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Høringssvar - forslag til forskrift om å autorisere
manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen
manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til departementets høringsforslag om å autorisere
manuellterapeuter.

En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi på masternivå. Det
betyr at vedkommende allerede har en utdanning og autorisasjon som fysioterapeut.
Fysioterapifaget har flere videreutdanninger hvorav manuellterapi er en av disse.
Videreutdanninger gir en spesialkunnskap innenfor deler av den grunnutdanningen det gjelder.
For fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi tydeliggjøres gruppens generelle- og
spesialistkompetanse og funksjon.

Helsedirektoratet har vurdert spørsmål omkring autorisasjon, dobbeltautorisasjon og offentlig
spesialistgodkjenning i en rekke utredninger de siste årene. Senest i delutredning 2 (2012)
«Vurdering av autorisasjon som manuellterapeut» hvor Helsedirektoratets klare konklusjon er at
fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi ikke oppfyller hovedkriteriene for
autorisasjon —blant annet utdanning, yrkesrollens innhold og internasjonale forhold. Deres
anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet er at direktoratet ikke finner grunnlag for å
anbefale departementet å gi manuellterapeutene dobbeltautorisasjon.

NSF 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. NSF finner det underlig at departementet går i mot
sitt eget fagdirektorats anbefalinger.

NSF mener at fysioterapeuter med en masterutdanning i manuellterapi innehar allerede en
autorisasjon og bør få en offentlig spesialistgodkjenning i tråd med helsepersonellovens
intensjoner. Helsepersonellovens forarbeider presiserer at autorisasjon som utgangspunkt
bygger på grunnutdanning, ikke videre- eller etterutdanning. 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.
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Forrige regjering bryter eget prinsipp da de så sent som i 2009 i Revidert nasjonalbudsjett
påpekt at det ikke er ønskelig med dobbelautorisasjon for helsepersonell. Forslaget fra avgått
regjering er en ny måte å tenke på når det gjelder yrkeskvalifikasjoner, nemlig at en
videreutdanning innen eget fagfelt skal føre til autorisasjon som ny helseprofesjon.
Ingen sammenlignbare yrkesgrupper har eller jobber for en dobbelautorisasjon. Kun jordmødre
har en dobbelautorisasjon på bakgrunn av offentlig godkjenning etter tidligere
profesjonslovgivning og de internasjonale avtalene Norge er bundet av.

NSF mener at en offentlig spesialistgodkjenning er et viktig nasjonalt verktøy for å nå
helsepolitiske mål om riktig og nødvendig kompetanse i helsetjenesten. Myndighetsgodkjenning
gir styringsmuligheter for pasientsikkerhet ved at helsepersonell som jobber særlig selvstendig
og hvor yrkesrollen innebærer risiko for pasienter må offentlig godkjennes etter styrende
kriterier, så vel for fysioterapeuter som sykepleiere.

NSF ber regjeringen arbeide for etablering av en offentlig spesialistgodkjenning for nye
helsepersonellgrupper istedenfor å utvikle et system med dobbelautorisasjon.

Konklusjon
Norsk Sykepleierforbund går imot departementets forslag om autorisasjon for manuellterapeuter.
Vi mener at fysioterapeuter med en masterutdanning i manuellterapi bør få en offentlig
spesialistgodkjenning for å tydeliggjøre gruppens kompetanse og funksjon.
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