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I oktober 2003 ble en arbeidsgruppe ved Det medisinske fakultet oppnevnt for å se på muligheten for 
å etablere en kiropraktorutdanning ved fakultetet og om dette eventuelt kunne integreres i Oslo96. 
Det medisinske fakultetsstyre behandlet innstillingen i møte 20. april 2004 og fattet følgende vedtak: 
 
Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å presentere saken for universitetsledelsen med tanke på å 
etablere kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet. Etablering av kiropraktorutdanning 
forutsetter at studiet er fullfinansiert hvilket innebærer at også nødvendig arealer og annen 
infrastruktur skaffes til veie ved friske midler. Det er en forutsetning at det etableres et sterkt 
forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer hvor kiropraktorer er en av flere grupper som 
bidrar, og at det bygges opp en tverrfaglig klinisk enhet innenfor et universitetssykehus med ansvar 
for utdanning innen muskel- og skjelettsystemet. 
 
Samme år vedtok Stortinget å be regjeringen legge til rette for å etablere et kiropraktorstudium i 
Norge. 
 
I 2007 ba KUF-komiteen regjeringen om å legge til rette for etablering av kiropraktorutdanning i 
Norge gjennom utvikling av forskning på feltet og dermed oppbygging av kompetanse som kunne 
benyttes også i undervisning. 
 
Fakultetets arbeid med å etablere kiropraktorutdanning ble videreført i 2007, med en nærmere 
beskrivelse av en studieplan. 
 
Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomførte i 2010 en evaluering av forskning innenfor muskel- og 
skjelettlidelser, som konkluderte med at det burde være mulig å etablere en kiropraktorutdanning i 
Norge. 
 
St. Meld. 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis: Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak med 
sikte på å etablere en kiropraktorutdanning i Norge med utgangspunkt i de faglige anbefalingene. 
 
I 2012 ble Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiS), 
enten hver for seg eller i samarbeid, å utvikle en modell for kiropraktikk og å utarbeide et budsjett 
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for utdannelsen. Fakultetet oversendte materialet fra 2007, og ba samtidig om tid (1 år) og ressurser 
til videre utredning. 
 
I møte med KD 21.februar 2013 ble fakultetsledelsen bedt om å jobbe videre for å få på plass en 
kiropraktorutdanning. Departementet ønsket da å fremme saken i budsjettet for 
2014. Fakultetet ble bedt om å gi et grovt kostnadsanslag innen utgangen av mai på følgende: 
 

Tidfeste når de første studentene kan starte 

Ombygging og forberedelser til å ta i mot de første studentene 

Nødvendige investeringer i bygg 

Varige driftsutgifter 

FoU-satsing 
 
Også denne gangen var fristen for tilbakemelding til departementet svært knapp, og budsjettet som 
ble sendt inn i stor grad bygd på tidligere arbeid og enkelte forutsetninger. Fakultetet ba da om å få 
muligheten til å sende inn kvalitetssikrede tall senere.  
 
Fakultetsstyret fattet følgende vedtak (mot studentrepresentantenes stemmer)i møte 28.mai 2013: 
 

1. Etter anmodning fra Stortinget og Kunnskapsdepartementet har Medfak utarbeidet en 
skisse til budsjett for etablering og drift av et studium i kiropraktikk. Vi gjør oppmerksom på 
at en på grunn av tidspress ikke i nødvendig utstrekning har fått involvert alle fagmiljøer og 
studenter i prosessen.  

2. Styret støtter etablering av et kiropraktorstudium. 
  

3. Forutsetningen for etableringen er: 

a) At igangsetting og oppbygging av studiet fullfinansieres i henhold fremlagt skisse til 
budsjett, slik at denne etableringen ikke blir en belastning for allerede etablert 
studievirksomhet. 

b) At det tilføres universitetssykehuset ekstra ressurser for å styrke forskning og 
undervisning på muskel- og skjelettlidelser. Dette er en forutsetning for å kunne 
skape et fullgodt vitenskapelig miljø hvor kiropraktorutdanningen har sin basis. 

c) Opptak tidligst høsten 2016 med oppstart våren 2017. 

I oversendelsesbrevet til UiO ble følgende understreket: 
 
«Som det fremgår av budsjettskissen overstiger de beregnede årlige kostnadene ved studiet de 

beregnede studieplassinntektene. Det forventes derfor: 

1. Det forventes at nedskaleringsfaktoren ved UiO fjernes, fordi det aller meste av 

infrastrukturkostnader forventes dekket av departementets bevilgning. 

2. Det forventes at utplasseringskostnadene (lektorkorpset) gis en særskilt bevilgning fra KD, 

ikke ulik hva medisinstudiene i Norge har fått. 

3. Det forventes en varig økning, og egen bevilgning, til rekrutteringsstillinger fra KD (8 årsverk). 

4. Det gis en varig bevilgning til arealer (bygg eller leie), samt midler til utstyr og nedskrivning av 

disse fra KD. 
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5. Det forventes en økning i forskningskomponenten på sikt. 

Den vedlagte budsjettskisse er utarbeidet på kort tid, uten en studieplan og bemanningsplan på 
plass. Det er derfor en viss usikkerhet omkring grunnlaget for de enkelte budsjettposter.» 
 
Utredningen ble oversendt KD 31.mai 2013. 
 
UiO og UiB mottok 26.juni 2017 et brev fra KD, hvor departementet ber institusjonene utarbeide en 
modell for en nasjonal kiropraktorutdanning innen 1.november 2017. Det bes om et detaljert 
budsjett for investeringer og driftskostnader på kort og lang sikt og ulike alternativer med hensyn på 
antall studieplasser. Brevet understreker at departementet ikke har tatt stilling til om det vil foreslå 
oppretting og finansiering av studieplasser innen kiropraktikk. 
 
Utredningen fra 2013 bygget på følgende forutsetninger: 

 Hele utdannelsen gjennomføres på UiO, med opptak av 20 studenter i året 

 En stor del av bachelorutdannelsen skulle integreres i medisinstudiet etter modell fra 
Syddansk universitet 

 Masterdelen skulle i hovedsak bestå av klinisk undervisning og praksis i 
spesialisthelsetjenesten, dels i egen undervisningsklinikk og praksis gjennom utplassering 
tilsvarende utplassering i allmennmedisin. 

 
 
I utredningen ble arealer pekt på som en spesiell utfordring, både i basalmedisin og i klinikk. I de 
biomedisinske fag var de største utfordringene knyttet til disseksjonssalene og i de kliniske og mer 
profesjonsrettede fagene var utfordringene også store, med behov for tilleggsarealer. 
 
Etter at utredningen ble gjennomført i 2013 har forutsetningen vedrørende arealer endret seg, 
spesielt i klinikk. Det er vedtatt at Oslo universitetssykehus (OUS) skal videreutvikles med et nytt 
lokalsykehus på Aker, et regionsykehus (inkludert lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler) på Gaustad 
i form av et utvidet Rikshospital og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Planlegging og 
bygging av et nytt OUS på disse tre lokasjoner er antatt å ta 10-15 år, og i denne perioden vil Ullevål 
sykehus fortsatt drive store deler av lokalsykehusfunksjoner, noen regionfunksjoner (traume, 
gyn/obst), samt laboratorievirksomheten i lab-bygget og midtblokka. I den kartlegging av plassbehov 
for Det medisinske fakultet som er gjennomført i første halvår 2017 av Sykehusbygg på oppdrag av 
styringsgruppen for nytt OUS er det ikke inkludert plassbehov for en kiropraktorutdanning, da 
opprettelse av en kiropraktorutdanning ikke var en del av premissene for arealanalysen. Det gjelder 
både et behov for større arealer knyttet til den undervisningen som kiropraktorstudenter vil ha 
sammen med medisinerstudenter og særskilte behov knyttet til kiropraktorutdannelsen, slik som en 
kiropraktorklinikk.    
 
