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

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt til høring forslag om forskriftsendringer som innfører
en ny ordning for legers turnustjeneste.

Den nye ordningen innebærer hovedsakelig to endringer:
Flytte autorisasjonstidspunktet for leger med medisinutdanning fra norske universiteter
frem til etter bestått medisinsk embetseksamen.
Turnustjenesten vil bli den første obligatoriske delen av spesialistutdanningen for leger.
Tilsettingsprosessen vil i all hovedsak følge arbeidslivets ordinære regler. Stillinger samles
og utlyses i en nasjonal løsning, mens tilsetting skjer lokalt i helseforetakene og i
kommunene.

Ski kommune har stor forståelse for de utfordringer turnusordningen står over. Den betydelige
økningen av leger som ønsker turnustjeneste kombinert med retten til turnustjeneste, vil måtte
føre til endringer,

Ski kommune har imidlertid følgende kommentarer:

Kapasitet.
En kan ikke umiddelbart se at den foreslåtte ordning vil føre til mindre press på turnusplassene.
De fleste leger ønsker å bli spesialister. Slik ordningen er nå, vil alle få sin turnustjeneste selv om
de måtte kunne vente på den. Ved foreslåtte ordning, vil sannsynligvis ikke søkermassen minske,
men en får de evige taperne som aldri blir ansatt i noen turnusstilling.
Hvis de 17 landene som nå får autorisasjon uten norsk turnustjeneste vil måtte søke på
turnusstilling for å bli spesialist, innebærer dette en økning av antall søknader. ( I høringsutkastet
går det ikke helt klart frem om dette vil bli tilfelle)

A og B leger.
Ordningen vil lett føre til A og B leger, de med og de uten turnustjeneste.
Ved ansettelse vil i hvert fall de første årene, alle søkere være noenlunde like. Det blir da at en
ansetter de som kan best norsk, er utdannet på det mest anerkjente universitetet og som gir
fordelaktig inntrykk ved intervjuet. Dette vil føre til at norskfødte, med norsk utdannelse vil bli
prioritert. Taperne vil lett være utlendinger. Disse vil kunne gå i år etter år, uten å få
turnustjeneste.
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Spørsmålet er hvilke stillinger B- legene kan få.
Fra kommunesynspunkt, er det spesielt to betenkeligheter:

Sykehjemsleger. Det finnes ingen spesialitet for sykehjemsmedisin. Leger vil dermed
kunne søke stilling som sykehjemslege uten turnustjeneste. Dette er meget uheldig. I følge
samhandlingsreformens intensjoner, er hensikten at sykehjemmene skal behandle mer
selv, og henvise mindre til sykehus. Pasientene vil også komme raskere tilbake. At legene
på sykehjem ikke har turnustjeneste, med dermed mindre praktiske ferdigheter, er meget
betenkelig.
Vikarer for fastlegene.
Det går ikke helt klart av høringsnotatet hvordan dette er tenkt ordnet. Det er fastlegene
selv som ansetter vikarer. Disse vikarene har betydelig ansvar med relativt liten
oppfølging. Om de ikke har turnustjeneste, vil det svekke kvaliteten på fastlegeordningen.

Spesielt når det gjelder sykehjemslegene, må det sikres at de har turnustjeneste.

Søknadsprosessen
Den foreslåtte ordningen krever mye tid.
Søknader skal vurderes, og en skal velge de legene som skal intervjues.
Intervju skal foretas av de som ansees best kvalifisert.
Det skal innhentes referanser
De som er aktuelle for ansettelse skal innstilles.
Det endelige valg foretas. Vedkommende vil få tid til å svare. I mellomtiden kan alle som er innstilt
ha fått andre stillinger. Og en må starte på nytt.
Taperne som har forsøkt i årevis, vil kunne føre klagesak.

For kommunens vedkommende må dette skje hvert halve år.
Det binder betydelige mengder ressurser, uten at en ser at kommunen får noe igjen for den
arbeidstid som kreves.

En foreslår at turnuslegene ansettes sentralt, og at sykehus og kommuner blir informert om
navnet på den som kommer, slik som før.

Konklusjon.
Ski kommune har forståelse for at turnusordningen må endres.
Vi har imidlertid våre betenkeligheter, som nevnt over.

Med hilsen

Heidi Pedersen Grøtvedt
kst. virksomhetsleder

Saksbehandler: Bjørg Bjotvet, kommunelege 1, tlf. 64 87 84 76


