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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Ønsker turnus med faglighet 
og kvalitet i sentrum1387

Viktigheten av faglighet og kvalitet i turnustjenesten ble påpekt av mange da 
landsstyret debatterte fremtidens turnustjeneste.

Landsstyret hadde en bred og grundig debatt 
om turnustjenesten. Bakgrunnen for debatten 
var Helsedirektoratets utredning Turnustje-
nesten for leger – en helhetlig gjennomgang 
som kom i mars 2008 (1). Utredningen inne-
holder bl.a. et forslag om treårig pliktløp for 
leger. Forslaget møtte motstand i Legefor-
eningen og Landsstyret 2008 uttrykte i en 
resolusjon kritikk til den foreslåtte ord-
ningen. To år senere foreligger rapporten 
Nybyrjarstilling for legar – praktisk og 
pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar 
(2) som bl.a. foreslår at turnustjenesten i sin 
nåværende opptaksform basert på loddtrek-
ning, erstattes med et toårig løp med ett år i 
spesialisthelsetjenesten og ett år i kommune-
helsetjenesten. Den nye tjenesten foreslås 
å være søknadsbasert.

Hege Gjessing presenterte sentralstyrets 
saksfremlegg og understreket at Legefor-
eningen vil arbeide for å utarbeide en bred 
strategi for turnustjenesten.

Det ble påpekt at det må sikres et likt inn-
hold og likt krav til tjenesten. – Hvis det 
ikke stilles krav, blir det svært ulikt hva 
man står igjen med etter ett år i spesialist-
helstejenesten, sa en.

Loddtrekning versus 
søknadsbasert ordning
Landsstyret mente at det må gjøres noe med 
ordningen, men var uenige om virkemid-
lene. Flere mente imidlertid at tiden er inne 
for å vurdere et søknadsbasert system og 
avvikle loddtrekning

Representanter for distriktene ga uttrykk 
for at turnus er viktig for rekruttering til dis-
triktene, og de var bekymret for at en søk-
nadsbasert ordning vil føre til at få vil søke 
seg til distriktene. En mente at direktoratets 
forslag svekker breddekompetansen. Noen 
mente også at en søknadsbasert ordning vil 
være en for stor utfordring for kommunene 

i forhold til å ta imot og vurdere alle søkna-
dene.

Medisinstudentenes delegater og talsper-
soner for bl.a Yngre legers forening mente 
at en søknadsbasert ordning vil være en god 
ordning.

Ingen støttet forslaget om at tjenesten 
skal vare i to år. Representanter for alle de 
ulike organisasjonsleddene mente det bør 
holde med seks måneder i allmennpraksis.

Ga råd til sentralstyret
Debatten resulterte i at Landsstyret vedtok 
følgende råd til sentralstyret i det videre 
arbeidet med behandling av saken:
1. Landsstyret gir sentralstyret fullmakt til 

å arbeide videre med endringer i turnus-
tjenesten i dialog med helsemyndighe-
tene:

2. Landsstyret vektlegger høy kvalitet 
i tjenesten. Tilstrekkelige språkkunnska-
per er et viktig element.

3. Tjenesten bør bestå av 12 måneder 
i sykehus og seks måneder i allmenn-
medisin. Tjenesten i sykehus må kvali-
tetssikres med obligatoriske sjekklister, 
tydelig målbeskrivelse, god veiledning 
og det må gis tilstrekkelig kompetanse 
innen akutt indremedisin og kirurgi.

4. Sentralstyret gis anledning også til 
å arbeide videre med en modell som 
kan innebære overgang til en søknads-
basert ordning.
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MEDLEMSTILBUD
Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten vil du 
i hver utgave av Tidsskriftet få informasjon 
om de forskjellige ordningene som tilbys 
Legeforeningens medlemmer.

Lånefond for privat praksis
Fondets formål er å yte lån til leger som 
skal etablere privat legepraksis og til leger 
som skal utvide, flytte eller foreta påkost-
ninger i en etablert praksis.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/
1994.0

Bank- og forsikringsavtale
Legeforeningen har sammen med de andre 
akademikerforeningene nylig fornyet sam-
arbeidsavtalen med DnB NOR-konsernet 
for fem nye år.

Les mer om avtalen: 
www.legeforeningen.no/id/271.0

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekolle-
gene har erfaring med å gi råd og støtte ved 
problemstillinger som høyt arbeidspress/
overbelastning, sykdom hos leger, utbrent-
het, personlige kriser, misbruksproblemer, 
vanskelige arbeidsforhold, klagesaker mot 
leger og negativ medieeksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Juridisk bistand 
og rettshjelpsordningen
Medlemmer i Legeforeningen har mulighet 
til å få juridisk bistand i saker som angår 
virksomheten som lege. Bistand gis som 
hovedregel gjennom en av sekretariatets 
advokater/jurister som har kompetanse 
innen de aller fleste rettsområder som 
leger i sin yrkesutøvelse har behov for.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/7989

Ansvarsforsikring 2010
Alle medlemmer har anledning til å tegne 
asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. 
Legeforeningen anbefaler medlemmene 
å ha denne forsikringen som et tillegg til den 
forsikringsordningen som følger av ordnin-
gene i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordnin-
gen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det kan 
tilsendes ved henvendelse til Legeforenin-
gens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.
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