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1. Terapeuter får engrospriser!!!

2. Pasienter får 10%rabatt
3. Terapeuter får provisjon
4. Stort utvalg - Rask levering
5. Lav frakt
6. Små og store bestillinger

Direkte registrering på www.arnika.no:

“Logg inn”         “Ny kunde”
V  Husk å huke av for Terapeutpartner!

Support tlf: 90898015 eller post@arnika.no

terapeutenes faghandel

NB: Prisene endres automatisk ved innlogging
etter at du er godkjent som Terapeutpartner.
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TILSLUTTET YS

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no

Vi ivaretar  
dine verdier

➠   Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon  

(NNH) arbeider for deg for at du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut 

➠   NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠    Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider 

kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler 

➠    NNH er ein naturmedisinsk hovedorganisasjon  

som både fremmer en felles identitet  
nedfelt i vårt Utdanningsdokument, 

og samtidig tar vare på faglige 

særidentiteter gjennom våre faggrupper.
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Enighet og felles mål 
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n  Forskning på alternativ behandling 

Alternativ-bransjen måbli tøffere!

Miljøkriger trekkplaster på landsmøtet:
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Ansiktsdiagnose avslørte graviditet

Laila Dåvøy KrF: Politiske meninger om 
alternativ behandling

Alternativ-bransjen måbli tøffere!

Alternativ-
Alternativ-

Miljøkriger trekkplaster på landsmøtet:
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n  Nye retningslinjer  
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Trenger helsevesen     –  ikke sykevesen
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medlemsbladet “Naturterapeuten” 4 ganger pr. år.



Som naturterapeuter står vi overfor sto-
re utfordringer. Ikke bare skal vi prak-
tisere et fag så ansvarsfullt som mulig, 

med de retningslinjer som tilligger selve fa-
get. Vi skal i tillegg stå til ansvar overfor lan-
dets myndigheter og deres lovgivning, det 
være seg bokføringsloven, legemiddelloven, 
matloven, momsloven, helsepersonelloven, 
lov om alternativ behandling av sykdom, 
markedsføringsloven, lov om medisinsk ut-
styr, pasientrettighetsloven, personopplys-
ningsloven...

Skulle jeg i min daglige praksis forholde 
meg til alt dette, ville all min kreativitet og 
tilstedeværelse i forhold til mine pasienter 
leve under svært karrige forhold. Jeg, som 
praktiserer et fag som i utgangspunktet ikke 
har allmenngyldig anerkjennelse og forstå-
else. Jeg, som utøver en helsefaglig tjeneste 
som selv de som kjøper den, viser en viss 
– og for all del sunn - skepsis til. Hvordan 
«selge» seg på en overbevisende og etisk 
måte i helsemarkedet? Og hvor står jeg ju-
ridisk sett dersom en av mine pasienter er 
misfornøyd med behandlinga jeg har gitt og 
i tillegg mener jeg har påført vedkommende 
ekstra plager og belastninger?

For å få litt armslag og bevegelsesfrihet 
i utøvelse av mitt fag, har jeg heldigvis 

en interesseorganisasjon å ty til. En orga-
nisasjon som har som formål å være en 
utøvende og rådgivende instans for nett-
opp min yrkesgruppe. En organisasjon som 
blant annet skal arbeide for økt forståelse og 
anerkjennelse av mitt fag overfor politiske 
myndigheter, helsevesenet og befolkningen 
generelt. En organisasjon som skal verne om 
mitt fags særegenhet og faglige prinsipper. 
Med andre ord «kjøper jeg meg frihet» til å 
kunne fokusere på det jeg skal, og lar andre 
ta seg av formalitetene og oppdatere meg om 
nye regelverk og forordninger – inneforstått 
med at jeg som medlem, forplikter meg til 
å drive min praksis etter offentlig godkjente 
normer. Men er dette tilstrekkelig?

Hahnemann gikk i sin tid så langt som å 
forfekte at enhver homøopat må være 

i stand til å lage sine homøopatiske midler 
selv. Videre innprentet han i meg at, skal jeg 
noen gang ha mulighet til å forstå og videre-
føre det homøopatiske prinsipp, må jeg aller 
først kopiere det han gjorde – og kopiere det 
nøyaktig. Mange vil sikkert hevde at dette er 
å dra det hele litt vel langt, men den dagen 
det gikk opp for meg at enhver farmasøyt er 
underlagt sitt lands vedtatte farmakopè, og 
dermed strengt tatt ikke har lov til å lage de 
homøopatiske midlene etter Hahnemanns 
nøyaktige beskrivelser (!), skjønte jeg alvoret 
i hans utsagn og hvor skjør den empiriske 
vitenskapen egentlig er. Hvordan kan jeg 
da være sikker på at mine pasienter blir be-
handlet med en medisinsubstans som sam-
svarer med den materia medica jeg bruker 
i min praksis i dag? Kan jeg stole på at de 
homøopatiske midlene er produsert etter de 
rette kriterier?

I  Dagbladet tidligere i høst kunne jeg lese 
følgende i forbindelse med domsavsigel-

sen i en straffesak: «Dommerne mener tera-
peuten har opptrådt uaktsomt når han ikke 
sjekket urtetablettenes innhold...».  Og som 
Lars Nèhmet sier i sitt arbeidsdokument om 
medisinsk utstyr annet sted i bladet: «Det 
er faktisk så ille at forsikringsselskapet kan 
kreve tilbakebetaling av allerede utbetalt 
pasienterstatning, på grunn av terapeutens 
uaktsomhet.» Javel?! Hvor står jeg da der-
som det skulle røyne på og jeg står med beg-
ge beina i en ubehagelig erstatningssak? 

Selv om jeg forventer at myndighetene i 
størst mulig utstrekning etterstreber den 

nødvendige kunnskap for å gi oss terapeuter 
mulighet og frihet til å behandle pasienter 
etter de rette faglige prinsipper, forventer 
jeg ikke at de innehar detaljert fagkunnskap 
på ethvert felt. Men når det gjelder produ-
senter og forhandlere av medisinsk utstyr 
og medisinske produkter, leverandører jeg 
er avhengig av i min praksis, har jeg helt an-
dre forventninger. Da forventer jeg eksakt 
fagkunnskap og tar det som en selvfølge at 
de holder seg innenfor både faglige og lov-
lige rammer.

Er det her min uaktsomhet ligger?

Naturterapeutens 
ansvarsfulle dilemma...

Svein Johannessen
Redaktør
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■ Lars arbeider til daglig med elek-
tromedisinsk utstyr som Bicom og 
blir ofte kontaktet av norske tera-
peuter som stiller spørsmål om det 
eller det utstyret er godt eller dår-
lig. Han har derfor skrevet dette ar-
beidsdokumentet for Naturterapeu-
ten, der han tar for seg problemet 
med å definere hvilket utstyr som i 
det hele tatt er lovlig. Det forenkler 
problemstillingen og avdekker også 
om produsenten er en seriøs aktør 
på markedet.    

Det råder stor forvirring og man-
gel på kunnskap om utstyr som ikke 
bare benyttes ved BioResonansTe-
rapi, men også ved alle andre former 
for terapi eller behandling der det 
benyttes maskiner eller mekaniske 
redskaper for å behandle, diagnos-
tisere eller forebygge sykdom hos 

mennesker. Lars føler seg derfor 
tvunget til å ta pennen fatt og bidra 
med informasjon om gjeldende lov- 
og regelverk.

Innen EU og stater som har han-
delsavtaler med EU, for eksempel 
Norge og Island, gjelder det såkalte 
Direktivet for medisinsk utstyr 
93/42 EEG. Denne forskriften er 
implementert i hvert enkelt lands 
lov om medisinsk utstyr. Hensikten 
med loven er å harmonisere bestem-
melsene, slik at en godkjennelse au-
tomatisk medfører at produktet fritt 
får markedsføres og selges uten hin-
der fra lokale myndigheter og brukes 
til det formål det er godkjent for!

Vi kan ta den norske loven ”LOV 
1995-01-12 nr 06: Lov om medisinsk 
utstyr” som utgangspunkt siden den 
stemmer 100% overens med EUs lo-

ver. Den er bortimot ordrett overtatt 
av det norske lovverket. Vi begynner 
med innledningen til loven: 

Lov	om	medisinsk	utstyr
§ 1 Lovens virkeområde 
«Denne lov regulerer produksjon, 
markedsføring, omsetning og bruk 
av medisinsk utstyr. »

§ 2 Lovens formål 
«Formålet med loven er å forhindre 
skadevirkninger, uhell og ulykker, 
samt sikre at medisinsk utstyr utprø-
ves og anvendes på en faglig og etisk 
forsvarlig måte.»

Allerede her pleier visse ombud 
eller fabrikanter å påstå at for ek-
sempel en Lybra eller Oberon eller 
Singlettsyremaskin ikke er et MEDI-
SINSK produkt, men bygger på andre 

Og hvem har ansvaret?

Bicomterapeut Lars Németh har jobbet med BioResonansTerapi i snart 15 år. Han har 
selv måttet lære «the hard way» da Socialstyrelsen i Sverige lukket hans virksomhet 
med påstand om at hans medisinske utstyr var ulovlig. Saken endte i Sveriges 
domstol, og etter åtte måneders kamp fikk han medhold. I følge han selv; kun fordi 
han etter hvert kunne det medisinske direktivet bedre enn Socialstyrelsens jurist.
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prinsipper og derfor ikke omfattes av 
direktivet. La oss derfor få has på de 
som prøver å komme seg unna ved å 
gå videre til neste paragraf:

§ 3 Definisjon 
«Med medisinsk utstyr menes i 
denne loven ethvert instrument, ap-
parat, hjelpemiddel, materiale eller 
enhver annen gjenstand som brukes 
alene eller i kombinasjon, herunder 
nødvendig programvare, og som av 
produsenten er ment å skulle brukes 
på mennesker i den hensikt å:  
a)  diagnostisere, forebygge, overvå-

ke, behandle eller lindre sykdom,  
b)  diagnostisere, overvåke, behandle, 

lindre eller kompensere for skade 
eller uførhet,

c)  undersøke, erstatte eller endre ana- 
tomien eller en fysiologisk pro-
sess,

d)  forebygge svangerskap.»

Det fremgår altså tydelig at det er 
hensikten med apparatets bruk som 
er avgjørende, ikke på grunnlag av 
hvilken filosofi den er konstruert. 
Til og med en datamaskin eller pro-
gramvare som er påtenkt å registrere 
«hjernesvingninger» via HCNI (Hu-
man Computer Network Interfe-
rence) eller andre mystiske begreper, 
må sertifiseres på grunnlag av loven. 
Teksten sier videre:

«Som medisinsk utstyr regnes 
også et produkt som er tilbehør til, 
eller på annen måte inngår i bruken 
av medisinsk utstyr.

§ 5 Merking og markedsføring 
«Før medisinsk utstyr markedsfø-
res, omsettes eller tas i bruk, skal det 
merkes i samsvar med de krav som 
følger av internasjonale avtaler Nor-

ge har tiltrådt»
Senere står det følgende:

§ 12 Straff 
«Den som forsettlig eller uaktsomt 
overtrer eller medvirker til overtre-
delse av bestemmelser eller pålegg 
gitt i eller i medhold av denne lov, 
straffes med bøter eller fengsel inntil 
3 måneder, eller under særlig skjer-
pende omstendigheter med bøter el-
ler fengsel inntil 2 år.  »

«Forsøk kan straffes som fullbyr-
det overtredelse.»

Det burde nå være klart at alt utstyr 
som er påtenkt å brukes på mennes-
ker for å måle, behandle, diagnosti-
sere, ”scanne” og ”balansere energier 
slik at sykdom ikke skal oppstå” ER et 
medisinsk produkt og derfor SKAL 
oppfylle direktivet. Også her tar jeg 
den norske versjonen da den er en 
eksakt kopi av EUs direktiv.

§ 1-1. (formål) 
«Formålet med forskriften er å si-
kre at medisinsk utstyr ikke med-
fører fare for pasienter, brukere og 

eventuelt andre personers sikkerhet 
i forbindelse med produksjon, kon-
struksjon, omsetning og bruk av slikt 
utstyr. Forskriften gjennomfører de 
krav som følger av Norges forpliktel-
ser etter EØS-avtalen.»

§ 1-4.  
(hvem forskriften retter seg mot) 
«Forskriften retter seg mot enhver 
som produserer, markedsfører eller 
omsetter utstyr for bruk i Norge eller 
annen EØS-stat, tekniske kontrollor-
gan og de som i sin virksomhet eier 
eller bruker medisinsk utstyr.»
Det fremgår tydelig av ovenstående 
at hensikten med direktivet er å si-
kre såvel pasientens som personalets 
sikkerhet. CE-merkingen har såle-
des ingenting med effektiviteten av 
utstyret å gjøre, men forholder seg 
kun til 

•  sikkerheten i utformingen av ut-
styret

•  samt bekrefter overfor terapeut og 
pasient at den gjør det den påstår å 
skulle gjøre!!

Det vil si at en bioresonansmaskin 
virkelig GJØR bioresonans, eller det 
som nå produsenten påstår at mas-
kinen gjør.

