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Høringssvar – forslag til forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste 
 
 

Vi viser til Legeforeningens brev av 22.06.2012. Troms legeforening beklager at høringen er 
gjennomført i ferien, men har klart å behandle høringssvaret elektronisk mellom medlemmene, og 
avgitt følgende uttalelse: 
 
Troms legeforening ønsker innledningsvis å vise til sin tidligere høringssvar vedr faglig innhold i 
turnustjenesten datert 4. august 2012, som må ses i samsvar med aktuelle høringssvar, og inkluderes i 
den samlede diskusjonen.  
 
Momentene diskuteres med henvisning til høringsnotatets kapittelinndeling.  
 
3.1 Autorisasjonstidspunkt 
Endring av autorisasjonstidspunktet endrer styrken av og innholdet i den norske autorisasjonen, og 
dette har konsekvenser. Det at enkelte land i EØS-området utsteder det som etter vårt skjønn må anses 
å være en prematur autorisasjon, tilsier ikke at det er riktig av den norske stat å gjøre det samme. Både 
i forhold til allmennhetens opplevelse av hva som kan forventes av en ”autorisert lege,” samt i forhold 
til hvordan tilsynsmyndigheten vurder innholdet i og forvaltningen av autorisasjonsspørsmålet i 
Norge, er dette høyst problematisk. Begrenset lisens med begrenset ansvar og myndighet i påvente av 
gjennomført og godkjent turnustjeneste, har vært en logisk og ryddig tilnærming til 
autorisasjonsspørsmålet. Slik har man kunnet holde igjen kandidater som ikke tilfredsstilte de kravene 
myndighetene hadde satt for autorisasjon, og dette er etter vår erfaring mer aktuelt nå enn noen gang 
tidligere. De som ikke fikk tildelt autorisasjon kunne dermed (eventuelt) praktisere med begrenset 
lisens med begrenset ansvar og myndighet, frem til nærmere angitte ferdigheter og mål var utført.  
 
Norge kan etter EØS-reglene ikke stille krav om turnustjeneste for leger utdannet de17 EØS-land som 
per i dag utsteder autorisasjon etter endt studium. Vår erfaring er imidlertid at mange av disse 
nyutdannede legene likevel ikke tilfredsstiller de standarder som etter vårt skjønn burde stilles til en 
autorisert lege i Norge, og særlig i distriktene. Dette er bekymringsfullt, men like fullt ulovlig å ikke 
innrette seg etter. Arbeidsmarkedet for leger i Norge er nå så presset at det ikke er grunn til å tro at 
dem som ikke anses gode nok, vil få jobb. Det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet gjelder når disse 
eventuelt ansettes i utdanningsstilling eller annen legestilling i Norge, og det er  grunn til å forvente at 
arbeidsgiverne vil gjøre en nøye vurdering av den samlede kompetanse før ansettelse. Det vil trolig 
medføre et sterkt konkurransefortrinn å ha gjennomført en god norsk turnustjeneste med adekvate 
attester og referanser. De nyutdannede autoriserte legene fra disse 17 landene vil derfor selv ønske 
norsk turnus selv om de strengt tatt ikke trenger dette formelt sett. Disse kan derfor bli prioritert til 
turnustjeneste etter at de kandidatene som trenger tjenesten (cand med utdannet i Norge), har 
gjennomført sin tildeling til turnustjenesten som ledd i den samlede norske utdanningen frem til 
autorisert lege.  Det vil fortsatt stilles krav om 3 år i veiledet tjeneste for å utøve virksomhet som 
allmennlege med rett til trygderefusjon (inneha fastlegehjemmel), eller før man kan ansettes i 
kommunale fastlegestillinger eller arbeide på legevakt. For legene i det norske autorisasjonsløpet vil 
dette ivaretas i turnustjenesten, mens legene fra land med autorisasjon rett etter endt studium, må 
skaffe seg dette på egen hånd (praksis i studiet kommer til fratrekk.)  



