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Utbildningsdepartementet  

 

103 33 Stockholm 

  

 

 

Remissyttrande 

 

Högskoleverkets rapport 2010:17 R ”På väg mot en ny utbildning? Ett 

regeringsuppdrag angående kiropraktor- och naprapatutbildningar” 

 

 
  

Sammanfattning  

 

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) är kritisk till rapportens utformning av 

nivå på en svensk utbildning till kiropraktor. Enligt regeringens uppdrag till Högskoleverket 

(HSV) är förutsättningen att en svensk utbildning skall vara jämförbar med utbildningen i 

Danmark. Skall man ha samma akademiska nivå i biomedicinska ämnen är den mest 

fördelaktiga lösningen en integrering med medicinen. Det är viktigt om regeringen vill ha en 

kiropraktorutbildning som är i paritet med den i Danmark, och kiropraktorer som kan hantera 

hela skalan av belastningsskador.  

LKR anser att den framtida utbildningen till kiropraktor ska ligga på mastersnivå, med en 

yrkesexamen som kiropraktor och att utbildningen är legitimationsgrundande. LKR anser 

vidare att det handlar om ett lärosäte i Sverige, att man med fördel kan nyttja olika befintliga 

relevanta lärarkompetenser och att det är en fördel med samverkan mellan de olika 

studentgrupperna redan under utbildningstiden. Det underlättar samarbetet i det kommande 

yrkeslivet. En grundligare utredning om utformningen av integrering föreslås. Om regeringen 

vill göra en seriös satsning på en högkvalitativ kiropraktorutbildning kräver det dessutom att 

nya medel öronmärks för detta. 
 

 

Inledning 

 

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) delar Högskoleverkets (HSV) 

uppfattning att utbildningen till kiropraktor ska ligga på avancerad nivå och leda till en 

masterexamen. Däremot är vi starkt kritiska till vissa av rapportens värderingar och vi 

avstyrker HSV:s förslag om en specialisering i kiropraktik efter sjukgymnastexamen.  LKR 

har i följande yttrande givit konstruktiv kritik till förändringar av rapportens förslag.   

 
 
”Genomförande” (s.9) 

 

Rad 3:  

LKR ställer sig kritisk till varför HSV inte erbjöd en svensk forskare/professor i kiropraktik 

att ingå i referensgruppen.  Den professorn, som är en av världens mest meriterade inom 

området och anlitad av bl a Socialstyrelsen i frågor om kiropraktik, hade kunnat bidra positivt 

i referensgruppens arbete.  

Sannolikt skulle HSV:s rapport då innehållit förslag av mindre kontroversiell natur, rapporten 

hade haft förutsättningar att bättre spegla kiropraktikens särart och därmed fått en bredare 

acceptans inom yrkeskåren såväl nationellt som internationellt.  
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Samtidigt med HSV:s utredning pågick en norsk utredning om utbildning till kiropraktor, vari 

plats gavs till en dansk forskare/professor i kiropraktik. 

 

 

”Slutsatser från seminariet” (s.10) 

 

LKR menar att HSV frångick regeringens uppdrag på minst en viktig punkt: Seminariets syfte 

var att diskutera värdemönster och vetenskapssyn inom kiropraktik och naprapati, men delar 

av programmet följde inte temat och uppfattades därmed av LKR som irrelevanta. Eftersom 

slutsatserna från seminariet dessutom i betydande grad har använts i arbetet med rapporten, 

och att åsikter som fördes fram under seminariet har legat till grund för HSV:s förslag, finner 

LKR det märkligt att inte mer tid gavs till utbildningsanordnare att presentera hur dagens 

utbildning ser ut både nationellt och internationellt. Att i större omfattning jämföra de olika 

utbildningarna skulle ha medfört intressant information till auditoriet inför paneldebatten som 

avslutade seminariet.   

 

Om tid funnits hade seminariet även kunnat avhandla den skepsis som råder kring kiropraktik 

inom medicinska fakulteter, och som speglas i de uttalanden som har inhämtats från 

universiteten av den föregående utredaren Erland Ringborg. Att råda bot på denna skepsis, 

som LKR finner onyanserad, och troligtvis grundad i bristande information, är avgörande för 

ett inlemmande av kiropraktik i högskolan. Eftersom seminariets tema var värdemönster och 

vetenskapssyn borde man, i syfte att förmedla en uppdaterad och nyanserad bild, avsatt tid för 

information om högkvalitativ och aktuell kiropraktisk forskning.  

