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Samarbeidsprosjektet mellom NNH og Medica Albena 
videreutvikles sammen med The Wave. 

Prosjektet fremmer samspill mellom naturmedisin og skolemedisin 
og følgeforskes av Agderforskning. I den forbindelse arrangeres det 

studietur for NNH medlemmer og samarbeidspartnere.

STUDIETUR TIL MEDICA ALBENA
30. august - 6. september 2017

 

Et av de største helse- og rehabiliteringssentre i Bulgaria,
 vakkert beliggende ved Svartehavskysten.

 
• Bli kjent med behandlingstilbudet • Bli kjent med helsepersonellet 

• Bli kjent med nye muligheter for deg som terapeut
• Opplev naturen og omgivelsene • Opplev kulturen

 
Total pris for reise og opphold: fra kr. 4 910,-

NB Begrenset antall plasser.
Påmelding og spørsmål om det reisetekniske: 

john.magne.trulsen@hrgworldwide.com Tlf. 32 17 11 00
Påmeldingsfrist: 5.mai 2017

For mer informasjon ta kontakt med NNH på tlf: 223 33 220 
eller The Wave på tlf. 918 02 290

Wenche Wehus

InnovationConsultancy

www.nnh.no
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Utdanningene går over to år deltid, og studentene kan søke lån og stipend i Lånekassen.

Nye kull starter i Oslo og Bergen høsten 2017 -  www.ifh.no

Fagutdanning i massasjeterapi eller soneterapi
Ønsker du å jobbe med mennesker?
Vi tilbyr to solide yrkesutdanninger - massasjeterapi og soneterapi. Undervisningen går
på deltid over to år.  Små klasser, kvalifiserte lærere og  hyggelig læringsmiljø.

Våre utdanninger er av de mest omfattende i bransjen og inneholder
alle fag du trenger for å kunne starte opp som terapeut.  Begge er
fagskolegodkjent, noe som gir en trygg ramme rundt utdanningen.

Studentene kan søke lån og stipend i Lånekassen.

INSTITUTT FOR HELHETSMEDISIN™
Geitmyrsveien 45B, 0456 Oslo. Tlf (+47) 22 04 67 00
E-post: ifh@ifh.no. www.ifh.no

TUNSBERG
Medisinske skole

OPPNÅ BEDRE RESULTATER  
MED MER KUNNSKAP!

Det viktigste for å lykkes som terapeut er at du oppnår resultater med behandlingen og 
at pasientene dine oppnår bedring. Fornøyde pasienter er den beste reklamen! 

Alle pasienter har ulike behov, og krever tilpasset behandling. Men alle bør få råd om 
ernæring, bruk av tilskudd, urter og livsstilsendringer, i tillegg til din vanlige behandling. 
Du gjør sikkert mye av dette alt nå, men hvis du ønsker å lære enda mer, så har vi mange 
tilbud som kan passe for deg. Mange studier kan tas via Internett i ditt eget tempo.  

Kostholdsveileder og Optimal trening og ernæring er våre to viktige grunnutdanninger 
innen ernæring. Innen naturmedisin har vi fagskoleutdaninng i biopati (oppstart 2017), 
soneterapi, naturmedisinsk grunnutdaning samt kurs i detox. 

Helsekostveileder gir tittelen Helsekostveileder TMS. Matintoleranse gir deg kunnskap 
om hvordan avdekke intoleranse og hvordan gjennomføre de nødvendige endringene. 

NYHET! Nettstudiet Naturlig hudhelse startet i februar 2017

 
Les mer om studiene på: 
www.tunmed.no

Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største 
private skoler innen helse og ernæring  

http://www.ifh.no
http://www.tunmed.no
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MAT – TARM – HJERNE, vi hilser 

forskningen velkommen etter

NNHs 20 års jubileum i 2014
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Soneterapiens historie og tanker i tiden

Jubileumslogo vedlag med bladet

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Etabl. 1994

Norske Naturterapeuters 
Hovedorganisasjon®

Om NNH Styret Vedtekter Faggrupper Fagartikler Terapier Bli medlem Nyttige lenker

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 en naturmedisinsk hovedorganisasjon  

som både fremmer en felles identitet  
nedfelt i vårt Utdanningsdokument, 

og samtidig tar vare på faglige 

særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠    NNH har bred internasjonal kontakt 

gjennom medlemskap i flere internasjonale 

naturmedisinske organisasjoner.

➠    NNH fremmer faglig kompetanseheving 

ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange 

skoler/undervisningsinstitusjoner.

http://www.nnh.no
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Utgiver 
Norske Naturterapeuters 
Hovedorganisasjon 
Skippergata 9, 0152 OSLO 
Tlf. 22 33 32 20. 

E-post: post@nnh.no 
Kontortid: Tirs., ons. og tors.  
kl. 11.00–16.00
NNHs nettsider: www.nnh.no 

Redaksjon 
Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik 
Mobil : 993 44 388 
E-post: redaksjon@nnh.no

Trine Hamnvik
tlf. 957 33 578. Oslo 
E-post: post@nnh.no

Viviann Alexandra Knutsen
tlf. 415 42 669. Oslo 
E-post:  
viviannalexandraknutsen@gmail.com 

Mari G. Jerstad
tlf. 967 35 375. Oslo 
E-post: marikaapeurt@gmail.com

Nettredaktør Svein Johannessen
E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser 
Ole Jørgen Strømberg 
Tlf. 41 27 10 75.  
E-post: annonse@nnh.no

Artikler & tips
Artikler, bilder, tips og andre 
henvendelser sendes elektronisk til 
redaksjon@nnh.no. 

Redaksjonen tar forbehold om 
redigering og nedkorting av artikler 
og stoff som publiseres.Meninger 
som ytres i bladet representerer ikke 
nødvendigvis NNHs syn. 

Til alle artikler bør det foreligge foto/
illustrasjoner. Til papirutgaven må 
disse være høyoppløselige.

Formgiving 
Ingund Svendsen. Tlf. 480 55 068.  
E-post: design@nnh.no
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L E D E R  |  L I D I A  I V A N O V A  M Y H R E ,  G E N E R A L S E K R E T Æ R  N N H  org@nnh.no

KURS OG SEMINARER
Året startet med NNHs fagseminar om pa-
sientsikkerhet 26. januar i Oslo. 

Dagen etter, 27. januar, var NNH repre-
sentert i Nordic Reflexology Networks (NRN) 
fagmøte i Stockholm. I februar ble et annet 
seminar om pasientsikkerhet arrangert, 
denne gangen i regi av SABORG i forkant av 
deres årsmøte. 

NAFKAM deltok i seminaret med flere 
foredragsholdere. 28. mars deltok NNH i 
presentasjonen av Helsepolitisk barometer 
2017 som ble arrangert i Filmens Hus i Oslo. I tillegg har det vært to møter i strategiutvalget, 
samt sentralstyremøte. 

I tiden fremover arrangerer NNH skrivekurs med Niels Chr. Geelmuyden 23. mai, og Fag-
gruppeseminar 15. juni. Begge finner sted på Perminalen i Oslo. I tillegg kommer fagmøter og 
kurs som flere av våre medlemmer enten arrangerer selv eller deltar i. Med andre ord er det 
tempo og dynamikk i NNHs virksomhet både innad og utad. Mer informasjon om fremtidige 
aktiviteter er lagt inn i kurskalenderen på NNHs nettside.

FAGGRUPPEARBEIDET
Faggruppearbeidet er i utvikling. I vår er det gjennomført fagmøter i regi av faggruppene i 
naturmedisinsk aromaterapi, akupunktur og soneterapi. En ny faggruppe har kommet inn i 
NNH. Helhetsterapiforbundet ble avviklet og alle medlemmene ble godkjent som NNH-tera-
peuter i helhetsterapi fra 1. mars i år. Vi ønsker dem alle hjertelig velkommen hos oss!

2017 har så langt vært et travelt og 
spennende år for NNH. Mye positivt 
har skjedd, og mye positivt kommer 
i tiden fremover. Dette er et resultat 
av en felles satsing fra tillitsvalgte, 
faggrupper og administrasjon.

Kjære alle sammen

Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær i NNH.

http://www.nnh.no
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Noen faggrupper er større og mer aktive enn andre, og vi arbeider med tilrettelegging 
for større engasjement både innenfor de ulike faggruppene og på tvers av disse. NNH har 
engasjert Mari Jerstad som faggruppekoordinator i 2017. Gjennom flere tiltak kommer hun 
til å jobbe sammen med administrasjonen innenfor flere områder, blant annet utarbeidelse 
av fagretningslinjer for de som mangler det, produksjon av fagartikler, tverrfaglige kurs, 
fokus på kompetanseheving og pasientsikkerhet. For at vi skal lykkes med dette arbeidet, 
må faggruppene selv gjøre en innsats og engasjere seg enda mer i utviklingsprosessen i tiden 
fremover. Sammen får vi dette til!

NNHS NYE NETTSIDER
Digital profesjonalisering er viktig for organisasjonen. Disse dagene lanseres de nye nettsi-
dene. Dette er et løft for NNH. Med den nye nettsidestrukturen blir det lettere for medlem-
mene og andre interesserte å komme frem raskt til ønsket informasjon. De nye nettsidene vil 
også være et utstillingsvindu som viser NNHs virksomhet og medlemmenes kompetanse og 
kapasitet. Jeg vil berømme prosjektgruppen som har gjort dette mulig – nettredaktør Svein 
Johannessen, grafisk designer Ingund Svendsen og Trine Hamnvik prosjektleder fra admi-
nistrasjonen. Takk for at dere har stått på for oss alle! Jeg vil også takke firmaet Arkitektum 
Web som har hatt det tekniske ansvaret for utvikling av sidene.

