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Argumenter for en ny politikk – 

10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven

Av Paul Joakim Sandøywww.c iv i ta .no

10 år har gått siden den omdiskuterte kvaksalverloven ble avskaffet og erstattet med 
lov om alternativ behandling. Siden da har ulike behandlingsformer blitt diskutert heftig 
i mediene, på nettet og rundt kafébord over hele landet. Den politiske debatten har 
derimot stått i ro.
 
Målet med denne rapporten er å løfte den politiske debatten om alternativ behandling. 
Hva er alternativ behandling? Hvor mye av den har vi? Bør kvaksalverloven gjeninnføres? 
Og hvordan bør politikerne forholde seg til alternativ behandling?
 
Det grunnleggende utgangspunktet må være at man har rett til å velge den behandlingen 
man vil. Norge bør bevare en av verdens mest liberale lovgivninger på området. Samtidig 
bør det legges til rette for informerte og selvstendige valg. Det innebærer et sterkere 
skille mellom helsevesenet og alternativbransjen.  Forbrukervernet bør også styrkes for 
brukerne.
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SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

Bruken av alternativ behandling har vært relativt stabil de siste årene. Avskaffelsen av 

kvaksalverloven har ikke ført til en eksplosjon av alternativ behandling. Den årlige bruken 

ligger et sted mellom 16 prosent og 25 prosent. De vanligste behandlingsformene er 

kiropraktikk, akupunktur, soneterapi, osteopati, naprapati, healing og homøopati. Kvinner 

med høyere utdanning i byene er de hyppigste brukerne. De fleste bruker alternativ 

behandling som et supplement til ordinær behandling, og ikke som en erstatning. Kronikere 

bruker alternativ behandling hyppigere enn gjennomsnittet av befolkningen (se kapittel 2). 

Den rent lovmessige overgangen fra kvaksalverloven til alternativ behandlingsloven 

representerte en modernisering heller enn liberalisering. Den tydeligste endringen i liberal 

retning var at alternative behandlere nå kan behandle alvorlig syke pasienter, dersom dette 

skjer i samråd med pasientens lege. En utfordring er at lovteksten igjen gjør et unntak fra 

kravet om samråd med lege dersom behandlingen har som formål å styrke pasientens 

immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Dette stemmer så godt overens med 

forklaringsmodellen til mange alternative behandlinger at det i praksis blir et smutthull for å 

behandle alvorlig syke pasienter uten å konferere med lege. 

Utover dette svarer den nye loven på de fleste utfordringer knyttet til alternativ behandling, 

og den avveier hensynet til pasientens valgfrihet og pasientens sikkerhet på en god måte. Vi 

har verdens kanskje mest liberale lovverk på området, og det bør vi fortsatt ha (se kapittel 3). 

De øvrige endringene som kom i kjølvannet av NOU 1998: 21 Alternativ medisin (Aarbakke-

utvalget), var ikke like vellykkede. Registerordningen har ikke vist seg å være særlig effektiv. 

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) har ikke 

levert relevant forskning for å føre alternativ behandlingsformer over i helsevesenet, og 

Nifabs (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling) rolle som offentlig 

opplysningssenter for alternativ behandling er grunnleggende problematisk. Vi har heller ikke 

sett en sammensmelting av alternativ behandling og helsevesenet, slik enkelte håpet på i 

kjølvannet av Aarbakke-utvalget. Et slikt formål har også en rekke uheldige konsekvenser i et 

valgfrihetsperspektiv og bør derfor legges vekk. 

Forbrukerombudet og NAFKAM har foreslått å knytte kompetansekrav til den frivillige 

registerordningen, samt å gi Statens helsetilsyn ansvaret før å føre tilsyn med selve 

behandlingen. Dette er forslag med betydelige negative sider, blant annet at det fører til en 

større sammensmelting av helsevesenet og alternativbransjen, og bør ikke gjennomføres (se 

kapittel 5). 
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Valgfrihet og personlig ansvar må fortsatt spille en avgjørende rolle når det kommer til 

alternativ behandling. Avgjørende for at dette skal gjøre seg gjeldende til fulle, er et 

tydeligere skille mellom det som hører innenunder helsevesenet, og det som er utenfor. 

Forbrukervernet for pasienter som velger alternativ behandling bør styrkes, men det kan aldri 

bli like sterkt som innenfor helsevesenet. Derfor må man legge til rette for at pasienter som 

velger behandling utenfor helsevesenet, har tatt et tydelig og selvstendig valg. De følgende 

tiltakene følger disse to aksene om henholdsvis et tydelig skille og et sterkere forbrukervern: 

 

Et tydeligere skille 

1. Still krav om vitenskapelig tilnærming for leger 

Et slikt krav bør inn i lovverket og legge føringer for legelisensen. Leger som også driver 

kommersiell alternativ behandling, bryter med de grunnleggende prinsippene vi som 

samfunn legger til grunn for legetittelen. Leger som samtidig utfører alternativ behandling 

legitimerer alternativ behandling som effektiv i medisinsk forstand. Dette kan igjen være 

hemmende i et valgfrihetsperspektiv. 

2. Fjern momsfritaket for alternative behandlere 

Momsfritaket er i praksis en subsidiering av de alternative behandlerne som registrerer seg. 

Det bør være et grunnleggende prinsipp at staten ikke finansierer alternativ behandling, og 

momsfritaket bør derfor fjernes. 

3. Flytt homøopatiske remedier fra apoteket 

At homøopatiske remedier selges på apoteket, kan gi inntrykk av at de har effekt i medisinsk 

forstand. Homøopatiske remedier må undersøkes av Statens legemiddelverk, fordi de ofte er 

basert på giftige stoffer. Legemiddelverkets oppgave er imidlertid bare å godkjenne at man 

ikke lenger finner spor av disse giftstoffene. En enkel forskriftsendring vil åpne for at 

homøopatiske remedier kan selges andre steder enn på apoteket. 

4. Endre refusjonsordningen for kiropraktorer, slik at denne bare gjelder ryggplager 

Det finnes noe dokumentasjon på at kiropraktisk behandling av ryggplager virker, men ikke 

på plager utover dette. Kiropraktikk er en alternativ behandling som har blitt en del av det 

offentlige helsevesenet, og da er det ikke urimelig å stille strengere krav til den. 
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5. Endre eller legge ned NAFKAM/Nifab 

NAFKAM har ennå ikke produsert forskning som har dokumentert effekt av alternativ 

behandling utover placebo, og har dermed i for stor grad unnveket oppdraget sitt. Nifab er 

egnet til å legitimere ikke-virksomme behandlingsmetoder som effektive. 

 

Et sterkere forbrukervern 

6. Lovfest ansvarsbetingende norm for alternative behandlere 

Det bør utarbeides en ansvarsbetingende norm for hva som er forsvarlig alternativ 

behandling. Denne kan ikke stille krav til reell effekt, men til å unngå feilbehandling. 

7. Strengere krav til den frivillige registerordningen 

Alternativbransjen består av mange pådrivere for å øke sikkerheten og seriøsiteten blant 

utøverne. Disse bør gis mer effektive virkemidler gjennom et regelverk som sikrer sterke 

utøverorganisasjoner. Det er disse organisasjonene som må ha hovedansvaret for trygg 

behandling. 

8. Endre ordlyden i alternativ behandlingsloven § 6 andre ledd og § 7 andre ledd 

Alternativ behandlingslovens § 6 andre ledd og § 7 andre ledd gir et unntak fra forbudet mot 

å behandle alvorlig syke og allment smittefarlige sykdommer, dersom formålet er ”å styrke 

kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse”. Dette åpner for uklare 

bevissituasjoner og bidrar til å gjøre lovverket mindre effektivt. Vilkåret bør derfor fjernes. 
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INNLEDNING: MITT FØRSTE MØTE MED ALTERNATIVBRANSJEN 

Skoleåret 2004/2005 var jeg utvekslingsstudent i California i USA. En av de nærmeste 

vennene mine der var vertssøsteren i familien jeg bodde hos. Ni år senere var det 

hennes tur til å besøke meg i Norge. Jeg fikk telefonen midt på natten i romjulen om 

at hun hadde besøkt noen venner i Tyskland og nå var på vei til Molde. Etter hvert 

skjønte jeg at noe var galt. 

 

Noen timer senere satt hun i sofaen hjemme hos min mor og fortalte historien sin. 

Intense magesmerter de siste årene hadde gjort henne ute av stand til å være særlig 

aktiv. Hun hadde besøkt flere leger for å få hjelp, men ingen hadde klart å forklare 

henne hva som var problemet. Samtlige hadde imidlertid anbefalt operasjonen 

hysterektomi – å fjerne livmoren. Et svært alvorlig inngrep, uten at de hadde klart å 

fortelle henne hva som var galt. 

 

Maggie var ikke bare i Norge for å besøke meg. Hun var her, kunne hun fortelle, for å 

møte ”this amazing doctor who is basically a miracle-worker”. Jeg tenkte med én 

gang: Snåsamannen. Og jeg begynte å smile. Jeg så for meg en roadtrip opp til Nord-

Trøndelag, litt vennlig håndspåleggelse og – hvem vet? – kanskje ville hun føle seg 

bedre? 

 

Men det var ikke Snåsamannen hun skulle besøke. 

 

Denne mirakelmannen het Dr. Hamer. Et kjapt Google-søk viste at han driver 

Universitet Sandefjord, en alternativ behandlingsskole. Det samme søket viste at han 

slett ikke er lege, i alle fall ikke lenger. Faktisk ble han fratatt legelisensen i 1986. 

Siden det har han blitt dømt for såkalt kvakksalveri i en rekke europeiske land. Han 

kobles til 150 menneskers død, en rekke av dem norske. 

 

Hvorfor? Fordi hans lære, Den nye germanske medisin, mener at kreft er en psykisk 

lidelse som skal behandles psykologisk. Han er sterk motstander av cellegift og 

konvensjonell kreftbehandling. Han mener også at jødene har visst om 

hemmeligheten bak kreftgåten i mange år og har innført konvensjonell kreftbehandling 

for å ta livet av ikke-jøder. 
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Dessuten er han mot morfin. Med andre ord: Ikke bare dør pasientene hans, mange 

av dem dør en smertefull død. 

 

Dette var mannen min vertssøster skulle møte. Hun hadde ikke kreft, men hadde hørt 

at han også behandlet andre sykdommer. Selvfølgelig hadde hun hørt advarslene, 

men hun hadde også blitt fortalt at dette bare var sverting fra legemiddelindustrien. De 

tjente penger blant annet på kreftmedisin, og derfor var det i deres interesse at Dr. 

Hamers hemmeligheter forble nettopp det – hemmeligheter. 

 

Jeg har alltid vært nysgjerrig på alternativ behandling. Jeg har aldri prøvd det selv, 

men har venner og familie som har benyttet alternative behandlingsmetoder som 

akupunktur eller kiropraktikk eller kopping. Likevel var det denne hendelsen som 

tippet meg over fra passivt nysgjerrig til aktivt informasjonssøkende. Er dette vanligere 

enn vi tror? Er alle like ille som Dr. Hamer? Hva driver presumptivt oppegående 

mennesker, folk som deg og meg, over i armene på alternative behandlere med en 

alternativ virkelighetsforståelse og besynderlige resultater bak seg? 

 

De siste månedene har jeg saumfart bøker, lover, forskrifter, forarbeider, blogginnlegg 

og avisartikler som direkte eller indirekte berører alternativ behandling. Jeg har lært, 

om enn overfladisk, om kvantestjerner, healing, homøopati og osteopati. Jeg har 

snakket med forskere, leger, alternative behandlere, jurister, skeptikere, brukere og 

politikere for å få belyst saken fra så forskjellige sider som mulig. Målet har vært å 

løfte fram en debatt som foregår i spisestuer og ved kafebord i hele landet, som 

diskuteres både på nettet og i TV-ruta, men som relativt sjelden diskuteres i 

stortingssalen. 

 

Først litt om hva denne rapporten ikke er: Den er ikke et innlegg i debatten om hva 

som fungerer og ikke fungerer. Dette er en kontinuerlig diskusjon som føres mellom 

skeptikere, forskere og ulike representanter fra den alternative bransjen. Jeg har 

ingen medisinsk kompetanse og heller ingen erfaring fra alternativ behandling fra 

verken utøver- eller pasientsiden. Jeg legger derimot vitenskapelig konsensus til 

grunn for den politiske diskusjonen. Virkelighetsbeskrivelsen som legges til grunn, og 

tiltakene som foreslås, er heller ikke et forsøk på å overbevise færre om å benytte seg 
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av alternativ behandling. Alternativ behandling har kommet for å bli, på godt og 

vondt. 

Det denne rapporten derimot er, er et oversiktsbilde av dagens situasjon, samt et 

politisk innlegg i debatten om alternativ behandling. Er lovverket godt nok? Er 

finansierings-ordningene fornuftige? Er kontrollmekanismene gode nok? Er 

forbrukervernet sterkt nok? Jeg forsøker å gi et veikart for politikere og andre som 

best mulig vil legge til rette for at brukere kan ta frie og informerte valg. 

Et resultat av dette arbeidet har vært at mitt syn på alternativ behandling har endret 

seg og utvidet seg betraktelig. Vi er ikke et land fullt av kvakksalvere. Vi bør ikke 

gjeninnføre kvaksalverloven. Og alternativ behandling har, til tross for (stort sett) 

manglende dokumentert effekt, en viktig samfunnsfunksjon. Men mer om dette 

senere. 

Den største utfordringen med arbeidet har vært at dette er et relativt kildetomt 

område. For eksempel har vi nesten ingen oversikt over hvor mange anmeldelser 

politiet mottar i året som følge av brudd på lov om alternativ behandling. Det 

foreligger svært få dommer på området. Ulike forskningsinstitusjoner har ulike 

oppfatninger om hvor alternativ behandling er. 

Målet er likevel å gi et bilde av alternativ behandling i Norge, hvilke utfordringer vi 

står overfor og hvilke svar politikerne bør gi. 

 

Paul Joakim Sandøy 

Oslo, 17. november 2014 

 

Alle meninger står for forfatterens egen regning. Skulle du oppdage feil og mangler, 

ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp og justere. 
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1: OM ALTERNATIV BEHANDLING 

 

Verdimessig utgangspunkt 

Alle har verdimessige utgangspunkt som er førende for de vurderinger vi gjør. Det viktigste 

utgangspunktet for vurderingene og anbefalingene i det følgende er adgangen til frie og 

informerte valg. Dette kan likevel ikke være et altoverskyggende hensyn. For eksempel 

kunne man tenke seg en ordning hvor alle som ville selge en helbredende kur eller tilby en 

helbredende behandling, pliktet å oppgi den vitenskapelige konsensus om kurens eller 

behandlingens effekt på gjeldende område. Dette ville imidlertid være et betydelig inngrep i 

den enkelte behandlers autonomi, det ville antagelig føre til en mindre effektiv alternativ 

behandling (fordi det hadde svekket placeboeffekten), og man ville skapt hundrevis av 

lovbrytere hver eneste dag – fordi ordningen hadde virket urimelig. 

Et annet viktig hensyn har vært pasientsikkerheten. Når vi er syke, er vi i en svak og påvirk-

bar situasjon. Respekten for liv legitimerer også statlige regler og inngrep. Like fullt kan ikke 

dette være det eneste bærende hensynet. Syke har også rett til valgfrihet. Dessuten følger 

det personlige ansvaret med valgfriheten, og dette kan ikke erstattes av statlig vern. 

Civita er en liberal tankesmie, og forfatteren bekjenner seg også til et liberalt (om enn også 

konservativt) verdiutgangspunkt. Et slikt utgangspunkt kunne tenkes å tilsi fullt frislipp – at vi 

ikke trenger lover, forskrifter og tilsyn for å regulere den alternative behandlingen. De nevnte 

hensynene, og kanskje særlig respekten for liv, gjør at dette er en lite farbar vei. 

Gjennomgående vil det, tvert mot, være en balansering av disse hensynene, i tillegg til empiri 

om hvilke institusjoner som har fungert godt og dårlig, som gir den beste skissen til en god 

politikk for alternativ behandling. 

 

Hva er alternativ behandling? 

Alternative medicine has either not been proved to work or been proved not to 
work. Do you know what they call alternative medicine that’s been proved to 
work? Medicine. 

Tim Minchin 

 

Det er krevende å definere alternativ behandling. Én definisjon kan være å ta for seg 

behandlingens art. Sitatet ovenfor, fra den australske komikeren Tim Minchin, viser til en 
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definisjon som tar for seg behandlingens forhold til vitenskap: Dersom behandlingen ikke har 

beviselig effekt, er det alternativ behandling. Denne definisjonen blir ofte omfavnet av såkalte 

skeptikere, og forklarer mye av motstanden mot alternativ medisin. Forbrukerombud Gry 

Nergård har også flere ganger benyttet denne definisjonen i debatter om alternativ 

behandling1. 

Likevel har den flere mangler. For det første skiller den ikke mellom behandlinger som 

tenderer mot magi og behandlinger som er plausible, men har svakt bevisgrunnlag. For det 

andre finnes det flere eksempler på behandling med svakt bevisgrunnlag som utføres 

innenfor helsevesenet, som enkelte preparater mot milde depresjoner 2 eller hostesaft til 

barn3. De færreste av oss vil likevel kalle disse metodene ”alternative”. For det tredje finnes 

det også alternative behandlingsmetoder som har dokumentert effekt, for eksempel enkelte 

typer urtemedisin4. 

En annen definisjon kan være knyttet til den som utfører behandlingen: Alternativ behandling 

er behandling som utføres av personer som ikke er helsepersonell. Problemet med denne 

definisjonen er åpenbar: La oss si at halvparten av landets leger også var healere. Selv om 

de regelmessig healet pasienter på kontoret sitt, er healing fortsatt å anse som alternativ 

behandling. Faktisk er det flere eksempler på dette i helsevesenet i dag. Særlig i forbindelse 

med fødsler, får flere tilbud om akupunktur, og akupunktur er noe vi fortsatt ser på som 

alternativ behandling. 

I det følgende vil det være mest hensiktsmessig med en definisjon som tar utgangspunkt i 

behandlingen og ikke behandleren. Likevel bør den ta innover seg at det er en behandler 

inne i bildet. I tillegg bør den fange opp formålet med behandlingen, samt at det finnes 

grader av alternativitet i behandlingen. Definisjonen som legges til grunn vil derfor være 

følgende:  

Alternativ behandling er behandling uten plausibel forklaringsmodell og/eller dokumentert 

effekt, som har som formål å helbrede eller lindre sykdom og lidelser. 

At det er en behandling, innebærer at det blir utført av en behandler. At noen leser seg opp 

på nettet om en pusteteknikk som skal hindre egen blærekatarr, vil altså ikke falle innenfor 

definisjonen. Det samme gjelder dersom man kjøper kosttilskudd og urter til egen bruk i for 

eksempel en helsekostbutikk. 

Formuleringen ”uten plausibel forklaringsmodell og/eller dokumentert effekt” er mer 

skjønnsmessige størrelser. At vi ikke har en forklaring på hvorfor noe fungerer, betyr ikke at 

det ikke fungerer, men at det er rimelig å kreve sterkere bevis. Det er samspillet mellom 

disse to kriteriene som avgjør om det er hensiktsmessig å kategorisere noe som alternativt 
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eller ikke. Dessuten kan noe av behandlingen innenfor retningen ha noe dokumentert effekt, 

mens andre deler mangle dette, slik det er med f.eks. kiropraktikk. 

Det siste kriteriet er formålet. Dersom begrepet alternativ behandling skal gi mening, må det 

være et alternativ til det vi tradisjonelt forbinder med helsebehandling. Det er noe vi benytter 

oss av for å bli friske. Massasje og yoga faller for eksempel utenfor denne definisjonen, fordi 

de aller fleste av oss benytter massasje og yoga for velvære og avslapning, og ikke for å 

kurere sykdom eller plager. 

Alle vil ikke være enige i denne definisjonen. For eksempel skal vi se at NAFKAM (Nasjonalt 

forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) både inkluderer velværetilbud 

som massasje og yoga, samt produkter/teknikker uten involvering av en behandler. En 

begrunnelse for dette er at forebygging også kan være et formål med alternativ behandling. 

Dersom dette tas inn i definisjonen, vil imidlertid så mye falle innenfor (for eksempel 

vitamintabletter i sin alminnelighet) at definisjonen ikke lenger vil gi tilstrekkelig mening. 

En svakhet med en slik definisjon som her blir lagt til grunn, er at også den medfører at en 

betydelig andel av den behandlingen som foregår på norske sykehus og legekontorer, kan 

regnes som alternativ. Det finnes flere behandlingsmetoder som brukes innenfor eller 

anbefales av helsevesenet, som har svakt bevisgrunnlag. I det følgende vil imidlertid svakt 

dokumenterte behandlinger med svak forklaringsmodell som tradisjonelt har oppstått 

innenfor skolemedisinen, holdes utenfor – av tre grunner: For det første fordi det ikke 

rammes av lovverkets definisjon. For det andre fordi det bryter med det de fleste av 

ossforstår med alternativ behandling. Og for det tredje fordi det er et viktig tema som hører 

hjemme i en annen rapport enn denne (les gjerne epidemiolog Ben Goldacres ”Bad 

Pharma”). 