 
 
”Läkar- och sjukgymnastutbildningarna som jämförelseobjekt” (s.24) 

 

Rad 8: 

HSV hävdar att den nya läkarutbildningen i högre grad integrerar preklinisk och klinisk 

utbildning över hela utbildningstiden, vilket torde göra det svårt att i praktiken anpassa 

läkarutbildningens tre första år till en utbildning med ett annat fokus. I Danmark har man löst 

detta problem. Den kiropraktiska studenten utelämnar vissa moduler av den medicinska delen 

av den gemensamma läroplanen för mer yrkesspecifika prekliniska och kliniska ämnen.  

 

Eftersom en utbildning till kiropraktor enligt regeringens uppdrag är förutsatt att ha samma 

akademiska nivå i biomedicinska ämnen som i Danmark, om regeringen vill ha en kiropraktor 

som kan hantera hela skalan av belastningsskador, så är den mest fördelaktiga lösningen en 

integration med medicinen. Detta har ansvariga myndigheter i Schweiz insett, och har inrättat 

en utbildning till kiropraktor vid medicinska fakulteten vid universitetet i Zürich, med en 

läroplan liknande den danska men med undervisningen fristående från medicinen.  

Bologna-modellen innehåller dessutom en forskningsnivå. Om man vill utbilda kompetenta 

forskare med djupa baskunskaper måste en grundutbildning kunna ge dessa förutsättningar. 

 

 

”Slutsatser och förslag” (s.27) 

 

En kiropraktors verksamhets- och kompetensområde är förhållandevis specifikt och djupt. Det 

omfattar diagnostisk kompetens, behandling, förebyggande och rehabilitering av 

dysfunktioner och smärtsamma syndrom i det muskuloskeletala systemet, med dess 

biomekaniska och neurofysiologiska konsekvenser. Sjukdomstillstånd i ryggraden, bäckenet 

och perifera leder spelar sålunda en central roll i diagnostik och behandling. Varje behandling 

föregås av en noggrann sjukdomshistoria. Utöver de vanliga (ortopediska, reumatologiska, 
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och neurologiska) undersökningsmetoderna, tillämpas också särskilda kiropraktiska 

undersökningsmetoder.  

 

Verksamhetsområdet har således ett djup som kräver hög kompetens inom diagnostik. Detta 

är nödvändigt för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet, och för att självständigt 

kunna diagnostisera sjukdomar och belastningsskador. Denna kompetens ger kiropraktorn 

möjlighet att arbeta i olika tvärvetenskapliga miljöer t.ex. privata praktiker, s k ”ryggcentra”, 

sjukhusenheter, etc. Kiropraktorn behöver differentialdiagnostisk kompetens på en hög nivå 

för att kunna hantera den "vanliga patienten från gatan".  

LKRs uppfattning är att HSVs förslag leder till en urholkning av kiropraktorns utbildning och 

arbetsområde. Med förslaget får inte Sverige en internationellt erkänd kiropraktor med 

spetskompetens, utan förslaget leder till en sjukgymnast med möjlighet till 

fördjupningsstudier inom området manuell terapi.   

 

LKR föreslår att en svensk utbildning till kiropraktor etableras vid ett universitet med en 

medicinsk fakultet, som har en solid forskningsbaserad undervisning, och är inriktad på att ge 

studenter uppdaterad och högkvalitativ kunskap för behandling av belastningsskador, både i 

öppna kliniker och i sekundär vård på sjukhus.  

Vidare föreslår LKR att utbildningen följer Bolognamodellen om tre år pre-klinisk utbildning 

till kandidatexamen (Bsc), därefter två år klinisk utbildning till masterexamen (MSc).  Efter 

masterexamen skall det finnas möjlighet till forskarutbildning och doktorsexamen. Detta 

följer den utbildningsmodell som nyligen startats vid Universitetet i Zurich, som finns vid 

Syddansk Universitet, och som sedan 2004 fortfarande är ett aktuellt förslag till 

kiropraktorutbildning i Norge vid medicinska fakulteten vid Universitet i Oslo.  

 

Dessa utbildningsmodeller innebär att undervisningen bedrivs av specialister i alla ämnen. 

Disputerade undervisare och professorer undervisar i medicinska ämnen, och i kliniskt 

inriktade ämnen undervisar erfarna kiropraktorer, varav flertalet bör vara doktorander, 

disputerade, och postdoktoral forskare.  

