
Underavtaletil delavtalenr.6

Samarbeidsavtale
om

tilsettingav turnuslegerog
gjennomføringav turnustjenestefor

leger

Samarbeidsavtalemellom kommunene i helseforetaksområdetsom har turnuslegerog
HelseStavangerHF,samt med Helse FonnaHFhva gjelder pkt 8.
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Uncleravtaletil delavtale nr. 6

Samarbeidsavtaleom tilsettingav
turnuslegerog gjennomføringav
turnustjenestefor leger

Parter
Avtalener inngåttmellomXX kommuneog Helse StavangerHF,samtmed Helse FonnaHF
hvagjelderpkt8.
Helseforetakeneog kommuneneer likeverdigeog selvstendigerettssubjekter.

Bakgrunn
Ny turnusordningfor legerblevedtattav Helse- og omsorgsdepartementetdesember2012 i
forskriftom spesialistgodkjenningavhelsepersonellog turnusstillingerforleger
(spesialistgodkjenningsforskriften).Etterny ordningharen ikkelengerretttil tumusplass,og
ordningencrsøknadsbasert.UtlysingskjersentraltgjennomHelsedirektoratetsin
turnusportal,med tilsettinglokalti komrnunerog sykehus/helseforetalc.Mål og innholdi
turnusordningenblirvidereførti nåværendeform.

Kommunerog sykehus/helseforetakskal samarbeideom å lyse utog tilsettei
turnuslegestillinger,jf. § 12 i spesialistgodkjenningsforskriften,1.utgave.Parteneharvalgt å
inngåavtaleom dettesamarbeidet.

Avtalenbyggeri tillegg på:
«Ny turnusordningfor leger Infonnasjonog veiledningsmateriell»fra
Helsedirektoratet
Overordnetsamarbeidsavtale
Delavtale6 —Samarbeidsavtaleom utdanning,praksisog læretid

3. Formål
Parteneskal sammenlegge til retteforbestmulig faglig kvalifiseringav nyutdannedeleger.

Avtalenskal bidratil et langsiktigsamarbeidom:
best mulig rekrutteringog tilsettingav turnuslegeri kommuneneog helseforetaket
å sikretilsettingav rettekandidateri forholdtil avtalepartenesine behov
å styrkepartenesitt omdømmesom profesjonelleog attraktiveutdanningsarenaer
og arbeidsgivereforturnusleger

Avtalenkonkretisereroppgave-og ansvarsfordelingenmellom kommuneneog helseforetaket
nårdet gjelder:
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søknadsutlysingog tilsettingsprosesser
tidspunktfornårtilsettingi tumusstillingi kommunensenestskal finnested

Virkeområdeog avgrensinger

	

4.1 Avtalengjelderfortilsettingi tumuslegestillingerkobletetter§ 12 i
spesialistgodkjenningsforskriften.Parteneerenige ornkoblingettermodelleni § 12
bokstavb), nærmerebeskrevetnedenfori pkt.7, 8 og 11.

	

4.2 Kandidatermed retttil turnusplassog særplassettergammelordningskalprioriteres.

	

4.3 Turnustjenesteni kommunenekanikke starteførtumuseni sykehusetergodkjent.

	

4.4 Sykehuseter ikkeforpliktettil å sørge foratdet ertumuslegetil turnustjenestei
kommunendersomturnuslegenav en ellerannengrunnikke kantiltreellerfullføresin
tjenastei kommunen.

Begrepsavklaringer

	

5.1 Turnustjenesteer førsteobligatoriskedel av spesialistutdanningenforleger.Alle som
harellerkvalifiserer for autorisasjonsom lege ellerturnusfisens,og som ikketidligere
hargjennomførtnorskturnustjeneste,kansøkepå stillingsom turnuslege.Tumuslegen
tjenestegjøri underordnetlegestilling,med sammerettigheterog pliktersom gjelder
forlegerforøvrig,menslik atturnuslegenarbeiderundertilsyn,veiledningog
supervisjonav overordnedeleger.

	

5.2 Kobletturnuslegestilling;Etterspesialistgodkjenningsforskriftens§ 12 skaltilsettingi
entumuslegestillinggi retttil tilsettingbådei sykehusog kommune.Turnustjenesten
enkobletstillingerpåtolv månederi sykehusog seks månederi kommunen.
Tilsettingeni sykehuset/helseforetaketog tilsettingeni kommunenerto ulike
arbeidsforhold.Tilsettingenskjerførsti sykehus/helseforetaketog deretteri
kommunen.

Helseforetaketsog kommunenesfelles ansvar
Helseforetaketog kommuneneharansvaretforog skalsamarbeideom å lyse ut
turnuslegestillingerkoblet,slik atdensom tilsettesfåranledningtil å gjennomføre
turnustjeneste.

Helseforetaketsansvar
Helseforetaketharansvarforå administrereog koordinerearbeidetmedutlysingog tilsetting
av turnuslegeri kobletstillingpåein slik måteatogsåkommunenesine interesserblirbest
muligivaretatt.
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Helseforetaketsamarbeiderom koblingav stillingermed de kommunenepartenepå forhånd
erenige om (se pkt.2).

