
  

 
 

 

Unio, Stortingsgata 2, 0158 Oslo  •  sentralbord: 22 70 88 50 
e-post: post@unio.no  •  www.unio.no  •  organisasjonsnummer: 984 152 175 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 
 

 
 
 
 

Vår saksbehandler         Kopi til   Vår dato                    Vår referanse           Deres referanse 
Eli-Karin Flagtvedt  01.06.21  21/1499- 

 
 
 
 

Unios høringssvar til forslag om endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av 

naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere 

 
 
Vi viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 26. mars 2021 om endringer i 

helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere. Unio sender 

med dette sin høringsuttalelse når det gjelder forslagene om autorisasjon av naprapater og osteopater.  

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi viser til egen 

høringsuttalelse fra Norsk Fysioterapeutforbund, som er et av våre 13 medlemsforbund. 

Helsepersonelloven med forarbeider gir viktige føringer for regulering av helsepersonell. Departementet 

gir i høringsbrevet en utførlig redegjørelse for gjeldende regelverk, og det fremgår at hovedformålet med 

autorisasjonsordningen er å ivareta pasienters sikkerhet.  

Unio støtter dette og mener at dette må være det sterkeste faglige argumentet i vurderinger av hvilke 

yrkesgrupper som skal gis offentlig autorisasjon. Videre mener vi at det i forarbeidene til loven er gitt 

viktige føringer for hva som skal legges til grunn ved vurdering av autorisasjon, og vi støtter at disse 

føringene fortsatt bør være gjeldende. Dette inkluderer de tilleggskriteriene som er kommet til senere, 

som behovet for helsetjenesten, helsetjenestens tilgjengelighet og forskningsresultater om behandlingens 

virkning.  

Unio har merket seg at helsemyndighetene ved flere anledninger de siste årene har foretatt grundige 

utredninger av hvorvidt osteopater og naprapater skal gis autorisasjon, og at de faglige rådene fra 

Helsedirektoratet har vært at osteopater og naprapater ikke skulle gis autorisasjon. Videre ser vi at det var 

i gang en ny utredning av saken da Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 vedtok at 

naprapater og osteopater skal gis offentlig autorisasjon. 

I sine vurderinger legger regjeringen til grunn at den vil satse på muskel- og skjelettlidelser. Unio er glad 

for dette og støtter en slik satsing, men vi viser til at autorisasjon til flere yrkesgrupper innenfor muskel- 

og skjelettlidelser må baseres på et sterkt faglig kunnskapsgrunnlag. Vi synes derfor det er betenkelig at 

regjeringen ikke har lagt større vekt på utilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon om effekten av 

naprapati og osteopati.  

I høringsbrevet legger regjeringen vekt på at autorisasjon til naprapater og osteopater vil bidra til større 

valgfrihet i befolkningen når det gjelder behandlingsform. I lys av de sterke faglige kriteriene som ligger til 
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grunn for helsepersonelloven, mener vi det er lite relevant å fremme argumenter som større valgfrihet i 

befolkningen i saker med stor betydning for pasientsikkerheten. Valgfrihet som prinsipp må være 

underordnet de faglige føringene knyttet til utdanningen, yrkenes innhold, internasjonale forhold og 

tilleggskriterier som behov for helsetjenesten, forskningsresultater og helsetjenestens tilgjengelighet. 

Autorisasjon av helsepersonell skal sikre kvalitet, pasientsikkerhet og forutsigbarhet for både 

helsepersonell og pasienter. Dette er helt avgjørende for tilliten til helsetjenestene. Avslutningsvis vil vi 

derfor uttrykke bekymring for at vedtaket som er fattet, kan svekke både kvaliteten på og tilliten til 

behandlingen av muskel- og skjelettlidelser. Det er pasientene som til syvende og sist taper mest på dette. 
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