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Høring: forsiag til forskrift om a autorisere manueliterapeuter (fysioterapeuter med
videreutdanning innen manueliterapi) i henhold til helsepersonelloven

Norsk Revmatikerforbund (NRF) takker for invitasjonen og bar følgende innspill:

Det viktigste for NRF er at vàre grupper far riktig behandling til riktig tid. Dette enten det gjelder
tilgang til fysioterapeut med eller uten tilleggsutdanning.

NRF er opptatt av at det finnes nok fysioterapeuter og at mange av disse blir spesialister innenfor ulike
omrâder gjennom videreutdanning. Vi er blant annet opptatt av at det finnes fysioterapeuter som er
spesialister innen revmatologi, ortopedi, manuellterapi og psykomotorisk terapi.

NRF Ønsker at kommunene ansetter flere fysioterapeuter og at mange av disse er spesialister slik at de
som bar serskilte problemstillinger far en fysioterapeut som nettopp er spesialist pa den enkelte
pasients utfordring.

NRF mener at pasientsikkerheten er ivaretatt ved at alle fysioterapeuter har et selvstendig
behandlingsansvar gjennom sin autorisasjon. Manueliterapeuten har sin autorisasjon som
fysioterapeut. NRF stiller derfor spørsmâlstegn ved nødvendigheten av a ha to autorisasjoner for a
utØve sin praksis som manuellterapeut. Vi kan ikke se at dette vil øke pasientsikkerheten for vâre
grupper.

At det argumenteres for at manuellterapeutene har en “portvokterrolle” og kan likestilles med leger og
kiropraktorer, sâ er det ye! slik at verken leger eller kiropraktorer har to autorisasjoner hver. I tillegg er
grunnutdanningene deres lege og kiropraktor og ikke en fagutdanning med videreutdanning slik det er
for manuellterapeutene. Slik NRF ser det er manueliterapeutene fysioterapeuter med videreutdanning

NRF setter stor pris pa at departementet anerkjenner manueliterapeutenes betydning innenfor gode
bebandlingsutØvere, men vi ser ingen grunn til at de skal ha dobbel autorisasjon og stØtter derfor ikke
departementets forslag om en egen autorisasjon for manuellterapeutene.
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