FORSKNING OG UTVIKLING
Denne våren ble det satt i gang to prosjekter knyttet til forskning innenfor naturmedisin 
med NNH på laget. Dette er en stor gladnyhet for oss som er landets største organisasjon for 
naturterapeuter. Det betyr at vi blir sett av forskningsmiljøene, og at vår kompetanse brukes. 
Vi er involvert i forskningssamarbeid med både NAFKAM og Agderforskning. 

Faggruppen i soneterapi har tatt initiativ til forskningsprosjekt sammen med NAFKAM. 
Fokuset i pilotstudien er soneterapi og bihulebetennelse. Forskningsprotokollen og samarbei-
dende lege er på plass. Geografisk er studien lagt til Vestfold/Tønsbergområdet. Avhengig av 
rekruttering av pasienter, forventes en publisering av resultatet om ca. to år.

Det andre prosjektet er knyttet til NNHs samarbeidsavtale med helsesenteret Medica 
Albena i Bulgaria. Dette er et pilotprosjekt der hovedmålet er å bygge tjenestetilbud basert 
på kommunikative samarbeidsstrukturer mellom ulike aktører og helsenæringer, for å skape 
et helhetlig helsetilbud og et innovativt ettervern for pasienten. Planen er at alle NNH-tera-
peuter som ønsker det, skal få mulighet til å være med i prosjektet. 

Innovasjonsselskapet The Wave er også involvert på den tekniske siden, mens Agderfors-
kning vil følgeforske prosjektet. I mai reiser en delegasjon fra NNH på studietur, hvorav fem 
terapeuter. Delegasjonen er invitert av Medca Albena til en ukes gratis opphold ved senteret, 
og tiden skal brukes til kompetanseutveksling og videre planlegging av prosjektet. Det arran-
geres også en studietur åpen for alle i begynnelsen av september – se annonse videre i denne 
utgaven.

L E D E R  |  L I D I A  I V A N O V A  M Y H R E ,  G E N E R A L S E K R E T Æ R  N N H  org@nnh.no

http://www.nnh.no
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POLITISK ARBEID
NNH er på offensiven når det gjelder arbeidet mot helsepolitikere på Stortinget. Vi har sendt 
informasjon til flere nøkkelpolitikere og har planlagt møter fremover. Stortingsvalget nærmer 
seg. Det er derfor viktig å stille krav til de folkevalgte når det gjelder bedre rammevilkår for 
den naturmedisinske sektoren og større fokus på pasientsikkerhet. Jeg vil i denne sammen-
heng oppfordre dere til å lese artikkelen «Det politiske ansvar for pasientsikkerheten i Norge».

NNH I MEDIA
I forbindelse med mediefokuset omkring behandling av barn med alternative medisinske me-
toder, har NNH-leder vært med i to TV-sendinger i TV2 og debatt i Dagsnytt atten med blant 
annet stortingsrepresentant Sveinung Stensland og lege Wasim Zahid

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god forsommer og lykke 
til med det viktige arbeidet dere gjør som naturterapeuter!

Lidia Ivanova Myhre
Generalsekretær NNH

L E D E R  |  L I D I A  I V A N O V A  M Y H R E ,  G E N E R A L S E K R E T Æ R  N N H  org@nnh.no

I forbindelse med mediefokuset omkring behandling av barn med alternative medisinske metoder, har NNH-leder vært 
med i to TV-sendinger i TV2 og debatt i Dagsnytt atten
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ANNONSE

Holum Consulting AS, Granittveien 18, 1555 Son  I  www.holcon.no  I  post@holcon.no  I  telefon 400 75 222

www.sanomega3.no

Spørsmål om San Omega-3:
Vegard Holum 
telefon 400 75 222
eller post@holcon.no 

Spørsmål om SanBiota Probiotika:
Eva Badendyck 
telefon 400 65 333 
eller eva@holcon.no

En velfungerende mage er helt avhengig av en sunn 
bakterieflora i tarmen. Oppbygging og vedlikehold 

av en naturlig bakterieflora i tarmen er en kontinuerlig 
prosess som påvirkes av flere faktorer, deriblant bak-
teriene rundt oss og maten vi spiser. Stress, kosthold 
og antibiotikakurer er eksempler på faktorer som kan 
påvirke floraen slik at den kommer i ubalanse.

Ubalanse i floraen kan gi økt risiko for ulike magep-
roblemer. SanBiota er bredspektretprobiotika  
-med flere ulike probiotiske bakteriestammer som  
kan bidra til å gjenopprette balansen i tarmen.
SanBiota er utviklet med en patentert 
teknologi – Probioact – som hjelper 
bakteriene å overleve i magesekkens 
sure miljø. 

www.sanbiota.no

Probiotika for alle!

Tips: Merk at Vitamin D3 
bidrar også til å styre oppta-
ket av kalsium. For høye 
verdier av vitamin D3 kan 
dermed gi for høyt nivå av 
kalsium. Magnesium bidrar 
til at kalsium oppløses i 
blodvæsken. Derfor kan det 
være lurt å også ta magnesi-
um når du tar vitamin D3.

Winclove Probiotics selges i Norge under navnet SanBiota Holum Consulting AS

Se også våre andre probiotiske blandinger!
De finnes en for alle – eller som winclove sider – I’ts all about biology – 

Nå med 

A- og D-vitaminer

http://www.holcon.no
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NNH har forhandla seg fram til redusert kongressavgift for både medlemmer og 
andre samarbeidspartnarar (som skuler og andre). http://icnmnaturopathy.eu/en/  

Rabatten blir tilsvarande den som ICNM-medlemmer får. Sjå også avgift for student. 
http://icnmnaturopathy.eu/en/inscription-2/   

Det er best om ein gjer bestillinga før 28. februar 2017.  Legg til at du er medlem/eller 
samarbeidspartnar med NNH.  Me har fått melding om at dei er romsleg om nokon - av ulike 
årsaker - går ut over denne datoen.

Som de ser, er ikkje programmet heilt ferdig endå  http://icnmnaturopathy.eu/en/programme/ 

Her er programmet for 2016 http://icnmnaturopathy.eu/wp-content/files/Program2016.pdf 

Leiaren for programkomiteen,  Anne Marie Narboni, har ei helsing til alle interesserte  
http://icnmnaturopathy.eu/en/a-propos-dicnm-2/#undefined 

Som der ser av programmet for 2016, dekker det eit vidt spekter av ulike tema – og 
terapiformer.  Forutan det reint faglege utbyttet av ein slik kongress, er nettverksbyggjing 
kanskje av like stor verdi.  Her har ein sjanse til å knyta kontakt med eit variert fagmiljø, både 
innan undervisning, forsking, organisasjonar og terapeutar.  Å sjå kva som skjer utanfor våre 
eigne grenser, trur me er av avgjerande verdi for kva strategiar me bør satsa på nasjonalt.  

Ta kontakt med NNH-kontoret om de har spørsmål. post@nnh.no

Rabatt for NNH-medlemmer og andre samarbeidspartnarar

The International Congress  
on Naturopathic Medicine  
London, 30. juni til 2. juli 2017

http://www.nnh.no
http://icnmnaturopathy.eu/en/
http://icnmnaturopathy.eu/en/inscription-2/
http://icnmnaturopathy.eu/en/programme/
http://icnmnaturopathy.eu/wp-content/files/Program2016.pdf
http://icnmnaturopathy.eu/en/a-propos-dicnm-2/#undefined
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A K T U E L T  |  J O H N  P E T T E R  L I N D E L A N D ,  L E I A R  N N H  leiar@nnh.no

PASIENTTRYGGLEIK OG KOMPETANSE
Hovudfokuset for NNH er at det skal vera trygt å oppsøkja ein naturterapeut. Vi har gjennom 
mange år hatt fokus på pasienttryggleik gjennom blant anna kvalitetssikring av utdanning, 
fagleg oppdatering, etiske problemstillingar knyta opp til behandlingssituasjonar osb.

NNH har vore støttespelar for både SABORG, NAFKAM og Forbrukarombudet sine 
initiativ når det gjeld å etablera offentlege fagkrav knyta til Registeret for utøvarar av alternativ 
behandling. 

NNH meiner at ein forsvarleg praksis kviler på at den enkelte terapeut har ein god og allsidig 
terapeutkompetanse. Med terapeutkompetanse meiner me her gode kunnskapar i det faget ein 
skal utøva, grunnleggjande medisinske kunnskapar og god innsikt i etikk og kommunikasjon. 
Og den viktigaste kunnskapen er faktisk å ha innsikt i eiga kompetansegrense for å kunne 
visa pasientar vidare til adekvat medisinsk behandling på ein etisk forsvarleg måte. Dette er 
spesielt viktig i samband med pasientgrupper som er sårbare, blant anna barn.

LOVREGULERING
Debatten handlar også om retten til å behandla barn – eller bli behandla - med andre 
medisinske metodar enn det som er definert som offentlege adekvate. Her kan det vera nyttig 
å vita at slik verksemd er regulert gjennom Lov om alternativ behandling av sykdommer med 
forskrifter. Samfunnet har altså akseptert at det er lovleg både å tilby og å ta i mot behandling 
som eventuelt arbeidar ut ifrå andre perspektiv/forklaringsmodellar – så lenge desse held seg 
innanfor relevant lovverk.

LITE OMDISKUTERT TEMA
Det har i debatten vore tilløp til å gje inntrykk av at dette er eit svært omdiskutert tema.
NNH er ikkje kjent med at dette er tilfelle, bortsett frå at ein i Sverige har ei nedre aldersgrense 

Det har i dei siste dagane vore debatt om behandling av barn med alternative 
medisinske metodar i ulike media. NNH er positiv til ein debatt om 
temaet.  I denne samanhengen ynskjer me å koma med nokre prinsipielle 
innspel til det som har hatt fokus og nokre generelle vurderingar.  