Andre utfordringer det ble fremhevet i utredningen fra 2013 var opprettelse av et studieprogram 
med et så begrenset opptak som 20 studenter årlig. Med et slikt opptak ville det være vanskelig å få 
uteksaminert 20 kandidater, både fordi det ville vært et naturlig frafall gjennom studiet og ikke minst 
fordi det, slik man har sett med odontologistudiet, ville skje en overgang til medisinstudiet. Med et 
begrenset opptak ville det også være en utfordring å bygge identitet blant studentene og i fagmiljøet. 
 
På grunn av ulik kapasitetsutnyttelse på vår- og høstsemesteret i fellessemesterne, var det en 
forutsetning at kiropraktorstudentene skulle ha starte i første semester på våren, selv om opptaket 
skjer et halvt år tidligere (samordnet opptak). Etter at utredningen fra 2013 har opptaket til 
fellessemestrene blitt endret og kapasitetsutnyttelsen er tilnærmet lik på vår- og høstsemestrene. Nå 
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skjer studiestart for et større kull klinisk ernæringsstudenter på vårsemesteret, mens 
odontologistudentene har sin studiestart på høstsemesteret. 
 
Det vil være meget krevende å drive medisinstudiet på fem ulike sykehus i en periode på 10-15 år, 
mens funksjoner gradvis utfases og flyttes fra Ullevål til Aker, Gaustad (RH) og Radiumhospitalet. 
Dette gjør det meget krevende å drive et helt nytt studium synkront med medisinstudiet.   
 
Da flere forhold har forandret seg siden utredningen i 2013, slik som et større og likt opptak av 
medisinstudenter vår- og høstsemester, bygging av nytt OUS over en 10-15 årsperiode, så vil ikke 
dekan tilrå opprettelse av et kiropraktorstudium. KDs anmodning om plan og budsjett for etablering 
av en kiropraktorutdanning har vært diskutert med det nye rektoratet.  Rektor støtter dekanens syn 
at det vil være svært utfordrende å starte et nytt studium som bare kan drives delvis synkront med 
medisinstudiet i perioden med bygging av nytt Oslo universitetssykehus. Rektor mente samtidig at vi 
måtte oppdatere plan og budsjett fra 2013 for oversendelse til departementet. 
 
Som nevnt tidligere ble budsjettskissen i 2013 utarbeidet på kort tid, uten en detaljert studieplan og 
bemanningsplan var på plass.  
 
Det ble sendt inn et budsjett for perioden 2014-2025. Budsjettet inneholdt investeringer, 
avskrivninger og driftskostnader på vel 740 millioner kroner for denne perioden. Etter 
opptrappingsfasen (fra 2023) ville det være et behov for et årlig tilskudd på vel 68 millioner kroner. 
 
Budsjettet som ble sendt inn bygde som nevnt på en tentativ studieplan fra 2007, og det var derfor 
en rekke usikkerheter i budsjettet. Et oppdatert budsjett i 2017 vil nødvendigvis inneholde minst de 
samme usikkerhetene, hvis ikke det utarbeides en detaljert studieplan. Å oppdatere hver enkelt post 
i dette budsjettet vil kreve en meget omfattende planlegging, uten at presisjonsnivået vil øke 
nevneverdig. Det foreslås derfor at budsjettet fra 2013 oppdateres etter Statistisk Sentralbyrås 
prisindeks.  
 
Vedlagt følger budsjettet fra 2013 oppjustert med 8 % (SSBs prisindeks). Budsjettet er da i 2016 
kroner. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tilrår at det ikke opprettes et kiropraktorstudium ved Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo.  
 
 
 
 

 

 

 

 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Fast vitenskapelig personalet 1 794 000   4 554 000   9 108 000   19 044 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 28 842 000 

Rekrutteringsstillinger - midlertidig satsing 2 700 000   6 300 000   9 900 000   12 600 000 11 700 000 11 700 000 8 100 000   5 400 000   1 800 000   

Rekrutteringsstillinger - varig økning - 8 årsverk 7 200 000   7 200 000   7 200 000   7 200 000   7 200 000   

Utplassering 870 000      870 000      1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   1 740 000   

Universitetslektorer* 1 740 000   1 740 000   2 610 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   5 220 000   

Administrative stillinger (ltr 68) 1 566 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   3 915 000   

Tekniske stillinger (ltr 60) 1 350 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   2 700 000   

Prosjektstillinger (ltr 85 og ltr 80) 3 400 000   3 400 000   

Arealer leie 7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   7 800 000   

Arealer innredning av leide lokaler 5 800 000   

Arealer oppgradering (Domus Medica) 6 000 000   6 000 000   1 000 000   1 000 000   

Podcastutstyr 2 500 000   

MR 8 000 000   

CT 6 000 000   

Røntgen 4 000 000   

Ultralyd 2 400 000   

Smertemålingsutstyr/nevrofysiologisk utstyr 2 300 000   

3D hologramteknologi 3 000 000   

MR for dyreforsøk 10 000 000 

Behandlingsbenker 7 400 000   

Avskrivning utstyr (15 % pr år) 1 830 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   6 840 000   

Mindre utstyr 200 000      100 000      50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         50 000         

e-læring 1 000 000   1 000 000   1 000 000   500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      

Generelle driftsmidler (knyttet til vit.stillinger) 390 000      990 000      1 980 000   4 140 000   6 270 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   3 135 000   

Driftsmidler knyttet til laboraoriekurs 250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      250 000      

TOTALT 2013 kr 12 100 000 49 410 000 70 049 000 51 593 000 64 399 000 75 827 000 69 092 000 73 592 000 69 992 000 68 192 000 68 192 000 68 192 000 

Totalt (Med SSB's prisindeks (2013-2016) 8%) 13 068 000 53 362 800 75 652 920 55 720 440 69 550 920 81 893 160 74 619 360 79 479 360 75 591 360 73 647 360 73 647 360 73 647 360 

* Kiropraktorer og fysioterapeuter uten forskningsforpliktelse

Budsjett for kiropraktorutdanning
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Fakultetstyrets vedtak
Fakultetstyret behandlet skisse til budsjett for etablering av et studieprogram i kiropraktikk i møte 
28.mai og fattet følgende vedtak:

1. Etter anmodning fra Stortinget og Kunnskapsdepartementet har Medfak utarbeidet en skisse 

til budsjett for etablering og drift av et studium i kiropraktikk. Vi gjør oppmerksom på at en 

på grunn av tidspress ikke i nødvendig utstrekning har fått involvert alle fagmiljøer og 

studenter i prosessen.

2. Styret støtter etablering av et kiropraktorstudium.

3. Forutsetningen for etableringen er:

a. At igangsetting og oppbygging av studiet fullfinansieres i henhold fremlagt skisse til 

budsjett, slik at denne etableringen ikke blir en belastning for allerede etablert 

studievirksomhet.

b. At det tilføres universitetssykehuset ekstra ressurser for å styrke forskning og 

undervisning på muskel- og skjelettlidelser. Dette er en forutsetning for å kunne 

skape et fullgodt vitenskapelig miljø hvor kiropraktorutdanningen har sin basis. 

c. Opptak tidligst høsten 2016 med oppstart våren 2017.