 

Inom ett halvår kommer det i Sverige att finnas tre disputerade kiropraktorer, och om ett år 

har antalet ökat till fyra. Naturligt vore att föreläsare i grundläggande vetenskap och 

forskningsområden lånas från andra ämnesområden. Samläsning av ämnen med andra 

studenter (yrkesgrupper) är dock önskvärt för att uppnå: 

• Ömsesidig respekt för varandras yrken eftersom studenterna undervisas tillsammans större   

  delen av de första tre åren 

• Tvärvetenskapligt samarbete på utbildnings- och forskningsnivå. 

• Kostnadseffektivitet 

 

Nedan presenteras två etablerade utbildningar, och en föreslagen utbildning, som är goda 

exempel på hur LKR anser att en svensk utbildning till kiropraktor skulle kunna se ut. 

Användning av annan lärarkompetens än nedan beskriven är fullt möjlig och styrs av tillgång. 

 

Schweiz 

Sedan hösten 2008 är det möjligt att studera kiropraktik vid medicinska fakulteten vid 

Universitetet i Zürich. Fakultetens uppgift är att utveckla, genomföra och följa upp läroplanen 

för en fristående kiropraktorutbildning. Dessutom skall man planlägga forskning, utveckla 

och genomföra forskningsprojekt inom kiropraktik i samarbete med andra institutioner, t ex 

Bournemouth University, England. Den kiropraktiska institutionen vid fakulteten är ansluten 

till Universitetssjukhuset Balgrist, som sköter den kliniska utbildningen. Institutionen vid 

Balgrist erbjuder öppenvård, utvärderingar och kiropraktisk behandling. För omfattande vård 

av patienter har man ett nära tvärvetenskapligt utbyte med andra discipliner vid sjukhuset. 
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Innehållet i studiegången i Zurich är i stort sett förenlig med de ämnen som läses av 

medicinestuderande, men den farmakologiska och kirurgiska delen av utbildningen har till 

stor del ersatts av kiropraktiska fackämnen. De grundläggande vetenskaperna kemi, fysik, 

biologi, etc, undervisas av professorer och disputerade läkare. Anatomi, fysiologi, och 

patologi undervisas av forskare. De kliniska vetenskaperna, laboratorieanalys och radiologi 

undervisas av kiropraktorer och läkare. Kiropraktiskt omhändertagande och teknik lärs ut av 

kiropraktorer. Den kliniska erfarenheten förmedlas i polikliniker anslutna till universitet.  

  

Utbildningen följer Bolognamodellen till masterexamen. Den sträcker sig över 12 terminer, 

med praktikplatser på sjukhus, och leder först till kandidatexamen i medicin (B Med) och 

därefter via studier på masternivå (M Chiro), till en Master of Chiropractic-examen. De första 

tre åren läser man ”Humanmedicin” med tyngdpunkt mot kiropraktik. De följande tre åren tar 

kiropraktiska fackämnen över mer och efter sjätte året genomgår man en masterexamen och 

en federal examen [1]. Följande två år får man arbeta som assistent under översyn, genomgå 

vidareutbildning, och efter åttonde året tas en vidareutbildnings- och strålskyddsexamen. 

Därefter legitimeras självständigt arbete med ett krav på årlig obligatorisk fortbildning . 

 

Danmark 

Utbildningen vid Syddansk Universitet följer också Bolognamodellen, men har i jämförelse 

med utbildningen i Zurich en annan infrastruktur. Utbildningen är 5-årig, bestående av en 

blandning av teoretiska studier och praktisk facklig utbildning, och avslutas med en 

masterexamen. De första tre årens studier motsvarar strikt medicinska studier, kompletterat 

med ett spektrum av yrkeskaraktäristiska teoretiska ämnen och klinisk biomekanik. 

Kandidatprogrammet genomförs i tolv moduler om 8 veckor. Utbildning är uppdelad i tre spår 

som går parallellt genom hela utbildningen: ett biomedicinskt, ett akademiskt och ett 

professionellt spår.  

 

De avslutande två åren i utbildningen är den kliniska delen, med både praktisk och teoretisk 

undervisning. Den följer samma struktur som kandidatprogrammet med tre parallella spår [2]. 