Behandling av barn med 
alternative medisinske metodar

http://www.nnh.no
mailto:leiar%40nnh.no?subject=
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på 8 år for behandling av barn med alternativ medisinske metodar. NNH har aldri hatt 
klagesaker der barn har vore involvert. Det same gjeld innan rettssystemet. I forarbeida til 
Lov om alternativ behandling som kom i 2003, har dette heller ikkje hatt vesentleg fokus.

I fylgje den siste undersøkinga frå NIFAB/NAFKAM, svarte 5,2 % av dei som blei spurt – 
og som hadde foreldreansvar – at dei hadde nytta seg av alternativ behandling for sine barn.

KLAGESAKER
Det er få klagesaker knyta opp til terapeutar som brukar alternative medisinske metodar. Dei 
klagesakene som har vore, handlar ofte om kommunikasjon og korleis dette er blitt oppfatta 
av involverte partar. 

Som organisasjon, tek me sjølvsagt også slike klager/forhold på alvor, sidan dette i nokre 
tilfelle kan ha alvorlege konsekvensar. Me fylgjer også med i mediesaker som omhandlar 
sektoren, analyserer desse – og gjennomfører eventuelle tiltak for å auka pasienttryggleiken.

Det må i denne samanhengen også nemnast at sektoren i fleire år har vore aktive når det 
gjeld å skapa ordningar som ville ha betra kvaliteten ytterlegare når det gjeld eventuelle klager 
på behandling. NNH har gjennom Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner 
(SABORG) vore med på og utarbeida retningslinjer for eit felles klageorgan/ankeorgan. 
Dessverre har det ikkje vore vilje hjå helseforvaltninga til å bidra med finansiering. Viser her 
til formålsparagrafen: 

§ 1 FORMÅL
Rådet for etikk innen alternativ behandling skal bidra til

• å sikre pasienter/klienter/brukere hjelp av god kvalitet
• økt sikkerhet for pasienter/klienter/brukere
• at respekten for den enkeltes liv, integritet og menneskeverd blir ivaretatt
• tillit til alternative behandlere
• kontinuerlig debatt og forbedring av yrkesetiske forhold blant alternative behandlere

DIAGNOSE OG DIAGNOSTISKE VERKTØY
Diagnose er ein føresetnad for å velja rett behandlingsstrategi, også når det gjeld barn. Det blir 
av nokre misoppfatta som om ein naturmedisinsk diagnose skulle vera ein alternativ diagnose 
til det som eventuelt lege eller sjukehus stillar. NNH ynskjer å presisera at ein naturmedisinsk 
diagnose berre er eit tillegg til ein skulemedisinsk diagnose – ikkje eit alternativ. Og som 
nemnt før; terapeutar skal også ha nok medisinske kunnskapar til å stilla ein kontradiagnose, 
og eventuelt senda pasienten vidare til adekvat medisinsk behandling.

Ulikt språk og nemningar kan her vera ei utfordring i kontakt/samhandling med 
det offentlege helsevesenet. Her har alle eit ansvar for å skaffa seg kunnskap om ulike 
kunnskapstradisjonar. 

A K T U E L T  |  J O H N  P E T T E R  L I N D E L A N D ,  L E I A R  N N H  leiar@nnh.no
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Det som er viktig i ein slik samanheng, er korleis diagnosen/eventuelle funn blir kommunisert 
til pasient. Dette kan vera utfordrande, sidan mange søkjer etter andre forklaringar/perspektiv 
enn det som den offentlege helsetenesten gjev.

Prinsipielt er NNH av den oppfatning at ein skal vera varsam med å kommunisera 
diagnose/funn direkte til pasient. Dette kan eventuelt skapa grunnlag for misoppfatningar og 
unødvendige bekymringar. Diagnose/diagnostisk verktøy bør vera eit reiskap for utarbeiding 
av behandlingsstrategi og eventuelle justeringar undervegs i behandlingsforløpet. 

NNH har i lengre tid søkt kunnskap hjå ulike aktørar – blant anna NAFKAM, kreftlegar, 
Senter for medisinsk etikk og helsejuristar – for å utarbeida retningslinjer/råd om korleis våre 
terapeutar skal kommunisera med pasientar i høve diagnose på ein etisk og juridisk forsvarleg 
måte, og spesielt i tilfelle der ein har mistanke om alvorlege lidingar. Desse kjem i tillegg til 
det som allereie er nedfelt i våre etiske reglar. 

NNH har i lengre tid søkt kunnskap hjå ulike aktørar – blant anna NAFKAM, kreftlegar, Senter for medisinsk etikk og 
helsejuristar – for å utarbeida retningslinjer/råd om korleis våre terapeutar skal kommunisera med pasientar.

http://www.nnh.no
mailto:leiar%40nnh.no?subject=
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bakterier i pulverform som fornyer 
og vedlikeholder en sunn fordøyelse. 

Stress, hektisk livsstil, reiser, medisin-
inntak, antibiotika og mat av tvilsom 
hygienisk kvalitet er alle faktorer som 
kan påvirke tarmens mikroflora. 

NDS® Probiotic Classic® er i pulver-
form og har i studier vist, at den 
tilfører opp til 20 ganger flere 
levende bakterier til fordøyelses
systemet enn i kapselform.
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Når politikerne mener at pasientsikkerhet er viktig for helsetjenesten, hvor viktig 
mener de dette er for de pasientene som oppsøker alternativ behandling? I mange 
tilfeller er det de samme pasientene vi snakker om. Hvem tar ansvaret og når?

DET POLITISKE ANSVAR FOR 
PASIENTSIKKERHETEN I NORGE

Helseminister Bent Høye.

http://www.nnh.no
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Helsetjenesten skal hjelpe pasienter – ikke skade dem. Likevel  
blir pasienter skadet unødig i møtet med helsetjenesten. Dette kan 
vi ikke leve med – innsats for pasientsikkerhet er nødvendig! 

(Marianne Tinnå, 14.08. 2009, www.helsebiblioteket.no)

Jeg slutter meg til Marianne Tinnå sine ord fra 2009. Det er mye positivt som har skjedd siden 
den gang. Politikere har hatt fokus og påvirket satsing på pasientsikkerhet i helsetjenesten – 
gjennom blant annet stortingsmeldinger, regelverk og økonomiske ressurser. Det de har glemt 
er at pasientsikkerheten ikke bør isoleres som en satsing kun innenfor den offentlige helsetje-
nesten. I følge NAFKAM og SSB er det 1 million mennesker i Norge som bruker alternativ be-
handling. Mange av disse er de samme pasientene som behandles både i helsetjenesten og hos  
alternative behandlere. Når man snakker om sikkerhet i et bestemt område – i dette tilfelle 
helse – kan man ikke handle delvis. Sikkerhet krever en helhetlig strategisk satsing og ope-
rativ handling helt til de minste detaljene. Ansvar er det første steg en må ta for å lykkes. 
 
SIKKERHET OG ANSVAR
Store norske leksikon definerer sikkerhet som en tilstand; fravær av uønskede hendelser 
eller frihet fra fare og frykt. Denne tilstanden er imidlertid ikke statisk men påvirkes av 
endringer i faktorer som trussel og farer, sårbarhet og verdi. Sikkerhet er knyttet til de fleste 
samfunnsområder. Når det gjelder området helse og omsorg snakker vi først og fremst om  
pasientsikkerhet. Ifølge Wikipedia er pasientsikkerhet en ny helsedisiplin som fokuserer på 
å rapportere, analysere og forhindre medisinske feil som ofte fører til negative konsekvenser 
for pasientene. 

I dag er det relativt enkelt å finne informasjon om pasientsikkerhet. Blant annet på  
www.kunnskapssenteret.no kan man gjøre seg kjent med aktuell informasjon som kan være 
nyttig for alle som er opptatt av pasientsikkerhet. Også Helsebiblioteket tilbyr en rekke bø-
ker om pasientsikkerhet. 

Det er mange viktige elementer som spiller inn når det kommer til sikkerhet, slik som fag-
kompetanse, organisasjonsstrukturer, kontrollsystemer etc. Det er likevel én grunnleggende 
forutsetning i både strategisk og operativ sikkerhet som står sentralt; Ansvaret. 

Når alt det andre er på plass, er det bevisstheten om og utøvelsen av ansvaret som avgjør 
hvorvidt en skal lykkes eller ikke. Ansvarssvikt kan føre til alvorlige konsekvenser for enkelt-
menneske, gruppe mennesker og i verste fall for hele samfunnet. 

Ansvar er noe vi utøver kontinuerlig. Hver eneste dag tar vi ansvar for en rekke oppgaver, 
enten det er privat eller på jobben. Vi har også et moralsk medansvar som innebærer forplik-
telsen å forsvare de moralske normene, reglene og verdiene vår demokratiske samfunn er 
bygd på. Myndighetene har et stort og tungt ansvar. De skal sørge for at lover og regler følges 
og dersom det er avvik, skal de iverksette nødvendig tiltak for å rette det som er galt. Det er 
mulig å kontraktere vekk et ansvar men det kalles da ansvarsfraskrivelse, igjen ifølge Store 
norske leksikon. 
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HELSEMINISTERENS BORD
Det femårige nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014–2018) som 
ble iverksatt etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal redusere pasientskader 
ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet har tre overordnede mål-
settinger – redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre 
pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Det er iverksatt en nasjonal sikkerhetskampanje 
som blant annet har utgitt en veileder for ledelse av pasientsikkerhet. Når vi vet at det er over 
1 million mennesker i Norge som bruker alternativ behandling er det høyst relevant å stille 
spørsmål om hvordan myndighetene ivaretar pasientsikkerheten innenfor denne sektoren. 
Finnes det tilsvarende programmer og kampanjer her også? Jeg er redd svaret er nei. 