 

Lovverkets definisjon 

Lovverket forsøker seg på en hybrid av en definisjon: Alternativ behandling er ”helserelatert 

behandling” som utøves ”utenfor helsetjenesten”, og som ikke utøves av ”autorisert 

helsepersonell”. Dersom de to sistnevnte vilkårene ikke er oppfylt, er det likevel alternativ 

behandling, dersom det brukes ”metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor 

helsetjenesten”, jf. alternativloven § 2, tredje ledd. 

Dette er en definisjon med enkelte mangler. Dersom samtlige leger i Norge begynte med 

homøopati, og de fleste homøopater sluttet med dette, ville homøopati, ifølge denne 

definisjonen, ikke lenger være en del av alternativ behandling. Kiropraktikk er heller ikke 
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alternativ behandling ifølge denne definisjonen, noe det historisk og internasjonalt regnes 

som. Definisjonen er altså lite egnet som rettesnor i den intellektuelle debatten om alternativ 

behandling eller i dagligtalen. 

Lovteknisk har den nok likevel mye for seg. Per i dag stemmer kartet rimelig godt overens 

med terrenget. At kiropraktikk ikke vil omfattes av definisjonen, skyldes jo at myndighetene 

har dratt kiropraktikken inn i det offentlige helsetilbudet (noe vi kommer tilbake til senere). 

Desto viktigere blir det å skille mellom alternativ behandling i juridisk forstand og alternativ 

behandling i faktisk forstand. 

Dette gjør det krevende for politikere som skal diskutere alternativ behandling. Bør de holde 

seg til den juridiske diskusjonen eller den faktiske definisjonen? Svaret er at man må mestre 

begge deler. Man må både kunne si at kiropraktikk er en alternativ behandlingsform, fordi 

den deler mange karakteristikker med øvrige alternative behandlingsformer, men samtidig 

anerkjenne at kiropraktikk i dag er en del av det offentlige helsevesenet. 

 

Hvilke behandlinger finnes? 

Nifab – Norsk informasjonssenter for alternativ behandling – lister opp 54 ulike alternative 

behandlingsformer. Nettstedet alternativ.no, et bransjestyrt nettsted, oppgir 130 behandlings-

former. Begge disse nevner for eksempel yoga og massasje som alternativ behandling (noe 

som faller utenfor vår definisjon), og alternativ.no deler også opp i underkategorier som for 

eksempel hundemassasje, hestemassasje, babymassasje og massasje i barnehager. 

Det synes vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange alternative behandlingsformer som 

eksisterer i Norge. Nye former kan oppstå (som Akupunktur 2000, som ble lansert på en 

alternativmesse i Colombo i år 2000), og det finnes en rekke grener innenfor de ulike 

behandlingsretningene. De mest populære alternative behandlingsformene i Norge er 

akupunktur, kiropraktikk, homøopati, healing og soneterapi5. 

Nifab har kategorisert de ulike behandlingsformene inn i fire kategorier basert på teoriene 

bak ulike former for alternativ behandling: 

Kategori 1: Mind-body-behandling 

• Denne kategorien av behandlinger vektlegger at man ved hjelp av egne tanker og 

bevissthet kan påvirke sykdom. Vanlige kategorier her er meditasjon og musikkterapi. 
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Kategori 2: Behandling som bygger på kroppens egne biologiske prosesser 

• Denne gruppen baserer seg mye på kosthold, gjerne ved å anbefale sunn ernæring i 

svært høye doser. Ernæringsterapi, urtemedisin og Gerson-terapi (som blant annet 

anbefaler hyppig klystérog brukes som alternativ kreftbehandling) er eksempler på 

behandlinger innenfor denne gruppen. 

Kategori 3: Behandling som bygger på berøring og manipulasjon av kroppen 

• Denne gruppen mener at forstyrrelser enkelte steder i kroppen kan forstyrre andre 

deler av kroppen. Typiske former er soneterapi, naprapati, akupunktur og kiropraktikk 

i sin opprinnelige form. 

Kategori 4: Behandlinger som tar utgangspunkt i kroppens energisystem 

• Denne kategorien baseres på teorier om å kunne styrke kroppens evne til selv-

helbredelse, gjennom å påvirke kroppens energifelt. Vanlige behandlingsformer her 

er homøopati og healing. 

 

Nærmere om virkning 

Det finnes altså en skog av alternativ behandlingsmetoder. Noen har manglende 

dokumentert virkning, andre har svakt dokumentert virkning, og andre behandlinger krever at 

vi snur opp ned på alt vi vet om naturlover og universet for at de skal kunne ha en virkning. 

Dersom man ser på behandlingens art, er det derfor mer presist å spørre seg hvor alternativ 

behandlingen er, enn om noe er alternativt eller ikke. 

Det første spørsmålet blir om behandlingen har dokumentert effekt utover placebo. Her vil 

det meste av det vi kaller alternativ medisin eller behandling svikte. Den mest anerkjente 

måten å teste behandlingseffekt på, er gjennom randomiserte, dobbelt blindede tester (dvs. 

at verken den som utfører behandlingen, eller den som mottar behandlingen, vet om det er 

en narremedisin eller den aktuelle behandlingen som gis – og at utvalget av forsøkspersoner 

er helt tilfeldig)6. Derfor vet vi for eksempel at homøopatiske remedier ikke har dokumentert 

effekt7, mens den smertestillende medisinen paracetamol har effekt. 

Her vil enkelte alternative behandlere komme med en sentral innvending. For den 

akademiske medisinen er dobbelt blindede randomiserte forsøk den beste metodikken, og 

metaanalyser og systematiserte gjennomganger av flere slike forsøk vil være gullstandarden 

for å undersøke om behandlingen er effektiv. Homøopaten, derimot, vil mene at en slik 
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testing er helt irrelevant, fordi den homøopatiske behandlingen er individuell (derfor innledes 

for eksempel den homøopatiske behandlingen med et intervju). En homøopat vil ikke 

klassifisere pasienter i ulike sykdomskategorier som kan behandles med samme medisin. 

Derfor vil en sammenligning mellom legemidler og homøopatiske remedier skje på skole-

medisinens premisser, mener homøopaten.  

Når den akademiske medisinen i hovedsak legger denne typen testing til grunn, er det fordi 

dette er den metoden som best utelukker feilkilder. Dersom man for eksempel baserer 

testingen på ett enkelt tilfelle, vil ikke det fortelle så mye om hva som har skjedd. Diagnosen 

kan ha vært gal, pasienten kan ha blitt frisk av seg selv, andre medisiner som pasienten tok 

samtidig, kan ha gjort utslaget, pasienten kan ha forventet å bli bedre (placeboeffekten), 

pasienten kan ha forventet å bli dårligere (noceboeffekten) eller behandleren kan ha 

forventet et positivt resultat og dermed funnet det (kognitiv bias) – for å nevne noe. Dobbelt 

blindet randomisert testing er den måten man klarer å luke ut disse feilkildene på, hvilket er 

hovedgrunnen til at den moderne medisinen er mer effektiv i dag enn den var for 100 år 

siden. 

Et annet problem er at en del behandlingsmetoder, og kanskje særlig alternative, vanskelig 

lar seg teste på denne måten. Healere vil for eksempel kunne hevde at behandlerens egne 

evner er en vesentlig del av behandlingen. Dette vanskeliggjør testingen, fordi man aldri 

kan ”blinde” utøveren. Dessuten vil også healere hevde at det avhenger av pasienten: Noen 

er mer mottakelige for healing enn andre (noe som også gjelder for helserelatert behandling 

for øvrig). Et annet problem er at det finnes ulike grader av dokumentasjon. Også enkelte 

medisiner som gis innenfor helsevesenet vil kunne være i en gråsone hva gjelder resultater. 

Da kommer man til det andre spørsmålet, nemlig om behandlingen har en troverdig 

virkningsmekanisme. Det kan, som nevnt over, være vanskelig å teste om healing virker, 

men vi vet at det mangler en troverdig virkningsmekanisme. Dersom healing viser seg å ha 

effekt, snur dette opp ned på det meste av det vi vet om menneskekroppen. 

En viktig læresetning i vitenskapen, hentet fra sosiologen Marcelo Truzzi, er at ”extraordinary 

claims requires extraordinary proof” (ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis). 

Det er mindre grunn til å tro på en behandlingsform som verken har resultater å vise til eller 

en troverdig forklaringsmodell, enn en behandlingsform som har svake resultater, men som i 

det minste er tenkelig innenfor naturlovene.  

Troverdig forklaringsmekanisme: 

La oss ta eksemplet akupunktur: Dette er en behandlingsform som kommer fra Kina, og som 

i utgangspunktet var like alternativ som mye annet. Nålene skulle settes på bestemte steder 
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for å påvirke kroppens qi (livskraft eller livsenergi). Men qi er et begrep som ikke stemmer 

overens med hva vi vet om kroppen i dag og ville antagelig havnet i kategorien for ingen 

troverdig forklaringsmekanisme. Noen holder likevel fast ved denne klassiske formen for 

akupunktur. 

Når akupunktur i dag brukes i forbindelse med fødsel, brukes såkalt medisinsk akupunktur. 

Denne baserer seg på at qi ikke finnes, men at nålene stimulerer muskler og nerver og 

dermed lindrer smerter. Dette er en mer plausibel forklaring, men akkurat hvordan det å 

stikke en nål inn i en muskel eller en nerve påvirker disse i positiv forstand, og nøyaktig 

hvilken effekt det er ment å ha, vet vi ikke. Derfor vil det være mest presist å si at akupunktur 

har en delvis troverdig forklaringsmekanisme. 

Dokumentert effekt: 

Det finnes imidlertid dokumentasjon for at akupunktur har effekt på lindring av kvalme og 

smerter. Det er imidlertid uklart hvorvidt dette kan tilskrives placeboeffekten alene eller om 

det er noe mer. Store metaundersøkelser, der man samler rådata fra de beste studiene, 

tyder på at såkalte juksenåler (hvor man bare later som man stikker inn en nål) fungerer 

omtrent like godt som reell akupunktur. Dette peker på placeboeffekten. Dersom det likevel 

er ”noe mer”, burde dette i så fall kunne ha en presis forklaringsmodell, noe man mangler. 

Samlet sett tilhører akupunktur derfor alternativsfæren. 

Urtemedisin er vanskelig å plassere, all den tid noen urtemedisiner har dokumentert effekt, 

mens andre ikke har det. Noen mangler også en troverdig forklaringsmodell, mens andre har 

en troverdig forklaringsmodell. Det er også verdt å merke seg at urtemedisin ikke går 

gjennom de samme kravene til dosering og bivirkninger som konvensjonell medisin. Samlet 

sett havner derfor også urtemedisin i alternativsfæren. 

Med mer forskning kan det hende at noen behandlingsformer blir mindre alternative. Et nytt 

medisinsk produkt starter ofte med en troverdig forklaringsmodell, men uten dokumentert 

effekt. Med mer forskning kan man imidlertid gradvis få fastslått mer dokumentert effekt, og 

samtidig vil behandlingsformen bli mindre alternativ. 

En ny alternativ behandlingsform vil derimot ofte starte med en lite troverdig forklarings-

mekanisme, noe som igjen krever ekstraordinære bevis. Veien fra alternativ medisin til 

skolemedisin er derfor lang og tung. Det er relativt få eksempler på at dette er skjedd (stort 

sett gjelder dette urtemedisin som er blitt raffinert og forbedret), og det er grunn til å tro at de 

urtemedisinene som har potensiale som ordinær medisin, allerede er tatt inn. Dersom noen i 

dag har tro på at et stoff kan bekjempe sykdom, vil man teste det ut for å kunne patentere 
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det og dermed tjene penger på det. Dette er noe av helsegevinsten ved teknologi- og 

markedsutviklingen i verden de siste tiårene.  

 

Oppsummering Kapittel 1: 

Definisjonen som legges til grunn i det videre, er: Alternativ behandling er behandling uten 

plausibel forklaringsmodell og/eller dokumentert effekt, som har som formål å helbrede eller 

lindre sykdom og lidelser. 

Dette innebærer både at behandlingen retter seg mot sykdom, og at behandlingen utføres av 

en behandler. I tillegg vil de mer skjønnsmessige størrelsene ”plausibel forklaringsmodell” 

og ”dokumentert effekt” variere fra behandlingsform til behandlingsform. 

Basert på informasjon fra alternativbransjen selv, kan man anta at det finnes rundt hundre 

ulike alternative behandlingsformer i Norge. Disse deles inn etter kategoriene mind-body-

healing, kostholdsbehandling, manipulasjonsbehandling og energifeltbehandling. 
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2: BRUK I NORGE 

 

Omfang 

Allerede i 1994 spådde stortingspolitikerne at den alternative behandlingen kom til å ta en 

større plass i samfunnet. Stortingets sosialkomité uttalte: ”Med den økning i utdannelses-

institusjoner og kursvirksomhet som nå skjer innenfor dette feltet, vil tilbudet kunne vokse 

sterkt i årene fremover”8. 

Men hvor mange av oss bruker egentlig alternativ behandling? En vanlig påstand fra 

alternativbransjen er at halvparten av befolkningen går til alternativ behandling hvert år9.  

Her finnes det tall, men de varierer sterkt. De to siste undersøkelsene vi har er NAFKAM-

undersøkelsen 2012, og SSBs levekårsundersøkelse fra 2012. NAFKAM 2012 oppgir at 45,3 

prosent av befolkningen benytter alternativ behandling10. Ifølge SSBs levekårsundersøkelse 

fra 2012 har bare 10 prosent oppsøkt alternativ behandler innenfor de siste 12 månedene. 

Forskjellen er dramatisk. Her trengs det en opprydning. 

NAFKAM-undersøkelsen 2012: 

Det første tallet (45,3 prosent) inkluderer alle som har ”mottatt behandling fra behandler 

utenfor helsevesenet, og/eller fra helsepersonell innenfor helsevesenet, og/eller de hadde 

brukt selvhjelpsteknikker og/eller de har brukt urter/naturmidler som behandling”. Her ser vi 

med én gang at det er mye som faller utenfor definisjonen som her legges til grunn for 

alternativ behandling. 

At noen har brukt urter eller naturmidler faller utenfor definisjonen, fordi dette ikke nød-

vendiggjør en behandler. Selvhjelpsteknikker som yoga og meditasjon faller utenfor av 

samme grunn. 

Da er vi nede på 36,6 prosent som har ”mottatt behandling fra behandler utenfor helse-

vesenet, og/eller fra helsepersonell innenfor helsevesenet”. 

Likevel er også denne andelen for høy sammenholdt med den foreliggende definisjonen. Går 

man nærmere inn på hvilken behandling svarrespondentene har benyttet seg av, ser man at 

22,8 prosent brukte massasje. De aller fleste av oss bruker ikke massasje som behandling 

for sykdom eller lidelser, og tallet må derfor justeres ytterligere ned. 
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Gitt av alternativ behandler 
utenfor helsevesenet (%) 

Gitt av helsepersonell 
innenfor helsevesenet (%) 

Massasje 22,8 6,8 
Akupunktur 9,7 3,6 
Psykoterapi (ikke psykolog/psykiater) 1,0 1,1 
Homøopati 2,9 0,6 
Soneterapi 3,9 0,5 
Kinesiologi 1,5 0,4 
Healing 3,7 0,3 
Naturterapi 1,6 0,1 
Annet 4,4 0,0 
Kilde: NAFKAM-undersøkelsen 2012 
 

Likevel kan man ikke trekke 22,8 prosent fra totalen (36,6 prosent), ettersom enkelte av dem 

som har brukt massasje, også kan ha benyttet seg av alternative behandlingsformer. Dersom 

vi legger sammen andelen som oppgir at de bruker noen av de øvrige behandlingsformene, 

inkludert kategorien ”annet”, blir andelen 28,7 prosent. Dette er riktignok bare dem som har 

mottatt behandling utenfor helsevesenet. Legger man til andelen innenfor helsevesenet, blir 

totalen 35,3 prosent. 

Også denne andelen er antageligvis alt for høy, fordi respondentene kan ha brukt flere 

alternative behandlingsmetoder det siste året. NAFKAM-undersøkelsen hjelper derfor ikke til 

å komme fram til et reelt tall for hvor mange som bruker alternativ behandling hvert år etter 

definisjonen som tidligere er lagt til grunn. Vi vet bare at andelen er lavere enn 35,3 prosent. 

SSB-undersøkelsen 2012: 

SSBs levekårsundersøkelse har en annen tilnærming. Her stiller de både et generelt 

spørsmål og spesifikke spørsmål til spesifikke behandlinger. 

I 2010 svarte 10 prosent ja på spørsmålet ”Har du i løpet av de siste 12 måneder benyttet 

deg av noen form for alternativ behandler?”. Problemet med en slik spørsmålsstilling, er at 

svaret beror på om respondenten oppfatter behandlingen som alternativ eller ikke. Ettersom 

tallet er såpass lavt sammenlignet med andre undersøkelser, er det stor sannsynlighet for at 

dette er for lavt. 

SSB spør også om bruk av ulike behandlingsformer, men da om respondenten har vært hos 

en behandler som tilbyr denne behandlingsformen (i NAFKAM-undersøkelsen spørres det 

bare om man har benyttet seg av behandlingsformen). 

Da ser svarene slik ut: 
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 2008 (%) 2012 (%) 
Homøopat 1 1 
Akupunktør 5 5 
Fotsoneterapeut 2 2 
Aromaterapeut 3 2 
Massasjeterapeut 5 6 
Naprapat 2 3 
Osteopat 1 1 
Healer 2 2 
 

Her ser vi enkelte forskjeller fra NAFKAMs sammenstilling. For det første har ikke SSB 

inkludert psykoterapi. For det andre har SSB med naprapat og osteopat, som i NAFKAMs 

undersøkelse antagelig tas opp i behandlingsformene ”naturterapi”, ”kinesiologi” eller ”annet”. 

For det tredje har også SSB med massasje, men da som ”massasjeterapeut”. 

Begrepet ”terapeut” kan kanskje forklare hvorfor bare 6 prosent oppgir å ha benyttet seg av 

dette i SSBs undersøkelse, mens 22,8 prosent oppgir det samme i NAFKAMs undersøkelse. 

Gjør vi den samme øvelsen med SSBs undersøkelse som med NAFKAMs undersøkelse, får 

man totalandelen 22 prosent. Her er massasjeterapeut tatt med, fordi begrepet gir sterkere 

inntrykk av behandling enn ”massasje” eller ”massør”. 

Også dette tallet er alt for høyt, ettersom flere bruker flere behandlinger. I en mailkorre-

spondanse med ansvarlig for SSBs 2008-rapport, Jorun Ramm, har hun gjort utregningen 

vektet for frafall, og oppgir at 16 prosent av befolkningen (16 år +) har vært hos en eller flere 

av disse gruppene alternativbehandlere i 2012. Tallet er for øvrig det samme som SSB kom 

fram til i en lignende sammenstilling av levekårsundersøkelsen 2008. 

Det er imidlertid to svakheter også ved denne prosentandelen. For det første stiller man ikke 

spørsmål om ”annet”. Det finnes, som nevnt, en rekke behandlingsmetoder som ikke faller 

inn under disse kategoriene, og selv om de nevnte er de mest populære retningene, er de 

ikke uttømmende. Det er derfor grunn til å anta at tallet ligger noe høyere.  

For det andre inkluderer ikke andelen kiropraktikk. Kiropraktikk faller ikke inn under det 

norske lovverkets definisjon av alternativ behandling, men faller inn under denne rapportens 

definisjon. Andelen av befolkningen som gikk til kiropraktor i 2012 var ifølge SSBs 

levekårsundersøkelse 9 prosent. 

For den videre diskusjonen kan det derfor være rimelig å anta at den reelle andelen av 

befolkningen (over 16 år) som oppsøker og mottar alternativ behandling i løpet av ett år, 

ligger i området 16 prosent til 25 prosent. 
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Utvikling i Norge 

Det kan synes å være en etablert oppfatning at stadig flere benytter seg av alternativ 

behandling. NOU 1998: 21 Alternativ medisin (det regjeringsoppnevnte Aarbakke-utvalget), 

som laget bakgrunnen for dagens lov, konkluderte i alle fall med det: ”Andelen av den norske 

befolkning som en eller flere ganger i løpet av sitt liv har benyttet alternativmedisinsk 

behandler, har stadig vært stigende.” Påstanden ble begrunnet med referanse til ulike 

undersøkelser over flere år: 

År Kilde Noen gang Siste år Siste 14 dager 
1975 Helseundersøkelsen   0,4 (b) 
1977 Bruusgaard og Efskind 19 (c, e)   
1985 Helseundersøkelsen   1,4 (c) 
1991 Christie 25 (c, d)   
1994 A-pressens undersøkelse, mai 27 (c, f)   
1995 Helseundersøkelsen  13 (c, d)  
1997 Aarbakke-undersøkelsen, oktober 33 (c, d) 11 (c, d)  

(a) Bare de som hadde vært syke siste 14 dager ble spurt om de hadde oppsøkt alternativ behandler i løpet 
av disse siste 14 dager 

(b) Gjaldt bare urtemedisiner, homøopati, helbredelse ved spesielle evner/krefter samt helbredelse ved 
religiøs behandling 

(c) Kiropraktor er her inkludert 
(d) Gjelder den voksne befolkningen mellom 18 og 80 år 
(e) Gjelder den voksne befolkningen mellom 16 og 79 år 
(f) Gjelder befolkningen fra 0-79 år 

 

En slik sammenstilling er dårlig egnet til å si noe om utviklingen fra år til år, men kan si noe 

om en generell trend. Ser man i kolonnen ”siste år”, har det imidlertid vært en liten nedgang 

mellom 1995 og 1997. Utvalget forklarer dette med forskjell i spørsmålsstilling og 

konkluderer med at det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen mellom disse to årene. 

