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Horingsuttalelse forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning
for legers turnustjeneste
Det vises til høringsnotatom forslagtil forskriftsendringerfor å innføreny turnustjenestefor
legermed høringsfrist20. september2012. Høringsnotatetble behandleti Legeforeningens
sentra1styreden 19. september,og høringsnotatethar vært på bred organisasjonsmessighøring i
Legeforeningen.Kommentarenefra disse er lagt til grunn ved utarbeidelseav denne
høringsuttalelsenfra Legeforeningenssentralstyre.

Legeforeningensuttalelsekan oppsummeresi følgendepunkter:

Le e orenin ens enerellekommentarer
Legeforeningener tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet(HOD)ønsker å videreføre
turnustjenestenmed de nødvendigeendringerfor å finne løsningerpå kapasitetsutfordringenei
nåværendetumusordning.Det er en nødvendigreform.Det er uakseptabeltat nyutdannede
legermå vente inntil 1 år i et samfunnmed behov for legearbeidskraft.

Vi vil berømmeHelse-og omsorgsdepartementetfor en grundigog åpen prosess i forbindelse
med utarbeidelsenav høringsnotatet.Samarbeider en viktig forutsetningfor å finne gode
løsningerpå komplekseproblemstillinger.Legeforeningenstøtter i hovedtrekkden ordningdet
nå leggesopp til.

Ny tumusordninger og har vært en svært viktig sak for Legeforeningeni fiere år. Temaethar
vært grundigdebattert i foreningenshøyesteorgan—landsstyret.Landsstyrethar vedtatt å
arbeideut fra et faglig ståstedmed vektleggingav høy kvalitet ved utformingav fremtidens
tjeneste. Landsstyrethar gitt sin filslutningtil hovedgrepenesom liggerbak høringsnotatet:

Turnustjenestenblir en obligatoriskdel av spesialistutdanningeni alle 30
hovedspesialiteter.

Det skal gis autorisasjonetter cand. med. eksamen.

Det etablereset systemslik at den enkeltecand. med. med autorisasjonskal søkepå
stillingerfor turnustjeneste.

Tjenestenskal bestå av 12månederi sykehusog 6 måneder i allmennmedisin.
Tjenestenmå kvalitetssikresmed obligatoriskesjekklister,tydeligmålbeskrivelseog
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. god veiledning.Det må gis tilstrekkeligkompetanseinnenakutt indremedisinog
kirurgi.

Legeforeningenmener at dette er en fremtidsrettetløsningfor å få nyutdannedeleger gjennom
en kvalitetssikretpraktisk,obligatorisktjenesteuten langeventetider.Modellen skal sikre en
fellesplattformog et felles grunnlagfor nyutdannedeleger som ønskerå arbeidei Norge. Det
er positivt at departementetser på periodenfra utdanningtil ferdigspesialistsom et helhetlig
løp. Det er viktig for den norskebefolkningenog for kvalitetenpå tjenestene,at leger som
arbeideri Norge har innsikt i hvordannorsk helsevesenfungerer.En felles start kan være et
kvalitetsstempel,men det forutsetterat tjenestener av faglighøy kvalitet.

Vi vil imidlertidreise spørsmåletom forslaget,slik det nå foreligger,i for stor grad begrenser
mulighetenefor å ta arbeid som lege uten turnustjeneste,og at det i for liten grad er lagtopp til
muligheterfor godkjenningav annentjenesteenn den som utøves i turnuslegestillinger.Det
nye systemeter byggetopp rundt bestemtestillinger(med imiholdskrav).Ordningenskal være
søknadsbasertog håndteressom ordinæreansettelsesforhold,dog med betydelige
modifikasjoner.For at ordningenskal være vellykketer det avgjørendeat
kapasitetsutfordringeneblir løst. Det må reises spørsmålvedr. avgrensningene,for eksempel
begrensningernår det gjelderå arbeidei kommunehelsetjenestenuten gjennomført
turnustjeneste,bidrar til uhensiktsmessigeflaskehalserog rekrutteringshindre.

Vi støtterden tilnærmingsom er valgt, men menerdet er helt nødvendigat det foretasen
evalueringinnen to år om hvorvidttiltakenefungereri henholdtil målsettingene.

