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Flere ble ikke autorisert

sa nei: Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
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– Det er viktig med sterke fagprofesjoner, men en utvikling
med stadig nye autoriserte
grupper kan føre til en mer
fragmentert og profesjonsdelt
helse- og omsorgstjeneste. Det
at enkelte av personellgruppene kan ha autorisasjon, godkjenning eller tittelbeskyttelse
i et annet europeisk land, er
ikke i seg selv noe avgjørende
argument for at gruppen skal

gis autorisasjon også i Norge,
kommenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) da
avslaget til naprapatene kom i
fjor.
Disse gruppene søkte da om
autorisasjon: Manuellterapeut,
osteopat,
musikkterapeut,
hudpleier, logoped, audiopedagog, genetisk veileder, homøopat, naprapat, akupunktør, barnevernspedagog, sosio-

Vil bli inklUdert: Ina Barsnes (t.v.) og Monica Aschim ønsker at behandlingsformen naprapati skal bli en del av det autoriserte helsevesenet.

nom og ernæringsfysiolog.
Helsedirektoratet kom fram til
at ingen av gruppene i tilstrekkelig grad oppfyller vilkårene
for å bli autorisert, opplyses
det på regjeringens nettside.
Gruppene står fritt til å søke
igjen. Er det kommet til nye
momenter, kan autorisasjonsspørsmålet behandles på nytt.
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Norges Naprapatforbund ønsker å bli en del av det offentlige helsevesenet

Vil korte ned ventetiden
De er ikke anerkjent
som autorisert helsepersonell i Norge, men
står klar til å bidra.

de fikk naprapatene avslag på i fjor
sommer.
– Vi har hatt saken oppe i Helseog omsorgsdepartementet og den
fikk vi avslag på, sier Aschim.
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a Rehabiliteringskonferansen 2015 ble arrangert denne uken, var Monica Aschim og Ina Barsnes ved Norges
Naprapatforbund på plass.
Nå håper de at de skal bli anerkjent som autorisert helsepersonell i Norge. En søknad om dette

At søknaden resulterte i avslag,
mener de er rart med tanke på at
det er så lange helsekøer i Norge,
og at en daglig jobber med løsninger på hvordan en skal få bukt med
problemet.
– Så sitter vi her, en ubrukt ressurs med fire års høyskoleutdanning, og som veldig gjerne vil være
en del av løsningen, sier Aschim.
Begrunnelsen for avslaget var at
politikerne ikke ønsker at det skal
være så profesjonsdelt. (Se egen
sak.)
Aschim derimot, tror at det vil

skape mye mer fragmentering å
skille ut noen som sitter på mye av
den samme kunnskapen og bredden som fysioterapeuter og kiropraktorer.
– Det ville jo vært enda mer komplementerende hvis man hadde
inkludert oss, sier hun.

Folkesykdom
Muskel- og leddplager er blant de
største helseutfordringene i landet
og en hovedårsakene til sykefravær. Ved å ta inn naprapati som en
godkjent behandlingsform, kan
dette være med på å korte ned lange helsekøer, og at folk får den behandlingen de trenger samtidig
som det vil bidra til mer effektivitet, mener de to.
– Hvorfor ikke bruke de ressursene som ligger foran seg når de drar
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Hvorfor
ikke bruke
de ressursene som
ligger der?

Monica aschiM
Norges
naprapatforbund

seg i håret og ikke vet hva de skal
gjøre? spør Aschim.
Behandlingsformen naprapati
innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander i ledd og muskler.
I dag er det mange som bruker
behandlingsformen for å slippe å
stå i lange helsekøer, og fordi en
ser at det er en behandlingsform
som hjelper, kan Barsnes fortelle.
– Per i dag så blir jo dette en behandlingsform for de mer ressurssterke, mens vi ønsker at den skal
være tilgjengelig for alle, sier hun.
Selv om de fremdeles ikke har
vunnet fram, vil de fortsette å jobbe for at det skal bli en realitet i
framtiden, og har et håp.
– Vi står klar og har lyst til å bidra. Det eneste vi vil er å bli inkludert, sier Aschim.

