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Mange uten turnusplass810

Etter at turnustrekningen nylig ble 
gjennomført, står i alt 195 medisin-
studenter uten turnusplass til som-
meren.

Det viser tall fra Statens autorisasjons-
kontor for helsepersonell (SAFH). Det er 
rundt 400 turnusplasser tilgjengelig hvert 
halvår, og det var i alt 595 påmeldte til 
denne trekningen. Det er en liten økning 
i forhold til de siste to årene. Men ifølge 
Kjell Sture Skålbones ved SAFH viser tidli-
gere erfaringer at antallet som må vente 
med turnustjenesten, kan synke ned mot 
100 når august nærmer seg. Noen stryker til 
eksamen, andre må utsette turnusen på 
grunn av for eksempel graviditet.

Ved trekningen til turnustjeneste med 
oppstart i februar 2006 fikk alle søkerne 
(totalt 352) tildelt plass. Årsaken til at det 
var flere medisinstudenter med i trekningen 
for oppstart i august 2006 enn for februar, 
er at alle de fire norske fakultetene utek-
saminerer studenter til sommeren, mens 
bare to har kull som også uteksamineres om 
vinteren. Det er også mange utenlandsstu-
denter som kommer hjem til turnustjeneste 
om sommeren.

Fagsjef Åse Brinchmann-Hansen i Lege-
foreningen er medlem av Legeforeningens 
turnusråd. Hun sier at de er bekymret over 
de negative konsekvensene denne situa-
sjonen har skapt – primært for turnuslegene, 
men også for turnusstedene som skal ta 
imot dem.

– Det er en gjennomgående uforutsig-
barhet i systemet som rammer alle ledd, og 
vi er selvsagt opptatt av hvordan man kan få 
en større forutsigbarhet i antall kandidater 
som skal ta sin turnus i forhold til antall 
plasser som tilbys.

– Legeforeningen har på det sterkeste 
anmodet om at man ikke øker antall plasser 
i sykehus mer enn det som allerede er gjort. 
Vi frykter at dette vil svekke kvaliteten på 
turnustjenesten betydelig, sier Brinchmann-
Hansen.

– Gitt at utenlandsmedisinerne ble 
anmodet tidlig i studiet, kunne man kanskje 
tenke seg at de ville akseptere å starte sin 
turnustjeneste 15. februar, foreslår hun, 
men understreker at dette forslaget ikke er 
diskutert med de involverte parter.
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Betaler for å etablere seg810

De aller fleste fastlegepraksiser ble 
i fjor omsatt for mellom 300 000 
og 900 000 kroner.

Det viser tall fra Den norske lægeforenings 
lånefond for privat legepraksis. Når legen 
søker om lån, må han eller hun legge frem 
avtale om overdragelse av praksis, der kjø-
pesum og goodwill som regel er opplyst. 
I fjor innvilget lånefondet i alt 268 lån til 
etablering eller reetablering av praksis. 
Lånefondet har sett på tallene i forbindelse 
med finansieringen av 148 praksisoverdra-
gelser.

– Av disse var det bare 15 praksiser som 
ble omsatt for én million kroner eller mer. 
14 ble omsatt for under 250 000 kroner. 
Gjennomsnittlig kjøpesum for fastlegeprak-

sis var i overkant av 600 000 kroner, forkla-
rer seksjonssjef Einar Espolin Johnson 
i Legeforeningen, som har ansvaret for 
behandlingen av lånesøknader i Lånefon-
det.

For spesialistpraksiser var tallet høyere, 
men Espolin Johnson sier at antallet over-
dragelser er for lavt og spredningen på type 
spesialitet for stor til at man kan si noe 
generelt om summene for å overta spesia-
listpraksiser.

– Det mest tydelige er imidlertid den 
store variasjonen i verdsettelsen av private 
legepraksiser, sier han.
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Det nye turnusrådet følger turnusordningen 
nøye. Fra v.: Sjur Lehmann (leder), Gunhild 
Sundal, Svein Zander Bratland (vara for Vegard 
Vige), Åse Brinchmann-Hansen, Andreas 
Rydning, Inge Glambech, Øydis Rinde 
Jarandsen (vara), Christian Siva og Torstein 
Schrøder Hansen. Foto Lise B. Johannessen

Vil møte medlemmene
Sentralstyret har i brev til fylkesavdelingene 
gitt uttrykk for at de gjerne kommer på 
møter i fylkesavdelingenes regi.

Sentralstyremedlemmene deltar gjerne 
også på møter ved sykehusene, sier 
Torunn Janbu. Sentralstyret har i brevet 
nevnt noen temaer som man tror det er 
interessant å drøfte. Blant disse er faglig-
het i spesialisthelsetjenesten, lokalsyke-
husenes plass i spesialisthelsetjenesten, 
helsetjenester for psykisk syke, og organi-
sering og faglighet og samhandling mellom 
første- og andrelinjetjenesten. Det er opp til 
fylkesavdelingene å velge hva man vil 
drøfte. Presidenten har allerede fått 
respons fra fylkesavdelingen i Nordland 
som planlegger møte i mars.

Rammeavtalen 
for avtalespesialistene
Den nye rammeavtalen for private avtale-
spesialister trådte i kraft 23.1. 2006, med 
virkning fra 1.1. 2006. Avtalen løper til 
31.12. 2007. Rammeavtalen mellom de 
regionale helseforetak og Legeforeningen 
om avtalepraksis for legespesialister er 
endret på en rekke punkter. Medlemmer av 
Praktiserende Spesialisters Landsforening 
(PSL) har fått nærmere informasjon om 
avtalen i medlemsbrev. Rammeavtalen fin-
ner du på Legeforeningens Internett-sider: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=21193