 Nok en gang defineres begrepet 
medisinsk utstyr:

1-5. (definisjoner) 
«I denne forskrift og i vedleggene 
forstås med medisinsk utstyr: 

ethvert instrument, apparat, utstyr, 
materiale eller enhver annen gjen-
stand som brukes alene eller i kom-
binasjon, herunder den programvare 
som er nødvendig for at utstyret skal 
fungere som tiltenkt av produsenten 
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Hensikten med loven er å harmonisere bestemmelsene,  
                 slik at en godkjennelse automatisk medfører at 
produktet fritt får markedsføres og selges 
            og brukes til det formål det er godkjent for!

lars Németh – Bicomterapeut
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og som er ment å skulle brukes på 
mennesker med sikte på:
•   diagnostisering, forebygging, over-

våkning, behandling eller lindring 
av sykdom,

•   diagnostisering, kontroll, behand-
ling, lindring eller kompensasjon 
for skade eller handikap,

•   undersøkelse, utskifting eller end-
ring av anatomien eller av en fysio-
logisk prosess,

•   svangerskapsforebyggelse, og der 
den ønskede hovedvirkning i eller 
på menneskekroppen ikke frem-
kalles ved farmakologisk eller im-
munologisk virkning eller ved å 
påvirke stoffskiftet, men der slike 
effekter kan bidra til dets funk-
sjon.

Det finnes tre grupper av medisin-
teknisk utsyr:
•   Kapittel 3. In vitro-diagnostisk 

medisinsk utstyr 
•   Kapittel 4. Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr 
•   Kapittel 5. Øvrig medisinsk ut-

styr.»

Siden bioresonans-,  energimedi-
sinsk- eller  kvantefysisk utstyr ikke 
tilhører kapittel 3 eller 4, faller det 
inn under kapitel 5. Under henvisnin-
gene (vedleggene) blir det beskrevet 
hvordan utstyr under kapittel 5 skal 
inndeles i forskjellige risikoklasser: 
 
 Klasse I
 Klasse IIa, IIb
 Klasse III
Vår type av utstyr havner da i klasse 
IIa:

3.2. Regel 9
«Alt terapeutisk aktivt utstyr som er 
beregnet på å tilføre eller utveksle 
energi, tilhører klasse IIa med min-
dre det har slike egenskaper at det 
kan tilføre eller utveksle energi til 
eller fra menneskekroppen på en po-
tensielt farlig måte i betraktning av 
energiens art og tetthet og stedet der 
den skal brukes, ettersom det da til-
hører klasse IIb.»

3.2. Regel 10
«Aktivt utstyr som er beregnet på 
diagnostisering, tilhører klasse IIa
•   dersom det er beregnet på å avgi 

energi som absorberes av men-
neskekroppen, bortsett fra utstyr 
som brukes til å belyse pasientens 
kropp ved hjelp av synlig lys.»

Det er her useriøse produsenter 
kommer med fantasifulle forklarin-
ger, som for eksempel at det ikke er 
den form for energier vi jobber med. 
Men hvordan kan man påvirke in-
formasjon i kroppen uten å anvende 
energi? Vi påstår jo at informasjon, 
samt all materie, består av energi 
(som det er). Hvorfor vil noen da 
klassifiseres i klasse I? Fordi det er 
mye lettere! Klasse II krever god-
kjenning av en ekstern kontrollmyn-
dighet, mens klasse I kun krever at 
produsenten fyller ut et skjema og 
skriver under på at han har oppfylt 
alle krav og forskrifter. Det kontrol-
leres ikke en gang om han har fylt ut 
på en korrekt måte. Papirene forla-

ter aldri foretaket. Kun dersom en 
ulykke eller noe annet oppstår, ber 
myndighetene om å få se på papi-
rene. Først da påtales eventuelle feil, 
og såvel produsenten som agenten, 
samt terapeuten, kan bli gjenstand 
for rettslig fremstilling. Det er fak-
tisk så ille at forsikringsselskapet til 
og med kan kreve tilbakebetaling av 
allerede utbetalt pasienterstatning, 
på grunn av din ”uaktsomhet”. 

Det påligger deg som terapeut, å 
kontrollere ditt eget utstyr og stå an-
svarlig for det.

I tillegg til at selve produktet skal 
oppfylle kriteriene i det medisin-
ske direktivet, skal også produsen-
ten oppfylle ganske bestemte kvali-
tetskrav. Blant annet skal foretaket 
fremvise og få godkjent sitt kontroll-
system for å sikre kvaliteten.
Her et utdrag fra Vedlegg ØMU II: 
EFs samsvarserklæring (Fullstendig 
kvalitetssikringssystem):
1 «Produsenten skal sørge for anven-
delse av det kvalitetssystem som er 
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Det påligger deg som 
terapeut, å kontrollere 
ditt eget utstyr og stå 
ansvarlig for det.



godkjent for konstruksjon, framstil-
ling og endelig kontroll av vedkom-
mende produkter, som beskrevet i nr. 
3, og er underlagt den kontroll som 
er fastsatt i nr. 3.3 og 4 samt EF-tilsy-
net omhandlet i nr. 5.»

3.1 «Produsenten skal søke et tek-
nisk kontrollorgan om vurdering av 
sitt kvalitetssystem.»
Samt:

3.2 «Anvendelsen av kvalitetssyste-
met skal sikre at produktene i samt-
lige faser fra konstruksjon til den 
endelige inspeksjon oppfyller de 
bestemmelser i denne forskrift som 
gjelder for dem. 

Samtlige forhold, krav og bestem-
melser som produsenten har vedtatt 
for sitt kvalitetssystem, skal framgå 
av en systematisk og oversiktlig  
dokumentasjon der retningslinjer 
og rutiner angis skriftlig, f.eks. pro-
grammer, planer, håndbøker og re-
gistre som gjelder kvalitet.»

3.3 «Det tekniske kontrollorgan skal 
kontrollere kvalitetssystemet for å 
avgjøre om det oppfyller kravene i 
nr. 3.2. Organet skal legge til grunn at 
disse kravene er oppfylt for kvalitets-
systemer som bygger på de harmoni-
serte standarder på området. 

Gruppen som skal foreta vurderin-
gen, skal omfatte minst én person 
som tidligere har foretatt vurdering 
på den aktuelle teknologi. I vurde-
ringen skal det inngå en inspeksjon i 
produsentens lokaler, og i begrunne-
de tilfeller i lokalene til produsentens 
leverandører og/eller underleveran-
dører, for å kontrollere framstillings-
prosessene.»

Av dette burde det klart fremgå hvil-
ke vidstrakte forpliktelser det medfø-
rer å produsere medisinsk utstyr. For 
å avgjøre om et produkt er seriøst, 
må man derfor stille krav om at pro-
duktet er klasse IIa. Dette innebærer 
at foretakets kvalitetskontrollsystem 
er godkjent av en ekstern myndig-

het. Uten et godkjent kvalitetskon-
trollsystem får man ikke en klasse IIa 
godkjenning slik blant annet Bicom 
har.

Hvordan vet jeg så at mitt utstyr er 
sertifisert? Maskinen skal merkes – 
oftest med en etikett klistret på bak-
siden av maskinen – med teksten CE 
og et 4-sifret nummer. Nummeret er 
en kode for den myndighet som har 

utført sertifiseringen. Dessuten er 
det en god idé å be om å få se god-
kjenningen, som uansett skal være 
vedlagt maskinen. Ut fra den frem-
går det tydelig hva slags bruk maski-
nen er godkjent for.

Til slutt noen eksempler på annet ut-
styr som er omfattet av loven:
•   Klasse I:  Akupunkturnåler,   kopping- 

glass, plaster mot blemmer og hard 
hud, magneter, skalpeller

•   Klasse IIa: Elektroakupunktur, fot- 
bad som drives elektrisk, kopping-
utstyr som drives av elektrisk 
vakuumpumpe, måleutstyr for 
kroppsdentisitet (fett, vann, utkal-
king osv.) - også dersom utstyret er 
batteridrevet

•   Klasse IIb: Biolysmaskiner, som 
lysakupunktur eller lysfargeterapi, 
softlaser, UV-lamper etc.

•   Klasse III: Utstyr som arbeider 
med ioniserende stråling, som for 
eksempel røntgen

lars@bicom.se
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        For å avgjøre om et 
produkt er seriøst, må 
man derfor stille 
  krav om at produktet 
    er klasse IIa. Dette 
innebærer at foretakets  
   kvalitetskontrollsystem 
er godkjent av en  
         ekstern myndighet. 

Klangmassasje  
etter Peter Hess®
■ etter	at	audun	Myskja	kom	med	sin	
bok	"Musikalsk	medisin",	har	mange	
av	oss	hørt	om	lydenes	betydning	
for	velvære	og	helse.	Klangmassasje	
etter	peter	Hess®	er	en	populær	og	
anerkjent	behandlingsform	i	tyskland	
og	flere	andre	europeiske	land,	og	ikke	
bare	innenfor	alternativ	medisin.	

I den østlige forestillingen utspringer 
mennesket av lyd og består av vibrasjoner 
eller lyder, og i mange kulturer har derfor 
lyd vært tillagt magiske og helbredende 
egenskaper. Menneskets harmoni med 
seg selv og omverden er under konstante 
utfordringer på grunn av stress og 
livsomstendigheter. På bakgrunn av 
mange års erfaringer og studier i Tibet 
og Nepal, har den tyske ingeniøren og 
pedagogen Peter Hess utviklet metoden 
sammen med Prof. Dr. Gert Wegener; 
og også utviklet spesielle overtonerike 
terapiklangboller til dette formålet.

Under en klangmassasje settes forskjellige 
klangboller på eller/og rundt utvalgte 
kroppsdeler. Det er ikke nødvendig å 
kle av seg. Klangbollene som brukes 
i en klangmassasje er målt til å ha 
tilsvarende svingningsmønstre som de 
elektromagnetiske ALFA-bølger hjernen 
lager under meditasjon og rolig bevissthet. 
Derfor kan lyden gi en følelse av dyp 
avslapning.

Siden mange (kanskje de fleste?) lidelser 
og sykdommer er stressrelatert, er en 
klangmassasje en unik metode for å 
støtte andre behandlingsmetoder; alt fra 
medisiner, legebehandling og psykoterapi 
til homøopati, ergoterapi, fysioterapi, yoga, 
meditasjon etc.

• Dyptgående avslapning 
•  Blid massasje og harmonisering av hver 

eneste kroppscelle
• Forsterket selvhelbredelse 
• Oppheving av blokkeringer 
• Chakra-healing 
• Aura-healing

Fra 2009 vil det bli gitt undervisning i 
klangmassasje også i Norge.

Av Gerda Pauler  
gpauler@start.no



Audun Myskja har gitt oss bo-Audun Myskja har gitt oss bo-Aken ”På vei mot en integrert Aken ”På vei mot en integrert Amedisin. En innføring i kom-Amedisin. En innføring i kom-Aplementær og alternativ be-Aplementær og alternativ be-A
handling”. Han har tidligere inspirert 
sine lesere gjennom ti bøker. Han er 
kjent for smittende entusiasme og 
innlevelse, fra kurs og foredrag. Få 
kan slå an tonen i et foredrag som 
den musiske Myskja, med en sjamans 
overtonesang. En ny bok fra Myskja 
skaper derfor høye forventninger. 

På omslaget heter det at boken er 
”rettet mot helsearbeidere og stu-
denter i helsefag, og egnet for det 
allmenne publikum”. Den skal gi en 
innføring i komplementær og alter-
nativ behandling. 

Boken har bredde og tar opp man-
ge sider ved alternativ behand-

ling. Den spenner fra teoretiske ut-
legninger, som tanker om kontrasten 
mellom helsevesenet og alternativ 
behandling, til enkle råd for hvordan 
forskjellige teknikker og midler kan 
hjelpe leseren til bedre helse. Den 
har i hovedsak en akademisk form, 
med en rekke referanser. Referan-
sene til artikler og bøker gir leseren 
mulighet til å gå videre til andre kil-
der. Kildene forteller at han stort sett 
bygger på solide vitenskaplige publi-
kasjoner. Her vises det til en rekke 
funn fra nyere forskning som mange 
vil ha interesse av. Men de som for-
venter en innføring i alternativ be-
handling (jamfør undertittelen) kan 
bli skuffet. En del terapiformer får 

en kort gjennomgang, men utvalget 
kan virke tilfeldig. 

Henvisningene til ulike nettste-
der kan veie opp for noe av det 

boken mangler. Myskja viser til det 
amerikanske nettstedet NCCAM og 
presenterer en del av deres oversikt. 

Også norske www.nifab.no, danske 
www.vifab.dk, www.alternativopp-
lysningen.no og altnett.no nevnes. 
I forhold til informasjon om terapi-
formene, vil jeg si at bokens fortrinn 
nettopp er bokens mange henvisnin-
ger til nettsteder, drevet av informa-
sjonssentre og organisasjoner. 

Når det gjelder beskrivelsene av 
terapiformer må det nevnes at 

beskrivelsen noen ganger blir lite 
tilgjengelig for de uinnvidde. Noen 
formuleringer kan skape misforstå-
elser. Hvordan vil for eksempel stu-
denter innen helsefag forstå følgende 
utsagn; ”Homøopati har en komplett 
terapeutisk filosofi som bryter med 
helsevesenets grunnfilosofi.” Kan 
det tenkes at dette kan forstås som 
at bruk av homøopati skaper proble-
mer for helsevesenet? (Nei, - den ut-
valgte setningen fortsatte ikke med 
et avsnitt om homøopatiens filosofi 
eller praksis). 

