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Notat ad høring -  Forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste)
for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Frogn kommune har siden 1999 tatt i mot 2 turnusfysioterapeuter hvert år. Vi tilbyr 1
turnusplass og de 2 kandidatene praktiserer V2 år hver, fra 15/8 - 15/2 og fra 15/2 -15 /8.

Formål med n forskrift

Formålet med det nye forslaget er å lette tilgjengeligheten til regelverket og bidra til en mer
enhetlig praktisering ved en harmonisering av forskriftene for leger og fysioterapeuter.

Mange av de forholdene som for legene har vært regulert i forskrift, har for fysioterapeuter
vært beskrevet i rundskriv. Den nye forskriften vil lette likebehandlingen av de
turnuskandidater som skal bli leger og fysioterapeuter

Videre er formålet med forslaget å bidra til å styrke fysioterapeutkandidatens rettssikkerhet.

Da ens turnusteneste re uleres 'ennom

-Helsepersonelloven § 48 som sier at "rett til autorisasjon etter søknad har den som har bestått
eksamen, gjennomført praktisk tjeneste, er under 75 år og ikke er uegnet for yrket".

-Kommunehelsetjenesteloven § 6-1. sier at "enhver kommune plikter å medvirke til
undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder også videre- og
etterutdanning"

Forskriften inneholder bestemmelser som regulerer kommunens plikt til å ta i mot
turnuskandidater, plikt til å stille bolig og plikt til å dekke utgifter.

Det n e forsla et til forskrift:

I det nye forslaget ligger det mer organisatoriske krav med hensyn til hvilke oppgaver
turnuskandidaten skal ta del i, opplæring i virksomhetens systemer og administrative forhold.
Retningslinjene beskriver krav om faglig innhold.
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Likeså er det forslått en bestemmelse om hva som skal skje dersom kandidaten ikke oppfyller
kravene som stilles.

Turnusstedets plikter ift lønn, drift og bolig er også foreslått regulert.

Bemerknin er til forsla et:

§ 17 sier at " turnusstedet skal skaffe turnuskandidaten bolig til vanlig leie"

Hva som ligger i vanlig leie, er ikke definert.

Frogn kommune har ikke boliger til dette formålet. Ved behov må turnuskandidaten skaffe seg
bolig på det åpne markedet.

Dette har til nå ikke vært en aktuell problemstilling da kandidatene de siste 10 årene har hatt
bolig i Oslo eller i Folloregionen og har pendlet.

Vurdering:

Forslaget til ny forskrift om praktisk tjeneste for å få autorisasjon som fysioterapeut antas ikke
å ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. Unntatt her er dersom det
kommer krav om å skaffe bolig til "vanlig leie".

Forslagene innebærer stort sett en videreføring av gjeldende rett og praksis på området.

Mange av de forholdene som for legene har vært regulert i forskrift, har for fysioterapeuter
vært beskrevet i rundskriv. Den nye forskriften vil lette likebehandlingen av de
turnuskandidater som skal bli leger og fysioterapeuter.

Drøbak den 11.03.2009

Astrid Sæther

Gruppeleder rehabilitering enhetsleder