Vedtaket ble fattet mot de to studentrepresentantenes stemmer, som hadde fremmet et alternativt 
forslag, hvor de ba om at saken utsettes for å få en ny og åpen utredning. Dette vedtaket fikk bare de 
to studentenes stemmer.

Bakgrunn
I Norge kan det anslås at omtrent 30 % av befolkningen har kroniske smerter, og forekomsten ser ut 
til å være høy gjennom hele livsløpet. Muskel- og skjelettsmerter utgjør hoveddelen. 

Det er anslått at kroniske smerter er årsak til over halvparten av uførhetstilfellene i Norge. I 2012 var 
muskel- og skjelettlidelser alene hoveddiagnose i 46 % av sykefraværsdager hos menn og 35 % hos 
kvinner. I 2011 var mer enn to ganger så mange kvinner som menn uføre med en muskel-
skjelettdiagnose. (Kilde: Meld.St. 34, 2012-2013, Folkehelsemeldingen). 

Dette koster samfunnet i størrelsesorden 70 mrd kroner årlig (Kilde: Et muskel- og skjelettregnskap 
Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet, MST-
rapport 1/2013) 

Samtidig har det tradisjonelt blitt gitt vesentlig mindre forskningsmidler til dette feltet enn til andre 
store sykdommer som kreft, hjerte-kar og psykiatri, og tendensen synes å være synkende (Kilde: som 
ovenfor) 

Dette underbygger behovet for et løft, ikke minst sett i relasjon til de betydelige helseøkonomiske 
konsekvensene, og potensialet for forebygging og implementering av eksisterende evidensbasert 
kunnskap.

I oktober 2003 ble en arbeidsgruppe ved Det medisinske fakultet oppnevnt for å se på muligheten for 
å etablere en kiropraktorutdanning ved fakultetet og om dette eventuelt kunne integreres i Oslo96.

Det medisinske fakultetsstyre behandlet innstillingen i møte 20. april 2004 og fattet følgende vedtak:
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Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å presentere saken for universitetsledelsen med tanke på å 
etablere kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet. Etablering av kiropraktorutdanning 
forutsetter at studiet er fullfinansiert hvilket innebærer at også nødvendig arealer og annen 
infrastruktur skaffes til veie ved friske midler. Det er en forutsetning at det etableres et sterkt 
forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer hvor kiropraktorer er en av flere grupper som 
bidrar, og at det bygges opp en tverrfaglig klinisk enhet innenfor et universitetssykehus med ansvar 
for utdanning innen muskel- og skjelettsystemet.

Dette arbeidet ble videreført i 2007, med en nærmere beskrivelse av en studieplan. Arbeidet ble 
oversendt Kunnskapsdepartementet i 2012.

I møte med Kunnskapsdepartementet 21.februar 2013 ble fakultetsledelsen bedt om å jobbe videre 
for å få på plass en kiropraktorutdanning. Departementet ønsker å fremme saken i budsjettet for 
2014, og en opptrappingsplan og kostnadsanslag må da foreligge i departementet ultimo mai. 
Fakultetet er bedt om å gi et grovt kostnadsanslag på følgende:

 Tidfeste når de første studentene kan starte

 Ombygging og forberedelser til å ta i mot de første studentene

 Nødvendige investeringer i bygg

 Varige driftsutgifter

 FoU-satsing

På grunn av den korte tidsfristen vil det følgende arbeidet bygge på tidligere arbeider med en 
eventuell etablering av kiropraktorstudiet, det vil si i hovedsak materialet som ble oversendt 
departementet februar 2012.

Det er etablert en styringsgruppe for dette arbeidet, som består av:
Dekan Frode Vartdal
Studiedekan Ingrid Os
Instituttleder Ivar Gladhaug
Instituttleder Jan Bjålie
Klinikkleder Olav Røise

Arbeidet har blitt ledet av fakultetsdirektør Bjørn Hol, med seniorrådgiver Mette Groseth Langballe 
som sekretær.

Fakultetet har benyttet flere ressurspersoner i fagmiljøene ved universitetet og ved Oslo 
universitetssykehus. Det må i denne sammenheng opplyses at det er svært delte meninger om 
oppbygging av en kiropraktorutdannelse i Oslo, der mange fagmiljøer og medisinstudentene har vært 
negative til dette. Hovedargumentene imot å opprette en slik utdannelse er at kiropraktikk i liten 
grad er en evidensbasert profesjon. Dette er innvendinger som må tas alvorlig, og noe som 
understreker viktigheten av at forskningen som etableres sikter mot å drive kontrollerte prospektive 
studier, der effekten av kiropraktisk behandling sammenlignes med mer konvensjonell medisinsk 
behandling.    

Som tidligere har det også nå vært tett dialog med Norsk Kiropraktorforening som fortløpende har 
blitt orientert og gitt innspill til prosessen underveis.

Det er etablert et godt samarbeidsforhold til Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 
De har vært behjelpelig med all mulig informasjon om hvordan etablere utdannelsen, og 
forskningsbehovet som følger. Deler av styringsgruppen, samt andre ressurspersoner besøkte 
Syddansk Universitet i Odense primo mai. Ved en eventuell etablering av kiropraktorstudiet ved 
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Universitetet i Oslo, vil Institut for Idræt og Biomekanik kunne bistå i det videre arbeidet med 
etableringen.

Med bakgrunn i erfaringene fra besøket i Odense anser vi det som viktig at studiet - også i den 
kliniske delen av det - er vel integrert med de tverrfaglige behandlingsapparatet innenfor spesielt 
utredning av rygglidelser (store deler av det 5. året i utdannelsen var studentene utplassert i en 
avansert og tverrfaglig ryggpoliklinikk).  Hensikten med etableringen av dette studiet er å styrke både 
forskningen og kunnskapen om muskel- og skjelettapparatet og spesielt sørge for at den store 
gruppen av pasienter med lidelser i muskel- og skjelettapparatet blir møtt med god kompetanse i 
førstelinjetjenesten.

Valg av modell
I det videre arbeidet har fakultet forholdt seg lojalt til fakultetsstyrets vedtak i 2004, noe som 
innebærer at det i tillegg til etablering av en solid utdanning, satses på å etablere et sterkt 
forskningsmiljø rundt muskel- og skjelettsykdommer, og at det bygges opp en tverrfaglig klinisk 
enhet innenfor et universitetssykehus med ansvar for utdanning innen muskel- og skjelettsystemet.
Det ansees også som helt avgjørende å bygge opp kliniske fagmiljøer i primærhelsetjenesten som kan 
ivareta utdanningsoppgaver ved utplassering og praksisveiledning. Disse fagmiljøene må også inngå i 
formalisert samarbeid med den tverrfaglige kliniske enheten på sykehuset.  

Det er valgt å fremme et forslag der hele utdannelsen blir gjennomført ved UiO. Dette valget ble 
gjort blant annet, fordi det ble ansett som viktig å bygge videre på det undervisnings- og 
forskningssamarbeid som allerede finnes mellom Det medisinske fakultet og Oslo 
universitetssykehus. Fakultetet tror også at denne modellen vil bidra til bedre forståelse av muskel-
og skjelettsykdommer hos fremtidens medisinere, og legge til rette for god samhandling mellom 
leger og kiropraktorer i primærhelsetjenesten.

