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Krever språktest av turnusleger1112

Statens autorisasjonskontor for 
helsepersonell (SAFH) har tatt grep 
og stiller igjen krav til norskkunn-
skaper hos utenlandske turnuskan-
didater.

Ved turnusstart 15. februar viste seg at fire 
kandidater med statsborgerskap fra EØS-
landene Ungarn og Østerrike, av Sørlandet 
sykehus ble vurdert å ha så dårlige norsk-
kunnskaper at sykehuset ikke kunne la 
dem påbegynne tjenesten. SAFH reagerte 
raskt etter en henvendelse fra sykehuset, 
og fra og med 2006 blir det stilt krav om 
at turnuskandidater fra EØS-land skal ha 
tatt den såkalte Bergenstesten i norsk, 
eller norskeksamen trinn III ved et norsk 
universitet.

– Dette er ikke helt nytt. Det er allerede 
en del av pakken for kandidater fra land 
utenfor EØS, sier Kjell Sture Skålbones 
i SAFH.

Sosial- og helsedepartementet fastslo i et 
brev i 2000 at det ikke skulle stilles språk-
krav til søkere med utdanning fra EØS-land 
når det gjaldt autorisasjon, men at det skulle 
være opp til arbeidsgiver å vurdere.

– Men situasjonen for turnusleger er spe-
siell fordi sykehusene ikke selv velger ut 
disse kandidatene slik de gjør ved lege-
ansettelser. Turnuskandidatene blir så å si 
levert på døren. Da blir det tungvint og 

vanskelig å skulle avvise dem først ved tur-
nusstart, sier Skålbones.

SAFH tolker derfor denne saken slik at 
språkkravet til turnuslegene ikke berøres av 
departementets instrukser. Ifølge Skålbones 
vil slike situasjoner skape et problem for 
sykehuset, som får et hull i oppsettingen. 
At noen har tatt opp en plass uten å kunne 
gjennomføre tjenesten vil dessuten kunne 
gå ut over andre turnuskandidater som 
venter på plass. Han understreker også at 
et slikt minimumsspråkkrav fra myndig-
heten som administrerer turnustjenesten, 
bidrar til å styrke pasientsikkerheten og 
kvaliteten.

SAFH skriver i et brev til Sosial- og helse-
direktoratet at de har merket seg en økende 
interesse fra medisinske kandidater i EØS-
landene som ikke har norsk statsborgerskap, 
om å gjennomføre turnustjenesten i Norge. 
– Selv om det foreløpig er små tall, så kan 
det bli et problem i fremtiden. Vi ville derfor 
tydeliggjøre situasjonen og benytte oss av 
signaleffekten, slik at turnuskandidatene vet 
hvilke språkkrav de skal forholde seg til, 
sier Skålbones.
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Legeskyssbåten oppkalt etter lege1112

«Ole Johan Jentoft Olsen Husøy født 
10/10 1898, død av spanskesjuken 
28/8 1918,» står det på en gravstein 
i Lurøy.

Den legen som hadde ansvaret for det dis-
triktet der Olsen Husøy levde og døde, var 
doktor Peter Bie Glatved (1853–1944). 
Han ble utnevnt til lege i Lurøy distrikts-
legeembete 9.9. 1889, og ble i stillingen til 
24.10. 1924, da han fikk avskjed pga. opp-
nådd aldersgrense. Han ble i distriktslege-
stillingen lenge, i et værhardt område med 
store avstander.

Dr. Bie Glatved må ha betydd mye for 
befolkningen i området, bl.a. ble legeskyss-
båten oppkalt etter ham. – Har du opplevd 
å få en legeskyssbåt oppkalt etter deg? 
spurte Aplfs leder Jan Emil Kristoffersen 
retorisk da han innledet sitt foredrag om 
fremtidige utfordringer i fastlegeordningen 
under lederseminaret i mars.

Gjennom denne illustrasjonen gav han 
også en innledning til presentasjonen av 
Forskningsrådets evaluering av fastlege-
ordningen som nylig ble offentliggjort (1).
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På helsa løs
Legeforeningens statusrapport om rus 
På helsa løs. Når rusbruk blir misbruk 
og misbruk blir avhengighet kan bestilles 
på www.legeforeningen.no/index.gan?id
=94516 eller lastes ned i PDF-format. 
Rapporten koster 100 kroner.

Ikke medhold i Arbeidsretten
28. februar falt det dom i Arbeidsretten i en 
sak om lønnssystemet for leger i spesiali-
sering og forholdet til kollektive og indivi-
duelle tillegg. Legeforeningen fikk ikke 
medhold i at tillegg automatisk skal «flyte 
oppå» minimumslønnen. Arbeidsretten la 
til grunn at bestemmelsen gir partene 
adgang til å la tilleggene «flyte oppå», men 
det skal ikke være noen automatikk i dette. 
Ved de fleste helseforetak er det enighet 
om hvordan tilleggene skal håndteres, og 
det er innarbeidet praksis for dette. For 
enkelte har dette imidlertid vært omstridt, 
og dommen vil dermed gi en avklaring. Ved 
forhandlinger om kollektive og/eller indivi-
duelle tillegg, må man avtale særskilt om 
tilleggene skal «flyte oppå» eller om de 
«spises opp» ved neste lønnsopprykk. 
Dette bør avklares skriftlig mellom partene. 
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=94514

Ny stevning for Arbeidsretten
Legeforeningen sendte i februar en ny 
stevning til Arbeidsretten vedrørende virke-
tidspunktet for lønnsoppgjøret per 1.1. 
2005. NAVO fikk tilsvarsfrist til 23. mars. 
Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for 
når saken kan behandles for Arbeidsretten.
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