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Vi i administrasjonen er stolte av 
all arbeidsinnsats som legges ned av 
frivillige krefter i organisasjonen, og 
vi er også stolte over den nye nettsi-
den som ble lansert i april i år. 

Tiden fremover er spennende og 
byr på både viktige utfordringer og 
muligheter!

Innsats som teller
NNH er en stor organisasjon med 
få ansatte, men det er mye frivillig 
innsats som legges ned hver eneste 
dag. 

Uten den frivillige innsatsen kun-
ne ikke organisasjonen vise til de re-
sultatene som er oppnådd år etter år. 

Året 2017 har så langt vært et 
hektisk år med høyt tempo og dy-
namikk – noe som har vært kreven-
de. I tillegg til den daglige drift på 
kontoret, er det en rekke aktiviteter 
som har stått på agendaen og blitt 
gjennomført i løpet av de knapt seks 
måneder som har gått: 

Møte med helsepolitikere på 
Stortinget, møte med Datatilsynet, 
dialog og møter med Norsk barnele-
geforening og helsesøstrene i Norsk 
Sykepleierforbund og NAFKAM, to 
møter i Sentralstyret, to møter i Stra-
tegiutvalget, et møte i Forsknings-
komiteen, flere faggruppemøter og 
kurs, seminar om pasientsikkerhet, 
representasjoner, møter i SABORG 
og NRN i Stockholm, godkjenning 
av flere nye studieplaner, studietur 
til Medica Albena, opprettelse av 
fagkoordinator-funksjon, nye nett- 
sider, unikt skrivekurs med Geel- 
muyden, høringer til Helsedirekto-
ratet, forskningsprosjekt om bihule- 
betennelse og soneterapi, planlegging 
av innovasjonsprosjekt om pasient- 
oppfølging, NNH i media og den 

siste aktivitet før sommeren – Fag-
gruppeseminar 15. juni.

En kan spørre seg om det er verdt 
innsatsen å bruke tid og energi på så 
mange møter, samlinger, kurs, re-
presentasjoner etc. Svaret er enkelt: 
engasjement er en forutsetning for 
å fremme faglige synspunkt utad 
og kjempe for rettigheter og bedre 
vilkår for NNHs medlemmer. Noen 
få ganger har vi feilet, det har vi 
lært av – og dette har gjort oss enda 
sterkere i vår sak og klokere i våre 
avgjørelser – enten det gjelder fag-, 
administrativt- eller organisasjons-
arbeid. Jeg ønsker å takke alle dere 
som har bidratt i vårhalvåret, og 
oppfordrer flere til å engasjere seg i 
tiden fremover. Sammen er vi sterke, 
og vi kan flytte fjell! 

Faggruppearbeid
Faggruppearbeidet er i utvikling. I 
vår er det gjennomført fagmøter i 
regi av faggruppene i naturmedisinsk 
aromaterapi, akupunktur og sonete-
rapi. En ny faggruppe har kommet 
inn i NNH. Helhetsterapiforbundet 
ble avviklet og alle medlemmer ble 
godkjente som NNH-terapeuter i 
helhetsterapi fra 1. mars i år. Vi øn-
sker dem alle hjertelig velkommen 
hos oss!

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. Et eksempel på 
dette var faggruppeseminaret 15. 
juni i Oslo. 

NNH har engasjert Mari Jerstad 
som faggruppekoordinator i 2017. 
Gjennom flere tiltak kommer hun 
til å jobbe sammen med administra-
sjonen innenfor flere områder, blant 

annet utarbeidelse av fagretnings-
linjer for de som mangler det, pro-
duksjon 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.

NNHs nye nettsider og 
Natur terapeuten
Digital profesjonalisering er viktig 
for organisasjonen. I vår har vi lan-
sert nye nettsider. Dette er et løft for 
NNH. Med den nye nettsidestruk-
turen blir det lettere for både med-
lemmene og interesserte å komme 
raskt frem til ønsket informasjon. 
De nye nettsidene vil også være et 
utstillingsvindu som viser NNHs 
virksomhet og medlemmenes kom-
petanse og kapasitet. 

Jeg vil berømme prosjektgruppen 
som har gjort dette mulig – nettre-
daktør Svein Johannessen, grafisk 
designer Ingund Svendsen og Trine 
Hamnvik fra administrasjonen 
som prosjektleder. 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. De nye sidene 
er på ingen måte ferdige, og vi vil de 
nærmeste månedene arbeide med å 
justere og videreutvikle innholdet. 
Det er derfor viktig å få tilbakemel-
dinger fra dere medlemmer om ting 
som kan forbedres. 

Tidsskriftet Naturterapeuten er 
også en viktig del av organisasjonens 
virksomhet, men også et blad som er 
ment å leses av alle som har interesse 
for naturterapi og naturmedisin. 
Flere medlemmer har gitt oss tilba-

NNH – med fokus på fremtiden
Kjære alle sammen. Endelig kan vi glede oss over en utvidet utgave av Naturterapeuten – rett før en 
etterlengtet sommerferie. Bladet inneholder mange spennende artikler som vitner om bredden NNH 
representerer, og som også gir dybde innen ulike fagområder og temaer man kan reflektere over. 
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kemeldinger om at de ønsker trykte 
utgaver av Naturterapeuten fremfor 
digitale utgaver. Dette har vi lyttet 
til. Naturterapeuten vil i fremtiden 
komme som to utvidede utgaver – 
en vår og en høst. Vi oppfordrer alle 
som ønsker å dele faglige synspunk-
ter om å sende artikler og forslag til 
artikler til redaksjonen. 

Forskning og utvikling
Denne våren ble det satt i gang to 
prosjekter knyttet til forskning 
innen naturmedisin, med NNH på 
laget. Dette er en stor gladnyhet for 
oss som er landets største organisa-
sjon 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 in-
itiativ til forskningsprosjekt sammen 
med NAFKAM. Fokus i pilotstudien 
er soneterapi og bihulebetennelse. 
Forskningsprotokollen og samarbei-

dende lege er på plass. Geografisk er 
studien lagt til Vestfold/Tønsberg-
området. 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 Bul-
garia. Dette er et pilotprosjekt der 
hovedmålet er å bygge tjenestetilbud 
basert på kommunikative samar-
beidsstrukturer mellom ulike aktø-
rer og helsenæringer, for å skape et 
helhetlig helsetilbud og et innovativt 
ettervern for pasienten. Planen er 
at alle NNH-terapeuter som ønsker 
det, skal få mulighet til å være med i 
prosjektet. Innovasjonsselskapet The 
Wave er også involvert på den tek-
niske siden, mens Agderforskning vil 

følgeforske prosjektet. En studietur 
ble gjennomført i mai, og i septem-
ber reiser flere terapeuter til senteret 
for å gjøre seg kjent med opplegget 
og mulighetene.  

Norsk helsepolitikk og  
den nye tiden 
Har helsepolitikerne sovnet i timen 
eller har de ikke mot nok til ta tak 
i utfordringene den alternative sek-
toren sliter med? Vi har for lengst 
forstått at det er mye mer behagelig 
å fremme i media det de har gjort 
riktig, enn det de ikke har fått gjort. 
Hva med pasientene som oppsøker 
både helse- og omsorgstjenesten og 
naturmedisinsk sektor? 

Det er over 1 million mennesker 
som bruker én eller flere former for 
alternativ behandling i Norge. Når 
den offentlige helsesektoren og den 
naturmedisinske sektoren ikke snak-
ker sammen, hvilke konsekvenser 
kan dette få for pasienten? Når NNH 
og flere andre serøse organisasjoner i 

tillegg til NAFKAM, SABORG og til 
og med Norsk barnelegeforening og 
Landsgruppen av helsesøstre i NSF 
mener at det trengs en opprydding 
av det alternative sektoren, hvor er 
da helseministeren? 

Det er et viktig år i år. Vårt demo-
krati skal avgjøre hvordan Norge skal 
utvikles videre, hvilke verdier det 
skal fokuseres på og hva som er vik-
tigst å prioritere. I Helsebarometeret 
2017 opplyses det om at helse ligger 
på tredje plass når det gjelder hva 
som er den viktigste utfordringen  
for det norske folk, etter innvand-
ring/integrering og arbeidsledighet. 

Norge bruker 9 % av BNP på 
helse, og to av tre har hatt kontakt 
med helsevesenet i løpet av det sis-
te året. Muskel- og skjelettlidelser 

opplyses som den største utfordring 
og belastning for befolkningen. 
Overforbruk av antibiotika, som 
naturmedisin i alle år har hatt fokus 
på, vises nå som en vesentlig utfor-
dring i helsesektoren. 60% mener 
myndighetene må stille offentlige 
fagkrav for alternative behandlere. 
Dette har NNH, SABORG og flere 
andre seriøse organisasjoner stått 
på og kjempet for – uten å bli hørt. 
Videre viser Helsebarometeret 2017 
at Regjeringen får terningkast 3 på 
helsepolitikk. 45% mener at Ap vil 
føre den beste helsepolitikken, 30% 
mener at det er Høyre.

Det er både riktig og viktig å stille 
spørsmålet: Hvordan hadde dette 
bildet sett ut dersom politikerne tok 
sitt ansvar, ryddet opp og la til rette 
for at naturmedisinsk behandling 
kunne brukes på en mye bedre, 
tryggere og smartere måte enn i dag? 
Hadde man på den måten frigjort 
flere legeressurser som trengs, styr-
ket folkehelsearbeidet og økt fore-
byggingen av sykdom? Slik de gjør 
blant annet i forbilde-landet når det 
gjelder regulering av helsesektoren 
– Tyskland. Dette gjenstår å se etter 
valget. For nå er det valgkampen som 
ser ut til å ta de fleste ressurser og 
tiden hos politikerne. Men først står 
sommeren for døren – forhåpentlig-
vis med sol og varme, grønne farger 
overalt, kjærlig fuglesang og de små 
tingene som gleder oss i hverdagen. 
Jeg vil benytte anledningen til å øn-
ske dere alle en riktig god og sommer 
og en velfortjent sommerferie!

org@nnh.no 

Nyheter og aktuelt

Kurs og konferanser

Nyttig medlemsinformasjon

Kontakt oss på post@nnh.no

nnh.no

’’       Det er et viktig år i år. Vårt demokrati skal 
avgjøre hvordan Norge skal utvikles videre, 
hvilke verdier det skal fokuseres på og hva som 
er viktigst å prioritere. 
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Pasienttryggleik og 
kompetanse
Organisasjonen 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 For-
brukarombudet 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 

A K T U E LT   |  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

Behandling av barn med  
alternative medisinske metodar
Det har i den siste tida 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. Hovudfokuset for NNH er at det skal vera trygt å oppsøkja ein naturterapeut. 
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visa pasientar vidare til adekvat me-
disinsk behandling på ein etisk for-
svarleg 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 behand-
la - med andre medisinske metodar 
enn det som er definert som offentle-
ge adekvate. Her kan det vera nyttig 
å vita at slik verksemd er regulert 
gjennom Lov om alternativ behand-
ling 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/forklarings-
modellar – så lenge desse held seg 
innanfor relevant lovverk.

Lite omdiskuter t tema
Det har i debatten vore tilløp til å gje 
inntrykk av at dette er eit svært om-
diskutert tema. NNH er ikkje kjent 
med at dette er tilfelle, bortsett frå 
at ein i Sverige har ei nedre alders-
grense 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 forarbei-
da 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 klagesa-
kene 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 ord-
ningar som ville ha betra kvaliteten 
ytterlegare når det gjeld eventuelle 
klager på behandling. 

NNH har gjennom Sammenslut-
ningen av alternative behandleror-
ganisasjoner (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 formålspa-
ragrafen: 

§ 1 Formål
Rådet for etikk innen alternativ be-
handling 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 misopp-
fatta 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 eventu-
elt 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. 

Det som er viktig i ein slik saman-
heng, er korleis diagnosen/eventuel-
le funn blir kommunisert til pasient. 
Dette kan vera utfordrande, sidan 
mange søkjer etter andre forkla-
ringar/perspektiv enn det som den 
offentlege helsetenesten gjev.

Prinsipielt er NNH av den oppfat-
ning at ein skal vera varsam med å 
kommunisera diagnose/funn direk-
te til pasient. Dette kan eventuelt 
skapa grunnlag for misoppfatnin-
gar og unødvendige bekymringar. 
Diagnose/diagnostisk verktøy bør 
vera eit reiskap for utarbeiding av 
behandlingsstrategi og eventuelle 
justeringar undervegs i behand-
lingsforløpet. 

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

leiar@nnh.no

’’       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. 
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Føremålet var informasjonsutveks-
ling knyta til reaksjonar på nemnde 
program, kommunikasjon/etikk og 
elles erfaringar i møte med denne 
behandlingstradisjonen. 

Skjult kamera:
Det kom under møtet fram at Norsk 
barnelegeforening ved fleire høve 
har vendt seg til Helsedirektoratet 
med bekymringsmeldingar om di-
verse behandlingsmetodar overfor 

barn – som i nokre tilfelle kan vera 
direkte skadelege – men også føra 
til dårlegare livskvalitet/utfolding 
for det enkelte barn. Viljen til sank-
sjonar eller endring av regelverk har 
vore fråverande med grunngjeving 
i juridisk status for yrkesgruppene 
som utfører dette. Alternativet har 
difor vore å ta kontakt med media for 
å skapa fokus, blant anna gjennom 
programmet Helsekontrollen. Styret 
i foreininga hadde i den samanhen-

gen også vurdert etiske aspekt ved 
bruk av journalistiske metodar med 
produksjonsselskapet. Omsynet til 
å skapa fokus omkring ei bekym-
ringsfull utvikling, vog tyngre enn 
omsynet til terapeutane som ville bli 
eksponert i programmet – og med 
den belastninga dette medfører.

Sjuklegg jering
Sjølv om behandlinga i seg sjølv kan ha 
skadepotensial, uttrykte både barne- 

Auka tendens til sjukleggjering 
er urovekkjande
Etter TV2 programmet Helsekontrollen, der eit av innslaga hadde fokus på behandling 
av barn med alternative medisinske metodar, tok NNH initiativ til dialogmøte mellom 
Norsk barnelegeforening, Landsgruppen av helsesøstre NSF og NAFKAM.  
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Frå venstre Fride Aasen, NNHs strategiutvalg, NNH-leiar John Petter Lindeland, Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH, Kjetil 
Stordal, påtroppande leiar i Norsk barnelegeforening og Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leiar av Landsgruppen av helsesøstre NSF.  
Vinjar Fønnebø, direktør ved NAFK AM, var også med på møtet, men ikkje til stades då bildet blei tatt.

Møte om behandling av barn
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legeforeininga og helsesystrene at den største uroa likevel er 
tendensen til sjukleggjering gjennom dei tilboda mange tera-
peutar marknadsfører. Dette gjeld både innan den alternative 
medisinske tradisjonen, men også blant autoriserte grupperin-
gar – slik som kiropraktorar og manuellterapeutar. I og med at 
barn ikkje har same juridisk status og evne til å verna om sin 
eigen integritet som vaksne, gjer dette dei ekstra sårbare. 

Det blei frå NNH-hald, påpeika at dette også gjer seg 
gjeldande innan offisiell medisin – og er såleis ei utfordring 
som alle helseaktørar må ta tak i. Auka medikalisering av 
naturlege livsutfordringar er eit av døma på ei lite tilrådeleg 
utvikling. Legeforeninga har for ei tid tilbake lansert kam-
panjen Choosing Wisely – Gjør kloke valg1 – som eit tiltak 
overfor denne tendensen. Den kan med fordel kopierast av 
fleire behandlarorganisasjonar.

