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Denne rapporten dokumenterer resultatene fra en evaluering av særordningen for tildeling av 

turnusplasser for leger som eksisterte i Finnmark fra 1. august 2009 og som avsluttes i 2014. 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Fylkeslegen i 

Finnmark. Arbeidet har vært ledet av seniorforsker Margrete Gaski. 

 

Vi takker Fylkeslegen i Finnmark for et spennende oppdrag og et godt samarbeid underveis. Vi vil 

også takke HR-avdelingene i Finnmarkssykehuset HF og Helse Førde HF for hjelp med å finne ut 

av turnuslegenes arbeidstilknytning. En takk for samarbeidet rettes også til Fylkeslegen i Sogn og 

Fjordane, og til andre som velvillig har delt informasjon og betraktninger med oss underveis i 

arbeidet. 

 

De feil og mangler som rapporten måtte inneholde, kan ingen andre enn forfatterne lastes for. 

 

 

Alta, 24.06.2014 

 

Birgit Abelsen 

Forskningsleder 
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Temaet for denne studien er rekruttering og stabilisering av leger som arbeidskraft i 

rekrutteringssvake områder. Tidligere studier viser at erfaring fra distrikt gjennom utdanning er en 

sterkere “driver” for rekruttering til distrikt, enn oppvekstbakgrunn fra distrikt. Konkret evalueres 

forsøket med direkte tildeling av turnusplasser til kandidater med geografisk tilknytning til Finnmark. 

Dette er et strategisk virkemiddel for å bedre rekrutteringen og stabiliseringen av leger i Finnmark. 

Den videre arbeidstilknytningen for kandidater som har fått direkteplass i Finnmark, er 

sammenlignet med kandidater som er tildelt ordinære turnusplasser i Finnmark og Sogn og 

Fjordane. 

 

Særordningen med direkte tildeling av studieplasser går ut på at studenter i 10. semester ble gitt 

anledning til å melde seg direkte til turnustjeneste i Finnmark, i god tid før den ordinære trekningen 

av turnusplasser fant sted. Særordningen som evalueres, ble iverksatt fra høsten 2009 og varte til 

1. mars 2014. Ordningen etterfulgte en tidligere versjon av særordningen som virket fra 2005 til 

2009, og som også inkluderte Sogn og Fjordane.   

 

Andelen av de med direkte tildelt turnusplass som fortsatt jobbet i Finnmark i april 2014 (28,8 

prosent), var nær dobbelt så stor sammenlignet med kandidater på ordinær turnusplass i Finnmark 

(14,9 prosent). Til sammen arbeidet 39 av de 207 kandidatene (18,8 prosent) som i 

undersøkelsesperioden hadde kommuneturnus i Finnmark, i fylket i april 2014.  Tallet omfatter både 

fastleger og leger i spesialisthelsetjenesten. Det var en noe høyere andel som jobbet som fastleger 

enn i spesialisthelsetjenesten, både blant kandidater med direkteplass og med ordinær turnusplass 

i Finnmark. Til sammenlikning jobbet 13,8 prosent av kandidatene som har hatt ordinær turnus i 

Sogn og Fjordane, i Sogn og Fjordane i april 2014.   

 

Blant kandidatene på direkteplass i Finnmark, fant vi 17 prosent i jobb som fastlege i Finnmark. Til 

sammenligning fant vi at åtte prosent av kandidatene på ordinær turnusordning i Finnmark arbeider 

som fastleger i fylket. Tilsvarende andel i Sogn og Fjordane var kun fem prosent.  

Blant kandidatene med direkteplass i Finnmark, var det 12 prosent som arbeidet i 

spesialisthelsetjenesten i fylket. Til sammenligning gjaldt dette kun sju prosent av kandidatene på 

ordinær turnusordning i Finnmark. Tilsvarende andel var ni prosent i Sogn og Fjordane. 

 

Henholdsvis 31 og 24 prosent av de kvinnelige og de mannlige kandidatene på direkteplass, 

arbeidet i Finnmark i april 2014. Det var imidlertid større kjønnsforskjeller blant kandidatene med 
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ordinær plass; 21 prosent av de mannlige kandidatene og kun åtte prosent av de kvinnelige 

kandidatene hadde arbeidstilknytning til Finnmark. 

 

Av de 59 kandidatene på direkteplass, valgte til sammen 75 prosent turnusplass i en av de fire mest 

folkerike kommunene i Finnmark. De ti kandidatene på direkteplass som i april 2014 arbeidet som 

fastlege i Finnmark, arbeidet i en av disse fire kommunene. Noen av utkantkommunene er mer 

utsatt for vakans i turnusstillinger enn andre i de rekrutteringssvake fylkene. Det er utelukkende de 

små kommunene som har hatt ubesatte turnusplasser i undersøkelsesperioden. 

 

Blant kandidater med avtjent kommuneturnustjeneste i Finnmark, og som fortsatt arbeider i fylket, 

var det totalt 33 prosent som hadde geografisk tilknytning til Finnmark gjennom oppveksten, 54 

prosent hadde ikke geografisk tilknytning. De øvrige 13 prosentene kjenner vi ikke tilknytningen til. 

Blant disse hadde 47 prosent av kandidatene i direkteplassgruppen lokal tilhørighet til fylket, det 

samme gjaldt 23 prosent av kandidatene på ordinær plass. 

 

Vi har konkludert med at netto bidraget fra særordningen med direkteplasser monner, selv om det 

ekstra bidraget av leger som ser ut til å være rekruttert gjennom særordningen, er et lavt antall. 

Videre har vi stilt spørsmål ved om særordningen i realiteten har bidratt der utfordringene er størst; i 

de små kommunene i Finnmark.  

Det er foreløpig ikke klart hvordan kandidatenes geografisk bakgrunn vil vektlegges i den nye 

turnusordningen som trådte i kraft i 2013.  Det ser ut til at geografisk bakgrunn er en faktor som 

helseforetak og kommuner kan ta hensyn til ved ansettelse av turnusleger. Det er en frykt for at 

færre kandidater i fremtiden får erfaring fra distrikt, med den søknadsbaserte turnusordningen. En 

rekke studier taler for at det er viktig å legge til rette for distriktserfaring i løpet av grunnutdanningen 

spesielt for de kandidatene som ikke har distriktsbakgrunn. Det trenges derfor en struktur som 

legger til rette for dette. 
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The theme of this study is recruitment and retention of doctors to rural areas. Previous studies show 

that rural medical practice experiences integrated as part of medical education is a stronger "driver" 

for the choice of later rural practice than rural background during childhood and adolescence 

among potential candidates. 

 

This study reports on an evaluation of an experiment with direct allocation of internships (direct 

internship) in the county of Finnmark for candidates who have a rural background from Finnmark. 

The direct internship is a strategic measure to improve the recruitment and stabilization of doctors 

in Finnmark. This study compares the choice of workplace after internship among doctors who have 

received a direct internship in Finnmark, with candidates assigned to regular internship in Finnmark 

and in Sogn og Fjordane (a county with similar recruitment and retention problems as Finnmark). 

 

  

The direct internship arrangement gave medical students the opportunity to sign up for direct 

internship in Finnmark in their 10th semester, well ahead of the annual raffle on the regular 

internships. The direct internship arrangement was effective from August 2009 until March 2014. 

 

 

The proportion of doctors on direct internship who still worked in Finnmark in April 2014 (28.8 

percent) was nearly twice as high, compared to doctors on regular internships in Finnmark (14.9 

percent). Altogether, 39 of the 207 candidates with internship in Finnmark (18.8 per cent) worked as 

doctors in Finnmark in April 2014. This figure includes both primary care physicians (GPs) and 

doctors in specialist care. There was a slightly higher proportion working as GPs compared to those 

working in specialist care, both among candidates on direct and regular internships in Finnmark. In 

comparison, 13.8 percent of the candidates on regular internships in Sogn og Fjordane worked in 

Sogn og Fjordane in April 2014. 

 

Among the candidates with direct internship in Finnmark, we found that 17 percent were working as 

GPs in Finnmark in April 2014. In comparison, we found eight percent working as GPs in Finnmark 

among the candidates with regular internships. The corresponding GP proportion in Sogn og 

Fjordane was only five percent. 

 

Among the candidates with internship in Finnmark, 12 percent of those with direct internship 

compared to seven percent of those with regular internships were working in specialized care in the 

county. The corresponding proportion was nine percent in Sogn og Fjordane.  
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Respectively, 31 and 24 percent of female and male candidates with direct internship in Finnmark, 

worked as doctors in Finnmark in April 2014. However, there was a larger gender differences 

among the candidates with regular internship; 21 percent of the male candidates and only eight 

percent of the female candidates had employment in Finnmark. 

  

 

Among the 59 candidates with direct internship 75 percent selected internship in one of the four 

most populous municipalities in Finnmark. In April 2014 all ten candidates with direct internship in 

Finnmark still working in the county, worked as GPs in one of these four municipalities. Some 

remote areas are more prone to vacant internship positions than others in Finnmark. It is solely the 

smaller municipalities that have had vacant internship positions during the investigation period.  

Among the candidates with internship in Finnmark, still working in the county, 33 percent had a 

background from Finnmark from growing up there, while 54 percent had no geographical affiliation 

to Finnmark. For the remaining 13 percent we have no information on their geographical affiliation. 

Among those still working in Finnmark, 47 percent had a direct internship while 23 percent had a 

regular. 

 

Nevertheless, our conclusion is that the net contribution of the direct internship arrangement has 

made a difference, even if the additional doctors recruited through this special arrangement is 

limited. Furthermore, we question whether the direct internship arrangement has made an effective 

contribution to the areas with the most severe challenges; the least populated municipalities in 

Finnmark.   