Går man til 2000-tallet, begynner tallmaterialet å bli lite sammenlignbart. De eneste som har 

stilt det samme spørsmålet over flere år er SSB gjennom levekårsundersøkelsen, nemlig om 

man har vært hos alternativ behandler siste år. Her ser vi at 9 prosent svarte ja i 2002, 10 

prosent svarte ja i 2005 og 10 prosent svarte ja i 2012. Dermed ser det ut som om 

utviklingen er relativt stabil. (Spørsmålet ble ikke stilt i levekårsundersøkelsen i 2008.) 

 2002 2005 2012 
Har du vært hos alternativ behandler siste år? 9 % 10 % 10 % 
Kilde: SSB 
 

Et problem med denne spørsmålsstillingen er, som nevnt, at svaret avhenger av hva 

respondentene selv legger i begrepet ”alternativ behandler”. Dette kan også endre seg i takt 

med endringer i holdninger til ulike behandlingsformer. 
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Den beste måten å se på utviklingen de senere årene, vil antagelig være å sammenholde 

utviklingen innenfor de mest populære behandlingsformene de senere årene. I SSBs 

helseundersøkelse fra 1995 ble det, på samme måte som i 2012, stilt spørsmål om hvorvidt 

man hadde vært til en konkret type alternativ behandler det siste året. 

 Alle 0-6 7-15 16-24 25-44 45-66 67-79 
Psykolog 2 1 2 2 3 2 1 
Fysioterapeut 11 4 3 8 13 17 15 
Kiropraktor 4 1 1 4 6 7 3 
Akupunktør 3 0 0 2 4 3 2 
Fotsoneterapeut 2 1 1 1 2 3 3 
Homøopat 2 1 2 1 2 2 3 
Naturmedisiner/andre 2 1 1 2 4 3 2 
 

Som man ser, har flere av behandlergruppene endret seg. Gruppene som er likelydende, er 

imidlertid kiropraktor, akupunktør, fotsoneterapeut og homøopat. Dette er også blant de mest 

populære alternative behandlingsformene. Tar man ut disse, får man følgende utvikling: 

 Helseundersøkelse 1995 (%) Levekårsundersøkelse 2012 (%) 
Kiropraktor 4 9 
Akupunktør 3 5 
Fotsoneterapeut 2 2 
Homøopat 2 1 
 

Kiropraktorer og akupunktører har ifølge disse to undersøkelsene blitt mer populære de siste 

17 årene, homøopati har blitt noe mindre populært, mens fotsoneterapeuter holder stø kurs. 

Når man i tillegg tar med tilfanget av nye og relativt populære retninger, som naprapati og 

osteopati, virker det sannsynlig at bruken av alternativ behandling har økt noe, men ikke at 

den har eksplodert etter avskaffelsen av kvaksalverloven – slik enkelte spådde. 

Dette er også konklusjonen til Jorun Ramm i SSB i en artikkel fra 2008: ”Selv om medienes 

omtale av feltet gir inntrykk av at markedet for alternativ behandling nærmest har eksplodert, 

viser statistikk at økningen innenfor utvalgte terapiformer som akupunktur, soneterapi og 

homeopati har vært relativt beskjeden over en tiårsperiode.” 

 

Omfang i andre land 

Det er krevende å sammenligne omfanget i Norge med omfanget i andre land, blant annet 

fordi ulike land har ulikt syn på hva som er alternativt. I Norge er for eksempel kiropraktikere 

å anse som helsepersonell, mens i Sverige og USA ses de på som alternative behandlere. I 

tillegg har vi det samme problemet som med NAFKAM-undersøkelsen fra 2012: Massasje og 
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andre velværebehandlinger tas med, på samme måte som yoga og andre selvhjelps-

teknikker. 

USA:  

• 38,1 prosent har, ifølge en rapport fra NCCAM (National Center for Complementary 

and Alternative Medicine), benyttet alternativ behandling i løpet av siste år. 

Mesteparten av dette er imidlertid massasje, kiropraktikk, kosthold, pusteøvelser, 

meditasjon og yoga. For eksempel benyttes akupunktur bare av 1,4 prosent av 

befolkningen (mot 5 prosent i Norge)11.  

Danmark:  

• 26,3 prosent oppgir å ha brukt en eller flere alternative behandlinger i løpet av siste år. 

Tallet inkluderer massasje, som ser ut til å være den mest populære behandlingen12.  

England:  

• 12,1 prosent oppgir å ha besøkt alternativ behandler i løpet av siste år. Tallet 

inkluderer massasje, som er den mest populære behandlingen13.  

Australia:  

• 44,1 prosent oppga å ha besøkt en alternativ behandler i løpet av siste år. Det er 

usikkert hvorvidt tallet inkluderer massasje14.  

Tallene sier ikke så mye om hvordan bruken er i Norge sammenlignet med resten av (den 

vestlige) verden, ettersom man inkluderer ulike behandlinger. Dessuten er det ikke 

usannsynlig at oversikten over hvor mange som bruker alternativ behandling er enklere 

tilgjengelig i de landene der dette er mye brukt, enn i de landene hvor alternativ behandling 

er mindre vanlig. 

Ut i fra de ovennevnte eksemplene kan det uansett være rimelig å trekke en slutning om at 

alternativ behandling verken er uvanlig mye eller uvanlig lite brukt i Norge. Verdens mest 

liberale lovverk har altså ikke gitt oss verdens største forekomst av alternativ behandling. 
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Hvem bruker alternativ behandling? 

Vi har ganske god oversikt over hvem som bruker alternativ behandling i Norge. Den typiske 

pasienten er kvinne, mellom 40 og 60 år, har høyere utdanning, bor i byen og tjener mellom 

200 000 og 350 000 kroner i året15.  

En undersøkelse for brukere av alternative behandlere i USA slår fast den samme trenden: 

Kvinner velger alternativt oftere enn menn, og bruken øker med høyere utdanning16. Denne 

slår i tillegg fast en korrelasjon mellom inntekt og bruk: Jo høyere inntekt, jo mer alternativ 

behandling. 

At kvinner er hyppigere brukere dokumenteres i så å si alle brukerundersøkelser. Dette er en 

graf fra SSBs levekårsundersøkelse 2012, som illustrerer hvem som oppgir at de har 

konsultert en alternativ behandler det siste året: 

 

Her ser vi at det er en differanse mellom kvinner og menn på 6 prosentpoeng. Dette er 

imidlertid ikke unikt for alternativ behandling. Sammenligner vi med hvem som har konsultert 

allmennlege i løpet av det siste året, får vi en lignende (faktisk noe større) kjønnsdifferanse: 
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En vanlig antakelse om dem som velger alternativ behandling, er at de er misfornøyde med 

helsevesenet og derfor ser etter en annen løsning. Ut fra SSBs levekårsundersøkelse for 

2008 (SSB har ennå ikke produsert en lignende artikkel for levekårsundersøkelsen 2012), 

kan det se ut som om dette er feil: Alternativbrukere har like stor tillit til legen sin som folk 

flest og føler i like stor grad at de blir tatt på alvor av helsevesenet17. Dette store bildet må 

imidlertid suppleres med en NAFKAM-studie der 13 kreftpasienter som hadde valgt alternativ 

behandling ble dybdeintervjuet. Halvparten av de intervjuede hadde valgt bort konvensjonell 

behandling, og oppga dårlig kommunikasjon med legen som en av årsakene18. 

Forøvrig skiller heller ikke brukere av alternativ behandling seg fra folk flest. De er ikke 

vesentlig sykere enn andre, og de er ikke mer misfornøyde med helsevesenet enn andre 

(tvert imot besøker de lege oftere enn gjennomsnittet19). Statistikken kan imidlertid skjule 

mange enkelthistorier, og det er ikke utenkelig at flere prøver alternativ behandling som 

en ”siste utvei”. 

En statistisk signifikant forskjell er at 66 prosent av dem som oppsøkte alternativbehandlere 

er kronikere, mens 57 prosent av befolkningen generelt oppgir at de har kronisk sykdom20. 

Dette stemmer godt overens med symptombildet hos dem som oppsøker alternative 

behandlere. De vanligste symptomene er smerter i kroppen, hodepine, tretthet og 

søvnproblemer21.  

  



civ i ta-rapport

25 
 

Hvorfor bruker vi alternativ behandling? 

Utover å se på statistikk over hvem som oppsøker alternative behandlere, vet vi ikke så mye 

om de konkrete årsakene. Vi vet ikke om de er mer religiøse enn andre, om de er mer åpne 

for nytenkning enn andre eller om andre sosiale faktorer spiller inn. Riktignok svarer 26 

prosent av brukere av alternativ behandling at legene gir dem for lite tid, mot 21 prosent i 

befolkningen for øvrig. Kanskje kan det ligge noe der. 

Forfatteren Gunnar Tjomlid, blant annet kjent som bloggeren CiviX, er en skeptiker som 

skriver mye og godt om alternativ behandling på sin blogg ”Saksynt”. Her avslører han 

feilaktige påstander fra alt fra kostholdsprodusenter til vaksinemotstandere. Ett av de mest 

interessante blogginnleggene hans handler imidlertid ikke om dette, men om å forsøke å 

sette seg inn i hvorfor man velger alternativ behandling. Han skriver blant annet: 

De kaller seg healere. Homeopater. Akupunktører. Soneterapeuter. Tankefeltterapeuter. Biopater. 
Magnetterapeuter. Naprapater. Reiki-massører. Urtemedisinere. Kvanteterapeuter. De har alle en 
medisin som kan ta bort dine smerter. Som kan lindre ditt utslett. Som kan gjøre dine astmaanfall 
sjeldnere og mildere. Som kan roe ned magen din. Som kan ta bort hodepinen og brystsmertene. 
Som kan bedre psoriasisen og leddgikten. Hvertfall litt. Hvertfall en stund. 
 
Medisinen heter omsorg. Den heter berøring. En liten flaske er merket med «empati». En pille har 
navnet «tid». Og de ser deg. De hører deg. Ikke bare hører de deg, men de lytter til deg. En norsk 
lege avbryter i snitt pasienten etter bare 18 sekunder. En homeopat lytter kanskje til deg i tyve 
minutter. Du får prate om dine problemer. Du blir hørt. Du blir sett. Helbredelsen har allerede 
startet.22 
  

Som nevnt er kronikere overrepresentert blant dem som bruker alternative behandlere. Det 

finnes to måter å se på dette på: Den ene er å si at dette er kynisk utnyttelse av mennesker 

med kroniske plager med behandling som ikke virker. Den andre måten å nærme seg 

problemstilling på, er at her får vi en innsikt i hvorfor vi som samfunn trenger alternativ 

behandling. 

Selv om den såkalte skolemedisinen stadig blir bedre i å kurere sykdom, er det også mye 

den ikke kan kurere. For eksempel har ingen, verken leger, fysioterapeuter, kiropraktorer 

eller andre, kommet opp med en kur mot kraftige ryggsmerter (gitt samlebetegnelsen 

lumbago). Slike smerter kan ha sammensatte årsaker, både fysiske og psykiske, uten at det 

gjør dem noe mindre hemmende. 

Gunn Hild Lem, enke etter Steinar Lem (tidligere leder av Framtiden i våre hender), er en av 

dem som har kjempet hardest mot alternative behandlere de senere årene. Mannen hennes 

hadde uhelbredelig kreft, og ble, ifølge Lem, tilbudt alle tenkelige og utenkelige behandlinger 

fra alternativmiljøet etter at han sto fram med sykdommen sin i Dagbladet. Likevel skriver 

hun i et innlegg på aftenposten.no: 
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Samtalene og omsorgen fra en terapeut med bedre tid enn legen har kan også ha en terapeutisk 
effekt. Jeg har selv hatt bekkenløsning i flere år med varierende smerter. Til slutt var det opptrening 
hos en dyktig fysioterapeut som fikk meg på beina igjen, men det var takket være en akupunktør, 
en kranio-sakral-terapeut og en chakramassør at jeg overvant fortvilelsen og klarte å komme meg 
på treningen. 
 

Det å bli sett, lyttet til, forstått og tatt på alvor – og det å få en forklaring på det du opplever 

(selv om den ikke nødvendigvis har hjemmel i vitenskapen) – kan være helt avgjørende for at 

man klarer å fungere i arbeidslivet og ellers. Alternativ behandling kan altså ha en effekt, om 

enn på en litt annen måte enn vi tradisjonelt ser på effekten av medisinsk behandling. Og en 

effekt det i praksis er umulig å måle.  

 

Placeboeffekten 

En effekt det likevel er mulig å måle, er placeboeffekten. Store norske leksikon definerer 

placeboeffekten som ”inaktiv behandling som kan gi positiv fysiologisk, atferdsmessig, 

emosjonell og kognitiv effekt på personen som benytter det, som et resultat av for-

ventning om effekt”. 

Så å si all behandling har placeboeffekt, skolemedisinsk behandling så vel som alternativ 

behandling. Når en ny medisin som skal virke for noe vi ikke har et alternativ for ennå, er 

målestokken at den må være bedre enn placeboeffekten. Ved randomiserte dobbelt blindede 

tester gir man halve utvalget sukkerpiller og det andre utvalget reell medisin – uten at verken 

behandler eller pasient vet hvem som får hva. 

Placeboeffekten er sterk, og den varierer i styrke. Vi vet for eksempel at to sukkerpiller har 

sterkere placeboeffekt enn én pille. En saltvannssprøyte har sterkere placeboeffekt enn to 

sukkerpiller. Det er også påvist ulik effekt basert på farge på pillene, men det er fortsatt 

knyttet stor usikkerhet til mye av placeboforskningen. 

Tidligere var det stort sett ikke annet enn en koffert full av placebo legene hadde å tilby. I dag 

blir det sett på som uetisk å benytte behandling utelukkende med placeboeffekt i 

helsevesenet. En begrunnelse for det er pasientens selvbestemmelsesrett – man skal vite 

hva man putter i kroppen sin. Dersom det ble kjent at helsevesenet benytter behandling man 

vet utelukkende har placeboeffekt, ville tilliten til helsevesenet kunne synke. Samtidig 

oppfordrer blant annet Norsk Helseinformatikk helsevesenet til å være empatiske og 

kommunisere godt med pasientene, blant annet fordi placeboeffekt kan styrke effekten av 

behandling23. 
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I alternativbransjen har man ikke de samme kvalene, selv om alternative behandlere naturlig 

nok ikke markedsfører seg med denne effekten. Tvert imot kan det å nevne placeboeffekten 

oppleves som et angrep på alternative behandlere, og det er da heller ikke. Placeboeffekten 

er viktig, og den er særlig effektfull for enkelte typer plager som smertereduksjon, kvalme-

reduksjon og stressreduksjon24. Utstrakt bruk av placeboeffekt kan likevel være hemmende i 

et selvbestemmelsesperspektiv, ettersom den nettopp baserer seg på en forventning av 

effekt utover placebo. 

 

Alternativ behandling og religion 

Enkelte skeptikere setter ofte likhetstegn mellom alternativ behandling og religion. Det er 

kanskje forklaringen bak at kampanjen ”Ingen liker å bli lurt”, som skulle avsløre alternative 

behandlingsutøvere som juksemakere, ble igangsatt av Human-Etisk Forbund. 

Alternativbransjen selv vil ofte argumentere mot en slik sammenligning25. Men det finnes 

likheter, noe flere forskere har påpekt26. Den mest nærliggende er den faktiske sammen-

smeltingen mellom religion og alternativ behandling opp gjennom historien. Jesus blir 

fremstilt som healer i bibelen. Selve bønneritualet, i alle fall når målet er å kurere fysisk syk-

dom, har elementer i seg som ligger tett opp til den foreliggende definisjonen av alternativ 

behandling. D. D Palmer, kiropraktikkens far, vurderte å gjøre kiropraktikken til religion, men 

slo senere dette fra seg.27 

På samme måte som flere ateister mener religion var vårt første forsøk på å forklare hvordan 

verden fungerte, var enkelte grener av det vi i dag kjenner som alternativbransjen blant våre 

første forsøk på å kurere sykdom. Særlig gjelder dette tradisjonelle behandlingsformer som 

folkemedisin eller tradisjonell kinesisk medisin (TKM). 

Faktisk var for eksempel homøopati en langt mer effektiv behandling enn skolemedisinen på 

1700- og 1800-tallet. Homøopatien hadde den fordelen at den ikke hadde effekt og derfor 

heller ikke tok livet av noen. Legenes årelating (som ville havnet i kjernen for den tidligere 

nevnte definisjonen av alternativ behandling) var ikke bare ineffektiv, den var også direkte 

farlig. Antagelig døde George Washington, USAs første president, av blodmangelen fra 

årelating28. I dag, noen hundre år senere, har imidlertid skolemedisinen forkastet årelatingen 

og stadig fornyet seg, mens homøopatien er basert på det samme teoretiske systemet29. 

En annen likhet kan være skepsisen til vitenskap og en mer åndelig basert tilnærming til vår 

helse. Dette vil riktignok variere fra retning til retning, og særlig de senere år har alternative 

utøvere hatt en mer vitenskapsvennlig tilnærming. Et av hovedargumentene fra 



civ i ta-rapport

28 
 

alternativbehandlerne i forbindelse med utarbeidelse av ny lov, var at vi trengte mer og bedre 

forskning for å bevise effekten, og at den manglende anerkjennelsen av alternativ behandling 

skyldtes at det forskes så mye mer på skolemedisin enn på alternativ behandling. 

En vesentlig parallell til religion er at selv om det ikke foreligger særlig sterke fysiske bevis 

for mye av bærebjelkene i de største religionene, på samme måte som det ikke finnes særlig 

sterke fysiske bevis for at bønn eller homøopati virker, finner mange mennesker trøst og 

hjelp både i religion og alternativ behandling. 

 

Religions- og meningsfriheten 

Nettopp derfor er parallellene til religionsfriheten, nesten uavhengig av hva man måtte mene 

om parallellen mellom religion og alternativ behandling, et viktig perspektiv å ha med seg i 

utformingen av politikken. 

Religionsfriheten har sitt utgangspunkt i meningsfriheten. Dette er en sentral liberal verdi, og 

den omfatter også retten til å velge den behandlingen du tror er best for deg. 

Derfor har vi for eksempel en lovfestet rett til å nekte å motta behandling. Det kan være å 

nekte å motta cellegift ved kreft, eller blodoverføring ved blodmangel. Derfor vil også et 

forslag om å forby all alternativ behandling (noen tror at kvaksalverloven gjorde det, men det 

er feil) være et alvorlig inngrep i meningsfriheten til den enkelte og en uakseptabel løsning i 

en liberal stat. 

En innvending mot å la meningsfriheten og religionsfriheten også gjelde for alternativ 

behandling, er at alternativbransjen er nettopp det – en bransje. De fleste alternative 

behandlere tjener penger på sin utøvelse. Mens religion hører hjemme i ideell sektor og 

sivilsamfunnet, hører alternativ behandling hjemme i markedet. Dette kan få konsekvenser 

for hvordan området bør reguleres. I et liberalt samfunn vil man ofte være mer tilbøyelig til å 

regulere markedet enn til å regulere folks tro og meninger. Dessuten vil markedet ofte 

reguleres med et annet formål (å sikre rettferdig konkurranse) enn religion (å sikre tros-

friheten). 

En slik motsetning kommer imidlertid litt til kort. Enkelte alternative behandlere mottar for 

eksempel ikke penger. Dessuten har flere religioner praktisert betaling. Avlat, betaling mot å 

havne i skjærsilden, har vært vanlig praksis i den katolske kirken. Fortsatt gir man frivillig 

kollekt i norske kirker. Innenfor mer moderne og karismatiske former for religion, kanskje 

særlig forbundet med USA, spiller brukerbetaling en vesentlig rolle for utøvelsen av 
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religionen. Religionen trer altså på visse områder inn i markedet, og alternativ behandling 

kan sies å inneholde litt av begge elementer. 

Det sentrale poenget er likevel at sterke begrensninger på utøvelse av alternativ behandling 

også vil legge sterke begrensninger på meningsfriheten og den enkeltes rett til å velge hva 

som er best for seg, som liberale i andre sammenhenger gjerne vil verne om. 

 

Oppsummering Kapittel 2: 

Rundt 20 prosent av den norske befolkningen benytter seg av alternativ behandling hvert år. 

Det er mindre enn NAFKAM legger til grunn, men samtidig mer enn SSB legger til grunn. 

De siste 10 årene har det ikke vært en merkbar vekst i bruken av alternativ behandling, til 

tross for innføringen av et noe mer liberalt lovverk. Fra 1994 og frem til i dag har det riktignok 

vært en markant økning innen de største retningene, men denne ser ut til å ha skjedd på 

1990-tallet og tidlig på 2000-tallet. 

Kvinner med høyere utdanning bosatt i byene er de typiske brukerne av alternativ behandling. 

Brukere av alternativ behandling går oftere til lege enn gjennomsnittet, og de har like høy tillit 

til helsevesenet som gjennomsnittet. Kronikere er overrepresentert blant brukerne. 

