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Høring - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for
leger

Innledning
Helse Sør-Øst viser til høringssakfra Helse- og omsorgsdepartementetdatert 20.06.2012.
Sakenhar vært sendt ut og diskuterti foretaksgruppeni Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst er enigi at turnustjenestenfor legerkapasitetsmessigikkelengerer bærekraftig.
Samtidiger det avgjørendeat turnustjenestenholder god kvalitetda turnustiden skalkvalifisere
nyutdannedelegerviderei yrkeslivet.

Hovedtrekkenei høringsnotatog forskriftsforslagstøttes av Helse Sør-Øst —som flyttingav
autorisasjonstidspunkt,søknad på turnusstillinger,turnustjenestensom første obligatoriskedel av
spesialistutdanningen.Det er viktigat det utarbeidesgode overgangsordningerbåde for å ivareta
leger som har startet studietunder andre forutsetningerog for å unngå vanskeligesituasjonerved
ansettelser.

Turnustjenestevil med den nye ordningenbli regulertmer likt et ordinært arbeidsgiver—
arbeidstakerforhold.Et unntak er begrensningeri retten til fritt å søke ny stillingved sentral
koordineringog puljevisutlysning.Dette er imidlertidikkeenestående.Tilsvarendeordningerhar
vært praktisertbl.a. i skoleverket.Det må være et overordnet mål at flestmuliglegeri Norge skal
ha turnustjenestesom første obligatoriskedel av all spesialistutdanning.Stabilturnuslegedekning
og god geografiskfordelinger nødvendig for å sikre forutsigbarheti helsetjenesten.Det kan av
dissegrunner være akseptabeltmed enkelteunntak fra arbeidslivetshovedregler. Hvorvidt disse
spesielleordningene faktiskvil ivaretamålsettingene,er usikkert.
Helse Sør-Øst oppfordrer departementet til å evaluereden nye turnusordningenetter 2-3 år.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold. Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,

Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.



Generelt:Kvalitetpå turnustjenesten
Helse Sør-Øst er sværtopptatt av kvalitetenpå turnustjenesten,og omleggingengir en god
anledningtil å bedre kvaliteten.
Det er positivt at høringsnotatetpåpeker behovet for utviklingav fagveiledereog sikringav god
kvalitetpå tjenesten. Men dette bør løftes enda tydeligerefrem —vi mener at læringsmålmå
utarbeides.Helse Sør-Øst vil også påpeke at et evt fremtidigbehov for å få flere turnuslegerinn i
ordningen ikkemå medføre reduserte krav til kvalitet.

Det må utarbeideskonkrete læringsmålog spesifikkekrav til innhold og kvaliteti kursene (f eks
legevakt-og akuttmedisinkurs)og den løpende veiledningen.Det bør ogsåvurderes om det er
behov for mer utdanning av veilederne.

Turnusrådet i Den norske legeforeninghar høsten 2011 utarbeidet to loggbøkerfor
turnustjenesten—en for sykehusog en for kommunehelsetjenesten.Disse er utarbeidet med
henblikkpå at ny turnusordning skalvære første obligatoriskedel av allspesialistutdanning.
Bøkene kan værehensiktsmessigeå bruke som grunnlag for det videre arbeidmed krav til
innhold i turnustjenesten.

Helse Sør-Øst støtter at autorisasjonstidspunktetflyttestil etter bestått medisinskembetseksamen
(cand.med).En konsekvensav dette er at den medisinskegrunnutdanningenmå gi tilstrekkelige
kunnskaperog ferdigheter. Kompetansekravenei turnustjenestenmå koordineresmed
grunnutdanningeni et strukturert samarbeidmed de medisinskefakultetene.

Kommentarertil enkeltpunkter
De angittepunkter nedenfor er relatert til overskriftenei utsendt høringsnotat.

3.2 Begrensninger i yrkesutøvelsen —legevakt og veiledning av fastlege
Dette avsnittetomhandler i hovedsakkommunehelsetjenesten.Kvalitetog kompetansei denne
sektorenvil ha økende betydningogså for helseforetakene.Helse Sør-Øst velgerderfor kort å
kommenterenoen forhold.
Forslagetvil medføre at det kun kreves turnus (ellerannen tilsvarendetjeneste fra andre
EU/EØS-land) for kommunale fastlege-og kommunal legevaktstillingerunder veiledning.For å
ansettespå f eks sykehjemellerhelsestasjonvil det ikkevære krav om dette. Et slikt skilleer
uheldig,også da kompetansebehovetpå sykehjemmå forventes å øke med innføringen av
Samhandlingsreformen.Helse Sør—Østvil be om at departementetvurderer å endre forskriften
slikat det stillessammekrav til alleleger som ansettes i kommunalelegestillinger.

