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Høringsnotat til ny forskrift for turnustjeneste

1. Ny forskrift

SAFH ser fordelene ved å samle alt relevant regelverk om turnustjeneste for fysioterapeuter j
en forskrift. SAFH er også enig med departementet i at turnustjenesten for leger og
fysioterapeuter har fellestrekk som tilsier at regelverket for de to gruppene ikke bør være
vesentlig forskjellig.

2. Administrasjon av turnustjeneste

Formålet med den nye forskriften er blant annet å bidra til å lette tilgjengeligheten til
regelverket og en mer enhetlig praktisering gjennom harmonisering av forskriftene om praktisk
tjeneste (turnustjeneste) for leger og fysioterapeuter.

SAFH har i dag en vesentlig større rolle i administreringen av turnustjenesten for leger enn for
fysioterapeuter hvor de tre regionale fylkesmennene i Oslo og Akershus, Hordaland og Troms
har administrasjonen og gjennomføring av turnustjenesten slik det fremgår av
Helsedirektoratets Rundskriv 11 /2005.

Departementet har i høringsnotatet fremhevet at det ikke har til hensikt at forskriften skal ha
økonomiske eller administrative konsekvenser og at forslaget innebærer en videreføring av
gjeldende rett og praksis på området. Det fremgår også av merknadene at departementet mener
at de regionale fylkesmennene skal ha de samme oppgavene som de har nå. SAFH legger
derfor til grunn at departementet ønsker å harmonisere regelverket for turnustjenester for leger
og fysioterapeuter, men ikke at SAFH eller de regionale fylkesmennene skal få endrede
oppgaver.
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3. Forskriftens virkeområde, § 2

Helsepersonelloven § 48 annet ledd bokstav a til d er kumulative vilkår for alle som søker
autorisasjon uavhengig av utdannelsesland. Dette innebærer at det bør presiseres i forskriften at
fysioterapeuter med utenlandsk utdannelse skal gjennomføre tursnustjeneste for å bli kvalifisert
for autorisasjon.

Forskriftens § 2 andre innrykk omhandler personer med utenlandsk autorisasjon.
Helsepersonelloven § 48 og EØS forskriften regulerer helsepersonells utdannelse, slik at det er
uklart hva som menes når det i bestemmelsen snakkes om utenlandsk autorisasjon som
fysioterapeut. Autorisasjon i et annet land gir ikke i seg selv rett til autorisasjon i Norge.

Ordlyden i den gamle forskriften kan forstås slik at det kun er et krav om tursnustjeneste for
fysioterapeuter med utdanning fra norske høgskoler. Nordisk overenskomst gir rett til norsk
autorisasjon for søkere med nordisk utdanning og autorisasjon uavhengig om de har noen
klinisk praksis.

Forskrift(FOR 2008910-08-1130) om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS land (EØS forskriften) kapittel 3 §§ 13
og 15 gir rett til autorisasjon til helsepersonell som har en utdannelse som ikke er vesentlig
forskjellig fra norsk utdannelse. Det skal foretas en konkret vurdering av søkers udannelse og
arbeidserfaring.

Søkere med en utdannelse fra et land utenfor EØS området vil ha rettskrav på norsk
autorisasjon når vilkårene i hpl § 48 andre ledd er tilfredstilt og vedkommende kan ansees å ha
en utdanning som er jevngod med dagens norske utdanning som fysioterapeut i henhold til hpl
§ 48 tredje ledd.

SAFH har forvaltningspraksis på at søkere som har en utdannelse som er jevngod med norsk
bachelorgrad i fysioterapi må gjennomføre klinisk praksis lik innholdet i turnustjenesten. Der
søker har relevant arbeidserfaring har søker ikke måttet gjennomføre slik praksis. Søker må
selv finne praksisplass og er ikke i "turnustjeneste", men de regionale fylkesmennene er
vanligvis behjelpelig med å finne praksisplass.

I et par klagesaker har Statens Helsepersonellnemnd (HPN) sett på problemstillingen om søker
må gjennomføre klinisk praksis lik turnustjeneste. De har løst saken ved å tolke turnustjenesten
som en del av sammenligningsgrunnlaget for søkers utdannelse i henhold til EØS forskriften §§
13 og 15 og pålagt søker å måtte gjennomføre praksis tilsvarende turnustjeneste.

SAFH  ønsker at departementet i forskriften regulerer klarere om nyutdannede søkere fra et
EØS land og søkere fra land utenfor EØS skal ha mulighet til å gjennomføre "turnustjeneste",
med mulighet for helt eller delvis fritak dersom det dokumenteres relevant praksis.
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