Religions- og meningsfriheten tilsier forsiktighet med forbud og reguleringer av alternativ 

behandling.   
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3: REGIMESKIFTET I 2003 

”Vi har verdens mest liberale lovgivning. I Norge kan nesten hvem som helst 
behandle nesten hvem som helst for hva som helst.” 

Vinjar Fønnebø, direktør i NAFKAM 

 

Kvaksalverloven 

Inntil 2004 ble alternativområdet regulert av kvaksalverloven av 1936. På samme måte som 

dagens lov (lov om alternativ behandling) var dette en straffelov. 

Kvaksalverloven var ikke, tross navnet, en svært restriktiv lov. Utgangspunktet var, som med 

dagens lov, at alle kan ”ta syke i kur”. Loven satte derimot ned en del begrensninger for 

andre enn legers mulighet til å gjøre dette. 

• Forbud mot å utgi seg som helsepersonell; ”gi sig noen titel eller betegnelse som er 

egnet til å få folk til å tro at han har rett til å utøve læge- eller tannlægevirksomhet”, jf.  

§ 1. 

• Forbud mot reklame. Unntatt: oplysning om navn, adresse og kontortid og en 

almindelig meddelelse om virksomhetens art, jf. § 2. 

• Forbud mot å gi reseptbelagt medisin, jf. § 3. 

• Forbud mot å behandle ” allmennfarlige smittsomme sykdommer”, samt ”kreft, 

sukkersyke, farlige anemier og struma med sykelige former”, jf. § 4 

• Man må ha oppholdt seg minst 10 år i landet og ikke være tidligere straffedømt for å 

kunne behandle, jf. § 5 

• Straffeansvar inntrer dersom man setter ”noens liv eller helbred for alvorlig fare, enten 

ved selve behandlingen eller ved at den syke undlater å søke kyndig hjelp”, jf. § 7. 

Av kritikere ble loven kritisert for ikke å bli fulgt. Av alternativbransjen ble loven kritisert for å 

være stigmatiserende og gammeldags. Av flere i det politiske miljøet ble loven, i alle fall 

indirekte, kritisert for å ikke ta innover seg potensialet til alternativ behandling. 

 

Aarbakke-utvalget 

Etter oppfordring fra Stortinget satte til slutt regjeringen Jagland (i 1997) ned Aarbakke-

utvalget, som fikk i oppdrag å ”drøfte hvorvidt ulike former for alternativ medisin bør ha en 

plass i tilknytning til det etablerte helsevesenet”, i tillegg til å utarbeide forslag til ny lovgivning. 
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Utvalget besto av jurister, leger og alternative behandlere. På tampen av 1998 kom NOU 

1998:21 Alternativ behandling. 

Dokumentet representerer det mest omfattende arbeidet som er gjort vedrørende alternativ 

behandling av det offisielle Norge, og det ble utgangspunktet for en rekke endringer i lovverk 

og kontrollmekanismer. 

Utvalget foreslo å avskaffe kvaksalverloven og kom med forslag til lov om alternativ 

behandling (denne ble til slutt vedtatt av Stortinget i 2000). I tillegg foreslo de en frivillig 

registerordning for alternative behandlere samt forslag om å opprette et forskningssenter for 

alternativ behandling. Alt dette ble tatt til følge. 

Opprinnelig ville utvalget at lovverket om alternativ behandling skulle inn i helse-

personelloven. Dette kan ses på som et utslag av et overbærende motiv om å sammen-

smelte den alternative behandlingen med den øvrige behandlingen i helsevesenet. 

Resultatet ble i stedet en egen lovgivning, utformet som en straffelov – på lik linje som 

kvaksalverloven. 

 

Lov om alternativ behandling 

Den nye loven er stort sett en modernisering av kvaksalverloven og viderefører de fleste 

forbudene. Det uuttalte utgangspunktet er også her at alle kan behandle alle. Følgende 

restriksjoner ble videreført: 

• Forbud mot å utgi seg som helsepersonell, jf. § 8. 

• Forbud mot reklame som overstiger en ”nøktern og saklig beskrivelse av 

virksomhetens art”, jf. § 8. 

• Forbud mot å behandle ” allmennfarlige smittsomme sykdommer”, jf. § 6 – gitt visse 

forutsetninger. 

• Straffeansvar inntrer, dersom man grovt eller uaktsomt eller medvirker til overtredelse 

av bestemmelser i loven, eller utsetter ”noens liv eller helbred for alvorlig fare, enten 

ved selve behandlingen eller ved at den syke unnlater å søke kyndig hjelp”, jf. § 9. 

Kun to reguleringer er tatt ut av loven, nemlig forbudet mot å gi reseptlagt medisin (som 

følger av andre lover), og kravet om at man må ha oppholdt seg minst 10 år i landet og ikke 

tidligere være straffedømt for å kunne gi behandling. 

Særlig det siste kravet er et godt eksempel på at kvaksalverloven var utdatert. For det første 

rammet det antageligvis også sykepleiere og hjelpepleiere (ettersom loven gjaldt alle som 



civ i ta-rapport

32 
 

ikke var lege, tannlege, psykolog eller kiropraktor). For det andre viser den at loven var 

beregnet på en annen tid, der omreisende sjarlataner var omfattet av loven i like stor grad 

som helseentusiaster fra det indre Østlandet. 

I tillegg kom et nytt lovpålegg inn, nemlig at alternative behandlere ble underlagt de samme 

regler for taushetsplikt som vanlig helsepersonell, jf. § 4. 

Den vesentlige forskjellen er imidlertid at lov om alternativ behandling nå tillater behandling 

av mennesker med allmennfarlige, smittsomme sykdommer og alvorlig sykdom, under gitte 

omstendigheter. 

 

Bør kvaksalverloven gjeninnføres? 

Med jevne mellomrom argumenteres det for å gjeninnføre kvaksalverloven 30 , særlig i 

forbindelse med skrekkoppslag om feilbehandling eller innpåslitne alternativbehandlere. Det 

er grunn til å spørre om ikke argumentasjonen bygger på en misoppfatning av hva 

kvaksalverloven faktisk var – at man tenker at kvaksalverloven forbød det meste, mens den 

nye loven tillater det meste. Det stemmer ikke. 

Riktignok tillot ikke kvaksalverloven behandling av alvorlig syke. I tillegg kan det nevnes at 

navnet på loven i seg selv var mer stigmatiserende overfor alternativbehandlere, og bygget 

oppunder virkelighetsoppfatningen mange motstandere av alternativbransjen har. 

Samtidig er alternativloven mer restriktiv enn forgjengeren på flere områder. Blant annet 

stiller den krav om taushetsplikt. Markedsføringsforskriften til alternativ behandlingsloven går 

antagelig lenger, og er i alle fall langt mer detaljert, enn tidligere lovgivning. I tillegg kan det 

hevdes at hele lovens intensjon om å gjøre alternativbransjen mer husvarm, men samtidig 

mer stueren, stiller større forventninger til behandlerne gjennom den frivillige register-

ordningen. 

Altså var kvaksalverloven i hovedsak mer restriktiv på ett område: Den tillot ikke behandling 

av alvorlige, livstruende og ”allmennfarlige, smittsomme sykdommer”. Den nye loven tillater 

begge deler, med gitte restriksjoner. For behandling av ”allmennfarlige, smittsomme 

sykdommer” tillates behandling dersom formålet ikke er helbredelse. For ”alvorlig 

sykdommer og lidelser” tillates behandling også med formål om helbredelse, dersom det 

skjer i samråd med pasientens lege, jf. § 7.  

Antagelig er det å gjeninnføre et forbud mot dette mange sikter til når de vil ”gjeninnføre 

kvaksalverloven”. Spørsmålet blir om det er et godt forslag. 
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Hovedargumentet som ble brukt for en slik lovendring var pasientenes selvbestemmelsesrett 

(Aarbakke-utvalget s. 324). Forarbeidene peker på at myndige mennesker allerede har lov til 

å velge bort helsebehandling, gitt at vilkårene for å anvende tvangsbestemmelser ikke 

foreligger. De viser også til pasienter med alvorlige sykdommer som oppgir økt livskvalitet og 

økt velbefinnende etter alternative behandlingsformer. 

Motargumentet er selvfølgelig at denne valgfriheten ikke er reell. Alvorlig syke mennesker vil 

gjøre alt for å leve. Historien om Gunn Hild Lem illustrerer dette godt. Hennes mann (Steinar 

Lem, tidligere leder for Fremtiden i våre hender) ble diagnostisert med uhelbredelig kreft. 

Deretter ble han tilbudt dyr og udokumentert behandling fra alternativbransjen. Når man vet 

at det er stor sannsynlighet for at man skal dø, vil mange prøve ut alternativ behandling i et 

siste desperat forsøk31. Når dødssyke mennesker bruker tusenvis av kroner på misteltein-

injeksjoner, har det definitivt karakter av utnyttelse. 

Men det går også an å se på alternativ behandling av alvorlig syke som et gode. Selv om 

man mener det er intellektuelt problematisk, kan man ikke overse de menneskene som 

faktisk føler at de får trøst og hjelp av dette. Parallellen til religion og religionsfrihet er slik sett 

slående, noe som drøftes i det foregående kapittelet. 

Formålet med lovgivningen må altså være å kombinere hensynet til valgfrihet med hensynet 

til pasientsikkerhet. 

Spørsmålet kan også belyses fra en annen, og mer liberal, side. Bør det i det hele tatt legges 

begrensninger på hvem en alternativ behandler kan, og ikke kan, behandle? Bør alternativ 

behandlingslovens §§ 6 og 7 oppheves? 

Dagens unntak er som nevnt for pasienter med ”allmennfarlige smittsomme sykdommer” (§ 

6) og med ”alvorlige sykdommer og lidelser” (§ 7). 

Begrunnelsen for at alternative behandlere ikke kan behandle mennesker som nevnt i § 6, er 

legitim i et liberalt perspektiv: Behandlinger som omfattes av alternativ behandlingsloven har 

som hovedregel ikke dokumentert effekt. Dersom man tillater disse å behandle svært 

smittsomme sykdommer, vil ikke manglende effektiv behandling bare ramme pasienten, men 

også den pasienten vil kunne smitte. Slik sett kan unntaket i § 6 vel så mye forstås som et 

vern for en tredje part, som for pasienten selv. 

Begrunnelsen for unntaket i § 7 er nok mer paternalistisk: Ettersom behandlingene som 

omfattes av loven stort sett mangler dokumentert effekt, ønsker vi ikke at mennesker som 

står overfor en alvorlig og/eller livstruende sykdom, skal behandles av ukyndige. Selv om 

loven inneholder en rekke unntak, er dette like fullt en begrensning på pasientens 
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selvbestemmelsesrett og på den alternative behandlerens handlefrihet. Reguleringen er 

begrunnet i at ”pasienter med alvorlige sykdommer eller lidelser ofte vil være i en spesielt 

sårbar situasjon, og som følge av dette vil ha behov for ekstra beskyttelse” (Ot.prp. nr. 27 

2002-2003 S. 143). 

Dette kan enkelt ses på som en innskrenking av den enkelte pasients meningsfrihet og 

autonomi. Mot dette kan det, som nevnt, innvendes at denne valgfriheten ikke er reell. Men 

det finnes også en annen – prinsipiell – innvending her. 

Retten til liv er en grunnleggende rettighet, blant annet slått fast i den europeiske menneske-

rettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 2. Dette innebærer både en negativ forpliktelse, 

gjennom at staten forpliktes til ikke å ta liv, men også en positiv forpliktelse til å sørge for at 

liv ikke går tapt. Når noen er alvorlig syke, innebærer dette som regel en fare for livet eller 

livskvaliteten. Derfor kan en regulering av alternativbehandleres tilgang til å behandle alvorlig 

syke forsvares med menneskeverdet. Slik sett vil en prinsipiell begrunnelse ligne på 

begrunnelsen for ikke å tillate aktiv dødshjelp. Det handler om vern av menneskeverdet. 

Uavhengig av formålene som ligger bak regelverket, bør også lovverket ta innover seg de 

praktiske konsekvensene av lovgivningen. En konservativ innsikt er at ikke bare loven i seg 

selv, men også lovens legitimitet, har innvirkning på hvor effektiv loven er som verktøy. Altså 

må et avgjørende perspektiv være hvilket lovverk som er best i praksis.  

Dersom målet er å redusere antall behandlinger av alvorlige syke mennesker, kan et forbud 

ha noe for seg. Det kan virke avskrekkende både for utøvere og pasienter. Likevel er det 

grunn til å tro at det ikke vil ha særlig stor effekt. For det første fordi behandlerne (i alle fall 

stort sett) er hellig overbevist om at deres behandling virker. Det kanskje sterkeste 

vitnesbyrdet på dette er de amerikanske homøopatene som reiste til Vest-Afrika for å kurere 

Ebola høsten 201432. Når du er i besittelse av en egenskap, en teknikk eller et produkt som 

du tror kan redde liv, vil ikke nødvendigvis et lovforbud stanse deg. 

For det andre fordi alvorlig syke som selv tror at alternativ behandling kan ha noe for seg, 

ikke vil la et lovforbud stå i veien for å overleve eller å bli kvitt alvorlige plager. Resultatet av 

et lovforbud vil da være at man har gjort en rekke alvorlig syke mennesker, samt dem som vil 

hjelpe dem, til forbrytere. Dette er igjen egnet til å svekke lovverkets legitimitet som helhet. I 

tillegg har vi da et lovverk som aktivt reduserer meningsfriheten til alle landets syke, uten 

vesentlige resultater. 

Vi vet at mange med alvorlige sykdommer søker alternativ behandling. Det kommer de til å 

gjøre, uavhengig av om det er lovlig eller ikke. Da er det antagelig bedre at lovverket tar 

innover seg dette, men sørger for at det kan skje i tryggest mulige rammer. Dagens 
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lovgivning sier kort fortalt at dersom du er kreftsyk, har ingen behandler lov til å kontakte deg, 

men du har lov til å oppsøke behandleren selv. Forutsetningen for at den alternative 

behandleren kan behandle deg, er at det skjer i ”samarbeid eller samforståelse” med legen 

din, jf. § 7 tredje ledd. 

§§ 6 og 7 annet ledd – et smutthull: 

I §§ 6 og 7 andre ledd finner vi imidlertid et unntak fra denne ordningen, nemlig at dersom 

behandlingen ”utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av 

sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å 

styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse”, skal den unntas fra begrens-

ningene i første ledd. 

Her kommer vi til noe av kjernen i konflikten mellom skolemedisineres og alternative 

behandleres syn på vitenskap. 

La oss igjen, for eksempelets skyld, ta for oss kreft. Det er altså ikke lov å tilby behandling for 

kreft uten legens velsignelse. Dette stemmer også overens med markedsføringsforbudet, 

fordi det ikke er påvist at kreft kan kureres av alternativ behandling. 

Derimot er det lov å lindre eller dempe symptomer som følge av kreften. Dette kan være 

kraftige smerter, eller kvalme. Symptomer – eller plager – vil ofte være subjektive, og det 

synes rimelig at det skal være anledning til dette. Det samme gjelder plager knyttet til 

behandlingen. Hvis du synes akupunktur hjelper mot kvalmen du får av cellegiftbehandlingen, 

kan du gå til en alternativ behandler for dette. 

Problemet oppstår imidlertid i lovtekstens neste bisetning: ”har som formål å styrke kroppens 

immunforsvar eller evne til selvhelbredelse”. 

For dem som har sett en alternativ behandler forklare virksomheten sin, eller lest om de ulike 

kategoriene av alternativ behandling i kapittelet ovenfor, er ”styrke kroppens immunforsvar” 

og kroppens ”evne til selvhelbredelse” svært vanlige begreper. Faktisk er det få alternative 

retninger som hevder å ha en kur i medisinsk forstand. I stedet avvises det tradisjonelle 

perspektivet på behandling, og alt fra healere til homøopater understreker en mer ”helhetlig 

tilnærming” til helse og hevder deres metoder nettopp stimulerer kroppens evne til 

selvhelbredelse og til å styrke immunforsvaret. 

Vitenskapelig gir dette lite mening. Kroppen er allerede selvhelbredende, og alternativ 

behandling gjør den ikke mer selvhelbredende 33. Tilsvarende går det ikke an å ”styrke 

immunforsvaret”. Immunforsvaret er en blanding av en rekke ulike komponenter og er mest 

effektivt når det er i balanse. Hvis det går i ubalanse den ene veien (la oss kalle 
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det ”svakere”), blir vi lettere syke. Dersom det går den andre veien (la oss kalle 

det ”sterkere”), får vi allergier eller autoimmune sykdommer. 

Ved å putte dette unntaket inn i lovteksten, har man i praksis sørget for at legen blir 

overflødig i de aller fleste tilfeller. 

I en lagmannsrettsdom fra 2006 (LG. 2006 s. 40058) ble en healer frifunnet for brudd på 

alternativ behandlerlovens §§ 6 og 7, nettopp med begrunnelse i dette unntaket. Blant 

tilfellene han var tiltalt for, var en diagnostisering og behandling av en kvinne for ”borelia 

(bakterie fra flått) i hjernen”. Førstevoterende uttalte at lagmannsretten ser ”undersøkinga 

med måleinstrumentet og kuren heller ikkje som ei behandling som beinveges var retta mot å 

fjerna borreliabakteriane hjå pasienten, men eit opplegg som eine gjekk ut på å styrkja 

immunforsvaret og evna hennar til sjølvheiling, jf § 7 annet ledd i lov om alternativ 

behandling.”  

Dommen kan tyde på at lovverket ikke bare har et smutthull i teorien, men at dette også gjør 

seg gjeldende i praksis.  

Utover dette svarer lovverket stort sett på de utfordringer og problemstillinger kritikere har. 

Det finnes innlegg på sosiale medier som påstår at sølvvann kan kurere HIV. Det florerer av 

historier om kreftpasienter som har blitt oppsøkt av alternativbehandlere på telefon og mail. 

Innledningsvis leste vi om Dr. Hamer, som oppfordrer alvorlig syke pasienter til å avslutte 

skolemedisinsk behandling. 

Alt dette er ulovlig etter dagens lovverk. Lovverket ligger antagelig tett opp mot det vi kan 

kalle den ”allmenne rettsfølelsen”, og ser ut til å balansere ulike hensyn som retten til 

valgfrihet kontra beskyttelse av forbrukeren relativt godt. 

 

Øvrige endringer: NAFKAM og registerordning 

I tillegg til at vi fikk ny lovgivning, skjedde det to andre vesentlige endringer som en direkte 

konsekvens av Aarbakke-utvalget: Opprettelsen av NAFKAM og den frivillige 

registerordningen. NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innenfor komplementær og 

alternativ behandling – ble faktisk opprettet i år 2000, fire år før lovendringen trådte i kraft, og 

etter hvert underlagt Universitetet i Tromsø. I mai 2007 ble forskningssenterets 

informasjonsportal Nifab opprettet. 

NAFKAM og Nifab drøftes nærmere i kapitel 6. 
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Registerordningen: 

Den frivillige registerordningen er underlagt Brønnøysundsregisteret. I skrivende stund er det 

til sammen 3136 registrerte utøvere i registeret34. 

Formålet med registerordningen er å øke seriøsiteten blant utøverne og sikre 

pasientsikkerheten. Det stilles en rekke krav til utøvere som er registrert i det frivillige 

registeret, blant annet at man er del av en registrert utøverorganisasjon og holder 

forretningsmessig orden i driften35. 

Likevel stilles det ingen kompetansemessige krav til å bli registrert utøver. At en alternativ 

behandler er registrert, sier altså ikke noe om behandlingskompetansen til vedkommende. 

Dette foreslår nå NAFKAM og Forbrukerombudet å endre – et forslag det hefter betydelige 

benkeligheter ved. Mer om dette i kapittel 5.  

 

Oppsummering Kapittel 3: 

Kvaksalverloven bør ikke gjeninnføres. Den nye alternativ behandlingsloven er en 

modernisering av lovverket mer enn en liberalisering. Det tydeligste liberaliseringsgrepet er 

at man nå har lov til å behandle alvorlig sykdom, gitt at dette skjer i samråd med lege. Her 

har imidlertid lovgiver sørget for et smutthull i lovgivningen, som gir anledning til å behandle 

alvorlig og smittefarlig sykdom, dersom formålet er å styrke immunforsvaret eller kroppens 

evne til selvhelbredelse. 

Både politikere, alternativbransjen og Aarbakke-utvalget hadde i overkant positive 

forventninger til hva som kunne komme ut av lovendringen. Lovendringsprosessen var til 

dels drevet av urealistiske motiver, som at helsevesenet og alternativbransjen skulle lære av 

hverandre, men utfallet ble likevel relativt godt. 
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4: LOVVERKET I NORDEN OG TYSKLAND 

I Norge sammenligner vi oss ofte med de andre nordiske landene. Her er derfor en 

skjematisk sammenstilling av den juridiske situasjonen for alternativ behandling i Norden. 

Tyskland er også tatt med, ettersom dette er et land det refereres ofte til blant utøvere og 

brukere. Kilde: NAFKAM: CAM in European countries36.  

