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Må finne løsning på turnus2148

– Mange studenter er bekymret for turnuskapasiteten. Vi må finne en løsning, 
sier Einar Vie Sundal, leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Studentlederen sier at det er stort engasje-
ment blant studentene når de diskuterer tur-
nusplasser og faren for at det kan bli opptil 
ett års ventetid.

– Vi vil holde trykket oppe i denne saken, 
og samarbeide med Legeforeningen sentralt 
for å finne løsninger, sier han.

Ifølge Vie Sundal er det mange meninger 
om hvordan problemet med turnuskapasi-
teten kan løses, men han understreker at 
Nmfs oppgave blir å finne frem til et kom-
promiss som også sikrer at det faglige blir 
ivaretatt.

Lederen for medisinstudentene har en 
rekke saker på listen sin nå som et nytt stu-
dieår starter. En av disse er at norske stu-
denter i utlandet kommer til Norge for å ta 
praksisperiodene underveis. Studentene 
skaffer seg som regel praksisplasser direkte 
gjennom leger på sykehus, utenom universi-
tetssystemet.

– Siden studentene er avhengige av en 
ansvarlig lege når de deltar under opera-
sjoner eller i mottak, kan det bli kø dersom 
antallet studenter fra norske universiteter 
og praktikanter fra utenlandsstudier blir for 
høyt på samme sykehus. De studerende 
i Norge har ingen fortrinnsrett. Vi må se 
videre på at slike praksisplasser ikke 
svekker undervisningen, sier han.

Savner tilbakemelding
Vie Sundal forteller at mange studenter 
i Norge føler de ikke får gode nok tilbake-
meldinger på innsatsen sin under studiet.

– Mange medisinstudenter mener bestått 

eller ikke bestått, eller en prosentscore eller 
bokstav, blir en for generell klassifisering. 
Inntrykket er at studenter flest ønsker mer 
individuell, detaljert tilbakemelding på fer-
digheter og prestasjon, mener han.

Nmf følger nå også med på erfaringene 
i Tromsø, hvor de tester ut hvordan det fun-
gerer å bruke intervju ved opptak til medi-
sinstudiet.

– Det blir spennende å se hvordan det 
fungerer, og hva de velger å legge til grunn 
ved utvelgelsen, sier Nmf-lederen.

Vie Sundal kan fortelle at de får mange 
henvendelser om lønn fra medlemmene når 
de jobber i helse- og omsorgssektoren 
utenom studiet.

– Mange lurer på hvor mye lønn de har 
rett på, og på hvorfor kompetansen de så 
langt har tilegnet seg, ikke regnes som 
ansiennitet. I Bergen har Nmf startet pleie-
medhjelperkurs, som gir bedre startlønn enn 
den de som har jobbet der i flere år har, sier 
han.

En annen sak Vie Sundal er opptatt av, er 
at flere studenter skal kunne bruke sommer-
ferien til å forske. – Vi vil gjerne ha på plass 
sommerstipendier som er uavhengige av 
forskerlinjen på studiet. Noen studenter kan 
være forskningsinteresserte, men de ønsker 
ikke å binde seg til å bruke lengre tid på stu-
diene, sier han.

Kritisk til agenter
En situasjon som studentlederen ser med 
skjeve øyne på, er det stadig voksende 
antallet betalte formidlingsagenter som 

jobber for å få norske studenter til medisin-
studier i andre land.

– Det er vokst frem en stor industri, hvor 
agentene tjener store penger på å få tak 
i studentene. Vi har sett til dels pågående 
markedsføring og at informasjonen ikke har 
stemt. Det er mye penger på spill her. 
Norske studenter er attraktive i utlandet 
ettersom Lånekassen i praksis blir garantist 
for universitetenes skolepenger så lenge 
studentene står på sine eksamener, sier han.

Einar Vie Sundal mener man nå må lage 
retningslinjer for denne type informasjon 
slik at den kan kvalitetssikres. Han opp-
fordrer studenter til å være kritiske til infor-
masjonen som gis.
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Vurderer turnustjeneste i psykiatrien2148

Sosial- og helsedirektoratet vil sette i gang et prøveprosjekt for å vurdere 
obligatorisk tjeneste i psykiatri under turnustjenesten.

Prøveprosjektet igangsettes etter bestilling 
fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Departementet ønsker å evaluere hvordan 
en slik tjeneste fungerer, for å gjøre dette 
til en obligatorisk del av turnustjenesten.

I dag har man mulighet for to ulike 
modeller – én med seks måneder på medi-
sinsk avdeling og seks måneder på kirurgisk 
avdeling – og en modell med fire måneder 
på medisinsk avdeling, fire måneder på kir-
urgisk avdeling og fire måneder på enten 
psykiatrisk, gynekologisk, anestesiologisk 
eller pediatrisk avdeling.

Åse Brinchmann-Hansen, fagsjef 
i Legeforeningen, sier at foreningen, 
gjennom den landsomfattende nasjonale 
evalueringen som nå er inne i sin tredje 
runde, allerede sitter på viktige data om 
hvilke turnussteder som har tredelt tjeneste 
med psykiatri som fungerer, og hvilke som 
ikke gjør det. Legeforeningen håper å få 
delta i arbeidsgruppen som skal nedsettes 
av direktoratet, og som skal se på hvordan 
prosjektet skal gjennomføres. Gruppen 
starter sitt arbeid allerede til høsten.

– Det er ennå ikke tatt stilling til om tur-

nuslegene skal ha psykiatritjenesten i tre 
eller fire måneder, om de skal arbeide ved 
avdelinger som driver med langvarig psy-
kiatrisk behandling eller om de skal arbeide 
ved distriktspsykiatriske sentre og polikli-
nikker, sier Brinchmann-Hansen.

Arbeidsgruppen må ta stilling til om man 
skal kjøre prosjektet både på små, mellom-
store og store sykehus, og hvordan man skal 
opprette kontrollgrupper. Hvis man velger 
en prøveordning med tre måneders psy-
kiatri, vil manogså måtte ta stilling til 
hvordan den øvrige tjenesten skal se ut.
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