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Høringssvar: Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, 
osteopater, logopeder og paramedisinere

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å gi innspill. 

NSF har gjennomgått fremlagte høringsnotat og har følgende synspunkter til endringsforslaget:

 NSF støtter ikke forslaget om autorisasjon av naprapater, osteopater og logopeder
 NSF støtter forslaget om autorisasjon til paramedisinere på bakgrunn av eksisterende 

nasjonal retningslinje for utdanningen

Formålet med autorisasjons- og godkjenningsordningene for helsepersonellgruppene er å 
ivareta pasientenes sikkerhet. Ved å sikre at sykepleiere og annet helsepersonell innehar 
bestemte kvalifikasjoner og en felles utdanningsbakgrunn, kvalifiseres de til å praktisere yrket. 
Sykepleiere, jordmødre, leger og annet helsepersonell med autorisasjon skaper tillit, og bidrar til 
kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene. 

En lempelig autorisasjonspraksis vil kunne utfordre hensynet til forutsigbarhet og sikkerhet for 
pasientene samt kvalitet i tjenestene. For å sikre forsvarlig helsehjelp og kvalitet i tjenestene, må 
søkere som innvilges autorisasjon derfor oppfylle minstekrav til kvalifikasjoner for sin 
yrkesgruppe. 

Det er i dag 33 ulike grupper som er autorisert som helsepersonell.  NSF støtter en restriktiv 
praksis når det gjelder å la nye grupper omfattes av autorisasjonsordningen. Jo flere 
områder/grupper ordningen omfatter, jo lenger strekker en helsebegrepet og jo mindre 
beskyttelse av pasienten ut fra en helsefaglig forståelse vil gjenstå. Det vil i så fall bety en 
utvanning av hele autorisasjonsinstituttet og den grunnforståelsen som er i befolkningen, samt 
en svekkelse av det styringsinstrumentet ordningen er for myndighetene. Det dreier seg om tillit 
og trygget ved profesjonenes kjennetegn. Det dreier seg også om muligheten for tilsyn og 
tilbakekall - muligheten til å vurdere faglig forsvarlighet ut fra en definert kunnskapsbase og 
formalisert utdanning. Begrepet autorisert helsepersonell blir uklart jo lenger en beveger seg bort 
fra disse forutsetningene.

http://www.nsf.no
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Slik NSF ser det er det en kvalitetssikring i at grunnlaget for spesialisering skjer gjennom en 
formalisert utdanning innen høyere utdanning. Dette prinsippet må ligge til grunn. Med basis i 
formell utdanning utvikles system for faglig ajourhold og kvalitetssikring gjennom krav satt i 
autorisasjonsgodkjenningen. Det må derfor avklares hvilke faglige krav som skal stilles til 
utdanningen før det kan vurderes om det skal gis autorisasjon til naprapater, osteopater og 
logopeder. 

Når det gjelder paramedisinerne støtter NSF Helsedirektoratets og Helse- og 
omsorgsdepartementets anbefaling om at det etableres en autorisasjonsordning. Det er et stort 
behov for spesialisert kompetanse i prehospitale tjenester. Paramedisinutdanningen er allerede 
innlemmet i RETHOS, og kan autoriseres på bakgrunn av Forskrift om nasjonal retningslinje for 
paramedisinutdanning. Forskriften, som trådte i kraft 1. juli 2020, skal sikre et nasjonalt 
likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles sluttkompetanse, 
uavhengig av utdanningsinstitusjon. Autorisasjon krever imidlertid en endring av 
akuttmedisinforskriften, og NSF mener det ved en slik endring må sørges for at sykepleiere 
likestilles med paramedisinere i akuttmedisinske tjenester. 

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å påpeke at det er behov for å utvikle 
spesialistgodkjenning for flere grupper spesialisert helsepersonell. Dette må gjøres for å sikre 
vurdering og oppfølging av personellets kompetanse - en kompetanse som er en forutsetning for 
å løse nøkkeloppgaver innen helsetjenestens etablerte kjernevirksomhet. En annen viktig 
konsekvens er at dersom ikke tjenesten utføres i henhold til faglige og kvalitetsmessige krav, 
kan helsemyndighetene gjennom tilbakekalling av spesialistgodkjenningen hindre uforsvarlig og 
uønsket atferd ut over de reaksjoner som arbeidsgiver har til rådighet. 

Det er etablert spesialistgodkjenning for master i avansert klinisk allmennsykepleie fra 1. februar 
2020. Spesialistgodkjenningen gir disse spesialsykepleierne rett til å arbeide med og bruke 
yrkestittelen spesialist i klinisk allmennsykepleie. NSF mener myndighetsgodkjent 
spesialistgodkjenning må etableres for flere grupper spesialsykepleiere. 

Med vennlig hilsen

Lill Sverresdatter Larsen                                                            Bente Lüdemann
Forbundsleder                                                                            Fagsjef
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