
 

 

Høringssvar – Forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter 

(fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til 

helsepersonelloven  

 

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD)høringsbrev og høringsnotat av 9. 

oktober 2013, angående forslag om forskrift om å autorisere manuellterapeuter i henhold 

til helsepersonelloven. 

Norsk Ergoterapeutforbund kan ikke støtte forslaget fra HOD om en forskriftsendring som 

vil gi autorisasjon til manuellterapeuter. En manuellterapeut er en fysioterapeut med 

videreutdanning i manuellterapi på masternivå.  Det er et krav for å bli manuellterapeut at 

vedkommende allerede har en utdanning og autorisasjon som fysioterapeut.  

Autorisasjon av helsepersonell bygger på viktige hensyn hvis fremste formål er å sikre 

kvalitet på helsetjenester og pasientsikkerhet. Autorisasjon styrker sikkerhet for 

kompetanse i helsetjenestene og gir mulighet for sanksjoner ved skader eller feil.  Norsk 

Ergoterapeutforbund stiller seg bak autorisasjonsordningen og hensynene bak denne.  

Norsk Ergoterapeutforbund mener at det er et viktig prinsipp for autorisasjon av 

helsepersonell at det er en profesjonsutdanning som er grunnlaget autorisasjon. Ut over 

dette mener vi det er viktig å få opprettet en offentlig spesialistordning for autorisert for 

flere grupper helsepersonell basert på mastergrad. 

Norsk Ergoterapeutforbund kan derfor ikke se at det er ønskelig med en særskilt 

autorisasjonsordning for manuellterapeuter. Etter gjeldende rettslige regulering er 

fysioterapeuter omfattet av autorisasjon jf. helsepersonellovens §48, første ledd. Dette 

sikrer de hensyn autorisasjon skal ivareta for fysioterapeuter i ulike stillinger og med 

varierende spesialiseringer. Helsepersonellovens forarbeider presiserer at autorisasjon 

som utgangspunkt bygger på grunnutdanning, ikke videre- eller etterutdanning. 

Helsedirektoratet har også vurdert spørsmål omkring spesialistordning og autorisasjon i de 

siste årene. Deres anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet er at direktoratet ikke 

finner grunnlag for å anbefale departementet å gi manuellterapeutene dobbeltautorisasjon.   
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Norsk Ergoterapeutforbund er enig i direktoratets vurdering om at manuellterapeutenes 

yrkesutøvelse ikke er vesensforskjellig fra fysioterapeutenes yrkesutøvelse, på tross av 

manuellterapeutenes utvidede oppgaver i helsetjenesten som de fikk i 2006.  

 
Norsk Ergoterapeutforbund mener at fysioterapeuter med en masterutdanning i 

manuellterapi allerede har en autorisasjon og bør få en offentlig spesialistgodkjenning i 

tråd med helsepersonellovens intensjoner. I loven legges det opp til at det gis 

spesialistgodkjenning når en utdanning bygger på en helsefagutdanning som gir 

autorisasjon, og at det ikke innføres ny autorisasjon for den kompetanse 

videreutdanningen leder til. En offentlig spesialistordning vil bidra til et offentlig 

godkjenningsstempel på den utvidede kompetansen som fysioterapeuter med 

videreutdanning i manuellterapi har. Norsk Ergoterapeutforbund mener det er en svakhet 

ved høringsdokumentet at det ikke drøfter hvorvidt en offentlig spesialistgodkjenning vil gi 

den nødvendige klargjøring av manuellterapeuters yrkesrolle og fullmakter. 

Norsk Ergoterapeutforbund ber regjeringen arbeide for etablering av en offentlig 

spesialistgodkjenning for nye helsepersonellgrupper, inkludert ergoterapeuter, istedenfor å 

utvikle et system med dobbelautorisasjon. 
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