Det forutsettes etablering av en kiropraktorutdanning etter modell av Det Syddanske universitet i 
Odense, med sterk integrering i medisinstudiet.

Det forutsettes at masterprogrammet i klinisk biomekanikk (kiropraktikk) skal finansieres gjennom 
Kunnskapsdepartementets og universitetets ordinære finansieringsmodell etter en 
innfasingsperiode. Det forutsettes at studiet legges i finansieringskategori A, som fullt utbygd med 
100 studieplasser gir Universitetet i Oslo om lag 34 mill kroner i studieplassfinansiering.

Kunnskapsdepartementet finansierer studier gjennom tildeling av studieplasser og gjennom avlagte  
studiepoeng, samt bestemmer hvilken finansieringskategori studiet skal ligge i. Til sammen blir dette 
finansieringen knyttet til studieprogrammet. Med universitetets modell for nedskalering av KD-
prisene, samt en forventning om 80 % gjennomføring (som er optimistisk i forhold til erfaringer gjort 
ved Syddansk universitetet) vil studiet gi fakultetet en årlig inntekt på om lag 21 mill kroner.

Det bør vurderes om UiOs nedskalering av KDs priser reduseres eller fjernes ved etableringen av 
kiropraktorstudiet, da det forutsettes at nødvendige arealer og annen infrastruktur dekkes av 
departementet ved etableringen av studiet.

Vedlegg 1 viser antatt opptrapping av inntektene. 
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Opptak
Det forutsettes i det følgende et årlig opptak på 20 studenter, det vil si 100 studieplasser ved fullt 
utbygd studium. Det forutsettes videre at studentene begynner på første semester på våren, selv om 
opptaket skjer et halvt år tidligere (samordnet opptak).

Med et opptak på 20 studenter, kan det være utfordringer med å få 20 uteksaminerte kandidater 
ferdig hvert år. I Odense har det vært stor frafall i studiet, som primært skyldes studentens overgang 
til medisinstudiet. I Odense gjennomføres et todelt opptak. Den første kvoten får opptak 
utelukkende på gode karakterer, den andre kvoten må foreta en ”multiple choice test”, hvor de 
beste går videre til et motivasjonsintervju. Erfaringer fra Odense er at frafallet i gruppen som har 
gjennomgått motivasjonsintervjuet er minimalt, men det er et stort frafall fra gruppen som har 
kommet inn på bakgrunn av karakterer.

Opptak med ”multiple choice” og motivasjonsintervjuer er meget ressurskrevende, men det må 
gjøres en vurdering av opptaksmetode basert på erfaringene fra Danmark. Videre må det vurderes 
differensierte eksamener for å hindre lekkasje til medisinstudiet.

Det er en rekke forberedelser som må gjøres før et eventuelt opptak av de første studenter, blant 
annet:

 Vedta en studieplan

 Rekruttere ansatte og studenter

 Oppgradere eksisterende arealer

 Utstyrsanskaffelser

 Bygge/leie egnede lokaler

I det følgende forutsettes første opptak i 2016, med studiestart vårsemesteret 2017.

Basert på erfaringene med andre og mindre studieprogrammer integrert i medisinstudiet, påpekte 
flere fakultetsstyremedlemmene behovet og viktigheten av å bygge identitet blant 
kiropraktorstudentene og i fagmiljøet. Anbefalinger fra Syddansk Universitet er at det ansettes to 
erfarne studenter som kan guide studentene gjennom den sosiale studiestart og to erfarne studenter 
for å ivareta utfordringer av mer faglig karakter i det første halvår av studiet. For en eventuell ny 
kiropraktorutdanning ved UiO, bør det utvikles et lærerkorps av praksisveiledere som i førte omgang 
må være drivere for identitetsbyggingen, En slik felles identitet må opparbeides til dels gjennom 
skolering av praksisveiledere og til dels gjennom å inkludere dem i samarbeid med fagmiljøene ved 
fakultetet.  Dette må være gjort før studentene starter. 
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Undervisnings- og forskningsbehov

Figuren nedenfor angir den tentative studieplanen i fugleperspektiv:
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Turnustjeneste i 1 år

Felles utdanning Medisin/Kiropraktikk

Særegne kiropraktorfag

Prosjektdelen i Kiropraktorutdanningens Masterdel

Det forutsettes at det etableres en kiropraktorutdanning etter modell av Det Syddanske universitet i 
Odense. Selv om studieplanen Oslo96 er under revisjon, forutsettes det nå at kiropraktorstudentene 
følger medisinstudiet i store trekk de første 4. semestre, på samme måte som odontologi- og 
ernærings- studentene.  På flere områder vil det være overlapping med studieplanen i medisin, og 
det blir viktig å identifisere berøringspunktene mellom disse for å sikre størst mulig grad av 
samkjøring og holde seg innenfor de rammene som gjelder mht totalt antall timer organisert 
undervisning. Studieplanen i medisin må av samme grunner gjennomgås i detalj slik at elementer 
som ikke har relevans for kiropraktorutdanningen utgår for kiropraktorstudentene forutsatt at dette 
ikke går utover de samlede læringsmål som gjøres gjeldene. 

Masterdelen består i hovedsak av klinisk undervisning og praksis. Denne foreslås lagt dels til 
spesialisthelsetjenesten hvor leger, kiropraktorer og fysioterapeuter arbeider i team, og dels i en 
egen undervisningsklinikk underlagt fakultetet, sammenlignbart med studentklinikken i 
odontologistudiet. I tillegg bør det vurderes å innføre en praksis gjennom utplassering tilsvarende 
utplassering i allmennmedisin. Kombinasjonen av klinisk undervisning og tverrfaglighet i så vel 
primær- som spesialisthelsetjeneste sikrer høy kvalitet og relevans på det kliniske området, og 
representerer en videreutvikling av de modeller for klinisk undervisning en i dag finner ved 
kiropraktorstudiene i henholdsvis England og Danmark. 

Modellen som er valgt vil således gi studentene innsikt i og forståelse for samhandling både på tvers 
av profesjonene og mellom nivåene i helsetjenesten i tråd med Samhandlingsreformen og føringene 
lagt i Meld.St. 13 Kunnskap for velferd.

Undervisningen av kiropraktorstudentene vil være som de øvrige undervisnings- og læringsformer:
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 Forelesninger

 Seminarer

 Demonstrasjoner, øvelser og kurs i biokjemi, molekylærbiologi, genetikk, cytologi, histologi, 
fysiologi, statistikk, biologi, samfunnsmedisin, metode, patologi, fysiologi, mikrobiologi, 
anatomi, immunologi, ernæring, ferdighetstrening

 Problembasert læring/casebasert læring

 Utplassering i praksis

 Klinisk smågruppeundervisning

 Klinikker

 Avdelingstjeneste

Første halvdel av studiet er problembasert læring/casebasert læring en sentral læringsform.  
Studentene arbeider i grupper på 7-8 som møtes med en lærer ca 2 ganger pr uke.  Omfanget av 
denne arbeidsformen avtar i løpet av studiet for å gi plass til klinisk smågruppeundervisning.

