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Erfaringer med  
ansettelse av  
turnusleger etter  
at loddtrekning  
ble erstattet  
med søknads- 
basert tildeling
Jeg er kommuneoverlege i tre kommu-
ner; Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag 
som er en del av Helse Midt-Norge og  
i Os kommune, som ligger i Hedmark 
fylke og således hører under syke- 
huset Innlandet (Helse Sør-Øst). Disse 
to regionale helseforetakene håndterer  
dette ulikt. Fra Helse Midt får jeg tidlig 
(to måneder etter at de har startet i  
sykehustjenesten) beskjed om hvilke 
turnusleger jeg kan velge mellom til 
Røros og Holtålen. Det er hensiktsmes-
sig, og de får tilsendt brev vedrørende  
tildelte turnuslegestilling i aktuell 
kommune. Fra sykehuset Innlandet 
kommer tildelingen av turnusleger 
mye senere (ca to måneder før oppstart 
i distrikt). Dette er noe sent, men funge-
rer. Tilsettingsbrev sendes ut og aksept 
av stillingen returneres til meg.

Jeg fryktet at distriktene ville være 
tapere i kampen om turnusleger i kom-
munehelsetjenesten, men erfaringen 
så langt tilsier at så ikke er tilfelle i 
«mine regioner». Noen kommuner 
fikk ikke turnuslege i den gamle ord-
ningen heller. Dette skjer fortsatt,  
men ikke i større omfang – hittil i alle 
fall.

Jeg er gruppeveileder for turnuslege-
ne i Hedmark og på siste fellesvei- 
ledning for hele fylket var det, i mot- 
setning til tidligere, flere norske navn 
blant turnuslegene. Om dette er et  
gode eller onde får andre vurdere, men 
inntrykket er at mange som var fra 
Hedmark gjerne søkte seg til sykehus 
der og til kommuner i nærheten. Dette 
er nytt og nå mulig siden loddtreknin-
gen er borte.

Enn så lenge har jeg ingen dårlige  
erfaringer med den nye ordningen.
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Fordeling av turnusleger  
i Sør-Trøndelag, ny ordning
Som turnuslege i ny turnusordning sø-
ker turnuslegen på utlyste stillinger 
gjennom turnusportalen. Dette inne-
bærer at man har en ordinær ansettelse 
og ansettelseskontrakt med både et  
helseforetak og en kommune.

I søknaden på stillingen må turnusle-
gen presisere hvilken kommune de øn-
sker å ha turnusplass i etter gjennom-
ført sykehustjeneneste. Noen få søkere 
har, som det er bedt om ved søknads-
tidspunktet, ytret ønske om spesifikke 
kommuner for å gjennomføre kommu-
nehelsetjenesten. Ønsker om plasse-
ring i bestemte kommuner som kom-
mer inn etter søknadstidspunktet, og 
ofte når sykehustjenesten er påbegynt, 
hensynstas i regel ikke med mindre det 
foreligger spesielle grunner til dette.

Sykehuset foretar ansettelsen av tur-
nuslegen gjennom ordinær tilsettings-
prosess. Dette innebærer at sykehuset 
beslutter hvilken region i fylket den 
enkelte turnuslege skal tjenestegjøre i. 
Sør- Trøndelag fylke er delt inn i fem 
regioner som er henholdsvis Trond-
heimregionen, Fjellregionen, Orkdals-
regionen, Fosenregionen og Værnes- 
regionen. Sistnevnte tilhører Nord- 
Trøndelag fylke men har to turnusplas-
ser tilknytta St. Olavs Hospital HF.  
I hver region er det opprettet en kon-
taktperson som mottar informasjon 
om fordelingen av turnuskandidater 
fra personalrådgiveren på St. Olavs 
Hospital. 

I Trondheim kommune er det admi-
nistrasjonen i Enhet for legetjenester 
og smittevernarbeid (ELS ) som er  
kontaktinstans for Trondheimsregio-
nen. ELS får beskjed via brev fra per- 
sonalrådgiver fra St. Olavs Hospital 
hvilke turnusleger som skal plasseres  
i Trondheimsregionen. Trondheimsre-
gionen har syv turnusplasser fordelt  
på fem kommuner (Trondheim, Klæbu, 
Melhus, Midtre Gauldal og Malvik). En-
het for legetjenester og smittevernar-
beid har ansvaret for å fordele turnus- 
legene til de fem kommunene. ELS in-
formerer pr. brev de ulike kommunene 
om navn på turnuslege, turnusperiode 
samt videresender søknadspapirene fra 

turnuskandidaten til de enkelte kom-
munene.

I hver kommune er det opprettet en 
kontaktperson som mottar informasjo-
nen om fordeling av turnusleger i kom-
munehelsetjenesten. 

Eksempel på når kommunen varsles 
ift når turnuslegen kommer:

Den 12. september 2014 ble det mot-
tatt brev fra personalrådgiver fra St. 
Olavs Hospital med informasjon om 
hvilke turnusleger som skal over i 
kommunehelsetjenesten fra 1. septem-
ber 2015. I brevet er det presisert at tur-
nuslegene er lovet tildeling av kommu-
nehelsetjeneste to måneder etter til- 
tredelse i sykehus, altså innen 1. no-
vember 2014. Det er kommunehelse-
tjenesten som er ansvarlig for å orien-
tere den enkelte turnuslege samt lage 
arbeidsavtale. 

Turnuslegen får brev om hvilken 
kommune vedkommende skal gjen-
nomføre turnustjenesten i.

Den enkelte kommune har ansvar 
for å skrive tilsettingsbrev og velkomst-
brev til turnuslegen.

Fylkesmannen får informasjon pr.
brev om tildelingen. Dette er for å ha en 
oversikt og kunne koordinere ved tje-
neste som avviker fra det ordinære, for 
eksempel ved sykdom og foreldreper-
misjon og lignende. Fylkesmannen 
skal også ha beskjed dersom det til-
kommer endringer i tjenesten for tur-
nuslegen, både i sykehustjeneste og i 
kommunehelsetjeneste.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sen-
der ut informasjon til turnuslegen om 
turnuskurs. Trondheim kommune ar-
rangerer introduksjonskurs for turnus-
legene i Trondheimregionen

Den nye turnusordingen har påført 
Trondheim kommune mer ansvar, men 
vi har utarbeidet gode rutiner, og opp-
lever at det fungerer.
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