Reguleringsregime og barn
Dei inviterte deltakarane hadde førebels ikkje landa på noko 
endeleg standpunkt når det gjeld forslag til framtidig regu-
lering. Forslaget kan vera ein kombinasjon av aldersavgren-
sing i høve alternativ medisinsk behandling av barn, eller 
nemning av spesifikke intervensjonar som bør bli forbode. 
Sidan dagens lovverk ikkje gjev høve til sanksjonar overfor 
behandlingar/intervensjonar som dei meiner er urovekkjan-
de – og at bransjen sjølv viser liten evne og vilje til endring og 
refleksjon - kan det sjå ut som om lov- eller forskriftsendring 
er einaste valet framover. Det blei også uttrykt ynskje om at 
behandlarorganisasjonane innan alternativ behandling bør 
bli meir aktive når det gjeld å få til ein open debatt omkring 
slike problemstillingar. 

Sjølv om det kan skuldast underrapportering, har NNH 
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 ve-
sentleg fokus. Ein slik status skal sjølvsagt ikkje hindra at 
organisasjonen bør ha dette høgare på agendaen, og skapa 
auka medvit om denne pasientgruppa. 

Det blei i møtet også orientert om NNH sitt fagpolitiske 
arbeid, kompetansekrav, etiske reglar og prosedyrar når det 
gjeld klageordning. Registeret for utøvarar av alternativ be-
handling var også på agendaen som eit døme på ei ordning 
som pr. i dag ikkje understøttar ei profesjonell utvikling av 
bransjen.  

Vegen framover
Det blei av alle rundt bordet uttrykt godord om at direkte 
kommunikasjon er både nyttig og klokt, og at slike møter 
gjer det lettare å koma med innspel til kvarandre seinare. 
Uansett kva behandlingstradisjon ein høyrer til, bør pa-
sienttryggleiken alltid ha hovudfokus. Innspel til eit slikt 
ordskifte, kan blant anna skje ved invitasjon av kvarandre til 
seminar/kongressar – slikt at informasjonsutvekslinga får ei 
brei forankring. 

leiar@nnh.no
Importør:  Norges NaturmedisinSentral as  -  Telefon:  32 24 05 50

•	 senker	kolesterolet	
•	 uten	bivirkninger
Dosering: 2 tabletter - èn gang daglig

Undersøkelser har vist at så mange som 50% som tar vanlige 
kolesterolsenkende medisiner (statiner) slutter i løpet av få år 
på grunn av bivirkninger som muskelsmerter, diabetes, svik-
tende hukommelse, forstoppelse, diarè, leverplager m.m.

De Europeiske matmyndigheter EFSA anerkjenner, på bak-
grunn av omfattende forskning, at et daglig inntak på 1,5 - 3,0 
gram plantesteroler senker kolesterol-nivået i blodet.  

						Mer	informasjon:		www.zerochol.no

Zerochol  er 100% naturlig. Kan kjøpes i helsekost faghandler 
over hele landet, samt på utvalgte apotek.

“Livet er for kort til å bekymre   
 seg for høyt kolesterol”
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Det politiske ansvar for  
 pasientsikkerheten i Norge
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?

Helseminister Bent Høie.
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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)
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Jeg slutter meg til Marianne Tinnå 
sine ord fra 2009. Det er mye posi-
tivt som har skjedd siden den gang. 
Politikere har hatt fokus og påvirket 
satsing på pasientsikkerhet i hel-
setjenesten – gjennom blant annet 
stortingsmeldinger, regelverk og 
økonomiske ressurser. 

Det de har glemt er at pasientsik-
kerheten ikke bør isoleres som en 
satsing kun innenfor den offentlige 
helsetjenesten. I følge NAFKAM 
og SSB er det 1 million mennes-
ker i Norge som bruker alternativ 
behandling. Mange av disse er de 
samme pasientene som behand-
les 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 operativ handling helt til de min-
ste detaljene. Ansvar er det første 
steg en må ta for å lykkes. 

 
Sikkerhet og ansvar
Store norske leksikon definerer sik-
kerhet 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 samfunnsområ-
der. Når det gjelder området helse og 
omsorg snakker vi først og fremst om  
pasientsikkerhet. Ifølge Wikipedia 
er pasientsikkerhet en ny helsedisi-
plin som fokuserer på å rapportere, 
analysere og forhindre medisinske 
feil som ofte fører til negative kon-
sekvenser 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 informa-
sjon 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 fagkompetanse, 

organisasjonsstrukturer, kontroll-
systemer 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 
enkeltmenneske, gruppe mennesker 
og i verste fall for hele samfunnet. 

Ansvar er noe vi utøver kontinu-
erlig. 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 
forpliktelsen å forsvare de moralske 
normene, reglene og verdiene vårt 
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 ansvarsfraskrivel-
se, igjen ifølge Store norske leksikon. 

Helseministerens bord
Det femårige nasjonale pasientsik-
kerhetsprogrammet I trygge hender 

24-7 (2014–2018) som ble iverksatt 
etter oppdrag fra Helse- og oms-
orgsdepartementet, skal redusere 
pasientskader ved hjelp av målret-
tede tiltak i hele helsetjenesten. 
Programmet har tre overordnede 
målsettinger – redusere pasientska-
der, bygge varige strukturer for pa-
sientsikkerhet og forbedre pasient-
sikkerhetskulturen i helsetjenesten. 
Det er iverksatt en nasjonal sik-
kerhetskampanje 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.» Helsemyndighete-
ne har dermed et stort ansvar for å 
følge opp hvordan lovverket ivaretas 
i praksis og foreta eventuelle juste-
ringer etter det. Norske Naturtera-
peuters Hovedorganisasjon (NNH) 
har lagt frem god informasjon om 
utfordringene i møter med flere 
stortingspolitikere, Helsedirektora-
tet 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 pasientsikkerheten. 
Dette fører oss tilbake til spørsmålet 
om ansvar. 

NNH har i mange år arbeidet for å 
styrke pasientsikkerheten gjennom 
fagkrav for sine terapeutmedlem-
mer og kvalitetssikring av studiepla-
ner for flere skoler i Norge som tilbyr 
utdanning innen fagfeltet naturme-
disin og alternativ behandling. 

Organisasjonen har ved flere 
anledninger tidligere uttrykt be-
kymring for hvordan Registeret for 
utøvere av alternativ behandling har 

Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær  
NNH.
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utviklet seg i forhold til intensjone-
ne som er nedfelt i forarbeidet til ny 
Lov om alternativ behandling med 
forskrifter. 

I og med at det er opp til de regis-
treringsgodkjente organisasjonene 
selv å stille fagkrav til sine medlem-
mer, erfarer NNH at utdannings-
omfanget er svært ulikt og i mange 
tilfelle på grensen til det uforsvarli-
ge. Alternative behandlere har selv-
stendig 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 Helse- 
og omsorgsdepartementet om regis-
treringsrett blir akseptert. Dette er 
en uholdbar situasjon for seriøse or-
ganisasjoner som i årevis har arbei-
det for å øke profesjonalitet og pasi-
entsikkerhet. Det kan på sikt utarme 
slike organisasjoner både når det 

gjelder økonomiske og menneskeli-
ge ressurser. NNH mener at tiden er 
moden for en evaluering av Lov om 
alternativ behandling med forskrif-
ter. Det er et ønske at det bli satt 
ned et bredt sammensatt utvalg som 
kommer med en innstilling overfor 
Helsedepartementet og Stortinget. 

Dette er en viktig sak helseministe-
ren må ta på sitt bord og håndtere på 
en måte som gir helhetlige, koordi-
nerte og trygge pasientforløp – også 
når det gjelder alternativ behandling. 
Pasientsikkerheten i Norge blir ikke 
ivaretatt før dette er gjort. Det er 
nemlig slik at helsetjenesten i mange 
tilfeller behandler den samme pasi-
enten som også oppsøker alternativ  
behandling og vice versa. 

NNH er Norges største organisa-
sjon for naturterapeuter. Vi står klar 
til å dele vår kompetanse og erfarin-
ger når det gjelder naturmedisin og 
alternativ behandling. Spørsmålet 
er om helseministeren vil ta ansva-

ret om pasientsikkerhet og når. Ikke 
bare delvis, men helt og fullt. 

org@nnh.no

Referanser
• https://snl.no/sikkerhet 

• https://no.wikipedia.org/wiki/
Pasientsikkerhet

• http://www.kunnskapssenteret.
no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/
pasientsikkerhet 

• http://www.
pasientsikkerhetsprogrammet.
no/om-oss/om-
pasientsikkerhetsprogrammet/ 
i-trygge-hender-24-7 

• http://www.
pasientsikkerhetsprogrammet.
no/_attachment/485 

• http://www.helsebiblioteket.no/
kvalitetsforbedring/pasientsikkerhet/
boker-pasientsikkerhet 

• http://nifab.no/hva_er_alternativ_
behandling/tall_og _fakta/nafkam_
undersoekelsen_2014

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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Studietur til Albena. Ledige plasser.

Studietur til Medica Albena
30. AUGUST – 6. SEPTEMBER 2017

Medica Albena er NNHs samarbeidspartner i Bulgaria og det største medisinske spa- og 
rehabiliteringssenter ved Svartehavskysten. En gruppe terapeuter reiser på studietur til 
Albena Resort hvor senteret er plassert, og vi har noen få ledige plasser igjen.

• Bli kjent med  behandlingstilbudet

• Bli kjent med helsepersonellet •  Opplev naturen og kulturen

For mer informasjon om turen, ta kontakt med NNH på tlf: 22 33 32 20. www.nnh.no

Vær rask!  

Bestill  

i dag!

Stiftet 1994

Påmelding og spørsmål om priser: john.magne.trulsen@hrgworldwide.com / tlf. 32 17 11 00

ALBENA

 • Bli kjent med nye samarbeidsmuligheter for deg som terapeut

A K T U E LT  
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Alle har krav på vern av sine per-
sonopplysninger. Dette betyr blant 
annet at man selv skal få bestemme 
hvem som kan behandle opplysnin-
ger om en selv og til hvilke formål. 
Derfor er det viktig at naturterapeu-
ten forteller sine pasienter at han/
hun registrerer opplysninger i en 
pasientjournal og sier hva som er 
formålet med dette. En annen viktig 

del av personvern er å beskytte per-
sonopplysningene. 

Regelverket er dynamisk og ut-
vikler seg parallelt med utfordringe-
ne dagens samfunn opplever. NNH 
tok turen til Datatilsynet for å drøfte 
viktige spørsmål om datasikkerhet 
og regelverk knyttet til håndtering 
av personopplysninger og pasien-
topplysninger. I møte med juridisk 

rådgiver Christine Dalebø Gjerdevik 
fikk vi nyttige råd og innspill som vi 
ønsker å presentere for våre med-
lemmer i form av et intervju med 
Christine.

De fleste av våre naturterapeuter 
er selvstendig næringsdrivende. Hvil-
ke utfordringer tror du dette kan gi 
i deres arbeid med informasjonssik-
kerhet?

Hvordan lagrer du  
 pasientopplysninger? 
Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til 
en enkeltperson. Naturterapeuter behandler personopplysninger når de lagrer 
opplysninger om pasientens helse og behandling i en pasientjournal. 

Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær i NNH i møte med juridisk rådgiver Christine Dalebø Gjerdevik

Juridisk rådgiver i Datatilsynet Christine Dalebø Gjerdevik og generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre.
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Regelverket for behandling av 
personopplysninger og pasientopp-
lysninger kan virke overveldende 
for mange, og særlig hvis du jobber 
alene med problemstillingene. Det 
kan være vanskelig å finne ut hvilke 
sikkerhetstiltak som er nødvendige.

 Vi har veiledere og tips på våre 
hjemmesider, datatilsynet.no, som 
kan være et fint utgangspunkt. I 
tillegg anbefaler vi alle som jobber 
med pasienter å bruke faktaarkene 
som er utarbeidet av Norm for in-
formasjonssikkerhet i helse- og om- 
sorgstjenesten (normen.no). 

Selv om naturterapeuter ikke er en 
del av helse- og omsorgstjenesten, 
kan dette være en god informasjons-
kilde for denne arbeidsgruppen. 

Hvilke terapeuter må gi melding 
eller søke konsesjon fra Datatilsynet?

Utgangspunktet er at behandling 
av sensitive personopplysninger, 
som helseopplysninger, krever kon-
sesjon fra Datatilsynet. 

Dette kravet gjelder ikke for be-
handling av pasientopplysninger 
hos helse- og sosialpersonell som 
ikke er underlagt offentlig autori-
sasjon eller gitt lisens, som for ek-
sempel naturterapeuter. For bruk av 
personopplysninger i behandling og 
oppfølging av pasientene, eller for 
utarbeidelse av statistikk, er det nok 
at naturterapeuten sender melding 
til Datatilsynet. Dette følger av per-
sonopplysningsforskriften § 7-25. 
Skjema for å sende melding finnes 
på våre hjemmesider.

Hva er de viktigste tingene en na-
turterapeut må tenke på når de skal 
oppbevare pasientjournaler?

Naturterapeutene registrerer 
opplysninger om pasientens helse 
og behandling i pasientjournalen. I 
tillegg kan det være det registreres 
andre opplysninger om pasientens 
personlige forhold. Felles for disse 

opplysningene er at pasientene ikke 
ønsker at uvedkommende skal få 
kjennskap til dem. Dette krever både 
at terapeutene har taushetsplikt, 
men også at pasientjournalene er 
beskyttet mot at uvedkommende 
får tilgang til dem. 

Hvis elektroniske pasientjourna-
ler oppbevares på PC, må den for 
eksempel være passordbeskyttet 
og kun brukes til jobbformål. Hvis 
journalene er på papir, er det viktig 
at de er oppbevart trygt i låst arkiv-
skap. 

I tillegg er det viktig å huske på 
at pasientene har rett til å be om 
innsyn, retting og sletting av sine 
opplysninger. 

Hvorfor stilles det krav til intern-
kontroll?

Som nevnt så må personopplys-
ninger sikres, og personopplysnings-
loven krever at disse sikkerhets- 
tiltakene dokumenteres i intern-
kontrollen. 

Datatilsynet har laget en veileder 
om internkontroll i små bedrifter 
som kan være et fint utgangspunkt 
dersom man skal lage en internkon-
troll: www.datatilsynet.no/globalas-
sets/global/04_veiledere/internkon-
troll/ik-mindre-introduksjon.pdf 

En internkontroll kan også være 
et godt arbeidsverktøy i det daglige. 
For eksempel bør man kunne finne 
svar om hva man skal gjøre hvis pa-
sienten ber om innsyn, retting eller 
sletting av sine opplysninger.

Vi har hørt at i mai 2018 kommer 
nytt personvern-regelverk. Hva kan 
du si om det?

Det er helt riktig! EUs person-
vernforordning, som ble vedtatt i 
mai 2016, får virkning fra mai 2018. 
Da får den virkning også i Norge. 

Kort fortalt gir personvernforord-
ningen enkeltpersoner større rettig-
heter, samtidig som det stilles tyde-

ligere krav til dem som behandler 
personopplysninger. Det er viktig 
at alle virksomheter som behandler 
personopplysninger setter seg inn 
i det nye regelverket. Vi har mange 
gode råd på våre hjemmesider!

Den nye personvernforordningen 
oppfordrer til utarbeidelse av bran-
sjenormer. Kanskje en bransjenorm 
for informasjonssikkerhet kan være 
noe for naturterapeutene? – avslut-
ter Christine. 

Vi takker Christine Dalebø Gjer-
deviker for gode råd. NNH kommer 
til å holde kontinuerlig kontakt med 
Datatilsynet, og vi har allerede invi-
tert Christine til å holde et foredrag 
i forbindelse med NNHs lands-
møte i mars 2018. Dette vil være 
en glimrende anledning for våre 
medlemmer å bli kjent med Person-
vernforordningen som får virkning 
to måneder etter landsmøtet. 

org@nnh.no

’’       For bruk av personopplysninger i behandling og oppfølging av pasientene, eller 
for utarbeidelse av statistikk, er det nok at naturterapeuten sender melding til 
Datatilsynet. Dette følger av personopplysningsforskriften § 7-25. Skjema for å 
sende melding finnes på våre hjemmesider.

