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Høringsuttalelse – forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter i henhold til 
helsepersonelloven 

 
Vi viser til høringsbrev av 09.10.13 med forslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til 

helsepersonelloven.  

 

Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus støtter ikke departementets forslag til 

forskrift som vil gi autoriserte fysioterapeuter med minimum ett års fysioterapipraksis etter 

autorisasjon og gjennomført og bestått mastergradsstudium i manuellterapi egen autorisasjon som 

manuell terapeut. 

 

Manuellterapeuter organisert i Norsk manuellterapeutforening ønsker en særskilt autorisasjon for 

manuellterapeuter. Dette begrunnes med at de utdannes på masternivå ved Universitet i Bergen og at 

utdanningen på viktige områder må anses som en ny utdanning og ikke som en videreutdanning for 

fysioterapeuter. Forslaget begrunnes blant annet med at manuellterapeuter har utvidete fullmakter og 

en annen og mer selvstendig yrkesrolle sammenlignet med fysioterapeuter. Det legges videre til 

grunn at en egen autorisasjon vil ha en viktig informasjonsverdi som vil bidra til å definere og 

klargjøre manuellterapeutens rolle i helse og omsorgstjenesten, og at skillet mellom fysioterapeuter 

og manuellterapeuter dermed blir tydeliggjort for pasienter. 

 

Ved et forslag om å gi nye grupper helsepersonell autorisasjon skal det legges vekt på hensynet til 

pasientsikkerhet, innhold og formålet med utdanningen, i hvilken utstrekning yrket utøves 

selvstendig og hensynet til harmonisering med andre land. I vårt videre saksfremlegg vil vi ta 

utgangspunkt i disse punktene. 

 

Pasientsikkerhet 

 

Pasientsikkerhet ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom autorisasjon som fysioterapeut. En offentlig 

eksamen som en mastergrad ved et universitet eller en høyskole er i seg selv også en 

kvalitetskontroll. Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo ønsker derfor heller en offentlig 

spesialistordning for fysioterapeuter med videreutdanning på masternivå, på linje med det som er 

etablert for andre helsepersonellgrupper. Dette vil være et godkjenningsstempel på den utvidede 

kompetansen som fysioterapeuter med videreutdanning i både manuellterapi, psykomotoriske 
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fysioterapi og andre NFF-spesialister har. En slik ordning vil i like stor grad som en egen 

autorisasjon bidra til en entydig kommunikasjon til både befolkningen og samarbeidspartnere. 

Innhold og formål med utdanningen 

Formålet med en manuellterapiutdanning er å gi fysioterapeuter en ytterligere spesialkompetanse 

innen undersøkelse og behandling av personer med muskel-skjelettlidelser. I tillegg skal studiet sikre 

at manuellterapeuter har de kunnskaper, holdninger og ferdigheter som en primærkontakt med ansvar 

for pasienter med muskel- og skjelettlidelser trenger for forsvarlig fagutøvelse. En egen autorisasjon 

som manuellterapeut bryter med gjeldende organisering av det norske helsevesenet hvor en 

videreutdanning innebærer at man får spisskompetanse innen et fagfelt - altså en spesialisering. 

Utdanningsløpet som manuellterapeut bygger på både autorisasjon som fysioterapeut og på praksis 

som fysioterapeut. Vi kan vanskelig forstå argumentet om at det man tilegner seg fra andre fagfelt 

gjennom dette masterløpet skal forsvare egen autorisasjon. Enhver videreutdanning/spesialisering vil 

gi fagutøvere nye og utvidede muligheter for å forstå faget og praktisere yrket. Manuellterapi har 

vært og er en av flere videreutdanninger for fysioterapeuter og skiller seg således ikke nevneverdig 

fra andre videreutdanninger for fysioterapeuter, også videreutdanninger på masternivå, som for 

eksempel psykomotorisk fysioterapi. 

Selvstendig yrkesutøvelse 

 

Som argument for å gi manuellterapeuter egen autorisasjon viser departementet til 

manuellterapeuters rolle som primærkontakt og portvokter i helse- og omsorgstjenesten. Det trekkes 

fram at leger og kiropraktorer har tittelbeskyttelse gjennom sin autorisasjon, mens manuellterapeuter 

ikke har dette. Vi mener at en spesialisttittel i manuellterapi som forutsetter en mastergrad i 

manuellterapi med funksjon som primærkontakt og portvakt, er tilstrekkelig for å dokumentere 

kompetanse ut over grunnutdanning.  

 

Harmonisering med andre land  

 

Innenfor gjeldende lovverk/regelverk vil en egen autorisasjon for manuellterapeuter ikke være 

nødvendig for å harmonisere med andre land. 
 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

   

Nina Waaler      Kristin Nordseth  

dekan      fakultetsdirektør 
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