Institutionen för Klinisk Biomekanik vid SDU är en del av ett stort nationellt och 

internationellt nätverk. Man producerar årligen mellan 50-100 vetenskapliga publikationer, 

och presenterar forskning på konferenser världen över. Som student får man tillgång till 

ledande forskare, och många forskare undervisar i utbildningen. Undervisningen får således 

tillgång till den senaste kunskapen. Som student får man också möjlighet att aktivt delta i 

forskarvärlden när man skriver sin kandidat- eller masteruppsats, och möjlighet att efter 

masterexamen fortsätta på en forskarutbildning till en doktorsgrad (PhD).  

 

Som nämnts tidigare är kvaliteten på den danska kandidatexamen i klinisk biomekanik i nivå 

med läkarutbildningen i biomedicinska och teoretiska ämnen eftersom dessa ämnen läses 

tillsammans med medicinestuderande. Det kiropraktiska utbildningsprogrammet i Danmark 

omfattar alla sjukdomar under de första tre åren, samt en särskild fokusering på 

belastningsskador.  

Utbildningskostnaden för staten är i dagsläget 490 000 DKK per student för fem års studier.  

 

Norge 

Samtidigt med HSV:s utredning om en kiropraktorutbildning har det i Norge genomförts en 

liknande utredning. Utredarna är fyra professorer, varav tre är svenskar, som anser att det 

finns ett stort behov av utbildning på 5-årig masternivå för att få ökad kunskap och kompetens 

inom behandling, diagnostik, och forskning på rörelseorganens sjukdomar.  Utredarna betonar 

att utbildning och forskning inom kiropraktik ska läggas tillsammans med näraliggande 

ämnen som medicin och sjukgymnastik för att främja ömsesidig förståelse och för att bygga 

upp en gemensam kunskapsbas.  
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Rapportens huvudbudskap är att inrättandet av en kiropraktorutbildning vid ett norskt 

universitet är en nationell satsning som kräver att norska regeringen avsätter tillräckligt med 

nya medel för att etablera och driva studier inom ett 5-årigt masterprogram, följt av 1 års 

praktiktjänstgöring. 

 

Medicinska fakulteten vid Universitetet i Oslo (UiO) deltog inte i utvärderingen, men norska 

utbildningsdepartementet har kännedom om universitetets tidigare styrelsebeslut att inrätta en 

kiropraktorutbildning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Universitetets styrelse har även 

begärt medel från norska regeringen för att etablera en utbildning, men uppmanades då 

avvakta en statlig utredning om behovet av en norsk kiropraktorutbildning. Planerna hos UiO 

överensstämmer väl med den nya rapportens rekommendationer avseende en norsk 

kiropraktorutbildning.  
UiO presenterade redan 2004, efter att ha konsulterat Norsk Kiropraktor Förening och 

European Council on Chiropractic Education (ECCE), sitt förslag till etablering av en norsk 

utbildning till kiropraktor. ECCE är en europeisk organisation som kvalitetssäkrar 

kiropraktorutbildningar, och som är medlem av European Association for Quality Assurance 

in Higher Education (ENQA).  

 

Fakultetens arbetsgrupp skriver i sin rapport att oavsett om det finns osäkerhet kring vilka 

behandlingsformer som hjälper vid besvär i rörelseapparaten, så kommer kiropraktorer inom 

en överskådlig framtid behandla en stor del av patientgruppen. Man menar att en relativt svag 

vetenskaplig dokumentation av behandlingseffekten mot besvär i rörelseapparaten inte är 

ovanligt för manuella behandlingsformer. I den situationen är det mycket som talar för att det 

ska etableras en forskningsbaserad utbildning vid en medicinsk fakultet, eftersom det 

resulterar i en tvärfacklig forskningsmiljö kring muskuloskeletala besvär med bas i 

existerande fackliga miljöer, och medför en betydande utveckling av dessa. Detta ger en 

integrering i ett tvärfackligt behandlingsutbud i större grad än tidigare. Om detta lyckas bidrar 

det till en förstärkning av forskning och behandling av besvär i belastnings- och 

rörelseapparaten. 

 

Arbetsgruppen föreslår att de första 2,5 åren gemensamt kan läsas med medicinestudenter, 

och under denna period bör kiropraktorstudenterna sannolikt även läsa yrkesspecifika ämnen. 

Detta kan framkalla praktiska och organisatoriska problem, men arbetsgruppen anser att detta 

bör vara fullt möjligt att genomföra. Kandidatdelen på tre år avslutas med en termin med 

huvudsakliga kiropraktorspecifika ämnen, och masterdelen av utbildningen ska innehålla det 

mesta av den kliniska undervisningen i muskuloskeletala besvär. Arbetsgruppen ser det som 

mest önskvärt att studenterna får erfarenhet från både primär och sekundär vård i AT-tjänsten. 