Ressursbehov - undervisning
Vi forutsetter i alt videre arbeid med etablering av kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet 
at utdanningen legges i finansieringskategori A, både bachelor-og masterprogrammet. Etablering av 
en forskningsbasert kiropraktorutdanning med delte stillinger mellom forskning og undervisning vil 
medføre økt forskningsaktivitet og kompetansebygging innen relevante områder fra basalmedisin til 
klinikk på muskelskjelettområdet. Det blir naturlig å se dette i perspektiv av helsedirektoratets 
anbefaling om å opprette en nasjonal enhet for forskning og fagutvikling innen muskelskjelettlidelser 
der kiropraktikk gis særlig prioritet. Men siden dette handler om å opprette et helt nytt studium her i 
landet,er dette betydelig mer ressurskrevende enn å øke antall studieplasser i et allerede 
eksisterende studieprogram. Dette gjør mellom annet at det må rekrutteres  inn vitenskapelig 
ansatte med en kompetanse som for tiden ikke finnes her i landet,  og det må investeres i 
nødvendige utstyr og egnede lokaler som fakultetet ikke har nå. Det medfører et behov for 
investeringer i rekruttering, samt lønns- og driftsmidler, som er høyere enn det som ligger i den 
ordinære studieplanfinansieringen.   Det forutsettes derfor at det må etableres overgangsordninger 
på 10 til 15 år, for at faget vil være fullt ut konkurransedyktig med andre mer etablerte fag på 
forskningsområdet. Erfaringer fra Danmark viser at det i løpet av 10 til 15 år er mulig å bygge opp et 
internasjonalt sterkt forskningsmiljø på området.

Personalressurser
All undervisning på universitetet skal være forskningsbasert. De vitenskapelige ansatte skal dele 
arbeidstiden sin mellom universitetets to kjerneoppgaver, undervisning og forskning.  Det medisinske 
fakultet benytter følgende stillinger:

 Professor i hovedstilling

 Professor II

 Førsteamanuensis

 Kliniske stipendiater (stipendiater med ansettelsestid 4-6 år)

 Universitetsstipendiater (stipendiater med ansettelsestid 3-4 år)

 Universitetslektorer (primært brukt til praksis)

Uten en detaljert studieplan er det utfordringer å si noe om årsverksbehovet for å dekke 
undervisningen. For å anslå lærerbehovet har vi forutsatt:
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1. Undervisning i semestrene 1-4A foregår sammen med medisinstudentene. Der det er kurs-
og gruppeundervisning, opprettes det i tillegg ett kurs og to grupper.

2. Undervisning i semestrene 4B-6: 50 % av undervisningen er forelesning, 25 % av 
undervisningen er kurs og 25 % av undervisningen er grupper. For hvert studiepoeng gis det 
6 timer direkte undervisning til studenten.

3. Undervisning i semester 7-10: Undervisningen foregår i (kliniske) grupper. For hvert 
studiepoeng gis det 6 timer direkte undervisning til studenten.

4. For å dekke intern og ekstern evaluering og veiledning økes ressursbehovet med 20 %.

Med disse forutsetninger, vil en opptrappingsplan for lærerressurser bli som følger:

2017 2018 2019 2020 2021

Totalt undervisningsbehov 862 2 287 4 512 9 392 14 272

Totalt timebehov 1 724 4 574 9 024 18 784 28 544

Totalt årsverksbehov 1,3 3,3 6,6 13,8 20,9

Påslag for evaluering og 
veiledning

1,56 3,96 7,92 16,56 25,08

Totale kostnader (mill kr) 1,794 4,554 9,108 19,044 28,842

Utreningene er gjort med 2013-satser og er ikke justert for antatt lønnsstigning. For nærmere 
utregning henvises til vedlegg 2. Rekrutteringen av stillingene må skje minimum 2 år  før studentene 
starter. Det vil særlig være viktig å rekruttere gode praksisveiledere tidlig, slik at de sammen med 
øvrige ressurspersoner, kan bidra til en felles faglig plattform  med god sammenheng mellom det 
som undervises gjennom  kurs og individuell veiledning. 

Forskningsbasert undervisning
All undervisning på universitetet skal være forskningsbasert, og et styrket forskningsmiljø på muskel-
skjelett blir derfor et første skritt på veien til å etablere en utdanning i kiropraktikk. Det permanente
lærerbehovet for å etablere kiropraktorstudiet er ca 21 årsverk, hvorav ca halvparten utgjør 
forskningsressurser.  Til forskningsressursene må det allokeres nødvendige arealer, 
forskningsinfrastruktur og ”startmidler” for å bygge opp den nasjonale akademiske kompetanse som 
er nødvendig for å rekruttere lærerkrefter, og ikke minst for å øke innsatsen på området muskel- og 
skjelettlidelser.  Det vil derfor bli foreslått å bygge opp en forskningsenhet i sammenheng med 
etablering av utdannelsen i kiropraktikk som vil bidra til en bredere satsing og et mer tverrfaglig 
samarbeid enn hva som ville være tilfelle uten utdannelsen.

Utplassering
I bachelorutdanningen inngår klinikkopphold, som gjennomføres hos privatpraktiserende
kiropraktorer. Slik får studentene en opplevelse av hva det vil si å være kiropraktor, på tilsvarende 
måte som medisinstudentene er tidlig ute i allmennpraksis. Det må derfor opprettes et nettverk av 
praktiserende kiropraktorer i Oslo område, og ved fast tilsetting av kiropraktorer i 10-20 % stilling 
oppnås profesjonsnærhet og forankring av utdanningen blant klinikere. 
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Antall dager bachelorstudentene skal utplasseres i praksis, må bestemmes når studieplanen legges, 
men det antas at det vil ligge et sted mellom 10-15 dager pr student. I tillegg vil det være nødvendig 
med omfattende individuell veiledning i klinikkene. 
For å gjøre logistikken med utplasseringen mulig, vil det måtte tilsettes minimum 10 lektorer i 20 % 
stilling med ansvar for praksisopplæring på bachelorutdanningen. Dette utgjør totalt 2 årsverk.

2017 2018 2019 2020 2021

Antall/årsverk 5/1 5/1 10/2 10/2 10/2

Kostnad (mill kr) 0,870 0,870 1,740 1,740 1,740

Når studieplanen legges bør det vurderes om noe av den kliniske undervisningen skal legges til 
utplassering hos praktiserende kiropraktorer, og i noe mindre grad i en studentklinikk. Dette vil gi 
større behov for universitetslektorer enn ovenfor antydet. Her kan tall fra masterstudiet i manuell 
terapi ved UiB benyttes som grunnlag. De har totalt 250 timer veiledet praksis. Det er rimelig å anta 
at et tilsvarende antall timer veiledet praksis er nødvendig også for kiropraktorstudentene i 
masterdelen.   

Profesjonsrettede fag
De profesjonsrettede fag, det vil si kiropraktorspesifikke fag, vil både være teoretiske fag og praktiske 
ferdighetsfag. Praktiske ferdighetsfag er:

 Palpasjon og bevegelsespalpasjon

 Behandlingsteknikker relatert til columna inkludert manipulasjonsbehandling 

 Objektiv undersøkelse av bevegelsesapparatet

 Ekstremitetssmerter – forebyggelse, diagnostikk og behandling

 Trening og øvelsesterapi

De praktiske ferdighetsfag ivaretas best av kiropraktorer med klinisk erfaring fra primærpraksis, uten 
forskningsforpliktelse. Uten en detaljert studieplan vil behovet kun være et anslag. 

Vi antar behovet er inntil 4 årsverk kiropraktorer som eksterne universitetslektorer, samt 1-2 årsverk 
fysioterapeuter, også som eksterne lektorer.

Universitetslektorene må tilbys kurs i universitetspedagogikk.

Vi antar at de teoretiske profesjonsrettede fag dekkes innenfor årsverksanslaget gitt ovenfor.