Med tanke på at boken er skrevet 
for å nå de som ønsker en innfø-
ring i alternativ behandling, så ville 
det vært nyttig med flere konkrete 
beskrivelser av terapiformer. Be-
skrivelsene kunne med fordel vært 
konkrete i forhold til hva som faktisk 

møter brukere av ulike terapiformer. 
Boken har noen eksempler, men 
flere konkrete beskrivelser ville både 
vært nyttig for brukere og for helse-
fagstudenter. Kunnskap om hvordan 

terapiformene fungerer i praksis 
kunne gjøre helsefagstudenter bedre 
rustet til å møte den halvdelen av 
befolkningen som bruker alternativ 
behandling. 

Boken byr likevel på gode beskri-
velser av en del behandlingsformer, 
for eksempel i kapittelet ”Alternativ 
behandling i praksis”. Her løsnes det 
på den akademiske snippen, til for-
del for noe som tidvis tar form som 
en instruks til selvhjelp.  I denne 
delen av boken viser Myskja entusi-
asme og personlige erfaringer som 
vi gjerne tar del i. På de fleste felt 
innen alternativ behandling finnes 

På vei mot en  
 integrert medisin?
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Audun Myskja En innføring i komplementær
og alternativ behandling
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Rita Agdal er antropolog og organisasjonssekretær i SABORG,
og underviser i helse- og sosialfag samt helsepolitikk.



det lite forskning, og vi må støtte oss 
på erfaringskunnskap. Så når Mys-
kja deler av sin personlig ervervede 
kunnskap, blir boken interessant. 
Her trekkes kunnskap fra praksis 
inn, og beskrivelsene får mer liv. Det 
er her Myskja glimrer, og slett ikke 
når vi formanes om at alternativ be-
handling i liten grad bygger på fors-
kning og kan være farlig, slik at leger 
har ansvar for å ”gripe inn”. - Ja, han 
bruker uttrykket legens ansvar for å 
”gripe inn” i delen som omhandler 
råd til helsepersonell. 

Pasientens valgfrihet nevnes, men 
her kunne boken vært mer bear-

beidet. Her berøres et viktig og van-
skelig område for både behandlere 
og pasienter. Men forholdet mellom 
å gi råd og informasjon, for å støtte 
pasienters valgfrihet, og ideen om 
at behandlere bør ta ansvar for pa-
sientene, byr på utfordringer. Myskja 
nevner som eksempel at det kan være 
nødvendig å ”gripe inn” når pasienter 
vil ”foreta lange, krevende utenlands-
reiser i en alvorlig sykdomsfase.” 
Myskja burde heller ha gitt konkre-
te råd om hvordan behandlere kan 
skape gode dialoger rundt pasienters 
vanskelige valg. Dette er viktig, etter-
som vi vet at få pasienter vil snakke 
med lege om bruk av alternativ be-
handling, fordi de frykter fordøm-
melse. Råd om dialog er noe annet 
enn formaninger. Når det gjelder 
utenlandsreiser har vi de siste årene 
sett at pasienter har fått god hjelp i 
utlandet, med innrømmelse av støtte 
fra rikstrygdeverket i ettertid. Senest 
i dag (14.11) fikk foreldrene til et 6 år 
gammelt (tidligere) kreftsykt barn en 
innrømmelse fra Rikstrygdeverket. 
Norsk helsevesen har et høyt nivå, 
men har ikke verdensmestrene på 
alle områder. Myskja skal imidlertid 
ha honnør for å ha tatt med forsik-
tighetsregler til brukere av alternativ 
behandling og deres pårørende. Rå-
dene er saklige og anvendelige, uten 
at det males skremmebilder. Dersom 
boken en gang skal revideres, bør det 
også tas inn et avsnitt om pasienters 

rettigheter i forhold til å velge alter-
nativ behandling og deres klagead-
gang. 

Med bokens tittel burde vi kunne 
forvente visjoner om en inte-

grert medisin. Men her biter et av 
bokens underliggende problem seg 
i halen: hva er alternativ medisin? 
Gjennom boken bruker Myskja flere 
forståelser av både alternativ og in-
tegrert medisin. Dette er neppe et 
problem for de fleste, men er med 
å svekke boken som lærebok for 
målgruppen ”studenter i helsefag”. 
For disse gruppene trengs det godt 
undervisningsmateriell. Det gjelder 
både for de autoriserte helsefagene 
og for de alternative. Veien mot in-
tegrering fordrer vel også kunnskap 
og forståelse på tvers av de ulike fag-
gruppene. Veien mot en integrert 
medisin kan ha flere retninger, og 
Myskja bidrar med interessante er-
faringer og refleksjoner. Han kunne 
likevel tillat seg å være mer dristig i 
sine visjoner for fremtiden.   

Det kan sies å være et modig 
sprang å skrive en innføringsbok 

som skal passe for alle. Bokens styrke 
springer ut av Myskjas nære forhold 
til flere former for alternativ behand-
ling og hans erfaringer fra klinisk 
praksis. Det fungerer godt at han med 
sin kompetanse, som utøver av både 
autorisert og alternativ medisin, gir 
begrunnede råd om bruk av en del 
terapiformer.  Men det kan oppsum-
meres at de generelle beskrivelsene 
av alternative terapiformer blir for 
ujevne. Det kunne styrket boken om 
beskrivelsene av terapiformer hadde 
blitt gjennomført mer systematisk. 
Det grundige arbeidet med referan-
ser til ny forskning og til andre infor-
masjonskilder gjør dette likefullt til 
en bok der de fleste kan hente mye, 
enten de er behandlere eller brukere. 
Så får vi akseptere at den ikke innfrir 
alle lovnader på omslaget. Mitt håp 
er at Myskja reviderer boken. For 
denne typen bøker trengs. 

Utgitt på Fagbokforlaget 2008
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Rett skal være rett...
Jeg vil gjerne ha inn et par rettelser og 
kommentarer til Berit Strøm Grevstads 
utmerkede anmeldelse av min bok 
Kostkontroll mot sukkersyke og overvekt. 

Det er riktig at 
jeg har graden 
dr�philos�, men ikke i 
ernæringsfysiologi� 
Der er jeg cand�
scient� Doktorgraden 
tok jeg ved Institutt 
for sosiologi, 

universitetet i Tromsø, og temaet for min 
avhandling var ”Skolemedisin & alternativ 
medisin – konkurranse eller samarbeid?”

Jan Kwasniewskis ”optimalernæring” 
inneholder for øvrig moderate mengder 
protein, men mye fett, omkring 80-85 % 
av total energi� Han anbefaler å begrense 
karbohydratinntaket for de fleste til 
40-60 g per døgn, og et slikt kosthold vil 
i de fleste tilfeller gjøre insulin overflødig 
ved diabetes type 2 og i mange tilfeller 
føre til et sterkt redusert insulinbehov ved 
type 1�

Ellers har jeg ikke hevdet at 
idrettsutøvere og folk som trener mye, er 
særlig utsatt for å utvikle diabetes� Det 
kan være tilfellet for de som etter en endt 
idrettskarriere, inntar en passiv tilværelse 
og fortsetter å spise mye karbohydrater�

Grevstads påpekning av manglende 
terapeutoversikt vil jeg gjerne gjøre noe 
med i neste opplag, om det blir et� Det 
er imidlertid lett å oppdatere en liste 
Foreningen kostreform ved overvekt og 
sukkersykdommer (KOS) har publisert 
på sin internettside www�kostreform�no� 
Alle medlemmer av KOS kan komme på 
listene� De må med andre ord være enige 
i vår formålsparagraf og drive behandling 
av sukkersykdommer og overvekt med 
lavkarbokosthold� Velkommen skal dere 
være!  
 Dag Viljen Poleszynski
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I	september i år samlet 25 perso-
ner seg i lyse og trivelige lokaler 
i Drammen, for å være tilstede 
på Audhild Karlsens helgekurs 

innenfor begrepsforståelse og re-
aksjonsmønster forstått ut fra ele-
mentlæren. 

audhild	selv	
er en fargerik, inspirert og kraftfull 
kvinne fra Førde med en åpen og av-
slappet stil. Hun har arbeidet fram 
noe hun kaller ”personlighetssko-
len”, et konsept for å vise oss at det 
er mulig med øvelse og vilje ”å velge 
hvem vi vil være”, og ikke bare fun-
gere ut fra tillærte mønstre, gamle 
behov og beskyttelsesteknikker. Vi 
har gjennom livet blitt formet av 
krav fra foreldre, fra massen/sam-
funnet, fra lærere, ja, kort sagt; alle 
andre enn oss selv. Med andre ord; 
hun vil lære oss kunsten å forstå seg 
selv, for slik å oppnå et bedre liv.  

De	fire	elementer	 	
i	audhilds	forståelse
De fire elementer forteller oss noe 
om en kvalitet, en egenskap, og re-
presenterer her en forståelsesmodell 
for hvordan vi fungerer, psykisk og 
fysisk, så vel som åndelig. Elemen-
tene jord, luft, vann og ild repre-
senterer her ulike adferdsmønstre, 
reaksjonsmønstre og væremåter. 
Vannelementet representerer fø-
lelsene, luftelementet tanker og 
kommunikasjon, logikk og abstrakt 
analyse. Mellom disse bør det være 
en viss balanse. Videre har vi ildele-
mentet som står for det impulsive, 
skapende, aktive og spontane, mens 
jord viser til rutiner og ritualer, av-

spenning, meditasjon og tilstedevæ-
relse. 

Alle har vi ”vårt eget element”, det 
vi står sterkest i, på godt og vondt. Vi 
har også som regel en side som ikke 
er så sterk, og mellom disse to kan 
det skapes en spenning, en ubalanse.  
Audhilds kurs viser vei til ditt eget 
system, til dypere forståelse av dine 
egne reaksjoner. Målet er at vi som 
enkeltindivider skal bli i stand til å 
gjenkjenne våre systemer og reagere 
mer adekvat i hverdagen på ytre og 
indre stimulans. At vi skal komme 
mer i balanse i oss selv, gjenkjenne 
andre personers elementstrukturer, 
og dermed forstå mer av den andres 
reaksjoner. Dette vil i det lange løp 
gi seg utslag i færre konflikter, mer 
aktiv og rettmessig handling, større 
indre frihet og styrke. 

Din begrepsforståelse  
UTvIKLer adferd

Rett skal være rett;
■ I	naturterapeuten	nr.	3/2008	
kom	vi	i	skade	for	å	gjøre	redaksjo-
nelle	feil.

Overskrifta	i	hel-
seterapeut	Berit	
Strøm	Grevstads	
artikkel	om	kost-
holdsendringer	og	
kosttilskudd	side	
14-15	skal	være:

pSYKISK	SYKe	Kan	
BLI	Fra	BeDre	tIL	
HeLt	FrISKe

Audhild Karlsen – undervisnings- og utviklingskon-
sulent�

Helseterapeut 
Berit Strøm 
Grevstad
 

Redaksjonelle 
retningslinjer
naturterapeuten	er	et	medlems-
tidsskrift	for	norske	naturterapeu-
ters	Hovedorganisasjon	og	en	av	
hovedkanalene	for	organisasjonens	
informasjonsformidling.

naturterapeuten	har	i	tillegg	som	
mål	å	fungere	som	arena	for	faglige	
og	fagpolitiske	diskusjoner,	og	pu-
bliserer	gjerne	artikler	og	innlegg,	
selv	om	de	ikke	alltid	samsvarer	
med	nnHs	holdninger.	

redaktør,	i	samarbeid	med	redak-
sjonskomiteen,	kvalitetssikrer	det	
redaksjonelle	stoffet,	og	forbe-
holder	seg	retten	til	å	redigere	og	
forkorte	artikler	som	publiseres.

artikler,	foto	og	illustrasjoner	
sendes	fortrinnsvis	elektronisk	til	
redaksjon@nnh.no.

Materiell	gjengis	kun	med	kildehen-
visning	eller	annen	tillatelse.

eventuelle	tvilstilfeller	vil	bli	drøftet	
med	godkjenningskomiteen	og	etisk	
råd	i	nnH.

alle	henvendelser	vedrørende		
naturterapeuten	går	til	redaktøren.



Audhild er påpasselig med å si at 
det er intet som er ”rett eller galt”, 
men at det er viktig å forstå at vi alle 
har et valg i nær sagt alle situasjoner. 
Vi kan velge våre reaksjons– og ad-
ferdsmønstre ved økt bevissthet. Til 
dette kreves innsikt i egen psyke, i 
egen elementmodell. Og det kreves 
fleksibilitet, tabbekvoter, og et ønske 
om å oppnå endring til det beste for 
en selv og dem man omgås.

Systemer,	innsikter	og	
redskaper	hånd	i	hånd	
Audhilds kurs er enkelt bygget opp, 
men det forhindrer ikke at mange 
reagerer sterkt på innsikten og bear-
beidelsen av egne systemer og reak-
sjonsmønstre. Systematisk tok hun 
her fatt i noen av de sterkeste begre-
pene vi omgir oss med i vår daglige 
tale og i våre liv. De begrepene som 
vi, som ulike ”elementmennesker” og 
ut i fra ulike sosiale strukturer og vår 
oppdragelse, legger ulike tolkninger 
inn i. 

