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Høringssvar - Endringer i helsepersonelloven, autorisasjon av 

naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere 

 
Departementet foreslår i høringsnotatet å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og 

paramedisinere i henhold til lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven). 

Dette foreslås fastsatt i helsepersonelloven § 48 første ledd.  

I høringsnotatet skisseres også hva som skal ligge til grunn for å få rett til autorisasjon som  

naprapat, osteopat, logoped eller paramedisiner.  

 

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å komme med innspill i saken.  

Autorisasjon av de nevnte yrkesgruppene har ingen konkrete grenseflater mot tannleger som 

profesjon, og NTF uttaler seg på generelt grunnlag om prosessen knyttet til autorisasjon av de 

nevnte yrkesgruppene. 

Bakgrunn for forslaget 

Helsedirektoratet har tidligere utredet spørsmål om autorisasjon for osteopater, naprapater og 

logopeder. Helse- og omsorgsdepartementet har da, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, 

konkludert med at ingen av yrkesgruppene skulle autoriseres som helsepersonell i henhold til 

helsepersonelloven. 

På bakgrunn av nye anmodninger fra alle de 4 yrkesgruppene ble Helsedirektoratet bedt om å 

vurdere autorisasjon på ny i 2019. Direktoratet leverte sin rapport i november 2019 og Helse- og 

omsorgsdepartementet oversendte direktoratets vurderinger til de aktuelle yrkesorganisasjonene 

for ytterligere innspill samme måned. Innspillene ble oversendt Helsedirektoratet i februar 2020 for 

en vurdering av om dette ga grunnlag for å endre direktoratets vurderinger og anbefalinger fra 

november 2019. Helsedirektoratet leverte sine tilleggsvurderinger til departementet 24.mai 2020. 
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Før Helse- og omsorgsdepartementet hadde tatt stilling til Helsedirektoratets anbefalinger fattet 

Stortinget, i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021, følgende vedtak (vedtak 

165):  

Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en vurdering 

av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurdering av akupunktører er fullført 

skal momsunntak videreføres. 

Helsedirektoratet skrev begrunnelser for hvorfor de konkluderte med at det ikke skulle gis 

autorisasjon for naprapater, osteopater og logopeder, og hvorfor paramedisinere skulle gis en egen 

autorisasjon som paramedisiner. Helsedirektoratets vurderinger ble ikke hensyntatt da Stortinget 

fattet sitt vedtak i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 (vedtak 165).  

Innspill fra NTF 

Helsepersonellovens §§ 48 og 48 a, samt lovens forarbeider oppstiller vilkår for autorisasjon, og 

kriterier som bør ligge til grunn for at autorisasjon skal tildeles bestemte yrkesgrupper. Autorisasjon 

er en offentlig godkjenning, som skal ivareta pasientens sikkerhet, sikre at helsepersonellet har 

nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle og være en sikkerhet for at 

helsepersonell med en bestemt tittel har en bestemt type kompetanse.  

 

NTF ser med bekymring på prosessen i denne saken, og mener det er svært uheldig at det som bør 

bygge på en grundig, faglig vurdering og bred høringsrunde, er vedtatt politisk i forkant av 

høringsrunden og i strid med faglige råd, som bygger på grundige vurderinger.  

 

NTF er av den oppfatning at Helsedirektoratets vurderinger må tillegges sterk vekt og at den 

prosessen som har vært rundt dette er svært uheldig.  

 

Vi er kritiske til at prinsipielt viktige spørsmål om helse- og omsorgstjenesten og offentlig 

legitimering av tjenester, baseres på en politisk beslutning. Det er i strid med hensynet bak systemet 

med autorisering av helsepersonell, offentlig regulering og formålet med utredningsinstruksen.  

 

Vi reagerer også på at det foreslås "midlertidige løsninger" med uklare faglige krav for naprapater, 

osteopater og logopeder, som skaper en utydelig og uforutsigbar situasjon. Vi mener at forslagene 

fremstår premature og svakt begrunnet, og er potensielt egnet til å svekke tilliten til den offentlige 

godkjenningsordningen.  

 

NTF stiller seg også undrende til argumentet om å legge til rette for økt internasjonal mobilitet for 

disse yrkesgruppene for å få nye faglige impulser. Det fremgår av notatet at det er svært ulike 

ordninger for de ulike gruppene i land utenfor Norge. Det er allerede i dag flere utfordringer i 

helsetjenesten med import av arbeidskraft fra andre land. Det handler om å oppfylle språkkrav, men 

også om kjennskap til det norske helsesystemet. Det er viktig med nye faglige impulser, men vi må 

sikre at pasientsikkerheten ivaretas på en god måte.  

NTF vil også påpeke at ressursbruken til godkjennings- og tilsynsordninger for disse yrkene må antas 

å bli betydelig. Både Helsedirektoratet og tilsynsmyndighetene har allerede en til tider uakseptabel 
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lang saksbehandlingstid, og disse endringene vil føre til økt arbeidsmengde. Dette må hensyntas på 

en bedre måte.   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Den norske tannlegeforening 

 

Camilla Hansen Steinum  
   
President 

Dokumentet er elektronisk signert av Camilla Hansen Steinum den 03.06.2021. 

 

         

 


