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I høringsnotatet HOD foreslås det en endring av teksten i forskriften som går på at 
Helsedirektoratet ikke lenger skal ha ansvar for å skaffe ”tilstrekkelig” antall 
godkjente turnusplasser, kun ”godkjente” turnusplasser.  
 
Det foreslås også 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. 
 
Det foreslås videre at kandidatene som står på venteliste, skal kunne få lisens til å 
jobbe som fysioterapeut under veiledning, mens de venter på turnusplass. 
 
Som fysioterapiledere i Vestre Viken ser vi ikke på disse forslagene som noen god 
løsning for å kunne sikre uteksaminerte fysioterapeuter en god turnusordning.  
 
Vår hovedbekymring med de foreslåtte endringene ligger i kvaliteten på oppfølgingen 
av kandidatene. Med et større og større press på antall studentplasser på våre 
somatiske sykehus og samtidig reduksjon i antall årsverk fysioterapi, vil det bli stadig 
vanskeligere å opprettholde god oppfølging av kandidatene. Til det er tilgjengelige 
ressurser dessverre for små. 
 
Når Helsedirektoratet har hatt ansvar for å skaffe tilstrekkelig antall godkjente 
turnusplasser, har de hatt mulighet til å gi institusjoner både i spesialisthelse-
tjenesten og kommunehelsetjenesten pålegg om å ha turnusfysioterapeut.  Faller 
dette pålegget bort, er vår bekymring at stillinger for turnuskandidater fjernes. Dette 
på grunn av trang økonomi eller et ønske om å ansette fysioterapeuter med erfaring. 
 
Vi mener at økonomi må følge tildeling av kandidater. Fastlønnstilskuddet bør økes 
for å sikre at disse stillingene videreføres.  
 
Det blir videre i høringsnotatet sagt at turnusplasser på rehabiliteringssentre skal 
falle bort. Avtalene mellom regionale helseforetak og private rehabiliteringssentre 
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Høringssvar om endring i forskrift 9. september 2009 nr. 1175 om praktisk tjeneste 
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blir ikke videreført. Dette grunngis i omorganisering og funksjonsfordeling i 
helseforetakene. 
Dette argumentet skjønner vi ikke logikken bak. Med stadig raskere utskrivning fra 
våre somatiske sykehus og endringer i pasientgruppene på rehabiliteringssentrene, 
bør det tvert i mot være økt faglig interesse for å opprettholde disse plassene.  
 
Å lage en venteliste for kandidatene er ingen god løsning. Neste år vil det bli enda 
flere som ønsker turnusplass og problemet vil dermed øke fra år til år. Dette er ikke 
en god måte å løse et kapasitetsproblem på.  
 
En slik venteperiode vil også gi kunnskapstap og ramme motivasjonen hos dem det 
gjelder. De personene som står på venteliste vil ha begrensede muligheter til å skaffe 
seg relevant arbeid så lenge de må knytte til seg veiledere på samme måte som 
kandidater og studenter. 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Siri Gjessing Heggelund (sign.) 

Seksjonsleder, seksjon for ergo, fysio, logo og sosio  

Drammen sykehus  

 

Grete Heggheim (sign.) 

Seksjonsleder, seksjon for rehabiliteringstjenester 

Ringerike sykehus 

 

Cecilia Valen (sign.) 

Seksjonsleder, seksjon for fysio, ergo og sosio 

Bærum sykehus 

 

Espen Røste (sign.) 

Avdelingssjef, avdeling for fysio- og ergoterapi 

Kongsberg sykehus 

 

 