Forventetiverksettingav ny ordningvil være februar2013. Vi ser at det fortsatt gjenståren del
uavklarteproblemstillingerog behov for praktisktilretteleggingsom vil kreve tett dialog frem
mot iverksetting.Bl.a. må alle nødvendigeregelverksendringer,avtalejusteringermv. gjøres.
De korte fristeneforutsettertett dialog i tiden fremover.Legeforeningenanbefalerat det settes
ned en partssammensattstyringsgruppebeståendeav staten,Legeforeningen,KS, Spekterog
Virke.

Foreningenhar ingen innvendingernår det gjeldernavn på ordningen.

Kravenetil 12månederssykehustjenesteog 6 månederstjeneste i distriktshelsetjenestenvil
sikreet felles fagligextumlagfor leger som skal spesialisereseg i Norge. Høyt fagliginnhold,
systematisksupervisjonog veiledningmå sikres.Legeforeningenmenerat indremedisinsk
kompetanseog erfaringmed akuttmedisinmå være viktigedeler av sykehustjenesten.

Det er positivt at departementetser at for å få til en ny ordningfor legersturnustjenestepå en
enklestmulig måte, må det i hovedsakskje en konverteringav det tidligeresystemetmht.
turnusstillinger.Men Legeforeningenunderstrekerat forutenkonverteringav et antall
stillinger,må det også være en konverteringeller videreføringnår det gjelderkrav til kvalitet
og innholdi tjenesten.

Foreningener positiv til departementetsforslagtil virkemidlerfor å sikre legedekning,dvs.
utlysningav kombinertestillingerog begrensningav adgangentil å søke i pulje 2, dersom
legenhar takketja til stillingi pulje 1.Det vises i den anledningtil foreningenssynspunkter
underpunktetom utlysningog webportal.Legeforeningenmenerat rekrutteringsutfordringene
må møtesmed incentivbaserteløsninger,og foreningeretterlyserytterligereforslagtil
ineentivbaserteordningeri ny turnusordning.Foreningenmener at sykehusog kommunermå
kunne gjøreseg attraktivefor søkerne.Differensieringav lønn, utdanningspakker,nedskrivning
av studielån/ evt. utvidelseav denne ordningen,er virkemidlersom kan være aktuellei en slik
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sammenheng.

Legeforeningenhar i lengretid etterlyststrengerespråkkravfor leger. I dialogmed pasienterog
samhandlingmed annethelsepersoneller det særdelesviktig med god kommunikasjon.En

forutsetningfor dette er at helsepersonellbeherskernorsk språkbåde skriftligog muntlig.Med
utvidet samarbeidglobaltog fri flyt av arbeidskraftinnen EU/EØS,er det økendebehov for å
sikreat helsepersonellhar gode språkkunnskaper.Det er positivt at departementetønskerå
presisereat helsepersonellsom får autorisasjon,lisens eller spesialistgodkjenningskal inneha
de nødvendigespråkkunnskaperfor forvarligyrkesutøvelsei forskriftom spesialistutdanning.

Imidlettidser Legeforeningenet behov for at det stilles krav om dokumentertspråkkompetanse
for alle legestillinger.I dag stilles det krav om dokumentertespråkkunnskaper,bestått
Bergenstesteller beståttnorsk eksamentrinn IIIved norsk universitetellerhøyskole,for
statsborgeresom ikke er norske, svenskeellerdanske ifm påmeldingtil tumus. Disse kravene
er ufravikeligei dagenssystem.Legeforeningener imidlertidkjentmed at erfaringerviser at
innholdet i de språktestersom benyttesi dag ifm.påmeldingtil norsk turnustjenesteikke
fungerertilfredsstillende.Bl.a. er det nylig blitt utarbeidet en rapport om skikkethetsvurderingi
universitets-og høyskolesystemet.Der ble det antydetat språktestenkanskje ikke var god nok
når det gjelderopptakav studenter.