GjeldendeavtalermellomDen norske legeforeningog KS/Oslo kommune gir turnusleger
anledningtil å deltai legevaktved at det etableresen ordning der turnuslegenkan konsultere
annen legeover telefon (bakvakt).Dersom dette ikkevil bli muligetter fremlagtforslag,ber vi
departementetrevurdere sitt standpunkt Det er viktigfor hele helsetjenestenå få utdannet
kompetente legevaktsleger—og til det trengs også praktiskerfaring.

At det er forskjellermellomkraveneved ansettelsepå sykehusog i ulikestillingeri kommunene
skaperutfordringer.Flere av dissekunne løses dersom det ble innført et krav om at allesom
starter i en jobb som fastlegeellerallmennlegei kommunehelsetjenesten,starter på en
spesialistutdanningi allmennmedisin.
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4.1Vilkårfor å kunne fortsette spesialisering og tilsettes i stilling forLIS.

Særligom de som hartatt praktisktjeneste eller er under spesialisering i andreland
Departementet ber spesieltom en vurdering av kravenefor å ansette legersom har påbegyntsin
spesialiseringi annet EU/E0S-land i stillingerfor LIS i Norge. Det spørres om det er
hensiktsmessigog fagligforsvarligå sette grensenved minst 2 år gjennomført spesialiseringi
annet EU/E0S-land.

Helse Sør-Øst er enigmed departementet i at disselegenekan ha skaffetsegverdifull
kompetanse.Imidlertider det til dels store forskjellerpå utdanningenemellomlandeneog
tjenestenkan ha vært utført på avdelingermed smaltbehandlingsspekter.Vurderingenav om
tjenestengjennomført i annet land tilfredsstillernorske krav,bør derfor behandlesindividuelt
basert på dokumentasjonom gjennomført spesialiseringog arbeidsoppgaver,avdelingens
organiseringog pasientgrunnlagmed mer. For å sikreat dissevurderingeneblir av en lik
standard,anbefalervi at de gjøres sentralt.I en del tilfellervil 2 år ikkevære tilstrekkelig:'

Det bør vurderes om forskrifteni stedet for elleri tilleggtil å angiet minimumantallår
gjennomført spesialisering,bør leggevurderingsmyndighetensentralt til Helsedirektoratet.
Dersom man velgerkun å sette en grense ved antallår, bør det være 3 år.

Tidspunkt for opparbeiding av praktiskerfaring
Departementet ber spesieltom synspunkterpå om opparbeidetpraksistilsvarendeturnustjeneste
bør skjeetter gjennomførtmedisinskgrunnutdanningellerom slikpraksisogså bør kunne
opparbeidestidligere,dvs i løpet av grunnutdanningen. Dette får betydningfor legersom har
avlagteksameni EU/E0S-land uten integrertpraksisi studieneog som har måttet gjennomføre
praktisktjenesteder for å få autorisasjon.Skaldet krevesat de tar norsk turnus før de kan
ansettessom LIS?

Helse Sør-Øst er enigmed departementet i at det må leggesavgjørendevekt på at
turnusordningenskalværeen første obligatoriskdel av spesialistutdanningeni Norge. Dersom
praksisopparbeidetunder grunnutdanning (i andre land)vil bli godkjent,vil dette medføre at
færrelegeri fremtidenhar norsk turnustjenesteenn dersom praksisunder grunnutdanningikke
godkjennes.
Praksis fra land som Sverigeog Danmark kan værelikeverdigmed norsk turnus, men det er ikke
lett å vurdere praksis fra flereav de andre landenei denne gruppen. Alternativettil ikkeå
godkjennepraksisgjennomførtunder grunnutdanning,villevære at Helsedirektoratetvurderte
praksiseni allede aktuellelandene og avgjørfra hvilkeland praksis skalkunne godkjennes.Det
medfører et mer komplisertsystem.Muligenskunne en slikforskjellsbehandlingogsåutfordre
EU/E0S-direktiver?
Helse Sør-Øst mener at opparbeidingav praksis tilsvarendeturnustjenestebør skjeetter
gjennomførtmedisinskgrunnutdanning.

