Endelig samarbeidsavtale 10.12.2014

Tjenesteavtale nr.10
Samarbeid om turnuslegetilsetting
Formål
Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare ansvarsforhold mellom kommune og SI når det gjelder
ansettelse av turnusleger.
Samarbeidsavtalen bygger på at forskrift om ny turnusordning skal benyttes.
Avtalen bygger på en intensjon om at SI og kommunene i Hedmark og Oppland i fellesskap skal tilby det
antall turnusplasser som er nødvendig for at de som ansettes skal kunne gjennomføre hele
turnustjenesten i disse to fylker.
Avtalen regulerer oppgaver som kommunen og SI skal samarbeide om, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3 -4 kommunenes plikt til å samhandle og samarbeide, og
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 om innbyggernes rett til helsehjelp.

Ansvars og oppgaver
Partene forplikter seg gjennom denne avtalen å samarbeide rundt ordningen om ansettelse av
turnusleger. Turnuslegene som ansettes i kommunen kommer unntaksvis fra sykehuspraksis i andre
helseforetak enn SI. Partene skal holde hverandre oppdatert dersom en turnuslege blir forsinket i
gjennomføringen av turnustjenesten. Denne tjenesteavtalen utdypes i en egen samhandlingsrutine.
SI sitt ansvar
•
•
•
•
•

Å forholde seg til Helse Sør-Øst og Fylkesmannens / SAKs (statens autorisasjonskontor for
helsepersonell)rolle i fordeling av turnusplasser
Å sørge for utlysning av ledige stillinger som turnuslege i SI med rett til kommunepraksis i en av
de kommunene SI samarbeider med
Å ansette turnusleger og oppnevne veileder for turnuslegen
Å legge til rette for at turnuslegene får informasjon om aktuelle kommuner
Å samarbeide med kommunene i Hedmark og Oppland om fordeling av turnuslegene til stillinger
i kommunehelsetjenesten

Kommunens ansvar
•
•

•

Å forholde seg til Fylkesmannens/SAKs rolle i fordeling av turnusplasser
Å sørge for at aktuelle kandidater får lett tilgang til relevant informasjon om kommunen ansette turnuslege med bakgrunn i vedtatt ordning for fordeling av kommuneplasser. De som
ansettes skal primært komme fra sykehuspraksis i SI.
Å lyse ut eventuelle plasser på resttorg eller avtale samarbeid med andre helseforetak dersom
det ikke er nok kandidater fra SI.
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