Foreningenforeslårat arbeidsgivereinnen bådeprimær- og spesialisthelsetjenestengjør
ansettelseav utenlandskelegerbetingetav gjennomføringav særligenorskkursfor leger.Disse
kursenebør ha et ensartet innhold/nivå.

o enin ens øvri e komme i er i nye er 7 o sla et

Over an til n ordnin —behov or strakstiltak
Det er p.t. cirka 527 som står på venteliste etter turnustrekningentil 15.august 2012. Dette
innebærerat det er flere påmeldte enn antall plasser.Foreningenvil presisereat det er viktig at
det gis godeovergangsordninger,og at man tilstreberløsningersom har til hensikt å avvikle/
redusereventelistentil tumustjeneste.Turnusplasseni februar2013 vil i stor gradbli fylt opp
av dem som står på venteliste, har påbegynttumustjeneste,eller har fått sin tjenesteutsatt,jfr.
forslag til forskriftfor dem som er omfattet av overgangsordningen.Legeforeningenhar både i
brev til Helse-og omsorgsdepartementet(HOD)og Helsedirektoratet(Hdir)og i møter påpekt
behovet for bruk av veilededevikariater der det faglige innholdettilfredsstillerkravene i
tumusforskriftenog målbeskrivelsen.Det nevnesbruk av turnuslegevikariater,bruk av ledige
vikariater for lege i spesialiseringsom er utlyst og ikke besatt og utvidelseav antall stillingeri
gjeldendefagområder.Høringsnotatetskissererdessvette fa forslag/tiltaknår det gjelder
mulige løsningersom har til hensikt å reduseremest mulig av køene før ny turnusordning
iverksettes.

Særli om tidsbe ensnin
Høringsnotatetleggertil grunn at stillingeneskal være tidsbegrensede.Legeforeningen
arbeider somkjent for faste stillingerfor leger i spesialisering,dvs, leger som er ferdigemed
turnustjeneste.Det er en betydeligutfordring for norsk helsetjenesteog for legers arbeidsmiljø
at karriereløpeti så stor grad er basert på midlertidigestillinger.Legeforeningener i tvil om
hjemmelsgrunnlagetfor midlertidigheti disse stillingenenå som autorisasjonstidspunktet
flyttes.Når Legeforeningenunder tvil har kommettil at tumuslegestillingenefortsattbør være
midlertidige,er dette basert på flere forhold: Det er her tale om et svært standardisertsystem
med begynnerstillingermed relativt generelt innhold.Disse stillingeneblir en nødvendig
forutsetningfor videre spesialisering.Fremtil i dag har tumuslegestillingene(og ikke stillinger
for leger i spesialisering)vært regnet som praksisarbeid,jfr. forarbeidenetil arbeidsmiljøloven.
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I dagenstumusordninghar man krav på resttjenesteved sammesykehusavdelingdersomman
ikke får tjenestengodkjentellerhar hatt avbruddpga svangerskapspermisjoneller sykdom.
Departementetanførerat det ikke vil videreføredennerettigheteni ny ordning.Dette er
begrunnetmed at det er tidsavgrensedestillinger,fra dato til dato.

Foreningenminnerom at dette i dag er avtalefesteti tariffavtalenmed helseforetakene.I
kommunenehar dessutenLikestillings-og diskrimineringsombudetuttalt at det vil kunne være
lovstridigdersomlegenikke sikresrett til å fortsettei stillingenetter foreldrepermisjon.For å
sikre at systemethåndhevesi tråd med likestillingsloven,bør det derfor forskriftsreguleresat
frafallpga gyldiggrunn, som svangerskapspermisjoneller sykdom,gir rett til forlenget
tilsettingpå det stedetturnuslegenhar fatt avbruttsin tumustjeneste.

Fl ttin av autorisas'onstids unkt
Det foreslåså flytteautorisasjonstidspunktetfor kandidatermed norsk utdatmingtil tidspunktet
for beståttmedisinskembetseksamen,dvs, til cand.med. Flyttingenav autorisasjonstidspunkt
medførerat kandidatermed norskutdanninglikestillesmed legerutdannet i de EØS —landene
som har rett til autorisasjonuten gjennomførtturnustjeneste.Legeforeningenmener at dette er
en nødvendigendring.Det vil imidlertidvære behov for overgangsordninger.

Be e nm eri s tøvelsen- innørin onskr or kommu 1 e ala
mmunaleastle estillin er o astle eavtale

Etter å ha fått autorisasjonsom lege,har man som utgangspunktrett til å utøve selvstendig
legevirksomhet.Departementetforeslår i høringsnotatetbegrensningeri yrkesutøvelsen,ved at
man selv etter autorisasjonsom lege ikke kan arbeideselvstendigi kommunal legevakt,inneha
fastlegehjemmelellervære ansatt i kommunalfastlegestilling.

