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Høring - endring om forskrift om autorisasjon, lisens og
spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra
andre EØS- land§§ 15 og 23

Vedrørendeforslagtil endring av forskriften§15
NorskFysioterapeutforbund(NFF)er enigat det kanvære nødvendigå påleggesøkereenten
prøveperiodeeller en egnethetsprøve.Vi er derforenigi forslagettil departementetå endre
EØS—forskriften§ 15 slikat myndighetenesvalgrettbringesi overensstemmelsemed
direktiv2005/36/EF artikkel14.nr.3

Vedrørendeforslagtil endringavforskriften§23
NFFer ogsåher enigi departementetsforslagom å endreEØS-forskriften§23 slikat norske
godkjenningsmyndighetersbehandlingavsøkeremed utdanningfra tredje landbringesi
overensstemmelsemed bestemmelsenei direktiv2005/36.

Departementetpåpekerat endringenkaninnebæreskjerpedekravoverfor
tredjelandssøkere.NFFer opptatt avhvadisseskjerpedekravenekaninnebære.For
eksempelutløsermanuellterapeuteroffentligerettigheteri form av at de kanta høyere
takster,sykmeldeog henvisevidere.Denstoremajoritetenav nyutdannede
manuellterapeuterhar utdanningerfra landutenforEØS.Peri daghar NFF,en delegert
myndighetfra HOD,medgodkjenningsmyndighetenfor dissesøkerne.Dette er svært
utfordrendefor en privataktør/profesjonsorganisasjonå gjørepå en tilfredsstillendemåte.
Når nå myndigheteneleggeropptil forbedredeogtil delsskjerpedekravtil godkjenninger,
må det ogsåinnebæreat man regulerergodkjenningenavmanuellterapeuteri offentligregi
og i form aven spesialistordning.

Nedenforfølgeren orienteringom NFFsarbeidmedvurderingavfysioterapeutermed
utdanningfra utlandetom de kvalifiserertil takstA8, manuellterapi, jamfør forskriftom
stønadtil dekningav utgiftertil fysioterapihtt : www.lovdata.noc
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I mangeår harmyndighetenelagtNFFsforbundsinterneutdanningsløpi hhvmanuellterapi
og psykomotoriskfysioterapitil grunnfor å kvalifiseretil taksterdisseto utdanningene
kvalifiserertil. Forå sikreat de studentenesomfår rett til å hevetakstA8 (manuellterapi)
må utdanningenliggepåsammenivåsommastergradeni manuellterapived Universiteteti
Bergen(UiB),totalt 120 studiepoeng.Videremå de kliniskeferdigheteneværeavsamme
kvalitetsomde studenteneved UiB.

Deflestestudentenesomreiserut for å studeremanuellterapi,reisertil Australia,altsået
tredjeland,hvorde flestemanuellterapistudierer tilsvarendemastergradeni manuellterapi
ved Universiteteti Bergen(UiB),men de manglerkliniskferdighetstrening.
Forå imøtekommedette, jamfør reglenei direktiv2005/36/EF har NFFsikretet praksisår,
hvorvi hargodkjentet veilederkorps,altsåbeskrevetkvalifikasjonertil veiledereog
godkjennerdisseetter søknader.Det sammegjelderpraksisstederfor å sikreet godt
læringsmiljø.NFFarrangereren egnethetsprøve/praktiskprøve.Der har NFFengasjert
eksaminatorerfra UiBfor å sikrelikhetmed UiBkravene.

Forstudenter med mastergraderi manuellterapifra EØS,kandissestudentene, i motsetning
til tredjelandssøkere,velgemellomegnethetsprøveeller veiledetpraksis.NFFanbefaler
dissestudenteneveiledetpraksis.
PerdagsdatoarrangererNFFegnethetsprøvefor mellom25 og30 kandidaterper år. Ved
UiButeksamineres22 kandidaterper annet år.

NFFmenervi har lagttil rette for de reglerNorgeer underlagt,selvom vi somprivat
organisasjonikkebehøverå følgedem. NFFmener likeveldette kunnevært tydeliggjortog
sikretpå en langtmer oversiktligmåte, dersomHODgår innfor offentligspesialistordning
for fysioterapeuter,jamfør overskrifteni brevet her.
Manuellterapeuterer autorisertefysioterapeutermed en spesialistkompetanse.
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