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Anbefaler ny ordning som erstatter turnus1342

Legeforeningens landsstyre går 
inn for en ny ordning for klinisk 
praktisk tjeneste til erstatning 
for dagens turnustjeneste.

Resolusjonen som ble vedtatt på Legefor-
eningens landsstyremøte understreker at 
en ny tjeneste må bidra til et felles faglig 
fundament og sikre breddekompetanse og 
helsetjenesteforståelse. En søknadsbasert 
ordning må utredes nærmere.

«Turnustjenesten er en sentral del av 
det norske kvalifiseringsløpet for leger. 
Tjenesten skal sikre klinisk breddekompe-
tanse og helsetjenesteforståelse og bidra til 
å gi leger i Norge et felles faglig funda-
ment. Dette må fortsatt ivaretas med en tje-

neste som inneholder ett år i sykehus, for-
trinnsvis med vekt på indremedisin og kir-
urgi, og 1/2  år i allmennmedisin og som 
særlig gir erfaring med akutte tilstander. 
Systematisk supervisjon og veiledning må 
sikres.

De nyutdannede legene har hittil valgt 
tjenestested på bakgrunn av treknings-
nummer. Ordningen har bidratt til å sikre 
god legefordeling til hele landet.

Konsekvensene av å endre dette til søk-
nadsbasert opptak er omfattende og er ikke 
tilstrekkelig utredet.

Dersom en nasjonal søknadsbasert 
ordning innføres, må denne sikre lege-
dekningen i alle helseforetak og 
kommuner.

Det må foreligge nasjonale kriterier 
og prosedyrer som sikrer søkernes faglige 

kompetanse, språk- og kommunikasjonsfer-
digheter. Tjenesten bør organiseres slik at 
den sikrer forutsigbarhet både for arbeids-
taker og arbeidsgiver.

Myndighetene har ansvaret for å legge til 
rette for kvalitet og praktisk gjennomføring 
av denne tjenesten, og et overordnet ansvar 
for en god og rettferdig legefordeling.»

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 
Den er tilgjengelig på: 
www.legeforeningen.no/id/173880.0
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Medisinsk kunnskap – bedre helse

Landsstyret har vedtatt nytt selvstendig prinsipprogram og nytt arbeids-
program, begge under overskriften Medisinsk kunnskap – bedre helse.

Legeforeningen har i foregående perioder 
hatt ett felles Prinsipp- og Arbeidsprogram 
(PAP). Dette programmet hadde i følge 
sentralstyret et forbedringspotensial. Det 
inneholdt i sum svært mange punkter, 
både prinsipper, overordnede mål, delmål, 
arbeidsmål og avgrensede enkeltoppgaver, 
uten tydelig skille eller struktur. Dette 
gjorde den strategiske retningen på PAP 
uklar, og det var vanskelig å legge PAP til 
grunn for prioritering.

Sentralstyret ønsket derfor å omarbeide 
PAP til plandokumenter hvor den strate-
giske retningen fremkommer tydeligere og 
med deling av PAP i ett prinsipprogram og 
ett arbeidsprogram.

Forslaget har vært på høring i organi-
sasjonen og 25 organisasjonsledd avga 
høringsuttalelse. I hovedsak støtter organi-
sasjonsleddene forslaget om å dele PAP inn 
i ett prinsipprogram og ett arbeidsprogram.

Hege Gjessing presenterte sentralstyrets 
forslag til de nye programmene, med en 
virkeperiode for prinsipprogrammet på fire 
år og en toårig virkeperiode for arbeidspro-
grammet.

I den påfølgende debatten mente flere 
at det var et godt gjennomarbeidet forslag 
som ble fremlagt for landsstyret. – Det 
gleder meg at programmet nå er delt, sa én, 
mens en annen mente at det var blitt en 
fin struktur på det nye programmet. Det 
fremkom noen forslag som redaksjons-
komiteen innarbeidet i det endelige 
forslaget.

Prinsipprogrammet er utarbeidet i tråd 
med Legeforeningens formål. I forslaget 
som ble fremlagt for landsstyret, er for-
skjellen mellom prinsipprogrammet og 
arbeidsprogrammet søkt tydeliggjort og 
det er innarbeidet konkrete tekstforslag 
fra organisasjonsleddene som sentralstyret 
stiller seg bak. Gjennom å fastsette arbeids-
områder og målsettinger i arbeidspro-
grammet, er landsstyret bestemmende for 
foreningens strategiske veivalg.

Plandokumentene omhandler overord-
nede og langsiktige målsettinger og hvilke 
strategiske arbeidsområder som under-
støtter disse. Plandokumentene er blitt 
kortere og mer oversiktlige og balanserer 
på en god måte landsstyrets overordnede 

styring mot sentralstyrets handlingsrom 
i den løpende driften av foreningen.

Les de nye programmene på: 
www.legeforeningen.no/id/7019.0
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