
Underavtale til delavtalenr. 6

Samarbeidsavtale
om

tilsetting av turnusleger og
gjennomføring av turnustjeneste for

leger

Samarbeidsavtale mellom kommunene i helseforetaksområdet som har turnusleger og
HelseStavanger HF,samt med Helse Fonna HFhva gjelder pkt 8.
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Underavtaletil delavtalenr. 6

Samarbeidsavtale om tilsetting av
turnusleger og gjennomføring av
turnustjeneste for leger

Parter
Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse StavangerHF, samt med Helse Fonna1-1F
hva gjelderpkt 8.
Helseforetakeneog kommuneneer likeverdigeog selvstendigerettssubjekter.

Bakgrunn
Ny turnusordningfor leger ble vedtatt av Helse, og omsorgsdeparternentetdesember2012 i
forskriftom spesialistgodkjenningav helsepersonellog turnusstillingerfor leger
(spesialistgodkjenningsforskriften).Etter ny ordning har en ikke lenger rett til turnuspiass,og
ordningen er søknadsbasert.Utlysingskjer sentraltgjennomHelsedirektoratetsin
turnusportal,med tilsetting lokalt i kommunerog sykehus/helseforetak.Mål og innhold
turnusordningenblir videreført i nåværende form.

Kommunerog sykehusibelseforetakskal samarbeideom å lyse ut og tilsette i
turnuslegestillinger,jf. § 12 i spesialistgodkjenningsforskriften,L utgave. Partenehar valgt å
inngå avtale om dette samarbeidet.

Avtalenbygger i tillegg på:
«Ny turnusordningfor leger —htfortnasjonog veiledningsm teriell» fra
Helsedirektoratet
Overordnet samarbeidsavtale
Delavtale6 —Samarbeidsavtaleom utdanning,praksis og læretid

3. Formål
Partene skal sammen legge til rette for best mulig fagligkvalifisering av nyutdannedeleger.

Avtalen skal bidra til et langsiktigsamarbeidom:
best mulig rekrutteringog tilsettingav tumusleger i kommuneneog helseforetaket
å sikre tilsetting av rette kandidater i forbold til avtalepartenesine behov
å styrke partene sitt omdømme som profesjonelleog attraktiveutdanningsarenaer
og arbeidsgiverefor turnusleger

Avtalenkonkretiserer oppgave-og ansvarsfordelittgenmellom kommuneneog helseforetaket
når det gjelder:
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søknadsutlysingog tilsettingsprosesser
tidspunktfor når tilsettingi turnusstillingi kommunensenestskal finnested

Virkeområdeog avgrensinger
4.1 Avtaten gjelderfor tilsetting i turnuslegestillingerkoblet etter § 12i

spesialistgodkjenningsforskriften.Parteneer enigeom koblingettermodelleni § 12
bokstavb), nærmerebeskrevetnedenfor i pkt. 7, 8 og 11.

4.2 Kandidatermed rett til tumusplassog særplassetter gammelordningskal prioriteres.

4.3 Turnustjenesteni kemmunenekan ikke starte før tumusen i sykehuseter godkjent.

4.4 Sykehuseter ikke forpliktet til å sørge for at det er tumuslege til turnustjenestei
kommunendersomturnuslegenav en eller annengrunn ikke kan tiltre eller fullføresin
tjeneste i kommunen,

Begrepsavklaringer
5.1 Turnustjenesteer førsteobligatoriskedel av spesialistutdanningenfor leger. Alle som

har ellerkvalifiserer for autorisasjonsom legeeller turnuslisens,og som ikke tidligere
har gjennomførtnorsk turnustjeneste,kan søke på stilling som turnuslege.Tumuslegen
tjenestegjøri underordnet legestilling,med sammerettigheterog plikter som gjelder
for leger for øvrig, men slik at tumuslegenarbeiderunder tilsyn,veiledningog
supervisjonav overordnedeleger.

5.2 Koblet turnuslegestilling:Etter spesialistgodkjenningsforskriftens§ 12skal tilsetting i
en tumuslegestillinggi rett til tilsettingbåde i sykehus og kommune.Turnustjenesteni
en koblet stilling erpå tolv månederi sykehusog seks måneder i kommunen.
Tilsettingeni sykehuset/helseforetaketog tilsettingeni kommunener to ulike
arbeidsforhold.Tilsettingenskjer først i sykehus/helseforetaketog deretter
kommunen.

Helseforetaketsog kommunenesfelles ansvar
Helseforetaketog kommunenehar ansvaretfor og skal samarbeideom å lyse ut
turnuslegestillingerkoblet, slik at den som tilsettes får anledning til å gjennomføre
turnustjeneste.

Helseforetaketsansvar
Helseforetakethar ansvar for å administrereog koordmerearbeidet med utlysing og tilsetting
av turnuslegeri koblet stilling på ein slik måte at også kommunenesine interesserblir best
mulig ivaretatt.
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Helseforetaketsamarbeiderom kobling av stillingermed de kommunenepartene på forhånd
er enige om (se pkt. 2).