Det er ønskeligat adgangentil yrkesutøvelseikkebegrensesi uhensiktsmessiggrad.
Legeforeningendeler imidlertidvurderingenav at det må stilles minimumskravtil erfaringfor
leger som skal arbeide i kommunehelsetjenesten.Det er viktig å tilretteleggefor at autoriserte
legerfør de har gjennomførtsykehusturnusogså kan arbeidei kommunehelsetjenesten—både
på legevaktog legekontor—under forutsetningav supervisjonog veiledning.Selvstendig
legevaktuten veiledningog kontinuerligsupervisjontilrådes ikke. Før oppstarti
kommunehelsetjenesteturnusvil veiledningog kontinuerligsupervisjoni praksis barekurme
tilbys ved stedligelegevaktsbasermed flere leger i vakt.

Krav oms e,sialiserin or asile r munale tl e e er
Departementetproblematisereri notatet spørsmåletom mangledekrav til spesialiseringfor
fastlegerog leger ansattpå legevakt.Legeforeningenmenerat det bør være et kvalitetskravat
fastlegene/allmennlegenei kommunehelsetjenestenenten er spesialisteri allmennmedisineller
er under utdanningtil å bli spesialister.Foreningenvil gjerneutrededette i en egen prosess
sammenmed Helse-og omsorgsdepartementet.

Kvali ikas'onskravtil turnusle estillin er
Alle leger somhar får sin autorisasjonetter ny ordning,vil være kvalifiserttil å tilsettes i
tumuslegestilling.Dette inkludererogså leger som får konvertertsin autorisasjonetter studier i
EU/EØS—land og legerutdannetutenfor EØS som far sin norske autorisasjonetter
jevngodhetsvurderingutførtved Det medisinskefakultet i Oslo.

De som er uteksaminertfør ny ordningtrer i kraft, og som alleredeer pårneldtnåværende
turnusordningeller står på.venteliste,beholdersine rettighetertil tumustj Det må sikres
at disse far gjennomførtsin tjeneste,også dersomde manglerhele eller deler av turnustjenesten
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pga gyldigfravær.Legeforeningenfinner det hensiktsmessigat det er foreslåtten egen
overgangsforskriftfor denne gruppen.

Legeforeningener tilfredsmed at departementethar lyttet til Legeforeningensinnspill om
behov for en overgangsordningfor leger som studereri land der det gis autorisasjonetter
praktisktjeneste.Det er rimeligat de som alleredehar påbegyntmedisinstudiermed
forventningom at de kan returneretil Norge for å ta turnustjeneste,gis anledningtil å søke slik
tjenestepå linje med leger som tildeles autorisasjoni ny ordning,og at disse tildeles
autorisasjonetter avsluttet turnustjeneste.Overgangsordningenmed midlertidiglisens for
studentersom studereri utlandet forutsetteså ikke bare gjeldestudenterfra EØS land, men
også fra andre land hvor utdannelseni dag gir anledningtil å starte opp turnustjenesteinnenfor
dagensordning.

Vi r orå ka e r t is esial' rin o ilmttesi sti lin or le e s esialiserin
Den nye turnustjenestenskal sikre en felles plattformog et felles grunnlagfor nyutdannede
leger som ønskerå arbeidesom lege i Norge. Legeforeningenmenerat leger som søkerstilling
som lege i spesialisering,bør ha de samme grunnkvalifikasjonene.Behovetfor en praktisk
obligatoriskpraktisktjeneste som inkludererflest mulig nyutdannedeleger,har vært aktualisert
etter at myndigheteneinnførteveiledet tjeneste for kandidatersomhar studert i EU/EØS,som
et alternativtil ordinærturnustjeneste,og ikkeminst etter at EFTAsovervåkningsorgan,ESA, i
mars 2011 slo fast at Norge ikke har anledningtil å stille krav om norskturnustjenestetil leger
med fulle rettigheter(autorisasjon)etter utdanningi et EØS/EU—land.

Departementetforeslårat man må ha gjennomførtnorsk turnustjenesteeller tilsvarendefor å
kunne bli tilsatt som lege i spesialiseringetter omleggingenav turnustjenesteni 2013. Samtidig
må nye kvalifikasjonskravfor lege i spesialiseringtre i krafi samtidigmed endringeri
autorisasjonstidspunktet.