Det er over 10 år siden stortinget vedtok Ot.pr. nr. 27 (2002–2003) «Om lov om alternativ 
behandling av sykdom m.v.» Helsemyndighetene har dermed et stort ansvar for å følge opp 
hvordan lovverket ivaretas i praksis, og foreta eventuelle justeringer etter det. Norske Natur-
terapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har lagt frem god informasjon om utfordringene i mø-
ter med flere stortingspolitikere, Helsedirektoratet og gjennom en rekke artikler og offentlige 
debatter. Vår opplevelse er dessverre at det er liten politisk vilje til å sette seg inn i sektorens 
utfordringer og legge til rette for en forsvarlig utøving av lovverket og dermed også pasient-
sikkerheten. Dette fører oss tilbake til spørsmålet om ansvar. 

NNH har i mange år arbeidet for å styrke pasientsikkerheten gjennom fagkrav for sine 
terapeutmedlemmer og kvalitetssikring av studieplaner for flere skoler i Norge som tilbyr 
utdanning innen fagfeltet naturmedisin og alternativ behandling. Organisasjonen har ved 
flere anledninger tidligere uttrykt bekymring for hvordan Registeret for utøvere av alternativ 
behandling har utviklet seg i forhold til intensjonene som er nedfelt i forarbeidet til ny Lov om 
alternativ behandling med forskrifter. I og med at det er opp til de registreringsgodkjente or-
ganisasjonene selv å stille fagkrav til sine medlemmer, erfarer NNH at utdanningsomfanget 
er svært ulikt og i mange tilfelle på grensen til det uforsvarlige. Alternative behandlere har 
selvstendig behandlingsansvar og er ofte primærkontakt. Ved at forskriftene stiller få krav 
til organisasjoner, er det derfor lett å opprette nye – som blant annet er uklare i krav/fagstan-
dard. De aller fleste søknader til Helsedirektoratet om registreringsrett blir akseptert. Dette 
er en uholdbar situasjon for seriøse organisasjoner som i årevis har arbeidet for å øke profesjo-
nalitet og pasientsikkerhet. Det kan på sikt utarme slike organisasjoner både når det gjelder 
økonomiske og menneskelige ressurser. NNH mener at tiden er moden for en evaluering av 
Lov om alternativ behandling med forskrifter. Det er et ønske at det bli satt ned et bredt sam-
mensatt utvalg som kommer med en innstilling overfor Helsedepartementet og Stortinget. 

Dette er en viktig sak helseministeren må ta på sitt bord og håndtere på en måte som 
gir helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp – også når det gjelder alternativ behand-
ling. Pasientsikkerheten i Norge blir ikke ivaretatt før dette er gjort. Det er nemlig slik at 
helsetjenesten i mange tilfeller behandler den samme pasienten som også oppsøker alternativ  
behandling og vice versa. 
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NNH er Norges største organisasjon for naturterapeuter. Vi står klar til å dele vår kom-
petanse og erfaringer når det gjelder naturmedisin og alternativ behandling. Spørsmålet er 
om helseministeren vil ta ansvaret om pasientsikkerhet og når. Ikke bare delvis, men helt og 
fullt. 
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Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Naturterapeuters H
ovedorganisasjon: Naturm

edisinsk antologi

Naturmedisinsk 
antologi

20 år med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet

John Petter Lindeland (red) 
Gunnar Pedersen (red)

Naturmedisinsk antologi 
er i all hovudsak ei samling av publiserte artiklar i 
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) 
sitt fagtidsskrift Naturterapeuten, i tidrommet frå 
1997 til 2014. Antologien er delt inn i tre hovudtema: 

•   NAturmedisiNske priNsipp
•   ForskiNg og dokumeNtAsjoN
•   NAturmedisiN, sAmFuNN og Helse

NNHs ynskje er at antologien skal bidra til eit auka 
refleksjonsnivå både for dei som til dagleg har 
sitt yrke i den naturmedisinske tradisjonen, men 
også for aktørar som står utanfor og ynskjer meir 
kunnskap og informasjon. Antologien burde også 
vera aktuelt for undervisningsinstitusjonar som 
ei nyttig lærebok for både studentar og lærarar.

2014. isBN: 978-82-999806-0-9

Les og bli litt klokare
Naturmedisinsk antologi er i all hovudsak 
ei samling av publiserte artiklar i Norske 
Naturterapeuters Hovedorganisasjon 
(NNH) sitt fagtidsskrift Naturterapeuten, 
i tidrommet frå 1997 til 2014.  

Antologien er delt inn i tre hovudtema:  
Naturmedisinske prinsipp. Forsking og 
dokumentasjon. Naturmedisin, samfunn og helse

NNHs ynskje er  at antologien skal bidra til eit auka 
refleksjonsnivå både for dei som til dagleg har 
sitt yrke i den naturmedisinske tradisjonen, men 
også for aktørar som står utanfor og ynskjer meir 
kunnskap og informasjon. Antologien burde også 
vera aktuelt for undervisningsinstitusjonar som ei 
nyttig lærebok for både studentar og lærarar.

Pris: Medlemmer NNH kr. 150,- / Andre kr. 200,- 
Porto og eksepdisjonsgebyr kjem i tillegg.  

Bestilling: Ta kontakt med NNH-kontoret: post@nnh.no eller tlf. 22 33 32 20
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Klassifisering innebærer å vurdere de  
 fysiske farene, helsefarene og miljøfa-

rene etter kriteriene i CLP. Virksomheter 
som framstiller, importerer eller omsetter 
farlige kjemikalier, er ansvarlig for at klas-
sifiseringen, merkingen og emballeringen er 
korrekt. Videre skal det utarbeides sikkerhetsdatablad for alle klassifiserte stoffer og stoff-
blandinger. Det er også regler for hvordan farlige kjemikalier skal merkes og emballeres.

Dette vil si at eteriske oljer skal følge CLP- og REACH-regelverket. Eteriske oljer som 
blandes med f.eks. vegetabilsk olje for å brukes på huden, skal følge Kosmetikkforordningen.

CLP
Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) skal klassifiseres og merkes. De skal 
også emballeres på en forsvarlig måte. Leverandører er ansvarlig for at merkingen og embal-
leringen er korrekt. Reglene om klassifisering, merking og emballering omfatter både kjemi-
kalier som selges til forbruker og kjemikalier til yrkesmessig bruk.

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger 
(forkortet CLP), trådte i kraft i Norge 16.06.2012. Det nye regelverket gjaldt parallelt med 
forskriften om klassifisering, merking av farlige kjemikalier fram til 01.06.2015. Etter denne 
dato ble forskriften om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalie opphevet. Den nye 
CLP-forordningen bygger på FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking 
av kjemikalier (GHS).

Kjemikalier er en felles 
betegnelse for kjemiske stoffer 
og stoffblandinger, som både 
forekommer i naturlig tilstand 
og som framstilles industrielt. 
Reglene for klassifisering, merking 
og emballering (CLP) omfatter 
både kjemikalier til forbrukere og 
kjemikalier til yrkesmessig bruk. 

AROMATERAPI OG REGELVERK

Una Iversen-Ottne.
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•  20.01.2009  CLP trer i kraft i EU
•  01.12.2010  CLP er bindende for stoffer
•  01.06.2015  CLP er bindende for stoffblandinger

CLP gjelder i prinsippet for alle stoffer som omset-
tes i EØS-området så lenge det ikke finnes annet 
regelverk med mer spesifikke regler. Stoffer og 
stoffblandinger som er unntatt fra CLP er listet 
opp i CLP, artikkel 1.

•  Medisinske produkter. Directive 2001/83/EC
•  Veterinærmedisinske produkter. Directive 

2001/82/EC
•  Kosmetiske produkter.  Directive 76/768/EEC
•  Medisinsk utstyr. Directive 90/385/EEC, 93/42/

EEC, 98/76/EEC
•  Mat. Regulation (EC) No 178/2002, Directive 89/107/EEC, Directive 88/388/EEC, 

Decision 1999/217/EC

Produsenter, importører og etterfølgende brukere har plikt til å klassifisere stoffer og stoff-
blandinger som de bringer I omsetning. Dette gjelder uavhengig av hvilke mengder som fram-
stilles eller importeres. 

Klassifisering innebærer å vurdere de iboende farene stoffene eller stoffblandingene re-
presenterer med hensyn til fysiske farer, helsefarer og miljøfarer opp mot kriteriene i CLP 
som er gitt i vedlegg 1 del 2 – 5. Kriteriene er like i alle EØS- og EU-landene.

Farlige stoffer og stoffblandinger klassifiseres i følgende fareklasser:
•  Fysisk fare. 16 ulike fareklasser
•  Helsefare. 10 ulike fareklasser
•  Miljøfare.  2 ulike fareklasser

ECHA har ansvaret for å etablere og holde oppdatert et register over stoffers fareklassifisering 
og merking. Alle stoffer som blir registrert i henhold til REACH skal inn i dette registeret. 
I tillegg skal alle stoffer som er klassifisert som farlige i henhold til CLP, meldes uavhengig 
av om de bringes i omsetning som rene stoffer eller stoffblandinger, og uavhengig av mengde.

Eksempel
I ECHAs register finner vi f.eks Rosmary oil, med CAS nr. 8000-25-7 som er meldt inn med 
følgende klassifisering i henhold til CLP-kriteriene.

