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Høringssvar - Forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter 

Helsedirektoratet viser til høringsbrev av 10. januar 2012 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet med tilhørende høringsnotat om endringer i forskrift 9. 
september 2009 nr. 1175 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon 
som fysioterapeut.  
 
Det viktigste forslaget er at det opprettes venteliste i de tilfellene der det ikke er nok 
turnusplasser til at alle turnuskandidater kan starte sin turnustjeneste til første 
turnusstart etter avlagt og bestått eksamen. Forslaget til endringene kom fra 
Helsedirektoratet. Bakgrunnen for forslaget var en rapport fremlagt av en 
arbeidsgruppe nedsatt av direktoratet, som hadde som oppgave å vurdere innføringen 
av en ventelisteordning for turnustjeneste for fysioterapeutkandidater. Man har nå 
kommet i en situasjon der man ikke klarer å skaffe til veie nok turnusplasser.  
 
Etter vår mening er ordningen med venteliste helt nødvendig. Behovet for en 
ventelisteordning har allerede meldt seg, ved at det til turnusstart i august 2012 er 
meldt fra fylkesmennene at det vil kunne bli mangel på turnusplasser. Dette 
understøtter nødvendigheten av at det opprettes en venteliste for kandidater som ikke 
kan starte sin turnustjeneste til første turnusstart etter avlagt og bestått eksamen.  
 
Direktoratet vil påpeke at forskriften er foreslått endret fordi dagens forskrift ikke gir 
hjemmel til å opprette venteliste. Det må imidlertid vurderes hvilke tiltak som kan 
iverksettes for å øke antall turnusplasser slik at det står i samsvar med behovet.  
 
Behovet for fysioterapeuter vil øke i de nærmeste årene i forbindelse med 
Samhandlingsreformen. Det vises til brev av 12. desember 2011 til Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende utdanningskapasitet for flere 
helsepersonellgrupper for 2012. Direktoratet foreslo her at utdanningskapasiteten for 
fysioterapeuter bør styrkes med 60 studieplasser.  Dette var begrunnet med bl.a. 
følgende: 
 
”Samhandlingsreformen legger opp til styrket forebyggingsinnsats på kommunenivå, 
samt tidlig intervensjon og rehabilitering/habilitering. Dette krever endringer i 
kompetanseprofilen til kommunene. Ved en økt satsing innen rehabilitering vil behovet 
for fysioterapeuter og ergoterapeuter øke.”  
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Årsaken til den gradvis økende mangelen på turnusplasser er ikke knyttet til redusert 
behov for fysioterapitjenester, men begrensninger i tilgangen på plasser som kan 
godkjennes for turnustjeneste. Dette gjelder særlig i spesialisthelsetjenesten, hvor det 
er størst problemer med å skaffe et tilstrekkelig antall turnusplasser for fysioterapeuter.  
 
I rapporten fra Helsedirektoratet forklares nærmere årsaken til at tilgangen på 
turnusplasser i spesialisthelsetjenesten er begrenset. Det pekes her på at reduksjonen 
skyldes omorganisering og funksjonsfordeling i helseforetakene, blant annet ved at 
turnusplasser ved rehabiliteringssentre er tatt bort som følge av at avtaler mellom 
regionale helseforetak og private rehabiliteringssentre ikke blir videreført. Videre 
påpeker arbeidsgruppen at flere av institusjonene i spesialisthelsetjenesten ønsker å 
redusere antallet turnusfysioterapeuter blant annet på grunn av høyt antall studenter 
som også skal ha veiledning. Antall plasser som kan skaffes ved å gi pålegg er også 
begrenset, da dette må være innen rammen av forsvarlig virksomhet. Dessuten gir 
flere kommuner tilbakemelding om at de på grunn av arbeidsoppgavene og den 
økonomiske situasjon må beholde fast ansatte fysioterapeuter framfor å opprette 
stilling som turnusfysioterapeut.  
 
Fysioterapeuter fra utlandet som skal ha veiledet praksis for å få norsk autorisasjon 
kan selv skaffe praksisplass. Flere av disse skal ha praksis både i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Noen av disse tjenestestedene kunne ha vært benyttet som 
turnusplasser for turnusfysioterapeuter fra høyskolene/universitetene i Norge. 
 
Avslutningsvis vil vi foreslå at det samtidig med innføring av ventetid på turnustjeneste 
ses på mulige tiltak for å øke antall turnusplasser for fysioterapeuter i tråd med 
behovet. 
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