Det vil imidlertidvære behov for over an sordnin er herunder:

Le er s dereri landder ori *on etter raktisk 'enest
Legeforeningenstøtter at denne gruppen,i en overgangsperiodefrem til 1.januar 2019,kan gis
en lisens til å kunne gjennomføreturnustjenesten.Etter gjennomførtog godkjentturnustjeneste
vil denne gruppenfå autorisasjonsom lege i Norge, og vil såledesvære kvalifiserttil å søke
stilling som lege i spesialisering.Ordningenmå ikke avgrensestil kun å gjelde studentermed
eksamenfra EØS land.

De o har 'enno rt mi tto i IS r a lan
Legeforeningenstøtter ikke forslagetom at gjennomført2 års spesialiseringi annet EU/EØS—
land skal kunne gi rett til tilsetting som lege i spesialiseringuten gjennomførtturnustjeneste.
Legeforeningenmenerat det må gjelde tilsvarendekrav til gjennomførtturnustjeneste(i Norge
eller annet land) som for andre leger ved tilsetting som lege i spesialisering.Hva som er
tilsvarendekrav må tydeligkonkretiseresfor å skape forutsigbarhetfor legermed tjeneste fra
andre land, herunderkrav til varighet av tjenesten og fagkombirlasjoner.Det må gjøres en
konkret vurderingav hvorvidt utenlandskturnustjenestehar tilsvarendeinnhold som norsk
turnustjeneste.Dersomlegen mangler elementer fra tumustjenesten,bør det såledesforutsettes
at manglende sykehustjenesteog-/ellerkommunehelsetjenestegjennomføresfør legenkan
starte videre spesialisering.

Det vil imidlertidvære avgjørendefor likebehandlingav søkerefra EU —land at de gis
muligheter til å gjennomføreevt. manglendedeler av sykehustjenesteni Norge, og ikke minst
tumustjeneste i kommunehelsetjenesten.Det må derfor leggestil rette for slike løsningeri den
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søknadsbasertemodellen,jfr. punkt 4.5.2. Forskriftens§ 7 må såledesendres, slik at det
fremkommerat detmå stilles tilsvarendekravtil at gjennomførttjenesteog spesialiseringhar
tilsvarendeinnholdsomnorsk turnustjeneste.

Legeforeningenmenerat praksis gjennomførtfør fullført studium,m.a.o. i løpet av
grunnutdanningen,ikke skal være tellende.Dvs,at kun praksis etter fullført studiumskal være
tellende.Etter fullførtstudiumer det lagt til rette for individueltarbeidmed veiledning.Når det
gjeldergodkjenningav praksis som kan likestillesmed norsk turnustjenestemener
Legeforeningenat det må avgjøresav Helsedirektorateteller Statensautorisasjonskontorfor
helsepersonell(SAFH).

Legeforeningenvil ogsåbemerke at det i § 7e om vilkår for spesialiseringer nevnt
akuttmedisin.Akuttmedisiner noe annet enn tjenestefra sykehusavdelingmed akuttfunksjon.
Legeforeningenber derforom at dette endres.

Faglig innhold
Legeforeningenslandsstyrehar både i 2010 og 2011vektlagtat krav til høyt fagliginnhold,
systematisksupervisjonog veiledningmå sikresi ny praktisk obligatorisktjenestefor leger.
Legeforeningenmenerat indremedisinskkompetanseog erfaringmed akutte tilstandermå
være en viktig målsettingfor sykehustjenesten.

Departementetsforslagtil fagområderog varighetav fagområdenei sykehuser uendret ift
dagensforskrift.Det foreslås6 månederkirurgiog 6 månederindremedisin,alternativt4 + 4 +
4 månederi hhv. indremedisinog kirurgi og ett av de nåværendefagenebarnesykdommer,
psykiatri,anestesiologieller fødselshjelpog kvinnesykdommer.Legeforeningenhar tidligere
uttalt at det må åpnesopp for flere kliniske fagområdermed vaktfunksjon,gitt at tjenestengir
adekvatog tilstrekkeliginnhold av akutt indremedisinog kirurgi, ikke minst av hensyntil
kapasitetsbegrensningene.En utvidelseav fagområdervil bidra til økt kapasitetog en større
fleksibilitetnår det gjelderfremtidigdimensjoneringav turnuslegestillinger.Legeforeningen
mener det må vurderesom ikke flere fagområdermed vaktfunksjonskal inkluderes,for
eksempelnevrologi.