 

 

It is not yet clear how the new national internship arrangement that came into force in 2013, will 

emphasized the candidates' geographical affiliation. Geographical affiliation appears to be a factor 

taken into account by employers when they choose interns in the new system. There is, however, a 

fear that in the future fewer candidates will acquire experience with rural medical practice in the new 

application-based internship system. A number of studies suggest that it is important to facilitate 

experience from rural medical practice during basic medical training especially for those candidates 

who do not have a rural background. Therefore, there is a need for an effective structure to facilitate 

this. 
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Denne studien handler om rekruttering og stabilisering av leger som arbeidskraft i 

rekrutteringssvake områder. Det empiriske utgangspunktet for studien er effekten av strategisk 

tildeling av turnusplasser som virkemiddel for å bedre rekrutteringen og stabiliseringen av leger i 

Finnmark. Studien er en evaluering av forsøket med direkte tildeling av turnusplasser til kandidater 

med geografisk tilknytning til Finnmark, for å finne ut om forsøket har hatt ønsket virkning. Den 

videre arbeidstilknytningen for kandidater som har gjennomført turnustjenesten gjennom 

direktetildeling av plass i kommunehelsetjenesten i Finnmark, er sammenlignet med kandidater 

som er tildelt ordinære turnusplasser i Finnmark og Sogn og Fjordane. 

 

Særordningen med direkte tildeling av turnusplasser i Finnmark opphører med de siste kandidatene 

som fullfører turnustjenesten i kommune våren 2014.  Samtidig er turnusordningen i Norge endret, 

fra loddtrekning om turnusplasser, til tildeling av turnusplasser basert på søknad. Flere miljøer har 

uttrykt en bekymring for at den nye turnusordningen ikke vil ha samme effekt på rekruttering til 

distrikter, som den gamle ordningen (Dagens Medisin 20.2.2014). 

 

Evalueringen er satt inn i en ramme hvor vi beskriver tenkningen bak tiltaket og trekker veksler på 

tidligere relevante studier, både nasjonalt og internasjonalt. Disse studiene presenterer ulike 

«drivere» på individuelt og strukturelt nivå som antas å påvirke rekruttering og stabilisering av leger 

som arbeidskraft i rekrutteringssvake områder. Grobler et al. (2009) peker på at det internasjonalt 

er tatt i bruk en rekke strategier av pedagogisk, økonomisk, regulatorisk og støttende art for å bedre 

rekruttering og stabilisering av leger til distrikt. Men det er generelt en stor mangel på grundige, 

vitenskapelige undersøkelser som kan dokumentere den faktiske effekten av disse tiltakene. 

Randomiserte forsøk er så godt som ikke-eksisterende på dette området. 

 

Tiltak for å øke rekruttering og stabilisering av leger til rekrutteringssvake områder bygger blant 

annet på teorien om lakseeffekten. Dette er en faktor som er knyttet til det individuelle nivået; hvor 

man har vokst opp/bodd. En persons oppvekststed er i utgangspunktet gitt og ikke noe som 

utdanningsinstitusjoner eller helsemyndigheter kan påvirke. Men man kan nyttiggjøre seg slike 

individuelle trekk ved kandidatene i student- og legerekrutteringsarbeid. For det andre presenteres 

studier av hvordan distriktsmedisinsk innhold i utdanningsløpet, for eksempel i form av 

distrikstmedisinsk fordypning og påført distriktserfaring/-eksponering gjennom praksis eller 

turnustjeneste, øker tilbøyeligheten til å velge arbeidssted i distrikt etter endt utdanning. Påført 

distriktserfaring/-eksponering er tiltak på et strukturelt nivå, som utdanningsinstitusjoner og 

helsemyndigheter kan fremme. 
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Videre i kapittel en presenteres aktuelle studier fra inn- og utland om lakseeffekten og om 

betydningen av distriktserfaring for rekruttering og hvordan turnustjenesten har fungert som 

rekrutteringskanal. I kapittel to beskrives trekk ved rekrutteringsutfordringene for legetjenesten i et 

utsatt område som Finnmark, videre beskrives særordningen som evalueres, andre tiltak som er 

rettet inn mot turnustjenesten i Finnmark og til slutt prosessen med tildeling av turnusplass. Valg av 

metode og beskrivelse av hvilket datagrunnlag evalueringen er basert på, finnes i kapittel tre. 

Resultatene av evalueringen presenteres i kapittel fire. I kapittel fem diskuteres relevansen av 

resultatene, svakheter ved evalueringsmetoden og svakheter i gjennomføringer av særordningen.  

 

Teorien om lakseeffekten er inspirert av viten om at laksen alltid kommer tilbake til elva der den var 

yngel. Den går ganske enkelt ut på at hvis man greier å utdanne mer helsepersonell fra geografiske 

områder med dårlig dekning av helsepersonell, så vil dekningen bli bedre i disse områdene. Dette 

fordi man tror at de som har sin opprinnelse her vil søke seg til tilbake til disse kommunene etter 

endt utdanning i større grad enn andre. Mange av ”lakseeffekt”-studiene er gjort med leger som 

studieobjekter.  Allerede i 1963 publiserte Torstein Bertelsen en undersøkelse hvor han påviste at 

mange norske leger vender tilbake for å arbeide i landsdelen der de er født (Bertelsen 1963).  

 
I denne artikkelen vil vi forbeholde begrepet «lakseeffekten» til å gjelde kandidatenes geografiske 

tilknytning gjennom oppvekststed/botid – ikke studiested. 

 
Som nevnt viste Bertelsen (1963) at oppvekststed spiller en rolle for hvor leger begynner å jobbe 

etter endt utdanning. Siden er det gjort flere studier i Nord-Norge, blant annet av hvor 

medisinstudentene fra Universitetet i Tromsø tar seg jobb etter endt utdanning (Forsdahl et al. 

1988, Tollan & Magnus 1993, Alexandersen et al. 2004, Aaraas & Halvorsen 2014). De nevnte 

undersøkelsene er gjort på landsdelsnivå. I alle studiene rapporteres andelen av kandidatene med 

nordnorsk bakgrunn som har valgt legejobb i Nord-Norge. Denne andelen ligger på mellom 72 og 

83 %. Selv om det er vist at kandidatene blir i landsdelen, har disse studiene ikke vist at 

kandidatene har noen større tilbøyelighet enn andre leger til å ta seg arbeid i distrikt utenfor de 

store sentraene i landsdelen. Oppfølgingsperiodene har også vært forholdsvis korte i disse studiene 

(legens to til ti første år i yrket). Vi vet derfor lite om yrkeskarrieren til disse legene i et mer 

langsiktig perspektiv. Utdanningsstatistikk dokumenterer generelt at en stor andel av de som har 

tatt høyere utdanning, blir i byene. 

 
Lakseeffekten kan ses som en hovedbegrunnelse for å bygge opp desentralisert 

utdanningskapasitet og for å innføre både geografiske kvoteordninger og en samisk kvote ved 

inntak av studenter til medisinstudiet og de helsefaglige studiene i Tromsø (Gaski et al., 2008).  
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Internasjonalt finnes det mange observasjonsstudier som har rapportert om at leger med bakgrunn 

fra distrikt er mer tilbøyelig til å praktisere i distrikt etter endt utdanning (se for eksempel Rabinowitz 

1993; Rabinowitz 1998; Stearns 2000; Laven & Wilkinson 2003; Curran & Rourke 2004; Richards et 

al. 2005). Disse har bidratt til at utvalgskriteriene for inntak til medisinstudier også internasjonalt er 

blitt modifisert for å sikre rekruttering av studenter fra distrikt (Grobler et al. 2009; Henry et al 2009). 

 
Jones et al (2012) kaller lakseeffekten ‘the rural background effect’ (RBE) og påpeker at vi vet lite 

om hvorfor denne effekten oppstår. De viser i sin studie at RBE er sterkere hos medisinstudenter 

som kommer fra et attraktivt distriktsområde og blant unge og ugifte. RBE svekkes dersom 

studentene med rural bakgrunn tidlig sosialiseres inn i urbane nettverk eller tidlig inngår parforhold. 

Hancock et al (2009) viser til studier hvor folk med distriktsbakgrunn ser seg selv som mer 

pragmatiske og felleskapstenkende enn byfolk, og bedre i stand til å takle utfordringer på grunn av 

tidligere erfaringer med motgang. Disse oppfatningene skaper en fortrolighet og fleksibilitet for 

distrikt og et skille mellom de innenfor og de utenfor. Dette innenfor-/utenforskapet kan bidra til å 

forklare ulikheter i valg av praksis og bosted blant leger med bakgrunn fra henholdsvis by og 

distrikt.  

 

Internasjonalt er det gjort en rekke studier som beskriver hvordan faglig fordypning i distriktsmedisin 

i løpet av studiet og det å ha gjennomført deler av utdanningen, praksisen eller turnustjenesten i 

distrikt, øker tilbøyeligheten til å velge arbeidssted i distrikt etter endt utdanning. Australske 

myndigheter har utviklet et program for å fremme distriktsmedisinsk helseutdanning og praksis (The 

Rural Clinical Training and Support Program). En del av dette programmet innebærer å støtte 

driften av Rural Clinical Schools (RCS). Det finnes i dag 17 RCS’er ved 16 ulike universitet i 

Australia1. En ny studie viser effekten av RCS’en ved University of Western Australia. Studien 

inkluderer 1017 studenter uteksaminert i perioden 2002-2009, hvor 248 (25,4 %) hadde deltatt i 

RCS. Her innebærer RCS at studentene tar 5. året på medisinstudiet med faglig fordypning i 

distriktsmedisin lokalisert på ett av 13 steder i distrikt. Studien viser at 16 prosent av de som tok 5. 

året med RCL senere arbeider i distrikt, sammenlignet med de som tok 5.året på campus hvor 

tilsvarende andelen var nede i 5 prosent (Playford et al 2014). Videre viser studien at det var fire 

ganger mer sannsynlig at kandidater med urban bakgrunn som tok RCS, jobbet i distrikt opptil 10 år 

etter at de var uteksaminert, sammenliknet med kandidater med urban bakgrunn som ikke tok RCS. 

Effekten av kombinasjonen urban bakgrunn og RCS målt som andel i legejobb i distrikt etter endt 

utdanning, var den samme som effekten av å ha distriktsbakgrunn ved opptak til legestudiet. Dette 

viser at det er mulig å oppnå en effekt tilsvarende lakseeffekten ved påført distriktserfaring/-

eksponering i løpet av legestudiet.  