 
 
Oppsummert: 
Autorisasjonen bør som i dag følge etter godkjent turnustjeneste, når utdanningen er avsluttet. 
Utenlandsstudenter med rett til full autorisasjon fra EØS-området tildeles dette som i dag, men 
anbefales å gjennomføre norsk turnustjeneste som en tilleggsutdanning, prioritert både bak studentene 
som følger det norske utdanningsløpet og dem som følger et utdanningsopplegg i EØS-land som ikke 
gir full autorisasjon etter endt utdanning. Legene med autorisasjon rett etter studiet fra sitt studieland, 
trenger etter gjeldene rett 3 år i veiledet tjeneste før de kan utøve selvstendig legevirksomhet utenfor 
sykehus. Dette vil trolig virke sterkt motiverende for å søke seg inn på norsk turnustjeneste. Leger uten 
autorisasjon gis som i dag ikke anledning til å utøve selvstendig legevirksomhet, og kan ikke starte i 
utdanningsstilling for lege i spesialisering, eller som allmennlege eller legevakt. Turnustjenesten må 
tydeliggjøres som en obligatorisk del av utdanningsløpet frem til autorisert lege, altså at det er en del 
av utdanningen.   
 
4.1 Vilkår for å kunne fortsette spesialisering og tilsettes som Lis 
Vi mener altså at man skal være autorisert lege for å starte opp spesialistutdanning i Norge. Dette er et 
viktig prinsipp for å forsvare faglighet i det norske utdanningsløpet. Vi mener videre at autorisasjonen 
først kan utstedes etter endt utdanningsløp, og da evt med eller uten studieetterfølgende praktisk 
tjeneste (turnustjeneste), avhengig av hva utdanningslandets utdanningsmyndigheter har bestemt. Vi 
tror arbeidsgiver får stor tilgang på kvalifiserte søkere fremover, og således vil det ulovfestede 
kvalifikasjonsprinsippet sikre at det gjøres nøye vurderinger av legens utdanning og erfaring ved 
ansettelse.  
 
4.2 Turnustjenestens innhold  
Dette er utvilsomt høringens viktigste moment, og Troms legeforening stiller seg bak den vurderingen 
som departementet har gjort på dette punkt. Det er meget gledelig at departementet legger opp til at 
tjenestens de facto innhold skal bli som i dag. Det må understrekes betydningen av å opprettholde 
gode målbeskrivelser og sjekklister, og legge vekt på veiledning og oppfølging under veis i tjenesten. 
Vi har positiv erfaring med gruppebasert veiledning både i sykehus og kommune (UNN HF), og det er 
bra at departementet ønsker å videreføre dette. Tjenesten må begrenses til de avdelingene i sykehus 
der man har hatt turnustjeneste frem til i dag; i hovedsak i indremedisin, kirurgi/ortopedi og psykiatri, 
men mulighet for å bytte ut det siste med anestesi, pediatri og gyn/føde. Vi viser også til vår særskilte 
høring på dette punkt avgitt 4. august 2012, og Legeforeningens tidligere utarbeidede ”Veileder for 
turnus i sykehus” og ”Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten.”  
 
4.5 Innretting av stillinger – kobling mellom helseforetak og kommuner 
Vi er enig i at det er hensiktsmessig å sikre at turnustjenesten blir gjennomført som et kontinuum, slik 
at man kun søker en gang, og altså ikke igjen før man skal ut i kommunen. Kanskje er 
fylkesvis/foretaksvis trekning av plass til nærliggende distriktsplass mulig, etter at ”turnuskullet” er 
startet opp i helseforetaket? Se for øvrig senere om retten til særskilt plassering.  
 
4.6 Utlysning 
Utlysningene bør skje i en nasjonal web-portal, der man også kan søke via. Utlysningen to ganger 
hvert halvår der de antatt mest upopulære plassene utlyses og besettes først, er smart. Nå oppstår 
imidlertid utfordringen hvis man skal ha en prioritering av kandidatene til turnusplass, slik Troms 
legeforening beskriver i punkt 3.1 over. En løsning kan være at f.eks 40 % av plassene ved ”antatt 
upopulær” utlysning, holdes tilbake slik at disse kan lyses ut ovenfor studenter som ikke har fulgt det 
norske utdanningsopplegget, og derfor ikke er prioritert først til å gjennomføre dette. Når så 
studentene i det norske utdanningssystemet er tildelt plass (etter utlysning nr 2 av ”populære plasser”), 
vil så de resterende plassene (både fra utlysningen nr 1 og 2) være åpent for søknader fra alle i et 
oppsamlingsvalg (utlysning nr 3.) Det må være forventet et relativt automatisert elektronisk 
søknadsprosess, og at en tredje utlysning ikke vil medføre vesentlig tidstap. Et alternativ vil være å la 
de prioriterte studentene søke på alle ledige turnusplasser (uavhengig av om de antas å være 



