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Høringsnotat til Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2017 
 
 

1. Muskel- og skjelettlidelser er vårt største og dyreste folkehelseproblem 

▪ Selv om yrkesdeltakelsen i Norge er høy, er det mange som står utenfor arbeidslivet. 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.  

▪ Hva skyldes dette? I følge Folkehelseinstituttet er muskel- og skjelettlidelser en av de viktigste 

årsakene til helsetap i Norge. Muskel- og skjelettlidelser også er blant de viktigste årsakene til 

utenforskap – sykefravær, uførepensjonering og andre helserelaterte ytelser - i den norske 

befolkningen (Sykdomsbyrderapport mai 2017).  

▪ Sykefravær og utenforskap koster mye - ikke bare for den enkelte, men også samfunnet. 

Helsedirektoratet har beregnet at de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av 

muskelskjelettlidelser er på 185 mrd kroner årlig. Dette tilsvarer mer enn 500 mill kr hver 

eneste dag (Samfunnskostnader mars 2015).  

 

2. Behov for å avlaste en presset fastlegeordning. Behov for bedre tjenester til pasientene 

med muskelskjelettlidelser.  

▪ Offentlig autoriserte kiropraktorer utgjør en viktig del av tjenestetilbudet på 

muskelskjelettområdet i Norge, og har spesialisert kompetanse på diagnostisering og 

behandling av pasientene.  

▪ Den siste tiden har mediene skrevet om at fastlegeordningen er under press. Hele en av fem 

som oppsøker fastlege har muskelskjelettlidelser, og det vanligste er plager i rygg, nakke og 

skuldre.  

▪ Anslagsvis 90% av alle norske muskelskjelettpasienter håndteres i førstelinjetjenesten  

(Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013), og kiropraktorene kan på 

muskelskjelettområdet i enda større grad avlaste en presset fastlegeordning. Siden 

kiropraktorene har både diagnostisk kompetanse, refusjons- henvisnings- og sykmeldingsrett 

kan mange få raskt og effektiv hjelp, uten at fastlegene belastes.  

 

3. Behov for kunnskap og forskning på muskel-skjelettlidelser 

▪ Dersom vi ikke finner nye effektive strategier for håndtering av pasientene med 

muskelskjelettlidelser, er det grunn til å tro at forekomsten og de samfunnsøkonomiske 

kostnadene vil øke i fremtiden.  

▪ Stortinget har flere ganger etterlyst en norsk kiropraktorutdanning. På den bakgrunn har 

Kunnskapsdepartementet bedt Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo om å utarbeide 

et beslutningsgrunnlag for etablering av en kiropraktorutdanning ved et medisinsk fakultet.  

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

utdanningen, og tilpasse den til norske forhold.   

▪ En norsk utdanning vil også styrke fagutvikling og tverrfaglig forskning på muskel- og 

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

behandlingen av pasientgruppen.  Det er det et stort behov for. 

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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Kontaktinformasjon 

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller om det er noe vi kan bidra med.  
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