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Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnus-tjeneste) for
kiropraktorer. IK-10/2001
Rundskriv IK-10/2001 fra Statens helsetilsyn

Til: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Norsk kiropraktorforening
2000/4933

22.10.2001

1. Rettslig grunnlag

Det er et vilkår for å få autorisasjon som kiropraktor at kandidaten har gjennomført praktisk
tjeneste i tråd med nærmere fastsatte regler jf. helsepersonelloven § 48 annet ledd litra b). Det
er gitt nærmere regler om praktisk tjeneste for kiropraktorer i forskrift av 21. desember 2000
nr. 1382 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell. Av forskriftenes § 6-1
fremgår det at kandidaten ”må godtgjøre at han/hun har utført slik praktisk tjeneste som
bestemt av Statens helsetilsyn.”
De foreliggende retningslinjer fastsetter nærmere krav til den praktiske tjenesten.

Kandidater fra annet land innenfor EØS-området som oppfyller vilkårene for autorisasjon som
kiropraktor etter EØS-avtalen, har rett til autorisasjon uten krav om praktisk tjeneste jf.
forskrift av 21. desember 2000 nr. 1377 om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til
EØS-avtalen.

2. Krav til praktisk tjeneste

For å få norsk autorisasjon som kiropraktor må kandidater som har bestått
kiropraktorutdanning akkreditert av European Council on Chiropractic Education (ECCE),
utføre 12 måneders praktisk tjeneste.

I henhold til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell § 1- 2 må
tjenesten utføres på anvist sted for å bli godkjent som praktisk tjeneste. Med anvist sted
forstås her at tjenesten må utføres under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor.
Kandidaten må selv skaffe tjenestested og dokumentere at vedkommende gis veiledning av
autorisert kiropraktor. Den enkelte kan eventuelt henvende seg til Norsk kiropraktorforening
for bistand ift. tjenestested.
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Tjenesten bør som hovedregel utføres i heltidsstilling. Unntaksvis kan tjenesten utføres i
redusert stilling, men ikke mindre enn 50 % stilling. Tjenestetiden må da forlenges
tilsvarende.

Tjenesten kan utføres på flere tjenestesteder, men ikke mer enn tre steder. Tjenesteperioder på
under to måneder vil ikke telles med.

3. Nærmere om krav til innholdet i tjenesten

Formålet med den praktiske tjenesten er at kandidaten gjennom arbeid som kiropraktor under
veiledning tilegner seg nødvendig erfaring og praktiske ferdigheter for selvstendig å kunne
utføre kiropraktorvirksomhet på en forsvarlig måte.
Etter endt praksisperiode skal kandidaten kunne:













Opptre korrekt og kommunisere med pasient, pårørende og samarbeidende personell.
Oppta anamnese.
Foreta vanlige kliniske undersøkelser.
Gjennomføre eller henvise til relevante billeddiagnostiske undersøkelser.
Vurdere og drøfte symptomer, differensialdiagnoser og prognose.
Planlegge videre undersøkelser, vurdere behandlingsformer og ta stilling til
indikasjoner og kontraindikasjoner for disse.
Benytte vanlige kiropraktiske behandlingsmetoder.
Gjennomføre nødvendig og forsvarlig kiropraktorbehandling.
Kjenne de vanlige rutiner ved henvisning til andre deler av behandlingskjeden.
Gi pasienter og ev. pårørende adekvat informasjon.
Utføre journal-, epikrise- og annet dokumentasjonsarbeid på tilfredsstillende måte,
herunder bruk av ulike aktuelle skjemaer, rekvisisjoner og attester.
Håndtere problemstillinger som krever tverrfaglig tilnærming i form av
samarbeidsmøter, og dermed kjenne samarbeidspartnere i helsetjenesten og
trygdeetaten

I tillegg må kandidaten dokumentere kunnskaper om norsk helse- og trygdelovgivning, for
eksempel gjennomført kurs i offentlig helsearbeid hos fylkeslegen.

4. Lisens
Som det følger av forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell § 1-1, må
kiropraktorkandidater som skal utføre praktisk tjeneste ha lisens (turnuslisens) før tjenesten
påbegynnes. Søknad om lisens på fastsatt søknadsskjema sendes til:
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Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.
Postboks 8053 Dep.
0031 OSLO

Bekreftelse på tjenestested og veileder må vedlegges søknaden.

5. Attestasjon

Kandidaten skal dokumentere at den praktiske tjenesten er gjennomført i henhold til
ovennevnte krav. Dette skal attesteres av veileder på eget skjema utarbeidet av Statens
autorisasjonskontor for helsepersonell.

Aud Nordal e.f
fung. avdelingsdirektør

Lotte Hernæs
førstekonsulent

Kopi:
Sosial- og helsedepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Fylkeslegene

