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Høring – forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vil takke for muligheten til å komme med innspill til forslag til
forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere.
Våre hovedinnspill er:
•
•
•

NFF støtter forslaget til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere.
NFF støtter at spesialistgodkjenningen fordrer gjennomføring av mastergrad hjemlet i
nasjonal forskrift.
NFF etterlyser fortgang i det videre arbeidet med en tilsvarende spesialisttittel for
fysioterapeuter. Vår viktige kompetanse og fokus på funksjonsforbedring og -opprettholdelse
må anerkjennes på lik linje med sykepleiernes.

NFF er enige i at det er helt nødvendig å styrke kompetansen i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Når mennesker med stadig mer komplekse og alvorlige tilstander skal behandles i
kommunene er det også nødvendig å styrke kompetansen. NFF støtter forslaget til forskrift om
spesialistgodkjenning for sykepleiere. Vi støtter også at en offentlig spesialistgodkjenning må bygge
på en mastergrad hjemlet i nasjonal forskrift, da dette bidrar til å sikre kvalitet i utdanningen.
Sykepleiere har unektelig kompetanse som det er behov for i kommunehelsetjenesten.
NFF vil imidlertid understreke at økt kompetanse hos sykepleierne bare løser en del av utfordringene
og kompetansebehovene i kommunehelsetjenesten. Innbyggerne i kommunene trenger
helsetjenester fra et langt bredere spekter av yrkesutøvere. Totaliteten og komplementariteten av
flere profesjoner med ulik kompetanse og ulik tilnærming er det som gjør helsetjenestene gode.
Departementet har med krav om spesialisering tydelig signalisert at fastlegene er en viktig
yrkesgruppe i kommunene. Med spesialistgodkjenning for sykepleiere med masterutdanning i
avansert klinisk allmennsykepleie er også betydningen av sykepleieres kompetanse signalisert.
Innbyggerne i kommunene har nå behov for at departementet tydelig signaliserer at fysioterapeuter
er en viktig yrkesgruppe med kompetanse som helsemyndighetene ønsker å satse på.
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I mange år har NFF tatt til orde for at det må opprettes en offentlig spesialistgodkjenning for
fysioterapeuter, dette som et naturlig skritt og tiltak for å møte utfordringene de kommunale helseog omsorgstjenestene står i. Med de økte kravene til kompetanse som følger av de mer komplekse
sykdommene som mange pasienter i kommunehelsetjenesten har, er det også behov for økt
fysioterapikompetanse gjennom spesialistutdanning.
Færre mennesker mottar nå habiliterings- og rehabiliteringstjenester, og dette skjer midt under en
opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Derfor mener NFF at det er på høy tid at
myndighetene nå kommer med tydeligere signaler også når det gjelder fysioterapeuter. Det er
nødvendig for helsetjenestens bærekraft at kommunene styrker fysioterapitjenesten for å øke det
forebyggende og helsefremmende arbeidet og øke innsatsen og fokuset på habilitering og
rehabilitering for å oppfylle målene i regjeringens opptrappingsplan, samt samhandlingsreformens
målsettinger.
Kommunehelsetjenesten trenger både legespesialister, sykepleiespesialister og spesialister i
fysioterapi. Som det står i høringsnotatet så må det utdannes helsepersonell med en kompetanse
som på best mulig måte bidrar til å dekke befolkningens behov, bidra til bærekraft og legge grunnlag
for fremtidens yrkesroller. Fysioterapeuters kompetanse er komplementær til både sykepleierne og
fastlegene. Kommunehelsetjenesten må som sagt ta vare på og behandle stadig flere mennesker
med stadig mer komplekse behov. Da er det nødvendig med tverrfaglig kompetanse.
Forskning viser at økt kunnskap og kompetanse gir bedre kvalitet. Det er best å gjøre alt riktig på
første forsøk. Økt kunnskap og kompetanse gir bedre effekt hos de som mottar behandling.
Befolkningen fortjener og trenger spesialister i sykepleie. Befolkningen fortjener og trenger også
spesialister i fysioterapi
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