Attest for veiledning av turnuslege
Poengberegning i videre- og etterutdanning i allmennmedisin for veiledning av
turnuslege.
Det gis inntil 20 poeng per 6 måneder, maks 40 poeng per år.
Poengene for strukturert veiledning av turnuslege kommer i samme kategori som
praksislærervirksomhet og annen studentveilederaktivitet. Det betyr at man kan få inntil 100 poeng
til sammen for disse aktivitetene.
Hvis flere turnusleger samles i en gruppe, beregnes poeng på samme måte for veileder, dvs. 1 poeng
per time, likeså hvis flere veiledere og turnusleger samles. Poengene gjelder både i videre- og
etterutdanningen.
Det gis ikke poeng for den løpende, praktiske veiledningen da denne er vanskelig å kvantifisere og
attestere.
Når det gjelder den strukturerte veiledningen med tidsramme og program, gis poeng når
veiledningen er bekreftet gjennomført av både turnuslege og turnusveileder.
Det må foreligge en skriftlig plan for den enkelte turnuslegen. Planen skal bygge på gjeldende
rundskriv om turnustjenesten for leger med målbeskrivelse og veileder for turnus i
kommunehelsetjenesten. Denne skal være gjennomgått tidlig i turnustiden.
I planarbeidet anbefales også aktiv bruk av punkter fra praktiske ferdigheter i allmennmedisin. Det
må gis rom for tilpasning til den enkelte turnusleges løpende behov, jf. ferdighetsliste fra sykehus.
Veileder skal se turnuslegen i arbeid med egne pasienter.
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Planen vurderes på nytt etter 2 og 4 måneder
Etter 2 måneder: Er det noe i planen for resten av tjenesten som bør endres?
Dato og kommentar fra turnuslegen

Dato og kommentar fra veileder

Etter 4 måneder: Er det noe i planen for resten av tjenesten som bør endres?
Dato og kommentar fra turnuslegen

Dato og kommentar fra veileder
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Skjema for veiledning av turnuslege
Veileders navn
Turnuslegens navn
Dato

Antall
timer

Turnusleges
underskrift

Tema

Veileders
underskrift

Sum

Undertegnede innestår for riktigheten av ovennevnte opplysninger
Sted:

Dato:

____________________________________
Turnuslege
(Signatur og stempel)

Sted:

Dato:

____________________________________
Veileder
(Signatur og stempel)
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