Begreper, som når man tror at andre 
besitter samme forståelse under en 
samtale, kan skape kaos fordi dette 
ikke er fakta. Vi arbeidet for eksem-
pel med begrepene respekt, tole-
ranse, tillit, glede, makt, kontroll, til-
fredshet, likegyldighet, samvittighet, 
ærlighet, løgn og «kjærlighetsad-
ferd». Hvordan viser jeg kjærlighet? 
Hvordan reagerer jeg når kjærlighet 
blir vist i henholdsvis luftelement el-
ler jordelement? Og hvordan står det 

til med kjærlighet til deg selv? Hvor-
dan viser du deg selv og din kropp 
kjærlighet? Hvor ligger «stopperne» 
dine? I skyld, skam, angst og redsel 
for utilstrekkelighet? 

Og mer generelt, når er jeg ove-
ryter og når er jeg underyter? En del 
mennesker er overytere i visse situa-
sjoner, og underytere i andre. Hvor-
for er det slik? ”Utrolig mange men-
nesker er overytere i det ytre plan, på 
jobb osv., og når det kommer til en 
selv, er det ingen ting igjen.”

Gjennom Audhilds kurs gis en mu-
lighet, et redskap til å analysere, og 
forstå, og dermed til å forandre og ta 
til bake vår egen kraft og indre trygg-
het. 

Vi kan bygge vår identitet på noe 
som vi skaper selv, og ikke ut fra noe 
som samfunnet og mer eller mindre 
velmenende personer i vår oppvekst, 
har påført oss av begrepsforståelse 
og reaksjonsmønstre.

Audhild sier: 
”Jeg synes det er viktig å lære kli-

enter å se mulighetene i stedet for å 
trampe oppat og oppat i traumene. 
Mange terapeuter tror at veksten 
ligger i bearbeidelse av traumene, 
men veksten ligger i åpning til nye 
muligheter og forståelse.” 

Et annet viktig tema var livsløgnen. 
I Audhilds versjon er livsløgnen et 
valg som ikke er til det beste for din 
sjel og din utvikling. Her er vi enten i 
interaksjon med universet, eller vi er 
det ikke. Hun sier at jo større vi gjør 
vår innerste aura, den som er relatert 
til den fysiske kroppen, og det andre 
auralaget, som er knyttet til psyko-
sosiale strukturer og konflikter, vil vi 
skyve vår tredje aura, som er knyttet 
til det åndelige aspektet, ut i perife-
rien. Da blir det lite kraft igjen til vi-
sjonær tenking og drømmer.

Vi	har	alltid	et	valg
Foretar vi våre valg i kjærlighet eller 
i avmakt? 

Velger vi av bekvemmelighetshen-
syn, ut fra helhet eller øyeblikket? 

”Å tørre å ikke velge seg selv, er å 
flykte fra sin egen sjel”. Det handler 
om å skape balanse mellom en selv 
og den ytre verden. Spørsmål som 
”Hvordan setter jeg mine grenser i 
ulike elementer?” Og ”Hvordan rea-
gerer jeg på andres grensesetting i 
ulike elementer?” var store og utfor-
drende.  

For alle som arbeider med men-
nesker er dette et interessant og vik-
tig arbeid. Først for å forstå seg selv, 
deretter å forstå seg selv i forhold til 
den andre, og til sist; å forstå den an-
dre som den er i sitt system, sitt ele-
ment. 

Med sine healende evner løftet 
Audhild energien i rommet underveis 
slik at det ble mulig å gå ganske dypt 
inn i seg selv, og gå inn i og komme 
ut av en prosess med styrke til å stå i 
det som er. Hun har mye hun vil ha 
sagt, og er en kvinne full av talende 
ildkraft. Mange er det da også som 
fortsetter på kurs hos henne.

Den som ønsker mer informasjon 
om Audhild Karlsens virksomhet og 
kursplan kan gå inn på www.fireele-
menter.info. Her kan man også be-
stille boken hennes, ”Fra healing til 
helhet” som kom ut på forlaget Skald 
i 2002.

   Vi kan velge våre 
reaksjons– og adferds- 
      mønstre ved økt  
bevissthet.  
        Til dette kreves 
innsikt i egen  
   psyke,  i egen 
elementmodell.
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■ Vipassana betyr å se ting som de 
er i virkeligheten. Vipassana medi-
tasjon er en prosess av selvrensing 
gjennom observasjon og innsikt i 
eget sinn og er verken religiøst eller 
sekterisk betinget. Det er ingen mot-
setning mellom å følge sin egen reli-
gion og å meditere etter Vipassana-
metoden, og kursene gjennomføres 
likt uansett hvor i verden man deltar. 
I Europa finnes det nå Vipassana-
sentre i åtte land.

Etter å ha deltatt på Vipassana-kurs 
i Sverige sist sommer, vil jeg gjerne 
dele noen inntrykk med leserne av 
Naturterapeuten. 

Jeg var lenge i tvil og lurte ofte på om 
jeg, som har problemer med å sitte i 
ro uten å gjøre noe i mer enn en time, 
virkelig ville klare å følge program-
met. Med 10 timer og 45 minutters 
meditasjon hver eneste dag i 10 da-
ger - helt adskilt fra omverdenen; 

uten telefon (mobiltelefonen måtte 
leveres ved fremmøte), personsøker, 
internet, radio, tv, aviser eller noen 
form for lesestoff. Vi kunne verken 
snakke med andre kursdeltagere eller 
romkamerater. Den eneste mulighe-
ten til å snakke var de få gangene vi 
kunne stille spørsmål til instruktøren 
eller når vi ble intervjuet av han. Ikke 
bruk av stemmen i 10 dager gjorde 
at jeg hadde mistet stemmen når jeg 
fikk lov til å snakke. 

                     Notat fra et kursopphold: 

Vipassana meditasjon
Vipassana meditasjon hadde sitt opphav i India for 2500 år siden. Metoden døde etter 
hvert ut der, men overlevde i Burma og kom senere tilbake til India igjen ved hjelp av S.N. 
Goenka. Goenka gikk  fjorten år i lære i Burma før han begynte å undervise i metoden.
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Det er mange ting 
som imponerer 
med vipassana, 
blant annet den 
pedagogiske delen 
og selve konseptet 
det drives etter.
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Stemmebåndene måtte gradvis ”var-
mes opp” noen timer før det kom 
lyd.

Et Vipassana-kurs er ikke ferie, kur 
eller noen form for sosial adspre-
delse. Det er heller ikke en intellek-
tuell eller filosofisk lek, og man kan 
ikke bruke kurset som en flukt fra 
sine egne, daglige problemer. Å delta 
innebærer hard jobbing 24 timer i 
døgnet. Og selv om vi fikk god in-
formasjon før kursstart om alle for-
hold, forstår man ikke dybden av hva 
informasjonen innebærer før man 
opplever det selv. 

Det var lagt opp til at vi skulle være 
alene med våre tanker. Det eneste vi 
kunne høre, var lyden fra en bil eller 
motorsykkel i ny og ne, samt lydene 
fra gjess som trente på å fly i plog. 
Kursstedet lå midt i et fuglereservat 
og hadde tidligere vært brukt som 
forlegning for ornitologer.  

Forpleiningen besto av to vegetar-
måltider daglig - ett når morgen-
meditasjonen var over samt ”mid-
dag” kl. 11. Etter det var det ikke noe 
mer å spise, bortsett fra til kvelds-
teen kl 17. Da fikk vi frukt; enten et 
eple eller en appelsin og/eller en halv 
banan. Noen lurer sikkert på om 
dette var nok mat? For meg var det 
det. Jeg så fram til hvert måltid med 
stor glede, men jeg følte meg aldri 
skrubbsulten.  

Vi var ca 75 elever på kurset, og 
kjønnsfordelingen så ut til å være i 
balanse. Alderen på kursdeltakerne 
varierte fra 30 – 70 år. Uten å vite 
eksakt antall, tror jeg at en tredje-

del var av kategorien ”gamle elever”. 
Dette var elever som hadde fullført 
minst ett 10-dagers kurs tidligere. 
Disse ytet støtte til gjennomføringen 
av kurset på forskjellige måter og var 
til inspirasjon for oss andre. Det var 
også noen par blant deltakerne. De 
fikk ingen ”særbehandling” i forhold 
til oss andre. Menn og kvinner var 
helt adskilt under hele kursperioden; 
i meditasjonssalen og i pauser. Kvin-
ner og menn hadde for øvrig sepa-
rat forlegning og spisesal. Ingenting 
skulle ”forstyrre” våre tanker.

De første par dagene, hvor vi kun 
skulle konsentrere oss om pusten, 
var skikkelig tøffe. Selv om jeg ”bare” 

skulle konsentrere meg om pusten til 
å begynne med, opplevde jeg at ”tan-
kene vandret” hele tiden. Jeg bygde 
opp spenninger i nakke, skuldre og 
overarmer. Instruktøren sa at eleve-
ne kan få ulike plager i begynnelsen. 
Noen får hodepine. Erfaringer viser 
også at noen elever velger å reise 
hjem andre dag. Noen femte dag. 

Etter tre-fire dager skulle vi sitte helt 
stille under gruppemeditasjonene. 
Ingen bevegelse i verken føtter eller 
armer i en hel time om gangen. Jeg 
trodde jeg hadde forberedt meg godt 
til kurset. Jeg hadde blant annet laget 
min egen ”meditasjonskrakk”, men å 
sitte stille i en hel time var tøft. 30 
min. går greit. 45 min. er vanskeli-
gere, men en hel time er veldig lenge 
for en nybegynner. Det verker i hele 
kroppen og det blir vanskelig å kon-

sentrere seg  på grunn av smertene. 
Men etter hvert gikk også sittingen 
greit.   

Det vil føre for langt her å gå i detalj 
om mine egne, personlige opplevel-
ser, men jeg nevner at jeg opplevde 
at tankene mine ble helt borte når 
jeg mediterte. Det skjedde gradvis. 
Først var de der hele tiden, deretter 
var de der, men langt unna og ”for-
styrret” meg ikke lengre. At tankene 
var borte ble normalt når jeg medi-
terte der. Hjemme har jeg ikke helt 
oppnådd ”tanketomhet”, men så har 
jeg heller ikke vært like flink til å 
meditere daglig.

Kurset har også ført til noen re-
fleksjoner. Jeg hører ofte: ”Vi vet så 
mye mer i dag...” Kanskje vi gjør det, 
men kanskje handler vår nye viten 
mest om detaljer, løsrevet fra hel-
heten. Den eller de som ”oppfant” 
Vipassana meditasjon må etter mitt 
skjønn, ha hatt en fantastisk kunn-
skap om kroppen som helhet for å 
kunne dyrke frem en slik metode til 
selvinnsikt. 

Det er mange ting som imponerer 
med Vipassana, blant annet den pe-
dagogiske delen og selve konseptet 
det drives etter. Instruktørene får 
ingen godtgjøring, og finansierin-
gen ellers er basert på donasjoner fra 
tidligere elever. Etter fullført kurs er 
det helt opp til deg selv om/når du 
vil donere og å fastsette størrelsen på 
donasjonen.

For min egen del vil jeg si at at kurset 
er det mest krevende jeg noensinne 
har deltatt på, men er meget glad og 
takknemlig for at jeg gjennomførte 
det. Jeg oppnådde ikke bare målet 
mitt om å lære en meditasjonstek-
nikk; jeg kom tilbake fra kurset med 
så mye, mye mer. Når anledningen 
byr seg, deltar jeg gjerne igjen.

For de som ønsker mer info:  
www.dhamma.org

pe-ea@online.no
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          Den eller de som
”oppfant” Vipassana 
     meditasjon må
etter mitt skjønn, ha 
    hatt en fantastisk
kunnskap om kroppen 
        som helhet

Idylliske kursomgivelser i Sverige�
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■ I øyets netthinne er det to typer 
følsomme fotoceller; tapper og sta-
ver. Tappene formidler fargesynet 
og har sin oppgave i godt lys, sta-
vene i dårlig lys. I mørket er ”alle 
katter grå”, som vi sier, stavene kan 
ikke formidle fargesyn. Fotocellene 
har pigmenter som reagerer kje-
misk på lyset og frigjør kjemikalier 
som provoserer nervene til å sende 
elektriske energi-impulser langs at-
komstveiene inne i hjernen. Det vil 
si at gjennom synsnerven har nett-
hinnen forbindelse med synssente-
ret og andre viktige sentra i hjernen. 
Etter at hjernen har bearbeidet lys-

signalene, gjenskapes det hele i hjer-
nebarken, og det kommer til vår be-
vissthet som en tolkning av hvordan 
vår omverden ser ut. 70 % av men-
neskets erfaringsmateriale kommer 
fra synsinntrykket. Det finnes tre 
forskjellige typer tapper, som i det 
ytre ligner på hverandre, men som 
har ulik følsomhet for blått, grønt 
og rødt lys. Det er grunnlaget for vår 
evne til å skille mellom forskjellige 
farger.

Hva	er	lys?
Fysisk består lyset av elektromag-
netiske stråler som brer seg med en 

hastighet på 300.000 km/s. Lyset 
bruker 8,3 minutter fra Sola og kan 
forklares både som en lyspartik-
kelbevegelse (fotoner) eller som en 
bølgebevegelse. Det synlige lyset, 
fargespekteret, utgjør bare en liten 
del av det elektromagnetiske spek-
teret. Det elektromagnetiske spek-
ter omfatter energier fra kosmiske 
stråler til radiobølger, de er gradert 
etter bølgelengder målt i nanome-
ter, som tilsvarer en milliondel av 
en millimeter. Det synlige spekteret 
ligger mellom fiolett på 400 nm til 
rødt på 700 nm. Mellomliggende 
farger som dypblått ligger på ca. 

