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HØRINGSUTTALELSE- FORSLAG OM ENDRING AV TURNUSFORSKRIFTENS
§ 4 -FORSLAG OM OBLIGATORISK TURNUSTJENESTE I SYKEHJEM

Helse og Omsorg i Søndre Land kommune gir følgende uttalelse i hht ovennevnte:

I stortingsmelding nr 25 (2005 - 2006) "Mestring, muligheter og mening", framtidas
omsorgsutfordringer" er legetjenesten i sykehjem et viktig tema. Regjeringen satte et foreløpig
mål om å øke innsatsen av legeårsverk med minst 50% i perioden 2005-2010. For å følge opp
målsettingen fikk kommunene i oppdrag å foreta en lokal bemanningsvurdering og fastsette en
lokal norm for legedekning i kommunene. Resultatet av dette viser at det planlegges en vekst i
legeårsverk i sykehjem.

Statistikk viser at andel eldre i befolkningen vil øke de kommende årene. Medisinsk opp-
følging av et økende antall eldre pasienter med sammensatte lidelser - økt forekomst av f.eks
aldersdemens, forutsetter bred medisinsk kunnskap av legen.

På bakgrunn av dette støtter en forslaget om å gjøre turnustjenesten i sykehjem og eller annen
boform med heldøgns omsorg og pleie til en obligatorisk del av turnustjenesten, og slutter seg
til forslaget om endringen i bestemmelsene i §4 siste ledd "I turnustjenesten i kommune-
helsetjenesten skal det inngå arbeid i sykehjem eller annen boform med heldøgns omsorg og
pleie".

I høringsforslaget er det antydet at det vil kunne være mulighet for en tjeneste på ca 10
arbeidsdager i løpet av turnustjenesten. En er av den oppfatning at 10 arbeidsdager bør være et
minimum for turnustjeneste i sykehjem, og at en konkretisering av kravene til tjeneste i
sykehjem må tas inn i "Målbeskrivelsen for turnusleger."

Åse Flatland
Helse- og omsorgssjef

sLene N 1len
konsulent

Adresse: Tele on: Tele aks: Bank iro: Post iro: Or anisas'onsnummer:

2860 Hov 61 12 64 00 61 12 64 21 2075 08 01995 7874 06 37184 974 643 340


