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Svar - Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter  

Høringen var mottatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 10.1.12 med høringsfrist 
21.2.12.  
 
UNN HF støtter høringsinnspillet utarbeidet av fagmiljøet i fysioterapeutavdelingen og 
godkjent av leder for ved Rehabiliteringsklinikken. 
 
 

Høringsinnspill  
Vi mener at de foreslåtte endringene ikke er noen god løsning for å kunne sikre 
uteksaminerte fysioterapeuter en god turnusordning. 
 
Endringsforslag: At Helsedirektoratet ikke lenger skal ha ansvar for å skaffe 

”tilstrekkelig” antall godkjente turnusplasser, kun ”godkjente” turnusplasser. 
Når Helsedirektoratet har hatt ansvar for å skaffe tilstrekkelig antall godkjente 
turnusplasser, har de kunnet gi institusjoner både i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten pålegg om å ha turnusfysioterapeut. Faller dette pålegget 
bort, vil enda flere kutte ut turnusfysioterapeuten. Dette grunnet trang økonomi eller 
fordi de heller ønsker en fysioterapeut med erfaring. 
 
Vi kan ikke se noen grunn til at turnusplasser på rehabiliteringsinstitusjoner skulle 
falle bort. 
 
Endringsforslag: At det skal opprettes en 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. 
Å lage en venteliste, er bare å utsette problemet: Neste år vil det bli enda flere som 
ønsker turnusplass. Hva skjer når det året på venteliste er over og turnustjeneste 
ikke er påbegynt? 
 
Endringsforslag: At kandidatene som står på venteliste, skal kunne få lisens til 

å jobbe som fysioterapeut under veiledning, mens de venter på turnusplass. 
Forslaget om midlertidig lisens, er ikke logisk. Det snakkes om at kandidaten må 
jobbe under veiledning av en fysioterapeut. Da foreslår vi heller at denne 
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fysioterapeuten oppfordres til å bli turnusveileder og på den måten får vi en 
godkjent turnusplass. 
 
Et annet forslag fra oss, er at det overføres en større sum til institusjonene som påtar 
seg å ha fysioterapeutkandidat. Det har lenge dreid seg om kr. 25 000 pr. turnus. Vi 
tror at det vil være et viktig stimuleringstiltak for å øke antall turnusplasser at 
godtgjøringen økes til for eksempel kr.100 000 pr kandidat. 
 
Konklusjon 
Fysioterapeutturnusordningen fortsetter som før og flere institusjoner,  
rehabiliteringsinstitusjoner og institutter oppfordres til å ta i mot turnuskandidater. 
Økt godtgjøring for å ha turnus økes til kr.100 000 pr. kandidat. 

 
     Med vennlig hilsen 

 
     Anne Ringheim     Torill Davida Nilsen 
     Seksjonsleder  
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