Lyset har en direkte innflytelse 
på hjernen og hjernens mest 
 innviklede funksjoner.  
Gjennom øyet oppfattes  
og samles lyset, slik at  
hjernen kan oppfatte  
hva vi ser og visualisere  
informasjonen. 

Ved å projisere tre basisfarger, de additive spektralfargene blått – grønt – rødt, slik at de overlapper hverandre med like mengder, 
gir samlet hvitt lys�

 Hvitt                                  og 
 behandlinglys



436 nm og grønt på ca. 546 nm. En 
bølge overfører energi, og lyset må-
les både i bølgelengder og frekven-
ser. Frekvenser er antall svingninger 
pr. tidsenhet og blir ofte omtalt som 
Hertz. Rødt lys som ligger på ca. 700 
nm har lengre bølgelengder og la-
vere frekvens, enn fiolett lys som lig-
ger på ca 400 nm. Fiolett lys passerer 
da med større frekvenser og mindre 
bølgelengder. Det ser vi gjennom ek-
sperimenter der lyset brytes; fiolett 
lys har mindre vinkel enn rødt lys. 

Det ultrafiolette lyset, som er vik-
tig for oss i mange sammenhenger, 
ligger utenfor det fiolette spekter, 
har høy frekvens og mye energi, 
mens det infrarøde lyset ligger uten-
for det røde spekter. Moderne fors-
kning og medisin bruker nesten alle 
bølger, fra radio og televisjon, til 
mikrobølger og røntgen. Det synlige 
lyset kommer også mer og mer frem 
innen forskning og alternativ medi-
sin, og mange vil kalle det for fremti-
dens medisin.

Fullspektrumlys
Isaac Newton oppdaget at hvitt lys 
er satt sammen av spektralfarger. 
Han mente at lyset var partikler 
som ble sendt ut fra lyskilden og 
fulgte mekanikkens lover. Newton 
er vel for oss best kjent fra ekspe-
rimenter vi husker fra skolen. Ved 
forsøk sendte vi hvitt lys gjennom 
et glassprisme, hvor spektralfargene 
rødt, gult, grønt, blått og fiolett re-
flekterte ved lysets brytning gjen-
nom prismet mot et objekt. Under 
regnbuens vakre portal, når sollyset 
brytes gjennom regndråpene, kan vi 
betrakte det fullkomne, hvor det va-
kre oransje og indigo lyset også kan 
være synlig.

Vi har også flere underliggende 
farger i spekteret, blant annet ma-
genta, turkis, cyan, men de er ikke 
like synlige for øyet. Disse fargene 
har et mindre spekter. Hvitt lys kan 
vi fremkalle ved eksperiment. Ved å 
projisere tre basisfarger, de additive 

spektralfargene blått – grønt – rødt, 
slik at de overlapper hverandre med 
like mengder, gir samlet hvitt lys. 
Fullspektrumlys er en kunstig lyskil-
de som er nær sammenfallende med 
det naturlige daglysets spektralener-
gifordelingskurve, hvor fargetempe-
raturen er 5500K. 

En vakker rød/oransje soloppgang 
eller solnedgang har til sammenlig-
ning en fargetemperatur på 2200K. 
Solen på en solrik dag, har opp til 
6500K .   

Belysning på arbeidsplasser i dag 
ligger ofte mellom 3200K og 3500K, 
et overeksponert kunstig konvensjo-
nelt lys med spektralfargene rødt og 
gult, som gir en varmere, men gulere 

belysning enn fullspektrumbelys-
ning. Arkitektonisk arbeides det for 
å få mest mulig naturlig lys gjen-
nom glassfasader, og den mer mo-
derne belysningen som nå benyttes 
over 4000K gir et renere og klarere 
lys. Jo varmere fargetonen er i den 
kunstige belysningen, jo dårligere 
fargegjengivelse og kontraster er det 
i rommet. Dårlig og feil belysning 
innendørs kan gi ubalanse og stress-
relaterte helsemessige symptomer. 
Aldringsprosessen i øynene krever 
også bedre lys jo eldre vi blir. Øyelin-
sen blir mer uklar, og det meste av 
det blå lyset blir borte. Vi oppholder 
oss også de fleste timer innendørs 
under kunstig belysning. Lyset, og 
variasjoner i lyset gjennom døgnet, 
har en stor påvirkning på kroppens 
biologiske døgnrytme, de circadian-
ske rytmer, som regulerer hjerne og 
kropp kjemien.  

Dr. Zane R. Kime sier “ Naturlig full-
spektrumlys fra solen er den typen 
lys vi er skapt til å leke og arbeide 
under. For å skape den beste positive 
effekten på nervesystemet vårt, bur-
de innendørsbelysning være så likt 
dette lyset som mulig”. Han sier også 
”Redselen for å få for mye ultrafiolett 
stråling får alt for mange mennesker 
til å overbeskytte seg selv mot solen, 
og lider isteden av mangel på solens 
fullspektrumlys, som har en essen-
siell livgivende energi. ”

For å kompensere for mangelen på 
naturlig dagslys, burde man benytte 
fullspektrum lyskilder innendørs.  
Dette for å erstatte mangel på sollys, 
pluss at vi fungerer totalt best under 
slikt lys. 
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     Arkitektonisk arbeides det for å få mest mulig 
                           naturlig lys gjennom glassfasader, og  
den mer moderne belysningen som nå benyttes over 4000K 
               gir et renere og klarere lys. 
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Dr. John Downing, som har utviklet 
en gren av helsevitenskapen som tar 
for seg den mengden lysenergi eller 
fotostrøm som hjernen må ha for å 
opprettholde sine funksjoner, sier: 
”Øynene er hjernens solcellepanel 
og konverterer lys til energi.”

Medisin	for	fremtiden	-	hvitt	lys
Interessen for lys som behandlings-
metode for både psykiske og fysiske 
lidelser har vært økende i 
den senere tid og kom til 
Norge på 80-tallet..

Det er dokumentert at 
lys gir økt energi, og fors-
kning har påvist at vi er av-
hengige av lys for å kunne 
fungere, noe som bekrefter 
det mange innen medisin 
har hevdet lenge, at lyset 
stimulerer hjernen vår. Sol-
lys, eller fullspektrumlys, 
er viktig for menneskenes 
trivsel og helse. For lite el-
ler feil lys over lengre tid, 
skaper fysisk og psykisk 
ubalanse, i verste fall syk-
dom og nedsatt yteevne. 

Lys- og fargebehandling har flere 
tusen års tradisjoner i terapeutisk 
øyemed og ble brukt allerede i old-
tidens Hellas og Egypt. I 1903 fikk 
den danske forskeren Nils Rydberg 
Nilsen Nobelprisen i medisin for sin 
epokegjørende behandling av tuber-
kuløse hudlidelser ved hjelp av lys. 
På 1920- og 30- tallet forsket Harry 
Riley Spitler på lys og farger, og be-
handlet med hell ulike somatiske 
lidelser. Forskning de siste ti-årene 
har gitt oss forståelse for at lys og 
mørke griper inn og styrer mange 
fysiologiske prosesser. Mange anser 
lysbehandling som fremtidens me-
disin.

Hvitt lys er den best dokumenterte 
og mest anerkjente lysbehandlings-
metoden og brukes særlig ved års-
tidssvingninger eller vinterdepresjo-
ner. På senhøsten og vinteren, når 
lyset er svakere og dagene kortere, 
blir verden grå og trist for mange 

mennesker. Trøtthet, energitap og 
døsighet blir en del av hverdagen. 
Om kvelden føler man seg utslitt, 
utbrent og man har vanskelig for å 
glede seg over noe. Den eneste trøst 
for mange er sjokolade eller annen 
karbohydrat- rikholdig mat.

Lys og fargeterapi kan stimulere 
mot disse plagene, da lys sikrer vel-
være på grå vinterdager. Det faktum 
at høst/vinter depresjoner med sine 

symptomer er en sykdom som krever 
behandling, ble det klart på åttitallet 
at man kunne behandle lidelsene ef-
fektivt med sterkt hvitt lys. Derfor 
har lys mot behandling av vinterde-
presjon i de siste 15 årene utviklet 
seg til en vellykket og anerkjent te-
rapiform.

Lysterapi virker ved at lys blir tatt 
opp av netthinnen og deretter blir 
ført via diverse nervetråder til hjer-
nen, hvor det blir videre bearbeidet 
i hypotalamus, et lite område i mel-
lomhjernen. Her finner vi en slags 
pacemaker, som lik en biologisk 
klokke kontrollerer rytmen mel-
lom våken og sovende tilstand. Den 
direkte nervetilknytningen til øyet 
sikrer at de indre rytmene kan bli 
synkronisert med den eksterne lys/
mørke syklusen.

På denne måten kontrollerer dags-
lyset ikke bare døgnrytmen, men 
også styring av hormoner og derfor 
produksjon av melatonin. Hormo-
ner kontrollerer også andre viktige 

og vitale funksjoner som blir for-
styrret hos mennesker som lider av 
depresjon. Slike funksjoner er blod-
trykk, luftånding, stoffskiftet, sult og 
tørstefølelse, følelsesstemninger og 
seksuallyst.
 Bakgrunnen for at dette oppstår, kan 
være at kroppens biologiske klokke 
er i utakt, fordi kroppen ikke får det 
naturlige dagslyset den trenger i til-
strekkelig mengde og varighet, til 

riktig tid på døgnet. Diag-
nosen vinterdepresjon og 
dens behandlingsmetode 
ble første gang beskrevet 
av den amerikanske psy-
kiateren Normann Ro-
senthal i 1984. I Norge 
har det vært forsket på 
denne metoden både ved 
universitetene i Tromsø 
og Bergen, samt på Aker 
sykehus, divisjon psykia-
tri.

Andre forskingsresulta-
ter tyder på at flere grup-
per - spesielt eldre med 
forskjøvet søvnmønster 

kan ha nytte av behandling med 
hvitt lys. Det hjelper også når du er 
døgnvill, som for eksempel hos skift-
arbeidere og personer med "jet lag", 
og ved søvnvansker og manglende 
overskudd. 

Lysbehandling skjer ved kunstig 
tilføring av hvitt lys eller fullspek-
trumlys via en lysterapilampe med 
sterkt lys. En kan behandle seg selv 
hjemme ved hjelp av en lampe med 
hvitt lys. Det er viktig å være nøye 
ved innkjøp av lamper med hvitt 
fullspektrumlys. Svakere lamper 
krever kortere avstand til øynene og/
eller lengre behandlingstid. Begge 
deler kan gjøre at det blir tyngre å få 
gjennomført behandlingen. Lampen 
bør også være godkjent som medi-
sinsk elektrisk utstyr.  

Uansett er både kvaliteten og 
kvantiteten på lyset viktig. Lyset må 
avgi minimum 2500 lux, og en be-
handlingsserie på ca. seks-ti ganger 
à to timer vil være en effektiv hjelp 

Hvitt lys er den best dokumenterte og mest anerkjente lysbehand-
lingsmetoden og brukes særlig ved vinterdepresjoner�
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for de som har problemer i mørke-
tiden. Veksling mellom lys og mørke 
er den viktigste miljørelaterte på-
virkning for å styrke eller forskyve 
kroppens biologiske døgnrytme. Vi 
kan oppnå store forskyvninger ved 
gjentatt lysbehandling til valgte tider 
av døgnet, hvor vi kan fremskynde 
eller forsinke den biologiske klokken 
og dermed kroppens døgnrytme-
funksjoner etter lysbehandling. Det 
beste tidspunktet for lysstimulering 
varierer, da det avhenger av vedkom-
mendes søvnmønster. Det anbefales 
derfor først å bli undersøkt av lege, 
for deretter å rådføre seg med en 
kompetent fagperson for å få den 
rette behandlingen.

Mengden lys som den enkelte tar 
inn av det hvite lyset varierer også, 
avhengig av hvor stort synsfeltet er. 
Mangelfull belysning, som vi gjerne 
har innendørs, stress og traumer, 
kan påvirke den enkeltes synsfelt slik 

at det snevres inn. Det kan derfor 
være hensiktsmessig å måle synsfel-
tet før en går i gang med behandling 
med hvitt lys. Farget lysstimulering 
vil kunne utvide synsfeltet hvis det 
skulle vise seg å være nødvendig. 
Slik behandling får en hos en lyste-
rapeut.

Til slutt; vi skal ikke glemme å kose 
oss i det gode, varme, gule lyset som 
vi elsker her hjemme. Fullspektrum 
belysning er anbefalt arbeidslys. 
Kveldene bør tilbringes i en mer av-
slappet form, både under glødelam-
per og annen stemningsbelysning. 
Mange stearinlys, som gir oss varme 
og lys fra flammen, med det blåeste 
lyset innerst ved veken til det rød/
oransje ytterst i den ovale formen. 
Akkurat som solens varmetempera-
tur, fra det varmeste til det kaldeste 
lyset. 

torgunn@thr.no

■  Energien som g jør vekst og 
utfoldelse mulig, er lys�

■  Gjennom evolusjonen vil vi se 
at lys er den røde tråden som 
g jorde livet, og livets overle-
velse mulig� 

■  Gjennom kulturen vil vi se at 
lys, på et bevisst og ubevisst 
nivå, er den hovedaktøren som 
viser seg å være både årsak og 
verktøy til resultater�

■  Gjennom behandling med lys og 
eksponering til hvitt og farget 
lys, kan vi se sammenhenger 
og paralleller mellom farger, og 
den fysiske kropp som både 
absorberer og avgir lys�

I denne artikkelen er noe stoff hentet 
ut fra nettsidene til Norsk Forening for 
Lysstimulering www.lysstimulering.no. 
Anbefalte linker er også www.tynsetel.
no som er en ledende produsent av 
lysterapilamper.

