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Ny turnusforskrift for fysioterapi 

Norsk studentorganisasjon (NSO) viser til høring om forslag til endringer i turnusforskriften 

for fysioterapeuter fra Helse – og omsorgsdepartementet sendt ut 11.01.2012, og ønsker å 

komme med våre innspill til forslagene.  

 

Venteliste 

Norsk studentorganisasjon er opptatt av at turnusordningen er av god kvalitet, og mener 

forslag til fjerning av dagens ordning der det foreligger en plikt til å stille med turnusplasser 

for studentene er uheldig. NSO mener det vil være mer hensiktsmessig å begrense 

opptaket på studiene fremfor å ta opp flere enn man har mulighet til å gi en kvalitativt god 

utdanning. Ventelisteordningen vil bli en forskyvning av problemet og man vil på noen års 

sikt kunne risikere at man står med mer enn et årskull på venteliste.  

 

Dersom plikten til å fremskaffe nok turnusplasser forsvinner, vil mange studenter kunne 

ende opp med å havne på venteliste i lang tid etter endt studium. Spesielt vil dette kunne 

være en utfordring i årene fremover, med en økning i antallet studenter. NSO er bekymret 

for at dette vil føre til at store deler av studentkull havner direkte på en venteliste. Det er 

viktig at studentene får gode muligheter til å praktisere den kunnskapen de har tilegnet seg i 

studiet tidlig som mulig, og en ordning med venteliste vil derfor ikke være en god løsning. 

NSO stiller seg i denne sammenheng seg fullt og helt bak kommentaren i høringsuttalelsen 

fra Universitetssykehuset Nord Norge som sier at: “Fysioterapi er et yrke som krever 

teoretisk og praktisk kunnskap og ferdigheter. Et år på venteliste vil få store konsekvenser 

for studenter med så fersk og uetablert kunnskap.”   

 

Det er viktig at turnus tilbys som en sammenhengende del av utdanningen. Ved å innføre 

endringen som er skissert vil ikke dette lenger være en forutsetning.   

 

Dersom den nye ordningen trer i kraft, mener NSO det bør være en rekke forutsetninger på 

plass.  En fjerning av plikten om å tilby turnusplass, må ikke medføre en reduksjon eller 

stillstand i antallet turnusplasser som tilbys studentene. En ordning med venteliste må ikke 

bli en ”hvilepute”, og man bør hele tiden arbeide for at antallet turnusplasser samsvarer 

antallet studenter på studiet og tar hensyn til eventuell økning i studentmassen. En 

ventelisteordning må også tydeliggjøre for studentene hva forventet ventetid vil være før de 

mottar turnusplass. Til slutt er det viktig at det følger informasjon med en eventuelt endring i 

dagens ordning. Mange studenter har forventninger til at man skal kunne gå rett ut i turnus, 

og det er dermed viktig at de er godt informert før endringen skjer. Vi vil presisere at 

forslaget til ny forskrift er uheldig, og at man heller bør begrense opptak til studiet for å sikre 

nok turnusplasser.  
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Lisensordning 

Det virker  noe uklart hvordan man med mangel på turnusplasser likevel skal ha mulighet til 

å opprette en lisensordning for de studentene som ikke får turnusplass. Ved å innføre 

muligheten for å arbeide på lisens under oppsyn fra en fysioterapeut stiller NSO seg 

spørrende til hvilken kvalitet i opplæring og oppfølging som vil møte studentene. Slik det er 

presentert, later det ikke til at det er tydelige og klare krav til hvordan arbeidet som 

”fysioterapeutkandidat” skal foregå.  

 

Videre spør NSO seg om ikke forslaget kun vil fungere som en flytting av dagens problem, 

og at både turnusarbeid og arbeid under oppsyn vil kreve mye av det samme arbeidet fra 

en veileder. Vi stiller spørsmål ved hva som er hensikten med en turnusordning dersom 

man skal opprette en ordning hvor man arbeider under oppsyn mens man venter på 

turnusplass. 

 

 


