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Basistjeneste for alle

Mange nyutdannede leger får 

ikke lenger turnustjeneste. Det 

haster med å få på plass en 

basistjeneste.

– Legeforeningen har som mål at alle 
nyutdannede leger skal få en god veiledet 
tjeneste, dvs. en basistjeneste som skal være 
en første obligatorisk del av alle spesiali-
teter, sier president i Legeforeningen Hege 
Gjessing.

– Innføring av basisstillinger er en god 
løsning på de utfordringene vi nå står 
overfor. Den sikrer at alle først må inn i en 
basistjeneste lik dagens turnus eller bedre, 
som består av ett år i sykehus og seks 
måneder allmennmedisin med krav om 
akutt indremedisin og kirurgi med sikring 
av kvalitet. En slik modell vil kunne sikre 
en felles plattform og grunnlag for alle 
nyutdannede, understreker Gjessing.

Autorisasjon uten turnustjeneste
Statens autorisasjonskontor for helseperso-
nell (SAFH) la nylig ut informasjon om at 
nyutdannede leger som er utdannet i EØS- 
land med fulle rettigheter ikke lenger kan 
melde seg på til norsk turnustjeneste for 
leger. Dette gjelder allerede fra august 
2012. Disse kan søke om norsk autorisasjon 
uten å gå veien om turnustjeneste, og kan 
i stedet søke ordinær jobb.

– Dette er vi uenige i, sier Hege Gjes-
sing. – Rent praktisk vil det medføre at vi 
står overfor en situasjon der en gruppe leger 
må ta turnustjeneste for å oppnå autorisa-
sjon, og en annen gruppe nyutdannede 
kan praktisere som lege i Norge uten noen 
form for praktisk obligatorisk utdanning. 
De vil kunne arbeide uten en felles standard 
og den nødvendige breddekompetanse som 
Legeforeningen hittil har ment har vært 
– og er – essensielt for å sikre kvaliteten 
i utdanningen av de ferske legene som skal 
praktisere i Norge. Det betyr også at vi 
i fremtiden ikke lenger kan kreve hvor de 

skal arbeide, for eksempel en periode i all-
mennmedisinsk arbeid i kommunehelsetje-
nesten.

Flere leger til Norge
Gruppen uten turnus kan øke ytterligere 
dersom flere europeiske land fjerner kravet 
om praktisk tjeneste for å få autorisasjon. 
– Dette er en utvikling vi har sett de siste år 
i Europa, sier Gjessing. Det er også sann-
synlig at flere nyutdannede uten basistje-
neste vil søke seg til legearbeid i Norge 
i fremtiden pga. den finansielle uroen 
mange steder i Europa.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen

Jubileumsquiz
1.   Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 5 000?

2.   Medlemstallet i Legeforeningen passerte 20 000 helt i slutten av 2000 (se Jubileums-
quiz nr 20). Denne inkluderer medisinstudenter. Når passerte antallet leger 
i Legeforeningen 20 000?

3.   Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 28 000?
Anders Taraldset

Svar:

MINIPORTRETTET

Tok alltid julevakten

Spesialist i fødselshjelp og 

kvinnesykdommer Rolf 
Kirschner (65) trives godt på 

sykehuset i julen. Ca. 38 jule-

vakter har det blitt i løpet av 

et langt liv. – Det er hyggelig 

å stelle mat for jordmødre og 

andre hvis det er stille for oss og 

mye på dem, sier han. Det blir 

både kos og knask, utveksling 

av små gaver og god stemning.

Kirschner er utdannet ved 

Royal College of Surgeons in 

Ireland. Etter noen år i Harstad 

og Sverige kom han til Ullevål, 

SiA og senere Rikshospitalet/

OUS. Han har alltid vært opptatt 

av faglige spørsmål, arbeids- og 

utdanningsspørsmål og kvalitets-

forbedring og har vært aktiv 

i Legeforeningen siden 1971, 

blant annet i Yngre legers for-

ening og i Akershus legefor-

ening. Han har vært styremed-

lem og nestleder i Overlegefor-

eningen, leder i Legeforeningens 

kvalitetsforbedringsutvalg, har 

flere perioder i landsrådet og er 

nå gjenvalgt som leder av FaMe.

Med sin jødiske bakgrunn har 

Kirschner bekledd de fleste 

posisjoner i det jødiske sam-

funnet i Oslo, bl.a. som formann 

fra 2000 – 10. Han har også vært 

aktiv i internasjonale jødiske 

fora. – Jeg har alltid vært et 

aktivt samfunnsmedlem både 

i minoritets- og majoritetssam-

funn. Som medlem av en mino-

ritet som ikke feirer jul (men åtte 

dager lysfest – Chanukka på 

omtrent samme tid) har jeg alltid 

hatt glede av å arbeide i julen. 

Det har vært naturlig å avlaste 

kollegene som det betyr mest 

for, og jeg var alltid sikker på 

ikke å få nyttårsvakten. Selv om 

det er vanskelig som en liten 

minoritet ikke å bli preget av alt 

som skjer rundt jul, har det 

ingen «fundamental» betydning. 

Det er viktig å ha sitt eget stå-

sted, sier han.
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