Dersom departementetkonkluderermed å kreve at praksisskalopparbeidesetter
grunnutdanningen,har Helse Sør-Øst følgendetilleggskommentar:

- Leger som er utdannet i land hvor man må gjennomførepraktisktjeneste for å få autorisasjon
(f eks Sverige)vilmåtte gjennomføre norsk turnustjenestefør de kan ansettes som LIS på
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sykehusi Norge, selvom de alleredehar gjennomført den praktisketjenesteni
utdanningslandetog har autorisasjon.I primærhelsetjenestenderimot vil de sammelegene
kunne starte direktesom fastlegeunder veiledning.Dette fordi nødvendigpraksisher ikke
krevesopparbeidetetter gjennomført grunnutdanning,f eks vil svenskAT tjeneste telle (jfr
Kap 3.2—Departementetsvurderingerog forslag).Dette er slikpraksishar vært, og som
Helse Sør-Øst antar Norge er forpliktet til å fortsett med i hht EU/E0S-direktiv og kravet
om 3 års veiledettjeneste for rett til trygderefusjonmed mer.
Dermed blir det for disse legeneforskjellmellomkrav for å ansettes som LIS på sykehusog i
kommunehelsetjenesten.
Dersom dette er oppfattet korrekt og blir det endeligeresultatet,må det formidlestydeligtil
de som skalansettenyutdannedeleger f eks fra Sverigefor å unngå misforståelser.

Det bør vurderes om det er behov for å kreve 6 måneders tjenestei norsk kommunehelsetjeneste
for allelegermed utdanning fra andre land.

4.5 Innretting av stillinger - kobling mellom helseforetak og kommuner

Helse Sør-Øst er enigi at det er hensiktsmessigå innføre en avtalefestetkoblingmellomturnus i
sykehusog kommune. Samtidiger det viktigat arbeidsgiverforholdetfor turnuslegenklart følger
arbeidssted.
Ansettelsenmå skjegjennom samarbeidmellomlikeverdigeparter —helseforetakog kommuner.
Avtalerkan inngåsi hht 6 i Helse og Omsorgstjenesteloven.

Det syneshensiktsmessigå ikkebinde opp allestillingersom koblede.Permisjonerog utsettelse
av deler av turnus kan gi behov for mulighetogså til å søke på sykehusellerkommune separat—
ut over "resttorget".

Helse Sør-Øst vil for øvrigbe departementetavklareom det vil bli behov for at helseforetakene
setter av plassersærskilttil de som får rettigheter etter overgangsordningene/ - forskriften frem
til 2019.

Helse Sør-Øst har foreløpigikke diskutertdetaljenei hvordan koblingog ansettelsesprosesser
best skalinnrettes.

4.6 Utlysning
5 Nasjonal web-løsning

Helse Sør-Øst støtter overgangentil søknad på turnusstillingerog opprettelseav en nasjonal
webportal.
Selvom administreringav den nye turnusordningenvil kreve mer ressurser,åpner det også for
mulighetertil å rekruttere egnedeleger til eget foretakpå et tidligtidspunkt.

Skalsøknad på turnus bli vellykket,er det avgjørendeat gode brukervennligeelektroniske
søknadssystemerkommer på plassi god tid —gjernemed forutgåendepiloteringfor å unngå
oppstartproblemer.Det må også påregnestid til opplæringpå det enkeltehelseforetaki bruk av
søknadssystemene.
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Søkernemå angien prioriteringsrekkefølgefor å lette helseforetakenesvalgav leger. Det må
settesen dato/frist sentralt for når man ikke lengerkan bytte sykehus.Dette er viktigfor å sikre
en stabilog forutsigbarturnuslegedekningpå sykehusog i kommuner.Helse Sør-Øst støtter
derfor forslagetom at turnuslegersom har takket ja til turnusstillingikkekan søke på/tilsettes i
annen turnusstillingi sammeutlysningsperiode,selvom dette kan utfordre arbeidslivetsordinære
reglerslikdepartementetogså diskuterer.

