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Høringsnotat Utdannings- og forskningskomiteen  - Oktober 2017  

 

Kiropraktorer er den eneste store autoriserte helsepersonellgruppen i Norge som ennå ikke har en 

nasjonal utdanning. En enstemmig komité ba i 2012 Regjeringen om snarlig å etablere 

utdanningen. Kunnskapsministeren har siden fulgt opp saken og mottar i disse dager oppdaterte 

beslutningsgrunnlag for etablering av utdanningen fra universitetene i Oslo og Bergen.  

Interesser berørt bør bli hørt, og Norsk Kiropraktorforening hadde derfor forventet å få tildelt tid på 

høringen i denne viktige saken for å informere den nye komitéen om hvorfor en nasjonal 

kiropraktorutdanning og økt forskning på muskelskjelettlidelser bør prioriteres. Mye ligger nå til 

rette for at en god løsning på denne viktige nasjonale oppgaven kan være på plass i løpet av 2-3 år, 

som et viktig og nødvendig tiltak for å møte bærekraftutfordringene vi viser til under. 

 

1. Muskel- og skjelettlidelser - Vårt største og dyreste folkehelseproblem  

▪ Til enhver tid er omtrent én av fem utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt helse eller mangel 

på arbeid. Dette er alvorlig – og det er ikke bærekraftig på lengre sikt. Alle prognoser viser 

også at den forestående eldrebølgen vil medføre en betydelig økning av muskelskjelettskader, 

sykdommer og plager i befolkningen.  

▪ Muskel- og skjelettlidelser er vårt største og dyreste folkehelseproblem – og problemet er 

voksende. I følge Folkehelseinstituttet er muskel- og skjelettlidelser den viktigste årsaken til 

helsetap i den norske befolkningen (Sykdomsbyrderapport mai 2017).  

▪ Muskel- og skjelettlidelser er en sentral årsak til utenforskap – sykefravær og uføretrygd og 

andre helserelaterte ytelser i befolkningen. Sykefravær og utenforskap koster mye - ikke bare 

for den enkelte, men også samfunnet. Helsedirektoratet har beregnet de årlige 

samfunnskostnadene til 185 mrd. kroner Dette tilsvarer mer enn 500 millioner kr hver eneste 

dag (Samfunnskostnader mars 2015).   

Det er presserende behov for å finne nye effektive strategier for å kunne håndtere de store 

samfunnsutfordringene vi står ovenfor på muskel- og skjelettområdet. I motsatt fall er det grunn 

til å tro at forekomsten vil øke og bli en stadig større del av del sykdomsbyrden og de 

samfunnsøkonomiske kostnadene i fremtiden. 

 

 

2. Kiropraktorene har spesialisert kompetanse på muskel- og skjelettlidelser  

▪ Offentlig autoriserte kiropraktorer utgjør en viktig del av tjenestetilbudet på 

muskelskjelettområdet i Norge og har spesialisert kompetanse på diagnostisering og 

behandling av pasientene. 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/sykdomsbyrde_i_norge_2015.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/886/Samfunnskostnader-ved-sykdom-og-ulykker-IS-2264.pdf
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▪ Anslagsvis 90% av muskelskjelettpasientene håndteres i primærhelsetjenesten (Et muskel- og 

skjelettregnskap. MST-rapport 1/2013).  

▪ Hele en av fem som oppsøker fastlege har muskelskjelettlidelser, og det vanligste er plager i 

rygg, nakke og skuldre. Siden kiropraktorene har spesialisert kompetanse, samt refusjons-, 

henvisnings- og sykmeldingsrett kan mange få raskt og effektiv hjelp, uten at fastlegene 

belastes. Allerede i dag utfører norske kiropraktorer nærmere 2 millioner konsultasjoner årlig 

for over 350 000 individuelle pasienter. 

Kiropraktorene har spesialisert kompetanse på muskelskjelettlidelser og diagnostiserer og 

behandler pasienter raskt og effektivt før lidelsene får utarte seg og får store konsekvenser for den 

enkelte og for samfunnet. 

 

 

 

3. Norsk kiropraktorutdanning og tverrfaglig forskning bør på plass 

▪ Regjeringen fastslår i forslaget til statsbudsjett at mange pasienter har god nytte av 

kiropraktorbehandling og at kiropraktorer avlaster fastlegene på muskelskjelettområdet. På 

tross av dette, er kiropraktorene fremdeles den eneste av de store autoriserte 

helsepersonellgruppene som ennå ikke har norsk utdanning.  

▪ Stortinget har flere ganger etterlyst en norsk utdanning, første gang i 2004. Universitetene har 

som samfunnsoppdrag å tilby utdanninger som svarer til samfunnets behov, og skal også 

bidra til faglig utvikling og nyvinning. På den bakgrunn har Kunnskapsministeren bedt 

Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for 

etablering av en kiropraktorutdanning ved et medisinsk fakultet.  

▪ En nasjonal utdanning vil gi norske myndigheter mulighet til å styre kapasiteten og innholdet i 

utdanningen, og tilpasse den til norske forhold.  

▪ Kunnskapsdepartementet har i årets statsbudsjett satt følgende fire mål for forsking og 

høyere utdanning, som bygger opp under de langsiktige ambisjonene for sektoren:  

- høy kvalitet i utdanning og forsking  

- forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling  

- god tilgang til utdanning  

- effektiv, mangfoldig og solid høgre utdanningssektor og forskingssystem 

▪ En norsk utdanning vil nettopp styrke fagutvikling, samhandling og tverrfaglig forskning på 

muskel- og skjelettområdet, for å sikre effektiv forebygging, samt kvalitet i diagnostiseringen 

og behandlingen av pasientgruppen.  

▪ Mye ligger nå til rette for at en god løsning på denne viktige nasjonale oppgaven kan komme 

på plass i løpet av 2-3 år, som et viktig og nødvendig tiltak for å møte bærekraftutfordringene 

vi viser til. 

Som Stortinget har vedtatt, bør vi nå få på plass en norsk kiropraktorutdanning med tverrfaglig 

forskning på muskelskjelettlidelser, og integrere den i fremtidige helseklynger.   

 


