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Forslag til endring i forskrift 9. september 2009 nr. 1175 om praktisk 

tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til brev av 10.01.2012 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet ”Høring – forslag om endringer i turnusforskriften for 

fysioterapeuter”. 

 

Ventelisteordning  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser at det er behov for å innføre en ventelisteordning.  

 

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny tekst i turnusforskriften § 12, annet ledd er 

som følger: ”Når alle turnusplassene er valgt, blir kandidater som ikke har fått turnusplass 

overført til en venteliste. Disse kandidatene kan få utsatt sin turnustjeneste med inntil 12 

måneder”.  

 

Ordinær turnusstart er 15.08. Som følge av utsatt studieprogresjon eller utsatt tjeneste etter 

søknad, påbegynner enkelte kandidater turnustjeneste 15.02. Dersom forslaget over åpner for 

at enkelte ventelistekandidater kan påbegynne tjeneste 15.02., bør disse prioriteres (etter 

trekningsnummer) fremfor kandidater med utsatt studieprogresjon. Det bør samtidig tas 

stilling til om ventelistekandidater som får tilbud om turnusplass fra 15.02. kan avslå tilbudet.   

 

Dersom forslaget over ikke åpner for at enkelte ventelistekandidater kan påbegynne 

turnustjeneste 15.02., bør det fremgå eksplisitt i turnusforskriften § 12 at 

ventelistekandidatene må utsette tjenesten i 12 måneder. Dette innebærer samtidig at 

kandidater med utsatt tjeneste og kandidater med utsatt studieprogresjon må vente til neste 

ordinære turnusstart 15.08.  

 

Definisjon av fysioterapeutkandidat 

I turnusforskriften § 3 bokstav d) fremgår følgende forslag til definisjon: 

”fysioterapeutkandidat: person som har norsk bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende 

utenlandsk eksamen godkjent som jevngod med norsk bachelorgrad i fysioterapi.” 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus stiller spørsmålstegn ved om en også kan benevnes som 

”fysioterapeutkandidat” dersom en har utenlandsk eksamen som er anerkjent etter avtale om 

gjensidig godkjenning etter Helsepersonelloven § 52, eller på annen måte har godtgjort å ha 
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nødvendig kyndighet, jf. Helsepersonelloven § 48 tredje ledd, bokstav b) og c). Forslaget til 

definisjon over er i så fall ikke dekkende. I en kyndighetsvurdering inngår arbeidserfaring i 

tillegg til utdanning.   

 

Lisens til fysioterapeutkandidat 

I turnusforskriften § 4, annet ledd fremgår følgende forslag: 

”Helsedirektoratet, eller den det bemyndiger, kan etter søknad gi lisens til kandidater som er 

overført til venteliste for turnusfysioterapeuter. Lisensen gir adgang til å arbeide som 

fysioterapeutkandidat under faglig veiledning og tilsyn av fysioterapeut som har norsk 

autorisasjon som fysioterapeut. Lisensen gir ikke adgang til å utøve selvstendig virksomhet 

som fysioterapeut eller til å utløse refusjon fra trygden for fysioterapibehandling. Lisensen 

opphører når turnustjenesten påbegynnes eller senest 12 måneder etter utstedelse”.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilslutter seg forslaget over.  

 

Fremskaffelse av godkjente turnusplasser 

Forslag til ny tekst i turnusforskriften § 10 er som følger: 

”Helsedirektoratet, eller den det bemyndiger, fremskaffer hvert år godkjente turnusplasser i 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.” 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter denne formuleringen. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil for øvrig gjøre oppmerksom på at det vises til 

kommunehelsetjenesteloven i turnusforskriften § 11 – en lov som falt bort ved innføringen av 

ny helse- og omsorgstjenestelov. 
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Helge Worren (e.f.)   
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