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Vi viser til høringsnotat om endring i forskrift 9. september 2009 nr. 1175 om turnustjeneste 
for fysioterapeuter. 
 
Forslaget om at Helsedirektoratet ikke lenger skal være ansvarlige for å skaffe et tilstrekkelig antall 
godkjente turnusplasser har flere uheldige konsekvenser. 
 
Ei slik venteliste vil øke i omfang fra år til år, og dermed ikke løse problemet. Som høringsnotatet 
bemerker er antallet studenter som skal ut i turnus økende, da høgskolene tar opp stadig flere 
studenter. I følge høringsutkastet skal antall studenter øke med 70 fra 2011 til 2013. Denne 
økningen vil da komme på toppen av de studentene som etter ett år på venteliste har krav på 
turnusplass. Opprettelsen av venteliste vil slik bare forskyve problemet med ett år, da studenter på 
venteliste er foreslått å ha krav på plass etter 12 mnd venting.  
 
Det er betenkelig at Departementet foreslår å gå inn for ei ordning der uteksaminerte 
fysioterapikandidater skal tillates midlertidig lisens for å jobbe på ikke-godkjente praksis-steder, 
som ikke evalueres. Dette virker som en ansvarsfraskrivelse fra Departementet, der ansvaret for at 
praksisen holder god nok kvalitet skyves over på den enkelte kandidat.  
 
Arbeidsmarkedet for disse fysioterapikandidatene vil i tillegg bli svært vanskelig, da det ikke er 
tradisjon for denne typen stillinger, og sannsynligheten for at helseforetak eller kommuner 
oppretter slike stillinger i stedet for turnusplasser er svært liten. 
 
Vi oppfatter forslaget om opprettelse av venteliste som ei passiv løsning på problemet med å 
skaffe nok antall turnusplasser. Antall turnusplasser bør til en hver tid øke i samsvar med økningen 
i opptak av fysioterapistudenter. Vi støtter forslaget fra Sykehuset Østfold om å øke 
refusjonsbeløpet til turnusstedene for å stimulere til opprettelse av flere turnus-stillinger. 
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Med hilsen  
 
Anne E. Hansen     Siw Sellæg 
Enhetsleder       Fysioterapeut, plasstillitsvalgt Heimdal bydel  
Enhet for fysioterapitjenester     Enhet for fysioterapitjenester Trondheim kommune 
Trondheim kommune      

Tor Hoel 
       Fysioterapeut, plasstillitsvalgt Lerkendal bydel 
      Enhet for fysioterapitjenester Trondheim kommune 

       Gøril Eide 
       Fysioterapeut, plasstillitsvalgt Midtbyen bydel 
       Enhet for fysioterapitjenester Trondheim kommune 
 
       Anniken Kinge 
       Fysioterapeut, plasstillitsvalgt Østbyen bydel 
       Enhet for fysioterapitjenester Trondheim kommune  
        


