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Forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger 

Norsk Manuellterapeutforening viser til høringsbrev av 20.09.2011 med forslag om obligatorisk 
opplæring i sykemeldingsarbeid for leger.  
 
I forslaget til ny forskrift foreslås det at leger som skal dokumentere arbeidsuførhet skal ha 
gjennomført obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid. Leger uten slik opplæring skal ikke 
kunne sykmelde.   
 
Sykmeldingsadgangen bør være generell for leger 
Norsk Manuellterapeutforening støtter at det gjennomføres obligatorisk opplæring av leger i 
sykmeldingsarbeid. Slik opplæring bør av pasienthensyn imidlertid knyttes til autorisasjonen som 
lege og således gjelde alle leger. På denne måten kan pasienter med sikkerhet vite at de kan få 
sykmelding/erklæring om arbeidsuførhet fra lege. For pasientene vil det være uheldig om det 
oppstår et skille mellom leger som kan og ikke kan sykmelde.  
 
I dag er det tre yrkesgrupper som har adgang til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde); leger, 
manuellterapeuter og kiropraktorer. Det er forskriftsfestet at manuellterapeuter og kiropraktorer 
skal ha opplæring i trygdefaglige emner. For manuellterapeuter er det en forutsetning med slik 
opplæring for å kunne være manuellterapeut etter forskrift.  NMF er av den oppfatning at 
sykmeldingsadgangen til alle disse gruppene bør knyttes til autorisasjon.  
 
Ad opplæringen for manuellterapeuter og kiropraktorer 
I vedlegg 1 om opplæring av manuellterapeuter og kiropraktorer heter det at  
 

Kiropraktorer og fysioterapeuter med spesialisering i manuellterapi kan få adgang til å 
sykmelde etter gjennomført obligatorisk opplæring, jf. Forskrift om unntak fra vilkåret om 
legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten 
med erklæring (FOR 21.12.2005 nr. 1668) 

  
Vi gjør oppmerksom bruken av benevnelsen «fysioterapeuter med spesialisering i manuellterapi» 
ikke er korrekt og bør erstattes av benevnelsen «manuellterapeut».  I forbindelse med 
behandlingen av Ot. prp. 28 (2005-2006) forutsatte Stortinget at benevnelsen 
«manuellterapeut» brukes om de yrkesutøverne det her dreier seg om.  
 
Videre heter det at  
 

Kiropraktorer og gruppen manuellterapeuter utdannet i utlandet har gjennomgått kurs i 
samme tema ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbund.  



 
Det er ukjent for oss at Universitetet i Oslo samarbeider med Norsk Fysioterapeutforbund om 
disse kursene. Universitetet i Oslo engasjerer forelesere fra foreningene, bl.a. Norsk 
Manuellterapeutforening og Norsk Fysioterapeutforbund, men er selv ansvarlig for innhold og 
gjennomføring av kursene.  
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