Helseforetaket lyser ut ledige stillinger i Helsedirektoratetsin tumusportaletternasjonalt
fastsatte frister.Aktuelle søkere blir innkalt til intervju,og helseforetaketforetar tilsetting.

Helseforetaketskal holde samarbeidskommunenesine representantereller kontaktpersoner
orientertom framdrifienog gi representantenetilbud om å delta i prosessen,både når det
gjelerutforming av kriterier i stillingsannonsene,deltakelse i intervjuogutvelgelse av
kandidater.

Helseforetaketivaretar den koordinerenderollen der det er naturligmed samarbeidmellom
alle avtalepartenei denne del av prosessen.

Kommunenesansvar
Kommunerepresentantenei Samhandlingsutvalgetoppnevneret utvalg bestående av fem
representantersom fordeler turnuslegermellom kommunene,herunder turnusleger fra andre
helseforetak.P.t. er det 6 turnuslegerfra Helse Fonna som skal tilbys kommuneplasseri sør-
fylkethvert halvår. Det er kommunenesrepresentantersom avklarer eventuelleendringer
antall turnuslegermed representanter for Helse Fonna.

Det oppnevnes et utvalgsmediemfra hver av fffilgende:Stavangerke mune, Sandnes
kommune, Dalaneregionen,Ryfylkeregionenog Jærregionen.

Utvalget er representanter/kontaktpersonerfor samarbeidetmed helseforetaketi prosessen
med utlysning og tilsetting av tumusleger i koblet stilling.Utvalgsmedlernmenehar ansvar for
å formidle informasjonvidere til den/de kommunenede representerer.

Utvalgetadministrererog koordinererarbeidetmed fordelingav turnusleger til kommunene,
samsvar med føringer for kobling gjort i utlysningen.

Helse Vest Riffs rolle
Det regionale helseforetakethar overordnetansvar for struktur og innhold i sykehusdelenav
turnustjenesteni sin helseregion, og skal opprette detnasjonalt årlig tildelte tall
turnusstillingerinnen helseregionen,

Fylkesmannensrolle
Fylkesmannenskal godkjenneturnusplasser i kommuneneog bolde oversiktover disponible
plasser.Fylkesmannenkan anbefale Statensautorisasjonskontorfor helsepersonell(SAK) å
påleggekommunene å opprette flere plasser dersom det trengs.
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SAK gir Fylkesmannenlister overhvem som har rett til turnusplassi kommunehelsetjenesten
etter gammelordningog dermedskalprioriteres. Fylkesmannenadministrererdessuten
særplassfor turnuslegeri den gamleordningen.Fylkesmannenholder Helseforetaketog
kommuneneorientertom turnuslegersom har rettigheteretter gammelordning.

11. Søknadsutlysing og tilsettingsprosess
Helseforetaketog representanterfra kommuneneskal i samrådutformeminimumskriterierfor
utvelgelseknyttet til søknadsutlysingog tilsetting. I dette arbeidetskal tillitsvalgteinvolveres.
Minimumskriterierved søknadsutlysinger:

Søkermå dokumenterenorsk autorisasjoneller tumuslisensfør oppstart.
Søkermå ha dokumenterttilstrekkeligekunnskaperi norsk språk
Ønskeligmed referanserfra praksis eller relevant arbeidserfaring.
Godekommunikasjons-og samarbeidsevner.
Motivasjonfor stillingen.

Utvelgelseog intervjublir gjennomførtav representanterfra Helseforetaketmed særleg
kompetanseinnen rekrutteringoglellerinnhold i tumustjenesten.Samarbeidskommuneneblir
gitt anledning til å delta under intervju.

Avvik og mislighold
Bestemmelsenevedrørende avvik og mislighold i overordnetsamarbeidsavtalegjelder
tilsvarendefor denne underavtalen.

Håndtering av uenighet og tvisteløsning
I tilfellemotstridmellom denne avtalenog overordnetsarnarbeidsavtale,har overordnet
samarbeidsavtaleforrang.

Uenighetog tvist skal løses i tråd med overordnetsamarbeidsavtale.
Konsekvensenav eventuelleavtalebrudder regulert i overordnetsamarbeidsavtale.

Evaluering av samarbeidet
Avtalenog samarbeidetom koblede stillingerskal første gangvære evaluertinnen 2 år fra
tidspunktetfor iverksettingav avtalen. Evalueringskal skjei samarbeidmellom
avtalepartene,på initiativ fra HeIseStavangerHF. I tillegg skal eventuelleendringeri
lovverkeller sentrale krav som kan medføre endret oppgavedeling,bli lagt til grunn for en
gjennomgang,og ved behov, nødvendigrevideringav avtalen.

Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Parteneplikter å gjøre avtalen kjent for egne tilsatte og sikre implementeringi egen
organisasjon.

Side6 av 7



Avtalengjelderfra 01.01,15.

Besternmelsenevedrørendeoppsigelseogrevisjonipkt. 14i overordnetsamarbeidsavtale
gjeldertilsvarendefordenneunderavtalen.

Dato,- 9-(JA Dato, 


-11c1seStavangerHF-Wfagd4r-ektør,

(k<je;I: 1c144 L (?,‘" 4"1

Dato,
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(iaHFvi adm.dir,

Side7av7


