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Høringsnotat om endringer i forskrift 9. september 2009 nr. 
1175 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få 
autorisasjon som fysioterapeut 
 
FFO har mottatt overnevnte høringsnotat og vil her gi noen synspunkter til det. Vi 
mener forslagene i høringsnotatet om å avvikle plikten til å sikre at nyutdannede 
fysioterapeuter får en praksisplass, og erstatte denne plikten med å etablere en 
ventelisteordning som en dårlig løsning. 
 
Tall utarbeidet ved fysioterapeututdanningene, har beregnet at antall fysioterapeuter 
som skal ut i turnus vil øke med 35 kandidater fra 2011 – 2013. Tallene viser en svak 
økning i behovet for turnusplasser, og FFO mener derfor at departementet burde ha 
som ambisjon å sikre at alle nye fysioterapikandidater får et tilbud om turnustjeneste 
gjennom å opprettholde Helsedirektoratets plikt. FFO mener at forslaget om å innføre 
ventetid vil begrense tilgangen til nye tiltrengte fysioterapeuter. Vi mener at det er for 
defensivt å vise til vanskeligheter med å skaffe praksisplasser som grunn til avvikle 
Helsedirektoratets plikt til å skaffe slike plasser.  
 
Regjeringen har store ambisjoner med samhandlingsreformen, og særlig styrkingen 
av den kommunale helsetjenesten står sentralt i reformen. Fysioterapi er en svært 
viktig del av det kommunale helsetjenestetilbudet, og det er derfor for FFO underlig 
at departementet foreslår å innføre en venteliste. 
 
For å kunne ivareta kommunenes ansvar for det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet vil behovet for fysioterapi være betydelig. I særlig grad har mennesker med 
funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom betydelige behov. Situasjonen for de av 
våre brukergrupper som har et stort behov for fysioterapi, er at dette tilbudet mangler 
i mange kommuner. FFO konstaterer derfor at i dagens situasjon har vi en 
underdekning av kommunale fysioterapitjenester. Helsemyndighetene og 
kommunene må derfor i felleskap ha en plikt til å sørge for tilstrekkelig med 
turnusplasser, slik at rekrutteringen til faggruppa sikres. 
 
Gode pasientforløp inkludert kommunal rehabilitering skal følges opp i kommunene, 
og fordrer at kapasiteten på fysioterapi er god nok til at kommunene kan ivareta sitt 
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ansvar. FFO mener at forslaget om å innføre venteliste ikke møter behovet i 
samhandlingsreformen. 
 
FFO vil også vise til HELSEMODs framskrivninger av behovet for fysioterapeuter 
fram mot 2013. Framskrivningene viser at veksten i etterspørselen er noe høyere 
enn veksten av tilbudet. Denne forventede underdekning gjør at det er særdeles 
viktig å sikre at alle som har tatt fysioterapeututdanning får rask tilgang til 
turnusplasser, og ikke blir henvist til en venteliste med inntil ett års ventetid. FFO 
frykter at en slik venteperiode vil svekke motivasjonen, og fører til at færre fullfører 
utdanningen. 
 
FFO er bekymret for at vi får en underdekning av fysioterapitjenester, noe som vil 
ramme pasientene. FFO representerer mange diagnosegrupper som har jevnlig 
behov for fysioterapi enten gjennom rehabilitering eller for å opprettholde eget 
funksjonsnivået. En reduksjon av tilgangen til fysioterapi vil kunne ha betydelige 
konsekvenser for disse pasientene. 
 
FFO mener derfor at Helsedirektoratets plikt til å skaffe turnusplasser må 
opprettholdes. Sett i lys av den relativt beskjedne økningen av antall ny kandidater 
som har behov for en turnusplass, burde det være overkommelig for 
Helsedirektoratet å administrere tilgangen til disse plassene. Det er behov for 
styrkede tjenester, blant annet på fysioterapiområdet. En forutsigbar tilgang på nye 
fysioterapeuter vil derfor være nødvendig. 
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