 

                                                

1
 http://www.health.gov.au/clinicalschools (lastet ned 14. april 2014). 

http://www.health.gov.au/clinicalschools
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En ny undersøkelse blant leger og sykepleiere som jobbet i Finnmark og Tromsø (Abelsen 2013) 

viser også at det å ha deler av utdanningen fra distrikt, gir en større tilbøyelighet til å velge 

arbeidssted i distrikt. Sistnevnte undersøkelse skiller ikke på om dette gjelder praksis under 

utdanning eller turnustjeneste. Undersøkelsen viser også at de som har distriktsbakgrunn i større 

grad enn andre velger arbeidssted i distrikt. Effekten av å ha deler av utdanningen fra distrikt er i 

denne studien sterkere enn effekten av det å ha distriktsbakgrunn. Funnet bekrefter den positive 

effekten av påført distriktserfaring/-eksponering i løpet av utdanningen for seinere praksis i distrikt. 

 
I Canada er det et økende antall medisinerutdanninger som benytter satellittstudiesteder og kliniske 

treningssteder for å gi sine studenter praksisnær erfaring med distriktsmedisin. Northern Ontario 

School of Medicine (NOSM) er et eksempel på en slik distribuert medisinerutdanning, med sine 

viktigste studiesteder i distrikt. Northern Ontario er en region som i geografisk utstrekning er 

omtrent på størrelse med Tyskland og Frankrike kombinert med en relativt liten befolkning på ca 

800 000 i 2012. NOSM er et felles initiativ fra to universiteter som ligger ca 1 100 km fra hverandre. 

NOSMs mandat er å forbedre tilgang og kvalitet på helsetjenester i Nord-Ontario. De første 

studentene ble tatt opp i 2005. Det søkes aktivt å rekruttere studenter fra Nord-Ontario eller fra 

lignende nordlige distriktsområder. Den kliniske utdanningen foregår spredt på 70 ulike 

undervisningsenheter. De studentene som fullfører opplæringen og velger å praktisere her, er 

kvalifisert for ytterligere finansiering fra program for nedbetaling av studielån. NOSM er nytt og det 

for tidlig å vurdere den langsiktige virkningen på legeforsyningen i Nord-Ontario. Det er imidlertid 

antydet at ca 70 prosent av de som er utdannet ved NOSM er i videre klinisk trening (turnus) i 

allmennmedisin i rurale regioner (Ono et al. 2014). 

 

Turnustjeneste er en praksisperiode som frem til nå har vært betraktet som en god 

rekrutteringskanal for distriktsområder, da turnusordningen har distribuert kandidater til henholdsvis 

et halvt og ett års praksis i kommunehelsetjenesten og ved lokalsykehus. 

 

Straume og Shaw (2010) har undersøkt hvor turnusleger som hadde turnustjeneste i Finnmark tok 

sin første jobb etter turnustjenesten. Undersøkelsen omfatter 233 kandidater som var i kommunal 

turnustjeneste i løpet av perioden 1999-2006. Turnustjenesten i Finnmark innebar i denne perioden 

en ny, lokal ordning med økt faglig og sosial støtte gjennom gruppebasert veiledning i tillegg til 

turnusveiledningen i legepraksisen hvor kandidaten var plassert. Den gruppebaserte veiledningen 

ble gjennomført i 3 samlinger av 1-3 dagers varighet. I gruppene ble kandidatene oppfordret til å 

diskutere de utfordringene de hadde møtt i praksis. Samtidig ga gruppene en mulighet for 

etablering av et faglig og sosialt fellesskap. Ordningen ble så innført i hele landet. Blant 

turnuslegene var det 83 (45,9 %) som tok sin første jobb i Finnmark. Blant de totalt 43 kandidatene 

som hadde bakgrunn fra Nord-Norge var det hele 31 (88,6 %) som tok sin første jobb i Finnmark.  

En oppvekst i Nord-Norge og turnustjeneste Finnmark tilsa at det var åtte ganger større sjanse for 
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at legene tok sin første jobb i Finnmark, sammenliknet med de som var vokst opp i Sør-Norge. 

Studien indikerer at legerekrutteringen til Finnmark kan bedres ved å velge turnusleger med 

nordnorsk bakgrunn og gi kandidatene utvidet og tilpasset faglig og sosial støtte under 

turnustjenesten. 

 
Det er grunn til å tro at turnusfylket er bestemmende for den videre yrkeskarrieren også andre 

steder i Norge. En spørreundersøkelse fra Sogn og Fjordane i 2004, viser at over 60 prosent av 

legene som svarte, hadde vært i fylket som turnusleger eller assistentleger (Larsen, 2004). 

 
Hogenbrink et al. (2011) viser til at det er velkjent at treningsperioder etter medisinstudiet, 

tilsvarende norsk turnustjeneste hvor kandidatene eksponeres for distriktspraksis, bidrar til å øke 

rekrutteringen til allmennpraksis i distrikt både i USA og i Canada. Det er imidlertid få studier som 

viser slike effekter utenfor allmennpraksis i distrikt. Hogenbrink et al (ibid) har studert effekten av 

Northeastern Ontario Postgraduate Sceciality (NOPS) program. Programmet gir treningsopphold av 

2-24 ukers varighet for spesialisering i anestesiologi, indremedisin, psykiatri og kirurgi i nordøst- 

Ontario i Canada. Studien avdekker en positiv sammenheng mellom deltakelse i NOPS 

programmet og påfølgende praktisering som spesialist i nordøst-Ontario. Studien gir ikke grunnlag 

for å konkludere om det er de lange nordlige treningsoppholdene som har effekt eller om 

kandidatene i utgangspunktet har en disposisjon for nordlig praksis. Det er imidlertid klart at disse 

som ferdige spesialister, i større grad praktiserte i nordøst-Ontario.  
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Ubesatte legestillinger i distriktene i Norge har vært en utfordring i mange år. Ulike tiltak er 

gjennomført for å forsøke å fordele legestillingene og regulere legemarkedet (Skoglund, 2013). 

Blant tiltakene for å fordele legestillinger, er etableringsloven fra 1979 (opphevet i 1983), 

beordringsloven (fra 1988), legefordelingsavtalen (fra 1989), stillingsstrukturavtalen (fra 1985), 

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (fra 1999), og sist en avvikling av 

kvotefordelingssystem og søknader om opprettelse av legestillinger til sykehusene i 2013.  

 
Den gamle turnusordningen, hvor turnussted ble avgjort ved loddtrekning, hadde en struktur som la 

til rette for at også distriktskommuner fikk fylt opp sine turnusplasser hvert halvår. Med ny 

turnusordning er det foreløpig uklart hvorvidt like mange turnusleger får distriktserfaring gjennom 

turnustjenesten. Fra Sverige vet vi at mange foretrekker å vente på turnusplass ved de store 

universitetssykehusene fremfor å ta tjeneste ved sykehus i distriktene til tross for at disse kan ha 

topp evaluering som læringssted (Sveriges Yngre Läkares Förening, 2013 )  

 

 

Vi oppfatter «utsatte distrikt» som kommuner som historisk har hatt utfordringer med å rekruttere 

leger. Allerede på 1970-tallet hadde Finnmark og deler av Vestlandet den dårligste legedekning i 

primærhelsetjenesten (Skoglund, 2013).  

 
Vi har forutsatt at rekrutteringsutfordringene i Finnmark og Sogn og Fjordane har vært tilnærmet like 

de siste årene. Det mangler imidlertid presise og sammenlignbare data for å beskrive dette tilbake i 

tid. Vi vet at kun 42 prosent av spesialistlegestillingene i Finnmark var besatt i 2005, men mangler 

tilsvarende tall for Sogn og Fjordane. Forutsetningen om like rekrutteringsutfordringer hviler dermed 

på beskrivelsene ved oppstart av særordningen for turnusplasser, hvor det nettopp er Finnmark og 

Sogn og Fjordane som omfattes av ordningen.  

 
I dag viser antallet fastlegehjemler som står som ledige på nettstedet Min fastlege2 (det vil si at det 

ikke er oppført navn på hjemmelen), at for Finnmark sin del er 11 av 100 hjemler (11 prosent) 

ledige eller betjent av vikar. På i alt 7 av hjemlene i Finnmark er det ikke ført opp navn på vikaren. 

Listene er å finne i kommunene Tana, Hasvik, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik og Lebesby (2 hjemler). 

For Sogn og Fjordane er 4 av 123 hjemler (3 prosent) ledige/betjent av vikar pr april 2014. Det vil si 

at det er en større andel ledige hjemler i Finnmark. Andelen ledige spesialistlegehjemler i de to 

fylkene er imidlertid tilnærmet lik i dag; 22 prosent i Finnmark og 21 prosent i Sogn og Fjordane3.   

                                                

2
 www.nav.no/minfastlege 

3
 Basert på opplysninger fra Finnmarkssykehuset og fra Helse Førde (sistnevnte basert på tall fra 

Legestillingsregisteret). 
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Rundskriv IS-9/2005 fra Sosial- og helsedirektoratet (SHD) beskriver en nyordning for tildeling av 

turnusplasser i Finnmark og Sogn og Fjordane. Begrunnelsen for versjon 1 av særordningen med 

direkteplasser var at turnusplasser i fylkene ble stående tomme. Det var forventet at særordningen 

skulle bidra til å unngå dette, og at dette på sikt kunne ha en gunstig innvirkning på rekruttering av 

leger til de aktuelle fylkene (brev fra SHD til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 10. desember 

2007). 

 
Ordningen som ble lansert, innebar at legestudenter med påbegynt 10. semester ble gitt anledning 

til å melde seg direkte til turnustjeneste i Finnmark og Sogn og Fjordane. Dette ga medisinstudenter 

fra både inn- og utland muligheten til å få direktetildelt turnusplass i disse to fylkene ca. ett år før de 

ordinære trekningslister ble utlagt («først til mølla»-prinsippet). Kandidatene med direktetildelt plass 

for sykehusturnus fikk også preferanse for valg av kommune for tjeneste i kommuneturnus.  

