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Høring - Forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med
videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven
Arbeidsgiverforeningen Spekter mener på generelt grunnlag at det verken er nØdvendig eller
hensiktsmessig å etablere ytterligere autorisasjoner for helsepersonell i tillegg til de vi har etter dagens
system. Vi kan derfor ikke stØtte forslaget om å gi fysioterapeuter med videreutdanning innen
manuellterapi autorisasj on.
Spekter stiller også spørsmål ved om det i det hele tatt foreligger noen forskriftshjemmel for en slik
dobbeltautorisasjon, jfr vår nærmere redegjørelse for dette nedenfor.

Det er nå en tydelig utvikling innenfor helsetjenestene i retning av pasientforlØp, samhandling,
oppgavedeling og teamarbeid som ledd i pasientbehandlingen. Spekter mener at en utvidelse av antall
autorisasjoner her vil bidra til et mer rigid system som kan motvirke de positive effekter som nevnte
utvikling representerer. Videre vil dette kunne virke monopoliserende i en helsedeneste og
helselovgivning som bør være fleksibel i takt med endringer i behov og oppgavesammensetning i et
fremtidig helse-Norge. I tillegg vil det ha en uheldig smitteeffekt til andre utdanningsgrupper og
videreutdanninger.

Helsedireltoratet har på oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet levert fire utredninger om
autorisasjon og manuelle behandlingsformer som tema de siste fire årene. Siste oppdrag var å foreta en
bred gjennomgang av helsepersonellovens ordning med offentlig spesialistgodkjenning av
helsepersonell. I et tilleggsoppdrag til dette skulle Helsedirektoratet vurdere om manuellterapeuter bgr
gis autorisasjon i henhold til helsepersonelloven.
Etter disse grundige utredningene finner Helsedirektoratet ikke grunnlag for å gi manuellterapeutene
autorisasjon. Helsedirektoratet fastslår at denne helsepersonellgruppen allerede er autorisert og
anbefaler ikke å åpne for en dobbeltautorisasjon.

Helsedirektoratet beskriver manuellterapiutdanningen som en videreutdanning for autoriserte
fysioterapeuter. Den skal videreutvikle fysioterapeutens formelle og reelle kompetanse, men den fprer
etter direktoratets syn ikke frem til en yrkesutØvelse som er vesensforskjellig fra grunnutdanningen.
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Det pekes videre på at manuellterapeutene verken er omfattet av egen autorisasjon eller
spesialistgodkjenning i noen av de nordiske landene, i noen av EU-landene eller i vestlige land utenfor

EU.
Det pekes dessuten på at det er en splittelse innen fagmiljøet når det gjelder dette kravet og at
utdanningsinstitusjonene ikke støtter et slikt krav.

Vi er enig i Helsedirektoratets vurderinger og konklusjon.
Departementet mener på sin side på at en særskilt autorisasjon til manuellterapeuter vil ha en viktig
informasjonsverdi. Spekter mener at informasjon om en gruppes kompetanse må kunne formidles på
annen måte enn gjennom en egen autorisasjon. Det kan ikke forsvares å bruke autorisasjonsinstituttet
informasjonsgyemed.

i

Særlig om hjemmelsgrunnlaget for den foreslåtte forskriften
og omsorgsdepartementet foreslår at gruppen manuellterapeuter gis autorisasjon fastsatt
forskrift med hjemmel i helsepersonelloven 48, fierde ledd:
Helse

-

i

Departementet kan i forskrift bestemme at helsepersonellgrupper som ikke omfattes av f@rste
ledd, kan gis autorisasjon etter søknad. Ved avgjprelsen skal det legges vekt på hensynet til
pasientsikkerhet, innhold og formål med utdanningen, i hvilken utstrekning yrket utþves
selvstendig og hensynet til harrnonisering med andre land.
Spelefer mener at helsepersonelloven $ 48, fjerde ledd ikke gir noen hjemmel for å etablere
autorisasjon i dette tilfellet. Det fastslås at det kan gis autorisasjon til helsepersonellgrupper som_ikke
omfattes av første ledd. Helsedirektoratet legger til grunn at manuellterapeuter allerede er autoriserte
fysioterapeuter. Vi er enig i dette. Når det gjelder de gvrige kriteriene i denne lovbestemmelsen, viser
vi til ovennevnte vurderinger som er foretatt av Helsedirektoratet og vil hevde at
manuellterapeutgruppen også av den gtunn faller utenfor kravene, jfr $ 48, fjerde ledd, annen setning.

Med vennlig hilsen
Arbeids giverforeningen Spekter

Kristin Juliussen
Juridisk direktør
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