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Høringssvar 

                                                                                                   Oslo 05.05.21 

Høring-endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, 

osteopater, logopeder og paramedisinere. 

Høringsgrunnlag 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottatt høring med forslag 
om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere som helsepersonell, jf. 
helsepersonelloven § 48. I høringsnotatet skisseres også hva som skal ligge til grunn for å få 
rett til autorisasjon som naprapat, osteopat, logoped og  paramedisiner. 
Helsedirektoratet har tidligere utredet dette med autorisasjon for disse yrkesgruppene, men 
bare anbefalt dette for paramedisinere. 
 
Osteopater og naprapater: 
Departementet går inn for å gi autorisasjon til både naprapater og osteopater. Dette er også 
vedtatt i Stortinget.  Et av argumentene som brukes er at regjeringen vil satse på muskel og 
skjelettlidelser og at en autorisasjon av disse yrkesgruppene vil bidra til større 
valgmuligheter for befolkningen.  
 Psl  mener at autorisasjon ikke bør gis til helsepersonellgrupper som driver utredning og 
behandling uten tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon.  
Selv om krav til beviselig effekt av behandling ikke er en forutsetning for en 
autorisasjonsordning, så kan en autorisasjon gi en uheldig signaleffekt til befolkningen.  
Det forskes mye på hva som er effektiv behandling av muskel-og skjelettlidelser og deler av 
den behandlingen som tilbys i dag bedrer ikke folkehelsen. Det å indirekte oppfordre til å ta i 
bruk udokumenterte behandlingsmetoder strider mot gjeldende praksis i helsevesenet om å 
unngå overbehandling og å gjøre "kloke valg". 
  
Logopeder:  
Psl støtter Helsedirektoratets vurdering av at logopediutdannelsen per i dag ikke er 
tilstrekkelig helsefaglig fundert og at dette ikke bør gi grunnlag for en autorisasjonsordning. 
 
Paramedisinere:  
Det er et stort behov for denne kompetansen i helsetjenesten og  
PSL støtter Helsedepartementets vurdering om en autorisasjonsordning for paramedisinere. 
 

På vegne av styret i PSL 

Bente Øvensen 
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