upopulære eller ikke), og at man i utlysning nr 2, lar alle de resterende cand. med. som ønsker norsk 
turnustjeneste, søke på disse gjenværende plassene.  
 
4.7.2 Om utsettelser og avbrudd 
Departementet legger opp til at turnusleger som må ta pause i turnustjenesten pga lovlige forhold 
(lengre sykdom, fødsel mv.) ikke vil ha rett til å komme tilbake til den samme turnusplassen etter endt 
periode, men må søke på nytt på en ”reststilling” for å få fullført tjenesten.  
 
Dette vil være en helt uholdbar situasjon for dem som i dag har en slik tariffestet rettighet, og særlig 
utgjøre situasjonen for gravide vanskelig. Hva er sjansen for at sykehuset der du bor med ditt lille 
barn, har en slik ”reststilling” når dine rettigheter til foreldrepermisjon opphører? Og vil denne 
stillingen ha like lang varighet som det du trenger? Og hvor sikre kan vi være på at en arbeidsgiver 
som overstrømmes av søknader, er interessert i å ansette en kvinne med et lite barn som kanskje raskt 
vil måtte be om tilpasninger av arbeidet.  
 
Troms legeforening må understreke at departementet må se på dette med helt nye øyne, for å sikre en 
rett til gjeninntreden av turnusleger som har hatt lovlige avbrudd i turnustjenesten.  
 
4.7.2 Om begrensninger i adgangen til å søke eller tilsettes i stilling 
Vi er enig i at det kan forskriftsfestes at de som har gjennomført norsk turnustjeneste etter ny eller 
gammel ordning, ikke skal få anledning til å gjennomføre denne påny. Vi mener som sagt at det i 
samme forskrift må gjøres klart at leger uten tilstrekkelig praktisk tjeneste integrert i sitt legestudium, 
må ha prioritet til turnuslegestillingene. Videre diskuterer departementet anledningen til å hindre leger 
som er tildelt plass i pulje 1, anledning til å søke på plasser i pulje 2. Hvis departementet snur i forhold 
til sitt punkt 4.6, og tillater alle som er prioritert å søke på alle plasser i pulje 1, for dernest å åpne opp 
for at alle kan søke på de gjenværende plassene i pulje 2, så unngår man denne problemstillingen.  
 
4.8 Tilsetting og særplass 
Troms legeforening er av den klare oppfatning at departementer gjør alvorlig feil hvis de ikke 
viderefører en særplasstildeling i ny turnusordning. Vi merker oss at departementet ikke omtaler 
ordningen med ”barneplasser” for turnusleger med barn i skolepliktig alder, som studentene har vært 
enige om å administrere selv.  
 
