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SVAR - HØRING - FORSLAG OM FORSKRIFTSENDRINGER SOM INNFØRER
NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER

Viser til høringsbrev hvor kommunene blir bedt om synspunkter på

forskriftsendringene angående ny turnuslegeordning. Kommunene i Gjøvikregionen

slutter seg i hovedsak til det nye forslaget, med unntak av endringene om at

ordningen blir søknadsbasert i stedet for basert på loddtrekning, Å behandle mange

søknader hvert halvår, vil medføre svært mye ekstraarbeid for arbeidsgiver.

Kriteriene for utvelgelse vil heller ikke bli enkle fordi de fleste av kandidatene

kommer rett fra studiet og vil dermed kun ha skoleresultater (i beste fall karakterer) å

vise til.

Referanseinnhenting er en viktig del av en tilsettingsprosess og i de

fleste av disse tilfellene, vil det kun være referanser fra sommerjobber ol

som vil kunne innhentes. Disse vil ha begrenset verdi.

Dersom det ender opp med at det blir søknadsbasert fordeling, må det bli

tildeling i en samlet blokk (1 år på sykehus og 1/2 år i kommunene).

Sykehusene som har kandidatene i lengst periode bør da stå for tildelingen.

Når det gjelder økonomi ifm turnuslegeordningen, bør det statlige

tilskuddet økes. I vår region, dvs 5 kommuner varierer nettoutgifter fra kr

340 000,- (en kommune som subsidierer almenlegekontorene relativt mye) pr

år til kr 800 000,- pr år. Det betyr at alle kommunene har relativt store
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og sværtstoreutgifterfor å dekke kostnadeneved å ha turnuslege.

Almennlegekontoretsomskalta imotturnuslegenhar relativtgode

forhandlingskort,og de vil ikketa på segdenneoppgavenutenå få

kompensertfor merutgifteneog merarbeidet."

På vegneav kommunenei Gjøvikregionen
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