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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Eg blir aldri klok på den fyren. Vil 
han ut eller inn? Kvifor grev han 
store hol i grønsaksåkeren min, sjølv 
etter å ha tatt han på fersken eit utal 
gonger? Eg veit at i slike saman-
hengar nyttar det lite med verbal 
kommunikasjon, trur eg då. Slik sett 
er det forståeleg at det blir knute på 
tråden eller ei gjensidig oppfatning 
av at begge er dumme – sjølv om eg 
aldri har oppfatta at katten nokon 
gong tek det på si kappe. Han er like 
arrogant, medan eg kjenner meg 
som ein elendig kommunikator.

Katten kan eg leva med slik han 
er. Forbetringspotensialet når det 
gjeld kommunikasjonen mellom oss 
to, er nok rimeleg avgrensa. Noko 
anna er det mellom oss menneske 
– og spesielt mellom terapeut og 
pasient. Her kan ein ikkje tillata 
seg same strategi. I slike kontekstar 
er det både formålstenleg og nød-
vendig at ein kommuniserer på ein 
måte som gjer at begge partar har 
ei gjensidig oppfatning av eit felles 
meiningsinnhald. Føresetnaden er 
sjølvsagt at ein talar same språk. 
Likevel opplever ein frå tid til anna 
at det som ein trudde blei oppfatta 
som likt meiningsinnhald på begge 
sider av bordet, faktisk ikkje var det. 
Det er såleis kanskje ikkje rart at 
brorparten av klagesakene overfor 
helsepersonell handlar om kommu-
nikasjon – i mange ulike variantar.

Språklege skoddeheimar
Siste gong eg greip fatt i dette temaet, 
var i to artiklar som eg kalla «Språk-
lege skoddeheimar»1 og «Medisinsk 
fokusfundamentalisme og tabloide 

diagnosar»2. Ein del medieoppslag 
i det siste, kan tyda på at ein skulle 
hatt jamlege oppfylgingsartiklar om 
det same temaet. Det ser ut til å vera 
like aktuelt som då eg skreiv det i 
2006 og 2008. Og som den gongen, er 
hovudbodskapen at terapeutar innan 
vår behandlingstradisjon må utvikla 
eit språk som blir oppfatta som tru-
verdig blant pasientar og anna hel-
sepersonell. Eg seier ikkje at dette er 
lett, men jo viktigare er refleksjonen. 

Ettersom dei naturmedisinske 
behandlingsmetodane og tilhøyran-
de diagnose er bygd på ulikt språk/
terminologi enn dei offentleg eta-
blerte, må ei eventuelt samhandling 
ha som føresetnad at begge partar 
har tileigna seg basale kunnskap om 
kvarandre sin terminologi. Overfor 
pasienten, må kommunikasjonen in-

dividualiserast, men likevel vera tru-
verdig og forståeleg slik at ein i størst 
mogleg grad eliminerer misoppfat-
ningar som kan skapa forvirring og 
bekymringar. 

Etisk og forsvarleg 
kommunikasjon
For å illustrera kva utfordringar som 
ligg i ei eventuell samhandling mel-
lom naturmedisin, etablert medisin 
og pasient - kan det vera på sin plass 
og informera om eit arbeid NNH 
har hatt i høve dette. Utgangspunk-
tet har vore ein NNH-terapeut som 
gjennom ei årrekkje har nytta eit 
testapparat på alle nye pasientar, og 
meiner å ha funne mønster som kan 
vera indikasjon på blant anna tidleg 
stadium av kreft. Ved slike tilfelle 
har vedkomande sjølvsagt sendt pa-
sienten vidare til fastlege og bedt om 
at det blir teke grundige prøver osb. 
I dei fleste tilfelle viser prøvetakinga 
negative resultat og pasientane blir 
erklært friske. Likevel har mange av 
desse døydd av kreft relativt kort tid 
etter. 

Dette har skapt både sorg og 
frustrasjon hjå terapeuten, som ber-
re har eit mål for si gjerning: å hjelpa 
sine pasientar til betre helse – og 
ved mistanke om alvorlege lidingar 
- å senda pasientar vidare til adekvat 
behandling på ein etisk forsvarleg 
måte.

I denne prosessen har NNH hatt 
god kommunikasjon med både 
NAFKAM, Senter for medisinsk 
etikk og to helsejuristar. Føremålet 
har vore å få hjelp til refleksjonar og 
eventuelle retningslinjer i samband 
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Diagnose og kommunikasjon 
 – etiske problemstillingar
Me kan vel alle vera samde om at kommunikasjon er vanskeleg – eller utfordrande. For dei av oss 
som har halde ut i livslange forhold med eit og same menneske, vil kunne skriva under på at dette 
temaet aldri går ut på dato! Det same kunne eg også seia om katten vår som snart rundar 15 år.  

John Petter Lindeland, leiar NNH.
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med diagnosar/funn, og korleis ein 
på ein etisk forsvarleg måte skal/kan 
formidla dette til pasienten - eller 
fastlegen. 

Lov om alternativ behandling 
av sykdommer3 og spesielt § 7. Be-
handling av alvorlige sykdommer og 
lidelser – har sjølvsagt vore ein del 
av bakteppet, sidan problemstillinga 
i dette tilfelle er alvorleg sjukdom. 
Også tidlegare saker i rettssystemet 
er teke med i vurderingane. Førebels 
konklusjon på tilråding er:

1.  Terapeuten må informere pasi-
enten om mistanken ho/han har, 
utan å måtte risikera reaksjonar 
frå Helsetilsynet o.l.

2.  Terapeuten må be pasienten ta 
kontakt med autorisert helse-
personell for å få stadfesta eller 
avkrefta diagnosen. 

3.  Samstundes kan terapeuten be 
pasienten om samtykke i samband 
med at ho/han sjølv tek kontakt 
med autorisert helsepersonell for å 
informere om sine funn.

4.  Terapeuten må også informere 
pasienten om at ho/han ikkje 
har lov til å behandla kreft (eller 
andre alvorlege lidingar – jfr. 
§ 7), men at ho/han kan gje 
behandling som «har til hensikt 
å lindre eller dempe symptomer 
på eller følger av sykdommen 
eller lidelsen eller bivirkninger 
av gitt behandling, eller som har 
som formål å styrke kroppens 
immunforsvar eller evne til 
selvhelbredelse».

«Juridiske diagnosar»
Helsejuristane hadde også ein merk-
nad når det gjaldt diagnose: «Det fin-
nes ingenting som heter «juridiske 

diagnoser». De juridiske kravene er 
at diagnostisering skjer på forsvarlig 
måte av en person med tilstrekkelig 
kompetanse til å stille den aktuelle 
diagnose, og på bakgrunn av til-
strekkelige undersøkelser. Dersom 
det gjøres funn som bør følges opp 
av fastlege og helsetjenesten, men 
det er usikkert, må denne usikker-
heten kommuniseres. Det må tas 
forbehold om egen kompetanse og 
måleinstrument når dette ikke ba-
seres på dokumenterte medisinske 
metoder. 

I slike situasjoner bør personen 
som behandles oppfordres til å 
gi tillatelse til at terapeuten kan 
kommunisere med vedkommendes 
fastlege. Dersom det gjelder diag-
nostisering av alvorlig sykdom, er 
det rettslige skranker i Lov om al-
ternativ behandling, som innebærer 
at fastlegen må kontaktes forut for 
behandlingen. Det omfatter blant 
annet kreft.»

Denne merknaden er eit godt inn-
spel og ein korrektur til debatten om 
kven som har mandat og juridisk rett 
til å stilla diagnose. Det er og viktig 
å presisera at ein naturmedisinsk 
diagnose berre er eit tillegg til ein 
skulemedisinsk diagnose – ikkje eit 
alternativ. 

Samstundes er diagnose ein føre-
setnad for å velja rett behandlings-
strategi. Kommunikasjonen omkring 
dette, og som ikkje har relevans til § 
7 i Lov om alternativ behandling – 
kan/bør etter mi vurdering byggjast 
på denne malen:

–  ved bruk av diagnostisk apparatur, 
bør funn/diagnose ikkje kommu-
niserast direkte til pasient – men 
brukast som informasjon i høve 

utarbeiding av behandlingsstrate-
gi. På eit seinare stadium, og etter 
fleire behandlingar og gjentakan-
de testar, kan eventuelt funna 
brukast som eit pedagogisk verk-
tøy for å visualisera utviklinga. 
Føresetnaden er at pasienten har 
hatt god effekt av behandlinga. 
Det bør også kommuniserast om 
forskingsstatus med omsyn til 
relevant apparatur. 

–  diagnostisk arbeid og funn som er 
knyta opp til ein terapiform med 
utarbeida forklaringsmodellar, 
kan kommuniserast til pasientar i 
ein slik form at dei oppfattar dette 
som eit tillegg til offentleg aksep-
tert medisinsk forklaring, men 
ikkje som eit alternativ. 

Yrkesetiske retningslinjer
I kjølvatnet av dette, har NNH 
starta arbeidet med utarbeiding av 
yrkesetiske retningslinjer i tillegg til 
dei som ligg nedfelt i våre generelle 
etiske reglar. Retningslinjene vil ha 
fokus på alle forhold knyta til tera-
peutisk verksemd, men også ha ein 
bolk med presiseringar i høve ulike 
terapiformer. Heile organisasjonen 
vil bli engasjert i dette arbeidet, slik 
at det ferdige dokumentet får ei brei 
forankring og skapar eit medvit om 
fornuftige etiske haldningar i møte 
med pasientar. 

NNH ynskjer også innspel frå 
andre viktige helseaktørar i dette 
arbeidet. Difor er det blant anna 
gjennomført møte som nemnt i ein 
annan artikkel i dette nummeret.  
Det føreligg også avtale om møte 
med Kreftforeningen etter sommar-
ferien.   

Kjelder:
1. http://www.nnh.no/aktuelt/
spraaklege-skoddeheimar/ 
2. http://www.nnh.no/aktuelt/medisinsk-
fokusfundamentalisme-tabloide-
diagnosar/ 
3. https://lovdata.no/dokument/NL /
lov/2003-06-27-64 

leiar@nnh.no

’’       Lov om alternativ behandling av sykdommer 
og spesielt § 7. Behandling av alvorlige 
sykdommer og lidelser – har sjølvsagt vore ein 
del av bakteppet, sidan problemstillinga i dette 
tilfelle er alvorleg sjukdom.
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Jeg har i over 10 år brukt neuro-
meter i min akupunkturpraksis.  

Alle nye pasienter blir testet med 
dette apparatet, som ledd i utarbei-
ding av en best mulig behandlings-
strategi.  

Etter noen behandlinger, blir det 
gjort en ny test, for å se om mønste-
ret (grafisk visualisert) har endret 
seg til det jeg definerer som en po-
sitiv utvikling. Dette blir selvsagt 
sammenfattet med pasientens egne 
observasjoner og tilbakemeldinger. 
Bruk av et slikt apparat krever både 
kunnskap, erfaring og gode etiske 
holdninger for å kunne bruke denne 
informasjonen på en fornuftig måte.  
Jeg uttaler aldri noe til pasienten når 
det gjelder tolking av mønstret som 
apparatet gir.  Om mønsteret viser 
en negativ utvikling eller stillstand, 
ber jeg pasienten kontakte fastlege 
for sjekk og eventuelle utvidede 
blodprøver.  I mange tilfeller – noe 
jeg har ført statistikk på – har dette 
avdekket alvorlige lidelser og ført til 
at pasienten har kommet raskere til 
adekvat behandling.   

Jeg har i denne sammenhengen 
fått god hjelp av NNH når det gjelder 
juridiske og etiske problemstillinger 
omkring en slik praksis.  En fornuf-
tig og etisk holdbar kommunika-
sjonsform både overfor pasient og 
fastlege/sykehus er helt avgjørende i 
slike tilfeller.

Nerometer
Et neurometer er et måleapparat 
hvor det måles 24 punkt på krop-
pen. Det er 12 hovedmeridianer 
som blir målt med tanke på hvordan 
energinivået er her og nå. De beste 
strømførende punktene i hver enkelt 
meridian er valgt ut for måling. Vi 
vil da få ulike utslag på hver enkelt 
som får et diagram. Dette apparatet 
gir en antydning om energiubalan-
ser knyttet til ulike organ i kroppen.   
Det første apparatet ble utviklet i 

Japan av Dr.Yoshio Nakatani, Yoshio 
Sakimura, Prof.N. Ochi og Prof.
Dr.K.Juncerstorff. Dette var starten 
på alle etterligninger som i dag sel-
ges. 

Undertegnede har prøvd ut tre 
typer gjennom 10 år. To av disse 
apparatene stemmer med diagnoser 
og funn på medisinske tester. Det 
tredje apparatet jeg har testet, har 
ikke denne påliteligheten.  Det sel-
ges flere modeller som ikke jeg kan 
uttale meg om.

Alvorlige feiltolkinger og bruk
Det som nå skjer i dette markedet 
er ikke til fordel for det naturmedi-
sinske miljøet - som er interessert i 
å bli anerkjente behandlere og som 
jobber til det beste for våre brukere.  
At disse apparatene blir solgt som 
diagnoseverktøy er en total feilvur-
dering. 

Vi kan ane at noe er galt etter at fle-
re gjennomsnittsmålinger er utført, 
men derifra å påstå at det er en di-
agnose vi stiller, er feil. En diagnose 
kan være en komplisert prosess som 
blir stilt av en lege/sykehus etter 
masse prøver og undersøkelser. Vi 
ser ikke «gjennom våre klienter» 
med et slikt apparat. Det er også 
framført påstander om at vi kan se 
alle funksjonene i kroppen. Dette 

er en total uakseptabel påstand å 
komme med.  

Behandlingsprogram 
I neurometerapparatet kommer det 
opp forslag til et behandlingsprogram 
som er oppsatt etter en programvare. 
Dette er ment som et forslag som i 
hvert enkelt tilfelle skal vurderes opp 
mot anamnesen, pasientens konsti-
tusjon, medisiner og sykdommer. 
Som jeg har nevnt tidligere, krever 
slik bruk både utdanning, erfaring 
og gode etiske holdninger.  

Likevel ser en at apparatet selges 
til hvem som helst uten noen form 
for utdanning.  Resultatet kan bli 
at behandlingsprogrammet følges 
slavisk, uten individuell vurdering. 
Dette kan i mange tilfeller gi et me-
get uheldig utfall og langt ifra en god 
behandlingsstrategi for pasienten. 
Kroppen er komplisert sammensatt 
og må behandles individuelt og ikke 
ut i fra et oppsatt behandlingsforslag. 
Om en terapeut ikke er i stand til en 
slik praksis, bør vedkommende ikke 
drive med pasientbehandling. Mitt 
håp for framtiden er at pasientene 
etterspør sine behandlere om hva 
slags kompetanse de har vedrørende 
slik diagnostisk verktøy, og at useri-
øse aktører blir luket bort.  

firmapost@mettehenning.no

Bruk av diagnostiske apparat i klinikk

Måling 1:  Denne målingen er tatt av en person som jeg har sendt til lege mange ganger. Han 
ble videresendt av sin lege til sykehus for jevnlige sjekker pga. smerter og symptomer som 
tilsa at noe var galt. Ingen funn ble gjort ved oppfølging og vedkommende ble erklært frisk.  
Etter noen uker ble vedkommende alvorlig syk og innlagt på sykehus med hjerteinfarkt.
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Forfatteren er kanskje mest kjent 
for sine mange portrettintervjuer og 
for en personlig, satirisk og ironisk 
skrivestil, preget av ordspill og sterke 
meninger.

