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Høringssvar – forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med 
videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven 
 
Dette høringssvaret oppsummerer fysioterapeutene ved Sunnaas sykehus sitt syn i denne saken. 
 
 
Forslaget vil innebære at det innføres en annen 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, og lede til en strøm av slike 
søknader. Vi kan ikke se at en slik måte å tenke på som grunnlag for autorisasjon er hensiktsmessig. 
 
En kan også få inntrykk av det er et stort og tungt fagmiljø som ønsker en egen autorisasjon for 
manuellterapeuter, men dette gjelder i første omgang en gruppe på ca 400 manuellterapeuter.  
 
Forslaget bygger på manuellterapeutenes rolle som sykemelder og viderehenviser, og behovet for å 
gjøre manuellterapi mer kjent for befolkningen. Vi mener at dette ikke gir grunnlag for autorisasjon. Vi 
viser også til NFF og en vurdering fra Universitetet i Bergen som utdanner fysioterapeuter med 
videreutdanning i manuellterapi i Norge, som heller ikke støtter en slik utvikling. Fysioterapeuter med 
videreutdanning i manuellterapi som er medlemmer i NFF ønsker ikke en egen autorisasjon, men 
opplever seg som fysioterapeuter med spesialistkompetanse. Forslaget er også i strid med råd fra 
Helsedirektoratet, NFF, utdanningsinstitusjonen (UiB), internasjonal praksis, den internasjonale 
fysioterapiorganisasjonen og andre helsefagmiljøer i Norge. 
 
Konsekvensene for helsevesenet, for fysioterapeutene for øvrig eller for manuellterapeutene er verken 
beskrevet eller utredet i høringen.  
 
Vi ser et behov for offentlig kvalitetssikring av kompetansen til fysioterapeuter med videreutdanning i 
manuellterapi, som for andre grupper av fysioterapeuter med ulike former for spesialistutdanning.  
 
Vår konklusjon er dermed at vi fraråder en egen autorisasjon for manuellterapeuter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Arve Opheim 
Fagsjef fysioterapi 



Sunnaas sykehus Side 2 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
 