 

Særordningen viste seg å bli veldig populær, sett i lys av at det var stor konkurranse om å få 

gjennomført turnusen uten ventetid. Etter hvert som kullene på de ulike medisinstudiene har blitt 

større og ordningen er blitt mere kjent, har dette også gitt ugunstige sideeffekter. Disse er beskrevet 

i henvendelser til SHD, både av Helse Nord RHF (26. mars 2007) og Fylkesmannen i Finnmark 

(18.4.2007): en del studenter med et reelt ønske om fremtidig karriere i Finnmark har ikke fått 

turnus i Finnmark, fordi alle plassene allerede er oppfylt av kandidater som ønsket forsikring om 

rask turnustjeneste.  Det vil si at ferdig utdannede kandidater med sterk geografisk tilknytning til 

Finnmark ikke klarte å skaffe seg turnusplass i eget fylke. Dette ble sett på som uheldig siden 

rekrutteringsarbeidet overfor turnuslegene danner grunnlaget for de videre 

rekrutteringsprogrammene i Finnmark, både innen spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er 

oppsummert at man i Sogn og Fjordane ikke har opplevd dette som problem (brev fra SHD 5. juli 

2007), og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ønsket derfor ingen endring i særordningen. 

 
Ut fra dokumentene i saken, ser det ut som om man i versjon 1 av særordningen nådde målet med 

å fylle opp turnusplassene i utsatte distrikt. Det ble argumentert med at folk søkte direkteplass i 

Finnmark for å sikre rask gjennomføring av turnustjenesten, og at dette fortrengte kandidater med 

tilknytning til fylket som ønsket seg plass der. 

 

På bakgrunn av at turnusplassene på særordning i Finnmark ble fylt opp av kandidater uten reelt 

ønske om karriere i Finnmark, men med ønske om å slippe venting for å avvikle turnustjenesten, 

ble det tatt initiativ til en ny særordning. 
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I brev fra Helse Nord RHF til Sosial- og helsedirektoratet (26. mars 2007) ble det foreslått at inntil 

10 av de 20 sykehusturnusplassene i Finnmark skulle tildeles kandidater med geografisk tilknytning 

til fylket, og at tilsvarende distriktskvote skulle innføres for kommuneturnusplasser. Fylkesmannen 

ba om at det skulle innføres tidsfrist for påmelding til ordningen, og «først-til-mølla»-prinsippet 

skulle stoppes. I brev fra SHD 5. juli 2007 ble det påpekt at Helse Nord RHF skulle lage forslag til 

klare definisjoner av «geografisk tilhørighet».  I samme brev ble det bestemt at gjeldende 

særordning skulle avvikles umiddelbart. 

 
Helse Nord RHF foreslo kriterier for geografisk kvotering ved fordeling av turnusplasser i Finnmark, 

inkludert forslag til administrering av ordningen (brev 17.9 2007 til SHD). Forslaget var drøftet med 

Fylkesmannen i Finnmark, og man var samstemte om dette. Utgangspunktet for forslaget var de 

kriterier for geografisk kvotering som er anvendt ved opptaket til medisinstudiet i Tromsø. 

 
10. desember 2007 ble det foreslått endring i forskrift om turnustjeneste for leger vedrørende 

særordning ved søknad om direkte tildeling av plass i enkelte fylker (brev fra SHD til HOD): en 

særordning der kandidater med geografisk tilknytning gis fortrinnsrett til turnusordning i de aktuelle 

fylkene. Et nytt femte ledd i turnusforskriften ble foreslått som hjemmel for særordningen, med 

virkning fra hovedvalg av turnusplass for turnusstart 15. august 2009:   

 

”Sosial- og helsedirektoratet kan opprette særordninger som tar sikte på å sikre at utsatte 

distrikt tildeles nødvendig antall turnusleger, og at tildelingen kan bidra til en mer stabil 

legedekning. Slik særordning kan gi fortrinnsrett til nærmere bestemte turnusplasser for 

kandidater med geografisk tilknytting til distriktet.” 

 

Det ble videre sagt at informasjon om ordningen må være på plass senest 1. mai 2008. Kriteriene 

for geografisk tilhørighet ble imidlertid endret noe. 

 

18. juni 2009 ber HOD Helsedirektoratet om å sette i gang en forsøksordning der kandidater med 

geografisk tilknytning til Finnmark gis fortrinnsrett til turnustjeneste i nevnte fylke. Det slås videre 

fast at forsøket skal ha en varighet på tre år, og skal evalueres i etterkant slik at det kan vurderes 

om forsøket har hatt ønsket virkning. I en epost fra Helsedirektoratet 2. september 2009 til SAFH, 

hvor man viser til brevet fra departementet, bes de om å sette i gang forsøksordning med direkte 

tildeling av turnusplass i Finnmark.    

 

Det er to kategorier av kandidater som kan få direktetildeling av turnusplass gjennom 

særordningen:  
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Kategori 1: Kriteriene for å ha geografisk tilknytning til fylket er at søker har bodd i fylket i minst ti av 

de siste årene før påbegynt medisinsk grunnutdanning, eller at en av søkerens foreldre har bodd i 

fylket de 16 siste årene før søknad om turnusplass. Geografisk tilknytning skal dokumenteres med 

bostedsattest fra Folkeregisteret.4   

 
Kategori 2: Særordningen med direktetildeling har imidlertid også en kategori 2 av kandidater, som 

ikke har geografisk tilknytning til fylket, men som har søkt innen fastsatt frist om direktetildeling av 

plass (kategorien er formulert som «andre som søker om direktetildeling av plass»).  

 

I 1997 ble det etablert et veiledningsprogram for turnusleger i Finnmark. Veiledningsprogrammet, 

sammen med turnustjenesten i Finnmark, ble evaluert i 2010 (Straume og Shaw, 2010), og man 

konkluderte med gode effekter med hensyn til rekruttering til videre arbeid i fylket. 

Veiledningsprogrammet ble landsomfattende i 2004.5  

 
Formelt sett er ikke opplegget for turnustjeneste i kommunehelsetjenesten i Finnmark annerledes 

enn i andre fylker. Imidlertid gjør man i praksis en vri i opplegget, ved at gruppeveiledningene og 

akuttmedisinkurset desentraliseres, og man bruker lokale fagfolk (både vanlige ambulansepersonell 

og fastleger). På denne måten vektlegges det at læring og fagutvikling skjer lokalt, og at «vanlige» 

helsearbeidere er samarbeidspartnere i dette. Dette til forskjell fra andre fylker, hvor man samler 

turnuslegene på sentrale steder og i noen grad bruker veiledere som er ute av praksis og i 

akademiske stillinger.6  

 

I gammel ordning var det slik at på slutten av medisinstudiet kunne kandidater søke om særplass, 

barneplass eller direkteplass i turnustjenesten. På bakgrunn av dette ble turnusplass i sykehus først 

tildelt. De som fikk direkteplass i Finnmark fikk også sykehustjeneste i Finnmark. I løpet av 

turnustiden i sykehus ble det avklart hvor kandidatene skulle ha turnusplass i 

kommunehelsetjenesten. Det var Statens autorisasjonskontor for helsetjenesten (SAFH, senere 

SAK) som utarbeidet oversikter over hvilke kandidater som ble tildelt turnusplass i 

kommunehelsetjenesten i hvert fylke. Av kvoten på direkteplasser pr kull, ble de med geografisk 

tilknytning tildelt først. Dersom det fortsatt var plasser igjen, ble disse tildelt de som søkte uten 

tilknytning, så langt disse plassene rakk (Brev fra Helsedirektoratet 12. desember 2007). Hele 

denne prosessen ble gjort på SAK. 

                                                

4
 Helse Nord RHF hadde opprinnelig foreslått en annen definisjon av geografisk tilknytning, som blant annet innebar at 

også kandidater med samboer/ektefelle med geografisk tilknytning til fylket, skulle regnes i gruppen med geografisk 
tilknytning. SHD åpnet imidlertid ikke for at disse skulle prioriteres. 
5
 www.legejobber.no/Nyheter/Turnuslegenes-tøffe-start/ 

6
 Opplysninger fra Helen Brandstorp, turnusveileder i Troms og tidligere turnusveileder i Finnmark.  
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Videre tildeling skjedde i regi av fylkesmennene. Det skjedde ofte endringer fra tidspunktet når 

listen med kandidater som skulle ha turnusplass i Finnmark ble sendt ut fra SAK, og frem til 

turnuslegene faktisk var plassert ute i kommunene. Det var permisjoner grunnet graviditeter, bytter 

mellom kommuner og fylker osv. Særplasser (S) og barneplasser (B) ble tildelt først7. Deretter ble 

direkteplasser (D) tildelt, det skjedde ved loddtrekning blant kandidater med geografisk tilknytning til 

fylket (kategori 1) og andre kandidater som hadde søkt innen fastsatt tidsfrist om direktetildeling av 

plass (kategori 2). Til slutt foregikk hovedtildelingen, som ble styrt av kandidatenes 

trekningsnummer (Brev fra SAFH 29. mars 2010). 

 

 

Hovedproblemstilling 

Hovedproblemstillingen for evalueringen er:  

 

Har forsøket med direkte tildeling av turnusplasser til kandidater med geografisk tilknytning 

til Finnmark hatt ønsket virkning?  

 

Vi forstår «ønsket virkning» med at særordningen med direkteplasser sikrer  

at utsatte distrikt tildeles turnusleger i sine turnuslegestillinger, og  

 at tildelingen bidrar til å sikre en mer stabil legedekning i utsatte distrikt, ved at de som har 

fått direkteplassene i etterkant tar seg jobb der og eventuelt blir værende over tid   

 

Delproblemstillinger 

  

Nødvendig antall turnusleger tildeles til utsatte distrikt  

1. Hvor mange turnusplasser har stått tomme i perioden 2009-2013 i Finnmark og Sogn og 

Fjordane?  

2. I hvilke kommuner i Finnmark har kandidatene med direkteplass fylt turnusplassene? 

Innebærer dette noen sentraliseringstendens? Er det kandidatene med direkteplass eller de 

med ordinær plass som har fylt turnusplassene i de utsatte kommunene?  

 
I hvilken grad har særordningen bidratt til rekruttering til en mer stabil legedekning?  

