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Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens betænkning over 

Medlemsforslag 
om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater 

Forslag 

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar regeringarna i Norge och Sverige 

att verka för att osteopatyrket blir ett reglerat legitimationsyrke i Norge och 

Sverige 

Baggrund 

Nordisk frihet presenterade medlemsförslag om en fælles nordisk autorisationsord-

ning for osteopater på temasessionen i Reykjavik 2018. 

 

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 halsproble-

mer, 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.  
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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 

Pro-vision”, CEN 16686-2015. Det nordiske osteopatforeninger er aktive medlemmer 

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. 

Udvalgets synspunkter 

Utskottet för kunskap och kultur ställer sig bakom förslaget om att osteopat ska bli 

ett reglerat legitimationsyrke i Norge och Sverige, liksom det redan är i Danmark, 

Finland och Island. I de länder där osteopatin är en integrerad del av hälso- och sjuk-

vården finns det bättre förutsättningar för att bedriva forskning inom området. Det 

är också enklare för osteopater att samarbeta med andra vårdgivare över profess-

ionsgränserna och säkerställa en hög akademisk nivå. Att legitimera yrket i Norge 

och i Sverige skulle i första hand komma att innebära större patientsäkerhet och all-

män tillgänglighet till osteopatisk vård. För den enskilde osteopaten skulle en legiti-

mation innebära en rättvisare arbetsmarknad och ett tydligare ramverk att förhålla 

sig till i sin yrkesroll. Det skulle dessutom bli lättare att arbeta i ett annat nordiskt 

land. 

 

Enligt den Skandinaviska osteopatihögskolan i Göteborg, som erbjuder en 4-årig ut-

bildning till osteopat, arbetar man aktivt för att yrket ska bli legitimerat också i Sve-

rige och har kontakter med Socialstyrelsen i detta ärende. Även i Norge pågår ett ar-

bete för att göra yrket legitimerat. Det finns därmed anledning för Nordiska rådet att 

pressa på och rekommendera regeringarna i Norge och Sverige att göra yrket till ett 

reglerat legitimationsyrke i likhet med t.ex. kiropraktor och naprapat.  

 

I det ursprungliga medlemsförslaget konstaterades att det fanns behov av at etablere 

fælles rammer for osteopater. Det hänvisades även till Nordisk overenskomst om en 

fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og 

veterinærvæsenet, ofta kallat Arjeplogavtalet.  
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Arjeplogavtalet reviderades och undertecknades 2018 och kommer inte, när det är 

ratificerat av samtliga länder, att precisera vilka yrkesgrupper som omfattas av avta-

let. Avtalet är främst till för att säkra möjligheterna för viss hälsopersonal från Grön-

land och Färöarna, som inte omfattas av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, att kunna 

ta arbete i ett annat nordiskt land. Övriga länder omfattas alltså av EU direktivet. Ut-

skottet anser därmed att det inte finns anledning att rekommendera regeringarna att 

osteopater ska omfattas av Arjeplogavtalet. 
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