Legeforeningenmenerat når det legges opp til en størrevalgfrihetfor fagområderi sykehus,
vil det værenødvendigmed tydeligeog konkretelæringsmålfor innholdeti turnustjenesten,
som også er grunnlagetfor videre spesialisering.Legeforeningensturnusrådhar høsten2011
utarbeidetforslagtil faglig innholdi tjenesten,i fonn av loggbøker,som inneholderlæringsmål
for den nyetumustjenesten,både i sykehusogkommunehelsetjenesten.Loggbøkeneer et tiltak
for å sørgefor godveiledningog kvalitetssikringav utdanningen.

Loggbøkeneer utarbeidetmed henblikkpå at ordningenblir en første obligatoriskdel av
spesialistutdanningen.

Det er lagt opp til at læringsmåleneskal dekkede krav som bør stilles til turnuslegeni
turnustjenesten,og samtidigvære en viktig "guideline"for arbeidsgiver
/avdelingssjef/avdelingsoverlege/veileder,dvs. sykehusog kommune,når det gjelderrammer
og innhold i turnustjenesten.Loggbøkenehar nettoppvært på intern høringi Legeforeningen
og vil kunnepresenteresfor departementetog direktoratetetter at de interneprosesserer
avsluttet.

Legeforeningenmenerat det må være en forutsetningat sykehusenesom tilbyr turnustjeneste
fyllerkravenetil godkjenteutdanningsinstitusjoneri spesialistutdanningen.
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Arbeids ivers likt r o turnustilskudd
Legeforeningenmener at det er utilstrekkeligregulert i forskriftenhvilkeforpliktelser
helseforetakenehar dersomdet ikke ansettes leger i stillingene,enten i den sentrale,første
utlysningeneller ved bortfall av leger i perioden.

For kommuneneer arbeidsgiversforpliktelserklarere definertog regulerti forslagettil
forskriftstekst,både ved at turnustilskuddeter nevnt i forskriften,og ved at det kan holdes
tilbake ved misligholdav ordningen.Legeforeningenkan ikke se at det foreliggernoen
rimeligegrunnerfor en slik forskriftsmessigforskjellsbehandlingmellomkommunerog
helseforetak.

Foreningener kjent med at flere av de størrehelseforetakenehar hatt ønskerom å redusere
antallet tumusleger.Dessutener det helseforetaksom ikke har gitt tilbakemeldingtil SAFH
ved frafall av turnusleger.På dennemåten står man i fare for, også i en ny ordning,at antallet
plasser ikke blir utnyttet tilstrekkeligi forholdtil kapasiteten.

Legeforeningenetterlyservirkemidlerfor å sikre at helseforetakeneover tid ikke reduserer
antall turnuslegestillinger,men opprettholderden kapasitetensom er i dag. Legeforeningen
mener at Helsedirektoratetaktivtmå benytteden myndighetde er tildelt ved å påleggede
regionalehelseforetakeneå opprettetumusstillingerog tilsette leger i disse.

Bolig
Foreningengår ikke inn for forskriftsfestingav rett til bolig i ny turnusordning.Ved overgang
til søknadsbasertordning,der arbeidslivetsordinæreregler for ansettelsei utgangspunktetskal
gjelde, er det naturlig at den nye tjenestennødvendigvisikke behøverog detaljeres i forskrift
som i dag, men at det kan inngåsavtalerpå mange skisserteområdene. Bolig er et slikt
eksempel,og foreningenvil nevne at arbeidsgiverogså kan benyttebolig som et virkemiddel
når det gjelderrekruttering.

Utl snin - rekrutterin til distriktene incentiver
Legeforeningener positiv til at kravet om sentral utlysningav stillingerbør forskrifisfestes.
Legeforeningenmener også at stillingersom er ledige for mer enn to måneder,også bør
utlyses.Dette vil ra betydningfor dem som har behov for resttjenestepga permisjoner,
sykdom,manglendegodkjenningav tjeneste etc.

