, men kan overlate dette til spesialisthelsetjenesten.
Kommunen ønsker likevel å være med i forkant, ved utarbeidelse av retningslinjer og
prosedyrer for ansettelse i turnuslegestillingene.

Kriterier for utvel else.
Når det gjelder kriterier for utvelgelse av studentene til disse stillingene, ser vi at det
kan bli vanskelig. I Bærum kommune er vi opptatt av at studentene skal bruke
mesteparten av studietiden sin til å studere og ikke bruke tiden på en rekke andre ting
som meritterer i forhold til ansettelse. Det må således ikke legges uheldig press på
studentene til å ha utbredte aktiviteter i tillegg til studiene. Det er viktig med faglig
sterke kandidater som har hatt hovedfokus på medisinstudiet.

Økonomi. 

For noen kommuner er turnuslegestillingene en stor utgiftspost som nevnt i
høringsnotatet. Det bør vurderes om tilskuddet til turnuslegeplassen skal gis i forhold til
det reelle utgiftsnivået og ikke som et fast beløp til alle turnusplassene uansett kostnad.

Prioriterin av lasser
Løsningen med webbasert søknad i 2 puljer ser ut til å kunne bli en god løsning.
Bærum kommune støtter forslaget om at søkerne gir prioritet til noen plasser. Da er det
viktig at man tar høyde for at tidsrammen for å akseptere stillingen er riktig, slik at alle
stillinger blir besatt.
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