
Innspill til Utdannings- og forskningskomiteen 

Prop. 1 S (2020 –2021) Programkategori 07.60 – Kapittel 260 

• Det fremgår i Prop. 1 S (2020-2021) at «Universiteta og høgskulane har eit viktig 

samfunnsoppdrag i å utdanne kandidatar som samfunnet treng.» En del av dette 

oppdraget er å utdanne helsepersonell som har en kompetanse tilpasset behovene for 

helse- og omsorgstjenester.  

Muskelskjelettlidelser – Norges største folkehelseproblem 

• Muskelskjelettlidelser, og da først og fremst rygg- og nakkelidelser, har blitt ett av Norges 

klart største folkehelseproblem. Disse lidelsene er også en av de vanligste årsakene til 

sykefravær og utenforskap, og utfordrer velferdsstatens bærekraft.   

• Muskelskjelettlidelser koster om lag 255 milliarder per år i form av helsetap, tapt 

verdiskapning og behandlingskostnader (Menon 2019).  

• En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet (oktober 2020) viser at nesten 40 prosent av alt 

sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser, og det rammer arbeidstaker i alle 

yrker og alle aldre. Problemene er størst akkurat der kiropraktorene har sitt spesialfelt: 

rygg- og nakkelidelser. Hele 82 prosent av samfunnskostnadene knyttet til 

muskelskjelettlidelser er rygg- og nakkelidelser (Oslo Economics 2019). Dette gjør rygg- 

og nakkelidelser til en av våre største folkehelsesykdommer og et enormt 

samfunnsøkonomisk problem. 

Stortinget har bedt om norsk kiropraktorutdanning med tverrfaglig forskning 

• Kiropraktorene arbeider forebyggende, samt diagnostiserer og behandler 

muskelskjelettlidelser, og har særlig kompetanse på rygg- og nakkelidelser.  

• Etablering av norsk kiropraktorutdanning med tverrfaglig forskning på 

muskelskjelettlidelser er ikke omtalt i Kunnskapsdepartementets budsjettforslag for 

2021. Dette til tross for at en samlet helse- og omsorgskomite i budsjettbehandlingen for 

2019-budsjettet ba regjeringen om å «følge opp Universitetet i Bergens konkrete plan for 

å etablere en nasjonal kiropraktorutdanning med tverrfaglig forskning på 

muskelskjelettlidelser med oppstart fra 2020».  

• Utdannings- og forskningskomiteen fulgte opp med tilsvarende merknad ved 

budsjettbehandlingen for 2020-budsjettet: «K o m i t e e n  viser til at muskel- og 

skjelettlidelser er blant hovedårsakene til sykefravær og utenforskap, og utfordrer 

velferdsstatens bærekraft. K o m i t e e n  viser til at Universitetet i Bergen har utarbeidet 

en konkret plan for etablering av en nasjonal kiropraktorutdanning. K o m i t e e n  mener 

at en kiropraktorutdanning vil være viktig for kunnskapsutvikling og forskning på 

muskel- og skjelettlidelser – og komme en stadig voksende pasientgruppe til 

gode. K o m i t e e n  er positiv til planene, og mener at dette må ses i sammenheng med 

andre behov for studieplasser innenfor helse- og velferdsfagene i de årlige 

budsjettprosessene.» 

Universitetet i Bergen står klar 

• Siden den gang har Universitet i Bergen på forespørsel fra Kunnskapsdepartementet, lagt 

fram oppdatert prosjektbeskrivelse for etablering av en nasjonal kiropraktorutdanning 

https://drive.google.com/file/d/16fQWjNy7eKke4p1s1YpCH_7mjqyIfEOq/view
https://osloeconomics.no/wp-content/uploads/OE-rapport-2019-21-B%C3%A6rekraft-i-praksis.-Rygg-og-nakkeplager-i-Norge.pdf


med tverrfaglig forskning på muskelskjelettlidelser (høsten 2019). Siste bit i puslespillet 

er en begrenset bevilging for å sikre ferdigprosjektering. 

• Dette vil komme en voksende pasientgruppe til gode, så vel som norske studenter og et 

norsk fag- og forskningsmiljø på muskelskjelettlidelser – og føyer seg inn i 

Kunnskapsdepartementets hovedmål for budsjettåret 2021: «Alle har den kompetansen 

som dei og samfunnet treng.» 

• I nøyaktig 100 år har kiropraktorene tilbudt helsetjenester i Norge. Til tross for denne 

lange historien, er kiropraktorene den eneste store autoriserte helsepersonellgruppen 

som foreløpig ikke har norsk utdanning.  

 

Føring om ferdigprosjektering 

• Slik vi ser det kan regjeringen fremdeles svare ut Stortinget gjennom følgende føring:   

 

Komiteen ber om at det bevilges 1 million kroner til ferdigprosjektering av en norsk 

kiropraktorutdanning med tverrfaglig forskning på muskelskjelettlidelser ved 

Universitetet i Bergen. Ferdigprosjekteringen skal gi et godt beslutningsgrunnlag før en 

eventuell beslutning om oppstart. 

 

• Vi håper dere vil ta dette med dere inn i budsjettbehandlingen. Ta gjerne kontakt dersom 

dere har spørsmål. Vi bidrar gjerne. 
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