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Invitasjon til høring om forslag til forskrift om praktisk  tjeneste (turnustjeneste)for å få
autorisasjon som fysioterapeut

Viser til invitasjon av 12.12.2008 til å komme med merknader til høringsnotat.

Trondheim kommune deler arbeidsgruppens vurdering av at en mest mulig likelydende regulering
av turnustjenesten for leger og fysioterapeuter vil være en fordel.

Slik vi oppfatter det, innebærer ikke forslaget realitetsendringer i forhold til gjeldende rett eller
praktisering av turnusordningen.

Formålet er å lette tilgjengeligheten til regelverket ved å samle bestemmelsene om praktisk tjeneste
for fysioterapeutkandidater i en forskrift, og å bidra til mer enhetlig praktisering gjennom
harmonisering av forskriften for leger og fysioterapeuter i turnustjeneste. Dette ser vi som
hensiktsmessig.

Å samle alt i en forskrift er en fordel både for praksissted og kandidat og gir en tydelig føring ift den
enkeltes rettsikkerhet. Vi forventer at arbeidet følges opp med en revidering av veiledningsheftet
(IS-11/2005 - Turnustjeneste for fysioterapeuter) som vi opplever som svært nyttig i oppfølging av
turnuskandidater.

Ett punkt som vi nå har innarbeidet før oppstart er at det skal foreligge gyldig politiattest iht. krav
om dette (barn og PU). Dette foreslås tatt inn sammen med krav om lisens før oppstart (§ 4).
Alternativt at helsedirektoratet har dette på plass før lisens utstedes.

Kommentar til § 13: Turnusstedets plikter, siste avsnitt:
"....... Turnusstedet skal etter endt praktisk tjeneste både i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten sørgefor at det gis en attest fra veileder og den fysioterapeuten som
er ansvarlig for jenesten ".

Pr i dag gis bare en bevitnelse på gjennomført turnustjeneste på et standard skjema. Vi oppfatter §
13 slik at det nå skal være egne attester, og ber derfor om at innhold standardiseres med ønskelige
tematiske områder for å lette arbeidet til praksisstedet.
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Kommentar til paragraf § 14: Manglende evne til gjennomføring:
Klare  retningslinjer på saksgang hvis en ikke kan bevitne at turnustjenesten er tilfredsstillende
utført må foreligge for å sikre den enkeltes rettssikkerhet og korrekt håndtering fra praksisstedet.
Evt. grunnlag for at godkjenning ikke gis må forsøkes rettet tidligst mulig via veiledning og
opplæring fortløpende, og disse tiltak dokumenteres etter hvert, som i annen prøvetid.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Tor Åm
kommunaldirektør for helse og velferd
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