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Høringsuttalelse - Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste 
for leger 
 
KS støtter hovedtrekkene i forslagene til ny turnuslegeordning, og begrenser høringsuttalelsen til å 
omfatte veiledningskrav, rekrutteringsprosess og økonomiske konsekvenser for kommunene. 
 
Veiledningskrav 
I høringsnotatet behandles flere selvstendige og omfattende temaer samtidig:  
• Ny organisering av turnustjenesten  
• Spesialistutdanningen, der turnustjeneste eller tilsvarende foreslås som obligatorisk første del  
• Retten til å utløse trygderefusjon, hjemlet i Forskrift om veiledet tjeneste  
 
Høringsnotatet gir en uklar beskrivelse av hvilke veiledningskrav som stilles til den nye 
turnuslegeordningen og hvilke veiledningskrav som er hjemlet i Forskrift om veiledet tjeneste (som har sin 
begrunnelse i retten til å utløse trygderefusjon). 
 
KS forutsetter at det ikke innføres utvidede veiledningskrav for at turnuslegen skal kunne jobbe som 
fullverdig lege, for eksempel å kunne delta i legevakt. Legevakten er allerede i en presset situasjon, blant 
annet på grunn av at aldersgrensen for retten til fritak fra legevaktdeltakelse er senket fra 60 til 55 år fra 
1. januar 2013. Dersom det innføres nye krav om at turnuslegen må ha en veileder i bakvakt for å delta i 
legevakt vil det føre til store utfordringer for legevaktsdekningen i små kommuner og dessuten gi 
betydelige ekstrakostnader for kommunene. KS viser til § 11.2 i tariffavtalen for leger og turnusleger som 
er ansatt i kommunehelsetjenesten (SFS 2305). Trygghetstillegget som beskrives i § 11.2 er ikke det 
samme som en veiledningslege i bakvakt. 
 
Rekrutteringsprosess 
For KS er det viktig at det legges opp til et system som er enklest mulig å administrere, som gir kommunen 
innflytelse på rekrutteringsprosessen og som ikke minst sikrer rekruttering av turnusleger i hele landet. 
 
KS har innhentet synspunkter fra en rekke kommuner. Vårt hovedinntrykk er at de fleste kommuner 
ønsker en samlet tilsetting for hele turnusperioden (blokkløsning) med kommune og nærliggende sykehus 
og at de støtter en nasjonal søknadsportal. Enkelte storbyer ønsker ikke en slik løsning og er skeptiske til å 
innføre en nasjonal søknadsportal. De etterlyser en bedre utredning av storbyenes behov.  
 



  

Samlet sett støtter KS enkle administrative løsninger, og anbefaler derfor én tilsetting for hele 
turnusperioden (blokkløsning). KS foretrekker en blokkløsning der kommunen kobles opp mot et 
nærliggende sykehus. Dette vil styrke samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 
ettersom turnuslegene vil kjenne tilbudene i nærliggende spesialisthelsetjeneste og hvem de kan 
kontakte der. 
 
KS støtter i prinsippet at stillinger utlyses i to puljer, der de mest rekrutteringssvake stillingene inngår i 
den første puljen. KS etterlyser imidlertid en nærmere beskrivelse av kriteriene for en rekrutteringssvak 
stilling og hvilken instans som skal avgjøre hvilke stillinger som skal lyses ut i den første puljen. 
 
KS mener det er mest hensiktsmessig med en nasjonal søkeportal. Løsningen er imidlertid ikke beskrevet i 
detalj, det er derfor vanskelig å vurdere om det legges opp til en løsning som vil fungere godt i praksis.  
 
Økonomi 
Som nevnt i høringsnotatet har KS tidligere varslet departementet om at mange kommuner har 
betydelige nettokostnader med turnuslegeordningen. Dette gjelder i hovedsak kommuner som inngår 
avtale med private fastlegekontorer om turnuslegeplass. I forbindelse med denne høringen har KS 
innhentet opplysninger fra flere kommuner. Det er stor spredning i kommunenes nettokostnader, men 
utfra våre opplysninger anslår vi at merutgifter på kr 400-500.000 kr per turnuslegeplass er vanlig. 
 
Den utgiftskomponenten som forklarer de store variasjonene er driftskostnadene kommunen betaler til 
fastlegekontoret som mottar turnuslege. Kommunen er pålagt å ha turnuslegeplass, men private 
fastlegekontor er ikke pålagt å motta turnuslege. Dette betyr at kommunene må inngå krevende 
forhandlinger om hvor mye kommunen skal betale for dekning av fastlegekontorets driftsutgifter. 
 
KS vil påpeke at høringsnotatet ikke beskriver økonomiske og administrative konsekvenser for 
kommunene ved at ordningen går over fra å være loddtrekningsbasert til søknadsbasert. KS mener den 
nye ordningen vil medføre betydelig økt ressursbruk til administrering av rekrutteringsprosessen.  
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