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Endring i turnusforskriften for fysioterapeuter - høringssvar 
 

Vi viser til utsendt høringsbrev av 10. januar 2012 med vedlagt utkast til forskrift om 9. september 2009 nr. 
1175 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. 

NTNU er oppført som høringsinstans og høringen er sendt videre til Det medisinske fakultet (DMF) og 
Institutt for samfunnsmedisin (ISM). Fagmiljøet ved ISM innen fysioterapi har utarbeidet et høringssvar. 
Følgende uttalelse kommer fra ISM ved NTNU:  

 

Det er foreslått at det kan opprettes venteliste i de tilfellene det ikke er nok turnusplasser til at alle 
fysioterapeutkandidater kan starte sin turnustjeneste til første turnusstart etter avlagt og bestått eksamen. Det 
er videre foreslått en definisjon på de fysioterapeutkandidatene som må stå på venteliste for turnusplass, og at 
disse skal få en lisens til å utøve begrenset virksomhet som fysioterapeut i ventetiden.  Til slutt er det foreslått 
at Helsedirektoratet ikke skal ha ansvar for å skaffe til veie et «tilstrekkelig» antall godkjente turnusplasser, 
kun godkjente plasser.  

 

Behov for venteliste  

Helsedirektoratet påpeker at behov for endring i forskriften skyldes at det allerede for turnusåret 2011/2012 
kan oppstå ventetid for å komme ut i turnustjeneste. Det vises til informasjon om planlagt opptak av studenter 
i perioden 2011-2013.   

 

Hvis den planlagte økingen i studieplasser er riktig, kan det i løpet av en treårsperiode bli behov for 60-70 nye 
turnusplasser fordelt på alle landets kommuner og helseforetak. Ut fra kjennskap til utdanningsinstitusjonene 
virker imidlertid det estimerte behovet for turnusplasser høyt. Erfaring tilsier at studiestedene tar opp flere 
studenter enn det antallet som gjennomfører. Utfordringene er derfor trolig ikke så store fryktet, og andre 
løsninger enn venteliste bør vurderes.  

 

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er forpliktet til å ta imot turnuskandidater, og en 
tilskuddsordning i statsbudsjettet skal bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre rammene for turnustjenesten. 
Kommunene får støtte til turnusplasser over statsbudsjettet som tilsvarer fastlønnstilskuddet som i 2011 er kr. 
167 400. Tilskuddet til helseforetak er på kr 26 600 pr turnusplass, hovedandelen av kostnadene til 
turnustjeneste finansieres over basisbevilgning til de regionale helseforetakene. Økonomiske nedskjæringer er 
argumentet for at kommuner og helseforetak ikke opprettholder eller øker antallet stillinger for 
turnuskandidater. Statlige kostnader forbundet med turnustjeneste for fysioterapeuter er beskjedne, og vil 
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fortsatt være lave selv om den planlagte økningen i utdanningsplasser iverksettes. Økte statlige tilskudd til 
turnusplasser i kommuner og helseforetak vil bidra til at flere kommuner og helseforetak tilbyr turnusplasser.  

 

Definisjon av fysioterapeutkandidat  

Med kjennskap til arbeidsmarkedet for fysioterapeuter og hvilke behov helsetjenesten har for kompetanse, er 
det vanskelig å se hvilken rolle fysioterapeutkandidater på venteliste for turnustjeneste skal kunne få. Når det 
ikke er nok stillinger med veiledning for turnuskandidater, vil det være svært vanskelig for 
fysioterapeutkandidater å få relevant lønnet arbeid. En konsekvens kan bli at fysioterapeutkandidatene 
rekrutteres inn i annet type arbeid eller utdanning og aldri blir autoriserte fysioterapeuter. Dette har igjen 
samfunnsøkonomiske konsekvenser. 
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