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Remissyttrande av promemoria Tillfälliga nedstängningar och 

förbud för att förhindra *spridning av sjukdomen covid-19  
 

Svenska osteopatförbundet, SOF, är en organisation som företräder nästan 400 

medlemmar från hela Sverige. I Sverige är osteopati en universitetsutbildning och 

osteopater som utbildas här får 240 ECTS från ett validerat universitet i Finland och 

erhåller en Bachelor of healthcare samt har möjlighet att vidareutbilda sig på ett 

masterprogram. Osteopat är en unik vårddiciplin som är att jämföra med legitimerade 

yrken såsom fysioterapeut, naprapat och kiropraktor. Den vård våra medlemmar ger till 

svenska patienter är densamma som ges av dessa yrken. Därför skall medlemmar i 

svenska osteopatförbundet undantas från nedstängning och förbud enligt kapitel 3 2§.   

 
Sammanfattning 

Sverige står inför en tredje våg av Covid-19 som riskerar att drabba vårt samhälle under en tid där 
influensavirus lättare sprids. Det är givetvis mycket angeläget att staten vidtar de åtgärder som 
kan bromsa och förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 för att rädda människors liv och 
hälsa. Vi i SOF har förståelse för att sådana åtgärder kan komma att påverka verksamheter där 
flera människor vistas eller nära fysisk kontakt förekommer. Detta inkluderar gym och 
sportanläggningar samt massagesalonger. Enligt 3 kapitlet 2§ undantas verksamheter där hälsa 
och sjukvård bedrivs. Detta skulle exempelvis inkludera våra kollegor naprapater, fysioterapeuter 
och kiropraktorer. Vår uppfattning är att den vård osteopater bedriver är att likställa med dessa 
yrken, och i lokaler lika väl anpassade för ett smittsäkert patientflöde. Det skulle därför vara ett 
mycket ojämlikt förfarande att inte tillämpa samma undantag även för Svenska 
osteopatförbundets medlemmar vid en eventuell nedstängning och förbud.  
 
Osteopatens förmåga att bedriva vård 

Osteopat är ett unikt, i många länder namnskyddat vårdyrke och standardiserat genom CEN 
standarden för osteopatisk vård- och utbildning (EN16686 Osteopathic Healthcare Provision) 

Osteopatyrket är vidare legitimerat i många länder i världen, närmast Finland, Danmark, Island 
och snart Norge. Men även Storbritannien, Portugal, Australien och Nya Zeeland. Dock är yrket 
inte legitimerat av socialstyrelsen i Sverige. Osteopater yrkesverksamma i Sverige berörs av 
remissens förslag på helt ett annat vis än fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer som 
arbetar under legitimation.  

Vidare utbildas varken naprapater eller kiropraktorer under svensk högskoleförordning och 
saknar därmed en akademisk examen. Osteopater som utbildas i Sverige på Skandinaviska 
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Osteopathögskolan erhåller en internationell Bachelor of Healthcare bestående av 240 ECTS från 
Metropolia University of Applied Sciences i Helsingfors, som står under statlig tillsyn, samt har 
möjlighet att läsa vidare på masters- och doktorandnivå. I utbildningen ingår grundmedicin samt 
basala hygienrutiner.  

 
En effektiv och omedelbar ersättning 

Överväganden för att minska smittspridning bör göras av medicinsk och epidemiologisk expertis 
i samråd med beslutsfattare. Det är regeringen och riksdagens uppgift att skapa en 
ersättningsmodell som skall vara på plats inför eventuell nedstängning och förbud. Att 
genomföra restriktioner som innebär att våra medlemmar i praktiken får näringsförbud kommer 
leda till konkurser och i förlängningen att patienter i behov av vård blir utan. Åtgärder som 
medför ett praktiskt näringsförbud måste direkt följas upp av en konkret plan för ekonomisk 
ersättning.  
 
Den tidigare möjligheten för ersättning har för våra medlemmar varit otillräcklig. Flertalet av 
SOFs medlemmar är enskilda näringsidkare och har under stora delar av 2020 saknat möjlighet 
till ersättning eller permittering vilket har drabbat flera av våra medlemmar hårt. De presenterade 
ersättningssystemen har kommit sent och varit ineffektiva eller otillräckliga. Detta misstag får inte 
göras om och SOF skulle vilja se att det vid en nedstängning fanns ett klart och tydligt system för 
ekonomisk ersättning på plats. 
 
Nedan följer några av de förslag Svenska osteopatförbundet vill se se för att kompensera för en 
eventuell nedstängning eller inskränkning av verksamhetsutövande: 
 
 Det ska tydligt framgå av lagtexten att om staten stänger ner så ska staten ersätta 

drabbade personer och verksamheter. 

 Företag som drabbas av nedstängning ska fullt ut kompenseras för deras fasta kostnader. 
Det vill säga personal- och lokalkostnader samt andra fasta kostnader under hela 
nedstängningsperioden. 

 Ersättningen ska utgå omedelbart, vilket innebär att regeringen måste ha 
ersättningsmodeller klara innan inskränkningen träder i kraft. 

 I de fall handläggning krävs måste ansökningsprocessen ske skyndsamt. Även i de fall då 
verksamheter tillåts ha öppet men långtgående föreskrifter meddelas, måste en 
ersättningsmodell presenteras. 

mailto:info@osteopatforbundet.se