Alternativ behandling i Norge 
Reguleres gjennom: Egen lovgivning 
Kan utføres av: Alle 
Av helsepersonell: Ja 
Krav til utøvere: Frivillig register som stiller krav til forsvarlig drift 
Kan gis til: Alle, men begrensninger for alvorlig syke og smittsomme 

sykdommer 
Tilsynsmyndighet: Helsetilsynet innenfor helsevesenet. Forbrukerombudet 

for markedsføring. Organisasjonene for behandling. 
Finansiering: Momsfritak for utøvere dersom registrert. Pasienter får 

dekket dersom det utføres av helsepersonell på sykehus 
Retninger i helsevesenet: Kiropraktikk regnes som en del av helsevesenet. 
 
Alternativ behandling i Finland 
Reguleres gjennom: Helselovgivningen 
Kan utføres av: Alle 
Av helsepersonell: Retningslinjer om at det er uetisk å tilby behandling som 

ikke er ”generally accepted”, men dette kontrolleres ikke. 
Kan gis til: Alle 
Tilsynsmyndighet: Helse- og velferdstilsyn for helsevesenet og kiropraktorer, 

naprapater, osteopater og massører. Ingen andre 
reguleres. 

Finansiering: De registrerte yrkesgruppene er finansiert av staten 
dersom gitt i samråd med lege. Konsultasjoner innenfor 
alternativbransjen er også dekket. 

Retninger i helsevesenet: Kiropraktikk, naprapti og osteopati 
 
Alternativ behandling i Sverige 
Reguleres gjennom: Helselovgivningen 
Kan utføres av: Alle 
Av helsepersonell: Nei. Skal praktisere i henhold til ”vitenskap og evidens”. 

Derfor ikke lov for helsepersonell å bruke eller anbefale 
alternativ behandling som ikke er vitenskapsbasert. 
Unntak: Dersom pasienten ber om det, det ikke finnes 
noen konvensjonell behandling og det gis sammen med 
konvensjonell behandling, samt at denne er trygg. 

Kan gis til: Ikke regulert, men ikke i sammenheng med smittsomme 
sykdommer, kreft, bedøvelse, radiologisk behandling, barn 
under 8 år eller justering av kontaktlinser (!) 

Tilsynsmyndighet: Helse- og velferdstilsynet 
Finansiering: Ingenting dekkes dersom gitt utenfor helsevesenet. 

Akupunktur dekket dersom utført av helsevesenet, typisk i 
forbindelse med smertelindring og kvalme. 

Retninger i helsevesenet: Kiropraktikere og naprapater ansett som en del av 
helsevesenet. Vidar-klinikken er et antroposofisk sykehus 
med spesiell tillatelse fra sosialministeren. 
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Alternativ behandling i Danmark 
Reguleres gjennom: Helselovgivningen 
Kan utføres av: Alle 
Av helsepersonell: Ja 
Krav til utøvere: Frivillig register som stiller krav til veldefinerte kriterier for 

utdanning og medlemskap av en organisasjon for 
behandlere som tar de nødvendige oppgavene for 
registrering og vedlikehold av registre. 

Tilsynsmyndighet: Sundhetsstyrelsen, tilsvarer helsevesenet 
Finansiering: Momskompensasjon stilt opp mot fagkrav. De registrerte 

yrkesgruppene er finansiert av staten dersom gitt i samråd 
med lege. Konsultasjoner innen alternativbransjen er 
dekket. 

Retninger i helsevesenet: Kiropraktikk regnes som en del av helsevesenet. 
 
Alternativ behandling i Tyskland 
Reguleres gjennom: Egen lovgivning 
Kan utføres av: ”Heilpraktikere” og helsevesenet. ”Heilpraktikere” er 

behandlere som har fått en spesiell tillatelse fra 
myndighetene til å behandle, uten medisinutdannelse. 
Dette er i praksis godkjente alternative behandlere. Ingen 
andre kan utføre behandling i Tyskland. 

Av helsepersonell: Ja 
Krav til utøvere: ”Heilpraktikere” må blant annet være 26 år, ha tysk 

statsborgerskap og ikke mangle moralsk pålitelighet. I 
tillegg må man ha fullført en godkjent utdannelse. 

Tilsynsmyndighet: Organisasjonene selv stiller spesifikke krav til opplæring, 
profesjonell kodeks og rutiner for klaging.  

Finansiering: Statlige forsikringsselskaper refunderer akupunktur, men 
bare for kroniske knesmerter og kronisk lumbago. 

Retninger i helsevesenet: Kiropraktikk regnes som en del av helsevesenet. 
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5: POLITISKE PROBLEMSTILLINGER 

Det har gått over 10 år siden den forrige store endringen i lovverket og kontrollregimet rundt 

alternativ behandling. Som nevnt foran, var mange av endringene fornuftige. Det er likevel 

behov for en opprydning. Små inkonsekvenser gjør at lovverket har dårligere forutsetninger 

for å leve opp til de bakenforliggende formålene. Og Forbrukerombudet, som har tilsyns-

ansvar med markedsføringsforskriften, mener at regelverket bør forbedres37. 

 

Hva er problemet? 

I kapittel 3 konkluderes det med at lovverket er relativt godt, og at forbruket er relativt stabilt. 

Så hva er egentlig problemet? 

Lovbrudd: 

Selv om lovverket virker rimelig og tilpasset virkeligheten, vet vi at det blir brutt. Hver gang 

Forbrukerombudet går gjennom markedsføringsforskriften, finner det en rekke klare brudd. 

Sist i april 2014, da 30 aktører fikk pålegg om å endre markedsføringen sin38.  

Samtidig er dette et tegn på at tilsynet fungerer. De som bryter loven, får bøter. De fleste 

alternative behandlere holder seg innenfor loven når de markedsfører, og Forbrukerombudet 

avdekket færre brudd i år enn ved tilsvarende undersøkelser tidligere. Men som en tidligere 

kreftpasient kommenterte: Én ting er hva de sier på nettsiden, en annen ting er hva de sier 

når de ringer deg. 

Dette utsagnet peker på to ulike lovbrudd. Dersom alternative behandlere lover mer enn de 

kan holde i muntlige samtaler med potensielle pasienter, er dette ulovlig. Men det er svært 

vanskelig å bevise. 

Det andre lovbruddet er å oppsøke alvorlig syke mennesker for å tilby behandling. Dette er 

ikke lov. Likevel vet vi at det skjer. Kreftforeningen bekrefter at de får mange henvendelser 

fra kreftsyke som har blitt oppsøkt av blant annet healere39.  

Manglende kontroll: 

En vanlig påstand om alternativ behandlings-regimet er at lovverket er godt nok, det er 

oppfølgingen og håndteringen av lovverket som er problemet. Påstanden har noe for seg. 
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For det første vet vi at dette ikke er en prioritert oppgave for politi og påtalemyndigheter. Det 

er forståelig. Saker som drap, narkotika og vold blir prioritert, og bør prioriteres, høyere enn 

regulering av alternative behandlere. 

For det andre er det ikke særlig mange anmeldelser. Siden 2009 har det vært totalt 11 

anmeldelser med utgangspunkt i lov om alternativ behandling40. Ingen av disse har ført til 

domfellelse. Dette kan skyldes mye, for eksempel at det rett og slett ikke er begått flere 

lovbrudd. En annen forklaring kan være at ofre er døde. Brudd på alternativ behandlings-

loven skjer når alvorlig eller svært smittefarlige sykdommer behandles. Alvorlige sykdommer 

er gjerne alvorlige, fordi de er livstruende. 

For det tredje er det ingen tilsynsmyndighet som har ansvar for å kontrollere om behandlerne 

følger loven eller ikke, foruten Forbrukerombudets tilsyn med markedsføringsforskriften. 

Healer-saken i Trøndelag: 

Helsetilsynet anmelder lovbrudd som helsevesenet oppdager i forbindelse med sin 

behandling, eller som Helsetilsynet gjøres oppmerksom på på andre måter. De har i så 

tilfelle også en rett til å begjære påtale, noe de har gjort 11 ganger siden 2005. 

Nettopp dette har skjedd i en sak fra 2014, der det er tatt ut tiltale mot en healer i Nord-

Trøndelag. Ifølge tiltalen fra politiet skal healeren ha behandlet en terminal kreftsyk kvinne, 

overtalt henne til å takke nei til cellegiftbehandlingen som legene anbefalte (som lindrende 

og muligens livsforlengende behandling) og tatt en høy pris for dette. Saken skal opp i 

tingretten i november 201441. Avhengig av utfallet kan rettssaken bane vei for en ny og mer 

avklart rettsorden.  

Med mindre retten her skulle komme til at unntaket i § 7 andre ledd (det tidligere omtalte 

smutthullet) kommer til anvendelse, ved at behandlingen hadde som formål å styrke 

kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse, er dette et klart brudd på loven. I så fall 

vil både helsepersonell, Helsetilsynet og påtalemyndighet få en rettesnor for senere, 

lignende saker.  

Svakt forbrukervern: 

Et tredje problem, som Forbrukerombudet ettertrykkelig har påpekt, er at pasienter ikke har 

det samme rettslige vernet når de oppsøker alternativ behandling som de har når de 

oppsøker helsevesenet. Man har derfor svært mye dårligere rettigheter dersom man blir 

feilbehandlet av en alternativ behandler, enn dersom man blir behandlet av helsepersonell. 

Samtlige av disse utfordringene vil forsøkes besvart i de følgende kapitlene. 
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Hva ønsker bransjen selv? 

Alternativbransjen er svært mangfoldig: Det finnes ulike behandlingsformer, med ulike teorier, 

som legges til grunn. Noen retninger er store, andre er små. I tillegg kreves det lite for å bli 

registrert som en ny organisasjon. Dersom man er misfornøyd med organisasjonen man er 

medlem av, er det enkelt å starte en ny organisasjon. Dette har ført til mange forskjellige 

stemmer innenfor alternativbransjen. 

Likevel er det særlig to hovedhensyn som ser ut til å gå igjen når aktører i bransjen uttaler 

seg – enten i politiske høringer eller i samfunnsdebatten – om sine egne behandlingsformer. 

Det ene er et ønske om legitimitet og anerkjennelse. Dette ønsket er forståelig. Selv om de 

færreste alternative behandlingsformer har dokumentert effekt, mener de aller fleste 

alternative behandlere at nettopp deres behandling har reell effekt. Ethvert normalt 

menneske som har en metode eller evne som man mener kan helbrede mennesker, vil 

ønske at flere får vite om behandlingen. Og når noen ikke anerkjenner det du holder på med, 

vil det føles som et hardt angrep – både på det du tror på, men også på dine pasienter. 

Enhver form for legitimering fra myndigheter eller helsevesen vil derfor styrke din 

gjennomslagskraft, og dermed også gi deg muligheten til å hjelpe flere mennesker. 

Kombinert med ønsket om legitimitet finner vi et annet hensyn: Hensynet til retningens 

autonomi. Alternativ behandling er motkultur. Mot eliten, mot moderniteten, mot 

fagekspertene og mot den moderne vitenskapen. Veldig mange alternative behandlere vil, 

som andre motkulturer, få lov til å holde på med sitt. Noen ganger kommer dette hensynet i 

konflikt med legitimitetsjakten.  

Kiropraktikk er et godt eksempel. Dette er i utgangspunktet en alternativ behandlingsform 

som behandlerne mente kunne kurere mye forskjellig, hvor særlig ”skiveforskyvning” var 

sentralt. Dette hadde ingen basis i vitenskapen. Etter et sterkt lobbyarbeid ble likevel 

kiropraktikk en del av det autoriserte helsevesenet i Norge i 1988, med ”kiropraktor” som 

beskyttet tittel. Dette var en stor seier for kiropraktikken, fordi det ga retningen en helt ny 

legitimitet.  

Samtidig medførte dette at det ble stilt helt andre krav til kiropraktorene, og kiropraktorene 

måtte dermed kaste en stor del av sitt teoretiske grunnlag på skraphaugen. Når man snakker 

med alternative behandlere innenfor andre retninger, ser flere på kiropraktorer som en 

slags ”sell-out”. 

Det er i dette spenningsforholdet man må forstå de alternative behandlerne som politiske 

aktører. Man vil ha størst mulig legitimitet og anerkjennelse for sin behandlingsform, samtidig 

som man vil ha færrest mulig myndighetsbestemte begrensninger på behandlingsformen.  
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Nå er det ikke politikkens oppgave utelukkende å ta hensyn til bransjens ønsker. Hensynet til 

pasientene kommer først (selv om disse ønskene kan være sammenfallende), og målet må 

være å legge til rette for det systemet som totalt sett kombinerer helsegevinst, valgfrihet, 

pasientsikkerhet og forutsigbarhet. Likevel vil de anbefalte forslagene i denne rapporten 

antageligvis svare bedre på bransjens behov for autonomi enn bransjens ønske om 

legitimitet. 

 

Tiltaksdebatt på avveie 

La oss først se på hva som ikke bør gjøres. Særlig tre forslag ser ut til å være særlig aktuelle 

for tiden. Det første, i større grad å blande sammen alternativ behandling og skolemedisin, 

ser ut til å være en populær oppfatning blant mange. De to andre er forslag fra Forbruker-

ombudet som går på å knytte kompetansekrav til den frivillige registerordningen, samt at 

Helsetilsynet bør føre kontroll med behandlingen. 

1. Fusjon mellom alternativ behandling og skolemedisin: 

Det er ulike innfallsvinkler til hvilken plass alternativ behandling skal ha. En gjenganger er at 

skolemedisinen må slutte å være arrogant og i stedet lære av den alternative bransjen. En 

som har fremmet dette synet er Kristin Vambeset, personlig trener, som nevnes her 

utelukkende fordi hun oppsummerer argumentene for et tettere samarbeid mellom 

helsevesenet og alternativbehandlerne på en representativ måte. I en kronikk i Dagsavisen 

10. oktober 2014 skriver hun: ”Hadde helsevesenet turt å åpne mer opp for samarbeid, hatt 

mindre av denne kunnskapsarrogansen som gjør at de avfeier så mange alternative fordi de 

ikke har like mange studiepoeng på innerlomma, tror jeg vi kunne kommet mye lenger. Tenk 

så mye kunnskap de sitter med på hver sin kant og hvor mye de kan utfylle hverandre!” 

Dette er et populært syn, som også har hatt støtte i Stortinget. I behandlingen av St. meld. nr. 

37 (1992-93) Om utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid sa sosialkomiteen i 

Innst. S. nr. 118 (1993-94) (s. 10) følgende: 

Komitéen vil også understreke viktigheten av tverrfaglig samarbeid om vi skal nå de mål vi har satt 
for det helsefremmende og forebyggende arbeid. Foruten skolemedisin og de tradisjonelle 
profesjonene i helsevesenet, ser komitéen det som ønskelig at alternativ medisin får sin plass i 
dette arbeidet. (…) Erfaringer viser at alternativ medisin har noe å tilby ved både fysiske og 
psykiske lidelser. Komitéen ser det derfor som naturlig at seriøse utøvere av alternativ medisin 
inviteres med på forsøksprosjekter lokalt med sikte på å styrke det helsefremmende og 
forebyggende arbeid. 
 

Dette var også et av hovedhensynene bak lovendringen. I Aarbakke-utvalgets utredning 

heter det: ”Utvalget ønsker også tiltak som øker åpenhet og respekt mellom alternativ 
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medisin og skolemedisin for å møte pasientens behov. Økt samarbeid kan være med å 

synliggjøre alternativ medisin.” 

Det er imidlertid flere problemer med en slik innfallsvinkel. Den mest åpenbare er at dersom 

helsevesenet begynner å tilby alternative og evidensbaserte behandlinger om hverandre, vil 

det kunne føre til en mindre effektiv behandling og flere dødsfall. Dette vil igjen kunne svekke 

tilliten til at helsevesenet gir oss behandling som faktisk fungerer. 

Et annet problem er at jo mer plass alternative behandlingsformer tar i helsevesenet, jo 

større legitimitet gis behandlingsmetodene. Det kan bidra til å overbevise pasienter om at 

ineffektive behandlingsformer er effektive. Faktisk understreker personlig trener Vambeset 

dette selv i sin kronikk når hun skriver ”Hvordan kan man avfeie akupunkturens virkning på 

den måten? Da synes jeg det er rart at min akupunktør av og til innkalles på sykehuset av en 

lege der for å bistå i behandlingen. Hvis det ikke hjelper, altså.” 

Vi vet at akupunktører benyttes av helsevesenet, særlig i forbindelse med fødsler. Her ser vi 

at sykehusbesøkene aktivt har blitt brukt av Vambesets akupunktør for å legitimere sin egen 

virksomhet. Akupunktur er en alternativ behandlingsform som kan ha effekt for å lindre 

smerte og dempe kvalme. Kritikere hevder også disse funnene kan forklares med placebo. 

Uansett er det ikke dokumentert at akupunktur har effekt på lidelser utover dette. Likevel 

behandler akupunktører også andre lidelser, som igjen har blitt legitimert av akupunktørens 

sykehusbesøk. Dersom man bytter ut akupunktøren med homøopaten i dette eksempelet, 

blir det ytterligere problematisk, i og med at homøopati verken har en troverdig forklarings-

modell eller dokumentert effekt. 

2. Skille mellom seriøse og useriøse aktører: 

Dette er et ønske som ofte blir uttrykt av bransjen selv, og som også i lang tid har fått politisk 

støtte. Stortingets sosialkomité uttalte følgende i Innst. S. nr. 165 (1994-95) (s. 28-29):  

”Komitéen vil påpeke at stadig flere pasienter benytter alternativ medisin, men vil under-

streke at det er viktig å skille mellom seriøs og useriøs behandling.” 

Dette virker som en logisk slutning. Hvem vil ikke skille seriøse og useriøse aktører? 

VG skrev i en leder 15. juli 2014: ”Det finnes ingen lisensiering, ingen beskyttede titler eller 

krav om opplæring. En homøopat som har studert naturmedisin og kanskje til og med 

skolemedisin, som mange homøopater angivelig har, er sidestilt som behandler med en som 

har tatt et kveldskurs for å lære seg å stave homøopati riktig.” 

VG støtter implisitt et forslag fra NAFKAM og alternativbehandlere om å knytte 

kunnskapskrav til den frivillige registerordningen som tidligere er omtalt. Konkret foreslås det 
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minst ett års utdannelse i for eksempel grunnleggende anatomi. Forbrukerombudet har et 

lignende forslag om grunnleggende medisinsk utdannelse for alternative behandlere. 

Når ulike organisasjoner kommer med likelydende forslag som får støtte av alternativ-

behandlerne, og av VG på lederplass, og som i tillegg skal styrke sikkerheten og forbruker-

vernet – hva er egentlig problemet da? 

Problemet med både selve innfallsvinkelen om å skille mellom seriøse og useriøse, og det 

konkrete forslaget, er: Hva er en seriøs alternativ behandler? Svaret på dette spørsmålet 

legger føringer for hvilken politikk som bør utformes. 

Dersom en seriøs alternativ behandler er en som ikke bryter loven, tegner ansvarsforsikring, 

overholder taushetsplikten, skriver journal og har økonomien i orden, er ikke dette noe man 

trenger en utdannelse godkjent av myndighetene for å være. Dette er noe utøver-

organisasjonene kan og bør ta ansvar for selv. 

Dersom en seriøs alternativ behandler derimot er en som kan mest mulig om sin alternative 

retning og utøver den mest mulig riktig, slik VG blant annet antyder, er vi imidlertid inne på 

en ganske annen vei. Ettersom homøopati, som VG selv bruker som eksempel, ikke har 

noen dokumentert effekt, er det i utgangspunktet ingen grunn til at en homøopat med fem års 

utdannelse skal kunne kurere pasienten noe mer effektivt enn en som har tatt et kveldskurs. 

Dessuten, hvis myndighetene skal legge en slik problembeskrivelse til grunn, vil myndig-

hetene aktivt ha legitimert en hel gruppe behandlere og gjort dem til ”nesten-leger”. 

Forslaget henter inspirasjon fra Tyskland, hvor man har en ordning som heter ”Heilpraktiker”. 

Her stilles det en rekke krav til utdanning innenfor skolemedisinske fag som anatomi, og det 

må søkes om lisens. Forskjellen på den tyske modellen og det norske forslaget er imidlertid 

at det i Tyskland utelukkende er helsepersonell og lisensierte ”Heilpraktikere” som får 

behandle syke mennesker. NAFKAM og Forbrukerombudet sitt forslag innebærer imidlertid 

at denne tilleggsutdannelsen skal foregå innenfor den allerede eksisterende frivillige 

ordningen.  

Dette er viktig for alternativbehandlerne, fordi man vil sikre muligheten enhver av oss har til å 

tilby behandling. Alternativfeltet er ekstremt mangfoldig, og nye retninger oppstår ofte. 

Dessuten verdsetter flere alternative retninger kontakten mellom enkeltmennesker høyere 

enn teoriene bak. Å kreve ett års utdannelse innenfor en retning mange aktivt avviser, vil 

være et hardt angrep på hele bransjen, og på valgfriheten som gjennomsyrer lovverket. 
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Dette synet er svært forståelig. Det vil være urimelig og illiberalt å tvinge alternative 

behandlere gjennom en slik utdanning. Men hvordan vil en ”Heilpraktiker”-ordning (heretter 

oversatt med helbredelsespraktiker) fungere, dersom den er frivillig? 

Vi vil i så fall få tre kategorier av mennesker som tilbyr behandling: Den første er helse-

vesenet. Den andre er de registrerte helbredelsespraktikerne. Den tredje og siste vil være de 

andre alternative behandlerne. 

