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i tjenesten, særlig i forhold til departement 
og myndigheter.

Deltakerne var enige om å beholde 
turnustjenesten, og at turnustjenesten for 
leger er nødvendig i forhold til utdanningen 
av leger og autorisasjon. Fra faglig og poli-
tisk hold var det også enighet om nødven-
digheten av en fortløpende evaluering av 
turnustjenesten. Man diskuterte flere 
problemer i forhold til kvalitet og kapasitet, 
bl.a. tredeling av tjenesten og eventuell 
innføring av obligatorisk psykiatri som en 
del av turnustjenesten.

Viktig redskap
Helsedepartementet har nedsatt en arbeids-
gruppe som skal se på problemstillinger 
knyttet opp til turnustjenesten for leger. 
Sosial- og helsedirektoratet har fått 
i oppdrag å organisere og lede arbeidet. 
Gruppen skal særlig se på problemer 
knyttet til tredeling av sykehustjenesten og 
eventuell innføring av psykiatri som en 
obligatorisk del av turnustjenesten for leger. 
Gruppen hadde to innledende møter før jul. 
Legeforeningens representanter har vært 
opptatt av å ha fokus på kvalitet og at even-
tuelle endringer ikke bidrar til å redusere 
det faglige utbyttet.

Legeforeningen arbeider svært aktivt for 
at det innføres en fortløpende evaluering av 
turnustjenesten. Det er et redskap som må 
være på plass for å kunne si noe om kvali-
teten på den turnustjenesten som tilbys.

Øyeblikkelig hjelp
Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) 
har vedtatt å nedlegge øyeblikkelig hjelp-
funksjonen ved kirurgisk avdeling, Stensby 
sykehus. Turnusrådet anser dette som en 
svært viktig prinsipiell sak sett i relasjon til 
det fokus som foretakene har på funksjons-
fordeling. Uten øyeblikkelig hjelp-pasienter 
ved avdelingen vil ikke tjenesten oppfylle 
målbeskrivelsen.

På grunn av organisatoriske forhold er 
vedtaket om nedlegging av øyeblikkelig 
hjelp-funksjonen ennå ikke effektuert. Det 
er innledet en dialog mellom Ahus og 

tillitsvalgte for å se på alternative løsninger 
for turnuslegene ved Stensby.

Egen hjemmeside
Turnusrådet har startet utgivelse av Nytt fra 
turnusrådet(se www.legeforeningen.no/
index.db2?id=10319). Der gis oversiktlige 
rapporter over viktige og prinsipielle 
saker rådet arbeider med. Dette kommer 
i tillegg til referatene og publiseres også i 
Ylf-Forum (se www.legeforeningen.no/
index.db2?id=4151) som et ledd i informa-
sjon fra rådet. Rådet anser det som viktig 
å oppdatere hjemmesidene som ligger på 
Legeforeningens Internett-sider, men har 
fortsatt mye ugjort i den forbindelse.

For komplett årsmelding for 2002, se 
www.legeforeningen.no/assets/
arsmelding_turnusradet.rtf

Erik Høiskar

leder turnusrådet
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Spesialkurs 
i engelsk for leger 
i Colchester00

Siden 1987 har Legeforeningen, i samarbeid 
med Colchester English Study Centre, 
arrangert et spesialkurs i engelsk for norske 
leger. Erfaringene fra kurset er svært gode 
både faglig og sosialt (1).

I 2003 arrangeres kurs 28. juli – 8. august 
for maksimalt 20 deltakere. Det koster 828 
pund per deltaker, alt materiell og bruk av 
senterets studiefasiliteter er inkludert. Like-
ledes er velkomst og avskjedslunsj og en 
guidet tur til Suffolk inkludert. Reise og 
opphold kommer i tillegg, og må ordnes av 
den enkelte. Studiesenteret tilbyr innlosje-
ring i private familier for ca. 84 pund per 
person per uke, frokost og aftens inkludert. 
Andre muligheter for innlosjering er hotell, 
pensjonat eller ved universitetet i Essex.

Colchester English Study Centre tilbyr 
også sommerkurs i engelsk for voksne 
ledsagere og ungdom. Ungdomskurset gir 
rikelig anledning til å delta i ulike sportslige 
aktiviteter, i tillegg til engelskundervis-
ningen.

Søknadsfristen er 1.6. 2003. Påmeldings-
skjema til engelskkurs for leger fås ved 
henvendelse til Elisabeth Smith, Lege-
foreningen, Postboks 1152, Sentrum, 
0107 Oslo. Tlf. 23 10 91 24.

Elisabeth Smith

Avdeling for spesialistutdanning
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Turnusrådet 1.1.–31.12. 2002

Yrkesforening/Funksjon Fast representant Personlig vararepresentant

Leder 1.1.–25.2. 2002 Olav Thorsen
Leder 26.2.–31.12. 2002 Erik Høiskar
Aplf nestleder Olav Thorsen Unni Aanes
Nmf Ragnhild Ø. Støen Ragnhild Bjerkaas
Ylf Per Henrik Randsborg Tone Dorthe Sletten
Ylf Jo-Endre Midtbu Jana Midelfart Hoff
Ylf kontor Bjørn Ove Kvavik Aina Foss/Unn Nicolaisen 
Dnlf sekretariat Åse Brinchmann-Hansen
OLL Vegard Vige Grete Larsen
Of Kristin I. Aase Fred Murer/Tor S. Raugstad
Medisinsk fakultet Per Omvik Torstein Vik

Colchester English Study Centre (CESC) 
i England hvor språkkurset finner sted.

Årsmøte i Foreningen for leger 
i vitenskapelige stillinger (LVS)

Yrkesforeningen LVS avholder sitt 13. ordi-
nære årsmøte torsdag 8.5. 2003 klokken 
1700. Medlemmer som har forslag til saker 
som ønskes behandlet, må melde disse 
senest 31.3. til LVS kontor, Postboks 1152 
sentrum, 0107 Oslo.

Årsmøtet er i år lagt til Universitetet 
i Tromsø. I tilknytning til årsmøtet vil det bli 
avholdt en konferanse med tittel «Ny giv» 
for medisinsk forskning? Program for kon-
feransen vil bli sendt alle medlemmer og 
ligger på LVS’ hjemmeside på Internett 
(se www.legeforeningen.no/
index.db2?id=6890).


