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

 
Saken gjelder endring av en forskrift som gjennomfører Direktiv2005/36/EF om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner ervervet i et annet medlemsland. Direktivet brukes når EØS-borgere ønsker å 
utøve et lovregulert yrke i en annen medlemsstat enn der de er utdannet.   
 
I foreliggende høringsnotat foreslås det at norske godkjenningsmyndigheter gis anledning til å 
pålegge såkalte utligningstiltak, når utenlandsk utdanning ikke samsvarer med norsk utdanning 
eller yrkesutøvelse. Gjeldende praksis på manuellterapiområdet er at søkerne selv kan velge 
mellom egnethetsprøve eller prøveperiode.   
 
Det er stor forskjell på norsk og utenlandsk manuellterapeututdanning og yrkesutøvelse. Vi mener 
derfor at der er svært uheldig at utenlandsk utdannede manuellterapeuter skal kunne utøve de 
svært vide fullmaktene manuellterapeuter har på samfunnets vegne, uten å ha vært gjennom en 
prøveperiode under veiledning.  
 
Vi støtter at norske godkjenningsmyndigheter skal avgjøre hvilke utligningstiltak som skal settes i 
verk.  Forskriften definerer imidlertid i § 4 et «lovregulert yrke» som «et yrke som nevnt i 
helsepersonellovens § 48 første ledd (…)» – det vil si et autorisert yrke. Dette betyr at 
manuellterapeuter dessverre faller utenom forskriftens virkeområde så lenge yrkesgruppen ikke 
har særskilt autorisasjon. Manuellterapeuter i Norge har en yrkesrolle som er sammenlignbar 
med legenes og kiropraktorenes på muskel- og skjelettområdet, men har per i dag autorisasjon 
som fysioterapeuter.   Så lenge manuellterapeuter ikke er en autorisert gruppe i henhold til 
helsepersonellovens § 48, vil det være uklart hvilke kriterier som skal gjelde for godkjenning av 
utenlandsk utdannede manuellterapeuter.   
 
Denne situasjonen løses best ved at manuellterapeuter gis en særskilt autorisasjon. Dette vil gi 
norske godkjenningsmyndigheter grunnlag for å fastsette hvilke utligningstiltak som bør iversettes 
når det gjelder manuellterapikandidater utdannet i EU/EØS-området.  
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