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Undertegnede støtter fullt ut uttalelsen fra NFF, gjengitt under. Som leder og fysioterapeut er det 
vanskelig å forstå at det som er en videreutdanning og en spesialisering blant flere innen vårt fag, skal 

kunne gi grunnlag for en egen autorisasjon.  

Pasientsikkerhet og kvalitet på yrkesutøvelse skulle være godt nok ivaretatt av grunnautorisasjonen som 
fysioterapeut. Da blir resten av argumenteringen tynn.  
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I høringsnotatet gis det inntrykk av at et tungt fagmiljø ønsker autorisasjon for manuellterapeuter, men 

faktum er at dette gjelder en liten gruppe på 400 manuellterapeuter. I tillegg er forslaget i direkte strid med 

råd fra Helsedirektoratet, NFF, utdanningsinstitusjonen (UiB), internasjonal praksis, den internasjonale 
fysioterapiorganisasjonen og andre helsefagmiljøer i Norge.  

 

Forslaget fra avgått regjering innfører en ny måte å tenke på når det gjelder yrkeskvalifikasjoner, nemlig at 
en videreutdanning innen eget fagfelt skal føre til autorisasjon som ny helseprofesjon. Dette kan bli 

førende for fremtidige vurderinger av nye autorisasjonssøknader. NFF kan ikke se at dette er 

hensiktsmessig og forslaget er i strid med internasjonal praksis og gjeldende regelverk. Dokumentet som 

er sendt på høring inneholder direkte feil, er svært mangelfullt og bærer preg av å se bort fra 
motforestillinger og tidligere vurderinger og utredninger.  Konsekvensene for helsevesenet og for 

manuellterapeutene er verken beskrevet eller utredet.  

 
Forslaget bygger utelukkende på manuellterapeutenes rolle som sykemelder og viderehenviser og behovet 

for å gjøre manuellterapi mer kjent for befolkningen. NFF mener dette alene ikke gir grunnlag for å 

innføre autorisasjon som ny yrkesgruppe! NFFs syn er i samsvar med vurderingen fra Universitetet i 
Bergen som utdanner fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi i Norge. Fysioterapeuter med 

videreutdanning i manuellterapi som er medlemmer i NFF frykter en slik utvikling. Våre 

manuellterapeuter opplever seg selv som fysioterapeuter med spesialistkompetanse.  

 
NFF ser at det er behov for en offentlig kvalitetssikring av kompetansen til fysioterapeuter med 

videreutdanning i manuellterapi. Dette gjelder for øvrig også andre grupper fysioterapeuter med 

videreutdanning. Egen autorisasjon er en løsning som bryter med gjeldende organisering av det norske 
helsevesenet hvor en videreutdanning innebærer at man får spisskompetanse innen et fagfelt - altså en 

spesialisering. Begrepsbruk, autorisasjon og titler må være konsekvent for alle helseprofesjoner.  

 



 

 


