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

Norsk Pensjonistforbund mener det er positivt at legetjeneste i sykehjem blir obligatorisk
for turnusleger.

En forutsetning for at det skal være positivt, er at deres legetjeneste i sykehjem får like
god supervisjon som på sykehus av mer erfaren lege. Legetimene fra turnuskandidat må
komme i tillegg til overordnet lege, og ikke erstatte timer til den ansatte sykehjemslegen.
Det er en kjent sak at legetjenesten på de aller fleste sykehjem må styrkes.

Det er fortsatt 1 års obligatorisk sykehustjeneste for turnusleger. Det skjer en utstrakt
oppsplitting av de tradisjonelle sykehusavdelinger i subspesialiteter. Få sykehus har
etablert geriatriske avdelinger, og liggetid på sykehus forsøkes kortet ned. Flere og flere
kronisk syke pasienter blir erklært utskrivingsklare, og overflyttes til sykehjem eller
hjemmesykepleie. Turnuslege på sykehus får dårligere opplæringstilbud for å ta seg av
gamle syke og kronisk syke. Sykehjemmet kan bli et godt lærested for leger som skal ta
seg av kronisk syke og eldre syke, og disse pasientene blir det stadig flere av.

Nyutdannede leger er nyttig for legetjenesten på sykehjem. Mange pasienter er tjent med
å bli vurdert også av yngre leger. Mange eldre leger må innrømme at "en lærer så lenge
en har lever'.

Fra Den norske legeforening blir det opplyst at ca. 80 % av turnuslegene i dag har tjeneste
i sykehjem. Størrelse og kvalitet på sykehjemmet, samt arbeidsordning og supervisjon av
turnuslegen, vil være avgjørende.
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