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Vedrørende kommentarrunde før vedtakelse av ny forskrift om autorisasjon mv. av
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

Norsk Manuellterapeutforening har gjennomgått utkastet av 2. juni 2008.  Vi har følgende
kommentarer.

1. Sammendrag

• Definisjonen av «lovregulert yrke» i utkastet gjør det uklart om forskriften kan brukes til
å godkjenne utenlandsk utdannede som manuellterapeuter i pasientrettighetsreformens
forstand, jf. fysioterapiforskriften § 1, annet ledd.

• Ved å innlemme manuellterapi blant de yrkene som nevnes i Helsepersonellovens §
første ledd, vil det foreliggende forskriftsutkastet kunne regulere en
godkjenningsordning.

48,

2. Utkastets § 4

Utkastets § 4 definerer uttrykkene som brukes i forskriften. Begrepet «lovregulert yrke»
defineres som et yrke nevnt i Helsepersonelloven § 48 første ledd.

Kommentar: Manuellterapeuter i Norge kan behandle for trygdens regning uten
legehenvisning, sykmelde og henvise til spesialist, røntgen/MR og fysioterapeut, jf.
Stortingets vedtak vedrørende behandlingsordningen hos kiropraktorer og
manuellterapeuter i Ot. prp. 28 (2005-2006).

Stortinget bruker benevnelsen "manuellterapeut" på deltaker i den nye
pasient rettighetsreformen som ble iverksatt 1.1.2006. Odelstingsproposisjonen regner
opp hvilke krav som må oppfylles for å fungere som manueliterapeut i
rettighetsreformens forstand og disse er også forskriftsfestet. Selv om
manueliterapeutenes rolle er vesensforskjellig fra fysioterapeutenes har manuellterapeut
per i dag kun autorisasjon som fysioterapeut. Fordi manuellterapeut ikke nevnes blant de
autoriserte yrkene i Helsepersonellovens § 48 fanger ikke forskriften opp
manuellterapeutenes yrkesutøvelse.

Vi anmoder departement om å bekrefte om vår forståelse vedrørende ovenstående er korrekt.
Dersom departementet er av den oppfatning at manuellterapeuter omfattes av "lovregulert
yrke" ber vi om at departementet kort redegjør for det rettslige grunnlaget for en slik vurdering.
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3. Utkastets § 15

§ 15 i forskriftsutkastet omhandler særlige krav som kan stilles på grunn av utdanningens
varighet,  innhold og nivå. Her foreslås det i 1.  ledd, bokstav c) at Helsedirektoratet kan kreve at
søker gjennomgår enten en «prøveperiode» eller består en «egnethetsprøve» dersom det
aktuelle yrket i Norge omfatter lovregulerte yrkesaktiviteter som ikke inngår i en sammenlignbar
form i det tilsvarende yrket i søkerens hjemstat, og det i Norge kreves en særskilt utdanning som
er vesentlig forskjellig fra søkerens utdanning.  Med prøveperiode menes utøvelse av lovregulert
yrke (vår uth.) i vertsstaten under tilsyn av en kvalifisert utøver av yrket. Med egnethetsprøve
menes en prøve avgrenset til søkerens faglige kunnskaper som organiseres av Helsedirektoratet
med sikte på å vurdere søkerens evne til å utøve et lovregulert yrke (vår uth.).

Kommentar: Det vises til definisjonen av begrepet «lovregulert yrke».
Manuellterapeutyrket er per i dag ikke lovregulert yrke. Det fremgår ikke klart at  reglene i
§ 15 kan benyttes til å godkjenne utenlandsk utdannede manuellterapeuter som
«manuellterapeuter, i rettighetsreformens forstand.

Det fremstår derfor som uklart hvorvidt godkjenning av  manuellterapeuters utenlandske
utdanning er å anse som regulert via forskriften.

4. Avsluttende kommentarer

Vi minner om at det ikke fins noen fungerende offentlig godkjenningsordning eller oversikt over
manuellterapeuter (dvs. manuellterapeuter som oppfyller forskriftens krav til å være
manuellterapeut i rettighetsreformens forstand)  verken for innenlands eller utenlands
utdannede manuellterapeuter.

Implementeringen av EU-direktivet forsterker,  som nevnt i vårt høringssvar 22.5.2007,  behovet
for at det snarlig etableres en offentlig godkjenningsordning for manuellterapeuter i form av en
særskilt autorisasjon.  Dersom manuellterapi uttrykkelig nevnes blant de «lovregulerte yrkene» i
Helsepersonellovens §  48 første ledd vil dette således forebygge enhver uklarhet også i relasjon
til nærværende  forskrift,  herunder § 15, som da vil kunne brukes som grunnlag for godkjenning
av utenlandsk utdannede manuellterapeuter.
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