Geelmuyden uttrykker det slik:
Uansett hva man ønsker å formid-

le, handler skriving om å levendegjøre 
fenomener, opplevelser, mennesker, 
følelser og synspunkter ved hjelp av 
ord. Utfordringen er å få ordene til 
å reise seg fra arket og bosette seg i 

leseren. Klarer man ikke dette, blir 
teksten fort glemt..

I løpet av kurset gjennomgikk Ge-
elemuyden 10 viktige punkter som 
skribenter til en hver tid skal være 
oppmerksom på, som for eksempel 
at en tekst har en rød tråd og en 
komposisjon. Den tonen som blir 

satt i innledningen må følges opp. 
Det er viktig å tenke komposisjon 
i form av tema, refreng og rytme, 
samt rytmeskift. En tekst kan gjerne 
bite seg selv i halen, det vil si at slut-
ten henviser til innledningen.

Geelmuyden fortsatte: Skal en tekst 
bli levende og kunne berøre leseren, 

Niels Chr. Geelmuyden holdt skrivekurs i Oslo 23. mai, og det var gledelig at så mange av 
NNHs medlemmer valgte å delta på kurset med forfatteren av blant annet Sannheten på 
bordet - Det du ikke får vite om maten din (2013) og Sannheten i glasset (2015).

’’  Tekst må ha hjerte, kretsløp, temperatur, lunger, 
bevegelighet, sanser, nerver og mye annet.

Skrivekurs med Niels Chr. Geelmuyden

En tekst må være levende  
 og kunne berøre leseren

A K T U E L T  |  H E L E N  T .  H O L M ,  R E D A K T Ø R



 Har du lyst til å utvikle deg som 
skribent, bør du følge med på 
NNHs nettsider for å få med deg 
neste kurs med en inspirerende 
og erfaren kursleder/forfatter.
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 En god tekst vil berøre leseren og bli 
husket.

Laserterapi helbreder 
smerter uten piller ! 

Laserterapi er konsentrert energi hvor laserlyset 
trenger dypt ned i vevet, helt inn til den enkelte 
celle. Dokumentasjon og referanser på forespørsel. 
 
 
 
 
 
 
 

B-Cure laser er et medisinsk apparat som effektivt 
kan behandle ortopediske problemer, både akutte og 
kroniske smerter. Eksempler: ryggsmerter, 
leddsmerter, ankler, albuer, sportsskader, smerter i 
føtter (Plantar Faciitis), sårskader og hud problemer. 
Godkjent i EU/EØS. Behandling med B-Cure er 
veldokumentert, smertefrie og svært effektive. 

Info på www.robeno.no 
Norsk distributør: BerntzenKonsult ENK, 

Buskerudveien 115,3027 Drammen  
Tlf:  971 54 099 Email: 
berntzenrolf@gmail.com 

 

 

må den ha noen av de samme egenskapene som 
levende organismer. Den må ha hjerte, kretsløp, 
temperatur, lunger, bevegelighet, sanser, nerver og 
mye annet.

Dette kurset var innledningen til et nytt kurs 
hvor deltakerne vil få sine tekster vurdert og be-
arbeidet av forfatteren og i plenum. 

redaksjon@nnh.no

Nyheter og aktuelt
Kurs og konferanser
Nyttig medlemsinformasjon
Kontakt oss på post@nnh.no

nnh.no
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Nyhet!
FRIELE INSTANT GULL

Lyst på en god kopp ka� e? Ta en til to teskjeer
instantka� e, hell over kokt vann og rør godt om.

Enklere og raskere blir det ikke. 

Kjøp Friele Instant Gull i din butikk nå!

www.friele.no
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Representanter fra faggruppene i 
refleksologi, helhetsterapi, fytote- 
rapi, naturmedisinsk ernæring, ki- 
nesiologi, kraniosakralterapi, bio- 
pati, homøopati, soneterapi, øre- 
akupunktur, naturmedisinsk aro-
materapi og akupressur var tilstede, 
sammen med representanter fra sen-
tralstyret i NNH, redaksjons komi-
teen, administrasjonen og strategi- 
utvalget. 

  
Dream Big, act Big!
NNH er en organisasjon i forand-
ring, - en stor virksomhet som stadig 
videreutvikler seg. Genralsekretær 
Lidia stilte noen viktige spørsmål, 
orienterte om aktuelle prosjekter og 
oppfordret til innovativt arbeide i or-
ganisasjonen. Hvordan kan faggrup-
pene fungere enda bedre enn i dag? 
Hva er våre viktigste utfordringer? 
Hvilke behov har vi? Hvilke tiltak og 
strategier kan vi igangsette for å løse 
utfordringene? 

Når vi jobber sammen mot samme 
mål, blir vi sterke. NNHs strategiske 
handlingsplan 2016-2020 ligger til-
gjengelig på hjemmesiden. Denne er 
en viktig veileder i organisasjonens 
arbeid for å nå sine mål. For å arbei-
de i samme retning, er det viktig at 
alle faggruppemedlemmene gjør seg 
kjent med denne. Videre vekst og 
utvikling som organisasjon trenger 
at vi både tør tenke stort og handle 
stort: “Dream Big, act Big”!

Samarbeide og 
interkommunikativ t fokus
Et fritt og godt helsetilbude er avhen-
gig av et godt fungerende og gjerne 
tverrfaglig samarbeide. Hvordan kan 
dialogen mellom «skolemedisinen» 
og naturmedisinen styrkes? 
NNH har vendt blikket til Bulgaria, 

og er i samarbeide med Medica Al-
bena. En studietur ble avholdt i fjor, 
og til høsten arrangeres en ny tur. 
Intensjonen er å kunne gi et tilbud til 
NNHs medlemmer og deres pasien-
ter. Det er et behandlingstilbud hvor 
naturmedisin og skolemedisin sam-
arbeider. På NNHs hjemmesider kan 
du følge med på det videre arbeidet.

 
Faggruppenes sentrale rolle
Faggruppene representerer bredden 
og dybden av det faglige i NNH. Alle 
faggruppene er like viktige. Noen har 
kommet lenger enn andre i sitt orga-
nisatoriske arbeid. Enkelte faggrupper 
har et aktivt styre og miljø, mens an-
dre har faggruppekontakter. Om fag-
gruppene er levende og aktive vil det 
bidra til en sunn NNH-organisasjon. 

Faggruppene er de indre orga-
nene til NNH, det er viktig at de 
puster og har god kontakt med seg 
selv og hverandre. Huden er også 
et organ, det er det omverden ser. 
Derfor snakket vi om ordbruk på 
seminaret, fagetiske retningslinjer 
og møtet med omverden som prak-
tiserende terapeuter. 

Faggruppenes arbeide og samar-
beid med redaksjonskomiteen og ad-
minstrasjonen er viktig for å «nå ut i 
verden»: Dette gjelder både politisk, 
for rekruttering av flere medlemmer 
og for å nå frem med informasjon til 
de som benytter seg av det naturme-
disinske tilbudet. Hver faggruppe i 
NNH har rett til faggruppemidler. 
Beløpet varierer ut fra antall med-
lemmer i hver gruppe. Disse midlene 
er satt av til drift av faggruppene, 
fordi hvert fag er verdifullt i seg selv.

 
Du er viktig
Elsker du faget ditt og ønsker et mer 
aktivt faglig fellesskap? Alle tera-
peutmedlemmer i NNH tilhører en 
faggruppe. DU, ditt arbeid dag inn 

Torsdag 15. juni møttes 
representanter fra faggrupper 
i NNH på Perminalen i Oslo. 
Generalsekretær Lidia I. 
Myhre innledet seminaret og 
faggruppekoordinator Mari 
Jerstad ønsket velkommen. 

Visjonsseminar for 
 faggruppekontakter i NNH

Generalsekretær i NNH Lidia I Myhre takket faggruppekoordinator Mari Jerstad for 
arbeidet hun har g jort med seminaret.
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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.



 naturterapeuten • Nr. 1 og 2 2017     25

dag ut, og ditt engasjement er viktig. 
Faggruppestyrene og faggruppekon-
taktene setter fokus for sitt arbeide 
ut ifra innspill fra medlemmer og ad-
ministrasjonen. Alle fagkontaktene 
som var tilstede på seminaret, ønsket 
god kontakt med sin faggruppe. Det 
ble diskutert langt og godt hvordan 
man kan oppnå en slik kontakt. Hver 
faggruppe strekker seg langs fjell og 
fjorder, skog, by og vidder. Ikke så 
lett å bare invitere på en kopp te med 
disse avstandene. Likevel finnes det 
god motivasjon hos fagkontakter og 
styrer for å danne denne kontakten 
og finne ut hva som er viktig for deg 
og ditt faglige miljø.

 
Et interaktiv t faglig forum
Trine Hamnvik sitter i adminis-
trasjonen og arbeider med NNHs 
nye hjemmesider, informerte om 

Faggruppesidene som kommer på 
hjemmesiden. Faggruppesidene må 
logges på med passord og blir der-
med kun tilgjengelig for terapeuter 
og studenter. 

Det blir et interaktivt forum hvor 
alle faggruppemedlemmene har 
mulighet til å diskutere, utveksle 
meninger og tanker. Intensjonen er 
å tilby en plattform som kan styrke 
det faglige miljøet og kontakten både 
innad i faggruppene, og tverrfaglig 
mellom faggruppene i NNH. 

Flere spurte hvorfor NNH ikke 
bruker Facebook til dette. NNHs 
behov for å ivareta medlemmenes 
personvern og taushetsplikt samt 
organisasjonens verdier og grunn-
syn, er viktige faktorer som gjør at 
NNH som organisasjon velger ikke 
å bruke Facebook som kommunika-
sjonsplattform. 

Derimot er det fritt fram for fag-
gruppene selv å opprette lukkede, 
hemmelige grupper, som kan be-
nyttes for kommunikasjon, dersom 
det er ønskelig. Når dette er sagt, 
vil antagelig de nye faggruppesidene 
vil bli en viktig plattform som vil 
forenkle dialogen innad i organisa-
sjonen. Brukervennligheten blir et 
fokus for forumet, og man kan selv 
aktivere varsling når det kommer nye 
diskusjonsinnlegg på sidene. Trine 
oppfordrer alle til å komme med til-
bakemeldinger, slik at hjemmesidens 
brukervennlighet kontinuerlig kan 
forbedres.

 
Yrkesetiske retningslinjer
NNHs leder, John-Petter Lindeland 
informerte om arbeidet med yrke-
setiske retningslinjer i NNH. Han 
trakk frem NNHs visjon, og hvordan 

John Petter Lindeland, leder NNH.

Inger Tårland Olsen, Bodil Salomonsen, Vivian Alexandra Knutsen 
og Trine Hamnvik.

Terje Varpe.

 Britt Mengkrogen, Terje Varpe og Augustine Rikeliva Nygaard.
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denne er viktig for våre yrkesetiske 
retningslinjer: 

At alle innbyggere, uavhengig av 
geografi og økonomi, får tilgang til 
et trygt naturmedisinsk tilbud både 
innenfor helseinstitusjoner, bedrifts-
helsetjenester, helsefremmende in-
stitusjoner og i privat praksis. Norge 
har et av de frieste lovgivningene i 
Europa når det gjelder utøvelse av 
naturmedisnsk behandling.

Lovgivningen er våre ramme-
vilkår i arbeidet med å utvikle ret-
ningslinjer i de ulike fagene. Kanskje 
er det også slik at hvordan vi utøver 
vårt fag, vil være med å definere våre 
fremtidige rammevilkår.

 
Tanker og ideer
På seminaret kom det en rekke ver-
difulle ideer og tanker til det faglige 
miljøet NNH. Noen av disse var 
rettet mot styret og administrasjon, 
som for eksempel tilbakemeldinger 
om nettsidene og et ønske om et bru-
kervennlig faglig forum. Andre var 
mer med fokus på faggruppene selv. 
Tanker ble notert gjennom tankekart 
og små presentasjoner underveis 
i seminaret. Her er en smugtitt på 
noen ideer som kom fram:

•  Flere ønsket seg et markedsfø-
ringskurs. Dette kan holdes på 
tvers av fagene. Det er ikke alle 
terapeuter som har en stor mar-
kedsføringskompetanse. 

•  En måte å støtte nyutdannede 
medlemmer kunne være å lage 
uformelle møter. Dette var en ide 
ikke om kurs og faglig oppdatering, 
men likevel der samtalen kunne gå 
i det faglige.

•  En tanke var å få til en tverrfaglig 
kongress. Tanken er å bruke de 
ressursene som allerede finnes i 
NNH, og ha en fast honorar til de 
som holder innlegg. Kongressen må 
ledes av en koordinator som lønnes 
for arbeidet. 

•  Spørsmålet om å få inn en men-
torordning kom også opp i grup-
pearbeidet. Da var det snakk om 
noe som NNH kunne fasilitere 

ved å lage retningslinjer for bl.a. 
pris og regler, lage en oversikt over 
interesserte og en kontrakt mellom 
partene.
 

Faggrupper med levende  
mål og ønsker
To temaer var gjennomgående gjen-
nom dagens seminar. Det første var 
et ønske om god mulighet for infor-
masjonsflyt mellom faggruppestyre-
ne eller fagkontaktene og faggrup-
pemedlemmene. Det andre var en 

fagspesifikt og tverrfaglig møteplass. 
Både innad i faggruppene og på tvers 
av faggruppene. Spørsmål omkring 
økt medlemstall var et viktig tema 
for noen faggrupper.

 Tusen takk til styrer, kontaktper-
soner og individer som frivillig setter 
av tid til å jobbe med utvikling av sine 
fagfelt; et naturmedisinsk fellesskap; 
og utviklingen av faggruppene gjen-
nom å komme til slike seminarer.

marikaapeurt@gmail.com
vivaartz@gmail.com
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Hvorfor nøye seg med det nest beste?

Prøv det originale 
Q10-produktet
Hvis man ikke har prøvd Bio-Qinon Q10, har man ikke fått fullt utbytte 
av koenzym Q10. Prøv den originale Q10-formelen som er brukt i en 
banebrytende Q-Symbio-studie og i KiSel-10-studiet – og opplev forskjellen.  

Luft- og fukttett 
plastlomme. God 
hygiene.

Bio-Qinon Q10 er 
blitt utvalgt som 
referanseprodukt i 
internasjonal forskning.

Mer enn 100 vitenskapelige 
studier dokumenterer 
produktets egenskaper.

Produsert, pakket og 
kvalitetskontrollert ved 
Pharma Nords egen 
virksomhet i Danmark.

Det originale Q10-
produktet er fra 
Pharma Nord.

Lysbeskyttende kapsler 
med 100 mg Q10 
oppløst i vegetabilsk 
olje.

Resultatet av 23 års 
produktutvikling og 
forskning.

100% Q10 
naturidentisk.

Dokumentasjon 
på opptakelighet, 
virkning og 
sikkerhet.

Meld deg på gratis 
Pharma Nord’s Helsenytt på www.pharmanord.no Tlf.: 32 82 70 00 www.pharmanord.no

NO_Q10_Ad_Helsemagasinet_210x290_0316.indd   1 30-03-2016   13:45:13
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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 ho-
det 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 natur-
medisin i dag er frustrert på både 
den offentlige medisinen, myndig-
heter 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 forstå-
else for at kosten er viktig for helsen 
vår (selv om vi ikke er helt enige i hva 
som er riktig kosthold). At tarmbak-
terier er viktige for helsen trenger vi 
ikke lenger å forklare så nøye, det vet 
de fleste1. Ei heller trenger vi å for-
klare at miljøgifter kan være truende 
for store og små2. Inflammasjoner og 
infeksjoner forskes det iherdig på, og 

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. 