Begge deler representerer sosiale tiltak som har ivaretatt utsatte grupper som har trengt spesiell 
tilretteleggelse i turnuslegearbeidet. Det henvises ofte til at andre grupper etter endt utdanning (f.eks 
jurister), ikke har slik ”rettigheter” etter endt studium, og at turnusleger derfor heller ikke trenger 
dette. Til det er det flere ting å si. For det første er det får andre studier som har krav om standardisert 
videreføring av en praktisk del av utdanningen etter endt studium, der fordelingen skjer på kryss og 
tvers av hele landet. Vi er kjent med at fysioterapeutene har dette. Der fordeles plassene etter trekning, 
og man har fortsatt særplasstildeling. Vi er ikke kjent med at det har vært vurdert endringer i dette. 
Behovet for endringer i norsk turnus pga det store søkertilfanget, kan ikke medføre at grunnleggende 
rettigheter for en utsatt gruppe faller bort. Tilbake til juristene: Mens juristene etter endt cand.jur. står 
ovenfor et svært spekter av arbeidsmuligheter, må altså de norskutdannede cand.med. sluttføre sin 
utdanning med en meget standardisert turnustjeneste. Der juristen kan velge en ambisiøs karriere rett 
inn i et stort advokatfirma, eller ordnede arbeidsforhold hos statlig forvaltning eller alt der imellom, 
må turnuslegen velge mellom Haugesund eller Odda. Turnusarbeidets karakter vil omfatte 
døgnkontinuerlige vakter, helgearbeid og til dels stort arbeidspress. Mens den nyutdannede juristen 
med tilpasningsbehov gjerne vil velge et arbeid og en boplass i tråd med dette, må nå turnuslegen 
prøve å få gjennomslag for sine tilpasningsbehov i en lekker søknad. Hvem vil ansette legen som er 
kronisk syk hvis de kan velge ti andre friske og arbeidsomme? Hvem vil ansette alenemoren med to 
barn som naturlig nok vil ha noen ekstra behov for tilrettelegging i forhold til nattarbeid, kanskje med 
litt fravær pga syke barn etc. Det er trist å erkjenne dette; men vår erfaring med den beinharde 
konkurransen om legestillinger for Lis som nå er et faktum, levner liten tvil om at disse vil kunne få 
vansker med å få seg jobb der de trenger det. For denne gruppen vil nærhet til annen familie, venner 
og andre som kan hjelpe til med barnepass, avlastning og praktiske utfordringer sent og tidlig, være 



avgjørende. For andre vil nærhet til spesiell behandler av alvorlig kronisk sykdom, være viktig. Vi har 
møtt flere studenter som f.eks er alenemødre, og som har gitt fortvilet uttrykk for at noe må gjøres med 
denne saken – noe vi er helt enig i. Et debattmøte med Nmf Tromsø for et drøyt år siden understreket 
det samme - til fulle. Slik mulighetene for ”strøjobber” for studenter nå er dramatisk redusert pga 
økende press på arbeidsmarkedet, vil disse nyutdannede legene heller være arbeidsledige frem til de 
enten kommer i en situasjon som tillater dem å flytte, eller til foretaket ”forbarmer” seg over dem og 
gir dem turnusplass. Disse kan måtte vente langt lengre enn de ”obligatoriske” 6 mnd, som vi har sett 
frem til i dag. I perioden vil de være arbeidsledige og eventuelt på sosial stønad. Dette er ikke en 
situasjon for nyutdannet høyspesialisert arbeidskraft som verken departementet eller Legeforeningen 
kan leve med.  
 
Troms legeforening understreker at særplassordningen må videreføres. Barneplassene må vurderes 
inkludert i dette etter en fornuftig revisjon av dagens praksis.  
 
Ordningen kan forvaltes ved at studentene med behov for særplass søker et sentralt kompetent organ 
med nødvendig dokumentasjon i god tid før første utlysning, og får eventuelt avslag eller godkjent 
særplass. Innvilget særplass vil gi et signal i den elektroniske web-baserte søknadsmodulen, slik at 
disse vil ha obligat fortrinnsrett til stillingen de søker på.  
 
4.11 Godkjenning av turnustjenesten 
Etter Troms legeforenings oppfatning er turnustjenesten en viktig kontroll av unge leger, og attestering 
og godkjenning av tjenesten har et viktig perspektiv i det nasjonale pasientsikkerhetsarbeidet. Slik 
henger autorisasjonen til selvstendig legevirksomhet, ”høyt.” Godkjenningen blir også en viktig 
motivasjon for turnuslegen til å gjennomføre tjenesten med høy innsats og godt utbytte, og vil 
katalysere både veiledning og oppfølging under veis i tjenesten.  
 
4.12 Forskriftsfesting av språkkrav for tilsetting i turnusstilling 
Troms legeforening er bekymret for at departementet ser ut til å frafalle den tilstramningen av 
språkkravene som har vært gjort av Hdir og Safh de siste årene. Dep henviser til § 24 i forskrift av 8. 
oktober 2008 nr 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med 
yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land der det heter ”helsepersonell…må inneha de språkkunnskaper 
som er nødvendige for en forsvarlig helsepersonellutøvelse”. Både arbeidsgiver og helsepersonellet 
skal påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige.  
 
