
 

 

 

 

    Oslo, 20.januar 2014 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

postmottak@hod.dep.no 

 

 

Høringssvar fra Norsk psykiatrisk forening –  

Forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen 

manuell terapi) i henhold til helsepersonelloven 

 

Helse- og omsorgsdepartementets forslag er behandlet av Norsk psykiatrisk forenings utvalg for 

CL-psykiatri og foreningens styre. Psykiatere er som medisinske spesialister representanter for 

leger, som er en av de 3 gruppene helsepersonell som har eksklusiv rett til bl.a. å utferdige 

sykmeldinger. I tillegg var vi lenge den eneste faggruppen som hadde myndighet til å gjøre dette. 

Når retten til å skrive sykmelding er en av de sentralene funksjonene som manuellterapeuter – i 

motsetning til andre fysioterapeuter – har fått siden 2006, virker det rimelig at Npf engasjerer seg 

ved å sende et høringsnotat. 

Norsk psykiatrisk forening legger vekt på følgende forhold, som alle taler mot autorisasjon: 

- Prinsippet innføres allerede i overskriften – manuellterapeuter er ingen egen yrkesgruppe, 

men fysioterapeuter som har tatt en videreutdannelse. 

- De øvrige nordiske land, samt de fleste europeiske land, klarer seg uten å dobbelt-

autorisere manuellterapeuter. 

- Det dreier seg om et 2 årig studium som påbygging av fullført bachelorgrad i 

fysioterapistudiet, samt ett års praksis mellom de to studiene. Det dreier seg altså om 

vesentlig kortere utdannelse enn de 5 år medisinske spesialister tar på toppen av et 

medisinsk masterstudium. 

- Etter fullført autorisasjon som lege, kan man tilegne seg ferdigheter og kompetanse som 

gir rett til å utføre visse handlinger, f.eks å skrive ut sentralstimulerende medikamenter til 

pasienter med ADD/ADHD eller til å utferdige sykmeldinger. For sykmeldingers 

vedkommende, må man enten dokumentere etablert kompetanse eller gjennomføre et eget 

kurs med eksamen. Dette utløser imidlertid ingen tilleggsautorisasjon, kun en 

godkjenning til å utøve disse funksjonene. 

- Både HOD og NAV har gode redskaper til å holde rede på hvilke fysioterapeuter som har 

gjennomført videreutdannelse som manuellterapeuter og dermed har rett til å fylle disse 

funksjonene. 
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- Hensynet til pasientsikkerhet m.m. i Helsepersonellovens §4 er ivaretatt ved at alle 

manuellterapeuter er utdannet, og autorisert som fysioterapeuter. 

Norsk psykiatrisk forening går på dette grunnlag imot Helse- og omsorgsdepartementets forslag, 

slik at manuellterapeuter ikke gis en særskilt autorisasjon. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ketil J Ødegaard      Øystein Melbø Christiansen 

Leder av Npf       utvalgsleder 

 