Legeforeningener opptatt av incentivbaserteløsningerfor å kunne styrkeden geografiske
fordelingenav leger. Foreningener positiv til den foreslåtteordningender studenterkansøke
seg til rekrutteringssvakekommunerog sykehus,og inngå avtaleom stilling,alleredeett år før
avsluttede studier.

Legeforeningener positiv til blokkutlysninger,dvs, at turnusstillingeri sykehusog
kommunehelsetjenesteutlyses samlet.Det kan være en kombinasjonav sykehusog
rekrutteringsutsattkommuneeller vice versa, eller kombinasjonspakkerder kommunener i
sykehusetsnedslagsfelt.Foreningenmener at den siste kombinasjonsløsningener å foretrekke,
dvs, geografisknærhet.

Legeforeningenser på lokale avtalermellom helseforetakog kommunersom et godt grunnlag
når det gjelderhvordansamarbeidetmellom arbeidsgiverneskal reguleres.Det er viktig at
avtaleperiodenikke er for kort, dvs, minimumto år.

Fordelenmed en slik løsning er at legeneikke må gjennomto tilsettingsrundersamtidigmed at
de avslutter studier eller er i arbeid,noe som vil være tid- og ressurskrevende.En ordningmed
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kombinertestillingervil også være mindreressursskrevendefor arbeidsgivet,ikke minst for
små kommuner.

Legeforeningenmenerimidlertidat det ogsåmå utlysesenkeltståendestillingeri sykehusog
kommune,slik at leger som manglerenkelteelementereller deler av tjenesten,kan få
gjennomførtresterendetjeneste.

Legeforeningenanser det ikke som naturligå videreføreordningenmed særplassslik den er i
dag.

Nas 'onal web ortal
Legeforeningenmenerat et søknadsbasertsystemmå være standardisertog nasjonaltenhetlig.
Det bør værenettbasert,og det må nedfelleskriterierfor hva som skalkunnevære
basisinformasjoni en søknad. En webportaler velegnettil felles utlysningerav stillinger.
Systemetkan være organiserteller administrertav Helsedirektoratet(Hdir)eller Statens
autorisasjonskontorfor helsepersonell(SAFH).Det er helt essensieltat det utvikleset system
som fungereretter hensikten.

Det er viktig at en slik webbasertløsning ivaretarhensynettil distrikteneog sykehusog
kommunersom er sårbarenår det gjelderrekruttering.Det må gjøres et grundigarbeidmed å
definerehva som skal være rekrutteringssvakeområder.Ordningenmå ivareta sykehusog
kommunersom er sårbarenår det gjelderrekruttering.Det positiveved et søknadsbasert
systemer at det vil kunne åpne opp for at distriktenei størregrad kan bruketjenestensom et
rekrutteringsverktøyog knytte til seg leger somønsker å bli værende.

Ettersomtjenestengjennomførespå et tidspunktder legeneer uetfarne,må et slikt
opptakssystemha klare, defmerteansettelseskriterier.Uten etablerteansettelseskriterier
risikerermanblant annet at prioriteringav søkerepga bekjentskaperog nære relasjonerkan bli
viktigereenn formellekvalifikasjonerved ansettelseav nyutdannedeleger.

Et søknadsbasertsystemvil kunne gi økt gradav individuellfrihet for den enkeltesøkerog gi
mulighettil valg av lokaliseringav tjeneste, samtvalg av retningpå tjenestensinnholdetter
interesseog ønsketspesialisering.

I modellenmå samtligestillinger i hhv. sykehusog kommunehelsetjenestenhvert halvårvære
lagt ut og synlige.Det må i tilleggkunne leggesut opplysningerom barnehagetilbud,
utdanningsmuligheter,jobb for ektefelleeller samboeretc.

Det må kunne leggestil rette for å kunne søkeuten begrensninger.Søkermå kunneprioritere
søknadene.Stillingenebør leggesut trinnvis, dvs, at de mest rekrutteringssvakestillingene
leggesut cirkaett år før tumusstart, slik at den enkelte i god tid kan inngåarbeidsavtaleog
være sikreten stillingalleredeett år før turnusstart.De resterende stillingeneleggesut cirka et
halvår før turnusstart.

Ledigestillingerav mer enn to månedersvarighetmå kunne leggesut på et "restetorg",jfr.
foreningenskommentarerunder punktet om utlysninger.