Noe er i ferd med å skje…

Vi må jobbe 
systematisk for å 
endre kroppens indre 
biokjemiske miljø.
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man regner med at mikroorganismer 
kan være årsak til en mengde kronis-
ke lidelser3,4.

Selv om de er en lang vei å gå før 
naturmedisinen får den anerkjennel-
sen 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 betyd-
ning for både kropp og sinn har kom-
met 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 nød-
vendige 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 selvhelbredel-
se – hvor feber, tretthet, appetittløs-
het og slimdannelse ofte er en viktig 
del av kroppens forsvar. 

Alt dette til sammen er medvir-
kende faktorer som øker sannsynlig-
heten 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 pro-
dukter eller metode – uten å forstå 
hvor mange organsystemer som er 
i «drift» ved en vanlig infeksjon og 
som man trenger å støtte for å opp-
nå 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 for-
døyelse eller en urtemedisin som 
styrker immunforsvaret ved en for-
kjølelse. Det har vel kanskje mange 
erfart. 

Hva er helse og hvordan 
oppstår, opprettholdes og 
utvikles sykdom
Det finnes i dag mange forskjellige na-
turmedisinske behandlingssystemer. 
På overflaten kan de synes forskjelli-
ge, 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 for-
skjellige fra moderne medisin. Na-
turmedisin 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 funk-
sjoner. Sett ut fra kroppens og vår 
overlevelses side – er det derfor mye 
bedre å bli angrepet på hud og slim-
hinner enn at indre organer angripes 
direkte.

Immunsystemet er et av de vik-
tigste forsvarssystemer kroppen har 
for å hindre at «fiender» (mikroorga-
nismer, giftstoffer)  trenger gjennom 
kroppens barrierer, og trer i kraft ved 
den minste provokasjon fra ytre fien-
der. Spesielt i fordøyelsen hvor slim-
hinnene er mest gjennomtrengelige 
grunnet næringsopptak. 

Vi kaller disse forsvarsnivåene 
kroppens adaptasjonsfaser. Adaptere 
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betyr å tilpasse seg. Begrepet beskri-
ver at kroppen tilpasser seg en eller 
flere belastninger ved å endre funk-
sjon. 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 naturmedi-
sinen om kroppens naturlige barrie-
rer og forsvarssystemer: 
•  Uffe Ravnskov har forsket mye på 

kolesterol og hjertekarsykdommer, 
og sammen med 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 adap-
tasjonsfase 6 (betennelser) er et 
resultat av den tidligere fase (adap-
tasjonsfase 5 – allergi/intoleranse 
hvor vi finner dårlige slimhinner), 
men på samme tid en beskyttelse 
mot den neste fasen7. 

Om vi forfølger den tanken, star-
ter det hele med hvordan de akutte 
infeksjonene behandles. Behandler 

man disse riktig, går kroppen tilbake 
til homøostase og sunnhet. Behand-
les de for eksempel med antibiotika, 
kapsles bakteriene inn og skaper et 
kronisk infeksjonsfokus – som i sin 
tur ødelegger slimhinner. Når slim-
hinnene blir dårligere, vil toksiner og 
ufordøyde stoffer belaste avgiftnings-
organer 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 star-
ter i barndommen. Etter hvert som vi 
blir eldre og kroppen blir mer belas-
tet, blir sykdommer mer kroniske og 
involverer indre organer. 

Allerede fra fase 4 starter belast-
ningen av kroppens regulasjonssys-
tem. 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. 

1. Regulasjon: kroppen regulerer kontinuerlig sine funksjoner for å opprettholde 
en indre likevekt (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 kortere varighet.

3. Akutt dysbiose: akutte infeksjoner; halsbetennelse, forkjølelse, influensa, diaré, 
feber, urinveisinfeksjoner. Ekskresjonen opprioriteres. Appetittløshet grunnet 
nedprioritering av fordøyelsen.  Tretthet og behov for søvn.

4. Kronisk dysbiose: infeksjoner som ikke blir behandlet korrekt (for eksempel 
ved antibiotikabehandling) 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.

Kroppens forskjellige adaptasjonsfaser:

Fride Aasen.



A K T U E LT   

PRESSENYTT
Gjennombrudd innen metabolsk syndrom, 
immunforsvar og hjertehelse.

FORSKNINGSNYTT

METABOLSK SYNDROM: 
Både i Europa og USA øker 
overvekt, høyt blodtrykk og høye 
insulinverdier– dvs metabolsk 
syndrom. Resultatet er en kraftig 
økt risiko for diabetes og hjerte/
karsykdommer. 
 
Et nytt kliniskt studie viser at 
Kyolic effektivt minsker flere av 
risikofaktorene.

55 pasienter mellom 45-75 år, 
diagnostisert med Metabolsk 
syndrom tok del i studiet som 
varte i 12 måneder. Da studiet 
ble avsluttet hadde Kyolic brem-
set innlagringen av plakk med 
80%.  Visse typer plakk hadde 
til og med gått tilbake sammen-
lignet med utgangspunktet.

IMMUNFORSVAR: Et studie 
på 120 personer viste at den 
gruppen som fikk Kyolic ble 
60% raskere kvitt forkjølelses-
symptomer sammenlignet med 
placebogruppen. 
Kyolicgruppen hadde dessuten 
58% færre sykedager. Forsker-
ne kunne også konstantere at 
Kyolicgruppen hadde fått flere 
immunceller. 

ÅREFORKALKNING OG 
BLODTRYKK: 161 peroner 
ble delt i to grupper som enten 
fikk Kyolic eller placebo. Etter 12 
måneder, da studiet ble avslut-
tet, hadde den gruppen som 
fikk Kyolic friskere blodårer og 
lavere diastolisk blodtrykk.

Kyolic-brukeren fikk 60% 
kortere sykdomsperiode

WWW.KYOLIC.COM

WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD.

50 ÅRS FORSKNING OG 750 KLINISKE STUDIER OG VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER 
VISER AT KYOLIC FUNGERER. Kyolic produseres med en patentert prosess der hvitløk, 
i henhold til gammel Japansk tradisjon, kaldlagres i 20 måneder. Prosessen gir et 
ekstrakt som er 20 ganger mere potent enn fersk hvitløk. Kyolic er dessuten luktfri og 
skånsom mot magen. Kyolic produseres av det Japanske legemiddelfirmaet Wakunaga.

FAKTA

En aktiv alderdom går hånd i 
hånd med et friskt hjerte og sterkt 
immunforsvar, sier forskeren og 
legen Dr. J. Budoff ved UCLA 
Medical Center Los Angeles, an-
svarlig for flere studier på Kyolic.

Matsumoto S, Nakanishi R, et al.2016. J Nutr. 146:427S-432S.

Nantz MP, Rowe CA, et al. 2012. Clin Nutr. 31(3):337-44.

Varshney R, Budoff MJ. 2016. JNutr. 146:416S-421S.

www.kyolic.no, tel. 92 44 00 99 Kjøpes der du handler helsekost
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Tror vi at dette ikke påvirker krop-
pen selv om vi ikke merker noe? Vel, 
det gjør det. Kroppen bruker mer og 
mer energi på å gjøre de samme opp-
gavene som tidligere. Avgiftnings-
organer, 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 opp-
rioriteres innenfor enkelte regula-
sjonsprosesser, vil den nedprioriteres 
andre steder. Noen som lurer på 
hvorfor man får lavt stoffskifte, biny-
retretthet 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 mi-
kroorganismer. 

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 sann-
synligvis 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 fin-
nes i tannrøtter, bihuler, bronkier, 
urinveier og underliv. Når slimhin-

ner blir belastet kan tilstander som 
lekk tarm, allergier og intoleranse 
oppstå. Dette igjen vil øke belastnin-
gen på avgiftningsorganene og etter 
hvert blir kroppens egne regula-
sjonssystemer belastet, for eksempel 
hormonsystemet. 

Ja, vi trenger naturmedisin
På spørsmålet om vi trenger natur-
medisin, er svaret ja! Vi trenger en 
kunnskap med lang erfaring i det å 
se helheten, og behandle hvert men-
neske individuelt. Vi trenger kom-
petanse og ferdigheter innen både 
naturmedisin og grunnmedisinske 
fag. 

Den teorien som ligger til grunn 
for naturmedisinske fag gir forkla-
ringer som setter vår nye kunnskap 
om bakterier og kosthold i perspek-
tiv, og som gir oss helt nødvendige 
ferdigheter om hvordan vi skal be-
handle 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 undertrykke 
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 stra-
tegi for behandling, men fokuserer 
ikke på spesifikke metoder eller 
produkter. Det kommer i annen rek-
ke, 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 medi-
sin (anatomi, fysiologi og patologi) og 
naturmedisin. Vi trenger kunnskap 
om urter, tarmbakterier, kosthold og 
kosttilskudd – og hvordan naturmid-
ler kan forårsake interaksjoner med 
legemidler. 

Vi trenger kunnskap om immun-
forsvaret og dets sykdommer og 
hvordan behandle strategisk slik at 
kroppen kan bli fri for det som be-
laster 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 forskningsresul-
tater 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) 

’’       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.  
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Reishi 
Dronningen av medisinske sopper 

• Hjelper mot stress og søvnløshet
• Beroligende effekt på nervesystemet
• Virker hormonbalanserende 
• Allergi- og betennelsesdempende
• Styrker immunforsvaret 
• Stabiliserer blodtrykket 

Chaga 
Verdens sterkeste antioksidant

• Håndplukket i Sibirs villmark
• Styrker immunforsvaret 
• Bekjemper inflammasjoner 
• Virus- og bakteriehemmende 
• Gunstig for hjertet og karsystemet
• Stabiliserer blodtrykket 

SHIFT THERAPEUTIC BOTANICALS ER EN EKSEPSJONELL SERIE MED KOSTTILSKUDD 
BASERT PÅ URTE-EKSTRAKTER, MEDISINSKE SOPPER OG ALGER FRA HAVET.

LES MER PÅ SUPERSHIFT.NO 

STYRK DEG MED 
MEDISINSKE SOPPER 

-Opplev naturens egne adaptogener mot stress og 
ubalanser i kroppen. Duo- ekstrahert for bedre effekt!
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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 bru-
kes og settes sammen i en individuelt 
tilpasset kur  –  det kommer an på. 
Til det trenger man grunnleggende 
kunnskap og forståelse om naturme-
disinens 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 grunn-
lag for sin praksis.

frideaas@online.no
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Kilder:

Det er sjeldent noe galt med 
produktene, det er hvordan de 
brukes og settes sammen i en 
individuelt tilpasset kur  –  det 
kommer an på. 
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NYHET

www.provennordic.no
23 96 16 54        fi rmapost@provennordic.no@

Gode melkesyrebakterier 
for alle livsfaser

Se vårt unike utvalg av kvalitetsprodukter og les mer om disse på våre 
nettsider. Benytt verdikode: NO2017NNH for fri frakt.
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Dan fikk et 
nytt liv med
FRISKERE 
MAGE
Nå lever han et mer aktivt liv enn han gjorde i sine yngre dager!

 Probioform er svært prisgunstig og en boks 
holder til ca. 2 måneder. Kan fåes kjøpt hos 
Sunkost, H-kjeden, Kinsarvik, Helios og Apotek. 
Finn en butikk nær deg, besøk vår nettside.

- Etter jeg starte med 
Probioform har jeg 
fått en markant øk-
ning i krefter og ut-
holdenhet. I en alder 
av snart 59, orker jeg 
mye mer enn da jeg 
var 50 og fortsetter 
det sånn, kan jeg gå 
60-tallet friskt i møte.
Eva Svarverud

FORSTOPPELSE er en av de mest 
utbredte plager i befolkningen. 
Tilstanden arter seg som treg, hard og/
eller sjelden avføring, samt oppblåst 
mage, magesmerter og tretthet.

FORSKERE ER ENIGE om at probiotiska 
bakterier kan styrke tarmsystemet og 
bidra til en sunn og sterk kropp. 

PROBIOTIKA er de gode bakteriene 

som hjelper kroppen. Mange opplever 
at mage og tarm blir mer regelmessig 
ved et daglig tilskudd av de «gode hjel-
perne». 

PROBIOFORM er en markedets kraftig-
ste probiotiske tilskudd, som raskt og 
effektivt styrker tarmfloraen. Probiotika i 
flytende form er den mest aktive formen 
du kan tilføre kroppen. Gir rask effekt og 
styrker hele kroppen.

Dan Uhrbom fra Molkom i Sverige strevde 
med treg mage og forstoppelse i over 50 år. 
Probioform som hjelper til med å styrke tarm-
systemet ble til slutt redningen for Dan.

- Jeg har slitt med magen siden barndom-
men og gikk på mange antibiotikakurer fra jeg 
var rundt 6 år. Jeg prøvde Probioform første 
gang i 2007 og det endret livet mitt. Jeg tok 
to spiseskjeer, og samme dag ble det bevegelse 
på magen. Og det tok bare tre uker før magen 
fungerte regelmessig uten smerter eller ubehag 
ved dobesøk, sier han. 

I dag er 74-åringen sprekere enn noen gang. 
Etter at magen fungerer som den skal har han 
fått mye mer energi og overskudd.  Han er min-
dre forkjølet og immunforsvaret har blitt bedre.

- Jeg liker å løpe, gå lange turer i skogen og 
plukke spiselige planter. Jeg har alltid vært 
fascinert av spiselige planter som vokser vilt, 
og liker å dele denne kunnskapen. Jeg hol-
der kurs i hele Skandinavia, også i Norge, 
om temaet, sier Dan som tidligere har jobbet 
som ingeniør for store svenske selskaper som 
Volvo, Saab og Ericsson.

PROBIOFORM
inneholder ikke:
n Laktose
n Sukker
n Gluten
n Konserveringsmidler

      Jeg har fått 
mye mer energi 
og overskudd!

Dan Uhrbom
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Hva kan jod 
gjøre for deg?
✓  Jod bidrar til normal vekst hos barn
✓  Jod bidrar til normal produksjon av skjoldkjertel-

hormoner og normal skjoldkjertelfunksjon 
✓  Jod bidrar til normal funksjon av nervesystemet 
✓  Jod bidrar til normalt stoffskifte 
✓  Jod bidrar til normal kognitiv funksjon 
✓  Jod bidrar til opprettholdelse av normal hud 
Disse punktene er lovlige helsepåstander godkjent av EU i markedsføring av jod

Merk: Hvis du har hypertyreose eller sykdommen Hashimotos, bør du være forsiktig med jod. I så fall 
konsulter med legen din! Konsulter også med legen din før du tar jod hvis du er gravid eller ammer, 
har hjerteproblemer eller andre medisinske problemer.

Probioform kommer 
som en 15 ml flaske 
med 260 dråper, som 
gir 8-9 måneders bruk.

Selges hos Sunkost, 
Kinsarvik, H-kjeden  
og på Arnika.no.

Anbefalt daglig dose er 1 dråpe om 
dagen, helst om morgen blandet i et glass 
med vann. Vi anbefaler også å blande inn 
1/4 teskje himalayasalt i vannet og å ta et 
tilskudd av 100 mcg selen. Jod og selen 
virker sammen og utnytter hverandre til 
felles fordel. 

Jodmangel

Jod er et ganske uvanlig grunnstoff, men 
avgjørende for de normale fysiske og mentale 
funksjoner. 

Avlinger tar opp jod fra jordsmonnet, og beitedyr 
får det via avlingene, men i noen fjellområder 
inneholder jorden for lite jod. Dette har vist 
seg som en kraftig økning av struma blant 
befolkninger som lever i slike områder. 

For å hindre jodmangel tilsettes derfor jod i 
bordsalt. Daglig anbefalt mengde jod er 150 mcg 
per dag (WHO), og det er nok til å hindre struma 
og underutvikling. 

I dag velger mange mennesker bort bearbeidete 
produkter. Å ikke spise beriket salt kan være en 
årsak til jodmangel. Havsalt inneholder ikke mye 
jod. Noen kulturer spiser ikke mye fisk, skalldyr 
og tang/alger, som har et høyt innhold av jod.

