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Høring – forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og 
trygderefusjonsforskriften 
 
NMF viser til høringsnotat av 12. april 2022 og takker for anledningen til å avgi 
høringsuttalelse.  
 
I høringsnotatet vises det til at det forventes ekstra belastning på leger i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten på grunn av pandemien, sesonginfluensa og høye ankomsttall av 
personer fordrevet fra Ukraina. Flere kommuner er allerede i en presset situasjon. For å lette 
kommunenes arbeid med å kunne tilby nødvendige helsetjenester og hindre en uakseptabel 
belastning, foreslår departementet at unntakene i legenes kompetansekravforskrift og 
trygderefusjonsforskriften forlenges frem til 31. desember 2022.   
 
Norsk Manuellterapeutforening støtter departementets forslag til å forlenge de midlertidige 
endringene i de to nevnte forskriftene. Vi er ikke kjent med at unntaket hittil har hatt 
negative konsekvenser for pasientbehandlingen. Samtidig mener vi at ytterligere tiltak kan 
iverksettes for å avlaste kommunehelsetjenesten.  
 
Cirka 30 prosent av fastlegenes konsultasjoner er knyttet til sykdom og skader i muskel- og 
skjelettapparatet. Manuellterapeuter har masterutdanning som er spesielt rettet inn mot 
utredning, diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettsykdommer og -skader. 
Yrkesgruppen har lignende fullmakter som legenes på muskel- og skjelettområdet. Det vil si at 
manuellterapeuter kan sykmelde, rekvirere radiologiske undersøkelser og henvise til 
spesialisthelsetjeneste. Manuellterapeuter er gjennom lover og forskrifter integrert i den 
offentlige helsetjenesten, og yrkesgruppen er pålagt å samarbeide med fastlegene dersom 
det er behov for det. En mer målrettet bruk av manuellterapeuter i kommunehelsetjenesten 
vil derfor kunne avlaste fastlegetjenesten og legevakttjenesten i betydelig grad. Dette kan 
skje gjennom bedre offentlig informasjon bl.a. på helsenorge.no, justeringer/endringer i 
eksisterende regelverk eller ny regulering som bedre målretter bruken av manuellterapeuter.  
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