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Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, 
osteopater, logopeder og paramedisinere  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å autorisere naprapater, osteopater, 
logopeder og paramedisinere i henhold til lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. 
(helsepersonelloven). Dette foreslås fastsatt i § 48 første ledd.  
 
Høringsfrist er satt til 4. juni 2021. 
 
I høringsnotatet er det skissert hva som skal ligge til grunn for å få rett til autorisasjon som naprapat, 
osteopat, logoped eller paramedisiner. 
 

Oppsummert foreslår departementet at de fire yrkesgruppene gis autorisasjon på følgende måte: 

- Naprapater: det etableres en midlertidig løsning med faglige krav basert på studieplanen til 
den svenske naprapatutdanningen. På sikt vil det bli vurdert hvordan det kan stilles faglige 
krav som er basert på behovene til de norske helse- og omsorgstjenestene. 

- Osteopater: det etableres en midlertidig løsning med faglige krav basert på studieplanene til 
den eksisterende norske 4-årige osteopatidanningen som består av henholdsvis treårig 
bachelorutdanning og ettårig videreutdanning. På sikt vil det bli vurdert hvordan det kan 
stilles faglige krav som er basert på behovene til de norske helse- og omsorgstjenestene. 

- Logopeder: det blir på egnet vis gjort vurderinger av det helsefaglige innholdet i de 
eksisterende utdanningene og tjenestenes behov for logopedikompetanse før det blir avklart 
hvilke faglige krav som skal legges til grunn for autorisasjon av gruppen. 

- Paramedisinere: gruppen autoriseres på bakgrunn av eksisterende nasjonale 
retningslinjer for paramedisinutdanningen. 

 
Forslaget har blant annet sin bakgrunn i vedtak 165 fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av 
statsbudsjettet for 2021: 
 
«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.»  
 
Jeg orienterer utvalget om at det ikke blir avgitt uttalelse fra kommunen i denne høringen. 
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