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Manuellterapeutens nye rolle
Som følge av vedtak i Stortinget høsten 2005 har manuellterapeuter etter 1.1.2006 selvstendig
ansvar for pasientene og rett til å undersøke og behandle uten henvisning. Pasienten får
likevel refundert utgifter etter vanlige regler. Manuellterapeuten kan fra samme tidspunkt
sykmelde og henvise til legespesialist, radiologiske undersøkelser og fysioterapeut.
Betegnelsen manuellterapeut og bruken av manuellterapeut-betegnelsen
Stortingsvedtaket innebar at folketrygdloven, pasientrettighetsloven, forskriftene for leger,
fysioterapeuter og kiropraktorer, poliklinikkforskriften, laboratorie- og røntgenforskriften ble
endret. Det ble også utarbeidet en egen forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når
manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførhet med erklæring. Betegnelsen manuellterapeut
brukes gjennomgående i den nye lovgivningen.1
Helse- og omsorgsdepartementet har definert manuellterapeut i forskrift.2 Definisjonen lyder:
Med manuellterapeut menes fysioterapeut som
1.
a)

har bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk
universitet eller tilsvarende utdanning eller

b)

har godkjenning for bruk av takst A8 Manuellterapi i denne forskriften og har bestått
eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi
tilsvarende norsk masterutdanning, og i tillegg

2.

har gjennomgått opplæring i trygdefaglige emner mv. Departementet fastsetter nærmere
krav til innhold i og omfang av opplæringen.

Selv om manuellterapeuttittelen er definert er den pr. i dag ikke beskyttet. Det betyr at hvem
som helst kan kalle seg «manuellterapeut» og hvem som helst kan hevde at de utøver
«manuellterapi».
Tidligere benyttet fagmiljøet tittelen «manuellterapeut» synonymt med «fysioterapeut med
A8-kompetanse». Denne bruken av tittelen korresponderer ikke lenger med den nye
definisjonen i forskriften. Forskriften krever at fysioterapeuter med A8-kompetanse må ha
gjennomført videreutdanning i differensialdiagnostikk/laboratorieanalyser, radiologi og kurs i
trygdefaglige emner for å bli manuellterapeut i rettighetsreformens forstand.
Standard for bruk av begrepet manuellterapeut
For at pasienten ikke skal være i tvil om hvem som er manuellterapeut, reserveres betegnelsen
manuellterapeut yrkesutøvere som oppfyller forskriftens krav:
Med manuellterapeut menes fysioterapeut som
1.

1
2

a)

har bestått eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk
universitet eller tilsvarende utdanning eller

b)

har godkjenning for bruk av takst A8 Manuellterapi i denne forskriften og har bestått
eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi

Ot. prp. 28 (2005-2006), kap. 3.1.2.4, side 5.
Fysioterapeutforskriften paragraf 1, 2. ledd.

tilsvarende norsk masterutdanning, og i tillegg
2.

har gjennomgått opplæring i trygdefaglige emner mv. Departementet fastsetter nærmere
krav til innhold i og omfang av opplæringen.

Manuellterapi
Som en konsekvens av ovennevnte reserveres betegnelsen «manuellterapi» den
yrkesutøvelsen som utøves av manuellterapeuter.