Til tross for denne forskriften har vi utallige eksempler på at leger (og annet helsepersonell) har 
språkkunnskaper som er en direkte og overhengende fare for pasientsikkerheten. Forskriften vil ikke 
på noen måte kunne demme opp for de utfordringen vi ser på dette området.  I dagens retningslinjer 
for oppstart i turnustjenesten heter det at ”for andre enn norske, danske eller svenske statsborgere må 
sprak dokumenteres ved påmelding til den medisinske turnustjenesten.” Dokumentasjon er sagt å være 
1) bestått norskeksamen trinn III ved norsk universitet eller høyskole med karakterer B både i muntlig 
og skriftlig eller 2) bestått norsk språktest, høyere nivå (Bergenstesten) med minimum 500 poeng både 
muntlig og skriftlig.” Det utheves på hjemmesiden til Safh at ”språkkravene er ufravikelige.” 
 
I turnusdebatten som har gått over landet de siste åra, har sterke krefter uttalt at også disse kravene er 
for lave. Poenggrensen for å starte et hvilket som helst universitetsstudium i Norge for søker med 
videregående på ikke-nordisk språk, er 450 av 750. 500 er ansett å være en gjennomsnittlig besvarelse.  
Det har vært foreslått å øke poengene utover 500, og vi vil anbefale at departementet øker til 600, og 
for øvrig reiser kravet fra ”bestått” til ”godt bestått.” Språk og kommunikasjon er avgjørende for å 
forstå og gjøre seg forstått i et kliniske anamneseopptak, og gode språkferdigheter er ekstra viktig i 
stressede situasjoner eller hvis man skal kommunisere over telefon eller samband.  
 
Troms legeforening understreker behovet for fortsatt strenge språkkrav, fordi lege-pasientrelasjonen er 
spesielt følsom for svikt i kommunikasjonen og fordi dette raskt kan få store følger for pasienten. 
 



Det blir ikke tilfredsstillende å henvise til arbeidsgivers undersøkelsesplikt, og forskriften nevnt over,  
i så måte. Språkkunnskapene må dokumenteres strengt, og sendes til avgjørelse i sentralt organ. Den 
elektroniske web-portalen vil være tilgjengelig for gruppen av utenlandske søkere uten statsborgerskap 
fra Norge, Sverige eller Danmark, før dette er tilstrekkelig dokumentert og registrert i søkeportalen.  
 
5 Praktisk håndtering av søkeprosessen – nasjonal web-løsning 
Troms legeforening har i det foregående berørt temaet flere ganger, men vi oppsummerer likevel:  
 
a) Søkeportalen må gi obligat fortrinnsrett til enkelte cand.med. med særskilte behov etter nærmere 
angitte regler. Dette må avklares i egen søknad til sentral organ før søkeprosessen starter. 
b) Søkeportalens indre del må ikke være tilgjengelig før man har dokumentert språkkunnskaper jmf 
pkt 4.12.  
c) Det bør ikke søkes både til sykehus og kommune. Tildelingen av distrikt kan skje etter trekning i 
hvert fylke som i dag.  
d) Vi er enig med departementet i at opplysningene om turnusstedene bør standardiseres (evt med link 
til sykehusets hjemmeside for turnusleger).   
e) Søknadene må standardiseres så langt det er mulig. Innledningsvis i påloggingsprosess eller 
søkeprosess må særplass og språkkunnskaper avklares. Det må være obligatoriske felter for 
utdanningssted, samlekarakterer der dette brukes, relevant arbeidserfaring, andre relevante 
engasjement eller arbeid mv.  
f) Det må lages et system for sikker identitetskontroll, som hindrer forveksling av navn, fødselsdato 
mv.  
g) Det overstående må ligge ”fast inne” på den konkrete søkerens søknad, mens det i tillegg må være 
god plass til en fri del der søkeren kan redegjøre for sin motivasjon til den konkrete stillingen, og 
beskrive seg selv i detalj.  
h) Alle attester, karakterutskrift eller andre formelle opplastninger må kreves attestert som rett kopi av 
autorisert myndighet.  
 
Vi tror neppe det er hensiktsmessig med en kontinuerlig oversikt over hvilke turnusplasser som har så 
og så mange elektroniske søknader i øyeblikket.  
 