Arealer for profesjonsrettede fag vil bli omtalt under kapittelet om areal.

Rekrutteringsstillinger
Det medisinske fakultet hadde i 2012 ca 290 utførte årsverk i rekrutteringsstillinger, hvorav ca 165 
årsverk var internt finansierte. Stipendiatstillingene ved fakultetet har tilsettingstid fra 3 -6 år. 
Tilsetting utover 3 år, som er definert som forskningstiden for en stipendiat, er tid til  undervisning. 
Fakultetet har god erfaring, spesielt i klinikken, med stipendiatstillinger som også har en andel 
undervisningsplikt. 

Per i dag er det allerede 4 kiropraktorer som er stipendiater ved fakultetet, 3 av disse er i sluttfasen 
med sine prosjekter og ventes å disputere innen 1-2 år, en vil disputere i juni 2013.
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For å bygge og videreutvikle fagmiljøet i muskel- og skjelettforskning, vil det være et stort behov for 
rekrutteringsstillinger i oppstartsperioden, både for å rekruttere kiropraktorer til vitenskapelige 
toppstillinger og for å bygge opp en forskningsvirksomhet i faget. Rekrutteringsstillingene vil i tillegg
fungere som ”startpakker” ved rekruttering av vitenskapelige toppstillinger. 

Vi antar at det er et særskilt behov for rekruttering av stipendiater og postdoktorer fra og med 2014 
og 8 til 10 år fremover. Etter hvert antar vi at en del av rekrutteringsstillingene kan finansieres 
eksternt, men det vil likevel være et behov for å øke fakultetets generelle portefølje av 
rekrutteringsstillinger permanent, med øremerking til denne satsingen.

Totalt foreslår vi 15 stipendiatstillinger (4 og 5 årige), 3 postdoktorstillinger og 2 
kompetanseopprykksstillinger (mellom postdoktor og toppstilling) i opptrappingsperioden.

For nærmere spesifisering henvises til vedlegg 3.  

Andre stillinger
Det vil også være varige behov for teknisk og administrative stillinger.  

Administrasjon
Administrative stillinger skal dekke oppgaver i forbindelse med opptak, studieplanlegging, studie- og 
studentveiledning, eksamensplanlegging m.m. I tillegg trengs det administrasjon for porteføljen av 
eksterne lektorer.  Det er også behov for administrasjon/kontorpersonale til den foreslåtte 
studentklinikken (omtales senere). Vi antar at behovet vil være 4-5 årsverk totalt.

Teknikere
En rekke av de vitenskapelige stillingene, vil være knyttet til laboratoriefag.  Andre vil være mer 
kliniske stillinger, men med forskning som tar i bruk avansert vitenskapelig utstyr. Begge typer 
stillinger har behov for tekniske stillinger. Vi anslår at behovet er 3-5 årsverk.

Midlertidige stillinger
Tiden frem til oppstart våren 2017 vil defineres som prosjektperioden, med omfattende 
studieplanarbeid, rekruttering av personell og areal- og utstyrsanskaffelser. For å lede og koordinere 
dette arbeidet er det behov for prosjektleder med vitenskapelig bakgrunn. Vi antar at det er en 
fordel med god lokal kunnskap om UiO og fagmiljøene ved Det medisinske fakultet og/eller Oslo 
universitetssykehus. 

I planleggingsfasen vil det også være behov for en bred arena for planlegging av det nye studiet ved å 
knytte sammen enheter og geografisk spredte fagfelt. Evnen og muligheten til å skape entusiasme i 
fagmiljøene må heller ikke undervurderes. Vi foreslår at det i prosjektperioden også foretas noe
frikjøp av vitenskapelig personell i både basalfagene og  klinikken. Videre ser vi for oss å innhente 
noe ekspertise fra Syddansk Universitet for bistand i etableringen. Totalt 1 årsverk i året i to år
prosjektperioden er definert.

I prosjektperioden vil det være behov for ett administrativt årsverk på seniorrådgivernivå.

Areal
Arealer er en stor utfordring, både i basalmedisin og i klinikken. Med studiestart i vårsemesteret blir
utfordringene i de biomedisinske fagene noe mindre enn ved start i høtsemestereret, da dette 
semesteret har et noe lavere studenttall enn høstsemesteret initialt.  Den største utfordringen i de 
biomedisinske fag er knyttet til disseksjonssalene. I klinikken og i de mer profesjonsrettede fagene er 
arealutfordringene store, med behov for tilleggsarealer.
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Det er også viktig å være klar over at OUS sin arealsituasjon er krevende og fremtidig lokalisering er 
ikke avklart. I budsjettet er det derfor tatt utgangspunkt i at undervisningen må etableres i 
midlertidige arealer til endelig beslutning om hvor OUS lokaliseres er tatt. På hvilken måte dette skal 
gjennomføres må avklares med OUS, som må stå for etablering og drift av lokaler som inngår i den 
kliniske delen av studiet. Dette kan trolig best skje ved bygging av en midlertidig brakke eller en 
oppgradering av et fraflyttet bygning på Ullevål-området.

Domus Medica

Disseksjon for medisin-, ernærings- og odontologistudentene foregår  i Domus Medica. Det er i dag 
sprengt kapasitet og dårlige arbeidsforhold for både studenter og ansatte. Det er tre 
disseksjonssaler, hvorav en av salene pr i dag ikke er egnet til disseksjon grunnet dårlig ventilasjon.

Det er i 2013 blitt foretatt en utredning med ulike løsningsforslag for oppgradering av ventilasjonen 
for deler av disseksjonsarealene i Domus Medica. Vedlagte skisseprosjekt (vedlegg 4) er estimert til 
ca 4 mill kroner, men dekker bare deler av anlegget (sal 3). For å øke kapasiteten er det behov for en 
tilsvarende forbedring i sal 1 og sal 2. I tillegg finnes flere andre rom som med ombygginger og 
tilpasninger kan utnyttes bedre.

Vurdert etter areal og omfang, og med skisseprosjektet på 4 mill kroner som utgangspunkt, antas det 
et behov for utbedringer på 10-12 mill kroner.

En betydelig del av undervisningen i bachelordelen vil foregå i Domus Medica. Dette vil øke 
bemanningen ved Institutt for medisinske basalfag og det må påregnes enkelte mindre ombygginger 
for å gjøre plass til flere ansatte. Pr i dag har vi ingen anslag på disse kostnadene, da fordeling av 
undervisningsressurser første kan gjøres når studieplanen blir lagt.

Tilleggsarealer
Det er helt nødvendig å fremskaffe tilleggsarealer, både til undervisning, ferdighetstrening, 
studentklinikk og forskning.  I tillegg vil det foregå klinisk undervisning i spesialisthelsetjenesten, og 
det er en stor fordel at disse arealene er i umiddelbar nærhet til hverandre for å oppnå synergier.

Arealbehovet er beregnet med hjelp fra sivilarkitekt og Teknisk avdeling ved UiO, og må anses som 
grove overslag. Et tentativt romprogram finnes i vedlegg 5.

Ferdighetssenter

Praktiske ferdigheter skal undervises i et Ferdighetssenter, både på bachelor og masterprogrammet. I 
tillegg til undervisning av kiropraktorer, vil ferdighetssenteret bli benyttet til egenaktivitet for 
studentene. For å gjøre logistikken enklest, og etter anbefaling fra Syddansk Universitet, anbefaler vi 
at Ferdighetssenteret etableres med to ferdighetssaler, hver med 10-12 kiropraktorbenker.
Ferdighetssenteret kan også, i den grad kapasiteten tillater det, med fordel anvendes til å undervise 
medisinstudenter i kliniske undersøkelser av bevegelsesapparatet.