Nøkkelen til hvordan en slik ordning vil fungere, ligger i hvordan man lar de registrerte 

helhetspraktikerne markedsføre seg utad. Dersom de ikke kan omtale seg selv som  

”registrerte” eller ”godkjente” behandlere, vil det bli vanskelig å skille mellom de ”seriøse” og 

de ”useriøse”. Dessuten synes det urealistisk å få flest mulig til å gjennomføre en slik 

utdannelse uten at de skal få noe igjen for det. 

Da er det mest nærliggende at de får markedsføre seg som godkjente behandlere på en eller 

annen måte, for eksempel som ”Autorisert helbredelsespraktiker”. Man må altså kunne 

markedsføre seg som såpass godkjent og legitim at det markerer tilstrekkelig avstand til dem 

som ikke har gjennomført denne utdannelsen. Problemet er at man da har legitimert hele 

retningen. Dersom en homøopat er autorisert av norske myndigheter, vil det ikke bare øke 

legitimiteten til den autoriserte homøopaten, men også homøopaten som har gjennomført 

helgekurs. 

Å innføre et system for registrerte helbredelsespraktikere, samtidig som man ikke legger 

begrensninger på øvrige behandlere innenfor den samme retningen, er derfor et dårlig 

alternativ. 

3. Statlig tilsyn overfor alternative behandlere 

Forbrukerombudet har foreslått offentlig tilsyn med selve innholdet i den alternative 

behandlingen42. Begrunnelsen er at ombudet selv har ansvaret for å følge opp brudd på 

markedsføringsloven, men det er ingen som fører tilsyn med selve behandlingen. 

Igjen er dette et forslag som intuitivt høres fornuftig ut. På samme måte som bøndene 

kontrolleres av Mattilsynet, leger kontrolleres av Helsetilsynet, og bedrifter kontrolleres av 

Konkurransetilsynet, bør kanskje et statlig organ ha kontroll med innholdet i behandlingen til 

alternative behandlere. Spørsmålet er hvem som skal gjøre det. 

Ett forslag kan være å gi Statens helsetilsyn dette ansvaret. Dette byr imidlertid på en rekke 

utfordringer. Slik Statens helsetilsyn fungerer overfor helsevesenet, overvåker de tjeneste-

tilbudet sett i forhold til behovet hos befolkningen, behandler enkeltsaker og klagesaker, gir 

råd og gjør undersøkelser. 
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Helsetilsynet driver imidlertid sin virksomhet på en litt annen banehalvdel enn de fleste 

alternativbehandlere. De legger for eksempel vitenskapen til grunn, og fører tilsyn med 

vurderinger som er vanlige for leger, for eksempel om det er riktig å gi en viss type 

behandling med det effektpotensialet behandlingen har, sett i forhold til risikoen ved å gi den 

behandlingen. Dette er vurderinger som gir mening innenfor helsevesenet, fordi det meste 

som gis av behandling, har dokumentert effekt. 

Innenfor alternativ behandling er det annerledes. Dersom Helsetilsynet skal føre tilsyn med 

alternativbehandlerne, må de legge til grunn andre parametre enn de vanligvis gjør. 

Alternativ behandling har som regel ingen dokumentert effekt, og da blir det vanskelig å 

fastsette hva Helsetilsynet egentlig skal føre tilsyn med. 

For det andre vil også dette forslaget knytte alternativbransjen tettere opp mot helsevesenet 

og bidra til en legitimering av bransjen. Når alternative behandlere kan vise til at Helsetilsynet 

kontrollerer dem på akkurat samme måte som helsevesenet for øvrig, kan dette bidra til en 

falsk trygghet for pasienten. 

For det tredje er dette et forslag som vil føre til flere byråkrater i en sektor der byråkratisering 

allerede er et reelt problem. 

Et annet forslag kan være å opprette et helt nytt statlig tilsynsorgan, eller å la Forbruker-

ombudet kontrollere innholdet i behandlingen. Dette forslaget er heller ikke uproblematisk. 

Også her er det noe uklart hva et slikt tilsyn skal kontrollere, i og med at det ikke finnes 

faglige standarder for hva som er riktig alternativ behandling. Et slik offentlig tilsyn vil dermed 

kunne gå på akkord med alternativbehandlernes autonomi.  

De som har best forutsetninger for å utføre et effektivt tilsyn med stor legitimitet, er antagelig 

bransjeorganisasjonene selv – og ikke et statlig organ. Derfor vil det være viktig å legge til 

rette for sterke og seriøse organisasjoner, og heller gi disse retningslinjer som de kan 

forholde seg til.  
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6: TILTAK FOR EN BEDRE ALTERNATIV BEHANDLING 

Under følger en fremstilling av de tiltakene som synes å være de mest fornuftige sett i forhold 

til de utfordringene som gjenstår, 10 år etter regimeskiftet. De går hovedsakelig langs to 

akser: Den ene handler om å tydeliggjøre et skille mellom det offentlige helsevesenet og 

alternativbransjen. Den andre handler om å styrke forbrukervernet og pasientsikkerheten. 

Overordnet kan man si at tiltakene legger opp til en opprydning snarere enn en revolusjon. 

 

Et tydelig skille 

Flere, inkludert Aarbakke-utvalget, snakker om forbrukerhensynet når de skal utmeisle en 

politikk for alternativ behandling. En besnærende tanke kunne derfor være å legge det 

samme forbrukervernet til grunn for alternativbehandlere som vi i dag har innenfor 

helsevesenet. Et slikt forbrukervern vil kunne innebære opplysningsplikt om den 

dokumenterte effekten til den aktuelle behandlingen, en effektiv erstatningsmekanisme 

dersom behandlingen ikke viste seg å ha den effekten man lovet, og krav om forsvarlige 

avveininger av hvilken behandling som skulle gis til hvilken type sykdom eller skade. I 

praksis ligger det også mye forbrukervern i kravene til en vitenskapelig fundert utdannelse, 

men vi lar det ligge her. 

Et slik sterkt forbrukervern vil imidlertid ha den uheldige bieffekten at det vil utrydde 

alternativbransjen i Norge. Dette kan sikkert virke som en besnærende tanke for enkelte 

skeptikere, men som tidligere argumentert for, er ikke et totalforbud mot alternativ behandling 

verken prinsipielt eller praktisk ønskelig. 

Det vil derfor være umulig å innføre et like sterkt forbrukervern for alternativbransjen som for 

helsevesenet, og spørsmålet om hvilken behandling den enkelte velger, vil uansett koke ned 

til – som det så ofte gjør i spørsmål som omhandler valgfrihet – personlig ansvar. Statens 

oppgave bør derfor ikke gå lenger enn å legge til rette for informerte, opplyste og selv-

stendige valg. 

En slik tankegang baserer seg på et system hvor tanken om det ansvarlige enkeltmennesket 

legges til grunn: Den ansvarlige pasienten er syk, og har gått utenfor det ordinære 

helsevesenet og over i den alternative behandlingsskogen. Det innebærer en lavere 

sannsynlighet for behandling med dokumentert effekt, og er i strid med forskningskonsensus 

og offentlige helseråd. Samtidig kan det gi den ansvarlige pasienten noe annet: For 

eksempel nærhet, en kontakt med noe nytt og spennende – kanskje til og med overnaturlig – 

og troen på at det finnes en vei ut av plagene. 
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Denne tilnærmingen ser ut til å balansere hensynet til valgfrihet, alternativbransjens 

autonomi og pasientsikkerhet på en god måte. Problemet er at dagens helsevesen ikke er 

bygd opp på denne måten. En rekke små og store forhold blander alternativ behandling og 

helsevesenet inn i hverandre, og gir derfor et uklart bilde til den ansvarlige pasienten som 

skal ta et selvstendig valg. Eksempler på dette er legen som driver med planteekstrakter på 

si43, offentlig finansiering av kiropraktorbehandling uten effekt eller at salg av homøopatiske 

remedier utelukkende kan skje på apoteket. Alternativ behandling er dessuten relativt vanlig 

på flere norske sykehus44. 

Forutsetningen for en politikk som legger pasientens valgfrihet og personlige ansvar til grunn, 

er et klart og tydelig skille mellom det offentlige helsevesenet, som er finansiert av 

skattebetalerne og legitimert av staten, og alternativbehandlerne – som ikke er det. 

Et slikt skille kan minne om et annet viktig liberalt skille, nemlig skillet mellom kirke og stat. 

Forskjellen er at man her legger til grunn et konkret vitenskapssyn hos staten. Det betyr ikke 

at man ønsker å forby eller å gjøre unødige inngrep i andres vitenskapssyn, men at staten 

legger et bestemt vitenskapssyn til grunn. I kapittel 2 ble det beskrevet hvordan alternativ 

behandling hadde paralleller til religionsfriheten. Et slikt statlig vitenskapssyn kan derfor 

muligens kritiseres slik en ordning med statskirke kritiseres: Det er prinsipielt galt og kan få 

praktiske uheldige konsekvenser at staten aktivt foretrekker én religion [ett vitenskapssyn] 

fremfor andre religioner [vitenskapssyn]. 

Forskjellen er at vitenskap ikke er religion. Vitenskapen er evidensbasert og legger ingen 

antagelser til grunn uten at disse er plausible ut fra det man allerede vet, og deretter 

dokumentert på en forsvarlig måte. Tvert imot vil altså det å legge et evidensbasert viten-

skapelig syn til grunn for statens anbefalinger og finansiering være det motsatte av å befatte 

seg med en statsreligion. 

Fra et økonomisk perspektiv er også et statlig vitenskapssyn fornuftig. I statsbudsjettet for 

2015 bruker vi 174 milliarder på helsen vår. Når vi bruker så mye av skattepengene våre på 

helse, er det viktig for oss at behandlingene har dokumentert effekt.  

At staten bekjenner seg til et evidensbasert vitenskapssyn, uten samtidig å legge 

begrensninger på andres vitenskapssyn, gir en balanse mellom effektiv ressursbruk, 

meningsfrihet og valgfrihet. De følgende forslagene er en konsekvens av dette. 

1. Leger skal være leger: 

Selv om utviklingen i andelen av befolkningen som velger alternativ behandling, ikke er 

eksplosiv, er det en annen trend som er tydelig: Vi får stadig flere såkalte ”helhetlige 
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behandlingssentre”, hvor leger (som for eksempel både er leger og homøopater, samt 

utdannet innenfor andre alternative behandlingsretninger) søker å gi en mer helhetlig 

behandling. Her jobber leger, homøopater, mindfullnessinstruktører, akupunktører og 

osteopater under samme tak, og vil behandle ”mennesket, ikke bare symptomene”. 

I debatter om alternativ behandling er også de forskjellige utøverorganisasjonene på-

passelige med å nevne at flere av deres medlemmer også er leger. Dette brukes dermed 

aktivt som argument for å legitimere alternative behandlingsformer. 

Et relevant spørsmål er: Er det greit at en lege samtidig er alternativ behandler? 

Argumentet for at det er greit, er pasientsikkerheten. Dersom man oppsøker en alternativ 

behandler som samtidig har seks års legeutdanning, er det lite trolig at han vil gi deg noe 

som direkte skader deg. Skjønt, en behandling som tar utgangspunkt i ikke-dokumenterte 

forhold, kan også påvirke legens vurdering av hvilken risiko det er verdt å ta. Et eksempel på 

dette er den norske legen som i 2013 ble fradømt legelisensen for å ha gitt omfattende 

intravenøs antibiotikabehandling til pasienter med såkalt kronisk borreliose45. 

Sett i lys av tanken om den ansvarlige og selvstendige pasienten blir det uansett mer 

problematisk. La oss ta en lege som samtidig er homøopat som eksempel. 

Etter en rekke gjennombrudd de siste 100 årene, særlig innenfor klinisk forskning og 

evidensbasert medisin, har skolemedisinen – som legene utøver – blitt stadig mer effektiv. 

En lege foreskriver derfor en rekke medisiner og operasjoner som har allment akseptert 

effekt. Dersom han samtidig bekjenner seg til homøopatien, som uomtvistelig ikke har noen 

effekt, og foreskriver homøopatiske remedier, går dette på tvers av det man lærer og 

bekjenner seg til på medisinstudiet. En lege som også er homøopat, er dermed egnet både 

til å svekke tilliten til skolemedisinen og øke troverdigheten til den homøopatiske 

behandlingen.  

Dersom vi legger valgfriheten og det personlige ansvaret til grunn, kan altså den ansvarlige 

pasienten velge en lege som både tilstreber vitenskapen og tilstreber en behandlingsform 

som totalt avviser den. I et større perspektiv er det derfor ikke gitt at en slik kombinasjon er 

positivt for pasientsikkerheten. 

Den svenske pasientsikkerhetsloven kan være til inspirasjon. Det fremgår av lovens kapittel 

6 § 1 at ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet”. Med andre ord skal autorisert helsepersonell tilstrebe 

vitenskapelig basert behandling, og ikke utøve eller anbefale alternativ behandling. Dersom 
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man innfører en lignende lovhjemmel i Norge, vil dette også måtte knyttes opp mot 

legelisensen. 

Lege-tittelen er en beskyttet tittel. Staten bruker mange penger hvert år på å utdanne leger. 

Staten finansierer stort sett virksomheten deres gjennom det offentlige helsebudsjettet. Da er 

det ikke urimelig å stille krav om at behandlingen en lege gir, skal være i tråd med 

grunnprinsippene i den utdannelsen staten har tilbudt, og som er grunnlaget for at 

vedkommende har blitt lege. 

En innvending er at man her kan komme opp i gråsoneproblematikk. Hva med akupunktur 

ved fødsler, dersom den gravide ønsker det? Selv om akupunktur som helhetlig 

behandlingsform er å regne som alternativ, finnes det dokumentasjon som tilsier at det kan 

ha effekt mot smerte og kvalme. Dessuten utføres denne stort sett av sykepleiere, og 

behandlingen brukes ikke som behandling av sykdom i helsevesenet. Et slikt tilbud på 

fødeavdelingene vil dermed ikke bryte med en slik lovtekst.  

Dessuten er det klart at et slikt regelverk ikke må håndheves for strengt. Det finnes også en 

rekke godkjente legemidler hvor den dokumenterte effekten er usikker. En slik lovendring vil 

først og fremst tre inn når en lege samtidig tilbyr behandling som direkte avviser eller står i 

strid med medisinsk behandling. En slik lov vil i praksis si: Du kan ikke både være lege og 

homøopat. Du kan gjerne være lege. Du kan gjerne være homøopat. Men du kan ikke utøve 

begge retninger samtidig. 

2. Fjern momsfritaket: 

I 2001 ble moms på alternativ behandling innført, men homøopati og akupunktur var unntatt. 

Senere har ordningen blitt utvidet flere ganger, og momsfritaket har vært knyttet til ulike 

behandlingsformer. I 2009 ble ordningen endret, og den er nå knyttet til det frivillige 

momsregisteret. 

Utgangspunktet for merverdiavgift er at det skal omfatte alle næringsområder46. Et unntak fra 

merverdiavgiften er derfor å anse som en subsidiering av en næring. Noen ganger kan dette 

være fornuftig, som med momsfritaket for frivillige organisasjoner. Her har myndighetene tatt 

et valg om at man ønsker å subsidiere frivilligheten, og momsfritak er en rettferdig og 

forholdsvis effektiv måte å gjøre dette på. 

Å subsidiere alternativbransjen virker derimot unødvendig. Et argument for å unnta 

alternative behandlere for merverdiavgiften, er at helsetjenester for øvrig heller ikke er 

momspliktige. Men her er vi tilbake til utgangspunktet for disse forslagene: Dersom man skal 

ha reell valgfrihet, og et reelt personlig ansvar, medfører det et skille mellom helsevesenet og 
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alternativ behandling. Det er bred enighet om at helsevesenet skal finansieres av offentlige 

midler, men alternativbransjen er et supplement til – ikke en del av – helsevesenet. 

Et annet argument for momsfritaket, i alle fall etter endringen i 2009, er at det oppfordrer 

behandlere til å registrere seg i en godkjent utøverorganisasjon og i Brønnøysundregisteret. 

Dette er et selvstendig ønske for det offentlige, ettersom en slik registerordning i teorien 

stiller en rekke krav til behandlerne. 

Som vi skal komme tilbake til senere, har imidlertid ikke registerordningen fungert særlig godt. 

I praksis fungerer momsfritaket som en gulrot inn i registerordningen også for behandlere 

som ikke er medlem av utøverorganisasjoner som stiller tilstrekkelig strenge krav til sine 

egne medlemmer, og dermed bidrar momsfritaket til å svekke hele registerordningen. 

Å fjerne denne ordningen har derimot to positive effekter. For det første styrker man skillet 

mellom helsevesenet og alternativbehandlerne, og for det andre sparer staten penger den 

kan bruke på andre ting. 

3. Fjern homøopatiske midler fra apoteket: 

I dag selges homøopatiske midler på apoteket. Grunnen til dette er at homøopatiske 

remedier, etter et EU-regelverk, må godkjennes som legemidler (unntatt kravet om 

dokumentert effekt). Begrunnelsen for at remedier må godkjennes som legemidler, er at de 

ofte er basert på noen av de farligste giftene som finnes, som arsenikk. 

Legemiddelverket har derfor ansvar for å godkjenne at disse er ekte homøopatiske midler, 

altså at de er så utvannet at de ikke har skadelige virkninger. De godkjenner derimot ikke 

effekten av midlene. 

Hovedregelen for legemidler er at disse må selges på apotek. Det finnes imidlertid en rekke 

unntak, oftest begrunnet i at legemidlene bør være særlig enkelt tilgjengelige. Ved en relativt 

enkel forskriftsendring i Forskrift for omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom 

apotek, kan tillate at homøopatiske remedier blir solgt på helsekostbutikker eller i andre 

butikker for den saks skyld. 

Begrunnelsen for dette forslaget er det samme som de øvrige tiltakene i dette kapitlet: Det at 

homøopatiske midler utelukkende selges på apoteket er egnet til å gi et inntrykk av at de har 

en faktisk effekt. Dette forstyrrer igjen bildet for den ansvarlige pasientens valgfrihet. Å tillate 

salg av homøopatiske remedier på vanlige butikker vil gjøre remediene mer tilgjengelige, 

men vil samtidig fjerne legitimeringen som det eksklusive apoteksalget gir. 
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4. Endre refusjon for kiropraktorer: 

Dersom man nå autoriserer kiropraktorer i Norge, så vil man på prinsipielt 
grunnlag ikke ha den ringeste rett til å nekte enhver type naturmedisinere 
autorisasjon 

Bengt-Lasse Lund, President i Den norske lægeforening (1983-1988) 

 

Nylig søkte akupunktører, naprapater og osteopater (samt en rekke andre) om autorisasjon 

som helsepersonell. Samtlige fikk avslag. 

Avslaget var antageligvis klokt. Samtlige av disse retningene tilbyr, grovt sett, noe 

behandling som har en viss dokumentert effekt og noe behandling som ikke har det. De har 

bakenforliggende forklaringsmodeller som delvis er basert på feilaktige antagelser om 

hvordan kroppen fungerer (som qi), og delvis er oppdaterte og vitenskapelig plausible. Som 

tidligere nevnt, er enkelte behandlingsformer mer alternative enn andre, i den forstand at de 

har mindre dokumentert effekt og en mindre plausibel forklaringsmodell enn andre. Disse tre 

behandlingsformene ligger nærmere gråsonen enn for eksempel healing og homøopati, og 

har i tillegg en side mot ren velvære – som faller utenfor definisjonen av alternativ behandling 

– på samme måte som massasje. 

Samtidig er avslaget vanskelig å forsvare med tanke på at vi allerede har en 

kiropraktorordning innenfor det autoriserte helsevesenet, med beskyttet tittel, sykmeldingsrett, 

henvisningsrett og refusjonsordning. Denne retningen har grovt sett noen av de samme 

karakteristikkene som de tre retningene nevnt over. Det finnes noe dokumentert effekt på 

kiropraktisk behandling av rygg- og nakkesmerter, men mange kiropraktorer behandler for 

mye mer enn det. 

Strengt tatt burde derfor kiropraktorer blitt fratatt autorisasjonen samtidig som man avslo 

autorisasjon for de øvrige gruppene. Dette ville gitt et tydeligere skille mellom helsevesenet 

og alternativ behandling, og det ville ha vært rettferdig overfor de mange retningene som 

ønsker den samme myndighetsgodkjente legitimeringen som kiropraktorene har fått. 

Særlig merkverdig er det at kiropraktorer har sykmeldingsrett, mens for eksempel psykologer 

ikke har det. Dette kan være et uttrykk for at somatiske lidelser har en høyere status i 

samfunnet enn psykiske lidelser, men det er i hvert fall ikke vitenskapen som begrunner 

dette. Basert på vitenskapelige kriterier burde det antagelig heller være motsatt. 

Det er imidlertid vanskelig å frata noen en rettighet som allerede er gitt. Et annet forslag som 

derimot burde være enklere å gjennomføre, er å endre refusjonsordningen for kiropraktorer. 
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I dag får man refusjon for kiropraktorbehandling inntil 14 ganger i året. Stønaden gis som 

oftest direkte til kiropraktoren gjennom en avtale med HELFO, men kan også gis basert på 

søknad47. Denne refusjonen inkluderer imidlertid all behandling hos kiropraktor, i og med at 

man ikke trenger henvisning for en slik refusjon. Som nevnt finnes det dokumentasjon for 

effekt mot rygg- og nakkeplager. Men kiropraktorer behandler for svært mye mer enn dette, 

for eksempel småbarnskolikk eller ørebetennelser48. 

