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Høring –  forslag om endring av turnusforskriften § 4 – forslag om  

obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger 
 
Statens seniorråd hilser velkommen arbeidet med å styrke legers grunnleggende 
kompetanse i aldersmedisin. I rådets dokument ”Seniorpolitiske utfordringer 2006 – 
2009”, som er overlevert regjeringen og utgitt i egen trykksak, fremhever rådet at all 
helse- og sosialutdanning må styrkes med relevant kunnskap i geriatri, 
alderspsykiatri og rehabilitering. 
 
Gode grunner for denne styrkingen av fagkunnskap i aldersmedisin er blant annet at 
eldre blir hyppigere syke enn yngre og er ofte helt avhengige av rask og riktig 
behandling for å unngå unødige komplikasjoner og varig invalidisering. Eldre trenger 
også annerledes behandling og medisinering for sine sammensatte lidelser enn 
yngre. 
 
I og med at den eldre generasjonen naturlig nok er den del av befolkningen som 
trenger legetjenester oftest, må det være selvsagt at gode kunnskaper i 
aldersmedisin er helt grunnleggende i de medisinske utdanningene. Å være lege for 
pasienter med mange og sammensatte lidelser, krever god kompetanse. 
Aldersmedisin må således innlemmes som en obligatorisk og tilstrekkelig omfattende 
del i legenes grunnutdanning og mer utdypende i spesialutdanningen i 
allmennmedisin. 
 
Statens seniorråd støtter forslaget om at arbeid i sykehjem eller annen boform med 
heldøgns omsorg og pleie skal inngå i legenes turnustjeneste i 
kommunehelsetjenesten. 
 
Det er nødvendig at turnuspraksisen gir legene gode kunnskaper i aldersmedisin og 
praktisk innføring i kommunenes ansvar for helsetjenesten etter gjeldende lov- og 
regelverk. For å kunne sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester får 
dekket grunnleggende behov, er det viktig med kvalifiserte leger som kan utføre 
nødvendig medisinsk undersøkelse, behandling og rehabilitering. 
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Aldersmedisin med pleie og omsorg er en omfattende og viktig del av den kliniske 
allmennmedisinen og turnuslegene bør få mer tid til å praktisere individrettet og 
tverrfaglig arbeid i pleie- og omsorgstjenesten enn departementets anslag på  
10 dager i løpet av 6 måneders turnus i kommunehelsetjenesten.  
Statens seniorråd mener: 

- at en ukentlig arbeidsdag for turnuskandidater øremerkes medisinsk 
virksomhet i heldøgns pleie og omsorg. 

 
Rådet er positive til at aldersmedisin tillegges økt vekt i legenes turnustjeneste og ser 
dette som et viktig tiltak for rekrutteringen til, og styrkingen av legetjenesten i 
sykehjem og boform for heldøgns pleie og omsorg. 
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