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Hilde Onarheim (H) og styreleder Espen Ohren i Norsk Kiropraktorforeningen mener en 
utdanning i Bergen kan være  
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Allerede i 2004 anbefalte Stortinget å opprette en 
kiropraktorutdanning i Bergen.  
– Nå må det skje noe, sier Hilde Onarheim (H). 

 
– Kiropraktorer er offentlig autorisert helsepersonell i Norge. Vi har hatt 
autorisasjon siden 1989,  
men de som vil bli kiropraktorer må til utlandet for utdanne seg. Det er på høy 
tid at vi får på plass  
en utdanning her i landet, sier Espen Ohren som er styreleder i Norsk 
Kiropraktorforening til BA.  
Både han og resten av kiropraktormiljøet har kjempet i årevis for å få 
politikerne til å bevilge  
penger til en egen utdanning. 



 
Må reise til utlandet 
Selv om det er 15 år siden Stortinget mente at vi burde få vår egen utdanning, 
har foreløpig ingen  
universitetet fått de nødvendige midlene som skal til. – Nordmenn reiser til 
enten Danmark, USA,  
Australia eller Storbritannia for å ta en femårige masterutdanningen, sier 
Ohren. 
Han påpeker at det er lenge siden at kiropraktikk ble sett på som alternativ 
medisin. 
– I dag er vi en integrert del av helsevesenet. Hvert år er det 35 til 50 
kiropraktorer som returnerer  
til Norge for å ta sin turnustjeneste, forteller Ohren. Han sier at i løpet av de 
siste ti årene har  
500 nordmenn har tatt sin kiropraktorutdannelse i utlandet. 
 
Flere politikere har engasjert seg i saken de siste årene. Sist var det Marit 
Knutsdatter Strand (Sp)  
som lurte på om statsråden ville legge til rette for midler til etablering av 
kiropraktorutdanning.  
Dette har Universitetet i Bergen (UiB) lagt opp til. Forsknings- og høyere 
utdanningsminister,  
Iselin Nybø, svarte nylig at hun ser behovet for en norsk kiropraktorutdanning, 
og at det først og  
fremst er et spørsmål om prioritering, ettersom opprettelsen av en slik 
utdanning er svært krevende. 
 
– Gir Bergen unik sjanse 
Universitetet i Bergen lanserte en prosjektskisse i fjor. – Vi er klare til å ta imot 
utdanningen. Får vi midler,  
kan studieplasser tilbys innen et par år, sier rektor Dag Rune Olsen. 
Han påpeker at UiB så langt ikke har fått noen signaler om utdanningen vil bli 
prioritert i neste års statsbudsjett. 
 
Høyres bystyrerepresentant, Hilde Onarheim, har engasjert seg i saken. Hun 
viser til at helsekomiteen og  
utdanningskomiteen har gitt sin tilslutning til etablering av en 
kiropraktorutdanning i Bergen 
– Muskel- og skjelettlidelser en blant de største enkeltårsakene til sykefravær 
og utenforskap i Norge.  
Bergen og Hordaland har her en unik mulighet til å innta en ledende posisjon 
innenfor dette feltet.,  
påpeker den tidligere helsebyråden fra Høyre. 
	