6 Behov for overgangsordninger 
Dette kapittelet må ses i lys av at Troms legeforening mener at turnustjenesten må tydeliggjøres som 
en del av utdanningen, noe som gir prioritet til kandidater i den norske utdanningsmodellen (om det nå 
er på oppkjøpe plasser i Norge eller i utlandet.) Dernest må de prioriteres som er utdannet i land som 
ikke sluttfører studiet med autorisasjon som lege, og til sist de med ferdig autorisasjon men som vi 
mener vil ha glede av en god norsk turnustjeneste. Innføring av en slik prioritering vil raskt få negative 
konsekvenser for enkelte av utenlandsstudentene. Det er derfor behov for overgangsregler, i tråd med 
hva departementet skisserer. Vi er imidlertid ikke enig i at dette bør gjelde til ut 2018. Denne datoen er 
satt for å inkludere alle norske studenter i utlandet med oppstart senest høsten 2012 som har startet 
med forventning om å kunne komme tilbake til Norge og ha rett til turnustjeneste her. I 2008 kom 
Hdir med rapporten ”Turnustjenesten – en helhetlig gjennomgang” hvor kapasitetsproblematikken og 
behovet for tiltak pga stor tilfang av utenlandsstudenter ble inngående diskutert. I mars 2010 kom 
rapporten ”Nybyrjarstillingar for legar.” Våren 2011 kom sterke føringer fra Hdir i saken. Hele veien 
har det vært en omfattende debatt i NMF, Legeforeningen og Ansa, og alle studenter som har reist til 
utlandet de siste årene – bør være godt kjent med dette. De første par årene av medisinerstudiene vil 
kunne være nyttig og til fradrag i annen helseutdanning (f.eks tannlege, veterinær eller ”grunnfag 
medisin”), og det virker ikke rimelig å akseptere spesialordninger for norske studenter som reiste til 
utlandet for å studere medisin i 2012 eller 2011. Vi anbefaler derfor at overgangsordningene 
terminerer 1. januar 2017. 
 
7 Økonomiske eller administrative konsekvenser 
Basistilskuddet til sykehus er 26 600 kr per år og turnuslege, og kan på ingen måte kompensere for de 
utgiftene sykehuset har til veiledning og oppfølging, samt gruppebasert veiledning, lokalt 
”turnusutvalg,” introduksjonskurs, andre kurs og undervisning i løpet av sykehusåret mv. I tillegg 



kommer selvsagt lønnsutgiftene, som også må ses i sammenheng med mye frafall pga lovmessige 
rettigheter og behov for vikar etc. Årsummen per turnuslege i sykehus er kun 11 % av det kommune 
får, og dette virker helt urimelig. Kommunene angir i tillegg at de har utgifter per turnuslege som langt 
overgår deres overføringer per turnuslege. I tillegg er det jo slik at kurs i kommunen dekkes av ekstra 
penger til Fylkesmennene, mens sykehusene må ta alt fra eget budsjett. Ny forskrift er en god 
anledning til å rette opp dette betraktelig, ved å tilføre sykehusene vesentlig mer i støtte.  
 
Vi kan heller ikke se at departementet legger opp til å dekke flytteutgiftene i henhold til dagens 
praksis. Dette var en utgift på 3,5 mill kr i 2009, til spesiell hjelp for dem som flyttet over de største 
avstandene, og til grisgrendte strøk. Denne ordningen bør videreføres for så sikre søkningen dit.   
 
Ellers må vi understreke betydningen av at det (fortrinnsvis i Hdir) etableres et sentralt organ som 
drifter og kontrollerer web-portalen, som behandler særplassordningen og vurderer språkkravene, 
administrerer innrapportering av ledige plasser, holder kontakten med Hf og kommuner, samt har en 
svar-tjeneste som kan hjelpe til ved spørsmål etc. Safh må som tidligere kontrollere og utstede 
midlertidig lisens, og etter hvert; autorisasjon til selvstendig legevirksomhet.  
 
Troms legeforening ønsker Legeforeningen til lykke med det videre arbeidet, og takker for den 
utvidede høringsfristen.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jo-Endre Midtbu (sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