1. Hvor har det blitt av kandidatene etter turnustjenesten?  

a. De som hadde direkteplass i Finnmark? 

b. De som hadde ordinær turnusplass i Finnmark? 

c. De som hadde ordinær turnusplass i Sogn og Fjordane?  

 

                                                

7
 Retningslinjene for tildeling av turnusplasser i kommunehelsetjenesten (Rundskriv IS-9/2005) 
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2. I hvilken grad finner vi disse legene igjen i legejobber i henholdsvis Finnmark og Sogn og 

Fjordane etter turnus? Ble de i kommunehelsetjeneste/spesialisthelsetjeneste?  

Er det slik at de turnuslegene som blir igjen i Finnmark, har hatt turnustjeneste i spesielle 

kommuner – uavhengig av om de har hatt direkteplass? 
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Karrierevalg for kandidater med direkteplass i Finnmark er sammenlignet med kandidater med 

ordinær turnusplass i Finnmark og kandidater med ordinær turnusplass i et annet rekrutteringssvakt 

fylke. Sogn og Fjordane er valgt, blant annet siden nettopp Sogn og Fjordane og Finnmark deltok i 

versjon 1 av særordningen (2005-1. halvår 2009) med begrunnelse om at begge fylkene har 

rekrutteringsproblemer.  

 
Finnmark har en befolkning på ca. 75 000 fordelt på 19 kommuner, mens Sogn og Fjordane har ca. 

109 000 innbyggere fordelt på 25 kommuner. Mens Finnmark har 4 store kommuner (6 000 

innbyggere eller mer) og 15 små (færre enn 6 000 innbyggere), har Sogn og Fjordane 5 store og 20 

små kommuner. Finnmark har to sykehus, mens Sogn og Fjordane har tre.  

 
Etikk 

Evalueringen er meldt til Personvernombudet for forskning, der det er registrert som prosjekt 

nummer 38884.  

 

 

Kandidater som omfattes av evalueringen, er de med turnusstart i kommune fra august 2009 til 

august 2013. Tabell 1 viser hvilke turnuskull som er inkludert og antallet kandidater på 

direkteplass og ordinær plass i Finnmark og i Sogn og Fjordane. 

 

 Kandidater på direkteplass 

i Finnmark 

Kandidater på ordinær plass i 

Finnmark 

Kandidater på ordinær plass i 

Sogn og Fjordane 

 menn kvinner totalt menn kvinner totalt menn kvinner Totalt 

August 2009 5 6 11 11 3 14 14 7 21 

Februar 2010 3 6 9 3 12 15 7 9 16 

August 2010 1 1 2 14 12 26 8 15 23 

Februar 2011 0 0 0 10 9 19 8 12 20 

August 2011 2 8 10 7 8 15 11 8 19 

Februar 2012 0 4 4 9 8 17 12 6 18 

August 2012 3 3 6 11 5 16 9 14 23 

Februar 2013 1 5 6 6 6 12 9 11 20 

August 2013 2 9 11 5 9 14 8 13 21 

Totalt (antall) 17 42 59 76 72 148 86 95 181 

Totalt (prosent) 29 71 100 51 49 100 48 52 100 
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For å lage fremstillingen i Tabell 1 har vi tatt utgangspunkt i følgende typer lister8 utarbeidet hvert 

halvår:  

 Listene Fylkesmannen får over tildelte turnusleger for hvert halvår fra SAK (tidligere SAFH) 

 Listen som Fylkesmannen sender tilbake til SAK med faktiske tildelinger  

 Fylkesmannens interne adresselister over turnuslegene  

 
Kandidater med særplass (S) er ikke inkludert i evalueringen. For å identifisere kandidatene med 

kommuneturnus i Finnmark og sykehusturnus i annet fylke, er det tatt utgangspunkt i adresselistene 

fra SAK (Liste 1). Fylkesmannen i Finnmark knytter et forbehold til at det kan være feil i oversikten, 

eller at listene ikke er utfyllende.9  

 

Tabell 1 viser at totalt varierte antallet kandidater med turnus i kommunehelsetjenesten i Finnmark 

på enten direkteplass eller ordinær plass, mellom 19 og 28 for perioden august 2009 - august 

2013.10 I Sogn og Fjordane varierte antall kandidater med kommuneturnus i fylket mellom 16 og 23 

i samme periode. 

 

Kandidater på særordningen med direkteplass kategori 1 og 2 

Tabell 1 viser at det i undersøkelsesperioden var 59 kandidater som ble tildelt direkteplass i 

Finnmark, og som har tatt plassen i bruk i perioden som evalueres.11 Av disse er 29 prosent menn, 

og 71 prosent kvinner. Det har ikke vært mulig i etterkant å spore hvem av kandidatene med 

direkteplass som ble tildelt plass på grunn av geografisk tilknytning til Finnmark (kategori 1) og 

hvem som ikke hadde geografisk tilknytning til Finnmark kategori 2.  Saksbehandler hos 

Fylkesmannen i Finnmark anslår imidlertid ut fra personalkunnskap, at godt over 50 prosent hadde 

geografisk tilknytning, men at noen hadde geografisk tilknytning gjennom parforhold og at noen 

hadde geografisk tilknytning av et noe mindre omfang (f.eks kortere botid) enn kravene for å 

komme i kategori 1. SHD åpnet i utgangspunktet ikke for at også kandidater med samboer/ektefelle 

med geografisk tilknytning til fylket, skulle regnes i gruppen med geografisk tilknytning, og dermed 

inngå i kategori 1. I SAKs lister ble det ikke notert hvem som hadde lokal tilhørighet. I 

Fylkesmannens loddtrekning av direkteplasser ble det i praksis ikke skilt mellom de to gruppene. 

                                                

8
 Vi har tatt utgangspunkt i lister fra SAK (Liste 1) med tildelte turnusleger for hvert halvår. Fylkesmennene sjekker 

listene opp mot utsettelser, permisjonssøknader og lignende for å luke ut eventuelle feil. Liste 2 er den listen som de 
sendte tilbake til SAFH over fordelingen. Liste 3 er fylkesmennene sin interne adresseliste over turnuslegene, som viser 
hvilken kommune og legekontor kandidatene er plassert i. 
9
 For 12 av kandidatene på ordinær turnusplass, mangler vi opplysninger om sted for sykehusturnus. Dette er alle 

kandidater som har fått tildelt turnus i kommunehelsetjenesten i Finnmark etter at SAK har sendt ut sine lister med 
tildelte turnusplasser i Finnmark. Vi har derfor antatt at alle de 12 har hatt sykehusturnus i et annet fylke.   
10

 Alle inkludert. 
11

 I tillegg var det fire kandidater som ikke tok direkteplassen i Finnmark i bruk, alle disse var kvinner som fikk tildelt 
plass i 2013, slik at svangerskapspermisjoner og forsinkelse i gjennomføringen av turnustjeneste kan være en mulig 
forklaring. 
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Alle inngikk i samme trekning. Det har derfor ikke vært mulig å fremskaffe data om hvilke kandidater 

på direkteplass som hadde geografisk tilknytning til Finnmark.  

 

Tabell 1 viser at antall kandidater med direkte tildelte turnusplass varierer mellom 0 og 11 pr halvår 

i undersøkelsesperioden. Antallet kandidater med kommunal turnusstart i februar er 

gjennomgående lavere enn i august. Noe av dette kan muligens forklares med at studentene fra 

UiT i størst grad starter turnustjenesten om høsten. Det er flere med utdanning fra utlandet i 

vårkullet. Disse har trolig mindre kunnskap om muligheten for å søke direkteplass.  

 

Kandidatene på ordinær turnusordning i Finnmark 

Tabell 1 viser videre at det i undersøkelsesperioden var 148 kandidater som ble tildelt turnusplass 

på ordinær ordning i Finnmark, og som tok plassen i bruk i undersøkelsesperioden.12 Av disse er 51 

prosent menn, og 49 prosent kvinner. Antall kandidater hvert halvår varierer mellom 11 og 24. Det 

er flest på ordinær ordning de halvårene det er få på direkteplass, og omvendt.  

 

Det er pekt på at det har vært varierende informasjon om eksistensen av ordningen med 

direkteplass (jfr. brev fra Fylkesmannen i Finnmark til SHD 18.4.2007). Vi antar at dette er en viktig 

årsak til at en del av de som har geografisk tilknytning til Finnmark, ikke har benyttet seg av 

ordningen.  

 

Geografisk tilhørighet til Finnmark 

Tildelende myndigheter har i utgangspunktet ikke registrert hvilke av kandidatene som har 

geografisk tilknytning til Finnmark, verken på direkteplass eller på ordinær plass.  Vi har forsøkt å 

kartlegge hvilke kandidater som har geografisk tilknytning til Finnmark, dette gjelder kandidater på 

både direkteplass og ordinærplass, som i dag arbeider i Finnmark.  Dette er gjort fordi 

særordningen med direkteplass er basert på logikken om lakseeffekten. Kartleggingen av 

geografisk tilhørighet er gjort ved bruk av eget nettverk, blant annet samtaler med ansatte hos 

Fylkesmannen i Finnmark, fastleger og ansatte i spesialisthelsetjenesten. I dette forsøket på 

kartlegging, har vi begrenset oss til å avgrense geografisk tilhørighet til Finnmark, til om kandidaten 

selv har bodd i Finnmark i oppveksten. Dette er en avgrensning som er noe ulik både 

avgrensningen som formelt ligger til grunn for særordningen, og avgrensningen som er brukt i 

praksis. Dette er imidlertid en håndterbar avgrensning som vi anser for å være bedre enn ingen 

avgrensning. 

 

 

 

                                                

12
 I tillegg var det 19 kandidater som ble tildelt turnusplass i Finnmark (fordelt over hele perioden fra 2009 til 2013), 

men som ikke tok den i bruk. 
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Kandidater på ordinær turnusordning i Sogn og Fjordane 

Antallet kandidater på ordinær turnusordning i Sogn og Fjordane i den aktuelle perioden er 181. Av 

disse er 48 prosent menn, og 52 prosent kvinner.  

