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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PRAKTISK TJENESTE
(TURNUSTJENESTE) FOR Å FÅ AUTORISASJON SOM FYSIOTERAPEUT

Viser til høringsbrev datert 12.12.2008 med invitasjon om å gi merknader til ovennevnte
høringsnotat.

Universitetet i Tromsø, Avdeling for helsefag er enig i de intensjoner som ligger til grunn for
det arbeidet som her er gjort, dvs:

• At det skal være mest mulig likelydende bestemmelser for turnustjenesten for leger og
fysioterapeuter.

• At ordninger knyttet til turnustjenesten for fysioterapeuter reguleres i form av en
forskrift og at alle bestemmelser samles i en og samme forskrift.

• At det avklares saksgang når turnustjenesten  ikke er tilfredsstillende utført

Forslaget innebærer ikke realitetsendringer i forhold til praktisering av turnusordningen, så
våre kommentarer vil først og fremst være rettet mot i hvilken grad bestemmelsene fremstår
som entydige og klare i den nye forskriften.

Der er det kun ett forhold vi ønsker å påpeke: Ansvarsforholdet mellom turnussted og
godkjenningsmyndighet virker ikke helt tydelig, og det står ingen steder eksplisitt hvem eller
hva som er godkjenningsinstans for den praktiske tjenesten.

§ 13 regulerer turnusstedets plikter, der det bl.a. står at turnusstedet skal etter endt tjeneste gi
en attest som bekrefter om turnustjenesten er fullført tilfredsstillende. Attesten skal inneholde
en anbefaling av om den praktiske tjenesten bør godkjennes. Her er det turnusstedet som skal
gi en anbefaling;  men til hvem?

§ 14 regulerer videre det som gjelder manglende evne til gjennomføring av turnustjenesten;
dvs. når den praktiske tjenesten ikke  anbefales godkjent. Det står videre at "om nødvendig kan
turnusstedet ta turnuskandidaten ut av tjenesten". Her får turnusstedet en myndighet til å ta
kandidaten ut av tjeneste, uten at det presiseres om eller i hvilken grad dette skal skje i samråd
med godkjenningsmyndigheten.
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I begge disse paragrafene savnes det en presisering av hvem som til syvende og sist
godkjenner turnustjenesten.  I 2001-12-20  Forskrift  om praktisk tjeneste(turnustjeneste) for å
få autorisasjon som lege står det i  §  20 presisert at det er Sosial og helsedirektoratet som er
godkjenningsinstans .  Tilsvarende presisering mangler her, og ansvarsforholdet mellom
direktoratet som egentlig godkjenningsinstans og turnusstedet virker uklart.

Etter vår mening bør det klargjøres at det er Helsedirektoratet eller den det bemyndiger som
fatter den endelige avgjørelsen i samråd med, eller etter anbefaling fra turnusstedet.

I tillegg en detalj: På to steder - i § 7 og § 12, omtales fysioterapeututdanningen som
høgskoleutdanninger. I og med fusjonen mellom Høgskolen og Universitetet i Tromsø er ikke
dette dekkende. Vi foreslår at man endrer formuleringen fra høgskole(r) til
utdanningsinstitusjon(er)
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