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Høring - Forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og 

spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 

 

Landsorganisasjonen viser til departementets brev av 15.09.12 angående ovennevnte.  

 

LO støtter at norske godkjenningsmyndigheter skal gis kompetanse til å pålegge utligningstiltak, det 

vil si enten en egnethetsprøve eller en prøveperiode, når utenlandsk utdanning ikke samsvarer med 

norsk utdanning eller yrkesutøvelse. LO vil samtidig påpeke at helsesektoren har store utfordringer 

knyttet til rekruttering av fagfolk. Det er viktig at godkjenningsordningene ikke blir for rigide, med 

hensyn til personer som har utdanning og yrkesbakgrunn i land med anerkjent gode helsesystemer. 

 

LO vil videre påpeke at saken reiser viktige spørsmål knyttet til manuellterapeuter som yrkesgruppe 

og en viktig ressurs i norsk helsevesen. Manuellterapeuter er som yrkesgruppe tildelt rett til å 

henvise og sykemelde på samme linje som kiropraktorer, men har ikke egen autorisasjon. Så lenge 

manuellterapeuter ikke har egen autorisasjon, vil det i oppfølging av ovennevnte forskrift, være 

uklart hvilke kriterier som skal gjelde for manuellterapeuter utdannet og godkjent i utlandet.  

 

Per i dag har praksis vært at en manuellterapeutkandidat utdannet i EU/EØS-området har kunnet gå 

opp til en svært begrenset praktisk egnethetsprøve. Vi mener det faglige nivået som er utviklet blant 

norske manuellterapeuter må sikres gjennom at manuellterapeuter fra utlandet skal kunne pålegges å 

gjennomgå en prøveperiode under veiledning i Norge, før de kan godkjennes som manuellterapeuter.  

 

Både den uklare situasjonen knyttet til godkjenning og sikring av et høyt faglig nivå blant 

manuellterapeutene sikres best ved at manuellterapeutene gis en særskilt autorisasjon.  

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Kristian Tangen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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