 

Data om selvvalgt arbeidssted 

De første kullene som er inkludert i undersøkelsen hadde arbeidet ved selvvalgt arbeidssted i drøyt 

fire år, da data om selvvalgte arbeidssteder ble samlet inn i denne undersøkelsen. Det siste kullet 

som omfattes av studien, avsluttet sin turnustjeneste 28. februar 2014, og hadde på dette 

tidspunktet nettopp begynt å arbeide ved sitt første selvvalgte arbeidssted. 

 

For å kartlegge selvvalgt arbeidssted pr. april 2014, har vi benyttet to typer data om 

arbeidstilknytning for kandidatene som har hatt kommuneturnus i Finnmark eller Sogn og Fjordane i 

undersøkelsesperioden. For det første har vi kartlagt hvilke av kandidatene, som i dag arbeider som 

fastlege i henholdsvis Finnmark eller Sogn og Fjordane. Lister i MinFastlege er lagt til grunn13. For 

det andre har HR-personell ved henholdsvis Finnmarkssykehuset og ved Helse Førde gått 

igjennom navnelistene over kandidater med turnustjeneste i henholdsvis Finnmark og Sogn og 

Fjordane og merket av de som arbeider der. Begge typer registreringer ble gjort i april 2014. 

 

Vi har forsøkt å sjekke ut hvilke leger som går i de vakante fastlegehjemlene. På listene fra 

MinFastlege er det i alt 7 hjemler i Finnmark og 4 hjemler i Sogn og Fjordane hvor det ikke er 

oppgitt navn på legen. Det finnes opplysninger på kommunenes nettsider om navn på disse legene 

i fire av de 11 hjemlene (3 i Finnmark og 1 i Sogn og Fjordane). Av disse finner vi at en vikar i 

Finnmark og en vikar i Sogn og Fjordane har hatt turnustjeneste i fylket.  

 

Analysen består i første rekke av enkle opptellinger og sammenligning av prosentandeler.  

 

Kandidatene som vi studerer arbeidstilknytningen til, utgjør hele populasjonen av turnusleger med 

kommuneturnus i enten Finnmark eller Sogn og Fjordane. Det er derfor ikke gjort noen testing av 

om en forskjell er en signifikant forskjell; alle forskjeller som finnes oppfattes altså som forskjeller, 

uansett hvor små de er eller hvor liten N er. Hvorvidt forskjellene er praktisk signifikante, tas opp i 

diskusjonen. 

 

 

 

 

 

                                                

13
 https://tjenester.nav.no/minfastlege 
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I denne delen skal vi forsøke å lage et bilde av rekrutteringen av turnusleger til jobb i Finnmark, og 

hvordan dette ser ut fra år til år.  

 

Tabell 2 viser at andelen av de med direkte tildelt turnusplass som fortsatt jobber i Finnmark i dag 

(28,8 prosent), er nær dobbelt så stor sammenlignet med kandidater på ordinær turnusplass i 

Finnmark (14,9 prosent). Til sammen arbeider 39 av de 207 kandidatene (18,8 prosent) som i 

undersøkelsesperioden hadde kommuneturnus i Finnmark, i fylket i dag.  Dette gjelder både de 

som jobber som fastleger og de som er leger i spesialisthelsetjenesten. Det er en noe høyere andel 

som jobber som fastleger enn i spesialisthelsetjenesten, både blant kandidater med direkteplass og 

med ordinær turnusplass i Finnmark. Til sammenlikning jobber 13,8 prosent av kandidatene som 

har hatt turnus i Sogn og Fjordane, i Sogn og Fjordane i dag.   

 
Blant kandidatene på direkteplass i Finnmark, finner vi 17 prosent i jobb som fastleger i Finnmark i 

dag. Til sammenligning finner vi at åtte prosent av kandidatene på ordinær turnusordning i 

Finnmark arbeider som fastleger i fylket i dag. Tilsvarende andel i Sogn og Fjordane er kun fem 

prosent.  

 
Blant kandidatene med direkteplass i Finnmark, er det 12 prosent som i dag arbeider i 

spesialisthelsetjenesten i fylket. Til sammenligning gjelder dette kun sju prosent av kandidatene på 

ordinær turnusordning i Finnmark. Tilsvarende andel er ni prosent i Sogn og Fjordane. 

 

 Kandidater på 

direkteplass i 

Finnmark  

Kandidater ord. 

turnusordning i 

Finnmark  

Kandidater i 

Finnmark, totalt  

Kandidater i 

Sogn og 

Fjordane  

Totalt 

 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall  Prosent Antall  Prosent 

Som fastleger 10 16,9 12 8,1 22 10,6 9 5,0 32 8,2 

I spesialisthelsetjeneste 7
14

 11,8 10 6,8 17 8,2 16 8,8 34 8,8 

Totalt i turnusfylket 17 28,8 22 14,9 39 18,8 25 13,8 66 17,0 

Utenfor turnusfylket 42 71,2 126 85,1 168 81,2 156 86,2 322 83,0 

Totalt 59 100 148 100 207 100 181 100 388 100 

 

 

 

 

                                                

14
 I tillegg kommer 4 som var ferdig med turnustjeneste i kommunehelsetjenesten pr. 1.3.2014 og som arbeider på 

timesbasis i ledsagertjenesten. 
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Kjønnsforskjeller 

Tabell 3 viser at henholdsvis 31 og 24 prosent av de kvinnelige og de mannlige kandidatene på 

direkteplass, arbeider i Finnmark i dag. Det er imidlertid store kjønnsforskjeller blant kandidatene 

med ordinær plass; hele 21 prosent av de mannlige kandidatene og kun åtte prosent av de 

kvinnelige kandidatene har i dag arbeidstilknytning til Finnmark. Blant de mannlige kandidatene i 

Sogn og Fjordane er det 19 prosent som arbeider i fylket i dag, mens andelen blant de kvinnelige 

kandidatene er 12 prosent. 

 

Videre er det kjønnsforskjeller i valg av sykehus eller primærhelsetjeneste; flest menn blir fastleger 

og flest kvinner velger sykehus.  

 

 Kandidater med 

arbeidstilknytnin

g til fylket 

Kandidater med 

arbeidstilknytning til fylket, 

fordelt på fastlege og 

spesialisthelsetjeneste 

Kandidater uten 

arbeidstilknytning 

til fylket  

Totalt 

  Som 

fastleger 

I spesialist-

helsetjeneste 

  

 Antall Prosent Antall Antall Antall Prosent Antall Prosent 

Menn dir plass Finnmark  4 24 3 1 13 76 17 100 

Menn ord. plass Finnmark 16 21 10 6 60 79 76 100 

Menn Sogn og Fjordane 14 19 8 6 72 84 86 100 

Totalt menn 34 19 22 12 145 81 179 100 

Kvinner dir plass Finnmark 13 31 7 6 29 69 42 100 

Kvinner ord plass Finnmark 6 8 2 4 66 92 72 100 

Kvinner Sogn og Fjordane 11 12 1 10 84 88 95 100 

Totalt kvinner 30 14 10 20 179 86 209 100 

Totalt 64 16 32 32 324 84 388 100 

 

Fra år til år… 

Er andelen som blir igjen i Finnmark lik fra år til år? Totalt sett varierer andelen kandidater med 

fortsatt arbeidstilknytning til turnusfylket Finnmark, mellom 8 og 28 prosent pr halvår. Andelen i 

Sogn og Fjordane er mellom 0 (gjelder kun ett halvår) og 26 prosent. 

 

Tabell 4 visert at antallet kandidater som hadde direkteplass i Finnmark, og som fortsatt har 

arbeidstilknytning til Finnmark, varierer fra 0 til fem for hvert turnuskull (halvår). For to av 

turnuskullene, er det ingen kandidater på direkteplass som i dag arbeider i Finnmark. I disse to 

kullene var det henholdsvis 0 og fire kandidater totalt som hadde direkteplass i Finnmark. For tre av 

kullene er det kun en kandidat som arbeider i fylket. For disse kullene var det henholdsvis 11, 2 og 

6 kandidater som hadde direkteplass.  
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 Totalt Finnmark Direkteplass Finnmark Ordinær plass Finnmark Sogn og Fjordane 

 Antall i 

turnus-

kull 

Antall 

med 

arb 

tilkn 

Andel 

med 

arb 

tilkn 

Antall i 

turnus-

kull 

Antall  

med 

arb 

tilkn 

Andel 

med 

arb 

tilkn 

Antall i 

turnus-

kull 

Antall 

med 

arb 

tilkn 

Andel 

med 

arb 

tilkn 

Antall i 

turnus-

kull 

Antall 

med 

arb 

tilkn 

Andel 

med 

arb 

tilkn 

Aug 2009 25 2 8 11 1 9 14 1 7 21 1 5 

Feb 2010 24 2 8 9 2 22 15 0 0 16 2 13 

Aug 2010 28 4 14 2 1 50 26 3 12 23 0 0 

Feb 2011 19 5 26 0 0 - 19 5 26 20 3 15 

Aug 2011 25 6 24 10 5 50 15 1 7 19 5 26 

Feb2012 21 5 24 4 0 0 17 5 29 18 3 17 

Aug2012 22 5 23 6 1 17 16 4 25 23 6 26 

Feb 2013 18 5 28 6 2 33 12 3 25 20 2 10 

Aug 2013 25 5 20 11 5 45 14 0 0 21 3 14 

Sum 207 39 19 59 17 29 148 22 15 181 25 14 

 

 

Noen av utkantkommunene er mer utsatt for vakans i turnusstillinger enn andre i de 

rekrutteringssvake fylkene. Tabell 5 viser ubesatte turnusplasser i kommunene i Finnmark i 

perioden august 2009 - august 2013. Tabellen viser at det utelukkende er de små kommunene som 

har hatt ubesatte turnusplasser. Til sammen er det 8 ubesatte turnusplasser i perioden.  

