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

Generelle kommentarer

Det vises til ekspedisjon av 12. desember 2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet
vedrørende høringsnotat om forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få
autorisasjon som fysioterapeut.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er enig med departementet i at det bør være en egen
forskrift for turnustjeneste for fysioterapeutkandidater. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
finner det viktig, og riktig, at overordnete bestemmelser i størst mulig grad samles i denne
forskriften, slik at det rundskrivet som må lages i forbindelse med den nye forskriften blir en
mer teknisk gjennomgang av administreringen av turnustjenesten. En slik forskrift vil også
kunne ha en effektiviseringsgevinst.

Kommentarer til enkelte ara afer

§ 9. Særplass

Departementet foreslår at nåværende særplassvilkår, bokstav a. Medisinske indikasjoner (til
kandidaten) o s v, utgår. Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreslår at dette vilkåret beholdes.
Dette er et greit og operasjonelt særplassvilkår.

Overordnet myndighet har ved et vedtak i en klagesak bestemt at idrettutøvere på landslags-
nivå skal kunne innvilges særplass under gitte forutsetninger. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus mener at idrettsutøvere på landslagsnivå ikke automatisk skal innvilges særplass.

§ 10. Fremskaffing og godkjenning av turnusplasser

§ 10 bør hete: Fremskaffing  av godkjente turn usplasser.  Det er den enkelte fylkesmann som
godkjenner turnusplasser i sitt tjenestefylke. Den regionansvarlige fylkesmann godkjenner
således turnusplassene i sitt tjenestefylke, og far oversendt godkjente turnusplasser fra de
andre fylkesmennene i sin region. Jf merknadene til § 6.
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§ 14. Manglende evne til gjennomføring

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til Rundskriv IS-11/2005 Turnustjenesten for
fysioterapeuter, pkt 3.6.7 Saksgang når det oppstår problemer med gjennomføring av
turnustjenesten. Dette punktet spenner videre enn forslaget til ny forskrift.

Det at kandidaten mener at forhold på turnusstedet eller i turnustjenesten i særlig grad avviker
fra retningslinjene, er ikke med i forskriftsforslaget. Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser
at dette bør være med. Pkt 3.6.7 skiller også mellom manglende forutsetninger og stort fravær.
Erfaring har vist at en kandidat kan ha stort fravær og samtidig ha gode forutsetninger for å
ivareta de oppgaver som forventes. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er enig i at den første
kontakten fra turnussted eller kandidat må gå til fylkesmannen på tjenestestedet som jo er den
som best kjenner forholdene i sitt fylke.

I annet avsnitt foreslås det at turnusstedet kan ta kandidaten ut av tjenesten. Turnusstedet vil
imidlertid fortsatt ha arbeidsgiveransvar - i hvert fall inntil videre. Hvis kandidaten tas ut av
tjenesten ut fra faglige kriterier, så er dette en vurdering som vanskelig kan overprøves.
Uansett bør fylkesmannen i tjenestefylket umiddelbart kontaktes. Av hensyn til både kandidat
og turnussted bør det lages en rutine for hvordan slike saker skal behandles - gjerne i et
utfyllende rundskriv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har hatt noen saker hvor det har
oppstått problemer med gjennomføring av turnustjenesten. Pkt 3.6.7 har vist seg å være til
stor hjelp, og en rutinebeskrivelse bør derfor ha dette som utgangspunkt.

§ 18. Tjeneste på godkjent og valgt turnusplass

§ 18 bør hete: Tjeneste på godkjent turnusplass.  Noen kandidater får tildelt plass av den
regionalansvarlige fylkesmann, bl a ved særplasstildeling. Noen far også tildelt turnusplass
etter pålegg fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell etter anbefaling fra den
regionansvarlige fylkesmann.

Med hilsen

Petter Schou Steinar Folgerø
fylkeslege rådgiver

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.


