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Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for
fysioterapeuter

Viser til høringsnotat vedrørende forslag til endringer i turnusforskriften med høringsfrist 21.02.12.

Det registreres med beklagelse at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det opprettes
ventelister i de tilfellene det ikke er nok turnusplasser til at alle turnuskandidatene kan starte sin
turnustjeneste etter avlagt og bestått eksamen. Det samme gjelder for innføring av begrepet
fysioterapeutkandidat med lisens til å utøve begrenset virksomhet som fysioterapeut i ventetiden.

Forslag til endringer er begrunnet i utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall turnusplasser.

Samhandlingsreformen vektlegger helsefremmende og forebyggende arbeid, større tverrfaglig
tilnærming og satsing på re/habilitering. Fysioterapikompetansen ansees som en svært nyttig i
denne satsingen og det vil derfor være ekstra viktig å sikre utdanningsløpet til autoriserte
fysioterapeuter, for igjen sikre god tilgang på aktuelle fagkompetanse. Det kan bli en ekstra
utfordring dersom noen kandidater må vente opptil ett år på å få fullført sin turnus.

Det foreslås å gi lisens til fysioterapikandidater som blir overført til venteliste, slik at de kan arbeide
under veiledning før de starter sin turnustjeneste. I praksis vil det fra arbeidsgiversside kreve samme
oppfølging som en ordinær turnuskandidat. Ordningen vil derfor ikke prioriteres og det vil være
vanskelig for fysioterapikandidatene å få relevant arbeid i ventetiden.

Det ansees viktig at utdanningene kvalitetssikres og at studentene får et sammenhengende
utdanningsforløp. Det er faglig stimulerende for kommunen å ta imot turnuskandidater og viktig for
rekruttering til arbeidsplassen. Til tross for at mange turnusplasser forsvinner i spesialisthelse-
tjenesten, på bakgrunn av Samhandlingsreformen, må en forvente at de kan dukke opp igjen i
kommunehelsetjenesten. Dagens ordning bør derfor opprettholdes.

Med hilsen

rete Willumsen
virksomhetsleder
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