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HØRINGSUTTALELSE FRA DRAMMEN KOMMUNE
FORSLAG OM ENDRING I TURNUSFORSKRIFTEN §4, OBLIGATORISK
TURNUSTJENESTE I SYKEHJEM

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Drammen kommune.

Høringsuttalelsen er behandlet i Partsammensatt samarbeidsutvalg den 20. april og bystyret den 28.
april 2009.
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HØRING - FORSLAG OM ENDRING I TURNUSFORSKRIFTEN § 4

::: Sett inn innstillingen under denne linja L

INNSTILLING TIL PARTSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG

Administrasjonens innstilling:

Rådmannens forslag til høringsuttalelse tas til orientering

Nils Fr. Wisløff

Rådmann Lars Bjerke

Helse og sosialdirektør



HØRING - FORSLAG OM ENDRING I TURNUSFORSKRIFTEN § 4

- Forslag om obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger

Innledning /bakgrunn for saken

Andelen eldre i befolkningen vil øke de kommende årene. Medisinsk oppfølging av et økende antall
eldre pasienter med sammensatte lidelser og økt forekomst av for eksempel aldersdemens, forutsetter
bred medisinsk kunnskap hos legen. Kartlegging viser at ca. 70-90 % av turnusleger har tjenestegjort
på sykehjem i løpet av turnustjenesten i kommunen. Helse- og omsorgsdepartementet mener at alle
turnusleger skal ha tjenestegjort på sykehjem, på samme måte som på indremedisinsk avdeling på
sykehus.

Saksutredning

Formålet med turnustjeneste er at turnuslegen gjennom arbeid som lege under særskilt veiledning,
opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og praktisk rutine for selvstendig å kunne utføre
legevirksomhet på en forvarlig måte. Turnustjeneste i kommunehelsetjenesten skal gi turnuslegen
opplæring og erfaring med allmenmedisinske offentlige legeoppgaver og hele spekteret av
kommunehelsetjenestens ansvar og arbeidsområde.

Helsedepartementet foreslår å endre tumusforskriftens §4, slik at tjeneste i sykehjem blir obligatorisk i
turnustjenesten for leger.

§ 4 siste ledd (endring i kursiv):

Tjenesten i kommunehelsetjenesten skal i hovedsak utføres i klinisk allmennmedisin som innbefatter
offentlige legeoppgaver. I turnustjenesten i kommunehelsetjenesten skal det inngå arbeid i sykehjem
eller annen boform med heldøgns omsorg og pleie.

Kommunene mottar kompensasjonstilskudd for aktuelle merkostnader ved turnustjenesten. Forslaget
vil ikke medføre administrative eller økonomiske endringer for kommunene.

Administrasjonens bemerkninger

Drammen kommune støtter forslaget. Helsetjenesten står ovenfor store utfordringer i framtida og en
betydelig vekst i antall eldre. Det er derfor viktig at alle leger gjennom utdanningen sikres innsikt i
primærhelsetjenesten, spesielt når det gjelder alvorlig syke eldre og mennesker med demens.
Obligatorisk turnustjeneste for leger er også nødvendig for å sikre samhandlingskompetanse gjennom
at legene får innsikt i hele behandlingskjeden.

Det forutsettes at turnuslegene sikres veiledning fra sykehjemslegen. Det forutsettes også at ordningen
med obligatorisk turnustjeneste i sykehjem er selvfinansierende og tilpasset antall turnusleger.


