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Medlemsforslag 
om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater  

Forslag 

Nordisk Frihed foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at opfordre de nordiske lande til at etablere fælles rammer for osteopater, og 

at alle nordiske lande vedtager en fælles autorisationsordning for osteopater  

Baggrund 

Den første nordiske konference for formændene for osteopaternes organisationer i 

Norge, Sverige, Finland og Danmark blev afholdt den 11. januar 2019. Hensigten med 

mødet var at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande, og ved mødet udtrykte 

formanden for det danske Folketings sundhedsudvalg, Liselott Blixt et ønske om fæl-

les rammer for osteopater i de nordiske lande på samme måde, som der allerede fin-

des ordninger for kiropraktorer, tandlæger og andre fagpersoner på sundhedsområ-

det.  

 

Osteopati er en videnskab, som er naturvidenskabeligt baseret på områder som ana-

tomi, fysiologi, neurologi, biomekanik og patologi. Osteopater anvender teknikker, 

som mobilisering og manipulering af led, strækteknikker og massage af muskler og 

bindevæv. En osteopat diagnosticerer, behandler og hjælper med at forebygge mu-

skel- og ledproblemer i det muskelskeletale system såsom ryg,- hofte- og halspro-

blemer, sports- og belastningsskader og hovedpine.  

 

Fordelen ved osteopater er deres rolle i sundhedssystemet, hvor de arbejder inden 

for – eller parallelt med – det offentlige sundhedssystem med henblik på at skabe ef-

fektiv behandling for muskel-skeletale problemer, hvilket vil aflaste ventelisterne for 

behandling andre steder i det offentlige system – eksempelvis hos læger. Forskning 

har vist, at osteopater ud fra en sundhedsøkonomisk betragtning udgør en positiv 

faktor.  

 

Internationalt er osteopati anerkendt som en uafhængig profession og er defineret 

som sådan af WHO i ”WHO Benchmarks for training in Osteopathy” (2010) såvel som 

i ”European Union´s Comité Européen de Normalisation, ”Osteopathic Healthcare 

Provision”, CEN 16686-2015. Det nordiske osteopatforeninger er aktive medlemmer 
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af den paneuropæiske forening, ”European Federation and Forum for Osteopathy, 

som igen er medlem af den globale ”Osteopathic International Alliance.  

 

Osteopater er reguleret i ni europæiske lande, inklusiv de tre nordiske lande, Island, 

Finland og Danmark, men endnu ikke i Norge og Sverige. Den norske forening ”Norsk 

Osteopatforbund” ansøgte om autorisation i det norske sundhedsministerium i de-

cember 2018. Finland anerkendte ”osteopat” som en beskyttet titel i 2005. For nyligt 

har osteopater desuden opnået juridisk anerkendelse som en uafhængig sundheds-

profession i Danmark – hvilket enstemmigt blev vedtaget i Folketinget i maj 2018.  

 

Fælles nordiske rammer for osteopater vil højne sikkerheden ved at fastlægge stan-

darder for uddannelse og praktisering, og vil dermed sikre, at alle nordiske borgere 

får adgang til en korrekt uddannet og fagligt sikker osteopat. Fælles rammer vil lige-

ledes sikre, at uddannede osteopater kan virke i et hvilket som helst nordisk land. 

Vi opfordrer derfor Nordisk Råd til at presse på for en autorisationsordning i Norge 

og Sverige, og for at udvide ”Nordisk overenskomst”-princippet til at inkludere oste-

opater på tværs af grænserne i Norden.  
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