Antatt arealbehov 390 m2 (netto).

Kombinert studentklinikk og poliklinikk

Det foreslås å opprette en felles studentklinikk/poliklinikk. Med dette oppnås et bedre samlet 
behandlingstilbud til befolkningen, samtidig som studentene eksponeres og får direkte erfaring med 
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samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og relevante spesialiteter på muskel- og 
skjelettområdet. 

Klinikken bør ligge sentralt og være lett tilgjengelig med offentlige kommunikasjonsmidler. Enten 
som en del av selve klinikken, eller i direkte tilknytning til denne, bør det være et grupperom med 
kapasitet til hele kullet (20 personer), arbeidsplasser for studenter til etterarbeid med journal, 
litteratursøk, lesing av billeddiagnostikk mv. 

Ved OUS er det i dag en ryggpoliklinikk som i praksis fungerer slik man har i Danmark, men uten 
studenter. Ved etablering av studentpoliklinikk bør denne legges knyttet til et slikt tverrfaglig miljø. 
Per i dag er det store arealmessige utfordringer ved OUS og det er ikke mulig å etablere en slik 
studentpoliklinikk uten nye arealer.

Administrasjon og veiledere må ha egne kontorer samt arealer til venterom og resepsjon, toaletter, 
pause/spiserom, garderobe/dusj mv. 

Klinikken bør også være tilrettelagt og tilstrekkelig rommelig slik at studenter i første del av studiet 
kan observere studentene som har klinikktjeneste. 

Antatt arealbehov 1 000m2 (netto).

Forskningsenhet

I tilknytning til ferdighetssenteret og studentklinikken, foreslås etablering av en forskningsenhet med 
arbeidsplasser i forbindelse med nyrekrutteringen og forskningssatsing på muskel-skjelett.
Forskningsenheten vil innholde kontorer for seniorforskere/professorer og stipendiater, samt 
laboratorier for blant annet blodprøvetaking, bevegelse og smertemåling.

Antatt arealbehov 390m2 (netto).

I tillegg er det beregnet inn 75 m2 studentarbeidsplasser.

Innredning av leide eller nybygde lokaler er beregnet med 2 000 kroner pr kvm, noe som gir 5,8 mill 
kroner. 

Utstyr til Ferdighetssenter, Studentklinikk og forskningssatsingen

Ferdighetssenter
Behandlingsbenker
Det er behov for å utstyre Ferdighetssalene med kiropraktorbenker av ulike typer. I alt er det behov 
for 22-24 benker til sammen i begge ferdighetssalene. Prisene varierer mellom 100 000 og 200 000 
kroner. Totalt vil kostnadene beløpe seg til ca 4,4 mill kroner.

Ryggsøyler/ekstremitetsledd/skjelett
Ferdighetssentrene skal utstyres med hele skjelett, ryggsøyler og ekstremitetsledd (ankel, fot, kne, 
hofte, skulder, albu, hånd og håndledd).

Etter innhenting av priser fra Syddansk Universitet: ca 100 000 kroner

Utstyr til finmotorisk trening og treningsterapi
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Ferdighetssentrene skal også ha utstyr til finmotorisk trening og treningsterapi. Dette er utstyr som 
medisinballer av ulik tyngde, treningsballer, vekter og elastikkbånd.

Etter innhenting av priser fra Syddansk Universitet: ca 50 000 kroner.

Utstyr til opptak og avspilling av videopodcast
Ved kiropraktorstudiet i Odense er de i ferd med å anskaffe utstyr til opptak og avspillelse av 
videopodcast. Utviklingen i muskel-skjelett ferdighetstrening går i retning av å gjøre mester/svenn-
prinsippet mer visuelt. Ved å bruke ny teknologi åpnes det opp for nye pedagogiske og didaktiske 
utviklingsmuligheter.

Kostnadene ved denne anskaffelsen i Odense er vel 2 mill kroner. Vi foreslår at det legges 2,5 mill 
kroner for en tilsvarende anskaffelse i Oslo. Anskaffelsedokumentet fra Syddansk Universitet
vedlegges (vedlegg 6).

Studentklinikk/poliklinikk
Behandlingsbenker
Studentklinikken dimensjoneres med 15 behandlingsrom, alle med behandlingsbenker. Med samme 
anslag for pris pr behandlingsbenk, blir antatt kostnad ca 3 mill kroner.

Billeddiagnostikkog elektrofysiologisk utstyr 
Både konvensjonell røntgen og moderne billedteknologi (CT, MR, ultralyd) er helt nødvendig for å 
kunne visualisere normalforhold og sykdomsprosesser i ryggsøylen og omkringliggende vev. Slikt 
billedutstyr er derfor helt nødvendig for å kunne drive en «state-of-the-art» undervisning og 
forskning i kiropraktikk både i den prekliniske og kliniske delen av studiet.  Dette er nærmere 
spesifisert i ECCE-standarden for akkreditering av kiropraktorutdanninger i Europa. Dyremodeller 
benyttes i en rekke ulike eksperimentelle prosjekter. Innen området – muskel-/skjelettsystem kan 
dyr benyttes til å studere utvikling og endring over tid i ledd, skjelett og muskler under ulike 
eksperimentelle påvirkninger og/eller med utgangspunkt i ulike genetiske konfigurasjoner. Nyere 
type høyfeltsstyrke MR gir svært god oppløsning i bildene og mulighet for effektiv innsamling av data.

Solid nevrobiologisk kunnskap er nødvendig for forståelse av smerte og motorikk. De basalfaglige og 
kliniske miljøene ved UiO og OUS har langvarige tradisjoner for undervisning, forskning og klinikk 
innen nevrobiologi. Nødvendig utstyr for demonstrasjon av nevrofysiologiske prinsipper og objektiv 
smertemåling må være på plass ved oppstart av kiropraktorstudiet for å gi studentene forståelse for 
basale mekanismer og individuelle forskjeller, f.eks. i smertefølsomhet. Dette utstyret vil også bli 
benyttet til forskning innen de samme områdene.

Det er likeledes behov for 3D digital hologramteknologi for anatomiundervisningen, slik at det blir 
mulig å oppfatte strukturers tredimensjonale organisering direkte på storskjerm noe som vil bidra til 
å mye bedre kunne studere ryggsøylens anatomi i undervisningssammenheng. Utstyret vil heve 
kvaliteten på undervisningen og er godt egnet til undervisning på muskel-/skjelettsystemet.

Investeringsbehov for slikt utstyr som både kan dekke den kliniske og den prekliniske delen av 
studiet: 

Utstyrsbehov i klinisk forskningsenhet og poliklinikk:

MR (6-10 mill kroner)
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CT (4,5 – 8 mill kroner)

Røntgen (3-5 mill kroner)

Ultralyd  (0,3-0,8 mill kroner)

Utstyr til smertemåling (1,5 mill kroner)

Utstyr til nevrofysiologiske målinger og demonstrasjoner (0,8 mill kroner)

Utstyrsbehov i Institutt for basalmedisin 

MR for dyrestudier (10 mill kr)

3D digital hologramteknologi for anatomiundervisningen (3 mill kr)

Drift
Generell drift
I oppbyggingsfasen er det behov for generelle driftsmidler knyttet til ansettelser av vitenskapelig 
personale. Størrelsen på driftsmidler vil avhenge av fagområde (våte eller tørre fag) og muligheter for 
rekruttering. Rekruttering fra utlandet vil for eksempel kreve større driftsmidler (”startpakker”). I 
budsjettet er det lagt inn 300 000 pr vitenskapelig årsverk.

