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UNN Harstad er landets beste 

turnusplass



Oppskrift på suksess!

 Både ja og nei

 Vår suksess er resultat av nød, 

størrelse på sykehuset, hardt 

arbeid, kultur….og litt flaks.

 UNN Harstad har lenge hatt 

renomme for å være et flott sted 

for det som hittil har blitt kalt 

turnustjeneste.



UNN Harstad

 Et lite sykehus i en by med 27000 innbyggere 

 Medisinsk avdeling har 32 senger, overleger i 

kardiologi, gastroenterologi, nefrologi, 

hematologi og lungemedisin.

 Kirurgisk avdeling har 18 senger på 

blødtdelskirurgi og 16 senger på ortopedi, ØNH 

har egne op.stuer med hovedsaklig dagkirurgi

 Gyn- føde avdeling, rehab. avdeling, 

palliasjonsenhet og intensivavdeling



UNN Harstad

 Spes. pol med spesialister i øye, ØNH, 

hud, revmatologi og nevrologi, samt 

ambulerende barnelege

 Som lokalsykehus tar vi i mot alt.  F. 

eks. medisinsk avdeling er underlagt 

medisinsk klinikk, men likevel tilhører 

ca. 70% av pasienter andre klinikker, 

som hjerte, lunge, nevrologi, pediatri 

og psykiatri



Men vi er likevel et lite 

sykehus langt unna

 Erfarne leger står ikke i kø for å komme til Harstad

 Vi har utdannet mange flinke leger som drar tilbake 

til hjemstedet/andre sykehus

 Vi trenger turnusleger; som en ressurssterk 

arbeidstakergruppe

 Men også som kilde for rekruttering til ass.leger og 

overleger

 Vi er rett og slett avhengig av turnusleger som kilde 

for videre bemanning av sykehuset



Turnustjeneste UNN Harstad

 Todelt turnus, 11 nye turnusleger 

hvert halvår. 

 Turnusleger arbeider i 

akuttmottaket ca 30% av tiden, dvs 

70% av tiden på sengepost

 Flat struktur, både i akuttmottak og 

på sengepost, tradisjon for å 

komme når man blir bedt om hjelp



Turnustjenesten

 Forsøker å oppnå den riktige balanse 
mellom utfordringer og assistanse

 Turnusleger opplever det fulle 
spekteret av sykdommer

 Turnuslegene får følge pas de har tatt 
imot på vakt gjennom hele 
innleggelsen

 Disponible dager der de kan være på 
andre avdelinger etter eget valg

 Onsdagspils og onsdagsmøter



Veiledning

 Vi har god oversikt over turnuslegene.  
Kultur for å gi direkte tilbake-
meldinger underveis

 Strukturert 1:1 veiledning, med tre 
møter i løpet av 6 måneder

 Flere møter dersom problemer eller 
utfordringer oppstår

 Raske med å igangsette tiltak når 
nødvendig



Suksess?

 Må tilby bredt spekter av tilstander

 Balanse mellom utfordringer og 

veiledning

 Balanse mellom vakter i 

akuttmottak og tjeneste på 

sengepostene

 Kontinuerlig dialog med 

turnuslegene

 Tidlig tiltak når utfordringer oppstår



Takk for meg!


