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HØRING - FORSLAG OM FORSKRIFTSENDRINGER SOM INNFØRER NY
TURNUSTJENESTE FOR LEGER —STAVANGER KOMMUNES
HØRINGSUTTALELSE

Omhøringen:

Stavanger kommune har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt til høring «Forslag om
forskriftsendringer som innfører ny turnustjenestefor leger.» Høringsfristen er 20.09.2012.

Det foreslås å flytte autorisasjonstidspunktet for leger med medisinutdanning fra norske
universiteter frem til etter bestått medisinsk embetseksamen. Turnustjenesten foreslås å bli
den første delen av spesialistutdanningen for leger, mens det i dag er et krav for å bli
autorisert som lege.

Tilsettingsprosessen foreslås i høringen endret slik at den i hovedsak vil hovedsakelig følge
arbeidslivets ordinære regler med utlysning og ansettelse heller enn sentralisert tildeling med
loddtrekning. Stillinger foreslås utlyst i en nasjonal løsning, mens tilsettingen skjer lokalt i
helseforetakene og kommunene. Det anbefales "avtalefestet kobling" mellom turnus i
sykehus og påfølgende periode i kommunen.

Turnustjenesten foreslås fortsatt å bestå av et år på sykehus og et halvt år i kommunen.
Helsedirektoratets myndighet til å gi pålegg om opprettelse av turnusplass foreslås videreført.
Tilskuddsordningen til kommunene foreslås videreført som før.

Høringsuttalelse:

Om finansierin sordnin en:
Stavanger kommune observerer at høringsnotatet i liten grad omhandler fmansieringen av
turnuslegeordningen, og forutsettes provenynøytral for staten. Departementet skriver at "KS
opplyser at nettokostnadene er langt høyere der turnuslegenfår plass i slik helprivat
legepraksis,fordi utgiftene der er langt større enn inntjeningen.". Stavanger kommunes
erfaring er tilsvarende, etter våre beregninger koster hvert turnuslegeårsverk netto i overkant



av 500.000 kr. pr år. Stavanger kommune hadde funnet det naturlig at denne
finansieringsordningen ble gjennomgått i denne revisjonen av turnuslegeordningen.

Om tilsettin av av turnusle er:
Hovedtrekkene i forslaget er at turnustjenesten vil bli den første obligatoriske delen av
spesialistutdanningen for leger, tilsettingsprosessen i all hovedsak vil følge arbeidslivets
ordinære regler og autorisasjonstidspunktet skal flyttes frem til etter bestått medisinsk
embetseksamen i Norge. Stavanger kommune støtter disse forslagene som vil bringe
ordningen for nyutdannede leger mer i tråd med internasjonale normer og det som gjelder for
andre yrkesgrupper. Stavanger kommune stiller imidlertid spørsmål ved det at man likevel vil
videreføre en stor del av nåværende sentralisert ordning samtidig som tilsettingen foreslås
foretatt lokalt.

Stavanger kommune kan imidlertid ikke se behovet for å innføre en sentral ordning for
håndtering av søknader og samtidig håndtere disse lokalt. Forslaget innebærer en sentralisert,
nasjonal utlysning kombinert med "avtalefestet kobling" mellom sykehus og kommune, og
krav til "samlet vurdering av aktuelle søkeres søknad og CV, fullført utdanning, relevant
arbeidserfaring, verv mv... samlet kompetanse, motivasjon for stilling, intervjuer, referanser
og andre relevante faktorer... ". Et slikt system vil gi en svært stor administrativ belastning
på helseforetak og kommuner. Vi forventer at Stavanger som en storby vil være et ettertraktet
turnussted, noe som forventes å medføre et svært stort antall søknader hvert halvår. Etter
Stavanger kommunes vurdering vile det være bedre å gjennomføre en sentral fordeling av
turnusstedene som i dag, eller innføre nye helhetlige stillinger for spesialisering av nye leger.

Helse- og omsorgsdepartementet ber om høringsinstansenes vurdering av om web-portalen
bør innrettes slik at søker kan angi prioritet på stillingene en søker.

Dersom det innføres en sentralisert utlysnings- og søknadsløsning slik det er foreslått vil det
være helt nødvendig at søkere angir en prioritering. Systemet må utformes slik at det gir
kommunen/ sykehuset mulighet til å begrense vurdering av søkere til de som har prioritert
stillingen.

Om krav til s råkkunnska er
Når det gjelder forslaget om å forskriftsfeste krav om språkkunnskaper (§ 13
Språkkunnskaper som vilkårfor turnusstilling) ønsker Stavanger kommune å påpeke at det er
arbeidsgivers ansvar å påse at ansatte har språkkunnskaper m.m. som er nødvendige for
forsvarlig ivaretakelse som helsepersonell. Dette er allerede ivaretatt i annet lovverk (jf.
Helse- og omsorgslovens §4.1 og helsepersonellovens §4). Det er etter Stavanger kommunes
vurdering ikke nødvendig med en særskilt angivelse av dette i ny forskrift.
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Konklusjon

Stavanger kommune støtter de delene av forslaget som gjelder regelverk for autorisasjon,
spesialisering m.v. for leger.

Forslagene til organisering og utlysning vil etter Stavanger kommunes vurdering føre til en
stor økning i administrasjon og økt byråkratisering. Etter Stavanger kommunes vurdering bør
dette utredes bedre før endelig løsning besluttes.

Stavanger kommune ønsker videre at finansieringen av turnuslegeordningen utredes som en
del av prosessen mht. endring av turnuslegeordningen.

Med hi en

Per arr
direkt

Inger tensjø
rådmann

Egil Bjørløw
helsesjef
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