Vid en fortsatt utredning av en kiropraktorutbildning bör tyngdpunkten ligga på att finna bra 

lösningar för den kliniska utbildningen. En viktig premiss bör vara tvärfacklighet, dvs att 

etablera en tvärfacklig forskningsmiljö för grundforskning och klinisk forskning inom 

muskuloskeletala besvär, vilket kan ge en betydande förstärkning av fakultetens existerande 

forskning på området. 

 

 

Kiropraktorers yrkesroll och integrering 

Den danska utbildningsmodellen har resulterat i kiropraktorer med hög kompetens, som är 

integrerade inom hälso- och sjukvården, och det offentliga Danmark önskar fortsatt 

integration [3]. Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står sannolikt, som i Danmark, inför 

en rad utmaningar i framtiden, inte minst i förhållande till ökade vårdkostnader. Samtidigt 

ökar antalet personer med "smärta i rörelseapparaten". Det finns därför ett behov att förnya 

och utnyttja potentialen hos alla berörda yrkesgrupper, inklusive kiropraktorer.   
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Högt utbildade kiropraktorer bör även vara intressanta vid skapande av en sammanhängande 

hälsovård, framförallt baserat på kiropraktorers förmåga att förena akademisk kunskap och 

hälsofackligt hantverk. Kiropraktorer har sin spetskompetens inom bedömning och optimal 

behandling av besvär från belastnings- och rörelseapparaten, exempelvis icke-kirurgiskt 

behandlingsbara ledbesvär, vilket gör yrkesgruppen till en potentiellt viktig medspelare i 

många sammanhang. Inom vården bör man säkerställa en konsekvent vårdkedja, och det är 

därför viktigt att primärinstanser, som kiropraktorer, verkar i ett tätt samarbete med andra 

aktörer. 

 

Kiropraktorer borde också ses som en tillgång i arbetet att utveckla vårdprogram och kliniska 

riktlinjer, som syftar till att konkret beskriva och klarlägga förekomst och behandling av olika 

besvär inom belastnings- och rörelseapparaten. Det tvärvetenskapliga samarbetet med läkare, 

specialister, och andra vårdgivare, både inom primär och sekundär vård på sjukhus, har 

tilltagit internationellt, speciellt i Norge, Danmark, Schweiz, Canada och USA.  Detta 

samarbete har blivit allt mer betydelsefullt eftersom forskning på senare år påvisat positiva 

effekter för både samhälle och patienter, främst i form av kortare sjukskrivningsperioder och 

därmed samhällsekonomiska vinster, av detta tvärvetenskapliga samarbete. 

 

Offentliga utvecklingsinitiativ för kiropraktik i Danmark vittnar om att danska hälso- och 

sjukvårdsmyndigheter ser kiropraktorer som en stor tillgång, deras kompetens bekräftas, man 

investerar i dem, och tar olika initiativ för att få kiropraktik mer integrerad [4]:  

- I det senaste landsavtalet från 2010 vill man utveckla och digitalisera kiropraktorns     

  diagnostiska kompetenser inom radiologi 

- Man vill ha med kiropraktorer i det offentliga danska kvalitetsutvecklingsprojektet  

- Man vill utveckla en systematisk kommunikation mellan läkare och kiropraktorer  

- Dessutom vill man lägga resurser på en gemensam kommitté med företrädare för  

  Dansk Kiropraktor Förening och för regionerna. Kommittén ska klarlägga kiropraktorernas  

  plats och verksamhet inom framtidens sjukvård.      

 

Det är viktigt att utforma en "allround" utbildning till kiropraktor på grundnivå, som har ett 

solitt biomedicinskt och akademiskt innehåll. LKR rekommenderar därför att en svensk 

utbildning till kiropraktor etableras vid ett universitet med medicinsk fakultet och med en 

stark traditionell forskning av belastnings- och rörelseapparaten. Det underlättar samarbete 

och utbyte med institutionen vid Syddansk Universitet som uttryckt en stor vilja till detta. Vid 

institutionen, som är den främsta i världen för forskning inom kiropraktik, har femton 

kiropraktorer disputerat och femton kiropraktorer håller just nu doktorandtjänster. 

Institutionen har två professorer, tre lektorer (docenter, ”associate professors”), en adjunkt, 

och fyra post doc anställda. 