Produsenter, 
importører og 

etterfølgende brukere 
har plikt til å klassifisere 

stoffer og stoffblandinger 
som de bringer i 

omsetning. 
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Flam. Liq 3  H226 Brannfarlig væske
Asp. Tox 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer i luftveiene.
Skin Sens 1 H317 Kan utløse en allergisk reaksjon
Muta 2 H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader
STOT SE 2 H371 Kan forårsake organskader
Aqua Acute 1 H400 Meget giftig for liv i vann
Aqua Chronic 1 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning for liv i vann

Stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som farlige skal være merket på norsk i Norge. 
Merkingen skal gi brukeren en oversikt over farene og forholdsregler ved bruk. Etiketten skal 
inneholde detaljopplysninger som gjør det mulig å identifisere stoffet eller stoffblandingen, 
f.eks. CAS nr. (artikkel 18), skal inneholde relevante farepiktogrammer (artikkel 19), skal 
inneholde relevante varselord (artikkel 20), skal inneholde relevante faresetninger (artikkel 
21) og etiketten skal inneholde relevante sikkerhetssetninger (artikkel 22). CLP stiller også 
krav til emballasjen for farlige kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller 
om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon. Om det skal reklameres for et 
stoff som er klassifisert som farlig, skal stoffets fareklasser eller fare-kategorier nevnes (ar-
tikkel 48).

SIKKERHETSDATABLAD
For stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som farlige, skal det utarbeides sikkerhets-
datablad. Et sikkerhetsdatablad er et standardisert dokument med krav til format og innhold 
som er gitt i REACH artikkel 31 og i vedlegg II. Det er 16 obligatoriske avsnitt hvor blant 
annet 1) er Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen, 2) Fareidentifikasjon 3) Sammen-
setning/opplysninger om bestanddeler og 9) Fysiske og kjemiske egenskaper.

Sikkerhetsdatablad er generelt til bruk for yrkesmessig virksomhet. Det er ikke nødven-
dig å levere sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og stoffblandinger som selges til private 
forbrukere, hvis kjemikaliene forsynes med opplysninger som gjør at brukeren kan sørge for 
tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

REACH    
Stoffer som produseres/importeres i mengder under 1 tonn pr. år pr framstiller/produsent/
importør, er unntatt registreringsplikten i REACH men er ikke unntatt andre plikter som 
godkjenning, begrensninger, klassifisering og merking og utarbeidelse av sikkerhetsdatablad.

Bedriftene må selv vurdere om hvert enkelt stoff de bruker er omfattet av REACH eller 
ikke. REACH inneholder en rekke unntak.

REACH ble vedtatt 18.12.2006 og trådte i kraft i EU 01.06.2007. Registreringen av nye 
stoffer startet 01.06.2008. I perioden 01.06.2008 til 01.12.2008 foregikk preregistreringen av 
eksisterende stoffer.  
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Det europeiske kjemikalieregelverket REACH om registrering, vurdering, godkjenning 
og autorisasjon av kjemikalier gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. REACH-forordningen 
er gjennomført i REACH-forskriften og innebærer felles registrering og regulering av nye og 
eksisterende stoffer. Miljødirektoratet er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge.

Stoffer som inngår i kosmetikk skal REGISTRERES når de foreligger i mengder fra og 
med 1 tonn produsert pr år.

Ved en REGISTRERING leveres spesifikke data inn til ECHA. For alle stoffer leveres 
registreringsdossier(teknisk dokumentasjon, REACH artikkel 10). For stoffer som produseres 
i mengder over 10 tonn pr år skal det også leveres en kjemisk sikkerhetsrapport. (CSR, RE-
ACH artikkel 14). Ved registrering skal det også betales et gebyr til ECHA.

VURDERINGEN (evaluering) omfatter 3 prosesser: kvaliteten av registreringsdokumen-
tene, forslag til nye tester og om stoffet representerer en risiko for helse og miljø,

Kandidatlista er en liste over stoffer som gir grunn til stor bekymring. Når et stoff er på 
denne lista, innebærer det visse plikter til informasjon og stoffet kan bli inkludert på lista 
over stoffer som krever GODKJENNING. Stoffer som er omfattet av godkjenningsordningen 
er det ikke tillatt å bruke såfremt man har fått innvilget GODKJENNING fra ECHA.  

Autorisasjonslista er en oversikt over stoffer der man må søke om godkjenning for sine 
bruksområder innen bestemte søknadsfrister.

Dersom et stoff er omfattet av godkjenning utelukkende på grunn av kreftfremkallende, 
arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige eller hormonforstyrrende effekter hos mennesker, 
gjelder ikke godkjenningsreglene for bruk i kosmetikk.
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REACH vedlegg IV og V er lister over stoffer og stoffgrupper som er unntatt fra registre-
ringsplikten i REACH. 

Stoffer på vedlegg IV er unntatt fra registrering (avdeling II) samt bestemmelsene om 
nedstrømsbrukers plikter (avdeling V) og vurdering (avdeling VII) fordi det foreligger til-
strekkelige opplysninger om disse stoffene som ansees å utgjøre en minimal risiko ut fra sine 
iboende egenskaper.

Stoffer på vedlegg V er unntatt fra registrering samt bestemmelsene om nedstrømsbru-
kers plikter og vurdering fordi det ansees som unødvendig eller uhensiktsmessig for disse 
stoffene. I dette vedlegget finner vi:

REACH forbyr omsetning til private av stoffer som er klassifisert som:
•  Kreftfremkallende (Carc) 1A eller 1B
•  Arvestoffskadelig (Muta) 1A eller 1B
•  Reproduksjonsskadelig (Repr) 1A eller 1B

Framstiller eller importør som bringer et stoff i omsetning skal MELDE (notify) identiteten, 
klassifiseringen og merkingen av stoffet til ECHA i henhold til CLP. Plikten til å melde til 
ECHA gjelder uavhengig av mengde.

KOSMETIKKFORORDNING EF NO. 1223/2009
Kosmetikk er ifølge definisjonen produkter som brukes på huden, neglene, i håret eller i 
munnhulen og som ikke klassifiseres som legemiddel, medisinsk utstyr eller matvare

5. april 2013 ble EØS/EFTA-landene enige om å innlemme nye EU-regler for kosmetikk i 
EØS-avtalen. Det betyr at fra 11. juli 2013 er kosmetikkdirektivet (76/768/EØF) erstattet av 
en ny kosmetikkforordning EF no. 1223/2009.

•  Alt ansvar for trygge produkter ligger hos produsent/distributør.
•  Produktene må registreres i en felles europeisk database (CPNP) før markedsføring.
•  Ethvert produkt må ha en ansvarlig person 
•  Strenge krav til risikovurderinger.
•  Produktinformasjonsdokumentet må ha beskrivelse av produktet, sikkerhetsrapport, 

beskrivelse av fremstillingsmetoden og bevis for den påståtte virkning.
•  Det finnes et vedlegg med forbudte stoffer, stoffer med begrensninger og et forbud mot 

CMR-stoffer 1A eller 1B.
•  Spesifikke krav til merking av kosmetiske produkter 
•  Nasjonale bestemmelser krever norsk språk ved merking av særlige forsiktighetsregler, 

bruksområde og funksjon fra 11. juli 2014. Markedet har selv ansvar for å følge regel-
verket og tilby trygge produkter.
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Hvordan kan behandlere innen 
alternativ medisin kommunisere 
med sine pasienter på en god måte?

God kommunikasjon krever både ettertanke og reflek-
sjon. I boken Kunsten å kommunisere med pasienter 

presenterer forfatter Thore K. Aalberg en rekke eksempler 
på møter mellom pasient og behandler. Boken viser hvor-
dan kommunikasjon kan bidra til åpenhet og økt innsikt, 
eller det motsatte; – lite hensiktsmessige  innfallsvinkler 
kan stå i veien for forståelse og selvinnsikt, og bidra til at 
behandlingen ikke lykkes.

Boken setter fokus på pasient- og behandlerroller, og 
oppfordrer til refleksjon over hvordan behandleren evner 
å se både seg selv og pasienten. Viktige områder som dis-
kuteres er:

• Konflikthåndtering og samtaleteknikker.
• Øvelser som kan styrke selvinnsikten hos terapeut 

og klient.
• Kulturforskjeller, kjønn og søskenrekkefølgens be-

tydning.
Mange av eksemplene i boken er hentet fra behand-

lere som har et naturmedisinsk utgangspunkt, men bo-
ken omhandler også eksempler fra skolemedisinen. Mange 
utfordringer i relasjonen mellom behandler og pasient er 
generelle og uavhengige av fag, – og alle som arbeider med 
pasientbehandling vil kunne kjenne seg igjen i de eksem-
plene som boken omhandler

Thore K. Aalberg
KUNSTEN Å 
KOMMUNISERE MED 
PASIENTER 
Cappelen Damm 
ISBN/EAN: 9788202527181

OM FORFATTEREN

Thore K. Aalberg er cand.polit. med hovedfag i sosialpedagogikk. Han har også utdanning innen 
merkantile fag, språk, sosiologi, grunnmedisin, homøopati, gestaltterapi, NLP, guiding og skrivekunst. 
Aalberg driver Aalbergs senter for veiledning. I perioden 1986-2015 har han hatt verv som 
styremedlem og leder for Norsk Homøopatisk Pasientforening. Aalberg har tidligere skrevet en fagbok 
i veiledning og kommunikasjon.
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Sunnheten på bordet
«Jeg er opptatt av god mat, men jeg er mer opptatt av sunn 
og god mat», skriver René Zografos på sin bloggside. Han 
er utdannet journalist og fotograf, og har til nå skrevet 
syv bøker.