Dette finnes det ingen vitenskapelig dokumentasjon for49, og refusjonsordningen bør derfor 

strammes inn til utelukkende å gjelde dokumentert behandling. Dette kan gjøres ved å fjerne 

den direkte avtalestøtten og i stedet basere refusjonen på søknad, der man plikter å oppgi 

diagnose og behandling. 

Et motargument mot en slik endring er at dette vil sette kiropraktorer i en særstilling. Vi stiller 

for eksempel ikke de samme refusjonskravene til leger når de gir hostesaft til barn. Men 

faktum er at kiropraktorene er i en særstilling. Kiropraktikk er en alternativ behandlingsretning 

som er tatt inn i helsevesenet (internasjonalt regnes kiropraktorer fortsatt som alternativ 

behandling). Da er det ikke urimelig at det stilles noen særskilte krav tilbake. 

5. Endre eller legge ned NAFKAM og Nifab: 

NAFKAM ble opprettet i 2000 etter anbefaling fra Aarbakke-utvalget i NOU 1998:21, fordi 

utvalget mente det fantes for lite forskning på alternativ behandling. NIFAB ble opprettet i mai 

2007 med bakgrunn i det samme utvalget, med formål om å samle og tilgjengeliggjøre 

kunnskap om alternativ medisin for befolkningen. 

NAFKAM: 

Etter forslag fra sosialkomiteen fattet Stortinget 7. juni 1995 flere vedtak vedrørende 

alternativ medisin, ett av dem var følgende: ”Stortinget ber Regjeringen sørge for at arbeidet 

med å dokumentere effekten av ulike former for alternativ medisin intensiveres. På dette 

grunnlaget bør det defineres krav til kriterier for seriøse former for alternativ medisin.” 

Aarbakke-utvalget konkluderte med at ”alternativmedisinsk behandling ser ut til å ha et 

potensiale i behandlingen av en rekke sykdomstilstander utenom akuttmedisinen, men at 

forskningen er kommet altfor kort eller har en retning som kanskje ikke er formålstjenlig.” 

Dette oppsummerer en stemning blant politikere og beslutningspåvirkere om at mange 

alternative behandlingsformer hadde mye for seg, men fordi disse hadde oppstått utenfor 

den etablerte skolemedisinen, hadde de ikke blitt forsket på i tilstrekkelig grad ennå. Man kan 

ane en noe naiv tro på at bare man fikk forsket mer på dette, ville det vise seg at flere av 

behandlingsformene hadde effekt, og at de dermed kunne innlemmes i helsevesenet. 
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En slik tilnærming kan man også spore i avtalen mellom Universitetet i Tromsø og 

Helsedepartementet fra 2007: ”Senterets formål er å utvikle og formidle kunnskap om hva 

alternativ behandling kan bidra med for bidra til å lindre eller forkorte sykdommer, bedre 

livskvalitet, øke evnen til mestring av sykdomssituasjoner og bedre uønskede sider ved 

sykdomsopplevelser.”  

Oxford Research gjennomførte en grundig evaluering av både NAFKAM og NIFAB i 201350 

på oppdrag fra Helsedepartementet 51 . Her gjennomgår de forskningen til NAFKAM og 

hvordan NIFAB kommuniserer. Hovedkonklusjonen deres var at NAFKAM oppfyller sitt 

mandat, men dette begrunnes først og fremst med at de driver seriøs og nøytral forskning.  

Harald Furre og Preben Aavitsland fra evalueringsgruppen skriver i et oppsummerende 

innlegg at det ved opprettelsen av NAFKAM fantes tre grupper: For det første alternative 

behandlere (og antageligvis noen politikere) som var svært positive og regnet med at 

NAFKAM ville gjennomføre forskning som viste at mange av behandlingsformene hadde 

effekt og dermed ville innlemmes i det offentlige helsevesenet.  For det andre skeptikere, 

som også var positive, fordi forskningen ville vise det samme som utenlandsk forskning 

allerede hadde avdekket: At alternativ behandling ikke har noen effekt, noe som igjen ville 

føre til at folk sluttet å bruke det. Og for det tredje en avventende gruppe helsearbeidere. 

Som de skriver: ”Etter tretten år konkluderer evalueringen at de to første gruppene er dypt 

skuffet over NAFKAM mens den siste gruppa ikke har merket noe til senteret.” 

Grunnen til at den første gruppen har blitt skuffet, er at NAFKAM ikke har kommet fram til 

noe nytt som beviser at alternativ behandling har effekt. Dersom NAFKAMs oppdrag har 

vært å finne bevis for ulike alternative behandlingers effekt, har de ikke lyktes. På 13 år har 

de ennå ikke levert forskning som dokumenterer effekt av noen alternativ behandling som 

ikke kan forklares med placebo-effekten. Dersom man legger en viktig forskningssetning til 

grunn, at ”ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis”, er de enda lenger unna å 

oppnå dette formålet. 

Forskningssenteret har utarbeidet en alternativ forskningsmodell som ser på effekten av hele 

behandlingen52. Denne er, forenklet forklart, ment å ta innover seg at alternativ behandling 

ikke kan reduseres til enkelte komponenter (som et nålestikk), men at hele behandlingen i 

seg selv har effekt. Dette følger opp en problemstilling som også Aarbakke-utvalget (hvor 

NAFKAM-leder Vinjar Fønnebø var medlem) fremførte, om at tradisjonelle 

legeforskningsmodeller ikke er tilpasset ”terrenget som alternativ behandling utøves 

innenfor”. Problemet med en slik forskningsmodell er at dersom en alternativ 

behandlingsform viser seg å ha effekt, er det umulig å si om effekten skyldes placebo, 
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forholdet mellom lege og pasient eller at komponentene i behandlingen (som et nålestikk) 

faktisk har effekt. 

Grunnen til at den andre gruppen har blitt skuffet, er at NAFKAM med sin alternative 

forskningsmodell har unngått hele problemstillingen om for eksempel et nålestikk har effekt, 

og i så fall hvordan. De har dermed heller ikke motbevist alternative behandlingsmetoder, 

men i stedet levert forskningsresultater få har etterspurt. 

Det er særlig to argumenter som taler for at NAFKAM bør legges ned. Det ene går på det 

offentliges rolle overfor forskningen. Det er uproblematisk at det forskes på alternativ 

behandling. Problemet her er at forskningen er politisk bestilt. NAFKAM ble i praksis 

opprettet av politikerne for å vise at konkrete alternative behandlingsformer kunne benyttes i 

helsevesenet. Det er i seg selv problematisk at det offentlige går inn og bestiller konkrete 

forskningsresultater. 

Det andre argumentet er at når man først har opprettet et slikt forskningssenter med dette 

formålet, burde man kunne forvente at det bedriver forskning som faktisk evner å flytte 

alternative behandlingsformer over i helsevesenet. Det har imidlertid ikke skjedd. Kanskje er 

det oppdragets umulige karakter som har gjort at NAFKAM på sett og vis har unngått 

problemstillingen ved å benytte en forskningsmodell som ikke er særlig nyttig for helse-

personell. 

Det paradoksale ved å fremme et forslag om å legge ned forskningssenteret, er at NAFKAMs 

forskning blant annet har bidratt til konklusjonene i denne rapporten, særlig når det gjelder å 

belyse omfanget av alternativ behandling i Norge, samt oversikten over den juridiske 

statusen på feltet i ulike land. Lederen for NAFKAM, Vinjar Fønnebø, er også blant dem som 

har størst kompetanse på feltet i Norge. En av innvendingene i evalueringen fra Oxford 

Research er imidlertid at forskningen ikke oppleves som særlig relevant verken i den norske 

samfunnsdebatten eller blant helsepersonell. NAFKAM lever i et konstant krysspress mellom 

alternative behandlere som mener forskningssenteret er tapt til skolemedisinen, og kritikere 

som allerede i utgangspunktet mener de bedriver humbugforskning. Kanskje forklarer dette 

noe av grunnen til at forskningssenteret har forsøkt å følge en tredje vei som i realiteten ikke 

finnes. 

I 2013 var det offentlige tilskuddet til NAFKAM og Nifab samlet på 13 millioner kroner. Disse 

kan gjerne brukes på å forske på alternativ behandling. Internasjonalt foreligger det mye 

forskning om temaet. Det kan ha noe for seg å gjøre dette også i Norge.  Men da med et 

mandat og en ramme som er mindre ambisiøs og som har større nytte for helsevesenet. For 

eksempel å drive forskning på ulike alternative behandlingsmetoder for å slå fast om disse 
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har effekt eller ikke. Dette vil i så fall styrke grunnlaget for den valgfriheten vi ønsker at 

pasientene skal ha.  

Nifab: 

Nifab er kommunikasjonsavdelingen til NAFKAM og ble opprettet i 2007. Nifabs hoved-

virksomhet skjer gjennom nifab.no. Formålet er å legge til rette for at den norske befolk-

ningen kan gjøre ”veloverveide valg for sin egen helse”. 

Nifab.no gir en oversikt over ulike behandlingsformer, hva de brukes til og hvorvidt de har 

effekt eller ikke. Oxford Researchs rapport konkluderer med at også Nifab stort sett oppfyller 

sitt mandat og klarer å være nøytrale i språk og fremstilling. Her er det imidlertid på sin plass 

med noen innvendinger. 

En rekke professorer sendte i 2009 et bekymringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet, 

der de ga uttrykk for at nettsiden var svært lite nøytral og unnlot å presentere negativ 

forskning om alternativ behandling53.  

Mye tyder på at Nifab har tatt til seg en del av kritikken og nå har en mer nøytral fremstilling 

og ordbruk. Likevel er det grunn til å løfte blikket og spørre seg om selve nettsidens 

eksistens er nøytral.  

Et eksempel er nettsidens behandling av kreft. Dette er en egen temaside på forsiden. 

 

Her finner vi en rekke alternative behandlingsformer som listes opp som mulige 

behandlingsmetoder. Allerede her må man spørre seg: Er ikke bare det at det er mulig å 

klikke på ordet ”kreft” og så få opp en rekke alternative behandlingsmetoder, på en statlig 

side om helse, problematisk?  
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Under overskriften ”Alternative kreftbehandlinger A-Å” listes det opp en rekke behandlinger 

som ikke kan behandle kreft. Nøytraliteten som Oxford Research finner, kan ses på som en 

såkalt falsk balanse. Et eksempel for å vise hva som menes med dette, kan være 

klimaspørsmålet. Omtrent 97 prosent av all forskning publisert om menneskeskapt global 

oppvarming, viser at denne er reell. Dersom journalister inntok synet til en klimaskeptiker, 

altså en som benekter at den globale oppvarmingen er reell eller menneskeskapt, hver 

eneste gang de skrev om klima, ville dette skapt en falsk balanse. Man får frem begge sider 

av saken, og så får det være opp til leseren. 

Det kan hevdes at noe lignende gjøres på nettsidene til Nifab. Man blir presentert for 

påstandene om hvilke effekter en bestemt behandling kan ha og hvordan, før forskningen 

deretter gjennomgås. Et eksempel, som ser ut til å være representativt, er kreft og healing. 
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Overskriften er ”Healing ved kreft”. Deretter forklares det hvordan healing er ment å virke 

gjennom at det åpner blokkeringer i kroppens energifelt. I neste punkt forklares det hvordan 

healing ved kreft er ment å fungere, gjennom at det kan gi ”økt respons på kreftbehandling” 

og smertereduksjon. Deretter opplyses det om at det ”ikke foreligger tilstrekkelig 

vitenskapelig dokumentasjon på at healing reduserer smerter eller øker pasientens 

velbefinnende”. 

Se for deg at du går til legen din og trenger råd for å behandle kreft. Han lister opp en rekke 

alternative behandlingsmetoder, som homøopati, mistelteininjeksjon og healing, og formidler 

at utøverne selv mener disse har effekt. Han forklarer også hvordan utøverne mener de har 

effekt. Deretter forteller han at det ikke er tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon til å si 

noe om effekten. Har du da en følelse av at du er blitt anbefalt, eller frarådet, denne 

behandlingen? 

Dersom statlige helseråd og pengebruk skal være basert på vitenskaplig dokumentasjon av 

effekt, slik at vi med rette kan si at en pasient som velger alternativt, har tatt et personlig valg 

som medfører et personlig ansvar, virker en slik side forstyrrende. Den videreformidler mye 

av det samme som sin bransjekonkurrent alternativ.no, men med den uavhengige tyngden 

som en statlig finansiert nettside gir. Slik sett er siden egnet til å legitimere alternativ 

behandling og også gi inntrykk av at dette er en slags offentlig holdning. 

Oppsummert er noe av problemet til både NAFKAM og Nifab at dersom de skulle ha drevet 

forsknings- og informasjonsarbeid som hadde vært relevant for helsepersonell og forbrukere, 
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ville både forskningen og informasjonen stort sett innebåret en gjennomgang av ulike 

alternative behandlingsformer med påfølgende informasjon om at de ikke har effekt, samt 

begrunnelsen for dette. En slik tilnærming ville imidlertid ikke vært egnet til å oppfylle 

NAFKAMs og Nifabs mandat om å være en informasjonskanal for alternative behandlere. 

Det kan se ut som om man her har forsøkt å bygge opp et forskningssenter og en 

informasjonsportal for alternativbransjen etter prinsippene og institusjonene for vitenskapelig 

behandling. Men alternativ behandling har ikke så mye med vitenskapelig behandling å gjøre. 

Derfor får vi forsiktige hybrider som NAFKAM og Nifab uten noen vesentlig funksjon, utover 

eventuelt å fungere som en legitimering av alternativ behandling. 
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Et sterkere forbrukervern 

I NAFKAM-undersøkelsen fra 2012 oppgir 2 prosent av dem som har oppsøkt alternativ 

behandler, at helsetilstanden har forverret seg. Omregnet til befolkningen som helhet 

tilsvarer dette ca. 25 000 personer, ifølge NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø. 

Som nevnt vil et like sterkt forbrukervern overfor alternative behandlere som i helsevesenet 

være lite hensiktsmessig. Det ligger i den alternative behandlingens natur at man tar ”en 

sjanse” med tanke på effekt og pengebruk. Man aksepterer en risiko. Et skille mellom det 

staten finansierer/anbefaler og alternativbransjen vil styrke en slik oppfatning og er i tråd med 

det personlige ansvaret. Det finnes likevel områder hvor regelverket bør styrkes i forbruker-

vennlig retning. 

6. Eksplisitt culpa-regel: 

Juridisk er alternativ behandlings-området relativt kildetomt. Man har selvfølgelig lovteksten 

og forarbeidene, i tillegg til to forskrifter om henholdsvis markedsføring og registerordning. 

Utover et par lovkommentarer finnes det lite juridisk teori på området, og svært få dommer. 

I 2013 ble det imidlertid levert en masteroppgave ved det juridiske fakultet54 på UiB av Tuva 

Løbach Jørgensen: ”Om culpa og krav til behandlerens adferd ved alternativ behandling”. 

Her gjennomgår kandidaten det erstatningsrettslige vernet for pasienter av alternative 

behandlere, og konkluderer med følgende: 

Til tross for at et uttalt formål bak forbudsreglene er å beskytte pasienten, er realiteten at pasienten 
oppsøker alternativ behandling i liten grad kan forutberegne sin rettsstilling. Mangelen på skrevne 
normer er spesielt problematisk. (…) Det er med andre ord et behov for å regulere pasientens 
rettigheter ved alternativ behandling i lovs- eller forskrifts form. 
 

Erstatningsretten er bygget opp med tre grunnvilkår som må være oppfylt for at erstatning 

skal finne sted. Det ene er skade eller økonomisk tap. Det andre er skyld, enten forsettlig 

eller uaktsom. Det tredje er en årsakssammenheng mellom skaden og skylden. 

Skadene det her kan være snakk om, er feilbehandling. Akupunktøren som stikker lungen feil 

og punkterer lungen, eller urtemedisineren som gir Johannesurt til en som går på 

blodfortynnende (noe som kan ødelegge effekten av den blodfortynnende medisinen). Det er 

i slike tilfeller forbrukeren går inn i et uavklart og lovtomt erstatningsområde. At behandlingen 

ikke fungerer, og at man dermed går på et økonomisk tap, vil som regel ikke kunne gå 

gjennom skyldnåløyet, fordi alternative behandlere sjelden lover effekt eksplisitt – det har de 

dessuten ikke lov til. Dermed vil et økonomisk tap som følge av alternativ behandling falle 

innunder det man i erstatningsretten kan kalle «akseptert risiko», noe som de forrige 

punktene tar sikte på å tydeliggjøre.  
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Den generelle skyldregelen, vanligvis omtalt som culpa-regelen, i erstatningsrett, er at 

dersom skadevolderen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt, er skyldkravet oppfylt. Men hva 

er uaktsomt? Dette varierer fra område til område, og fra bransje til bransje. Problemet er at 

det verken i lov, forskrift eller gjennom domsavgjørelser er fastsatt hva en slik 

aktsomhetsnorm skal være for alternative behandlere. 

En forklaring kan være at alternativområdet er så mangfoldig at en generell norm vil være 

vanskelig å sette opp. Hva som er forsvarlig opptreden for en homøopat, vil være noe 

ganske annet enn hva som er forsvarlig for en akupunktør. Det vil derfor være umulig, som 

det ofte er i jussen, med en skjematisk oversikt over hvilke tilfeller som utløser skyld. 

Spørsmålet må bero på en konkret helhetsvurdering. 

Et annet problem ved en slik aktsomhetsnorm, er at man ikke kan legge krav om 

dokumentert effekt til grunn. 

Likevel bør det, for eksempel gjennom forskrift, kunne settes opp hvilke momenter som 

særlig bør vektlegges ved aktsomhetsvurderingen. For eksempel om det ble gitt tilstrekkelig 

informasjon, om behandlingen var basert på tilstrekkelig faglig kompetanse og hvor stort 

skadepotensialet var. 

Formålet med en slik fastsetting må være å gjøre det enklere for pasientene å vite hva man 

kan kreve – og ikke kreve – av en alternativ behandler, dersom man mener seg utsatt for 

feilbehandling.  

7. Strengere krav til registerordning: 

Formålet med det tidligere nevnte forslaget om å knytte kompetanse- og utdanningskrav til 

det frivillige registeret for alternative behandlere, var å svare på utfordringen om å skille 

seriøse og useriøse aktører. Et av poengene i Aarbakke-utvalgets utredning var imidlertid at 

bransjen selv måtte sørge for en mer ansvarlig praksis blant sine medlemmer, og at det 

frivillige registeret kunne brukes som et verktøy for å oppnå dette. På samme måte var ikke 

leger opprinnelig regulert av lovverket, men underlagt interne krav fra egne foreninger. 

Tanken er fornuftig. I stedet for å bygge opp et stort byråkrati rundt kontroll av 

alternativbransjen, bør det være i bransjens egen interesse å bli oppfattet som seriøs. Derfor 

bør bransjeorganisasjonene selv stille krav til og utføre kontroll av sine medlemmer. 

10 år etter innføringen av registeret ser det ut til at de ulike organisasjonene tar dette 

ansvaret med ulik grad av tyngde. Noen organisasjoner stiller strenge krav for sine 

medlemmer og utfører sterke kontroller. Andre synes ikke å gjøre det samme. 



civ i ta-rapport

63 
 

Noe av forklaringen kan være hva som kreves for å bli en registrert utøverorganisasjon som 

gir innpass som registrert behandler i utøverregisteret i Brønnøysund. Her stilles det krav om 

at organisasjonen har minst 30 medlemmer. Utover dette stilles det en rekke krav til 

vedtekter, jf. forskriften § 3. 

Helsedirektoratet opplyser at siden 2008 er det kun tre organisasjoner som har fått avslag på 

sin søknad, og to av disse avslagene ble omgjort fordi organisasjonene i ettertid oppfylte 

kriteriet om 30 medlemmer. 

Et spørsmål er om det lave kravet til antall medlemmer samtidig undergraver de øvrige 

kravene til kvalitet. Har en organisasjon med 30 medlemmer for eksempel forutsetning for å 

føre intern kontroll med sine medlemmer? Kan de forventes å ha et eget klageorgan for 

pasienter, slik vedtektene også fastsetter? 

De større utøverorganisasjonene selv melder om en trend hvor utøvere som er misfornøyde 

med egne regler, bryter ut og starter nye organisasjoner. Slik får man lite kontinuitet i 

arbeidet med å styrke pasientsikkerheten – noe bransjen som helhet ser seg tjent med. 

Trusselen om utbryterorganisasjoner vil fungere som et motinsentiv til å stille strenge krav og 

føre streng kontroll med sine egne medlemmer. 

Praksisen for godkjenning av utøverorganisasjoner bør derfor bli strengere. Forskriften bør 

også justeres. Et alternativ til dagens forskrift kunne være å stille eksplisitte krav til hva 

organisasjonen må kreve av sine medlemmer: For eksempel ansvarsforsikring, journalføring 

og et fungerende klageorgan. I tillegg bør antagelig medlemskravet justeres opp, for å hindre 

svært hyppig etablering av utbryterorganisasjoner. 