Ved oppsett av søknadsfristerog ansettelsesprosedyrermå foretakenegis tilstrekkeligtid til å
gjøregode vurderingav søkerne—inkludert språkkunnskaper.Gode språkkunnskaperer
avgjørendefor god kommunikasjoni helsetjenesten.Retningslinjerfor vurderingav
språkkunnskaperog evt standardisertespråkprøverer ønskelig.

Helse Sør-Øst antar behandlingenav søknadervil øke ressursbrukenved administreringav
turnus på det enkelte foretak,men et velfungerendesøknadssystemkan redusere behovet.

Utlysning i to puljerto ganger årlig
Sentralutlysningto gangerårliger hensiktsmessig.Departementet foreslåri tilleggat
rekrutteringssvakestillingerutlysesfør det ordinærevalget.Begrunnelsener at man med det
håper å få besatt disseog bidra til god geografiskfordeling.Det refererestil gode erfaringerfra
tilsvarendeordninger i Finnmark og Sognog Fjordane.
Helse Sør-Øst ber departementet følgenøye med på utviklingeni en slikordning.Det kan tenkes
at de som vet at de av ulikegrunner ikkevilbli prioritert av arbeidsgiverne,søker før det
ordinæreopptaket og at man dermed får en uheldigskjevfordelingf eks mht kvalifikasjoner.
Helse Sør-Øst vil også oppfordre til at det foretasen nøyegjennomgangav hvilkestillingersom
skalutlysesførst. Foretak i Helse Sør-Øst har ogsåhatt erfaringermed rekrutteringsproblemer.

4.7.2 Om utsettelse og avbrudd

Det foreslåsat turnuslegenikkelengerskalha rett til resttjenestesamme sted etter f eks
svangerskapspermisjon.Dette fremstår som et brudd på intensjonen om at stillingen/tjenesten
skal følgearbeidslivetsgenerelleregler.Det må ogsåvurderes om det er et brudd på
likestillingsloven—jfr tidligereavgjørelseri og høringsuttalelsefra Likestillings-og
diskrimineringsombudet
htt : www.ldo.no no Aktuelt Ombudet-
mener Horin suttalelser Arkiv 2012 Horin suttalelse---Forsla-om-forsktiftsendrin er-som-
innforer-n -turnusieneste-for-le er

I daginneholderoverenskomstenmellomSpekterog Den norske legeforeningbestemmelserom
at turnuslegesom får avbrutt tjenestenpga foreldrepermisjon,skalha rett til å fortsette sin turnus
ved sammetjenestestedetter permisjonen.Ansettelsesforholdetskalopprettholdes i
permisjonstiden.

Den foreslåtteendringenberører også arbeidsgiversplikt til tilrettelegging.En ansatt som blir
gravid,og dermed ikke kan fullføretjenestepå f eks operasjonsstueog på kirurgiskavdeling,vil
falleut av tjenestenog selvmåtte skaffesegresttjenesteet annet sted. I et vanligarbeidsforhold
villeen sliksituasjonmedføre plikt for arbeidsgivertil å tilrettelegge.

I tilleggtil de lov- og tariffavtalemessigeforhold som må avklares,er det grunn til å anta at en slik
endringvil medføre uheldigetvistermellomarbeidstakerog arbeidsgiver.
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Helse Sør-Øst vil oppfordre departementet til å videreføre det som er avtalti dagens
overenskomst.

4.11Godkjenning av turnus

I dagens turnusordninghar legenrett til turnustjeneste.Dersom turnus ikkegodkjennes,finnes
retningslinjerfor hvordan dette skalhåndteres.
I den nye ordningenvil ikke legenha en rett til turnustjeneste.Hvordan de som ikke får godkjent
turnustjenesteni den nye ordningen skalhåndteres, er ikke problematiserti høringsnotatet. Helse
Sør-Øst ber departementetutarbeideretningslinjerfor hvordan turnuslegersom ikke får godkjent
turnus, skalhåndteres.

Overgangsordninger

I flghøringsnotateter antalletsom venter stort (528)—og høyere enn de 475 plassenesom er
tilgjengeligi februar 2013.Departementet antar ut fra tidligereerfaringerat antalletsom venter vil
reduseres.Det er avgjørendefor en god start på ny turnusordning at det blir et tilstrekkeligstort
antallplasserå søke på ved første utlysning.Helse Sør-Øst ber derfor om at situasjonenfølges
nøye og at evt tiltak,som godkjenningav tjeneste i turnusvikariater,iverksettesfor å redusere
køen dog uten at dette går utover kvalitetenpå tjenesten.

