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Helse- og omsorgsdepartementet har o‘ersendt til høring i kommunene et forslag om å endre
turnusforskriften § 4, slik at tjeneste i sykehjem blir obligatorisk i turnustjenesten for leger. Fristen
for å komme med innspill til forslaget er av departementet satt til 4. mai 2009.

Hensikten med forslaget er at turnusleger tilegner seg kunnskap innen aldersmedisinske fagfelt, og
får kjennskap til sykehjemmet som organisasjon og til sykehjemmets samarbeid med den øvrige
helsetjenesten.

Det er et nasjonalt mål å styrke legetjenesten i sykehjem både når det gjelder omfang og kvalitet,
forslaget om obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger vil støtte opp om dette.

følge høringsnotatet vil forslaget om obligatorisk sykehjemsturnus ikke medføre merkostnader
for kommunene. På den ene side medfører dette riktighet, men på den annen side så dekker dagens
tilskuddsordning tilsvarende kr 115 000 pr. halvår, langt fra de faktiske utgifter som kommunen
har tilsknyttet dagens turnusordning.

Sykehjemsetaten og Bydel Alna og Bydel Vestre Aker har kommet med innspill til forslaget.
Bydelene stiller seg positive til forslaget. Sykehjemsetaten er også positive til forslaget, men
mener omfanget av timeantall burde vært høyere. Etaten mener å ha gode turnusplasser til rådighet
og vil være ansvarlig for at turnuslegen tjenestegjør sammen med en annen sykehjemslege.

Vedtakskompetanse:
I henhold til bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, har byrådet i byrådsvedtak 03.07.2001 i sak
1360, delegert sin myndighet til å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne til byrådene i saker
som ikke er av prinsipiell betydning.

Vedtak:

Byråden avgir på vegne av Oslo kommune i henhold til delegert myndighet, følgende
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslag om endring av
turnusforskriften § 4 — forslag om obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger.



Forslaget om obligatorisk turnustjeneste i sykehjemmene vil slik Oslo kommune ser det bidra ti I at
turnusleger tilegner seg kunnskap om det aldersmedisinske fagfeltet og derved vil det også kunne
bidra til å løfte status for sykehjemsmedisinen. Sykehjemspasienter har ofte mange diagnoser og
kan ha omfattende behov for medisinsk behandling.

Oslo kommune gjennomførte i 2002 og 2005 kartlegging av legetjenesten ved sykehjemmene.
Som følge av kartleggingene ble det etablert en ny stillingsstruktur for kommunalt ansatte leger
for bedre å legge til rette for karriereutvikling for fast ansatte sykehjemsleger. Videre økte Oslo
kommune i 2008 måltallet for legetjenesten. Målet er 0,4 timer pr. pasient pr. uke i 2010, og for å
nå dette målet er det over en tre års periode gitt en styrking av drift på totalt 18 mill. kroner.

Oslo kommune mener at den erfaringen turnuslegene vil få innen dette området gjennom en
obligatorisk ordning, vil resultere i at de får mulighet for bedre kunnskap innenfor det
aldersmedisinske fagfeltet.

I høringsnotatet blir det blant annet hevdet at forslaget om obligatorisk sykehjemsturnus ikke vil
medføre merkostnader for kommunen, da det statlige tilskuddet forutsettes å dekke kommunens
utgifter. Etter det Oslo kommune har erfart så utgjør utgiftene tilknyttet turnusordningen et langt
høyere beløp enn det staten kompenserer gjennom tilskuddet tilsvarende kr 115 000 pr. turnuslege.
Oslo kommune vil derfor be om at tilskuddets størrelse revurderes, eventuelt om dette kunne
differensieres, da det er stor ulikhet med hensyn til utgifter til lokaler når en sammenligner
sentrale strøk med distriktene.

Oslo kommune mener at volumet på turnuslegenes tjeneste i sykehjem må utgjøre mer enn ca 10
arbeidsdager i løpet av turnustjenesten i kommunehelsetjenesten og vil foreslå en dag pr uke i
turnusperioden.

Det vises til at Oslo kommunes Sykehjemsetat mener å ha gode turnusplasser til rådighet og kan
medvirke til praktisk opplæring og veiledning av studentene i tråd med gjeldene målbeskrivelse.

Oslo kommune stiller seg meget positivt til den foreslåtte ordningen, som vil styrke legenes
kunnskap på det aldersmedisinske fagfeltet. Etter Oslo kommunes oppfatning bør ordningen blir
iverksatt snarest mulig.
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