«Sunnheten på bordet» er et resultat av samarbeidet 
mellom Zografos og Niels Christian Geelmuyden, som bør 
være kjent for «Sannheten på bordet» og «Sannheten i glas-
set».  Etter rystende sannheter om innholdet i glass og på 
bordet, er denne boken en informativ og hyggelig kokebok.

Zografos lærte mye om mat av sin mor, som lærte kok-
kekunst av sin mann, en kokk som hele sitt yrkesliv har 
drevet gode gourmetrestauranter med fokus på sunn og 
god mat laget fra bunnen av.

Det er godt å vite at forfatterne er opptatt av at maten 
skal være enkel å lage i en travel hverdag.

Boken inneholder kapitler som omhandler: Egg, Grønn-
saker og frukt, Fisk og sjømat, Kjøtt, Brød, Søtt og ett om 
Drikke. Fotografen har gjort en utmerket jobb når det gjel-
der å friste leseren til å prøve ut oppskriftene. Geelmuy-
den har funnet frem mye godt stoff som beskriver råvare-
ne som skal benyttes i oppskriftene, og hvorfor de ulike 
typer matvarer skal foretrekkes fremfor andre.

Han beskriver for eksempel de forskjellige typene av 
egg vi kan finne i dagligvareforretningene og hvordan næ-
ringsinnholdet i de økologiske eggene skiller seg fra det 
i de ordinære eggene. Boken frister med pannekaker og 
«egg-cupcakes» med et rikt innhold av egg.

Norsk frukt og grønt fremheves for sitt moderate inn-
hold av plantevernmidler sammenlignet med importerte 
varer, og økologiske råvarer inneholder langt mindre rest-
er enn ordinære varer.

Fisk og sjømat anbefales, og det finnes nyttige opplys-
ninger om steinbit, breiflabb, kveite, piggvar, reker, scam-
pi og sjøkreps.

Kjøtt har vært fremhevet som miljøversting på grunn av 
bruken av soya i dyreforet, og elgkjøtt kan være forurenset 

Niels Christian Geelmuyden 
og René Zografos
SUNNHETEN PÅ BORDET
Cappelen Damm, 2016 
ISBN: 9788202484408
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Våre pasienter forventer å møte seriøse og kvalifiserte 
naturterapeuter

Vil du bli en av oss?
Vi kan tilby samarbeid med faglig dyktige kollegaer 
– innovativt og kompetent sekretariat – fagpolitisk talerør inn mot 
myndigheter og media – fokus på utdanning og kontinuerlig faglig 
oppdatering – ansvarsforsikring – medlemsblad.

norske naturterapeuters HoVedorganisasjon
Ring oss på tlf. 22 33 32 20, eller send e-post til post@nnh.no
Mer informasjon finner du på www.nnh.no

av bly, men Geelmuyden gir igjen gode råd som gjør at vi også kan tilberede kjøtt med god 
samvittighet og spennende tilbehør.

Brød er langt fra bare kneip. Bokens oppskrifter inspirerer til bruk av nøtter og frø som 
bidrar til godt mineralinnhold, godt fett og mye fiber, samt at gjær unngås.

Når det gjelder søte fristelser anbefaler forfatterne å utelate ordinært sukker, mens ulike 
typer honning og Sukrin benyttes. Om man har lyst på litt brunt rørsukker, kan man jo vur-
dere å innvilge seg det.

Endelig en bok som ikke til overmål problematiserer matkvaliteten, og som kan få leseren 
til virkelig å glede seg til gode måltider.  

B O K  |  H E L E N  T .  H O L M ,  B I O P A T ,  M N N H ,  R E G  redaksjon@nnh.no 
 

VI SØKER SKRIBENTER
Naturterapeuten ønsker å knytte til seg skribenter for ulike fagområder og 
temaer. Alt fra politikk, utdanning til klinikkdrift og faglige spørsmål er av 
interesse. Kontakt redaktør Helen T. Holm på epost redaksjon@nnh.no 
eller mobil : 993 44 388.
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Da jeg startet opp min praksis som biopat 
på slutten av 1987, ble vi naturterapeuter 

sett på som en kuriositet; noen synes vi var 
veldig spennende mens andre ristet på hodet 
og synes vi bare snakket sprøyt. Vi påsto 
nemlig blant annet:

•  At kosten kunne påvirke helsen vår
•  At tarmbakterier var viktige
•  At kroniske infeksjoner kan være en medvirkende årsak til både allergier og 

autoimmune lidelser
•  At tungmetallforgiftning som fra for eksempel kvikksølvfyllinger i tennene eller 

miljøgifter kunne være belastende for helsen
Tro det eller ei – ingen av disse påstandene våre var det noen som helst forståelse for på 
1980-tallet, fra hverken myndigheter eller forskning. Vi ble sett på som marsbeboere når vi 
snakket om tarmbakterier. 

Mange som holder på med naturmedisin i dag er frustrert på både den offentlige medisinen, 
myndigheter og media som gjentatte ganger sender negativ omtale om faget vårt. Men, når 
man har holdt på med noe lenge, er det lettere å få et perspektiv på ting. I dag er det for 
eksempel stor forståelse for at kosten er viktig for helsen vår (selv om vi ikke er helt enige i hva 
som er riktig kosthold). At tarmbakterier er viktige for helsen trenger vi ikke lenger å forklare 
så nøye, det vet de fleste1. Ei heller trenger vi å forklare at miljøgifter kan være truende for 

Noe er i ferd med å skje…
Om litt over et halvt år, feirer jeg 

30 år som naturterapeut (biopat). 

Ja, jeg sier feirer – for jeg har i 

disse årene hatt et spennende, 

interessant og utrolig givende yrke. 

Noe av det mest spennende har 

vært å se hvordan medisinen som 

fag har utviklet seg på denne tiden. 

Fride Aasen.
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store og små2. Inflammasjoner og infeksjoner forskes det iherdig på, og man regner med at 
mikroorganismer kan være årsak til en mengde kroniske lidelser3,4.

Selv om de er en lang vei å gå før naturmedisinen får den anerkjennelsen den fortjener, 
er noe i ferd med å skje, og det er veldig, veldig positivt. Forskning har avdekket mange av de 
sannhetene vi lenge har visst har vært årsaken til sykdommer, men kommer med få svar på 
hva man skal gjøre for å bøte på problemene. 

TRENGER VI EGENTLIG TRADISJONELL NATURMEDISIN I DAG? 
Når nå all denne nye kunnskapen om kostens og tarmbakterienes betydning for både kropp og 
sinn har kommet i bokform, som workshops og på forelesninger – trenger vi utdanning i den 
tradisjonelle naturmedisinen? Hva mer er det egentlig å vite?

Vel, til nå har vi bare skrapt på overflaten av en kunnskapsbank som ganske sikkert 
kommer til å forandre medisinen i fremtiden. Ved å gå til den klassiske naturmedisinen får 
man forklaringer som setter vår nye kunnskap om bakterier og kosthold i perspektiv, og som 
gir oss helt nødvendige ferdigheter når det gjelder hvordan vi skal behandle sykdommer. 

NATURMEDISIN TENKER HELHETLIG
Naturmedisinens styrke er at man ikke behandler bare symptomer, men hele kroppen. Det 
innebærer for eksempel at man ved behandling av en infeksjon gjør flere ting. Man:

•  endrer det indre biokjemiske miljøet (kosthold, enzymer) som i sin tur er gagnlig for de 
gode bakteriene mens det sulter ut de sykdomsfremkallende bakteriene.

•  behandler den aktuelle infeksjon
•  gir byggesteiner som styrker kroppens evne til å regenerere (kosttilskudd)
•  gir urter som styrker immunforsvaret og hjelper til å rense ut toksiner fra patogene 

mikrober
•  gir tilskudd av sunne bakterier

Man passer samtidig på å ikke hemme kroppens egen selvhelbredelse - hvor feber, tretthet, 
appetittløshet og slimdannelse ofte er en viktig del av kroppens forsvar. Alt dette til sammen 
er medvirkende faktorer som øker sannsynligheten av at behandlingen lykkes og at kroppen 
holder seg sterk og sunn.

Mange brukere av naturmedisin får ikke tilstrekkelige resultater fordi man kun fokuserer 
på enkelt produkter eller metode – uten å forstå hvor mange organsystemer som er i «drift» ved 
en vanlig infeksjon og som man trenger å støtte for å oppnå at infeksjonen ikke skal kommer 
tilbake eller svekke immunforsvaret. 

Det er mange faktorer som gjør kroppen vår mottakelig for sykdom og som må behandles 
parallelt med de ytre symptomer man måtte ha. Det holder ikke bare å ta tilskudd av probiotika 
ved en vanskelig fordøyelse eller en urtemedisin som styrker immunforsvaret ved en forkjølelse. 
Det har vel kanskje mange erfart. 
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HVA ER HELSE OG HVORDAN OPPSTÅR, OPPRETTHOLDES OG UTVIKLES SYKDOM
Det finnes i dag mange forskjellige naturmedisinske behandlingssystemer. På overflaten 
kan de synes forskjellige, men ved å gå dypere inn i hvert enkelt system finner man mange 
likhetstrekk. Disse likhetstrekkene omfatter den grunnleggende tanken om hvorfor sykdommer 
i det hele tatt utvikler seg, og hvilke kriterier som er forutsetningen for helse.

Det er også disse likhetstrekkene som gjør dem fundamentalt forskjellige fra moderne 
medisin. Naturmedisin er ikke et spørsmål om urteplanter virker eller ikke virker, om 
kostholdstilskudd er nødvendig å ta eller om lavkarbo er bedre enn noen annen diett.