Det kan oppnås store forskyvninger ved g jentatt lysbehandling til valgte tider av døgnet, hvor behandlingen kan fremskynde eller 
forsinke den biologiske klokken og dermed kroppens døgnrytmefunksjoner�
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Fellesnemnar
Alle levande organismar har evne 
til å hela skadar og dermed gjen-
vinne sin anatomiske og funksjo-
nelle integritet. Ofte blir dette kalla 
sjølvheling.  Under ulike sykdoms-
tilstandar må organismen av og til 
understøttast for at denne sjølvhe-
linga skal skje optimalt.  Mange av 
desse understøttingsmetodane er 
utvikla innan den naturmedisinske 
tradisjonen, og bruken av disse er 
stigande blant folk flest.

Dei mange naturmedisinske te-
rapiformene kan være svært ulike 
i si praktiske utøving, men verk-
nadsmekanismene vil vera dei same.  
Forklaringsmodellane dei byggjer på 
er samansett av ulike begrep, mest 
bestemt ut ifrå kva kultur dei har 
oppstått i og kva teknikk/reiskap 
som blir nytta.  Likevel er også her 
fellesnemnaren slåande.  Saman vil 
dei komplettera kvarandre, og der-
med danna forståingsmodellar som 
vil kunna innverka positivt på den 
praktiske utøvinga  av dei einskilde 
terapiformene.  

Både NNHs organisasjonsform og 
utdanningspolitikk er tufta på den-
ne erkjenninga. Vårt Utdanningsdo-
kument skisserar opp det som skal 
vera felles utdanningsplattform for 
alle uansett val av naturterapeu-
tisk hovudterapifag.  På den måten 
kan me utvikla ein felles fagidenti-
tet, samstundes som me tek vare på 
særidentitetane gjennom dei ulike 
naturterapeutiske faga og dei re-
spektive faggruppene.   

allmenndannande	fag
Dei allmenndannande faga er fram-
ført i Utdanningsdokumentet som  

Generelle fag, Naturmedisinsk 
grunnutdanning og Naturvitskape-
lege fag. Hovudmålet med desse faga 
er å utdanna terapeutar med ein høg 
etisk standard og gjera dei i stand til 
å kommunisera med andre fagprofe-
sjonar og utvikla ei kritisk tenking til 
både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte 
sanningar og nyare forsking/kunn-
skap.  Vidare å skapa ei forståing for 
hovudprinsippa innan ulike klassiske 
naturmedisinske system for dermed 

å tydeleggjera den naturterapeutiske 
identiteten og komplettera forstå-
inga og utøvinga av dei ulike terapi-
formene.

Grunnutdanningar/	 	
hovudterapifag
Norske Naturterapeuters Hoved-
organisasjon (NNH) organiserar 
terapeutar som praktiserar ulike te-
rapiformer innan naturterapeutisk 
behandling.  Einskilde terapeutar 

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon sin utdanningspolitikk:

Allmenndanning og godt funderte
  grunnutdanningar

Hovudmålet er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard og g jera dei i stand til 
å kommunisera med andre fagprofesjonar



Naturterapeut 
(yrkestittel)

Hovudterapiform(er)

Generelle fag/ 
VEKS-fag

Nivå 1: Tilpassa ein naturterapeutisk praksis

Nivå 2: vidareutdanning/spesialisering

Grunnmedisinske fag

Naturmedisinsk 
grunnutdanning
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praktiserar bare ein terapiform, men hovudtyngda av 
medlemsmassen nyttar fleire terapifag/metodar i sin 
praksis.  Omsynet til at dei fleste integrerar fleire natur-
terapeutiske fag i sin praksis, har gjort at NNH satsar 
på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein 
naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for 
vidare spesialisering. 

Kvalitetssikring	av	studieplanar
NNHs landsmøte 2004  i Stavanger gjorde vedtak om 
at NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringspro-
gram skulle vera gjeldande som vegvisar og strategido-
kument når det gjeld behandling av studieplanar og an-
dre forhold som knyttar seg opp til ei slik verksemd.  

Sentrale element i godkjenningsprosedyren av studie-
planar er vurdering i forhold til formulering når det gjeld 
verdigrunnlag og målsetjing, struktur på studieplan, 
fag/emneoversikt, klinikk/praksisordningar, lærarkvali-
fikasjonar, undervisningsmetodar, fordjupingsoppgåve, 
sensorarbeid, metodar for kunnskapsmåling, vitnemål/
diplom, opptakskrav og realkompetanse, skulestruktur, 
skulereglement/studiekontrakt, lokalitetar/hjelpemid-
del, pensumlitteratur.

NNH er gjennom dette arbeidet med på å skapa ei 
kompetanseutvikling i dei ulike utdanningsinstitusjo-
nane og samstundes ha fokus på dei rettar og krav stu-
dentane har når det gjeld studietilbud.  

post@nnh.no

NNHs utdanningsdokument 
skisserar opp det som skal vera 
felles utdanningsplattform for alle 
uansett val av naturterapeutisk 
hovudterapifag�  På den måten kan 
me utvikla ein felles fagidentitet, 
samstundes som me tek vare på 
særidentitetane g jennom dei ulike 
naturterapeutiske faga og dei 
respektive faggruppene�  

Ny spennende  
utdanning i Norge!

 Lakshmi Ayurveda Spaterapi
Kombinerer aromaterapi med ayurveda og spa

2 Semester, start: februar 2009

Se mer informasjon  
på våre hjemmesider:  

www.lakshmi.no



22 naturterapeuten		• desember 2008

N N H   |  M E D l E M S I N F O R M A S J O N

Flere muligheter på www.nnh.no
Medlemssider Websted eksklusivt for NNHs medlemmer med nyttig 

informasjon.

torget Møteplassen for deg som søker etter nye medarbeidere, 
har produkter for kjøp/salg, vil leie ut lokaler osv.

Kurs og møter Oppdatert liste over aktuelle kurs og møter. Her har du 
mulighet til å markedsføre dine egne kurs og møter.

Norske Naturterapeuters 
Hovedorganisasjon®

TILSLUTTET YS. MEDLEM STL

nnh-nyheter

utdanning

bli medlem

kurs og møter

internasjonalt

etisk råd

arbeidsgrupper

naturterapeuten

høringer

pressemeldinger

forskning

torget

medlemssider

søk i artikler OPPDATERT 00.00.2008

nextsys flexi

Nextsys presenterte Nextsys Flexi med stor suksess for
tre år siden. Dette er et komplett dataprogram for å 
holde orden på en hektisk klinikk. Flexi Mini har 
avtalebok, journal, inntektsregnskap, kassamodul og 
kontoplan som oppfyller kravene i den nye bokførings-
loven fra 1.1.2005 (1.1.2006 for eksisterende klinikker).  
Programmet er meget brukervennelig og spesielt 
tilpasset alternative behandlere.

PS! Over 300 benytter Nextsys daglig!

Vi holder innføringskurs i Nextsys Flexi:
- 23.april 2008, Kongsberg
- 29.mai 2008, Kongsberg
- 26.juni 2008, Kongsberg

        Vi gjentar suksessen!!

Kun kr. 2990,- inkl. mva og kurs

Kr. 299,- pr mnd i vedlikeholdsavtale tilkommer.

finn  
din
nnh terapeut

TILSLUTTET YS. MEDLEM STL

send oss tips

▼  OM NNH ▼  STYRET ▼  VEDTEKTER ▼  FAGGRUPPER ▼  FAGARTIKLER ▼  TERAPIER ▼  BLI MEDLEM ▼  NYTTIGE LENKER

Tlf. 21 01 37 00 Faks. 21 01 37 05 Postboks 9397 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Brugata 19, Oslo post@nnh.no

Lock-Foot Whiplash
Del 1:  Bergen 14 - 15 februar

Trondheim 7 - 8 mars
Del 2:  Bergen 21 - 22 februar

Trondheim 28 - 29 mars

Kurs 2009 Et godt alternati
v

Gjør det enkelt for kundene dine å 
finne deg og din terapiform. Se eget 
skjema under medlemssidene.

Er du medlem  
av nnH får du

      gRatiS
infoknapp på
www.nnh.no



Leder & repr. homøopati: John Petter Lindeland
Nestleder 1 & repr. akupunktur NSK: Turid Jacobsen 
Nestleder 2 & repr. polaritetsterapi: Gunnar Pedersen

STyreMeDLeMMer: 
Styrerepr. aromaterapi: Päivi renaa
Styrerepr. heilpraktikk: Siri Ådneram
Styrerepr. soneterapi: Terje varpe
Styrerepr. ki-terapi: Geir Magne Andersen
Styrerepr. refleksologi,NAFKAM: Arve Fahlvik
vararepr. Gunnar Johan Helliesen 
vararepr. Noureddine Anibat

ADminiStrASjOn: 

Generalsekretær: Sigrun Kirkeberg 
Postadresse: Postboks 9397 Grønland, 0135 Oslo

tlf.: 21 01 37 00. Faks: 21 01 37 05 E-post: post@nnh.no • www.nnh.no

NNHS SeNTrALSTyre 

N

O

N

NNH-kontoret ligger nær Oslo Sentralstasjon. Gå fra Oslo S mot nord, mellom Oslo 
Spektrum og Radisson SAS Plaza og over det åpne området langs Akerselva. 
YS-bygningen ligger da rett imot inntil Akerselva der hvor Brugata krysser elva

Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 - 16.00
NNHs besøksadresse:  Brugata 19 i Oslo. 
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Her gjengis kun hvilke lover dette gjelder. Oversikt med 
kommentarer, i tillegg til Anne-Karin S. Siems artikkel, 
er nå tilgjengelig på NNHs nettsider www.nnh.no.

1.  Lov om alternativ behandling av sykdom mv med 
tilhørende forskrifter

2.  Lov om merverdiavgift
3.  Lov om helsepersonell mv (helsepersonelloven)
4.  Lov om pasientrettigheter 

(pasientrettighetsloven)
5.  Lov om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven)
6.  Lov om helseregistre og behandling av 

helseopplysninger (helseregisterloven)
7.  Lov om legemidler m v (legemiddelloven) med 

tilhørende forskrifter

8.  Lov om kontroll med markedsføring og 
avtalevilkår (markedsføringsloven)

9. Lov om pristiltak
10. Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
11.  Lov om erstatning ved pasientskader mv 

(pasientskadeloven)
12. Lov om spesialisthelsetjeneste
13. Lov om helsetjenesten i kommunene
14.  Lov om etablering og gjennomføring av psykisk 

helsevern (psykisk helsevernloven)
15. Lov om vern mot smittsomme sykdommer
16. Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven)

Lovtekster og forskrifter er fritt tilgjengelig på 
www.lovdata.no og NNHs medlemssider: www.nnh.no

Rettslig regulering av betydning 
 for alternativ behandling
Bjørn Engstrøm har laget en kort oversikt over gjeldende rettslig regulering av betydning for 
alternativ behandling (pr. april 2008). Oversikta er en ajourføring av artikkel av Anne-Karin S. 
Siem i Naturterapeuten nr 2/2003.

ønskes  
alle våre 

lesere
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Hermed	årets		
JuLeKOrt	til	nnHs	
medlemmer	og	kon-
takter,	så	sparer		
vi	både	miljøet	og	
egne	ressurser

ønskes  

God jul &
 godt nyttår



Sunnheten/helsen 
 ligger i tarmen   
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■ Dersom vi spiser riktig mat, et 
rikt vegetarisk kosthold, vil kroppen 
klare å kvitte seg med avfallstoffene 
i stedet for å lagre dem i utførsels-
kanalen slik som dessverre er det 
vanlige. Sigmoideum (den siste, S-
formede del av tykktarmen) har som 
oppgave å være et kortvarig lager av 
avføring før utsendelse. I dag er det 
dessverre slik at rektum også tjener 
som lagringsdepot. Dette er svært 
uheldig da opptak herfra ikke sendes 
til leveren for avgiftning, men direkte 
inn i det venøse system. Vi er ofre for 
forgiftning fra toksiner etter gjæring 
og forråtnelse. 

På NNHs internettsider publiseres 
i disse dager en lengre artikkel i to 
deler om tarmen og dens funksjon 
og rolle for et liv i helse. Artikkelen 
«Sunnheten/helsen ligger i tarmen» 
er hentet fra SANUMposten, skrevet 
av heilpraktiker Dr.med.vet. Anita 
Kracke og og oversatt av Ranveig El-
levog på oppdrag fra biopat Carl Erik 
Farnes. Følgelig brukes begreper fra 
den antroposofiske forståelsesmo-
dellen. 

«Sunnheten/helsen ligger i tarmen» 
starter med en kortfattet beskrivelse 
av fordøyelseskanalens oppgaver og 
tarmens funksjoner i de ulike ledd. 
For de som trenger en oppfriskning, 
kan denne kortfattede gjennomgan-
gen anbefales.

Spørsmål som eller stilles og forsø-
kes besvart er:
"Hva trenger en sunn tarm for at den 
skal garantere menneskets sunnhet?"

