
AKTUELT I FORENINGEN       

846 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6, 2003; 123

Vil trygge læretiden 
for nybakte leger00

Turnusrådet har nylig utgitt en veileder for turnus i kommune-
helsetjenesten. Publikasjonen gir praktisk informasjon til turnuslegene 
og deres veiledere, men retter seg også mot dem som skal 
administrere ordningen.

– Det er første gang det er laget en slik type 
veileder for turnus og jeg synes det er 
veldig hyggelig at vi har fått dette til, sier 
allmennlege Olav Thorsen, som har vært 
ansvarlig for utarbeidingen.

– Turnustjenesten i kommunehelse-
tjenesten skal være en læretid i praktisk 
tjeneste, hvor veileder eller vertslege skal 
kunne gi gode, praktiske råd og formidle 
trygghet i yrket som allmennlege. Turnus-
legene skal møte gode forbilder på sine 
turnusplasser, slik at de selv kan bli gode 
leger for sine pasienter. Jeg håper at både 
turnusleger og veiledere vil ha nytte av 
veilederen, og bruke den som inspirasjons-
kilde og referanseliste i forhold til de 
oppgavene som vi mener bør gjennomgås 
i løpet av turnustiden, sier Olav Thorsen.

Enklere for vertslegen
Veilederen er laget til oppslag og bruk 
både for turnusleger i kommunehelse-
tjenesten, og for dem som skal veilede 
disse. Heftet er ment å være så direkte 
og praktisk som mulig, med henvisning 
til aktuelle lover og forskrifter, og med 
forslag til huskelister både for turnuslegen 
selv og til dem som skal administrere 
ordningen.

Veilederen vil kunne bidra til å «standar-
disere» den tjenesten turnuslegene får, 
uavhengig av sted og person. Samtidig 
vil den være en meget god hjelp for 
allmennleger og kommuner som skal ta 
imot turnusleger og på den måten bidra til 
å senke terskelen for å debutere som turnus-
veileder.

Heftet kan bestilles fra Legeforeningen 
eller lastes ned fra Internett på adressen: 
http://www.legeforeningen.no/assets/
turnusveileder.rtf
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Endring av mandatet, tredeling av sykehustjenesten med psykiatri som 
obligatorisk del og behov for fortløpende evaluering av turnustjenesten 
er blant sakene som var på turnusrådets agenda i fjor.

Olav Thorsen overtok som leder av turnus-
rådet etter Marta Ebbing 1.7. 2001 og 
fungerte frem til 26.2. 2002. Turnusrådet 
ønsker å takke Olav Thorsen for innsatsen 
i denne perioden. Hans arbeid med Veileder 
for turnustjeneste i kommunehelsetjenesten 
ble avsluttet i løpet av året, deretter sendt ut 
på høring før den forelå i ferdig versjon på 
nyåret 2003.

Turnusrådet har i perioden hatt seks 
møter og behandlet 52 saker. Leder har 
sammen med Ragnhild Øydna Støen og 
Åse Brinchmann-Hansen deltatt i Sosial- og 
helsedirektoratets arbeidsgruppe om turnus-
tjeneste for leger. Hovedsaker i 2002 har 
vært turnusrådets arbeid fremover, endring 
av mandatet, å arrangere turnuskonferanse 
om kvalitet og innhold i tjenesten, delta 
i arbeidsgruppen til Sosial- og helsedirekto-
ratet, besøk i Stavanger kommune og 
Sentralsjukehuset i Rogaland, funksjonsfor-
deling ved Akershus Universitetssykehus 

HF/Stensby sykehus, utadrettet virksomhet/
informasjon samt ferdigstilling av publika-
sjonen Veileder for turnustjeneste 
i kommunehelsetjenesten.

Tydeligere oppgaver
Turnusrådet gjennomgikk i begynnelsen av 
perioden rådets fremtidige arbeidsopp-
gaver. Rådet ønsket å legge vekt på kvali-
teten og innholdet i turnustjenesten, og 
vurderte det som avgjørende i den forbin-
delse å få på plass en fortløpende evalue-
ring av tjenesten. Når det gjelder innholdet i 
tjenesten, må en sikre at antall turnusplasser 
er tilpasset det enkelte turnussted, og at 
statlig overtakelse og funksjonsfordeling 
ikke virker negativt inn.

Turnusrådet foreslo en endring av 
mandatet for å få begrepsbruken mer 
konsistent i forhold til dagens situasjon. 
Man ønsket også å tydeliggjøre rådets 
oppgaver, spesielt i forhold til styrking av 

Legeforeningens kompetanse omkring 
turnustjenesten. Sentralstyret vedtok i møte 
5.11. 2002 nytt mandat for turnusrådet.

Erfaringsseminar
Turnusrådet reiste i oktober på besøk til 
Stavanger og hadde møter med turnusleger 
og veiledere ved Sentralsjukehuset i  Roga-
land, og ved tre legesentre i kommunen. 
Under besøket fikk rådet et inntrykk av 
hvordan turnustjenesten ved sykehuset og 
i kommunen fungerte. Generelt fremstod 
Stavanger som et godt turnussted, og det ble 
etter besøket utarbeidet rapporter fra syke-
huset og legesentrene.

Turnusrådet arrangerte 6.11. 2002, 
sammen med Statens autorisasjonskontor 
for helsepersonell (SAFH) og Sosial- og 
helsedirektoratet (SH-dir), en konferanse 
om turnustjenesten for leger (1, 2). Konfe-
ransen var lagt opp som et erfaringsseminar 
med berørte parter som arbeider med 
turnustjenesten i helsevesenet og i departe-
mentet/etater. I tillegg redegjorde overlege 
Geir Falck om sin undersøkelse av selvopp-
levd ferdighetsnivå i turnustjenesten. 
Turnusrådet ønsket gjennom konferansen 
å fokusere på kvaliteten og innholdet 

I januar 2003 var heftet Veileder for turnus 
i kommunehelsetjenesten klart for presenta-
sjon av Olav Thorsen. Foto L.B. Johannessen