Fellestrekkene innenfor enhver naturmedisinsk behandlingsform danner naturmedisinens 
fundament. Disse kan enkelt summeres slik:

•  Hvert menneske er født med en innebygd livskraft som er selvopprettholdende og 
selvregulerende. Det er menneskers egen livskraft eller evne til regulasjon som 
helbreder sykdom.

•  Sykdom oppstår når summen av de belastninger mennesket utsettes for overskrider 
kroppens egen regulasjonskapasitet.

Belastninger kan være:
•  Mikrobiologiske (bakerier, virus, sopp, 

parasitter)
•  Kjemiske (miljøgifter, matsminke, 

tilsetningsstoffer m.m.)
•  Arvelige (konstitusjon, svak – sterk)
•  Fysiske (mangel på trening og frisk 

luft, skader, stråling m.m.)
•  Psykiske (angst, depresjoner, sinne, 

bekymring m.m.)
Kroppens regulasjonskapasitet styres av:

•  Nervesystemet (sympatikus og 
parasympatikus)

•  Hormonsystemet
•  Fordøyelse
•  Avgiftning (lever, nyrer, lunger, hud, slimhinner)

– Sykdom utvikler seg gjennom forskjellige forsvarsnivåer, fra det ytre til det indre plan, for 
å beskytte organismens indre livsviktige funksjoner. Sett ut fra kroppens og vår overlevelses 
side – er det derfor mye bedre å bli angrepet på hud og slimhinner enn at indre organer 
angripes direkte.
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Sykdom utvikler 
seg gjennom 

forskjellige forsvarsnivåer, 
fra det ytre til det indre plan, 
for å beskytte organismens 

indre livsviktige 
funksjoner. 
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Immunsystemet er et av de viktigste forsvarssystemer kroppen har for å hindre at 
«fiender» (mikroorganismer, giftstoffer)  trenger gjennom kroppens barrierer, og trer i kraft 
ved den minste provokasjon fra ytre fiender. Spesielt i fordøyelsen hvor slimhinnene er mest 
gjennomtrengelige grunnet næringsopptak. 

Vi kaller disse forsvarsnivåene kroppens adaptasjonsfaser. Adaptere betyr å tilpasse seg. 
Begrepet beskriver at kroppen tilpasser seg en eller flere belastninger ved å endre funksjon. 
Når belastningene er sterkere enn kroppens evne til å opprettholde homøostase (indre balanse) 
via sin naturlige regulasjon, må kroppen ty til diverse forsvarsmekanismer. Den må beskytte 
seg. 

ENDRER SYNET PÅ SYKDOM
Det vi har sett de siste årene, er at forskning begynner å avdekke disse «gamle sannhetene» 
fra naturmedisinen om kroppens naturlige barrierer og forsvarssystemer: 

•  Uffe Ravnskov har forsket mye på kolesterol og hjertekarsykdommer, og sammen med 
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1. Regulasjon: kroppen regulerer kontinuerlig sine funksjoner for å opprettholde en indre li-
kevekt (homøostase). Det gjøres via kroppens regulasjonsystemer som består av det autonome 
nervesystem. 

2. Dysfunksjon: mindre belastninger overskrider organismens regulasjonskapasitet. Avgiftning 
og ekskresjon opprioriteres. Det kan oppstå diaré, oppkast, utslett, svette og hodepine – av kor-
tere varighet.

3. Akutt dysbiose: akutte infeksjoner; halsbetennelse, forkjølelse, influensa, diaré, feber, urin-
veisinfeksjoner. Ekskresjonen opprioriteres. Appetittløshet grunnet nedprioritering av fordøyel-
sen.  Tretthet og behov for søvn.

4. Kronisk dysbiose: infeksjoner som ikke blir behandlet korrekt (for eksempel ved antibioti-
kabehandling) i adaptasjonsfase 3, resulterer i at bakteriene kapsles inn. Fysiologiske symbionter 
undertrykkes, spesielt i tarmsystemet. Belastning av immunsystemet. Mikrobene etablerer en 
indre forgiftningskilde. Dysbioser kan spre seg til andre slimhinner.

5. Allergi: bindevev og slimhinner danner ikke lenger barriere mellom det indre og ytre.  Antigener 
siver gjennom kroppens barrierer. Forsvarsreaksjoner oppstår mot uskadelige stoffer.

6. Depotdannelse: kroniske betennelsesfokus forårsaker forgiftning og forsuring av kroppens 
vev (det ekstracellulære området). Det dannes mere toksiner enn kroppens avgiftningsorganer 
klarer å skille ut. Dette deponeres i vev som muskler, sener og ledd, innsiden av blodårer m.m. 
Her finner vi inflammasjoner, hormonelle lidelser, autoimmune lidelser m.m.

7. Intracellulær dysbiose: depoter i vevet forstyrrer homøostasen mellom cellen og dens ytre 
miljø. Giftstoffer fra vevet trenger inn i cellen – kroppens viktigste regulator og grunnlaget for liv.

KROPPENS FORSKJELLIGE ADAPTASJONSFASER:
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Kilmer McCully funnet at kolesterol sannsynligvis beskytter mot mikroorganismer 
som man har funnet bak plakket som dannes i blodårene4. Når man så behandler med 
betennelsesdempende medisiner, øker man risikoen for infeksjoner5. 

•  På forskning.no kan vi lese om Forsker Alexandre Corthay og stipendiat Ole Audun 
Werner Haabeth som har oppdaget at betennelsesfremmende signalmolekyler er en del 
av immunforsvaret mot kreft6,,.

•  For andre gang på kort tid har en lovende medisin mot Alzheimers feilet. Nå frykter 
forskere at de kan være på feil spor. Man behandler i dag Alzheimer med plakk-
reduserende medisiner. Ny forskning setter nå spørsmålstegn ved dette og lurer på 
om plakket er kroppens egen beskyttelse. Alzheimer-forsker George Perry mener at 
plakket ikke er en årsak til Alzheimers, men heller en beskyttelsesmekanisme hjernen 
har mot demens. «Når hjernen brytes ned av Alzheimers, forsøker den å beskytte 
seg ved å pakke seg inn i plakk. Men årsaken til sykdommen er noe annet, noe 
bakenforliggende. Om det stemmer, kan det være skadelig å forsøke og fjerne belegget, 
sier Perry» 8,9.

Det vi kan lese ut av dette er at symptomer som opptrer i en adaptsjonsfase er et resultat av 
den forrige fasen og en beskyttelse mot den neste. 

Når man leser at betennelse kan være et forsvar mot kreft, vil det si at symptomer som 
opptrer i adaptasjonsfase 6 (betennelser) er et resultat av den tidligere fase (adaptasjonsfase 5 
– allergi/intoleranse hvor vi finner dårlige slimhinner), men på samme tid en beskyttelse mot 
den neste fasen7. 

Om vi forfølger den tanken, starter det hele med hvordan de akutte infeksjonene behandles. 
Behandler man disse riktig, går kroppen tilbake til homøostase og sunnhet. Behandles de for 
eksempel med antibiotika, kapsles bakteriene inn og skaper et kronisk infeksjonsfokus – som i 
sin tur ødelegger slimhinner. Når slimhinnene blir dårligere, vil toksiner og ufordøyde stoffer 
belaste avgiftningsorganer og det kan utvikles depoter i vev og ledd – og betennelser oppstår.

Sykdommer starter altså på det ytre nivå (hud og slimhinner). Det ser vi godt på hvor 
sykdommer starter i barndommen. Etter hvert som vi blir eldre og kroppen blir mer belastet, 
blir sykdommer mer kroniske og involverer indre organer. 

Allerede fra fase 4 starter belastningen av kroppens regulasjonssystem. Sammen med 
dårlig kosthold og livsstil, opptrer symptomer i de neste adaptasjonsfasene. 

NÅR NOE OPPRIORITERES – VIL NOE ANNET MÅTTE NEDPRIORITERES
De fleste mennesker pådrar seg en mengde belastninger gjennom livet; medisiner med 
bivirkninger, dårlig kosthold, stress, miljøgifter osv. Dette skjer over lang tid uten at vi merker 
noen ting. Vi får infeksjoner som kapsles inn, dårlig tarmflora, vi samler opp miljøgifter og 
pådrar oss stress og dårlig fysikk. 

Tror vi at dette ikke påvirker kroppen selv om vi ikke merker noe? Vel, det gjør det. Kroppen 
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bruker mer og mer energi på å gjøre de samme oppgavene som tidligere. Avgiftningsorganer, 
fordøyelse og nervesystem forbruker mer energi for å holde oss i live. 

Men – kroppens energibudsjett økes ikke. Med alderen minsker det istedenfor. Når energien 
må opprioriteres innenfor enkelte regulasjonsprosesser, vil den nedprioriteres andre steder. 
Noen som lurer på hvorfor man får lavt stoffskifte, binyretretthet og depresjoner? Vel, det er 
bare kroppen som prøver å holde oss i live – til tross for elendig styring fra vår egen side. 

Faktisk er det ikke bra å prøve å øke energien i organsystemer som kroppen selv nedprioriterer 
– uten først å ha fjernet årsaken til at det oppsto. Kroppen har nok hatt en hensikt med å 
nedprioritere enkelte funksjoner for å opprettholde energi andre steder. Dette er for å holde deg 
i livet!

Det blir det samme som å dempe feber ved en infeksjon. Kroppen har selv økt temperaturen 
for å beskytte seg mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. 