Vil de som er om fattet av overgangsforskriftenkunne søke på turnusstillinger?Det må avklares
også mht om de derved mister rettighetenei overgangsforskriften.

Helse Sør-Øst støtter departementets forslagom å lageen egen forskrift for
overgangsordningene—

Praktisktjeneste (tumustjeneste) for leger som harpåbegynt turnustjeneste,stårpå
venteliste ellerharfått sin tjeneste utsatt mv. ("Overgangsforskriften")

§ 2 angirhvem forskriftenskal gjelde for:

§ 2 Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder for de som:

Før 1.januar 2013 harfått tildelt turnusstilling i henhold til opphevetforskrift 20. desember 2001
nr. 1549 ompraktisk tjeneste (turnustjeneste)for åfå autorisasjon som lege,

står på venteliste etter opphevetforskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste)for åfå autorisasjon
som lege § 12,

harfått utsettelse av påmelding tilpraktisk tjeneste,jf opphevetforskrift om praktisk tjeneste
(turnustjeneste)for åfå autorisasjon som lege § 7, eller

harfått utsettelse av praktisk tjeneste etterpåmelding, jf. § opphevetforskrift ompraktisk tjeneste
(turnustjeneste)for åfå autorisasjon som lege § 8.

For å ivaretade som studerer i EIVEØS land hvor praktisktjeneste ikke er integrert i
grunnutdanningenog som heller ikke får praktisktjeneste i utdanningslandet(f eks Polen), er det
foreslåttå gi disseturnuslisens. Dette gjøresved at det i § 26 "Endringer i andre forskrifter"
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gjøresendringeri Forskrift 21. desember2000nr. 1379om lisenstil helsepersonell(i §§1a-1,la-
2 og la-4) slikat de aktuellestudentene får turnuslisens.

Endringen i "lisensforskriften"er altsålagt inn is26 i "overgangsforskriften"som er foreslåttå
gjeldetil 1.1.2019.

Helse Sør-Øst vil anta at det først og fremst er de omtalte utenlandsstudentene(exPolen) som vil
ha behov for en såpasslangvarigovergangsperiodesom til 2019—det vil ivaretade som starter
nå. Derimot vil de som listesopp i §2,ikkeha behov for en så lang overgangsperiode.
Sannsynligvisvil sværtfå ha behov etter et par år.
Helse Sør-Øst vil på denne bakgrunn be departementetvurdere om det kan være mer
hensiktsmessigå la "overgangsforskriften"få en kortere virketid (2015/-16) og kun la
endringenei "lisensforskriften"gjeldetil 2019.
Dersom hele "overgangsforskriften"skalgjeldetil 2019 når det kun er turnuslisensentil aktuelle
utenlandsstudenter(f eks Polen) det vil værebehov for så lenge,synesdet uhensiktsmessigå
opprettholde to parallelleturnusordningersåpasslenge.

§ 10 Opprettelseog fordeling av turnusplasser

I denne forskriftenskalkommunaleplasser fastsettesfylkesvisav Helsedirektoratetog fordelesav
Fylkesmannentil de enkeltekommuner. I den reviderteforskriftenom spesialistgodkjenningav
leger§ 8 skaldisseplassenefordelestil kommunene i samrådmed Fylkesmannen.Ettersom det
nå foreslåskoblingmellomhelseforetak-og kommuneplass,vil det væreen fordel også for
foretakeneat fordelingentil kommunene ble gjort på samme måte i de to ordningene.

§ 26 Endringeri andreforskrifter

I endringeni § la-2 i forskriftom lisens,foreslåsat lisensdokumentetskalgjeldefrem til avsluttet
turnustjeneste.I daggjelderlisensenytterligere2 måneder.Endringen kan medføre unødvendige
problemer dersom det av praktiskeårsakerikkealltidblir muligå utgi autorisasjonenumiddelbart
etter avsluttetturnus. Dagens ordning bør opprettholdes.

e v nnlighilsen
e se ør-Øst RHF

Stein r Marthinsen AliceBeatheAndersgaard
visea . direktør fagdirektør
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