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Høringssvar - Forslag om å autorisere manueliterapeuter (fysioterapeuter med
videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven

Unio viser til brev datert 9. oktober 2013, der Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)sender på

høring forslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven.

Unio går i mot forslaget fra HOD om en forskriftsendring som vil gi autorisasjon til

manuellterapeuter. En manueliterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi

på masternivå. Det er et krav for å bli manuellterapeut at vedkommende allerede har en

utdanning og autorisasjon som fysioterapeut.

Helsedirektoratet har vurdert spørsmål omkring spesialistordning og autorisasjon i hele fem

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. Direktoratet konkluderer med at de ikke

finner grunnlag for å anbefale departementet å gi manuellterapeutene dobbeltautorisasjon.

Unio 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.
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Unio finner det merkelig at departementet går i mot sitt eget fagdirektorats anbefalinger. Og vi

mener departementets begrunnelser for å fravike direktoratets anbefalinger, slik de framkommer i

høringsdokumentet, er svakt begrunnet.

Unio mener at fysioterapeuter med en masterutdanning i manueliterapi allerede har 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. Unio mener det er en svakhet ved

høringsdokumentet at det ikke drøfter hvorvidt en offentlig spesialistgodkjenning vil gi den

nødvendige klargjøring av manuellterapeuters yrkesrolle og fullmakter.

Unio vil vise til at manuellterapiutdanningen er en av flere mulig spesialiseringer for

fysioterapeuter. Utdanningen bygger på fysioterapi som fag og på fysioterapiutdanningen. Selv

om det finnes innslag av nye faglige perspektiver og teknikker fra andre fagfelt fremstår det som

unaturlig å se på dette som en ny utdanning. Universitetet i Bergen (UiB) beskriver manuellterapi

som en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter. Studiet er tilrettelagt for fysioterapeuter som

allerede har klinisk erfaring bak seg og som vil videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse

gjennom å heve sine teoretiske kunnskaper, utvide sine praktiske ferdigheter og lære seg å

anvende vitenskapelig basert kunnskap som grunnlag for sin fagutøvelse. Utdanningen skal

dyktiggjøre fysioterapeuter i analyse, vurdering og behandling av den nevromuskulære og

biomekaniske funksjon i bevegelsesapparatet. UiB gir videreutdanning på masternivå med to

studietilbud for fysioterapeuter, blant annet master i manuellterapi. Det finnes kliniske

mastergradstilbud for flere fysioterapiretninger ved andre utdanningsinstitusjoner. Manueliterapi

skiller seg ikke vesentlig fra andre masterutdanninger.

Unio mener at det ikke er ønskelig med dobbelautorisasjon for helsepersonell. Dette ble også

stadfestet av myndighetene så sent som i 2009, i revidert nasjonalbudsjett. Forslaget som nå er

på høring er etter vårt syn en ny måte å tenke på når det gjelder yrkeskvalifikasjoner, nemlig at en

videreutdanning innen eget fagfelt skal føre til autorisasjon som ny helseprofesjon.

Unio ber regjeringen arbeide for etablering av en offentlig spesialistgodkjenning for nye

helsepersonellgrupper istedenfor å utvikle et system med dobbelautorisasjon.
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Unio går imot departementets forslag om autorisasjon for manuellterapeuter. Vi mener at

fysioterapeufer med en masterutdanning i manuellterapi bør få en offentlig spesialistgodkjenning

for å tydeliggjøre gruppens kompetanse og funksjon.

Vennlig hilsen

Anders Folkestad
leiar
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