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Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter 

 

Det henvises til eksp. av 10.01.2012. 

 

Sørlandet sykehus har 50 ansatte fysioterapeuter. Sykehusområdet er identisk med Agder og har ca 270.000 

innbyggere. 

 

Vi ser utfordringen med å skaffe nok turnusplasser som har god nok kvalitet med planlagt studentøkning i 

Oslo og Tromsø. Samtidig er det utvilsomt behov for planlagt økning i antall fysioterapeuter for å møte 

utfordringene framover. 

 

Er videre glad for at det ikke rokkes ved turnustjenesten som grunnlag for autorisasjon. 

 

Forslagene for øvrig er vi uenige i. Det henvises til omlegging av turnustjenesten for leger. Oss bekjent har 

det resultert i at ventelisten øker hele tiden og har allerede blitt uhåndterlige. Vi tror det samme vil skje med 

overgang til ordning med venteliste for turnustjeneste for fysioterapeuter. 

 

I motsetning til leger gis turnusplasser til fysioterapeuter en gang i året. Det er derfor sannsynlig at 

fysioterapeuter må vente opp til et år på en eventuell venteliste. Men da kommer en ny pulje som skal ha 

turnustjeneste og problemet blir bare forskjøvet ut i tid. 

 

Alternativet med å operere med midlertidige ordninger i form at fysioterapikandidater skaper flere 

utfordringer enn de løser. Kan nevne følgende: problemer med midlertidige ansettelser, regulering av 

oppgaver/ansvar for kandidatene, eventuell frafall som følge av kompliserte ordninger, avlønning. 

 

Som alternativ foreslås at Helsedirektoratet som før har ansvar for å skaffe turnusplasser, men at det 

etableres et nettverk for å få til dette med representanter fra kommune- og spesialisthelsetjenesten i hver 

helseregion.  
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