  

HSV anser att en brist hos kiropraktorer är att det saknas handledare för verksamhetsförlagd 

utbildning. Det är ett problem som inte enbart gäller för kiropraktorer. Ett antal andra 

yrkesutbildningar inom vårdområdet har eller har haft samma bekymmer. LKR menar dock 

att när beslutet om en ny kiropraktorutbildning tagits kommer utbildningen av handledare att 

kunna intensifieras.   

 

Finansiering 

Att muskuloskeletala besvär i rörelseorganen, t ex diagnosen ryggvärk, bidrar till stora 

kostnader för samhället bekräftas av Försäkringskassans nyligen publicerade 

socialförsäkringsrapport 2011:4 ”Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader 

för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning 

år 2009 fördelat på diagnos”. Enligt rapporten representerade psykiska sjukdomar och 

rörelseorganens sjukdomar huvuddelen av sjukförsäkringskostnaderna under 2009. Enbart 
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diagnosen ”M54 Ryggvärk” genererade en kostnad för sjukförsäkringen på drygt fyra 

miljarder kronor. 

 

Försäkringskassans rapport indikerar att en etablering av en högskoleutbildning till 

kiropraktor, som (enligt danska myndigheter) ger en spetskompetens i diagnostik och 

behandling av besvär i rörelseorganen, torde vara en god samhällsekonomisk investering. 

 

Finansiering av en kiropraktorutbildning föreslås i HSV:s förslag rymmas inom nuvarande 

budgetramar för sjukgymnastutbildningen. Detta är orimligt om man inte avser att skära ned 

antalet utbildningsplatser i sjukgymnastik. Om regeringen vill göra en seriös satsning på en 

högkvalitativ kiropraktorutbildning, jämförbar med exempelvis Danmark, krävs att nya medel 

öronmärks för detta.  

 

 

”Konsekvensanalys avseende rörligheten på den internationella arbetsmarknaden för 

kiropraktorer och naprapater utbildade i Sverige” (s.30) 

 
World Federation of Chiropractic, European Chiropractors’ Union, och de nordiska nationella 

kiropraktorförbunden har i uttalanden till Sveriges social- och utbildningsministrar meddelat 

att man ser positivt på att Sveriges regering och ansvariga myndigheter inriktat sig på att 

utforma en utbildning till kiropraktor inom det svenska högskolesystemet. Man delar HSV:s 

uppfattning att utbildningen ska ligga på avancerad nivå och leda till en masterexamen. Den 

övergripande kritiken mot förslaget är att HSV bortser ifrån att kiropraktik är ett självständigt 

yrke med en självständig utbildning i världen, i Europa, och inte minst i grannländerna inom 

Norden. Man menar att Högskoleverket istället för att utforma en utbildning till kiropraktor 

för enkelhetens skull har valt att skapa en utbildning till sjukgymnast, som efter en 

påbyggnadsutbildning ger en specialistexamen i ”kiropraktik”. LKR:s uppfattning är att HSV 

även här avvikit från regeringens uppdrag. 

  
I syfte att utbilda kiropraktorer är HSV:s utbildningskonstruktion oacceptabel för den 

internationella kiropraktorkåren. Den är oförenlig med internationell utbildningsstandard och 

motverkar internationellt samarbete inom kiropraktisk utbildning och forskning.  Förslaget 

skulle innebära att framtidens svenska kiropraktorer med den nya utbildningsbakgrunden 

begränsas i sin flyttbarhet, och utestängs från konferenser, fortbildning samt vidareutbildning 

utomlands. LKR:s bestämda uppfattning är att detta förslag urholkar kiropraktiken och 

hindrar en utveckling av kiropraktikens ämnesområde i Sverige. Patienter med 

belastningsskador inom stödje- och rörelseapparaten drabbas därmed också av förslaget, 

eftersom det i förlängningen genererar en kompetensförlust och ett minskat utbud av 

vårdgivare. 

  
Avslutningsvis föreslår LKR att en grundligare utredning genomförs, med fokus på 

möjligheterna att integrera en kiropraktorutbildning i en medicinsk fakultet enligt danskt, 

norskt eller schweiziskt koncept, och att yrkeskåren konsulteras i större omfattning under 

arbetets gång än hittillsvarande utredningar uppvisat.   

 
Med vänliga hälsningar 

  

Stockholm 1.4.2011  

 

 

Tobias Lauritsen                                                                    Stefan Malmqvist 

Ordförande 
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