8. Lovendring: 

Som nevnt i kapittel 3 bør lovverket endres, slik at ordlyden «eller som har som formål å 

styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse» i § 6 andre ledd og § 7 andre 

ledd fjernes. Dette vil være en avklaring av lovverket, som i praksis medfører en viss 

innskrenkning i adgangen til å behandle pasienter, men som synes å være i tråd med 

intensjonene i lovverket for øvrig. 
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7: AVSLUTNING 

Det er over 10 år siden alternativ behandling ble gjennomgående diskutert i Stortinget.  Det 

er derfor lett å slutte seg til kravene fra ulikt hold om en helhetlig gjennomgang av lovverket 

og kontrollmekanismene for øvrig. 

Likevel er det forståelig at dette ennå ikke har blitt gjort: Debatten om alternativ behandling er 

betent. En ny gjennomgang vil åpne scenen for en rekke aktører med vidt motstridende 

interesser og meninger. Aarbakke-utvalget klarte det kunststykket å samle leger, alternative 

behandlere, skeptikere og brukere om et nytt og omfattende regime. Det går også an å spore 

en mer optimistisk holdning til alternativ behandling blant stortingspolitikere og andre tidlig på 

2000-tallet enn i dag, noe som antagelig gjorde dette arbeidet lettere. 

10 år senere, etter at TV-programmer som Folkeopplysningen og ulike forfattere har satt et 

kritisk søkelys på alternativ behandling, er det ikke urimelig å anta at vinden har snudd noe. 

Helt sikkert er det i alle fall at et nytt politisk arbeid med alternativ behandling nå kan basere 

seg på omfattende forskning rundt de aller fleste behandlingsformer, og at det er grunn til å 

dempe forhåpningen om omfattende effekt – i rent medisinsk forstand – vesentlig. 

Det betyr ikke at alternativ behandling bør avskrives. At vi som samfunn trenger alternativ 

behandling er helt åpenbart. At dette er viktig for mange, betyr imidlertid ikke at det bør være 

en del av det offentlige helsevesenet. Kanskje bør alternativ behandling tvert om være noe 

som tilhører den private sfæren. Det er all grunn til å respektere det alternativ behandling 

betyr for den enkelte, men valget og ansvaret for å velge alternativt, bør også tilhøre den 

enkelte. 

Politikkens oppgave bør være begrenset til å legge til rette for frie og informerte valg, sam-

tidig som forbrukervernet beskytter mot skader på grunn av feilbehandling. 

Helsevesenet, som skattebetalerne finansierer og som drives av helsepersonell samfunnet 

har godkjent, må derimot tilstrebe en vitenskapelig tilnærming til behandling. Det betyr at det 

også er all grunn til å gå helsevesenet nærmere etter i sømmene. Flere behandlingsformer 

som har oppstått ”innenfor” det etablerte helsevesenet, har svak dokumentasjon. Negative 

studier blir ikke publisert, og noen ganger bevisst begravet. Fordelen med markeds-

økonomien i et medisinsk perspektiv, er at nye medisiner og behandlingsmetoder blir utviklet 

i rekordfart. Ulempen er at dette gir kortsiktige insentiver til å gi løfter for produkter som ikke 

holder vann.  

Og da har vi ennå ikke kommet til fysioterapi. Men det får bli en annen gang.  
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8: VEDLEGG 

Vedlegg 1: Lov om alternativ behandling av sykdom mv. (alternativ behandlingsloven) 

 § 1. Lovens formål 

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere 
adgangen til å utøve slik behandling. 

§ 2. Lovens virkeområde, begreper mv. 

Loven gjelder den som tilbyr eller utøver alternativ behandling i riket. 

Bestemmelser om stedlig virkeområde gitt i medhold av helsepersonelloven § 2 andre og tredje ledd gjelder 
tilsvarende for denne lov så langt de passer. 

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og 
som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av 
autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all 
vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten. 

Med helsepersonell menes i denne lov personer som definert i helsepersonelloven § 3. 

Når alternativ behandling utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, gjelder også 
helsepersonelloven. Autorisert helsepersonell skal gi informasjon og innsyn i journal tilsvarende det som følger av 
helsepersonelloven § 10 og § 41, også dersom pasienten ikke har rettigheter etter pasient- og 
brukerrettighetsloven. 

§ 3. Registerordning 

Departementet gir forskrift om en frivillig registerordning for helsepersonell og andre som utøver alternativ 
behandling. Herunder kan det gis bestemmelser om 

1. gebyr ved registrering og 

2. årlig avgift for opprettholdelse av registreringen. 

§ 4. Taushetsplikt 

Bestemmelsene om taushetsplikt i helsepersonelloven §§ 21 til 25 gjelder tilsvarende for andre enn 
helsepersonell som utøver alternativ behandling, så langt de passer. 

 § 5. Medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko 

Medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienter, skal kun utøves av 
helsepersonell. 

Departementet kan ved forskrift bestemme det nærmere innholdet i første ledd. 

 § 6. Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer 

Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som 
allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. 

Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe 
symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke 
kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om behandling etter andre ledd. 
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§ 7. Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser 

Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke utøves av 
andre enn helsepersonell. 

Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe 
symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som 
formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. 

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med 
pasientens lege, og pasienten har samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første og 
andre ledd. Det samme gjelder for andre pasienter dersom helse- og omsorgstjenesten ikke har helbredende eller 
lindrende behandling å tilby pasienten. Samtykkebestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-4, 4-5, 
4-7 og 4-8 gjelder tilsvarende så langt de passer. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke sykdommer og lidelser som omfattes av 
første ledd, og om behandling etter andre og tredje ledd. 

§ 8. Beskyttet tittel og markedsføring 

Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven §§ 48 til 51, har rett til 
å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. 

Personell som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller 
spesialistgodkjenning, kan benytte den yrkesbetegnelsen de benytter i det landet de er etablert, på en slik måte at 
tittelen ikke forveksles med tilsvarende norsk tittel. Personell som har rett til å utøve yrke som lege, legespesialist, 
tannlege, tannlegespesialist, sykepleier, jordmor eller provisorfarmasøyt midlertidig i Norge uten norsk 
autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan bruke norsk yrkesbetegnelse. 

Rett til å bruke norsk tittel har også annet personell som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i 
Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, dersom norsk autorisasjonsmyndighet har 
kontrollert vedkommendes yrkeskvalifikasjoner. 

Bare den som er registrert som utøver av alternativ behandling i register opprettet i medhold av denne lov § 3, har 
rett til å benytte betegnelsen registrert i tilknytning til sin yrkesbetegnelse som alternativ behandler. 

Ingen må uriktig benytte titler eller markedsføre virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at 
vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven, jf. første ledd, eller er 
registrert utøver av alternativ behandling, jf. andre ledd. 

Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av 
virksomhetens art. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om markedsføring. 

§ 9. Straff 

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser i loven eller i 
medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. 

Den som ikke er helsepersonell, og som ved medisinske inngrep eller behandling forsettlig eller uaktsomt utsetter 
noens liv eller helbred for alvorlig fare, enten ved selve behandlingen eller ved at pasienten på grunn av 
behandlingen unnlater å søke kyndig hjelp, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Medvirkning 
straffes på samme måte. 

Ved særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes. Ved vurderingen av om slike 
omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på om handlingen har medført døden eller alvorlig 
helseskade, om den har vært særlig smertefull eller psykisk belastende, og om den skyldige tidligere er straffet 
etter paragrafen her. 

Det fritar ikke for straff etter første og andre ledd at vedkommende ikke forsto eller burde ha forstått faren eller 
sykdommens art. 

Offentlig påtale finner sted hvis allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn. 
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§ 10. Ikrafttredelse 

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1 Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene i loven 
skal tre i kraft til forskjellig tid. 

§ 11. Opphevelse av og endring i andre lover 

Fra den tid loven trer i kraft oppheves lov 19. juni 1936 nr. 9 om innskrenkning i adgangen for den som ikke er 
helsepersonell til å ta syke i kur. 
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Vedlegg 2: Lov om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å 
ta syke i kur. (kvaksalverloven) Opphevet 1. januar 2004. 

§ 1. Denne loven gjelder personer som ikke faller inn under § 3 i lov om helsepersonell. 

§ 2. Den som tar syke i kur uten å være helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, må ikke uten samtykke av 
det departement som medisinalvesenet hører under, avertere eller ved tekst eller billeder gjøre reklame for sin 
virksomhet, frasett opplysning om navn, adresse og kontortid og en almindelig meddelelse om virksomhetens art. 

Avertering eller reklame som er overdreven eller misvisende, eller som angår noen virksomhet som strider mot 
denne lov, er forbudt. 

§ 3. Den som tar syke i kur uten å være helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, må ikke anvende 
lægemidler som det er apotekerne forbudt å utlevere til alle og enhver, foreta operative inngrep, gi innsprøitninger, 
iverksette fullstendig eller lokal bedøvelse, eller anvende noen annen undersøkelses- eller behandlingsmåte som 
efter nærmere bestemmelse av Kongen bare må anvendes av helsepersonell som nevnt. 

Han må heller ikke efter skriftlige oplysninger eller lignende behandle personer som han ikke selv har undersøkt. 

§ 4. Den som ikke er helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, må ikke  ta syke i kur og derunder behandle 
allmennfarlige smittsomme sykdommer etter lov om vern mot smittsomme sykdommer. 

Det samme gjelder kreft, sukkersyke, farlige anemier og struma med sykelige former. 

§ 5. (Opphevet ved lov 2 juli 1999 nr. 64 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 1 des 2000 nr. 1199).) 

§ 6. Overtredelse av §§ 1-4 eller av bestemmelser som gis efter denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 
tre måneder. I gjentagelsestilfelle og under særdeles skjerpende omstendigheter kan straffen forhøyes til inntil 
seks måneders fengsel. 

Medvirkning straffes på samme måte. 

Det fritar ikke vedkommende for straff at han i de tilfeller som er nevnt i § 4, på grunn av manglende kyndighet 
ikke har forstått sykdommens art. 

Overtredelse av §§ 1-4 anses som forseelse. 

§ 7. På samme måte som nevnt i § 6 straffes den som tar syke i kur uten å være helsepersonell etter lov 
om helsepersonell § 3, og som derved utsetter noens liv eller helbred for alvorlig fare, enten ved selve handlingen 
eller ved at den syke undlater å søke kyndig hjelp. Har kuren medført døden eller betydelig skade på legeme eller 
helbred, jf. straffeloven § 9, kan anvendes fengsel i inntil to år. 

Medvirkning straffes på samme måte. 

Det fritar ikke vedkommende for straff at han på grunn av manglende kyndighet ikke har forstått faren eller 
sykdommens art. 

§ 8. Har noen krav på helsehjelp for annens regning, straffes den som for å opfylle den plikt som således påhviler 
ham, har bevirket den syke tatt under kur av person som ikke er helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, 
med bøter hvis kuren har medført døden eller betydelig skade på legeme eller helbred, jf. straffeloven § 9. 

§ 9. Straff efter denne lov kommer ikke til anvendelse dersom den almindelige lovgivning medfører høiere straff. 
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Vedlegg 3: Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom 

§ 1. Formål 

Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av alternativ behandling skjer på en nøktern og saklig måte, og 
slik at pasientens sikkerhet blir ivaretatt. 

§ 2. Krav til markedsføringen 

Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av 
virksomhetens art, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 8 fjerde ledd. 

Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform 
har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir 
dette inntrykk. 

Den som tilbyr alternativ behandling, kan ikke markedsføre behandlingsformer eller behandling av sykdommer 
eller lidelser som vedkommende etter § 5 - § 7 i lov om alternativ behandling av sykdom mv. eller annen lov, ikke 
har lov til å utøve eller behandle. 

§ 3. Former for markedsføring 

Forskriften gjelder annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium. 

§ 4. Vurdering av markedsføringen 

Markedsføringen skal blant annet vurderes ut fra det umiddelbare inntrykk markedsføringen skaper hos den jevne 
forbruker. 

§ 5. Opplysning om navn, adresse mv. 

I markedsføringen skal behandlerens navn, adresse, telefonnummer og annen nødvendig kontaktinformasjon 
fremgå. 

Dersom behandleren er medlem av en utøverorganisasjon skal navnet på denne organisasjonen fremgå. 

§ 6. Tilsyn 

Forbrukerombudet og Markedsrådet skal ut fra hensynet til forbrukerne føre tilsyn med alternative behandleres 
markedsføring, jf. lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. 
(markedsføringsloven). 

§ 7. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. 
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Vedlegg 4: Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling 

§ 1. Formål 

Registerordningen for utøvere av alternativ behandling skal bidra til økt ivaretakelse av pasientsikkerhet og 
forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler, samt bidra til seriøsitet og 
forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling. 

§ 2. Frivillig registerordning 

Brønnøysundregistrene oppretter og driver et register hvor utøvere av alternativ behandling kan la seg registrere. 
For å bli registrert må utøver være medlem av en utøverorganisasjon som er godkjent etter § 3, og i tillegg 
oppfylle vilkårene i § 5. 

§ 3. Godkjenning av utøverorganisasjoner 

Etter søknad kan Helsedirektoratet godkjenne at utøverorganisasjoner kan inngå i den frivillige registerordningen 
som nevnt i § 2 dersom organisasjonen har: 

1. Vedtekter som stiller faglige krav til den som ønsker å bli medlem. 

2. Vedtekter som fastsetter yrkesetiske regler som medlemmene er forpliktet til å følge i sin yrkesutøvelse. 

3. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet. 

4. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å gi nødvendig informasjon til pasienten. 

5. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig 
måte. 

6. Vedtektsfestet klagerett for pasienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et 
yrkesetisk råd eller særskilt opprettet klageorgan. 

7. Vedtektsfestet mulighet for utelukkelse av medlemmer på nærmere fastsatte vilkår. 

8. Minst 30 medlemmer. 

9. Latt seg registrere i Enhetsregisteret. 

Dersom særlige grunner foreligger kan Helsedirektoratet godkjenne utøverorganisasjoner som har færre 
medlemmer enn det som følger av første ledd nr. 8. 

Avslag på søknad om godkjenning av utøverorganisasjon kan påklages til departementet. Ved slik klage gjelder 
lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 

Etter å ha innhentet uttalelse fra den utøverorganisasjon det gjelder, kan Helsedirektoratet tilbakekalle en tidligere 
gitt godkjenning helt eller delvis dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede. Tilbakekall av 
godkjenning kan påklages til departementet. Ved slik klage gjelder lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker. 

Helsedirektoratet informerer Brønnøysundregistrene om utøverorganisasjoner som er godkjent etter denne 
bestemmelsen. 

§ 4. Plikter for godkjente utøverorganisasjoner 

Utøverorganisasjon som er godkjent etter § 3 plikter straks å sende melding til Brønnøysundregistrene dersom et 
registrert medlem ikke lenger oppfyller vilkårene for å være registrert. 
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§ 5. Vilkår for registrering av utøver 

Brønnøysundregistrene registrerer utøver av alternativ behandling i registeret dersom: 

1. Det er dokumentert at utøveren er medlem av organisasjon som er godkjent etter § 3. Utøveren skal oppgi 
organisasjonsnummer, navn og adresse for utøverorganisasjonen. 

2. Utøveren enten: 

a) er registrert som selvstendig næringsdrivende i Enhetsregisteret, 

b) er deltager i ansvarlig selskap som er registrert i Enhetsregisteret, eller 

c) er ansatt hos arbeidsgiver som er registrert i Enhetsregisteret. Det må fremlegges dokumentasjon på 
ansettelsesforhold. 

3. Utøveren har innsendt dokumentasjon på at vedkommende har gyldig forsikring for det økonomiske ansvar 
som kan oppstå overfor pasienter i forbindelse med behandlingsvirksomhet, eventuelt bekreftelse på 
ansettelsesforhold og dokumentasjon på at utøverens virksomhet er dekket av arbeidsgivers forsikring eller 
sikkerhetsstillelse. 

4. Utøveren har oppgitt fødselsnummer eller D-nummer, navn og bostedsadresse, samt 
organisasjonsnummer, navn og adresse til den enhet hvor den alternative behandling utøves. 

5. Utøveren har oppgitt den tittel eller behandlingsform utøveren ønsker å registreres under. 

Brønnøysundregistrene kan i særlige tilfeller registrere utøver av alternativ behandling dersom utøveren kan 
dokumentere at det foreligger en lignende tilknytning, som oppstilt i første ledd nr. 2 bokstav a) - c), til en 
virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret. 

Beslutning om ikke å tillate registrering kan påklages til Helsedirektoratet. Ved slik klage gjelder lov av 10. februar 
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 

§ 6. Plikter for registrert utøver av alternativ behandling 

Registrert utøver plikter: 

1. Å betale årlig avgift som fastsatt i § 7 dersom utøveren ønsker å opprettholde registreringen. 

2. Å sende inn årlig dokumentasjon som nevnt i § 5 første ledd nr. 3. 

3. Å straks melde fra til Brønnøysundregistrene dersom vilkårene for registrering etter § 5 første ledd nr. 1, 2 
og 3 ikke lenger er oppfylt, eller dersom utøveren ikke lenger ønsker å være registrert. 

4. Å straks melde fra til Brønnøysundregistrene ved bytte av arbeidsgiver, jf. § 5 første ledd nr. 4. 

Departementet kan fastsette nærmere frister for innsending av dokumentasjon som nevnt i første ledd nr. 2. 

§ 7. Registreringsgebyr og årlig avgift 

Ved førstegangsregistrering skal utøveren betale et registreringsgebyr. 

Registrert utøver skal etter førstegangsregistrering betale en årlig avgift for å opprettholde registreringen. 

Størrelsen på registreringsgebyr og årlig avgift etter første og andre ledd fastsettes av departementet. Det betales 
full avgift selv om utøveren bare er registrert en del av året. Brønnøysundregistrene krever inn registreringsgebyr 
og årlig avgift. 

Departementet kan fastsette nærmere frister for betaling av registreringsgebyr og årlig avgift etter første og andre 
ledd. 
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§ 8. Utelukkelse fra registeret 

Utøver som ikke lenger oppfyller vilkårene for registrering etter § 3 - § 7 utelukkes fra registeret. 

Selv om vilkårene for registrering er oppfylt kan likevel Brønnøysundregistrene etter begjæring fra Helse-
direktoratet beslutte å utelukke en registrert utøver dersom særlige grunner foreligger. Før det begjæres 
utelukkelse skal Helsedirektoratet ha innhentet uttalelse fra den registrerte utøver. Avgjørelse om utelukkelse kan 
påklages til departementet. Ved slik klage gjelder lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 

Utøver som etter første ledd er utelukket fra registeret kan registreres på nytt dersom utøveren dokumenterer at 
vilkårene for registrering igjen er oppfylt og betaler ny registreringsavgift, jf. § 7 første ledd. 

Utøver kan også utelukkes fra registeret dersom arbeidsgiver melder fra om opphørt arbeidsforhold, og utøveren 
ikke innen 4 uker fra opphørt arbeidsforhold dokumenterer at vilkårene etter § 5 igjen er oppfylt. Dersom det innen 
fristen dokumenteres at vilkårene igjen er oppfylt, skal det ikke betales nytt registreringsgebyr. Knytningen mellom 
tidligere arbeidsgiver og registrert utøver slettes. 

§ 9. Registerets innhold og avgivelse av opplysninger fra registeret 

Frivillig register over utøvere av alternativ behandling skal inneholde følgende opplysninger: 

1. Den registrerte utøvers navn, adresse og fødselsnummer eller D-nummer, jf. § 5. 

2. Dato for førstegangsregistrering. 

3. Hvilken enhet den registrerte utøver sin virksomhet igjennom, angitt med organisasjonsnummer, navn og 
adresse, jf. § 5. 

4. Organisasjonsnummer, navn og adresse på godkjente utøverorganisasjoner som har medlemmer registrert i 
utøverregisteret, jf. § 3. 

5. Den registrerte utøvers tittel eller den behandlingsform vedkommende utøver, samt organisasjonsnummer, 
navn og adresse på godkjent utøverorganisasjon som utøveren er medlem av, jf. § 5. 

Enhver har rett til å gjøre seg kjent med registrerte opplysninger etter første ledd. Dette gjelder likevel ikke 
fødselsnummer og D-nummer. Departementet kan bestemme hvordan opplysningene skal gjøres tilgjengelig og 
bestemme at det kan ilegges gebyr for tjenesten. 

§ 10. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. 
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Alternativ behandling
Argumenter for en ny politikk – 

10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven

Av Paul Joakim Sandøywww.c iv i ta .no

10 år har gått siden den omdiskuterte kvaksalverloven ble avskaffet og erstattet med 
lov om alternativ behandling. Siden da har ulike behandlingsformer blitt diskutert heftig 
i mediene, på nettet og rundt kafébord over hele landet. Den politiske debatten har 
derimot stått i ro.
 
Målet med denne rapporten er å løfte den politiske debatten om alternativ behandling. 
Hva er alternativ behandling? Hvor mye av den har vi? Bør kvaksalverloven gjeninnføres? 
Og hvordan bør politikerne forholde seg til alternativ behandling?
 
Det grunnleggende utgangspunktet må være at man har rett til å velge den behandlingen 
man vil. Norge bør bevare en av verdens mest liberale lovgivninger på området. Samtidig 
bør det legges til rette for informerte og selvstendige valg. Det innebærer et sterkere 
skille mellom helsevesenet og alternativbransjen.  Forbrukervernet bør også styrkes for 
brukerne.
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