Helseforetaketlyserut ledige stillingeri Helsedirektoratetsin turnusportaletternasjonalt
fastsattefrister.Aktuellesøkereblirinnkalttil intervju,og helseforetaketforetartilsetting.

Helseforetaketskalholde samarbeidskommunenesinerepresentanterellerkontaktpersoner
orientertom framdriftenog gi representantenetilbudornå deltai prosessen,både nårdet
gjelerutformingav kriterieri stillingsannonsene,deltakelsei intervjuog utvelgelseav
kandidater.

Helseforetaketivaretardenkoordinerenderollenderdeternaturligmed samarbeidmellom
alle avtalepartenei dennedel av prosessen.

Kommunenesansvar
Kommunerepresentantenei Sambandlingsutvalgetoppnevneret utvalgbeståendeav fem
representantersom fordelerturnuslegermellomkommunene,herunderturnuslegerfraandre
helseforetak.P.t. erdet 6 turnuslegerfraHelse Fonnasom skaltilbyskommuneplasseri sør-
fyikethverthalvår.Det erkommunenesrepresentantersom avklarereventuelleendringeri
antalltumuslegermed representanterforHelse Fonna.

Det oppnevneset utvalgsmedlemfrahverav følgende:Stavangerkommune,Sandnes
kommune,Dalaneregionen,Ryfylkeregionenog herregionen.

Utvalgeterrepresentanter/kontaktpersonerfor samarbeidetmed helseforetaketi prosessen
medutlysningog tilsettingav turnuslegeri kobletstilling.Utvalgsmedlemmeneharansvarfor
å formidleinformasjonvideretil den/dekommunenede representerer.

Utvalgetadrninistrererog koordinererarbeidetmed fordelingav tumuslegertil kommunene,i
samsvarmed føringerforkoblinggjorti utlysningen,

Ilelse Vest RifFs rolle
Det regionalehelseforetaketharoverordnetansvarforstrukturog innholdi sykehusdelenav
turnustjenesteni sin helseregion,og skal opprettedetnasjonaltårligtildeltetall
turnusstillingerinnenhelseregionen.

Fylkesmannens rolle
Fylkesmannenskalgodkjenneturnusplasseri kommuneneog holde oversiktoverdisponible
plasser.Fylkesmannenkan anbefaleStatensautorisasjonskontorforhelsepersonell(SAK) å
påleggekommuneneå oppretteflereplasserdersomdet trengs.
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SAK g,irFylkesmannenlisteroverhvemsom harretttil turnusplassi kommunehelsetjenesten
ettergammelordningog dermedskalprioriteres.Fylkesmannenadministrererdessuten
særplassforturnuslegeri dengamleordningen.FylkesmannenholderHelseforetaketog
kommuneneorientertom tumuslegersom harrettigheterettergammelordning.

11. Søknadsutlysingog tilsettingsprosess
Helseforetaketog representanterfrakommuneneskal i samrådutformeminimumskriterierfor
utvelgelseknyttettil søknadsutlysingog tilsetting.I dettearbeidetskaltillitsvalgteinvolveres.
Minimumskriterierved søknadsutlysinger:

Søkermådokumenterenorskautorisasjonellerturnuslisensføroppstart.
Søkermåhadokumenterttilstrekkeligekunnskaperi norskspråk
Ønskeligmedreferanserfrapraksisellerrelevantarbeidserfaring.
Godekommunikasjons-og samarbeidsevner.
Motivasjonforstillingen.

Utvelgelse og intavju blirgjennomførtav representanterfraHelseforetaketmed særleg
kompetanseinnenrekrutteringog/ellerinnholdi turnustjenesten.Samarbeidskommuneneblir
gittanledningtil å deltaunderintervju.

Avvik og mislighold
Bestemmelsenevedrørendeavvikog misligholdi overordnetsamarbeidsavtalegjelder
tilsvarendefordenneunderavtalen.

Håndteringav uenighet og tvisteløsning
I tilfelle motstridmeliom denneavtalenog overordnetsamarbeidsavtale,haroverordnet
samarbeidsavtaleforrang.

Uenighetog tvistskal løses i trådmedoverordnetsamarbeidsavtale.
Konsekvensenav eventuelleavtalebrudderregulerti overordnetsamatbeidsavtale.

Evaluering av samarheidet
Avtalenog samarbeidetom kobledestillingerskal førstegang væreevaluertinnen2 år fra
tidspunktetforiverksettingav avtalen. Evalueringskalskjei samarbeidmellom
avtalepartene,på initiativfraHelse StavangerHF. I tillegg skal eventuelleendringeri
lovverkeller sentralekravsom kanmedføreendretoppgavedeling,bli lagttil grunnforen
gjennomgang,og ved behov, nødvendigrevideringav avtalen.

iverksetting, revisjou og oppsigelse
Parteneplikterå gjøreavtalenkjentfor egne tilsatteog sikreimplementeringi egen
organisasjon.

Side 6 av 7



Avtalen gjelder fra 01.01.15.

Bestemmelsene vedrørende oppsigelse og revisjon i pkt. 14 i overordnet samarbeidsavtale
gjelder tilsvarende for denne underavtalen.
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