Det finnes også stoffer som kan konkurrere 
med jod og dermed gi jodmangel. Eksempeler 
er bromsammensetninger, som blant annet 
finnes i flammehemmende middel, fluorider i 
tannkrem og perklorater, som er både naturlig i 
atmosfæren, og som også blir sluppet ut fra blant 
annet papirfabrikker.

Hva sier ernæringsrådet?

Den nye rapporten ”Risiko for jodmangel 
i Norge” fra ernæringsrådet identifiserer 
et akutt behov for tiltak for å sikre adekvat 
inntak av jod. Det er særlig unge kvinner og 
gravide som får i seg for lite jod. Grunnen 
er at kvinnene fikk i seg for lite melk og fisk 
og ikke brukte kosttilskudd med jod. Dette 
er særlig bekymringsfullt fordi forskning 
indikerer at selv mild og moderat jodmangel 
før og under svangerskapet kan ha negative 
konsekvenser for barnets utvikling. 

Rapporten: 
http://www.ernaeringsradet.no/wp-content/uplo-
ads/2016/06/IS-0591_RisikoForJodmangeliNorge.pdf

398,-
for 8-9 mnd bruk!

(Annonse)
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Etter å ha reflektert litt over hvilken 
betydning debattdeltakeren Karen 
Seyersteds erfaringer fra systematisk 
bruk av homøopati på gårdsbruk i 
England kan ha for norske forhold, 
kontaktet jeg henne for å få vite mer.

Homeopathy At Wellie Level 
(HAWL) 
Karen Seyersted, hvordan kom du 
borti homøopati brukt i dyrehold i 
Landbruket? 

Som homøopat og innflytter til 
England var det viktig for meg å bli 
medlem av et av de homøopatiske 
forbundene. Jeg valgte Alliance of 
Registered Homeopaths (ARH). Med 
det første medlemsbladet jeg mottok 
fra ARH våren 2005 fulgte en bro-
sjyre fra Homeopathy At Wellie Level 
(HAWL), homeopati på «gummistø-
vel-nivå», en stiftelse som har utdan-
net 500 bønder i bruk av homøopati. 
Siden den gang har jeg hatt en drøm 
om å engasjere meg i denne organisa-
sjonen, men alt til sin tid. 

Hvem og hva er HAWL? 
HAWL ble startet av en gruppe 

homøopater som i tillegg var enten 
veterinær- eller agronomutdannet. 
Formålet var å lære opp bønder i 
bruk av homøopati for sine dyr, altså 
en ren undervisningsorganisasjon. 
Grunnlegger, agronom og homøo-

pat Christine Lees grunnla HAWL 
sammen med veterinær og homøo-
pat Trevor Adams og veterinær og 
homøopat for dyr og mennesker 
Geoff Johnson rundt år 2000. Chris-
tine driver i dag stiftelsen og Geoff 
underviser fortsatt på kursene. 

Jackie Pearce-Dickens er sekretær, 
diverse homøopater og veterinæ-
rer alternerer om undervisningen, 
og en gruppe frivillige jobber med 
markedsføring og fundraising. I den 
senere tid arbeides det også med å 
føre organisasjonen over i neste fase; 
mulig internasjonalisering. Det før-
ste ukeskurset for tilreisende vil bli 
holdt på Abbey Homø Farm i Glou-
cestershire i november i år. 

Kursdeltakerene er bønder som 
driver både konvensjonelt, økologisk 
og biodynamisk, med en overvekt av 
bønder som driver små og middels 
store gårdsbruk. På noen større går-
der har både eieren og ansatte tatt 
kurset. 

Samling av erfaringer og 
forskning 
På debattmøtet om antibiotikare-
sistans fortalte du at du opprinnelig 
var en skeptiker når det gjelder 
behandlingstyper som homøopati, 
siden du ønsker å se bevis på hvor-
dan ting fungerer, Men, etter selv å 

ha opplevd hvordan homøopati fun-
gerte ved akutt sykdom, begynte du 
å studere homøopati. Jeg forstår det 
slik at du er fysioterapeut og har tatt 
en master i integrated healhcare ved 
University of Central Lancastshire.

Det som interesserte meg på debatt-
møtet var at du fortalte om at bruken 
av homøopati i besetningene var sys- 
tematisk lagt opp og tilrettelagt for 
videre forskning. Kan du fortelle mer 
om dette? 

Diverse forskningsprosjekter er på 
gang. Det er nettopp gjennomført 
en pilotstudie som kombinerer inn-
samling av data med individuell un-
dervisning og oppfølging hos bønder 
som har tatt kurset. Systematiske 
tilbakemeldinger fra kursdeltakerne 
blir systemaisk registrert. Chris 
Aukland har utviklet en MYMOP 
for dyr, Stock-keepers Assessment of 
Treatment Outcome, SATO. Sarah 
Dusgate fra Innovation in Agricul-
ture undersøker hva som gjøres i 14 
europeiske land for å redusere over-
flødig bruk av antibiotika. 

Er du selv engasjert i HAWL? 
Etter å ha tatt en master i inte-

grated healthcare og siden valgt å 
fokusere på antibiotikaresistens, ble 
HAWL et naturlig valg for meg. 

Jeg planlegger en intervju-studie, 
men har i mellomtiden funnet mo-
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Homeopatistiftelsen holdt tidligere i år et debattmøte om tverrfaglig samarbeid under tittelen 
«Når antibiotika ikke virker». Det ble et spennende møte som utforsket både situasjonen 
når det gjelder bruken av antibiotika og antibiotikaresistens, og hvilke andre muligheter 
det finnes for å behandle sykdommer vi nå rutinemessig bruker antibiotika for. 

Systematisk bruk av  
 homeøpati i dyrebesetninger 

Samtale mellom Karen Seyersted om Homeopathy At 
Wellie Level (HAWL) og sekretær i NNH, Trine Hamnvik



dellen så god at jeg også har engasjert 
meg i HAWLs organsiasjon, ikke 
minst koordinering av ressursene, 
strategi og internasjonalisering. 

Jeg forstår at Chris Aukland er en 
av nøkkelpersonene i HAWL, kan du 
fortelle litt mer om henne? 

Chris Aukland, veterinær, homøo-
pat og andelsbonde, har vært en av 
hjernene bak å bygge opp en modell 
for å undervise homøopati på en 
enkel og praktisk måte. Målet er 
ikke å utelukke veterinærene, de er 
fortsatt ansvarlig for akutt behand-
ling, testing og vaksinering, men å 
gi bonden selv verktøy til å håndtere 
hverdagsproblemer. 

En bærekraftig og kopierbar 
modell 
En av de viktige pedagogiske verk-
tøyene i modellen, har jeg forstått er 
at bonden læres opp i et trafikklys-
system:
 
•  grønt – «alt vel» 
•  oransje – «vanlige infeksjoner 

som mastitt eller skader» 
•  rødt – «ring veterinæren»

Hvordan læres bonden opp i homøo- 
patiske førstehjelp som brukes i det 
oransje området? 

HAWL kursene går over tre dager 
med to til tre uker mellom hver kurs-
dag, slik at deltakerne kan praktisere 
i mellomtiden. Undervisningen veks- 
ler mellom teori; å lære prinsippene 
i homøopatien; å håndtere medisi-
nene; å utvikle observasjonsevner; å 
føre dagbok; å lære å bruke materia 
medica og repertoriet; og problem-
løsing. De grunnleggende midlene 
for akutte problemer læres utenat, 
og man blir kjent med de viktigste 
konstitusjonelle midlene. 

En mentorordning, der lokale 
homøopater veileder bøndene som 
har tatt kurset, er en viktig del av 
organisasjonen. 

Hva slags type behandling brukes, 
– er det fortrinnsvis en ren klassisk 
homøopati eller har bonden andre 
verktøy i sin behandlingskiste? 

Chris Aukland har utviklet en 
femdelt behandlingspyramide.

 Nederst i pyramiden finner man 
nosoder: hele dyrebesetningen be-
handles med en nosode dersom det 

er smitte i området. Dette regnes 
som en «no-brainer». Et eksempel er 
Tuberculinum dersom det er fare for 
tuberkulose i nabolaget. 

Et nivå opp i pyramiden kommer 
rutinebehandling som for eksempel 
Ignatia ved atskillelse av mor og 
barn, gis både til mor og barn, di-
verse midler til bruk under og etter 
fødsel, som ved skade eller svakhet 
hos mor og barn etter fødsel, Arni-
ca ved bløtdelsskader, Thuja etter 
vaksinasjon, Aconitum ved flytting 
av dyr eller på vei til slakteriet, Cina 
etter ormkur mm. 

Midt i pyramiden finner man 
akutt behandling, f eks Aconitum 
ved værforandringer fra varmt til 
kaldt, kald vind og etter sjokk. Hype-
ricum ved nerveskader, Arnica igjen 
for bløtdels-skader, Belladonna ved 
akutt infeksjon som kommer brått 
og har sterke symptomer, diverse  
midler mot diare, mastitt, luftveis-
infeksjoner mm. 

Nest øverst i pyramiden kommer 
behandling for kroniske problemer. 
Her læres bøndene opp i obser-
vasjon i dyrenes konstitusjonelle 

Målet er ikke å utelukke 
veterinærene, de er fortsatt 
ansvarlig for akutt behandling, 
testing og vaksinering, men 
å gi bonden selv verktøy til å 
håndtere hverdagsproblemer. 
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legning. Øverst kommer «farm 
specific» behandling, altså bruk av 
midler som tar hensyn til genetikk, 
gårdens jordsmonn, klima og andre 
spesielle lokale hensyn. Altså i stor 
grad individualisert behandling. 

Hvilke erfaringer har man med å 
bruke denne behandlingspyramiden? 

Behandlingspyramiden går fra 
enklest i bunnen til mest avansert 
på toppen, og det er ikke vanskelig 

å se at denne modellen kan hjelpe 
homøopatien å vinne tilbake terreng 
innen forebyggende så vel som be-
handlende medisin. 

Erfaringer som er samlet så langt 
viser også at etter noen års bruk 
av homøopati på gården, blir det 
mindre sykdom. Bedrede observa-
sjonsevner som gir mulighet til tidlig 
intervensjon, er den aller viktigste 
egenskapen bøndene selv rapporterer 
er en følge av å ha tatt kurset. 

Forholdene i England 
Du forteller at alle som har handlet 
på engelske supermarkedet og velger 
økologisk, kan ha merket seg Duchy 
Home Farmś  produkter. 

Prince Charles og den engelske 
kongefamilien har alltid brukt 
homøopati, det skal også kong Haa-
kon ha gjort. Prince Charles låner ut 
en av sine gårder i The Cotswolds til 
kursene som holdes to ganger årlig, 
og støtter et forskingsprosjekt. 

Hvordan stiller lovverket i England 
seg til behandling av dyr? 

Det er verdt å merke seg at kun 
veterinærer får behandle dyr i Eng-
land, slik at en homøopat som er 
mentor kun kan stille spørsmål til 
bonden eller gårdsarbeideren, ikke 
gi råd om hvilket middel dyrene skal 
ha. Bøndene som har tatt kurset 
oppfordres til å kjøpe grunnleggen-
de bøker, og det er utarbeidet diverse 
hjelpemateriell. En ordning med 
homøopatiske veterinærer som er 
tilgjengelige på telefon, er også helt 
nødvendig. 

Målet til HAWL er på ingen måte å 
ta over jobben til veterinærene, kun 
å lære opp bøndene i håndtering av 
hverdagsplager. Ikke usannsynlig 
vil liknende modeller kunne brukes 
i behandling av hverdagsplager hos 
mennesker. Man trenger kunnskap 

for selv å ta hånd om hverdagsplager. 
Dette utelukker ikke at man oppsø-
ker lege dersom det lyser rødt. 

En umiddelbar ambisjon hos 
HAWL er å spille en rolle i utfordrin-
gene med antimikrobial resistens, 
neste skritt å skape bedre dyrehelse 
generelt.

Betydning for oss i Norge
Her i Norge har vi jo et mye mindre 
homøopatisk miljø enn i England, 
samtidig har vi, så vidt jeg vet, ingen 
lang tradisjon med å bruke annet en 
vanlig veterinærmedisinsk tilnær-
ming i behandling av dyr. I 2010 var 
det 2.800 sertifiserte økologiske går-
der her i Norge og det må ha kommet 
en god del flere siden det.

Vet du om det finnes noen lignende 
systematiske tilnærminger til be-
handling av dyr her i landet, og tror 
du HAWL-modellen kan brukes også 
her i Norge? 

Flere norske bønder er blitt kurset 
av Jon Holden i Norge eller av Chris 
Jorgenfelt i Sverige. Norsk Akademi 
for Naturmedisin har også en utdan-
nelse for dyrehomøopater. De jeg har 
vært i kontakt med som har tatt den-
ne utdannelsen på NAN, driver i liten 
utstrekning med dyr som blir til mat. 

Ettersom EU-regulativet om øko- 
logisk landbruk sier at man ved syk- 
dom først skal velge urtemedisin el-
ler homøopati, er det grunn til å tro 
at det kan være noen mørketall når 
det gjelder bruk. HAWL-modellen 
mener jeg kan brukes i alle land. Valg 
av midler må tilpasses lokale forhold, 
og dette kan gjelde på alle nivåer i 
pyramiden. For eksempel kan diaré 
skyldes ulike bakterier, og genetiske 
og klimatiske forhold samt jords-
monn kan variere fra et sted til et 
annet og fra besetning til besetning           

post@nnh.no
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Til NNHs medlemmer

Klikk deg inn på 

 MEDLEMSSIDER 

på www.nnh.no
Her vil du finna nyttig 

informasjon om blant anna: 

• Medlemsfordelar

• Lovverk

• Info om ansvarsforsikringa

• Helseopplysningsskjema

• Gratis internett-profilering

• Journalveiledar

• Reglar for marknadsføring

• Reglar for bruk av NNH logo

• Registerordninga

• Om momsfritak
   og mykje anna

Ring eller send melding 
til NNH kontoret om 

brukarnamn og passord.

Tlf. 22 33 32 20
post@nnh.no

Stiftet 1994
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God kommunikasjon krever både 
ettertanke og refleksjon. I boken 
Kunsten å kommunisere med pa-
sienter presenterer forfatter Thore 
K. Aalberg en rekke eksempler på 
møter mellom pasient og behand-
ler. Boken viser hvordan kommuni-
kasjon 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 behand-
lingen ikke lykkes.

Boken setter fokus på pasient- og 
behandlerroller, og oppfordrer til 
refleksjon over hvordan behand-
leren evner å se både seg selv og 
pasienten. Viktige områder som 
diskuteres er:
• Konflikthåndtering og 

samtaleteknikker.
• Øvelser som kan styrke selv-

innsikten hos terapeut og klient.
• Kulturforskjeller, kjønn og 

søskenrekkefølgens betydning.

Mange av eksemplene i boken er 
hentet fra behandlere som har et 
naturmedisinsk utgangspunkt, men 
boken omhandler også eksempler fra 
skolemedisinen. 

Mange utfordringer i relasjonen 
mellom behandler og pasient er 
generelle og uavhengige av fag, – og 
alle som arbeider med pasient-
behandling vil kunne kjenne seg 
igjen i de eksemplene som boken 
omhandler.

redaksjon@nnh.no

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.

Hvordan kan behandlere innen alternativ medisin 
kommunisere med sine pasienter på en god måte?

Thore K. Aalberg

KUNSTEN Å KOMMUNISERE MED 
PASIENTER 

Cappelen Damm 
ISBN/EAN: 9788202527181

Tenkjer du på å studera naturmedisin?