 Antall ubesatte 

turnusplasser 

Oversikt over tomme turnusplasser i Finnmark 

August 2009 -  

Februar 2010 -  

August 2010 1 Kautokeino 

Februar 2011 -  

August 2011 -  

Februar 2012 3 Lebesby, Kautokeino, Nesseby 

August 2012 2 Kautokeino, Nesseby 

Februar 2013 2 Lebesby, Båtsfjord 

August 2013
16

 -  

Sum 8  

 

 

                                                

15 Basert på «Liste 3» fra Fylkesmannen i Finnmark (lista er satt opp uten å kjenne til hvilke kommuner som eventuelt 

får/mister turnusplass underveis i perioden). I disse oversiktene er turnuskandidater på særplass også inkludert. 

16
 Ferdig i turnustjeneste 28. februar 2014, klar for første selvvalgt arbeidssted fra 1. mars 2014. 
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Tabell 6 viser antallet turnusleger i kommunene i perioden høsten 2009-høsten 2013. Tabellen 

viser at enkelte kommuner noen ganger har en, og andre ganger to turnusleger. En forklaring på 

dette er at kommuner i enkelte tilfelle har lagt til rette for å kunne tilby en ekstra turnusplass. 

Fylkesmannen har også i enkelte perioder valgt å «blokkere» turnusstillinger i store kommuner, for 

å sikre turnuslege til de minste kommunene som er utsatt for vakas, med formål om å ikke ramme 

dem hver gang. Kommunene Berlevåg og Kvalsund har ikke hatt turnusleger i perioden. 

Kommune H 09 V 10 H 10 V 11 H 11 V 12 H 12 V 13 H 13 Sum 

Alta 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 

Hammerfest 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Sør-Varanger 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Måsøy 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 

Båtsfjord 2 2 2 2 2 2 2 - 2 16 

Vardø 2 2 2 1 2 1 2 2 1 15 

Karasjok 2 2 1 1 2 1 1 1 2 13 

Loppa 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 

Gamvik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Porsanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Nordkapp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Kautokeino 1 1 - 1 1 - - 1 1 6 

Hasvik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Vadsø 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Tana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Lebesby 1 2 1 1 1 - 1 - 1 8 

Nesseby 1 1 1 1 1 - - 1 1 7 

SUM 26 28 24 24 26 21 23 22 25 219 

 
Tabell 7 viser at av de 59 kandidatene på direkteplass, valgte til sammen 75 prosent turnusplass i 

en av de fire mest folkerike kommunene i Finnmark. De ti kandidatene på direkteplass som i dag 

arbeider som fastlege i Finnmark, arbeider i en av disse fire kommunene. Andelen kandidater på 

direkteplass (av turnusleger totalt) i disse fire kommunene, er på henholdsvis 82, 67 42 og 33 

prosent i Sør-Varanger, Hammerfest, Alta og Vadsø.  
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Kommune Antall kandidater på 

direkteplass 

Andel kandidater på 

direkteplass 

Antall kandidater på 

ordinær plass 

Sum 

Sør-Varanger 14 82 3 17 

Hammerfest 16 67 8 24 

Alta 11 42 15 26 

Vadsø 3 33 6 9 

Måsøy 4 24 13 17 

Hasvik 2 22 7 9 

Nordkapp 2 22 7 9 

Tana 2 22 7 9 

Vardø 2 17 10 12 

Nesseby 1 14 6 7 

Lebesby 1 13 7 8 

Loppa 1 10 9 10 

Andre kommuner - 0 50 50 

TOTAL 59 29 148 207 

 

 

Av de 22 kandidatene som i dag arbeider som fastlege i Finnmark er de fleste (18 kandidater dvs. 

82 prosent) å finne i de fire mest folkerike kommunene i fylket; 9 i Alta, 6 i Hammerfest, 1 i Sør-

Varanger og 2 i Vadsø. De øvrige er: 2 i Vardø, 1 i Tana og 1 i Porsanger. Blant de 22 som i dag 

arbeider som fastlege, er det 18 som arbeider i den kommunen hvor de hadde turnustjeneste. Av 

de fire som ikke arbeider i turnuskommunen i dag, har to gått fra turnustjeneste i en liten kommune, 

til arbeid som fastlege i en annen liten kommune, en har gått fra en liten til en stor kommune, og en 

har gått fra en stor til en annen stor kommune.  

 
Av de 17 kandidatene som i dag arbeider i spesialisthelsetjenesten i Finnmark, er det 12 som 

arbeider ved det sykehuset hvor de hadde sykehusturnus. To hadde sykehusturnus i et annet fylke, 

to arbeider i psykiatrien, og en har skiftet til det andre lokalsykehuset i fylket. 

 

I dette avsnittet ser vi på sammenhengen mellom geografisk tilknytning og arbeidstilknytning i dag, 

blant kandidatene med turnustjeneste i Finnmark.  

 

Geografisk tilknytning til Finnmark 

Kartleggingen av geografisk tilhørighet til Finnmark, viser at det er flere enn de som har søkt om 

direkteplass, som har tilknytning til fylket. Når vi tar for oss gruppen kandidater med avtjent 

kommuneturnustjeneste i Finnmark, og som fortsatt arbeider i fylket, finner vi at det totalt er 33 

prosent som har geografisk tilknytning til Finnmark gjennom oppveksten, 54 prosent har ikke 

geografisk tilknytning. De øvrige 13 prosentene kjenner vi ikke tilknytningen til (Tabell 8). 
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Det er en større andel i direkteplassgruppen med lokal tilhørighet til fylket. Her er det 47 prosent 

som har geografisk tilhørighet til Finnmark, og 41 prosent som ikke har det. Blant kandidatene på 

ordinær plass, har 23 prosent geografisk tilhørighet til Finnmark, mens 64 prosent ikke har 

geografisk tilhørighet til Finnmark.  

Type 

turnusplass 

Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent 

tilhørighet 

Totalt Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent 

tilhørighet 

Totalt 

 Frekvens Prosent 

Direkteplass 8 7 2 17 47 41 11 100 

Ord. plass 5 14 3 22 23 64 14 100 

Total 13 21 5 39 33 54 13 100 

 

 

Videre splitter vi opp denne gruppen med arbeidstilknytning til Finnmark i dag, på fastleger og 

spesialistleger (Tabell 9 og Tabell 10). Blant fastlegene som har blitt igjen i Finnmark etter 

turnustjeneste, er det like stor andel med geografisk tilknytning til Finnmark (45 prosent) som uten 

geografisk tilknytning (10 prosent har ukjent geografisk tilknytning). Blant spesialistlegene er det 

imidlertid en lavere andel (18 prosent) med geografisk tilknytning til Finnmark, men 65 prosent er 

uten geografisk tilknytning til Finnmark. 

 

Type 

turnusplass 

Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent 

tilhørighet 

Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent 

tilhørighet 

Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent 

tilhørighet 

 Fastleger  Spesialistleger  Total 

Direkteplass 6 4 0 2 3 2 8 7 2 

Ordinær plass 4 6 2 1 8 1 5 14 3 

Total 10 10 2 3 11 3 13 21 5 

 

 

 Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent 

tilhørighet 

Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent 

tilhørighet 

Med lokal 

tilhørighet 

Uten lokal 

tilhørighet 

Ukjent  

tilhørighet 

 Fastleger (N=22) Spesialistleger (N=17) Total (N=39) 

Total 45 45 9 18 65 18 33 54 13 
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Det må tas høyde for at datamaterialet kan inneholde feil. En type feil kan gjelde endringer i 

kandidatenes navn, som vi ikke har klart å fange opp. Vi har kvalitetssikret mht. bytte av etternavn 

for de kvinnelige kandidatene ved å søke opp alle fornavnene til de kvinnelige kandidatene i listene 

fra MinFastlege, og registrerte da ytterligere to fastleger. Vi forutsetter imidlertid at det vil være 

samme type feilregistreringer blant både kandidater med direkteplass som blant de med ordinær 

turnusplass. En annen type feil i datamaterialet kan gjelde registreringene av arbeidssted. Feil kan 

ha oppstått på siden MinFastlege, på grunn av forsinkelser i registreringer av når fastlegehjemler 

selges/sies opp. Vi har erfart at tidligere fastleger står oppført på MinFastlege i lang tid (mer enn 1 

år) etter at de har sluttet i fastlegehjemmelen. Samme feil kan finnes i oversiktene over ansatte i 

helseforetak, da vi har erfart at det finnes feil. De vi kjenner til har vi rettet opp. Alt i alt er derfor 

presisjonen med hensyn til å måle rural praksis beheftet med svakheter.  

 
Utleverte data inneholder ikke angivelser av geografisk tilknytning til Finnmark. Det er imidlertid 

sentralt å kartlegge dette, for å kunne gi et bedre svar om virkninger av lakseeffekten. Nettverks-

metoden som er brukt for å kartlegge geografisk tilhørighet, innebærer imidlertid en del usikkerhet. 

Også andre lignende studier peker på metodeutfordringer mht. å måle omfanget av praksis i distrikt.  

Playford et al. 2013 peker for eksempel på at databasen som de har benyttet ikke er sensitiv nok til 

å fange opp praksis i distrikt som ikke er fulltid, og anbefaler personlig kontakt som den optimale 

metoden å identifisere rural praksis. Personlig kontakt med kandidatene ville vært den sikreste 

måten å kartlegge både arbeidspraksis og geografisk tilhørighet også i denne studien i Finnmark. 

Dette var imidlertid ikke mulig å gjøre innenfor ressursene som var stilt til disposisjon. Hvis 

personlig kontakt hadde vært benyttet, ville det vært hensiktsmessig å intervjue kandidatene om 

hele perioden for arbeidspraksis etter turnustjeneste, og ikke bare arbeidssted i dag, noe som ville 

gitt rikere data. 

 

Særordningen er et tiltak for å øke rekruttering og stabilisering av leger til rekrutteringssvake 

områder, og bygger blant annet på teorien om lakseeffekten. Teorien er inspirert av viten om at 

laksen alltid kommer tilbake til elva der den var yngel. Den går ut på at hvis man greier å utdanne 

mer helsepersonell fra geografiske områder med dårlig dekning av helsepersonell, så vil dekningen 

bli bedre i disse områdene. Dette fordi man tror at de som har sin opprinnelse her vil søke seg 

tilbake til disse kommunene etter endt utdanning i større grad enn andre. Dette er en faktor som er 

knyttet til det individuelle nivået; hvor man har vokst opp/bodd. I metodekapitlet er det påpekt at det 

mangler dokumentasjon om hvilke kandidater som er i henholdsvis kategori 1 (har geografisk 

tilhørighet til Finnmark) og 2 (andre). Det er vanskelig å skulle evaluere lakseeffekter når det ikke er 
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mulig å spore tilbake hvem som er i hvilken kategori. Dette må ses på som en svakhet ved 

gjennomføringen av insentivordningen. 

