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Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter 

 
Viser til mottatt høringsnotatet, og ønsker å gi noen kommentarer på dette.  
Beklager sen tilbakemelding. Håper likevel kommentarene vil bli lest og tatt med i den videre 
vurderingen. 
 
For det første mener vi at staten må ta ansvar og konsekvenser av å øke utdanningskapasiteten av 
fysioterapeuter. Det må være samsvar mellom antall utdannede fysioterapeuter og antall 
turnusplasser/stillinger. Fra 2011 til 2013 øker antall utdannede fysioterapeuter med 67, ifg. 
tabell fra direktoratet. Dette uten at det gjøres noe med antall turnusplasser eller økt tilgang til 
arbeidsmuligheter. 
 
Det er vanskelig å forstå forskjellen mellom turnustjeneste og ”fysioterapeutkandidat”. 
Fysioterapeuter i turnustjeneste skal ha lønn og veiledning fra en arbeidsgiver. 
”Fysioterapeutkandidater” skal også ha veiledning fra fysioterapeut med norsk autorisasjon, men 
det sies ikke noe om lønn. Hvis de ikke skal ha lønn, må de ta opp høyere lån fra Lånekassa, eller 
så må de jobbe et sted som gir inntekter. Det er svært uheldig at nyutdannede fysioterapeuter ikke 
får turnusplass, og derfor må stå på en venteliste. De vil i denne perioden mest sannsynlig gå inn 
i andre arbeidsforhold (hvis de ikke mottar lønn som ”fysioterapeutkandidat”), og de vil dermed 
miste verdifull fagkunnskap. Det er vanskelig å forestille seg at arbeidsgivere har kapasitet til å ta 
i mot både turnuskandidater og fysioterapeutkandidater. Dermed mister de muligheten til å få 
veiledning fra autorisert fysioterapeut. Det blir forskjellbehandling av studenter, og det er ikke 
akseptabelt. 
   
I stedet for å opprette ventelister og en mellomstasjon for fysioterapeuter, må det jobbes med å 
opprette flere turnusstillinger i helse-Norge. Vi reagerer på begrunnelsen av hvorfor det er blitt 
færre turnusplasser i spesialisthelsetjenesten (s.4, avsnitt 5). Her må helseforetakene kreve at 
rehabiliteringssentrene skal opprette eller opprettholde turnusplasser, i de avtalene som blir 
inngått. Hvis avtalene ikke videreføres, må det være den øvrige spesialisthelsetjenesten som må 
ta ansvaret for å opprette flere turnusplasser andre steder i helseforetakene. 



 
 Side 2 av 2 

 
Hvis forskriften for turnuskandidater blir endret, må denne informasjonen gis til nye studenter. 
De må vite begrensningene de har å forholde seg til før de starter på fysioterapistudiet. Vi kan 
derfor ikke se at forskriften kan endres før de nye studentene fra høsten 2012 skal ut i 
turnustjeneste (fra 2015). Turnustjeneste er en flott ordning, der nye fysioterapeuter legger 
grunnlaget for videre yrkesutøvelse, men hvis denne ordningen innføres, må man ta en prinsipiell 
diskusjon om fysioterapeutene skal ha en turnustjeneste eller ikke. 
 
Dette høringssvaret er utarbeidet av faglig leder for fysioterapitjenesten, ansvarlig veileder for 
turnuskandidatene, samt u.t. som er områdeleder i Halden kommune.   
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann-Sofie Næss 
områdeleder 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


