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Høring av forslag om å autorisere naprapater, osteopater, 

logopeder og paramedisinere i henhold til helsepersonelloven. 

 
Veterinærforeningen takker for muligheten til å gi innspill til denne høringen av 

forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 

(helsepersonelloven). Veterinærforeningen er en profesjonsforening som 

organiserer majoriteten av norske veterinærer. Våre medlemmers virke er 

omfattet av Lov om dyrehelsepersonell og det er Mattilsynet som tildeler 

autorisasjon til veterinærer. I lovens §23, punkt 3 § om forsvarlig virksomhet 

heter det at dyrehelsepersonell skal “sikre kvaliteten på sine tjenester og påse at 

virksomheten og tjenestene planlegges og utføres i samsvar med allment 

aksepterte faglige og etiske normer og krav fastsatt i medhold av lov eller 

forskrift”. 

 

Vi har merket oss at Stortinget fattet sitt vedtak om å gi autorisasjon til 

naprapater og osteopater før fagmyndighetene hadde levert sin vurdering. 

I høringsnotatets bakgrunnsredegjørelse refereres saksgangen forut for Stortingets 

vedtak på side 5: 

 

“På bakgrunn av de nye anmodningene om autorisasjon fra NOF, NNF og NLL, 

og anmodningen fra Delta, fikk Helsedirektoratet i brev av 10. april 2019 i 

oppdrag å vurdere hvorvidt osteopater, naprapater, logopeder og 

paramedisinere bør autoriseres etter helsepersonelloven.  

Helsedirektoratet leverte sin rapport den 8. november 2019. Ved Helse- og 

omsorgsdepartementets brev av 14. november 2019 ble direktoratets vurderinger 

oversendt de aktuelle yrkesorganisasjonene for eventuelle kommentarer og 

ytterligere innspill. Den 24. februar 2020 ble yrkesorganisasjonenes 

kommentarer og tilleggsinformasjon oversendt Helsedirektoratet for vurdering av 

om dette ga grunnlag for endring av direktoratets vurdering og tilråding av 8. 

november 2019. Helsedirektoratet leverte sine tilleggsvurderinger den 24. mai 

2020. 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”. 

 

Dersom det i tidligere vurderinger av spørsmålet hadde vært grunn til å anta at 

fagmyndighetene mente at naprapater og osteopater burde gis autorisasjon ville 

kanskje saken stilt seg noe annerledes, men vi leser i notatet at  

... “Imidlertid finnes det ifølge NAFKAM per mars 2020 ikke oppsummert 

forskning eller tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon om effekten av 

naprapati.” (side 14) og “Helsedirektoratet viser til at det ifølge NAFKAMs10 

kriterier ikke foreligger solid vitenskapelig dekning for å hevde at osteopati 

virker.” (side 19). Helsedirektoratets samlede vurdering er at de ikke finner 

grunnlag for å anbefale autorisasjon av hverken naprapater eller osteopater.  
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Departementets vurdering av de to utdanningene fremstår da noe hul, når den 

innledes med at Stortinget har vedtatt autorisering av de to yrkesgruppene, og at 

det derfor i utgangspunktet ikke er nødvendig å begrunne forslaget nærmere.  

 

Veterinærforeningen finner det svært bekymringsfullt at spørsmål om 

autorisasjon av helsepersonell blir koblet til forhandlinger om statsbudsjettet og 

at det inngås politiske kompromiss i saker som strider mot fagmyndighetenes 

vurderinger av dokumenterbar kompetanse og utdanning for de aktuelle yrker   

 

Veterinærforeningen mener at det offentlige må vektlegge vitenskapelig 

dokumentasjon på effekt av behandling som tilbys av autorisert helsepersonell. 

I dyrehelsepersonelloven er dette prinsippet uttrykt som “allment aksepterte 

faglige og etiske normer”.  

 

 

 

Marie Modal                                                              Ellef Blakstad 

Generalsekretær                                                         Fagsjef  

Den norske veterinærforening                                   Den norske veterinærforening 


