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Dokument 8:153 S (2019-2020) 

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (heretter: NLH) er landets største tverrfaglige 

utøverorganisasjon som ble dannet i 1992. NLH har sine praktiserende medlemmer registrert i 

Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. NLH har et sterkt sekretariat 

med velfungerende etisk råd og klageorgan for pasienter. Forsikringsordning for pasienter på 10 

millioner kroner i ansvar. Foruten faglige krav må terapeutene gjennomgå VEKS fag for å bli registrert. 

NLH har siden 2010 innført obligatorisk VEKS kurs. Se www.nlh.onl for mer informasjon og NLHs brev til 

Helsekomiteen av 30. november 2020 med tema: Hva gjør alternativ behandling for folkehelsen. 

15.12.20 gjorde Stortinget følgende vedtak: 
Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er 
registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til 
Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven. 

NLH mener regjeringen i denne sak kanskje ikke har den rette kompetanse til å utrede hvorvidt noen av 
medlemmene i utøverorganisasjoner som er registrert i alternativ registeret skal bli fritatt moms.  Dette 
kan begrunnes med den inkompetanse som Høyres Sveinung Stensland har vist i TV og avisintervjuer. 
Han er saksordfører og har tydeligvis bestemt seg for at alle alternative behandlere skal tilbake til 
kvakksalveriet. Med en slik person i førersetet er det en umulighet å få en saklig debatt om temaet. 

Skal en få en saklig debatt så må en først se på hva alternativ behandling er og deretter hva vi utretter 
for folkehelsen. (Les helsehjelp) 

Det går ikke ann å vurdere kraften i alternativ behandling med «dokumentert effekt». Alternativ 
behandling er ikke bygd opp slik. Tyskerne kaller det for «Erfahrungs Medizin». I Norge erfarer 37% eller 
langt over 1 million brukere en god erfaring med alternativ behandling. 

Hva er problemet? De uregistrerte og såkalte useriøse utøvere. Det problemet hadde politikerne også i 
1994, St.meld.no 50 (1993-1994). Stortingets Sosialkomité uttalte: 
«Komiteen vil påpeke at stadig flere pasienter benytter alternativ medisin, men vil understreke at det er 
viktig å skille mellom seriøs og useriøs behandling. Mange opplever at de blir kvitt lidelser 
skolemedisinen ikke har klart å kurere». Sitat slutt. 

Dette har Sveinung Stensland (H) tydeligvis glemt, eller aldri kjent til. Når han argumenterer så er alle 
som tar «syke i kur» kvakksalvere. Alternativloven i 2004, registerordningen og momsfritak til de seriøse 
skulle løse problemet. Manglende oppfølging fra Helsemyndighetene og Forbrukermyndighetene over 
flere år har utvannet skillelinjene mellom de seriøse og useriøse. De som sitter som tapere er de seriøse 
utøvere og de seriøse utøverorganisasjonene. Alternativloven er svært god for både forbrukere og 
utøvere, loven må derfor opprettholdes.  
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NLH var hos Helsedirektoratet 3. mars 2020 og hadde 1 times foredrag om disse problemer og hvordan 

NLH mener de kan løses. Les presentasjonen her. 

NLH hadde en epostdebatt med NAFKAM i april 2017 om følgende tema: Fagkrav til registerordningen? 
Her kommer det frem at NAFKAM og Forbrukermyndighetene ønsker krav til basalfag lagt til 
registerordningen, med overgangsordninger for de som er registrert.  
Les debatten i Homøopraktikeren 2-2017. 

Trengs det en ny stortingsmelding om kvakksalveri og loven om alternativ behandling? 

NLH mener nei. Loven som den er tar vare på forbrukerrettigheter og terapeutene som seriøse 
utøverorganisasjoner passer nøye på. 

NLH mener registerordningen må bestå. Den må stå for noe annet enn et momsregister, det kan og bør 
være et verktøy som gir trygghet til pasienter og skiller seriøse og useriøse terapeuter. Her må seriøse 
utøverorganisasjoner få mer å si i tråd med Ot.prp 27 side 103: «samtidig er det ønskelig fra 
myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til 
at utøverorganisasjonene driver frem en ønsket utvikling». Sitat slutt.                                                                                    
Det har seriøse utøverorganisasjoner gjort. I de senere år har flere blitt godkjent som 
utøverorganisasjoner som etter NLHs syn aldri burde vært det. De driver ikke helserelatert. 

NLH mener det bør legges fagkrav til registerordningen med overgangsordninger for terapeuter som har 
drevet i bransjen i årevis. Slik ordning har de i Danmark. 

NLH mener at størrelsen på godkjente utøverorganisasjoner bør økes fra 30 til 100-150. Større enheter 
gir bedre forbrukerrettigheter. Små organisasjoner kan melde seg inn i tverrfaglige 
utøverorganisasjoner. 

NLH mener Helsedirektoratet bør få bedre mandat når det gjelder å godkjenne utøverorganisasjoner. De 
må ikke godkjenne aksjeselskap med franchise butikker, religiøse virksomheter som får statsstøtte selv 
om de skiller ut en alternativ del.  

NLH mener alle terapeuter skal føre journal, det er obligatorisk i NLH. 

NLH mener det må være obligatorisk med VEKS fag. Det har NLH. Pensum som GDPR med egen skriftlig 
samtykkeerklæring og informasjon til pasientene, markedsføring og tittelbeskyttelse, lovverk, 
registerordning, journalføring, taushetsplikt, kommunikasjon og etikk og selvfølgelig straff, hvis loven 
brytes. 

Konklusjon 
Det er de useriøse som lager de store overskrifter og skader. De har ingen forsikring eller klageorgan. 
Forbrukermyndighetene vil ha alle terapeuter seriøse som useriøse i en stor gryte. Det vil aldri fungere. 
Myndighetene bør derfor nedsette en arbeidsgruppe sammen med de største seriøse 
utøverorganisasjoner og gjerne lage en referansegruppe i tillegg slik at en kan drøfte hva bransjen kan 
yte av helsehjelp. 

NLH mener at momsfritak fortsatt blir lagt til registerordningen, men at visse fagkrav blir satt til 
utøverorganisasjoner som godkjenner medlemmene sine til registerordningen. 

 

Med vennlig hilsen 
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