Det er i tillegg lagt inn varige kostnader på laboratoriekurs på 250 000 kr pr år, da studentene 
forutsettes å ta samme kurs som medisinstudentene.

E-læringsressurser
En av fakultetets store satsinger er E-læring. Fakultetet skal legge til rette for at studenter møter 
varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruk av digitalt støttede læringsformer. Dette er et
felt i stadig utvikling og krever en årlig avsetning.

Det foreslås at det legges inn en avsetning på 1 mill kroner årlig i tre år, deretter en årlig avsetning på 
0,5 mill kroner.

Universitetssykehustilskudd
En betydelig del av den kliniske undervisningen vil foregå i spesialisthelsetjenesten/Oslo 
universitetssykehus. Undervisningen vil foregå i de fleste avdelinger og blant annet omfatte fag som 
revmatologi, nevrologi, ortopedi og radiologi. Det forutsettes at universitetssykehuset får 
kompensert for de økte utgifter til universitetsfunksjonen som et økt antall studenter innebærer. 
Dette tilsvarer det såkalte funksjonstilskudd som blir tildelt universitetsklinikkene for å ha 
medisinstudenter i avdelingene.
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Oppsummering tentativt budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fast vitenskapelig personalet 1 794 000      4 554 000      9 108 000      19 044 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000       28 842 000 28 842 000

Rekrutteringsstillinger - midlertidig satsing 2 700 000   6 300 000      9 900 000      12 600 000    11 700 000       11 700 000       8 100 000         5 400 000         1 800 000         

Rekrutteringsstillinger - varig økning - 8 årsverk 7 200 000         7 200 000         7 200 000         7 200 000   7 200 000   

Utplassering 870 000          870 000          1 740 000      1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000         1 740 000   1 740 000   

Universitetslektorer* 1 740 000      1 740 000      2 610 000      5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000         5 220 000   5 220 000   

Administrative stillinger (ltr 68) 1 566 000      3 915 000      3 915 000      3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000         3 915 000   3 915 000   

Tekniske stillinger (ltr 60) 1 350 000      2 700 000      2 700 000      2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000   2 700 000   

Prosjektstillinger (ltr 85 og ltr 80) 3 400 000   3 400 000      

Arealer leie 7 800 000      7 800 000      7 800 000      7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000         7 800 000   7 800 000   

Arealer innredning av leide lokaler 5 800 000      

Arealer oppgradering (Domus Medica) 6 000 000   6 000 000      1 000 000      1 000 000      

Podcastutstyr 2 500 000      

MR 8 000 000      

CT 6 000 000      

Røntgen 4 000 000      

Ultralyd 2 400 000      

Smertemålingsutstyr/nevrofysiologisk utstyr 2 300 000      

3D hologramteknologi 3 000 000      

MR for dyreforsøk 10 000 000    

Behandlingsbenker 7 400 000      

Avskrivning utstyr (15 % pr år) 1 830 000      6 840 000      6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000         6 840 000   6 840 000   

Mindre utstyr 200 000          100 000          50 000            50 000               50 000               50 000               50 000               50 000               50 000               50 000        50 000        

e-læring 1 000 000      1 000 000      1 000 000         500 000            500 000            500 000            500 000            500 000            500 000      500 000      

Generelle driftsmidler (knyttet til vit.stillinger) 390 000          990 000          1 980 000      4 140 000         6 270 000         3 135 000         3 135 000         3 135 000         3 135 000         3 135 000   3 135 000   

Driftsmidler knyttet til laboraoriekurs 250 000          250 000          250 000            250 000            250 000            250 000            250 000            250 000            250 000      250 000      

TOTALT 12 100 000 49 410 000    70 049 000    51 593 000    64 399 000       75 827 000       69 092 000       73 592 000       69 992 000       68 192 000       68 192 000 68 192 000

Budsjett for kiropraktorutdanning



17

Vedlegg
Vedlegg 1: Opptrapping av inntekter

Vedlegg 2: Opptrappingsplan for lærerressurser

Vedlegg 3: Opptrappingsplan for rekrutteringsstillinger

Vedlegg 4: Skisseprosjekt Disseksjonssalen

Vedlegg 5: Tentativt romprogram

Vedlegg 6: Kostnadsoverslag Digital-AV (fra Syddansk Universitet)

Vedlegg 7: Oppsummering av tentativt budsjett



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

Avdeling Saksbehandler 
Lena Engfeldt 
22 24 77 66 

Utredning om etablering av kiropraktorutdanning 

 

Det vises til Innst. 12 S (2016–2017) der flertallet i KUF-komiteen ber regjeringen arbeide for 

at det etableres en femårig masterutdanning for manuellterapeuter og tilsvarende for 

kiropraktorer ved et norsk universitet. Det vises videre til kunnskapsministerens brev av 3. 

mars 2017 med svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr 740. Her framgår at  

kunnskapsministeren vil be UiO, med bakgrunn i deres tidligere arbeid, oppdatere og 

ferdigstille en detaljert oversikt over de nødvendige kortsiktige faglige og økonomiske 

investeringer og de langsiktige driftskostnader ved å etablere en femårig 

kiropraktorutdanning.  

 

Det vises også til brev av 3. februar 2012 der departementet ba Universitetet i Oslo (UiO), 

Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiO) enten hver for seg eller i 

samarbeid utvikle modell for kiropraktorutdanning og legge fram mulig kapasitet og 

kostnader. UiO leverte eget forslag, mens UiB og UiS la fram felles forslag.  

 

I 2011 ga Kunnskapsdepartementet et ekspertpanel i regi av NIFU i oppdrag å gjennomføre 

en fagevaluering av forskningen innen muskel- og skjelettlidelser avgrenset til kiropraktors 

fagfelt og yrkesutøvelse. Fagevalueringen er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for 

vurderingen av å opprette en forskningsbasert mastergradsutdanning i kiropraktikk. 

Ekspertpanelet peker i sin rapport på viktige forutsetninger som må være oppfylt for 

etablering av en kiropraktorutdanning. En av de viktigste forutsetningene er at 

kiropraktorutdanningen foregår innenfor et flerfaglig/tverrfaglig sammensatt forsknings- og 

læringsmiljø i medisin og helse slik at både faglig konsentrasjon og kunnskapsmessig bredde 

sikres.  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref Vår ref 

17/1161 

Dato 

26. juni 2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

Departementet ber med dette institusjonene utarbeide en modell for en nasjonal 

kiropraktorutdanning. Departementet ber videre om detaljert budsjett for investering og 

driftskostnader på både kort og lang sikt for etablere og drive en kiropraktorutdanning. 

Forslagene bør ta utgangspunkt i ekspertpanelets anbefaling om et helhetssyn på forskning 

og utdanning innenfor feltet bevegelsesapparat og muskel og skjelett. Videre ber 

Kunnskapsdepartementet hver av institusjonene legge til grunn ulike alternativer for antall 

studieplasser i sine budsjetter. 

 

Departementet har ikke tatt stilling til om departementet vil foreslå oppretting og finansiering 

av studieplasser innenfor kiropraktorutdanning. Dette vil være del av de ordinære 

budsjettprosessene. 

 

Forslagene bes oversendt Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2017. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Lena Engfeldt 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 
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