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Helse- og omsorgsdepartementet      Alta, 3. mai 2009 

 

 

Høring - Forslag om endring i turnusforskriften §4 - forslag om 
obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger  

 

Viser til høringsbrev av 300109.   

 

Allmennlegerådet i Alta vil gi uttrykk for bekymring i forhold til foreslått obligatorisk 

turnustjeneste i sykehjem på 10 dager.  

 

I Alta er det 3 turnuslegeplasser, fordelt til de 3 ulike legekontorene i kommunen. 

Turnuslegene er til vanlig tilknyttet veileders fastlegeliste og arbeider under veiledning med 

vanlige allmennmedisinske problemstillinger på fastlegens legesenter.  

Turnuslegene deltar i offentlige legetjenester som helsestasjon, ungdommens helsestasjon 

og sykehjem. I tillegg dekker de 3 turnuslegene opp den kommunale daglegevakten, da med 

fastlege i tildstedeværende bakvakt.  

Dette medfører at tida som medgår til å ivareta kontinuiteten i pasientbehandlingen, 

begrenses til dagene turnuslegen arbeider på fastlegens liste. I vår kommune begrenses 

dette av dager på daglegevakt, offentlige legeoppdrag, fri etter vakt, fylkeslegens kursdager 

og evt. andre kurs. Bare fravær ifm. fylkeslegens kursdager utgjør 8 dagers fravær ila. 

turnustjenesten i kommunene. Ved obligatorisk turnustjeneste i sykehjem tilsvarende 

minimum 10 dager, vil bare disse 2 feltene utgjøre et fravær på 1 mnd ila. den 6 mnd lange 

turnustjenesten i distrikt.  



Det å tilplikte minimum 10 dager obligatorisk tjeneste ved sykehjem, vil således ytterligere 

svekke turnuslegens mulighet til å få erfaring i kontinuerlig pasientoppfølging over tid. Dette 

er etter vår mening en kjerneverdi i det allmennmedisinske arbeidet.  

Legeforeningen har i mange år arbeidet for økt legedekning i sykehjem. For at turnuslegens 

tjeneste ved sykehjem skal få et faglig godt innhold med mulighet for adekvat veiledning, må 

den ordinere legebemanningen ved sykehjemmene oppjusteres før obligatorisk 

sykehjemstjeneste innføres.  

Vi er enige i at satsing innenfor alders- og sykehjemsmedisin er viktig. Vi finner det likevel 

galt å innføre en obligatorisk ordning, og mener at faglig innhold i turnustjenesten  når det 

gjelder praksisk i sykehjem, kan formuleres i målbeskrivelsen for turnustjenesten, uten 

obligatoriske minimumstimer. Det vil gi nødvendig spillerom for kommuner med ulike 

tilpasninger for turnuslegene, samtidig som det sikrer tjenesteinnhold og erfaring med 

sykehjemsmedisin ila turnustjenesten.   
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