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TILBAKEMELDING VEDR.  FORSKRIFT OM Å AUTORISERE MANUELLTERAPEUTER I HENHOLD 

TIL HELSEPERSONELLOVEN: 

Viser til høringsnotat «forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med 

videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven» med høringsfrist 13. 

Januar 2014.  

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 13 spesialiteter. For å bli spesialist 

kreves det masterutdanning i fysioterapi, eller en tverrfaglig master, samt veiledet praksis i 

1–2 år etter fullført master, og et 24 timers veiledningskurs. Dette skal hjelpe den 

kommende spesialist til å nå de forhåndsdefinerte kompetansemålene for den enkelte 

spesialitet. Spesialist i manuell terapi er én av 13 mulige spesialiteter innen fysioterapifaget.  

Norsk Fysioterapeut Forbund har i en årrekke jobbet for offentlig spesialistgodkjenning av 

fysioterapeuter som tilfredsstiller kompetansemålene beskrevet over.  

 

På bakgrunn av dette, mener Norsk Fysioterapeut Forbund, avd Sør- Varanger at det blir 

uhensiktsmessig å fremheve manuellterapispesialister fremfor andre forbundsvise 

spesialistgodkjente fysioterapeuter. Manuellterapeuter har på linje med andre 

fysioterapeutspesialiteter allerede autorisasjon som fysioterapeut i hht helsepersonelloven. 

Det langvarige arbeidet med offentlig godkjenning av fysioterapeutspesialister vil påvirkes 

negativt av en særskilt autorisasjon av manuellterapeuter. Norsk Fysioterapeut Forbund, avd 

Sør. Varanger ønsker fortsatt at det jobbes for offentlig godkjenning av alle spesialister innen 

fysioterapifaget.  



 

Bakgrunn for forslaget er at Norsk manuellterapeutforening (NMF) mener manuell terapi bør 

anses som en selvstendig tilleggsutdanning fordi manuell terapeuter utdannes på 

masternivå. Det er pr. i dag flere fagspesifikke masterutdanninger (klinisk nevrologisk 

fysioterapi med fordypning voksen eller barn, samt psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi), 

et utdanningsforløp som krever autorisasjon som fysioterapeut. De samme krav stilles til 

«tilleggsutdanning» som manuell terapeut. Vi er uenige i at masterutdanningen er «ny 

utdanning», men en videreutdanning som bygger på og er forankret i fysioterapifaget.  
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Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Sør- Varanger 

V/ Marita Pettersen 