"Hvilke forstyrrelsesfaktorer gjør 
tarmen, og dermed også mennes-
kene, syke?"

Her svares at det beste for oss er 
fødevarer som er lett for tarmen å 
bearbeide - levende mat som lett 
lar seg spalte, som frø og frukt. For 
eksempel vil moden frukt anses som 
best, da denne allerede fra naturens 
hånd er bearbeidet av solenergien og 
sukkerstoffene brutt ned. 

Disse settes inn i det sulfuriske 
system. Blader og stengler er mid-
dels tungt  å spalte, og plasseres i  det 
rytmiske system. Røtter tilhører sal-
prinsippet og krever større produk-
sjon av fordøyelsessafter.
 
”Sammenfattende kan man si at frukt 
som er godt moden, i likhet med an-
dre plantedeler som har opptatt mye 
varme, og animalsk næring som er så 
uforandret som mulig og derved lett 

fordervelig, er lettest fordøyelig og 
omgående utnyttbar.”

Foruten en alderstilpasset kost, tren-
ger tarmen en sunn fysiologisk flo-
ra. En forstyrrelse her vil kunne  få 
store konsekvenser, som allergier, 
intoleranser og betennelser. Fordi 
tarmen fra unnfangelsen tilhører 
det endoderme system, hvor vi også 
finner epitelkledningen og kjertlene 
i trachea, lunger og bronkier, slim-
hinnene i nesebihulene, samt lever 
og panchreas, foruten urinveier og 
kjønnsorganer, vil en tarm i ubalanse 
kunne påvirke hele vårt system. En 
dysfunksjonell tarm vil kunne forår-
sake lidelser som ørebetennelse hos 
barn, Candida Albicans-problema-
tikk og Clostridium-infeksjoner.

Første del av artikkelen tar for seg 
tarmens oppgaver og betydningen av 
næring samt symbiosen mellom vert 
og tarmflora. Her beskrives hvordan 
kroppen vår reagerer på inntak av 
sukkerstoffer, kjøtt og melkeproduk-
ter, samt bruk av antibiotika. Avslut-
ningsvis gis det forslag til diett for å 
opprette tarmfloraen på beste muli-
ge måte; et vegetarisk kosthold fulgt 
av antroposofisk medisinering. 

I annen del blir forstyrrelser i form 
av intoleranse og allergier beskrevet, 
samt deres terapi ved hjelp av SA-
NUMmidler.

Artikkelen i sin helhet finnes på  
www.nnh.no

A K T u E l T  |  M E T T E  W E l H A V E N  N æ S S 

En helt velfungerende og sunn tarm vil gi avføring  
4 ganger daglig, så hvordan står det egentlig til? 

Det beste for oss er fødevarer som 
er lett for tarmen å bearbeide - 
levende mat



nextsys flexi

Nextsys presenterte Nextsys Flexi med stor suksess for
tre år siden. Dette er et komplett dataprogram for å 
holde orden på en hektisk klinikk. Flexi Mini har 
avtalebok, journal, inntektsregnskap, kassamodul og 
kontoplan som oppfyller kravene i den nye bokførings-
loven fra 1.1.2005 (1.1.2006 for eksisterende klinikker).  
Programmet er meget brukervennelig og spesielt 
tilpasset fotterapeuter. Fotjournal og bildemodul
tilgjengelig som ekstra moduler. Over 350 benytter 
Nextsys daglig! Pris kun kr. 2990 inkl. kurs!

Vi holder innføringskurs i Nextsys Flexi:
- 28.januar kl. 13, Kongsberg
- 26.februar kl. 13, Kongsberg
- 25.mars kl. 13,  Kongsberg

Over 300 benytter Nextsys daglig!

                    Vi gjentar suksessen!!

Pris kun 2990,-, Kr. 315,- pr mnd i vedlikeholdsavtale tilkommer.

Oljer til massasje og aromaterapi på

RABATT TIL MEDLEMMER I NNH 
OG TIL STUDENTER

Green Magma

NYHET

• Over 180 oljer på lager
• Naturlig hudpleie
• Naturlig badeolje og badesalt
• Aromalamper og -dispensere 
• Røkelse
• Kosttilskudd
• Bøker og tilbehør

E T E R I S K E  O L J E R

Aromaterapi

GODE PRISER! Rabatt til medlemmer 
i NNH og til studenter

Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon
om bruk og egenskaper eller kontakt:

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre
Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91
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■ Heling lukkast ikkje i kvar einskild 
tilfelle. Det gjeld også i dei kasus ein 
vurderar som enkle. I andre kasus, 
med dårlege helingsprognosar, kan 
ein gong på gong bli overraska over 
fantastiske resultat. Same kva, satsar 
ein vidare på regelmessige studium 
av grunnlitteraturen i homøopatien 
og homøopatien sin materia medica, 
for å betra sin terapeutiske dugleik. 

Dette er sjølvsagt ei rett og god inn-
stilling, samstundes som ein sjølv-
kritisk må vurdera om ulike faktorar 
som hindrar ei heling, påverkar be-
handlingsresultatet, eller om pasien-
ten i homøopatisk forstand ikkje var 
sjuk, eller at homøopatien ikkje var 
den rette eller indikerte terapiforma.

I slike samanhengar blir det sjeldan 
vurdert om pasienten sitt gemytt og 
tenkemåte kan vera ein hinder for 
kuren. Dersom det heng slik saman, 
kan det i mange tilfelle heller handla 
om ei pedagogisk haldning overfor 
pasienten enn val av eit legemiddel 
– jfr. Samuel Hahnemann i Organon 
§ 208.  Hahnemann presiserar dette 
ytterlegare i fyrste bind av ”Dei kro-
niske sjukdomane – deira kur og be-
handling” s. 140: Terapeuten må all-
tid gjera sitt beste for å fjerna ”sorg 
og sinne frå den sjuke. Er det ikkje 
mogleg å forandra på slike psykiske 
tilstandar, fordi vedkomande ikkje 
har nok tiltru i filosofi eller religion 
til å bera si liding med tålmod og 
sinnsro som han sjølv ikkje er skuld 

i og som ikkje står i han si makt å 
forandra - og utan at terapeuten er 
i stand til å medverka til fjerning av 
desse livsøydeleggjande faktorane; 
ja, så bør han seia frå seg behand-
linga av den kroniske sjukdomen, 
og overlata den sjuke til sin lagnad - 
unnteken i dei tilfelle der pasienten 
har liten eller inga grunn for si sorg 
eller ergring”.

Moderne homøopatar tek lite omsyn 
til og reflekterer sjeldan over desse 
klare grensene eller kontraindikasjo-
nane for ei homøopatisk behandling, 
ut frå eit ynskje om i det minste å 
«understøtta» med noko legemid-
delaktig.  Det kan ofte vera meir for-
målstenleg at ei understøtting skjer 

     Faglege og etiske grenser
for terapeutisk

 verksemd
Har ein fyrst, på ein overtydande 

og entusiastisk måte, valt 

homøopati som sin terapiform, 

blir førestillinga om at dette 

faget aleine ikkje skulle vera nok 

til å skapa ein levedyktig praksis, 

svært irriterande� For meg har det 

vore like vanskeleg som tidkrevjande

       å koma fram til denne innsikta�
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meir effektivt gjennom ein samtale, 
ei oppdragings- eller ernæringsråd-
gjeving. Ei slik tilnærming står ofte 
i motsetnad til den sementerte og 
defensive sjølvoppfatninga av å stå 
fram som «rein homøopat», som 
igjen har si årsak i ei vitskapsteore-
tisk fiendtleggjering av homøopa-
tien.  Ein må alltid vera åpen for den 
terapeutiske og helande effekten ein 
kvar konsultasjon/anamnese kan ha, 
uansett terapeutisk tilnærming. 

Årsaka til at mange utøvarar av ho-
møopati neglisjerar verknaden av 
slike tilnærmingar, kan vera at faget 
stadig blir utsett for påstandar om 
at effekten av homøopatisk medisin 
kun kviler på placebo. Resultatet er 
ei defensiv tilbaketrekkjing til ein 
posisjon som fullstendig fornektar 
slike innverknadar, sjølv om dette 
bare kjem i tillegg til den praktiske 
bruken av den legemiddelbaserte 
likskapslova som ein aldri kan setja 
spørsmålsteikn ved.

Dei færraste av våre pasientar opp-
søkjer eit senter for homøopati av 
di dei er fortrulege med grunnprin-
sippa innan faget og har kunnskap 
om korleis verknaden av potenserte 
middel skil seg frå andre terapeu-
tiske tilnærmingar. For dei fleste er 
homøopatien eit biverknadsfritt og 
mildt alternativ som verkar mindre 
trugande på deira sjølvforståing av 
det å vera sjuk. Kanskje kan ei ikkje-
medikamentell tilnærming derfor 
skapa større tillit til homøopatiutø-
varen si seinare medikamentelle be-
handling, ved at pasienten sjølv får 
ta hand om og fjerna belastande livs-
tilstandar i staden for å «delegera» 
dette til eit legemiddel.

Gjennom mi mangeårige praksis-
gjerning konstaterar eg at mine fø-
reskrivingar av homøopatiske lege-
middel minkar. Dette har rett nok 
ikkje utelukkande si årsak i at eg al-
lereie ved fyrste forordning finn det 
rette middel eller ventar meir tålmo-
dig før eg vekslar til eit anna, men 
mykje heller ein aukande kunnskap 
som åpnar blikket for kva pasientar 
som treng homøopatisk behandling 
og dei som treng noko anna. 

Med denne innstillinga kjenner eg 
meg i samsvar med Samuel Hahne-
mann, som hadde ein unik innsikt i 
kva som var homøopatisk helbart og 
ikkje. 

I motsetnad til Hahnemann kan eg 
likevel ikkje frita meg frå behandling 
av kronisk sjuke, sjølv om dei ikkje 
møter krava eller svarar til forvent-
ningane om ”å vera lydige, innsikts-
fulle og tålmodig” sjuke. 

Når eg i mine fyrste praksisår like-
vel forsøkte å finna dei rette midla og 
dermed skapte frustrasjon på begge 
sider av bordet, unngår eg det i dag. 
I staden tilbyr eg samtalar eller viser 
til andre terapeutar. Med grunnlag i 
betre allmenne føresetnadar, er per-
spektivet dermed alltid å skapa eit 
godt utfall av ei framtidig homøopa-
tisk behandling.

Heilpraktiker Stefan Reis

Artikkelen er fyrste gong trykt 
i det tyske homøopatiske 
fagtidsskriftet Neues Archiv für 
Homöopathik. Omsett av John 
Petter Lindeland og Andreas 
Hertzber med løyve frå Stefan 
Reis.

SABOrG-nytt:

Konsensus om  
utdanningsstandard
■ På Saborg sitt representantsskaps-
møte den 21� november 2008 blei det 
skapt konsensus om ein minste standard 
for VEKS-fag�  Dette er fyrste steg mot 
ei standardisering i grunnleggjande fag 
for alle alternativ medisinske terapeutar  
uansett terapiform�  Saborg vil senda ei 
oppmoding til Helse- og omsorgsdepar-
tementet om innskjerping av register-
forskriftene og knytta dette fagkravet 
til det frivillige registeret for alternative 
behandlarar i Brønnøysund�

”SABORG har som siktemål, og i sitt man-
dat, en målsetting om å sette standarder 
for utdanning innen alternativ behandling�
Representantskapsmøtet 2007 gjorde 
et første intensjonsvedtak vedrørende 
standarder for utdanning� Det kreves en 
grundigere utredning før standarder kan 
etableres i de ulike fagene� Det har imid-
lertid vært enighet om at det må etableres 
standarder for VEKS-fag (Vitenskapsteori 
og forskningsmetode, Etikk, Kommunika-
sjon, samhandling og konfliktløsning, 
samt Sosial og kommunalkunnskap) innen 
de utdanningene som per i dag ikke har 
det� Representantskapsmøtet ser 50 
timer innføring i VEKS-fagene som et mini-
mum�   utvikling av rammeplaner for dette 
fagområdet vil avdekke hvilket framtidig 
nivå VEKS-fagene bør ha innen de respek-
tive utdanningene�  utdanninger innen 
alternativ behandling som ikke imøtekom-
mer dette minimumskravet bør ikke gis 
offentlig godkjenning� Dette minimums-
kravet bør sees i forhold til utdanningens 
omfang og varighet� VEKS-fag innen 
utdanninger som søkes godkjent som 
høy/fagskoleutdanninger, bør sammenlig-
nes med andre helsefaglige utdanninger 
av samme omfang� VEKS-fagenes omfang 
og innhold må vurderes med henblikk på 
målsettinger for hva som skal være tera-
peutens arbeidsområde, eksempelvis om 
terapeuten har et selvstendig behandler-
ansvar, samt grad av intervensjon�”



Natur & Helse er Norges 
største leverandør av oljer til det

profesjonelle marked.

• Bredt utvalg av oljer, naturlig
hudpleie, røkelse og tilbehør

• Gode priser – topp kvalitet

Oljer til massasje og aromaterapi på

www.natur-helse.no

RABATT TIL MEDLEMMER I NNH 
OG TIL STUDENTER

Registrer deg på www.natur-helse.no 
og få nye tilbud hver måned!

