Medlem av
Landsorganisasjonen i Norge
Member of The Norwegian
Confederation of Trade Unions

Utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget

Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 22.10.2020

Statsbudsjett 2021 - Kapittel 260 Universitet og høgskular
I Innst. 12 S (2016–2017) uttalte Stortinget at all nyere dokumentasjon bekrefter behovet for
flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utdanningsog forskningskomiteens flertall ba derfor
«regjeringen arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for
manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet.»
Årets statsbudsjettforslag for Utdannings- og forskningskomiteens område inneholder ingen
informasjon om hvordan utdanning av flere muskel- og skjelettbehandlere følges opp. I
budsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet foreslås det som et tiltak å:
–
–

Inkludere i RETHOS videreutdanning for sykepleiere og fysioterapeuter i henholdsvis
jordmorutdanning, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi
På sikt å vurdere utarbeidelse av nasjonal retningslinje for kiropraktorutdanning i
RETHOS.

Den eksisterende toårige påbygningsmasteren for manuellterapeuter ved Universitetet i
Bergen ble etablert for 15 år siden. Årsbudsjett var den gang på 1,5 millioner kroner.
Omfanget av utdanningen er i dag det samme. Den økonomiske rammen muliggjør bare
opptak av 24 studenter annet hvert år. Utdanningen har ikke økonomi til å drive forskning og
fagutvikling av noen betydning. Tross disse rammene har gjennomføringsprosenten vært svært
høy, og søknaden til studiet er svært god.
Sykdommer og skade i muskel- og skjelettapparatet er den viktigste årsaken til sykefravær og
nye uførepensjoneringer, og koster samfunnet enorme 185 milliarder kroner årlig.1 Å utdanne
flere og godt kompetente muskel- og skjelettbehandlere vil derfor være en svært god
investering, ved at det kan høstes gevinster i form av reduserte sykepengeutbetalinger.
Det bør være en nasjonal oppgave å styrke utdanningen av muskel- og skjelettbehandlere. Å
overlate dette til utdanningsinstitusjonene, innenfor rammene av egne budsjetter, vil ikke løse
denne formidable oppgaven.



Som et umiddelbart tiltak ber NMF komiteen bidra til finansiell styrking av den
eksisterende toårige påbygningsmasteren.
NMF ber komiteen bidra til at utvidelse av manuellterapiutdanningen til en femårig
masterutdanning utredes.
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