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Remissyttrande över Högskoleverkets rapport 2010:17R ”På väg mot 
en ny utbildning? Ett regeringsuppdrag angående kiropraktor- och 
naprapatutbildningar” 
 

Sammanfattning 

 Sacoförbundet SRAT delar Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation 

(LKR) och Högskoleverkets (HSV) uppfattning att utbildningen till 

kiropraktor ska ligga på avancerad nivå och leda till en masterexamen.  

 SRAT anser vidare att utbildningen ska leda till en yrkesexamen som 

kiropraktor och att den är legitimationsgrundande. 

 SRAT föreslår att en svensk utbildning till kiropraktor etableras vid ett 

universitet med en medicinsk fakultet. 

 SRAT avstyrker HSVs förslag om en specialisering i kiropraktik efter en 

legitimationsgrundande sjukgymnastexamen. 

 

Övrigt 

 HSVs förslag bortser ifrån att kiropraktik är ett självständigt yrke med en 

självständig utbildning i världen, i Europa, och inom Norden. Istället för att 

utforma en utbildning till kiropraktor har HSV skapat en utbildning till 

sjukgymnast, med en påbyggnadsutbildning som ger en specialistexamen i 

kiropraktik. Om syftet är att utbilda en kiropraktor är den föreslagna utbildningen 

inte acceptabel. Den är oförenlig med internationell utbildningsstandard och 

motverkar internationellt samarbete inom kiropraktisk utbildning och forskning.   

Vår bedömning är att HSVs förslag leder till en urholkning av den legitimerade 

kiropraktorns grundutbildning och yrkesområde. Med HSVs förslag erhåller inte 

Sverige en välutbildad internationellt erkänd kiropraktor. Förslaget leder fram till 

en legitimerad sjukgymnast med möjlighet till fördjupningsstudier inom området 

manuell terapi.   

 

Av rapporten framgår att HSV anser att det är en brist hos kiropraktorer att det 

saknas handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är ett problem 

som inte enbart föreligger för kiropraktorer. Flera andra yrkesutbildningar inom 

vårdområdet har eller har haft samma bekymmer. Det finns säkerligen 

erfarenheter att hämta från dessa inför arbetet med den kommande utbildningen av 

handledare inom kiropraktorprogrammet.  

 

Enligt regeringens uppdrag till HSV är förutsättningen att en svensk utbildning 

ska vara jämförbar med utbildningen i Danmark. För att en svensk utbildning ska 

uppnå samma akademiska nivå i biomedicinska ämnen skulle en lösning kunna 

vara att samverka med läkarprogrammet. Det är av betydelse att den svenska 
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kiropraktorutbildningen även kan stimulera till samarbete och utbyte med 

etablerade institutioner, exempelvis vid Syddansk Universitet i Odense och vid 

Universitetet i Zurich.   

 

Vi förstår att regeringen vill ha en utbildning till kiropraktor som är i paritet med 

den i Danmark som har resulterat i kiropraktorer med hög kompetens och som är 

väl integrerade inom hälso- och sjukvården. 

 

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står sannolikt, precis som Danmark, 

inför en rad utmaningar i framtiden, inte minst i förhållande till ökade 

vårdkostnader. Antalet personer med smärta i rörelseapparaten ökar och det finns 

därför ett behov av att både förnya och utnyttja potentialen hos alla berörda 

yrkesgrupper, inklusive högutbildade kiropraktorer.   

 

HSVs förslag till utbildningskonstruktion och sjukgymnastlegitimation för 

kiropraktorer 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. SRATs 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. 

I övrigt hänvisas till LKRs yttrande. 

 

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) är en delförening inom 

SRAT.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Anitha Wijkström 

förbundsordförande 

 

 