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre
Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

Green Magma

NYHET

E T E R I S K E  O L J E R

GODE PRISER! Rabatt til medlemmer 
i NNH og til studenterOpptakskrav:

For mer informasjon:

Fagutdanning i Tuina

Noe du lurer på?
NAS, Kongsvn. 30, 0193 Oslo
Tlf: 67540607/23304230
sekretar@nahs.no • www.nahs.noOpptakskrav:

For mer informasjon:

Fagutdanning i TuinaUtdanning i
Tuina
2 år deltid 
Oppstart:
6. november
Studietur til
Beijing, Kina

Opptakskrav:
Helsefaglig bakgrunn på høgskolenivå
(fysioterapeut, sykepleier) eller medisin
mellomfag.

Green Magma
- DET GRØNNE PULVERET

Supernæring

Superenergi

Superkraft  
for immunforsvaret

�

�

�

Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress 
overgår alle de andre av nesten 200 planter i  
bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide 
Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en 
svært rensende e�ekt. 
Mange problemer forårsakes av mangel på  
bredspektret næring. 

Prøv GREEN MAGMA 
 – mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen.

www.greenmagma.no

Importeres og markedsføres av:
Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg  Tlf: 33 33 15 15 

Mob: 90 56 30 75 Fax: 33 33 07 77 

Distributør: Vitalkost AS, 3157 Barkåker, tlf. 33 00 38 70
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■ SABORGs representantskapsmøte 
ble avholdt fredag 21. november.

Terje Varpe var innstilt av valgkomi-
teen som fast medlem av Arbeidsut-
valget,  i stedet for nestleder som han 
har vært siden 2005.  Det ble også 
fremmet benkeforslag,  og resultatet 
av valget var at Terje ikke lenger er 
medlem av Arbeidsutvalget.  Dette 
kom svært overraskende på under-
tegnede.  I tillegg er valget siste post 
på dagsorden, slik at jeg ikke fikk tid 
til verken å takke avtroppende AU-
medlemmer eller å hilse de nye vel-
kommen.

Jeg benytter derfor anledningen til 
å takke Terje Varpe for innsatsen i 
SABORG.  Terje er den eneste som 
har vært med sammenhengende i 
Arbeidsutvalget siden stiftelsen av 
SABORG i november 2003.  Han var 
medlem i Arbeidsutvalget frem til 
1. februar 2005 da Aslak Steinsbekk 
trakk seg som leder, og Else Egeland 
rykket opp til leder og Terje til nest-
leder. Etter ekstraordinært represen-
tantskapsmøte 14. april 2005 ble un-

dertegnede valgt som leder og Terje 
som nestleder, og slik har det vært 
frem til nå.  

Det var en stor utfordring å raskt 
sette seg inn i SABORGs arbeid, og 
Terje har vært en uvurderlig hjelp når 
det gjelder å forstå og sette seg inn 
i problemstillinger og utfordringer 
som bransjen har hatt opp gjennom 
årene.

Terje har vært i miljøet siden slutten 
av 70-tallet og har et enormt kontakt-
nett og stor kunnskap om  behand-
lingsformer og behandlere, så vel 
som organisasjoner og samarbeids-
partnere.  Han holder et høyt tempo 
og har i tillegg til egen praksis hatt 
undervisning og organisasjonsarbeid 
for NNH. 

Terje har vært svært bevisst på at 
han i SABORGs arbeidsutvalg ikke 
representerer NNH, men alle orga-
nisasjonene og hele bransjen , og har 
på en flott måte vært en representant 
for hele det alternative behandlermil-
jøet.

I tillegg er han et utpreget sosialt 
vesen, og dere som kjenner ham vet 
nok hva jeg mener når jeg sier at han 
er sist i seng og først oppe!

Jeg vil på vegne av SABORG takke 
Terje Varpe for sin innsats og sitt en-
gasjement  i disse årene.  

Vi kommer tilbake med et fyldig 
referat fra Representantskapsmøtet i 
neste nummer av bladet.

Christel Gundelach
Leder SABORG
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SABORG takker 
  Terje Varpe

Antioksidanter kan øde-
BICOM – ledende innen Bioresonans
Det beste for dine pasienter og deg!
BICOM er godkjent for diagnostisering, forebygging og
behandling av astma, allergier og andre hverdags-
plager. Den er EU-certifisert i klasse iia, CE0408. 

Har	du	lyst	å	være	én	av	oss – ca. 6 000 i europa, ta  kontakt 
med reidun L Dalheim i nordkjosbotn som har brukt BiCOm i 18 
år.  ring	77	72	82	80	eller	e-post:	westbytunet@hotmail.com
eller Lars Nemeth med 15 års erfaring av terapi og undervisning. 
telefon	+46	40	137	765.	e-post:	lars@bicom.se

Bicom BioResonansTerapi 
Den intelligente metoden  
å behandle sykdom.
www.bicom.se

Terje Varpe, Reg� Naturterapeut MNNH�



nytt PrOSjEkt:

Kartlegger effektene av alternativ og 
komplementær kreftbehandling
Kreftforeningen har bedt Kunnskapssenteret sammenfatte 
kunnskapen om helseeffekter av komplementær og alter-
nativ behandling ved kreft.

Omfattende	bruk
Mange pasienter benytter seg av komplementær eller al-
ternativ  behandling i forbindelse med sin kreftsykdom. 
Forskere har anslått at  mer enn én av tre kreftpasienter 
bruker en eller annen form for  alternativ behandling, og at 
mer enn hver femte kreftpasient har prøvd  slik behandling 
som tillegg til konvensjonell medisin.

Ingen	krav	om	kvalitetssikring
I Norge har vi en lov om alternativ behandling av sykdom 
som skal  bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller 
mottar alternativ  behandling. Denne loven regulerer også 
adgangen til å utøve slik  behandling. Men det finnes ingen 
krav om å kvalitetssikre alternative  behandlingsformer 
før markedet får tilgang til dem. Det mangler også i  stor 
grad forskningsbasert kunnskap om effekt og mulige bi-
virkninger og skadevirkninger. Derfor er det viktig å få økt 
kunnskap om dette. For pasientene vil det kunne innebære 
sparte krefter med lett  tilgjengelig kunnskap om effekt og 
bivirkninger av alternativ eller  komplementær behandling. 
Det vil dessuten øke fagpersonells mulighet for å veilede 
pasienter i de mange ulike behandlingsalternativene.

Samarbeid
Prosjektopplegget blir laget i samarbeid med Nasjonalt 
forskningssenter innen komplementær og alternativ me-
disin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø. NAFKAM 
vil også være ekstern fagfelle for  prosjektet.
Rapporten fra prosjektet er planlagt ferdig i april 2009.

Momsfritak blir knyttet til registerordningen
Finansdepartementet vil gjøre vedtak om at momsfritak 
blir knyttet til  Registeret for utøvere av alternativ be-
handling. Seniorrådgiver ved Skattelovavdelingen, Torunn 
Nordberg, regner med at et endelig vedtak vil bli gjort 
innen kort tid. Vi vil komme med mer informasjon om det 
endelige vedtaket, med  overgangsordninger etc., så snart 
det foreligger. Ordningen er tenkt gjeldende fra 1.1.2009.

Western Academy of Medical QiGong
arrangerer kurs i

MEDICAL QIGONG 
21. - 22. MAR 2009 

Kurset ledes av akupunktør James Nystedt (Grandmaster Qigong)
og flere QiGong instruktører

Kurset finner sted på Lycéum (gml Sjømannskolen)
                   Kongsveien 30 på Ekeberg 

Lørdag 21.MAR kl.10.00 - 17:00
Søndag 22.MAR kl.09.00 - 13:00 (15:00)

For informasjon, priser og påmelding skriv mail til 
 qigong@qigong-academy

             eller ring Kari Fuglevaag på mobil 930 34 453



Pb. 3922 Ullevål Stadion, 0806 Oslo   info@encefalon.no   www.encefalon.no

ENCEFALON

HØGSKOLE I  GRUNNMEDISIN

ØNSKER DU KUNNSKAPER I MEDISINSKE FAG?

Encefalon er den eneste høgskolen som tilbyr et offentlig
godkjent 10VT Medisinsk grunnstudium. Studiet omfatter
både anatomi, fysiologi og sykdomslære. Medisinsk
grunnstudium gir mulighet til stipend og lån i Lånekassa.

Encefalon er en helsefaghøgskole som tilbyr offentlig godkjente
medisinske studier fra 10-30VT (30-90 studiepoeng), heltid og deltid. 

Medisinsk grunnstudium (10-12VT) starter opp vår og høst, og dekker
behovet hos mange alternativmedisinske grupper og andre innen
helsesektoren. 

Kontakt oss på  tlf: 22 18 03 12 eller e-post: info@encefalon.no

Nesespray med Himalaya salt
Rhinolaya
Renser og smører slimhinnene.
En myk isotonisk oppløsning for
nasal hygiene. Ved obstruerte 
neseganger, tørrhet eller irritasjon.
Inneholder også Cuprum gluconicum
og Pulsatilla pratensis.

Himalaya salt 
er fossilt sjøsalt dannet for mange 
millioner år siden. Fødselen av
Himalaya, og sjøens tilbaketrekning
har bevart disse verdifulle rosa 
krystallene beskyttet fra alle typer 
miljøforurensning.

Rhinolaya FORT
Ved tett nese anbe-
fales Rhinolaya FORT
med Kalium chlorid og 
Cuprum gluconicum.

Norges NaturmedisinSentral as 
Tlf: 32 24 05 50       www.nn-s.no

Tilbud på
arnika.no
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Massasjebrillen som  

lindrer ØyetrettHet

    Veil. pris inkl. mva:  796,-
Massasjebrillen som  

lindrer ØyetrettHet

Nyheter for naturterapeuter

Naturterapeuten     
  Detoxsystem AM 1000
         24  v o lt  M e d  M e d i s i n s k  g o d k j e n ni n g

Veil. pris:  21531,- eks. mva

kraftig styringsenhet med:  

• Enestående mulighet for overføring av bio-informasjon 

• Variabelt tidsvindu for polaritetsomkobling 

• Programmering og registrering av data 

• Stor skjerm for styringsprosessen 

• Enkel menystyrt drift over skjerm 

• Flerspråklig skjermalternativ

kan bygges ut med bioresonans og kvantemedisin

For mer informasjon besøk vår webside: www.detoxsystem.com eller kontakt oss på tlf. +47 712 55 119.  Mobil +47 997 39 563

vi søker forhandlere over hele landet

Et godt alternat

iv

Før behandling med naturterapeuten detoxsystem.

etter behandling med naturterapeuten detoxsystem.

Naturterapeuten 
Detoxsystem 

AM1000 eller andre 
Detoxsystemer fra oss leverer 
en “ren” galvanisk strøm uten 

forstyrrende frekvensstøy. 
Vårt apparat er 24 volt med 

medisinsk godkjenning 
EN60601-1-2. 

Naturterapeuten Haiolje
Naturterapeuten Haiolje er et rent 
naturprodukt, framstilt av Grønlandshaien, 
som lever i Ishavet og havområdene rundt som lever i Ishavet og havområdene rundt 
Grønland og Island. Grønland og Island. Grønland og Island. 
Haioljen inneholder Haioljen inneholder Haioljen inneholder 

de aktive ingrediensene squalen, 
alkylglyseroler og squalamin.
Haioljen er et 100 % rent natur-
produkt, oljen er kun renset.  
Inneholder min. 20% alkylglycerol! 

120 kapsler.Veil. pris: 300,- inkl. mva

Naturterapeuten Haiolje er et rent 
naturprodukt, framstilt av Grønlandshaien, 
som lever i Ishavet og havområdene rundt 
Grønland og Island. 
Haioljen inneholder 

de aktive ingrediensene squalen, 

Naturterapeuten haiolje

Dosering: 1-2 kapsler daglig

Kosttilskudd bør ikke erstatte variert kost.

Det bør ikke inntas mer enn anbefalt dagsdose.

Oppbevares tørt, kjølig, og utilgjengelig for barn.

Haiolje er et rent naturprodukt, framstilt av 

Grønlandshaien, som lGrønlandshaien, som lever i Ishavet og 

havområdene runt Grønland og Island.

Haiolje har utmerket næringsverdi.

Haioljen er et 100% rent naturprodukt, 

oljen er kun renset.

Inneholder min. 20% alkylglycerol!

Importør:

NATURTERAPEUTEN Robin Juberg
NATURTERAPEUTEN Robin Juberg

Frænaveien 1, 6415 Molde

Tel. 71 25 51 19

www.naturterapeuten.com

KOSTTILSKUDD

Haiolje av Grønlandshaien

Boksens innhold: 120 kapsler

Innhold pr. kapsel: 500 mg haileverolje

Ingredienser:���1 kapsel������2 kapsler

Energi��������21 kj (5 kcal)��42 kj (10 kcal)

Protein�������0,13 g�������0,26 g

CarbohydratCarbohydrat���0,06 g�������0,12 g

Fett����������0,50 g�������1,0 g

Alkylglycerol���100 mg������200 mg

Kapselens belg

inneholder:

Glycerol E 422��60,9 mg�����121,8 mg

Gelatin�������132 mg�����264 mg

Best før:Best før:

Batch nr:

100% rent naturprodukt

Naturterapeuten

HAIOLJE

av lever fra Grønlandshaien

120
 kapsler

Lock-Foot 
WhipLash

Del 1:  Bergen 14 - 15 februar
Trondheim 7 - 8 mars

Del 2:  Bergen 21 - 22 februar
Trondheim 28 - 29 mars

Kurs 2009