Det hastermed å få på plass en web —løsning.Legeforeningenhar i møte med
Helsedirektoratetfått presenterten skissetil webbasertmodell.Legeforeningenfinnerdet
hensiktsmessigat det presenteresog testes ut et pilotprosjektsnarestmulig,da slikeprosesser
erfaringsmessigtar tid. Søknadssystemetbør væreopprettetog klart til å kunnebenyttesved
fordelingav restplasseretter trekningenhøsten 2012.
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Over an sordnin er
Departementetønsker en overgangsforskriftsom ivaretar dem som alleredehar påbegyntsin
turnustjeneste,står på ventelistetil tumusplasseller har fått sin tjenesteutsatt. Denne gruppen
vil fortsattha rett til tumusplass.Legeforeningenstøtter at særplassordningenopprettholdesfor
denne gruppen.

G'ennom grin av den raktiske 'enesten
I nåværendeforskrifter det presisertat arbeidsgiverskal forsøkeå hjelpe tumuslegentil rette i
tilfeller hvor turnuslegen-ikkeevner å gjennomføreden praktisketjenesteni tråd med
gjeldenderegelverkog målbeskrivelse.Det vises ellers til rundskriv05/1666,kapittel 5, hvor
det på en ryddigog oversiktligmåte gis en beskrivelseav saksgangenog tiltak når det oppstår
problemermed gjennomføringav tjenesten.Legeforeningenmener at tilsvarenderegulering
også bør ivaretasi ny ordning.Dette er turnuslegensførste arbeidsforhold,i en oppstartsfaseav
en yrkeskarriere.Det bør i forskriftenhenvisestil Helsepersonellovenskrav til faglig
forsvarlighet,og virksomhetensansvar for å leggetil rette for at det enkeltehelsepersonellkan
utøve sitt virke i samsvarmed de lovkravsom stilles.

God 'ennin av t'enesten
Legeforeningener positiv til at departementetønsker å forskriftsfestekrav til godkjenningav
tjenesten,jfr. forskriftens§ 18.At tjenesten skalvære gjennomførti tråd med forskriftog evt.
ny målbeskrivelse,støttes.Foreningenvil igjenvise til det arbeid turnusrådethar gjort når det
gjelder loggbøker,som det er referert til foran underpunktet faglig innhold.Loggbøkenefor
sykehusog kommunehelsetjenestevil på en god og enkel måte være et redskapi godkjerming
av tjenesten,og på denne måten bidra til godkjenningav tjenestensom basis for videre
spesialisering.

Forskri ts estin av s råkkrav
Det er positivt at språkkravforskriftsfestesi den nye ordningen.Imidlertidser Legeforeningen
et behovfor at det stilles krav om dokumentertspråkkompetanse.Webløsningenbør legge til
rette for dette. I dag stilles det krav om dokumentertespråkkunnskaper,bestått Bergenstest
ellerbestått norsk eksamentrinn IIIved norskuniversitet ellerhøyskole,for statsborgeresom
ikke er norske, svenskeeller danske ifm påmeldingtil tumus. Disse kraveneer ufravikeligei
dagens system.I de fleste tilfeller bør arbeidsgiverforeta ytterligereundersøkelser,for
eksempelifin intervju.

Avsluttendekommentarer:
Det er en krevendemodell som skal realiseresom kort tid. Det er helt nødvendigmed et tett
samarbeidmellom aktørene i denne ordningen,dvs. staten,KS, Legeforeningenog
helseforetakene.

Det er viktig at det sikres at alle involvertefar tilstrekkeliginformasjoni forkantav overgang
til ny ordning.Det er særlig viktig at søkere som står på venteliste1r godnok informasjon
frem mot februar 2013.

Det blir viktig å redusereventelistenmest mulig, slik at man får mulighetentil å prøve ut
søknadssystemeti en mindre skala i februar2013.
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Legeforeningenhåperderforatevalueringogandretiltakblirgjorti samarbeidmedde
involverteparter,slikatNorgekant ennyogbterekraffigturnustjenestesomdelav et
helheffigspesialistløp.

Denn9ske legeforeningssentraistyre
Ette llmakt

N4. 5
ElisabethSøylan
fung.fagdirektør

GeirRiise
generalsekretær
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telefon23 10 91 05
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