Sjekk vår 
skuleliste på 
NNH.NO 
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NDS
Nutrient Delivery System
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Godt dokumentert og testet for 
effektivitet, innhold og sikkerhet.

Gode fordøyelsesenzymer og tarm-
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.

NDS® Probiotic Classic®

L E A D E R S  I N  P R O B I O T I C S  –  I N  P O W D E R F O R M

WWW.ENGHOLMNDS.DK
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FOR TREG MAGE, STRESS, FØLSOM TARM, LØS MAGE, VEKTTAP OG STRESS VED SPORT/TRENING.

NDS® 
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anbefales av alle 
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i Danmark og 

Norge.
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Allereie på 80-talet blei interessa 
vakt for å sameina si skulemedi-
sinske utdanning med prinsipp frå 
austleg medisin – og moderne da-
tateknologi.  I perestrojkaperioden 
i Sovjetunionen hamna han i Dei 
sameinte arabiske emirata, der han 
opna ein privat klinikk saman med 
sin kollega Valerij Kutsjerouk. 

I byrjinga av 1990-åra blei han 
invitert til Norge av ei gruppe inter-
esserte pasientar. Frå 1995 til 1998 
praktiserte dei ved Grini-klinikken 
«Surface Science» på Østerås og i 
1999 etablerte dei ein felles praksis på 
Majorstuen. I 2006 etablerte Mikhail 
Bazanov sin eigen praksis, VitaGeo 
klinikken, der han har spesialisert 
seg på bruk av vakuumterapi.1

Vakuumterapi
Du har ein skulemedisinsk utdanning 
både innan militærmedisin, kardio-
logi og revmatologi. Ein skulle tru 
at ei slik omfattande utdanning gav 
gode nok reiskap for både eit vitskap-
leg fundament og behandling. Likevel 
har du i dei siste åra mest utelukkan-
de brukt kopping/vakuumterapi som 
behandlingsmåte. Kvifor?

Vakuumterapi er en biofysisk måte 
å påvirke den menneskelige orga-
nismen på. I de aller fleste behand-
lingsmetoder som skolemedisinen 

bruker i dag, er det snakk om biokje-
misk påvirkning som er vanskelig å 
kontrollere. 

Biofysisk metode er et nytt kapit-
tel innen medisinsk behandling. Ved 
å påvirke kroppens overflate som har 
en todimensjonal struktur, kan man 
påvirke kroppens tredimensjonale 
indre struktur. Dette er et prinsi-
pielt poeng som på et vitenskapelig 
grunnlag er beskrevet i min bok Mot 
strømmen – en «vrien» leges notater. 
Derfor bruker jeg min vitenskapelige 
bakgrunn fra forskning i vakuumte-
rapien.

Har biofysisk metode større plass 
innan austeuropeisk/russisk medisin 
enn i dei vestlege landa? 

Ja, det har det. Allerede på 1800-tal-
let var behandlingsmetoder som i 
dag inngår i den såkalte «alternative 
medisinen», i hyppig bruk av legene 
i Russland og andre europeiske land. 
I Russland har behandlingsmetoder 
som er basert på refleksologi en stor 
plass i skolemedisin også i dag. I stor 
grad på grunn av Dr. Ivan Pavlovs 
lære om sentralnervesystemet. Han 
var den første russeren som fikk 
Nobelpris i medisin og fysiologi i 
1904. Hans skole spilte en stor rolle 
i utviklingen av refleksologiske, det 
vil si biofysiske metoder innen medi-
sin, ikke bare i Russland, men også i 
Vesten. Likevel var de undervurdert i 
vestlig medisin hvor utviklingen mer 

Mikhail Bazanov. Foto: John Petter Lindeland.
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Mikhail Bazanov er fødd og 
oppvakse i Novosibirsk i Russland. 
Han fekk si medisinske utdanning 
her og på det militærmedisinske 
fakultetet ved universitetet i 
Tomsk. Han arbeidde etterpå 
som revmatolog og kardiolog 
ved ulike helseinstitusjonar. 

Biofysiske metodar er eit nytt 
kapittel innan medisinsk behandling

Intervju med den russiske legen Mikhail Bazanov – Naturterapeut MNNH
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gikk i retning biokjemisk medisin. 
Nå er akupressur, akupunktur og 
andre behandlingsmetoder som 
baserer seg på refleksologien en del 
av fysioterapien som foreskrives av 
fysioterapeuter. De har høy medi-
sinsk utdanning i Russland og jobber 
ved alle legekontorene (poliklinikk), 
akkurat som alle andre leger. 

Du er påpasseleg med å bruka nem- 
ninga vakuumterapi, og ikkje kop-
ping. 

Ordet «kopping» er urgammelt og 
betyr rett og slett «å sette kopper» 
på kroppen. I dag er det ofte et elek-
trisk apparat med gummikopper 
som settes for eksempel på ryggen 
av en pasient eller glasskopper 
med belg som brukes for å massere 
spente områder på kroppen. Min 
behandlingsmetode går først ut på 
å kartlegge hvor i kroppen muskel-
spenningen ligger, og det gjør jeg 
med et termografkamera som gir 
en god indikasjon på hva pasientens 
problemer og plager er. Kun etter at 
termografisk bilde av pasienten er 
gjort og kartlagt, setter jeg i gang 
vakuumbehandlingen etter et be-
stemt skjema. Jeg tror at ordet «te-
rapi» forutsetter at det er et system i 
behandlingen. 

Kor utbredt er denne behand-
lingsforma i landet du kjem frå – nå 
Russland?

Kopping i Russland har en lang tra-
disjon, men det var stort sett snakk 
om «å sette kopper» på kroppen eller 
massere med kopp uten å ta hensyn 
til den unike tilstand hos hver pasi-
ent. Det er ganske utbredt også i dag 
hos alternative behandlere.

Termografi
Du nemner termografi. Kva er det, og 
korleis fungerer dette i høve diagnose 
og behandlingsstrategi? 

Et termografkamera registrerer 
infrarød stråling fra kroppens over-
flate. Faktisk foregår utstrålingen fra 
kapillærenes overflatelag. Kapillære-
nes tilstand avhenger direkte av 
de indre organenes tilstand og den 
overføres til disse kapillærene på hu-

den gjennom reflektormekanismene. 
Hos mennesket deltar ethvert organ 
alltid i organismens varmeregulering 
og opprettholdelsen av organismens 
temperaturbalanse. Varmeutveks-
lingen foregår gjennom de samme 
kapillærene, og hvis organene fun-
gerer balansert, er det termografiske 
bildet symmetrisk. Men hvis organe-
nes arbeid forstyrres, for eksempel 
av en betennelsesprosess, må orga-
nismen føre den overskytende var-
meenergien ut til miljøet utenfor, og 
det foregår gjennom kapillærsonen 
på hudens overflate som en direkte 
projeksjon av disse organene. Det 
fører i sin tur til at symmetrien i det 
termografiske bildet forstyrres. Det 
termografiske bildet er en gjenspeil-
ing av hvor intensivt blodomløpet i 
menneskekroppen er.

På denne måten blir vurderingen 
av blodomløpet gjennom kapillære-
ne konkret og nøyaktig. 

Dette har diagnostisk verdi for 
vurderingen av den funksjonelle for-
styrrelsen i organismen og gjør det 
mulig å øve omvendt innvirkning 
på organismen gjennom hudens ka-
pillærer.

Verknadsmekanisme
Korleis forklarar du verknadssmeka-
nismen når det gjeld vakuumterapi?

Som et resultat av vakuumpåvirk-
ningen av hudoverflaten oppstår det 
mikroskopiske blodutredelser fra 
kapillærene på denne overflaten. Av-
fallsproduktene i væsken som da ut-
sondres, irriterer nervereseptorene 
i de tilsvarende påvirkningssonene, 
og dette overføres reflektorisk til de 
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Termografisk bilete av ein pasient før (til venstre) og etter (til høgre) behandling.

Termografikameraet 
blir brukt som 
diagnostisk grunnlag 
for vakuumterapien. 
Foto: John Petter 
Lindeland.
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indre organene som tilsvarer disse 
sonene. Det gjør at det åpnes flere 
kapillærer i disse organene og at det 
her vokser frem nye, unge kapillærer, 
som erstatter de som går tapt under 
den prosessen.

Denne mekanismen ble strålen-
de beskrevet av August Steenberg 
Krogh2 i begynnelsen av 1920-åre-
ne. Krogh ble tildelt Nobelprisen i 
medisin i 1920 for sin beskrivelse 
av den kapillær-motoriske mekanis-
men som står under kontroll av det 
sentrale nervesystemet. 

Under mitt arbeid med vakuum-
terapi oppdaget jeg hans verker som 
et bevis for forbindelsen mellom de 
indre organene og hudsonene. Det 
er svært beklagelig at disse verkene 
er blitt liggende i bibliotekene i nes-
ten et århundre, og selv i dag kjen-
ner det medisinske fellesskapet lite 
eller praktisk talt ingenting til disse 
fremragende verkene og står ennå 
fjernt fra en praktisk anvendelse av 
dem.

I boka di Mot strømmen – en 
«vrien» leges notater – kjem du inn 
på det du kallar fraktalprinsippet. 
Eit anna ord du også brukar er holo-
grafi. Du nemner at dette er tankar 
som har mange kjelder, blant anna 
i austleg filosofi – og som har blitt 
brukt som teoriar innan alternativ 
medisin. I boka hevdar du at ingen 
har vist korleis dette kan brukast i 
praksis. 

Holografi og fraktal har felles 
prinsipper. Enhver del av et holo-
gram gjengir fullstendig bilde av 
hele hologrammet. Ingen har brukt 
dette prinsippet i medisinen. Den 
matematiske modellen som er be-
skrevet i min bok har både egenska-
per av hologram og fraktal avhengig 
av måten å analysere dem på. Hove-
dprinsippene som den matematiske 
modellen av den menneskelige or-
ganismen (biologiske systemer) er 
basert på, gir mulighet til å bruke 
dem i behandlingen med en høy 
matematisk nøyaktighet. Som re-
sultat blir behandlingen bestemt og 
forutsigbar.

Form og eigenskap
Du skriv også i boka at du alltid har 
interessert deg for einskapen mellom 
den levande organismens struktur og 
funksjon – eller form og eigenskap. 
Kva nytte vil ein slik kunnskap ha i 
samband med behandling? 

Ja, samsvar mellom form og inn-
hold er et filosofisk begrep og er gjel-
dende ikke bare i kunst og litteratur, 
men også i medisin. Innholdet er i 
sitt vesen en funksjon av formen, og 
funksjonen kan ikke skilles fra for-
men. På grunn av den matematiske 
beskrivelsen av organismens struk-
tur kan man få visualisering av funk-
sjonen på denne strukturen. Det gir 
igjen mulighet til en gjennomtenkt, 
målrettet og nøyaktig påvirkning på 
denne strukturen med helbredelse 
som mål.

Etabler t medisin og 
naturmedisin/alternativ 
behandling
Det er mykje kniving og debatt mellom 
offisiell etablert medisin og natur- 
medisin/alternativ behandling. Kva 
er ditt inntrykk av debatten, og kor-

leis kan me i framtida byggja bru 
mellom desse tilsynelatande motstri-
dande oppfatningane?

Ingen av de stridende partene har så 
langt lagt frem et eneste vitenskapelig 
argument og langt mindre noen teori, 
som kan forklare fenomenene innen 
den alternative medisinen. Derfor 
kan man i en viss grad si at anklagene 
mot den alternative medisinen er 
berettiget. Men å bygge en bro mel-
lom de to medisinene kan bare gjøres 
under forutsetning av at de bygger 
på de samme vitenskapelige lovene 
og har en likeverdig vitenskapelig 
forklaring. Da vil det ikke lenger være 
nødvendig å snakke om sameksistens 
mellom de to medisinene. Man vil 
i stedet bare diskutere forskjellige 
behandlingsmetoder, som den biofy-
siske, den biokjemiske og andre.

I min bok foreslår jeg en vitenska-
pelig teori bygd på prinsipper som 
forklarer de funksjonelle mekanis-
mene for de metodene som brukes 
innen alternativ behandling og som 
kan danne grunnlaget for byggingen 
av nettopp en slik bro mellom den of-
fisielle og den alternative medisinen.

Politikk
Til slutt litt politikk. Det er i dag 
ny spenning mellom Russland og 
dei vestlege allierte. Kva trur du er 
grunnlaget for denne spenninga, og 
kva råd har du til norske politikarar 
i denne samanhengen?

Jeg har allerede bodd i Norge i 
over 20 år og finner det vanskelig å 
analysere de dypereliggende årsake-
ne til det som nå foregår i Russland. 
Men jeg mener at mye i politikken 
skyldes for store ambisjoner og 
manglende vilje til å handle ut fra 
sunn fornuft. Etter mitt syn er ho-
vedproblemet at kommunikasjonen 
mellom befolkningen og politikerne 
er meget svak. Det foregår praktisk 
talt ingen korreksjon av tilstanden 
i staten som er analog med en kor-
reksjon av tilstanden i den mennes-
kelige organismen, og det kan kalles 
en sykdom, ikke i organismen, men 
i samfunnet.

Å bygg ja bru mellom skulemedisin og 
naturmedisin kan berre g jerast under 
føresetnad av at dei bygg jer på dei same 
vitskapelege lovene og har ein likeverdig 
vitskapelig forklaring. Foto: John Petter 
Lindeland.
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Du er fødd og vakse opp i Novosi-
birsk, i dag den tredje største byen 
i Russland. Når eg studerer den 
offisielle nettsida til byen, blir eg 
imponert over det eg ser av vakre 
bygningar, kulturuttrykk, teknologi, 
vitskap osb. Dette står i strid med 
den informasjonen me i Vesten har 
blitt fora med opp gjennom åra: eit 
land fullt av ulykkelege menneske, 
korrupsjon, vanstyre, fattigdom, 
alkohol. Er det slik det er, eller har 
propagandakrigen ført til unyan-
serte førestillingar om korleis livet i 
Russland var og er?

Ja, dessverre har begge parter ført 
og fører fortsatt en propagandakrig. 
De lytene ved det russiske samfun-
net som du nevner, finnes naturlig 
nok, men av en eller annen grunn 
har ikke massemediene for vane å 
snakke også om det gode og positi-
ve. Under et møte i Russlands am-

bassade ble en norsk journalist stilt 
et spørsmål fra salen om hvorfor 
norsk presse vier så stor oppmerks-
omhet til de negative sidene av livet 
i Russland, og ikke skriver om alt det 
positive som foregår i landet. Han ga 
da følgende ærlige svar: Hvem ville 
trykke det? Her er vi igjen tilbake 
til politikken, som i hovedsak ikke 
avhenger av hva den jevne mann 
mener.

Kva med ein studietur til Novo-
sibirsk for NNH-medlemmer med 
Mikhail og hans kone Galina som 
reiseguidar?

En interessant idé som det er verdt 
å vurdere i tiden som kommer. 

leiar@nnh.no

Kjelder:
1 http://vitageo.com/index.php/nb-
NO/2012-12-06-09-22-54/vakuumterapi 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/
August_Krogh 

FAGLIG OPPDATERINGSK
ALENDER

Bazanov nyttar spesiallaga glaskoppar kopla til ei vakuumpumpe. Foto: John Petter 
Lindeland.
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Gjennom NNHs etiske 
regelverk er alle 
terapeutmedlemmer 
forpliktet til å oppdatere 
seg faglig. Kurs godkjent 
som faglig oppdatering 
av NNH gjelder også 
for medlemmer av 
Norske Homeopaters 
Landsforbund (MNHL).

