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Informasjon knyttet til Coronavirus-utbrudd - turnusplasser 15.08.2019 14.08.2020 - turnustjeneste for fysioterapeuter
Kjære alle sammen!
Vi er nå inne i en uoversiktelig og vanskelig tid. Det et er mye som er uvisst og det er mye som er og
kommer til å bli annerledes. Vi har fått mange spørsmål fra turnuskandidater som er usikre på hva
som skjer nå med hensyn til eventuelt fravær I turnustiden og eventuelle konsekvenser for å få
godkjent turnustjenesten.
Regionansvarlig Fylkesmann i Vestland har nylig vært i kontakt med Helsedirektoratet for å forsøke å
få svar, men vi er redd for at det kommer til å ta tid. Samtidig kommer det som sagt mange spørsmål
fra turnusfysioterapeutene om hvordan de skal innrette seg.
Nedenfor følger teksten i e-posten som har blitt sendt fra Regionansvarlig Fylkesmann til lederne for
ergo- og fysioterapitjenestene i kommunene i Vestland som har turnusfysioterapeut.
Helsedirektoratet sende i går ut denne informasjonen, som gjeld frå og med 16.03.20:
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester
fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b,
vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med
mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
(flere andre helsefaggrupper nevnes også i denne informasjonen)
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For den som er turnusfysioterapeut i kommunen, kan dette innebere at direkte pasientkontakt stort sett
opphøyrer. Det kan bli vanskeleg å få utført oppgåvene som regelverket for turnustenesta seier at dei skal
gjere for å få godkjent tenesta. Nokon vil også bli pålagt å vere borte frå arbeidsplassen pga.
restriksjonar.
Helsedirektoratet blei fredag 13. mars 2020 gjort merksam på at reduksjonar og nedstenging av
fysioterapiverksemd i kommunane kan få store konsekvensar for gjennomføring av turnustenesta.
Helsedirektoratet svara at dei vil ta stilling til dette, og sende ut informasjon om korleis denne situasjonen
skal handterast. På grunn av stor belastning i Helsedirektoratet, reknar vi med at det kan ta noko tid før
det kjem svar.
Som mellombels tilsette turnusfysioterapeutar fram til 14. august 2020 skal dei følgje retningslinene som
arbeidsgjevar gir om kva dei skal gjere i tenesta og følgje alle nasjonale og lokale råd for å avgrense
smittespreiing.
Vi tilrår at de dagleg følgjer med på nettsidene til Helsedirektoratet og FHI der informasjon blir oppdatert
fortløpande. Fylkesmannen vil sende oppdatert informasjon om så snart vi har noko meir å komme med.
Vi ber om at dere informerer turnusfysioterapeutane om at spørsmålet om konsekvensar for
godkjenning av turnustenesta er meldt inn til Helsedirektoratet og at turnusfysioterapeutane skal få
svar.
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