 

Den praktiske relevansen av resultatene kan belyses ved å se resultatene i forhold til den totale 

legepopulasjon i Finnmark. I Finnmark er det i dag i alt 256 legestillinger (inkludert ubesatte 

stillinger), fordelt på 100 fastlegehjemler og 156 stillinger som sykehuslege17 (psykiatrien inkludert). 

Denne evalueringen viser at ordningen med direkte tildeling av turnusplass har resultert i at dobbelt 

så mange kandidater blir igjen i Finnmark etter turnus. Vi kan rent teoretisk – og forenklet - beregne 

at særordningen har gitt et netto bidrag på fem fastleger og fire leger i spesialisthelsetjenesten18, til 

sammen ni leger.  Er dette et resultat som monner? Tatt i betraktning at 22 prosent av 

spesialistlegehjemlene i Finnmark står ledige i dag, og 11 av de 100 fastlegehjemlene i Finnmark er 

ledige eller betjent av vikar, vil en kunne si at resultatet monner. 

 
Videre har vi observert at kandidatene som har gjennomført turnustjeneste gjennom særordningen, 

og som fortsatt arbeider i Finnmark, er samlet i de mest befolkningsrike områdene, det vil si de fire 

største kommunene i Finnmark. Vi vil derfor stille spørsmål ved om dette er en ordning som i 

realiteten bidrar der utfordringene er størst. Det synes som om ordningen har vært vellykket med 

hensyn til å få flere turnusleger til å bli i fylket, men ikke vellykket med hensyn til å få legene til å bli i 

de små kommunene. 

 
Som forklart i innledningskapitlet, går teorien om lakseeffekten ut på at hvis man greier å utdanne 

mer helsepersonell fra geografiske områder med dårlig dekning av helsepersonell, så vil dekningen 

bli bedre i disse områdene. I utgangspunktet var særordningen rigget ut fra en tanke om at man 

skulle friste i hovedsak kandidater med geografisk tilknytning til Finnmark, til å gjennomføre 

turnustjeneste i fylket, og at turnustjenesten i seg selv skulle virke rekrutterende til videre 

arbeidstilknytning i fylket. Nå er det imidlertid ikke slik at gruppen på direkteplass kun består av 

kandidater med geografisk tilknytning til Finnmark og gruppen på ordinær turnusplass kun består av 

kandidater uten tilknytning til Finnmark; begge grupper består av en blanding av disse to 

kategoriene. Utfordringen er videre at vi ikke har data som viser geografisk tilknytning til Finnmark 

for den enkelte kandidat. Vi har imidlertid forsøkt å kartlegge geografisk tilknytning for kandidatene 

som i dag har arbeidstilknytning til Finnmark. Blant disse er andelen med geografisk tilknytning til 

Finnmark noe høyere blant kandidatene på direkteplass (47 prosent), sammenlignet med 

kandidatene på ordinær turnusplass (23 prosent). Forutsatt at andelen med geografisk tilknytning til 

Finnmark er ulik mellom de to turnusordningene også når det gjelder hele populasjonen av 

                                                

17
 Basert på data fra Legestillingsregisteret 

18
 Vi sammenligner altså med et alternativ hvor vi beregner arbeidstilknytning til fylket for alle kandidatene i Finnmark 

ut fra «normal» prosentandel som har arbeidstilknytning til Finnmark (som blant kandidatene ordinær turnusordning), 
multiplisert med antallet kandidater på direkteplass: (8% av 59=5 fastleger) + (7% av 59=4 spesialisthelseleger)=9 totalt.  
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turnusleger, skulle «lakseeffekten» teoretisk sett gjøre seg gjeldende både blant kandidatene på 

direkteplass, og blant kandidatene på ordinær turnusplass i Finnmark, men i mindre grad i 

sistnevnte gruppe. Siden vi mangler de nevnte opplysningene om geografisk tilknytning for 

kandidatene med turnusplass i Finnmark som ikke har arbeidstilknytning til fylket i dag, er det 

vanskelig å slå fast i hvilken grad lakseeffekten har hatt betydning for videre arbeidstilknytning.  Vi 

har imidlertid slått fast at det blant kandidatene på direkteplass er en dobbelt så stor andel som har 

valgt arbeidstilknytning i Finnmark, sammenlignet med kandidatene på ordinær turnusplass. Vi 

antar at en del av dette resultatet kan tilskrives «lakseeffekten».  

 
Det er nødvendig å se på andre mulige forklaringer på den økte rekrutteringen og stabiliseringen av 

leger som resultatene viser. Vi vil derfor peke på forklaringer som gjelder arbeidsmarkedet, 

utdanningsmodeller, og andre rekrutteringstiltak. Dessuten stiller vi spørsmål ved om det å inngå i 

en særordning i seg selv har bidratt til en egen effekt på rekruttering og stabilisering.  

 
Lettere tilgang til jobb som lege i Finnmark enn i Sogn og Fjordane, kan være en alternativ 

forklaring på resultatene. Muligheten for å få innpass som fastlege i Finnmark er klart større enn i 

Sogn og Fjordane, hvis man legger til grunn antallet ledige fastlegehjemler. I Finnmark er 11 

prosent av fastlegehjemlene ledige/besatt av vikar, mens det samme gjelder kun tre prosent av 

hjemlene i Sogn og Fjordane. Når det gjelder ledige spesialistlegestillinger, er derimot andelen 

ubesatte stillinger tilnærmet lik i begge fylkene.   

 
Videre kan man stille spørsmål ved om en medvirkende årsak til resultatene kan være en 

utdanningsmodell som innebærer en kvalitativt god oppfølging av turnuslegene i Finnmark og 

generelt oppfølgningen av leger i Finnmark. Dette handler om måten turnusordningen praktiseres 

på. Fastleger som jobber lokalt er gruppeveiledere, samlingene gjennomføres på små steder ute i 

distriktet, i motsetning til en rekke andre fylker som samles i de store byene. Dette bringer oss også 

over i en forklaring som tar utgangspunkt i en observasjonseffekt (Hawthorneeffekten). Dette 

handler om at det å ha et prosjekt og et stort fokus på turnusordningen, kan gi en egen effekt i seg 

selv. Hawthorne-effekten går ut på at det å bli gjenstand for undersøkelser i seg selv frembringer 

atferdsendringer. Vi antar at i dette tilfellet vil eventuelle atferdsendringer gjelde den enkelte 

kandidat, i den grad de oppfatter at det er knyttet noen forventninger til dem fordi de er del av en 

særordning. En annen mulighet er at observasjonseffekten bringer med seg atferdsendringer som 

innebærer forbedret tilrettelegging og organisering av turnusordningen hos Fylkesmannen, 

veiledere og legekollegaer i fylket.  

 
Andre mulige faktorer som kunne tenkes å ha bidratt positivt til resultatene av særordningen, ville 

være de mer personavhengige forklaringene, som også kan knyttes til Hawthorneeffekten og 

bevissthet blant nøkkelpersonell om det særlige behovet for rekruttering. Vi har imidlertid ikke 
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undersøkt faktorer i denne evalueringen som for eksempel gjelder det å ha en åpen og 

inkluderende holdning blant legekollegaer og i forvaltningen. 

 
Andre rekrutteringstiltak kan også være medvirkende til resultatet. For det første kan vi trekke frem 

tiltaket Stol på egne krefter, som er et tiltak innenfor spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Tiltaket har 

som mål å sikre rekruttering spesielt til Finnmarkssykehuset HF, ved at Finnmark skal bli 

selvhjulpen med legespesialister. Prosjektet har pågått siden 2005, og aktørene selv viser til gode 

resultater (Helse Nord nytt nr. 8-2010), selv om evalueringen av tiltaket ikke er gjennomført enda. 

Sist men ikke minst vil vi peke på Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. Sonen ble etablert i 

1990, som en respons på kriser på flere hold, spesielt i fiskeriene og fiskeindustrien. Med 

tiltakssonen ønsker man å gjøre området mer attraktivt som et sted å bo og arbeide. Blant 

virkemidlene er unntak fra arbeidsgiveravgift, lavere personbeskatning, unntak fra skatt på strøm, 

nedbetaling av studielån og høyere barnetrygd. Det er vist at en slik miks av tiltak har en 

stabiliserende effekt (Angell et al. 2012).  

 

Vi har konkludert med at netto bidraget fra særordningen med direkteplasser monner, selv om det 

ekstra bidraget av leger som ser ut til å være rekruttert gjennom særordningen, er et lavt antall (9 

leger), Videre har vi stilt spørsmål ved om særordningen i realiteten bidrar der utfordringene er 

størst; i de små kommunene i Finnmark.  

 
I mange sammenhenger er det påpekt at den gamle turnusordningen har fungert godt med hensyn 

til å bidra til legerekruttering til distrikt. Dette året innføres en ny ordning som erstatter den gamle. 

Hvis en skal trekke med erfaringer fra særordningen inn i den nye turnusordningen, så vil det være 

sentralt å undersøke hvilken betydning geografisk bakgrunn vil ha i den nye turnusordningen.  I 

Dagens Medisin sin spørreundersøkelse om den nye turnusordningen, hvor 19 helseforetak 

rangerte 20 kriterier for ansettelse på en skala fra én til fem, synes det som om foretakene tar 

hensyn til geografisk bakgrunn ved ansettelse av turnusleger. Men samtidig er det en frykt for at 

færre kandidater i fremtiden får erfaring fra distrikt, med den søknadsbaserte turnusordningen. En 

rekke studier som vi har vist til i innledningskapitlet, taler for at det er viktig å legge til rette for 

distriktserfaring også for de kandidatene som ikke har distriktsbakgrunn. Det trenges derfor en 

struktur som legger til rette for dette. 
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