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HØRING - FORSLAG OM FORSKRIFTSENDRINGER SOM INNFØRER NY 
TURNUSTJENESTE FOR LEGER  
 

 

Det har lenge vært behov for en endring i forskrift for turnustjenesten, og innretningen som 

departementet legger opp til hvor turnustjenesten er en obligatorisk del av 

spesialistutdanningen støttes. Dette, kombinert med søknadsbasert løsning er nødvendig for å 

få kontroll over ventelistene til turnusplasser. 

 

Mine kommentarer er som følger: 

 Departementet legger til grunn at autorisasjon til alle som tar utdanningen i Norge skal 

gis rett etter medisinsk embetseksamen.  Tidligere har turnusleger som ikke egner seg 

som leger blitt stoppet i turnustjenesten. Når en lege først har fått autorisasjon er det 

høyere terskel og omfattende saksbehandling for å bli fratatt denne.  Departementet 

bør sikre seg at utdanningsinstitusjonene har ordninger for å vurdere egnethet i løpet 

av studiet for å unngå at autorisasjon blir gitt til noen som ikke bør ha det. 

 §11 Utlysning av turnusstillinger. Forslaget om en nasjonal løsning, som bør være 

Webbasert, støttes. Forslaget om at stillingene i helseforetaket skal være koblet opp 

mot stilling i en konkret kommune støttes. Det anbefales samme system som i Samlet 

opptak til universitet og høyskoler, hvor kandidatene rangerer sine valg og det angis et 

max tak for antall stillinger som kan søkes. Hvis det ikke gis en øvre grense for antall 

stillinger som kan søkes, kan det blir stor belastning med store søkermasser for de 

mest populære turnusstedene. 

 Forslaget om å lyse ut rekrutteringssvake områder i første utlysningsrunde støttes. 

Dette vil ha stor betydning for disse områdene og sikre at også rekrutteringssvake 

områder får søkere av høy kvalitet. Bestemmelsen i §14a om at aksept av 

turnusstilling i første runde er bindende, er med på å sikre denne løsningen. 

 No show: Det virker noe uklart hva som vil skje hvis en turnuslege uteblir fra den 

kommunale delen av turnustjenesten. Vil turnuslegen da kunne melde seg opp senere? 

Kan han skaffe seg annen kommunal tjeneste og få sin godkjenning? Eller blir det 

sanksjoner? Det er behov for tydeliggjøring i forskriften knyttet til disse spørsmålene. 

 Permisjoner; spesielt svangerskapspermisjoner. Det er usikkert på om logikken i 

høringsnotatet knyttet til permisjoner i tidsavgrensede midlertidige stillinger holder i 

forhold til likestillingsloven. Det har vært noen saker hvor turnusleger som har gått ut 
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i permisjon har klaget på at de ikke kunne fortsette der de var før de gikk ut i 

permisjon. Disse turnuslegene fikk medhold i kraft av likestillingsloven. Vi antar at vi 

får samme problemstillinger som før, og at turnuslegene vil påberope seg rett til 

resttjeneste der de er ansatt når de går ut i turnus. Dette kan medføre en del 

komplikasjoner, spesielt i små kommuner, som da kan oppleve å ha to turnusleger i 

enkelte perioder, og ingen turnuslege i andre perioder. 

 Underkjenning/godkjenning av turnustjenesten, §17 siste ledd og §18. All den stund 

turnuslegene har autorisasjon, vil prosedyrene knyttet til underkjenning av 

turnustjeneste måtte bli annerledes. Det legges opp til at turnusstedet skal utferdige en 

attest til Helsedirektoratet med anbefaling. Hvilken rolle har Helsetilsynet i disse 

sakene? Det kan være mange årsaker til at en turnustjeneste ikke bør godkjennes, og i 

noen tilfeller kan det være aktuelt å vurdere om autorisasjon skal inndras. Det er viktig 

med retningslinjer som tydeliggjør roller og plikter for turnusstedene, 

Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Skal turnusstedene melde Helsetilsynet direkte 

etter helsepersonellovens § 17, eller skal dette gå via Helsedirektoratet? 

 Frist overgangsordning §12: De som startet høst 2011 rekker så vidt å bli ferdige, men 

forskriftene er ikke gjeldende ennå, og studenter som starter høst 2012 samt de som 

har permisjon underveis i studiet eller er forsinket på grunn av sjukdom kan rammes. 

Frist for overgangsordning bør enten forlenges, eller det bør åpnes for 

dispensasjonssøknad. 

 Fastlegenes plikt til å veilede turnusleger er fjernet fra den nye fastlegeforskriften. Da 

er kommunene avhengig av å gjøre konkrete avtaler med fastlegene i forhold til plikt 

til veiledning av turnusleger. Dette kan bli sårbart for turnuslegen og tungvindt for 

kommunen hvis det blir nødvendig å omplassere turnuslege på kort varsel. Pålegg om 

å være bakvakt for 313kr pr døgn kan bli vanskelig for kommunen å få til. Samtidig er 

dette en rett som turnuslegene har i SFS 2305 avtalen mellom KS og legeforeningen. 

Kan denne plikten tas med i den nye forskriften for spesialistgodkjenning av leger? 
 

Kommuneoverlegen i Sauda har, i tillegg til erfaring med turnusleger i egen kommune 

gjennom mange år, også bakgrunn som fylkesveileder for turnusleger  hos Fylkesmannen i 

Rogaland siden 2005.  
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