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Høring om autorisasjon av manuellterapeuter 
  
Molde kommune har mottatt ovennevnte dokument til uttalelse. Molde kommune har ikke tatt 
stilling i saken, men vil oversende svarene vi har mottatt fra vårt samarbeidsutvalg med 
fysioterapeutene og fra gruppen av manuellterapeuter i kommunen: 
 
Fra Samarbeidsutvalget med fysioterapeutene: 
 

«Kommentarer til høringsnotatet. 

Hva er hovedhensikten med å være autorisert:  

Helsedirektoratet finner ikke grunnlag for å anbefale Helse – og omsorgdepartementet (HOD) å gi 

manuellterapeuter autorisasjon.  Det virker uforståelig at HOD ikke følger sin egen fagetats råd om 

ikke å gi manuellterapeuter autorisasjon. Det er vanskelig å se begrunnelse for at manuellterapeuter 

skal trenge en egen autorisasjon når de allerede har en autorisasjon som helsepersonell med de 

rettigheter og plikter det innebærer. Hovedformålet med autorisasjonsordningen i 

helsepersonelloven er å vareta pasientsikkerheten. Autorisert helsepersonell er gjennom denne 

ordningen forpliktet til å utøve sitt fag på en faglig forsvarlig måte. Fysioterapeuter og gjennom det 

også manuellterapeuter er som leger og kiropraktorer autorisert helsepersonell.  Det er heller ikke i 

noen andre land som Norge kan sammenligne seg med slik at manuellterapeuter har egen 

autorisasjon. 

Det virker åpenbart at manuellterapiutdanningen bygger på fysioterapiutdanningen, da en 

behandler samme pasientgruppe og ved søknader på stillinger/tilskudd som fysioterapeut presiseres 

det ofte av manuellterapeuter at de innehar utvidet spesial kompetanse på de arbeidsoppgaver og 

den behandling fysioterapeuter utfører. Slik sett er manuellterapi på lik linje som for eksempel 

psykomotorisk fysioterapeuter videreutdanning i fysioterapi, via en mastergradsutdanning ved et 

universitet.  

Autorisasjon versus spesialist 

I denne høringen er det autorisasjon av manuellterapeuter som det skal gis en uttalelse om. Likevel 

er det viktig å se dette i sammenheng med en offentlig spesialist godkjenning. En offentlig spesialist 

godkjenning vil vise pasientene hvem som har ekstra kompetanse utover en grunnutdanning og også 

hvem som har utvidede roller i helsevesenet. Det er denne modellen som til nå har vært brukt i 
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helsevesenet. Det å være spesialist vil ikke si at en arbeider i spesialisthelsetjenesten, men at en har 

utvidet kunnskap og utvidet rolle i helsevesenet, for eksempel er fastleger gjerne spesialister i 

allmennmedisin. Like mye som en autorisasjon vil en offentlig spesialistgodkjenning, slik som leger, 

tannleger og optikere har i dag, gi pasienter trygghet på at fysioterapeuten har spesialisert 

kompetanse innen sitt fagfelt. Og dette vil også være enklere for pasienter og forstå da offentlig 

spesialist er en ordning som allerede finnes i helsevesenet, i motsetning til dobbel autorisasjon.  

Hva er til beste for pasientene? 

Det er vanskelig å se at om manuellterapeuter blir autorisert skal ha noen vesentlig betydning for 

pasientene. Da autorisasjonens hovedformål er å ivareta pasientsikkerhet og at den forplikter 

helsepersonell til utøve faget sitt på en faglig forsvarligmåte. Dette ses som ivaretatt gjennom den 

autorisasjonen de allerede har. Med tanke på å gjøre manuellterapeuters portvaktrolle mer kjent er 

dette er arbeid som uavhengig av autorisasjon trengs å arbeids med å få kjent.   

Med en autorisasjon som manuellterapeut fremfor fysioterapeut med videreutdanning i 

manuellterapi, kan det være vanskelig for pasienter å forstå at dette er terapeut med fysioterapi 

som grunnutdanning. Fysioterapeut er velkjent begrep i det norske samfunnet og en faggruppe 

pasienter har tillitt til, de vet at dette inngår i det offentlige helsevesenet.»   

 

Fra gruppen av manuellterapeuter i Molde: 
 
 

«Høring angående autorisasjon av manuellterapeuter 
 
Vi viser til at Molde kommune har mottatt høringsnotat fra Helse- og 
omsorgsdepartementet angående autorisasjon av manuellterapeuter med svarfrist 
13.01.2014. 
 
Samtlige manuellterapeuter i Molde kommunes helsetjeneste, uavhengig av organisering i 
henholdsvis NFF og NMF, ønsker å minne om følgende:  
 

 Manuellterapeuter fikk i 2006 en yrkesrolle som er vesentlig forskjellig fra 
fysioterapeuter. Det innebærer at de skal være primærkontakter og dermed har 
en portvaktrolle. Manuellterapeuter har rett til å ta imot, diagnostisere, 
behandle, sykmelde og henvise pasienter direkte til spesialisthelsetjenesten uten 
forutgående henvisning. 

 Autorisasjon av manuellterapeuter vil skape sammenheng mellom 
autorisasjonsbetegnelsen og den faktiske kompetansen med aktuelle fullmakter i 
helsetjenesten. Dette kan styrke pasientsikkerheten og forebygge eksisterende 
misforståelser rundt manuellterapeuters yrkesrolle. 

 Manuellterapeuter kan avlaste konsultasjoner hos fastlegene ved at relevante 
pasienter kjenner til muligheten for å ta direkte kontakt. 

 En eventuell spesialistgodkjenning av manuellterapeuter framfor autorisasjon 
ville gi signal om at manuellterapeuter ikke er en del av førstelinjetjenesten, noe 
som er sterkt misvisende.  

 Yrkestittelen manuellterapeut er i dag ikke beskyttet. En autorisasjon vil hindre 
at ikke kvalifiserte behandlere kan markedsføre seg som manuellterapeut. 
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 En eventuell autorisasjonsordning vil ikke innebære noen ekstra utgifter for 
Molde kommune, men derimot bidra til mer effektivt behandlingsforløp for 
mange pasienter. 

 
Vi ber Molde kommune gi sin støtte til autorisasjon av manuellterapeuter i høring 
med svarfrist 13.01.2014.» 
 
Underskrevet av fem manuellterapeuter. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Henning Fosse  
Helsesjef  
  
  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 
 
 
 
 
 


