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Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, 
logopeder og paramedisinere 
 
Det vises til høringsbrev av 26. mars 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Høringen 
gjelder forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 
(helsepersonelloven).  
 
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. 
 
Helse Vest har forelagt forslaget for helseforetakene. 
 
Helse Stavanger er i hovedsak positiv til forslaget men ønsker en mer utfyllende beskrivelse 
av hvor paramedisinere kan jobbe (akuttmottak, offshore etc). 
 
Helse Fonna mener at det av de fire gruppene først og fremst er aktuelt å vurdere autorisasjon 
av paramedisinere. Tiden er likevel ikke moden for det. Det bør bl.a. være mer praksis i 
utdanningen – en form for turnustjeneste for å få autorisasjon. 
 
Helse Bergen støtter å gi autorisasjon til logopeder og paramedisinere med henvisning til 
behovet for deres spesialistkompetanse og at kunnskapsgrunnlaget og utdanningssystemet er 
godt etablert. Autorisasjon bør ikke gis til naprapater og osteopater ettersom 
kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig og at det ikke er behov for deres tjenester i den 
offentlig finansierte helsetjenesten. 
 
Helse Førde mener at naprapater og ostepater ikke bør autoriseres bl.a. fordi det ikke er god 
nok dokumentasjon på effekt av deres arbeid. Logopeder kan autoriseres dersom de får 
spesifisert et helsefaglig utdanningsløp også i bachelordelen av utdannelsen. Paramedisinere 
bør autoriseres bl.a. fordi de har arbeidssituasjoner med stor skadepotensial. 
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Oppsummert er det ulike synspunkter på dette i våre helseforetak. Autorisasjon av logopeder 
og paramedisinere er mest nærliggende samtidig som det også pekes på svakheter bl.a. 
knyttet til utdanningene. 
 
Helse Vest RHF vektlegger at det er naturlig at paramedisinere og logopeder gis autorisasjon 
etter fornyet vurdering av utdanningsinnhold. For bachelor i paramedisin er det relevant å 
kvalitetssikre praksistyngde og gjøre nødvendige avklaringer for roller og oppgaver i samspill 
med øvrige faggrupper i spesialisthelsetjenesten som en del av grunnlagsvurderingene.  
 
Autorisasjon bør ikke gis til naprapater og osteopater ettersom kunnskapsgrunnlaget er 
utilstrekkelig og at det ikke er behov for deres tjenester i den offentlig finansierte 
helsetjenesten. 
 
Innspillene fra foretakene er vedlagt. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Fagavdelingen 
 
Hans Kristian Stenby 
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