Det er ikke en enkelt årsak til lavt stoffskifte, binyretretthet osv. Det finnes ikke noe 
enkelt kosttilskudd som kan bøte på tilstanden. Det eneste som virker er å begynne å reversere 
utviklingen som sannsynligvis startet for mange, mange år siden. Fra de første infeksjoner 
som ble feilbehandlet og som var en medvirkende årsak til utviklingen av dysbioser på hud og 
slimhinner. Og  –  det er ikke bare tarmen som inneholder dårlige bakerier. De finnes i tannrøtter, 
bihuler, bronkier, urinveier og underliv. Når slimhinner blir belastet kan tilstander som lekk 
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tarm, allergier og intoleranse oppstå. Dette igjen vil øke belastningen på avgiftningsorganene 
og etter hvert blir kroppens egne regulasjonssystemer belastet, for eksempel hormonsystemet. 

JA, VI TRENGER NATURMEDISIN
På spørsmålet om vi trenger naturmedisin, er svaret ja! Vi trenger en kunnskap med lang 
erfaring i det å se helheten, og behandle hvert menneske individuelt. Vi trenger kompetanse 
og ferdigheter innen både naturmedisin og grunnmedisinske fag. 

Den teorien som ligger til grunn for naturmedisinske fag gir forklaringer som setter vår 
nye kunnskap om bakterier og kosthold i perspektiv, og som gir oss helt nødvendige ferdigheter 
om hvordan vi skal behandle sykdommer.

Vi må jobbe systematisk for å endre kroppens indre biokjemiske miljø via kosthold og 
gode bakterier, rense ut infeksjonsfokus og endre dysbiose til symbiose, styrke slimhinner og 
avgiftingsorganer. Så vil kroppens regulasjonssystemer igjen fungere. 

I henhold til naturmedisin er:
•  sykdom kroppens måte å gjenopprette homøostase – som er en forutsetning for alt liv. 

Det er bedre for kroppen å ha en inflammasjon, da inflammasjon hindrer for eksempel 
bakterier fra å spres. 

•  sykdom en tilpasning til økt belastning, når belastningen fjernes – forsvinner 
«sykdommen».

•  ytre symptomer en veiviser til hvilke organsystem som trenger mest hjelp og må derfor 
aldri undertrykkes. Disse relasjonene beskrives nøye innen blant annet tradisjonell 
kinesisk medisin.

•  det viktig å ikke undertrykkes symptomer, da de da kan vandre til dypere plan. Man 
leter alltid til en bakenforliggende årsak til at de oppsto, og prøver å fjerne denne. 

•  For å sette i gang en regenerasjon må sykdomsprosessen reverseres, fra det indre 
mot det ytre. Det er ikke tilfeldig hva man behandler og i hvilken rekkefølge, innen 
naturmedisin. 

Denne teorien beskriver en strategi for behandling, men fokuserer ikke på spesifikke metoder 
eller produkter. Det kommer i annen rekke, når vi har forstått hva som må behandles. Det å 
kjøpe produkter på måfå, bare fordi det høres bra ut med D-vitaminer, rød solhatt og lignende 
– har lite med dette å gjøre. 

VIKTIG MED UTDANNING
For å være gode terapeuter trenger vi kunnskap. Vi trenger kunnskap om kroppen vår, både 
innen vanlig medisin (anatomi, fysiologi og patologi) og naturmedisin. Vi trenger kunnskap 
om urter, tarmbakterier, kosthold og kosttilskudd – og hvordan naturmidler kan forårsake 
interaksjoner med legemidler. Vi trenger kunnskap om immunforsvaret og dets sykdommer og 
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hvordan behandle strategisk slik at kroppen kan bli fri for det som belaster den på en forsvarlig 
måte. Vi trenger også å kunne følge med på forskning og vurdere denne. 

Det er ingen tvil om at det kommer mange interessante forskningsresultater som understøtter 
våre teorier. Men, på samme tid føler jeg også en stigende uro til min egen bransje hvor det 
har blitt (etter min mening) for stort fokus på markedsføring av produkter. Markedsføring som 
slukes rått av enten ufaglærte innen naturmedisin eller forbrukere. Så prøver man ditto midler 
ut – og får ingen resultater. Dvs. resultatet blir at man ikke tror naturmedisin virker. Det er 
sjeldent noe galt med produktene, det er hvordan de brukes og settes sammen i en individuelt 
tilpasset kur  –  det kommer an på. Til det trenger man grunnleggende kunnskap og forståelse 
om naturmedisinens teorier.

Noe er absolutt i ferd med å skje, noe veldig spennende når det gjelder helse. Jeg føler meg 
heldig som har et såpass interessant og viktig yrke, og håper å få mange flere med meg. Det 
er et privilegium å være med på å forme fremtidens medisin. Derfor er vi nødt til å utdanne 
naturterapeuter med solid fagkunnskap som grunnlag for sin praksis.
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Faglig oppdateringskalender

Stiftet 1994

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører 
til rabatterte priser for våre medlemmer. Denne kalenderen er også tilgjengelig for medlemmer av Norske 
Homeopaters Landsforbund (NHL) med samme rabattfordel. For MNNH terapeuter, vil kurs godkjent av 
NHL utløse den samme fordelen. Se deres kalender på nhl.no/events/maned 
Se mer informasjon under Kurs og møter på nnh.no 
Gjennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Eksem-
pler på slik aktivitet kan være: fagkurs i både inn/utland, egenarrangerte studiegrupper, individuell undervisning 
hos terapeut/lærer, nasjonale fagsymposier, studieturer med faglig innhold, foredrags/undervisningsvirksom-
het, skriving av fagartikler, forskning. Se NNHs Utdanningsdokument. http://www.nnh.no/portal/studenter/

Faglig oppdatering i soneterapi (Tønsberg 29.-30.04.17)

Acupuncture for Insomnia (Oslo 06.-07.05.17) 

NNH arrangerer skrivekurs med Geelmuyden (Oslo 23.05.17) 

Tærne som forstørrelsesglass (Oslo 25.05.17) 

Destillering av eterisk olje (Alvdal 09.-11.06.17) 

3rd HRI International Homeopathy Research Conference (Malta 09.-11.06.17) 

LMHI Homeopathic World Congress (Leipzig 14.-17.06.17) 

Nåletreoljene og destillering av eterisk olje (Alvdal 23.-25.06.17) 

4th Int. Congress of Naturopathic Medicine (London 30.06.-02.07.17) 

Nerve Reflexology : Spine-organs-pelvis-legs (København 10.-12.07.17) 

Spiselige og medisinske planter fra fjellet og naturen (Hemsedal 15.-16.07.17) 

Round about : Respiration (København14.-15.07.17) 

Rundt om hjertet - etterutdanningskurs for soneterapeuter (Bergen 16.-17.07.17) 

http://www.nnh.no
http://www.nnh.no/portal/kurskalender/
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NNH har omfattende fagkrav for sine medlemmer i de 

enkelte terapifagene. 

NNH arbeider aktivt med kvalitetssikring av utdanninger.

Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs 

etiske regler vedr. pasientbehandling. 

NNH har et eget etisk råd som bl.a. kan behandle 

klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle 

terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet.

 
Alle NNH godkjente naturterapeuter har 

ansvarsforsikring.

 
NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre 

organisasjoner innen bransjen.

 
NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av 

alternative behandlerorganisasjoner) - opprettet av 

helsemyndighetene. 

NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder 

bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene. 

NNH har registreringsrett for sine medlemmer i det 

i Brønnøysund.
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Mer informasjon på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20
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Deltidsstilling på 40% (2 dager i uken) med mulighet for utvidelse.

Ansvarsområdet omfatter oppfølging og utvikling av det
pedagogiske arbeidet og skolens kvalitetsarbeid.  Du får ansvar
for oppfølging av fagpersonalet, studentevalueringer, kontakt
mot praksisfelt og forbund, rapportering  m.m.

Kvalifikasjoner
Du må må ha:
● formell pedagogisk utdanning og erfaring, helst

yrkespedagogikk
● erfaring fra bransjen
● god IKT kompetanse
● evne til å arbeide selvstendig

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder Karin
Ingebrigtsen, e-post: karin@ifh.no Tlf. 22046700, eller se vår
hjemmeside www.ifh.no

Institutt for helhetsmedisin er en fagskole med to utdanninger;
massasjeterapi og soneterapi, på 2 år deltid.  Vi har avdelinger i Oslo og
Bergen, og  ønsker å være et attraktivt utdanningssted for studenter som
vil ta en utdanning innen alternativ behandling.

       IF
H søker

pedagogisk leder

APOTEK 1 NORDSTJERNEN
er gjenåpnet i nye lokaler i Stortingsgaten 6
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Apotek 1 Nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 61 81.
Åpningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14.
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Vi har stort utvalg av homøopatiske midler på lager.
Vi sender direkte til både homøopater og pasienter.

Apotek 1  
nordstjernen

Stortingsgaten 6, oslo

Apotek 1 nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 
Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 61 81.

Åpningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14.

Vi har stort utvalg  
av homøopatiske  

midler på lager.

Vi sender direkte  
til både homøopater  

og pasienter.

Bestill gjerne på e-mail:  
nordstjernen.oslo@apotek.no

foto: Wikimedia

Stiftet 1994

NNHs Landsmøte 2018
Administrasjonen ønsker å informere 
på et tydelig tidspunkt om at NNHs 

Landsmøte 2018 med fagseminar er lagt til

9. og 10. mars 2018, Oslo-området
Stedet er ennå ikke bestemt, men vil 

bli avklart i løpet av sommeren.

Vi ber alle medlemmer som ønsker å 
delta om å booke de aktuelle dagene.

Mer informasjon kommer til høsten.

http://www.ifh.no
mailto:nordstjernen.oslo%40apotek.no?subject=