•  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 
København 14.–15.07.17

•  Rundt om hjertet – 
etterutdanningskurs for 
soneterapeuter 
Bergen 16.-17.07.17

•  Studietur til Medica Albena 
Bulgaria 30.08.–06.09.17

•  Traumer og «embodiment» 
Drammen 20.-22.10. og  
3.-5.11.17

•  Rundt om fordøyelsen 
– etterutdanning for 
soneterapeuter  
Oslo 18.–19.11.17

Besøk nnh.no  
for fullstendig 
oppdatering.
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Vi har intervjuet Anette Kornberg 
som er i ferd med å avslutte et stu-
dium ved Sirus Naturterapeutisk 
Skole.

Hvilken utdanning har du?
I utgangspunktet er jeg utdannet 

prosessingeniør fra Monash Univer-
sity i Australia. Da jeg skiftet retning 
valgte jeg å starte med en utdanning 
som kostholdsveileder ved Tunsberg 
Medisinske Skole, og nå tar jeg ut-
danning i kraniosakralterapi ved 
Sirius Naturterapeutisk  Skole.

Hva bidro til at du valgte disse 
terapiretningene?

Siden barndommen har jeg slitt 
med overvekt og spiseforstyrrelse, 
og har lenge vært på søk etter løs-
ninger. Kosthold har vært en viktig 
brikke i dette puslespillet, og jeg 
har i mange år eksperimentert med 
egen kropp for å finne ut hvordan 
forskjellige matvarer påvirker meg. 
Det har vært en lang og vanskelig 
prosess hvor jeg på et tidspunkt var 
så lei av å søke på egenhånd at jeg 
oppsøkte en terapeut for å få hjelp. 

Den terapeuten jeg valgte er i dag 
min lærer i kraniosakralterapi. Det 
var igjennom behandling hos henne 
jeg ble introdusert til en ny og spen-
nende retning som skulle vise seg å 
endre livet mitt på mange plan. 

Gjennom behandlingen fikk jeg en 
ny giv og styrke til å innføre kost-

holdsendringer, men også styrken 
som trengs for å endre retning i livet. 
Behandlingen har også endret må-
ten jeg håndterer stress og generelt 
hvordan jeg møter verden. 

Jeg nevnte for terapeuten min at 
jeg ønsket å lære noe nytt og fikk da 
tips om å studere kraniosakraltera-
pi. Etter å ha merket de fantastiske 
effektene kraniosakralterapi kan ha, 
var jeg overbevist om at dette måtte 
jeg lære mer om. Jeg startet med å 
melde meg på basiskursene. 

Jeg merket fort at det var veldig gi-
vende å gi kraniosakralbehandling, 

samtidig som jeg fikk tilbakemel-
dinger fra klienter om at de merket 
store forskjeller. Jeg var imponert 
over å kjenne store virkninger av en 
så lett berøring. 

Gjennom disse kursene merket jeg 
også at jeg selv hadde endret meg, 
i positiv forstand. Siden studiet så 
langt hadde gitt meg så mye, var 
det et enkelt valg å fortsette på full 
utdannelse. 

Hvilke retning innen kraniosakral-
terapi er du utdannet i?

Kraniosakralterapi ved Sirius 
tar utgangspunkt i biomekaniske 
teknikker fra Alan Gehin, men ut-
danningen inkluderer også biodyna-
miske teknikker. I tillegg har vi egne 
metoder for barn samt organmassa-
sje inkludert i studiet. 

Vi har en også ny og spennende 
retning som heter Alfa KST, hvor 
vi behandler bioenergetisk. Denne 
behandlingen innebærer avkoding 
av innlærte programmer og forestil-
linger som forhindrer oss i å leve det 
livet vi ønsker. Denne behandlingen 
har blant annet transformert mine 
spisevaner, samtidig som det er den 
mest avslappende behandlingen jeg 
vet om. 

Hva har du satt mest pris på i ut-
danningen?

På Sirius er det god faglig kvalitet 
på utdanningen, og læreren vår har 
lang og bred erfaring. Vi har faste 
innleveringer og det settes tydelige 
krav til hva vi som studenter skal 
kunne. 

På Sirius prioriteres det at kvali-
teten på utdanningen er meget god. 
Kraniosakralutdanningen på Sirius 
er nå NNH-godkjent, noe jeg anser 
som er et kvalitetsstempel. 

Hvor skal du begynne å arbeide?

Det skjer mye i NNH for tiden, og for en organisasjon som NNH er det viktig å være 
i kontakt med det som skjer ute blant medlemmene og ellers i samfunnet.

Møt Anette Kornberg, – nyutdannet terapeut  
fra Sirius Naturterapeutisk Skole i Haugesund

’’ Jeg ønsker at NNH skal fronte naturterapeuters 
rettigheter til å formidle hva de ulike terapi-

formene kan bidra med når det gjelder folks helse. 
Det er viktig folkeopplysning å bidra til at folk 
kjenner hvilke alternativer de kan benytte seg av når 
de har helseproblemer. 

Anette Kornberg.
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Klinikken min heter Sensory. 
Jeg holder til i et lokale sammen 

med andre terapeuter i Haugesund 
sentrum. 

Skal du arbeide sammen med an-
dre eller alene?

I første omgang starter jeg klinik-
ken alene, men jeg har altså andre 
terapeuter like i nærheten.

 Jeg synes det høres spennende ut 
å samarbeide med andre i fremti-
den, gjerne terapeuter innen andre 
felt. Kraniosakralterapi er en fin 
terapiform å kombinere med andre 
terapiformer, så det hadde vært kjekt 
å finne en god kombinasjon.  

Hva gleder du deg mest til?
Jeg gleder meg til en hverdag hvor 

jeg kan bruke Kraniosakralterapien 
til å hjelpe andre. 

Er du medlem av NNH?
Ja, studentmedlem. En av fordele-

ne med å være studentmedlem er at 
jeg er forsikret under utdanningen. 

Hvilken faggruppe tilhører du?
Kraniosakralterapi 
Hva tenker du er de viktigste gode-

ne du ønsker å oppnå fra din fagor-
ganisasjon?

NNH bidrar til samarbeid om for-
sikring innen naturmedisinske me-
toder, og jeg håper at organisasjonen 
vil bidra til å holde  medlemmene 
oppdatert når det gjelder resultater 
av forskning og erfaringsbaserte un-
dersøkelser.  For meg som terapeut 
er det viktig å oppleve fellesskap og 
samhold med andre terapeuter. Det 
er også betryggende at jeg har en 
profesjonell medlemsorganisasjon i 
ryggen om noe skulle skje.

Når jeg er ferdig med utdannel-
sen og får fullverdig medlemskap 
i NNH, kan jeg registrere meg i 
Brønnøysund-registeret og dermed 
kvalifisere for momsfritak for be-
handlingene. 

Hva kan du eventuelt tenke deg å 
bidra med inn i organisasjonen ?

Det måtte være å fronte kraniosa-
kralterapi, ettersom det er en ganske 
ukjent terapiform.

Slik jeg ser det er kraniosakral-
terapi en terapiform mange finner 

hjelp i etter at de har prøvd "alt". 
Dette kan for eksempel være fordi 
en knokkel klemmer på en nerve og 
dermed skaper problemer i kroppen. 
Kraniosakralterapi kan blant annet 
rette knokler og dermed løse slike 
problem. Jeg synes derfor er det synd 
at mange ikke har hørt om terapifor-
men, ettersom det i mange tilfelle så 
absolutt kan være verd å forsøke.  

Hvilke saker ønsker du at organisa-
sjonen skal fronte?

Jeg ønsker at NNH skal fronte 
naturterapeuters rettigheter til å 
formidle hva de ulike terapiformene 
kan bidra med når det gjelder folks 
helse. Det er viktig folkeopplysning å 
bidra til at folk kjenner hvilke alter-
nativer de kan benytte seg av når de 

har helseproblemer. De forebyggen-
de virkningene av terapi er det også 
viktig at folk får kjennskap til.

Noe annet du ønsker å fortelle?
Jeg vil gjerne anbefale andre å stu-

dere kraniosakralterapi siden det gir 
så utrolig mye kunnskap, både når 
det gjelder å hjelpe andre og det å 
støtte egen utvikling. 

Jeg kan varmt anbefale studiet på 
Sirius, da det er et grundig og omfat-
tende studium. Kraniosakralterapi 
hos Sirius er faktisk det eneste i sitt 
slag her i landet som kvalifiserer for 
medlemskap i NNH. 

Vi takker Anette for hennes bidrag 
og ønsker lykke til med Sensory kli-
nikken i Haugesund. 

 redaksjon@nnh.no

3 NNH – godkjente studier 
starter høsten 2017

•  KST (KranioSakralTerapi)
•  Naturmedisinsk Muskelterapi
•  Soneterapi

 «Funksjonell Ernæringsveileder», 
12 måneder i samarbeid med Danske 

Ernærings Terapeuter(DET).
 

Sirius Naturterapeutisk skole 
Haugesund, www.sirius-skole.no
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I denne artikkelen skal jeg beskrive 
årsakene til plagene som kan kom-
me etter en nakkesleng, ut fra min 
erfaring med å behandle disse som 
sensoriske forstyrrelser.

Hva er nakkesleng?
Dette er fremdeles ikke et entydig 
begrep. Enkelte miljøer vil bare bru-
ke begrepet om bevegelser i nakke 

og hodet som tilsvarer den vi får 
når vi sitter fastspent med bilbelte 
og blir påkjørt bakfra, og da bare 
om det kan påvises muskel-, nerve- 
eller leddskade i ettertid. Andre, 
der i blant meg, bruker begrepet 
om alle tilfeller hvor hodet har fått 
seg en rask sleng og hvor pasienten i 
ettertid opplever varige symptomer. 
Det kan være en sykkelulykke, fall i 

trapp, fall på isen, ørefik eller andre 
slag mot ansiktet eller hodet m.m.

Et typisk forløp etter et uhell som 
gir nakkeslengsymptomer, er varie-
rende grad av stivhet i nakken i et par 
dager etter uhellet. Så går det gjerne 
noen måneder hvor det kjennes ut 
som alt har gått bra, inntil nakke-
plager og andre symptomer gradvis 
kommer snikende. Det finnes også 
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Sensoriske forstyrrelser og den 
plagsomme nakkeslengen

Noen har, i tillegg til de vanlige 
nakkeslengsymptomene, fått 
utviklet en vandrende nakke 
som ikke klarer å holde seg 
 i ro, cervical dystoni. 

Nakkesleng, eller whiplash, var mye diskutert for noen år siden. Meningen gikk fra at de aller 
fleste har gamle nakkeslengproblemer til at nakkeslengsskader er ganske sjeldne. Som vanlig 
oppstod uenigheten ved at ulike miljøer bruker samme ord, men med ulik betydning. 
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de som ikke kjenner noe i dagene 
rett etter en smell, eller som direkte 
blir varig stiv i nakken og får andre 
helseplager.

Som kraniosakralterapeut be-
handler jeg ikke ut ifra en diagnose. 
Anamnesen er fremdeles viktig for å 
bli kjent med pasienten, og som bak-
grunnsmateriale under behandlin-
gen. Uavhengig av hva vi, pasienten 
og jeg, mener er årsaken til plagene, 
bruker jeg mine hender til å «lytte» 
(kjenne på kroppens rytmer og på 
hvordan den reagerer på kontakten 
med mine hender) for å finne krop-
pens egne prioriteringer. 

Jeg bruker ikke nakkesleng/whi-
plash som diagnose, men som en 
forklaringsmodell i samtale med 
mine pasienter, for å vise hvordan 
selve små, men raske og ukontroller-
te bevegelser av hodet senere kan gi 
plager. 

Akutt nakkesleng
Siden jeg har bakgrunn fra whi-
plash-/lockfootmiljøet, har jeg møtt 
mange med nakkeslengsproblema-
tikk. En av de store utfordringene 
med å forstå denne typen plager er 
at det tilsynelatende ikke er samsvar 
mellom graden av plager og hvor 
alvorlig den utløsende ulykken var. 
Faktorer som tidligere skader, styrke 
i nakkemuskulatur, mykhet i leddene 
og ikke minst om den skadde var ute 
av balanse på grunn av sterke følelser 
da det smalt, spiller helt klart en rol-
le. Med tilstrekkelig uflaks kan selv 
et lett støtt gi varige plager hos en 
person som tilfeldigvis holdt hodet i 
en ufordelaktig vinkel.

Mitt råd til alle som kontakter 
meg fordi de akkurat har vært i en 
bilulykke eller lignende, er at det er 
bedre å dra en gang for mye til legen 
enn en gang for lite! I tillegg til at le-
gen gjør en undersøkelse for å se om 
det kan ha oppstått en hjernerystelse 
eller andre alvorligere skader, kan 
legejournalen bli viktig som doku-
mentasjon dersom det skulle oppstå 
nakkeslengsplager eller andre helse-
problemer i etterkant av ulykken.

Ved en fersk nakkeslengskade er 
min erfaring at både kropp og sinn 
først og fremst trenger hjelp til å roe 
seg ned og bearbeide smellen. Selve 
nakkeslengen pleier hos meg å kom-
me opp som tema først under senere 
behandlinger. Jeg har møtt flere 
pasienter som har fått sterke, varige 
plager på grunn av manipulering rett 
etter slike ulykker, og erfaringsmes-
sig er disse vanskelig å hjelpe. Mitt 
råd er derfor å la kroppen roe seg 
et par uker etter en ulykke før man 
starter med korrigerende behand-
ling.

Nakkesleng = sensoriske 
forstyrrelser?
Det er ikke tvil om at det er mange 
nakkeslengskader hvor muskler, 
nerver eller ledd har blitt skadet. I 
de mest alvorlige tilfeller kan det 
være veldig nært et nakkebrudd. 
Denne typen skader må undersøkes 
og om nødvendig behandles av lege 
eller annet helsepersonell. 

De fleste med nakkeslengsymp-
tomer har ikke slike klare skader, 
og det er i disse tilfellene jeg setter 
likhetstegn mellom nakkesleng og 
sensoriske forstyrrelser.

Kroppen inneholder mange sen- 
sorer som for eksempel forteller om 
musklene er dratt sammen eller ikke, 
eller forteller om stilling i ledd og om 
et ledd er presset sammen eller ikke, 
og så videre. 

All informasjon fra sensorene 
brukes til å lage et indre kart over 
kroppsdelenes tilstand, hvor de 
befinner seg i forhold til andre 
kroppsdeler og hvordan vår kropp 
forholder seg til omgivelsene. Jeg 
mener at det ved nakkesleng skjer en 
så rask bevegelsene at systemet ikke 
får med seg hva som har skjedd. Hva 

skjer hvis hjernen etter et slikt uhell 
får beskjed fra en muskel om at den 
er stram og den i virkeligheten er 
slakk? Eller når hodet ikke lengre 
vet hvordan de ulike nakkevirvlene 
forholder seg til hverandre? Hjernen 
kan ikke lenger stole på automatik-
ken, og blir nødt til å bruke deler 
av oppmerksomheten for å holde 
hodet på plass. 

Et godt tegn på at kroppens pro-
blemer etter en nakkesleng begyn-
ner å bli mindre, er om pasienten 
sier: «Tenk, jeg har vært på kafé 
sammen med flere venner, og vi lo 
og snakket, uten at jeg ble sliten!». 
Slike uttalelser forteller at den auto-
matiske reguleringen av kroppsstil-
lingene fungerer igjen, slik at hele 
oppmerksomheten kan brukes til å 
være med i samtalen.

Behandling av sensoriske 
forstyrrelser 
Som kraniosakralterapeut jobber 
jeg med sensoriske forstyrrelser 
ved å gi myk støtte til tendenser til 
bevegelser i muskulaturen. Ved å 
gi pasientens kropp og sinn tid til 
både og kjenne på kontakten mot 
mine hender og med seg selv, skjer 
en spontan korreksjon av det senso-
riske systemet slik at kroppens 
egen automatikk blir bedre i stand 
til å sørge for rett stilling. Denne 
type behandling står i motsetning 
til manipulasjon, hvor terapeuten 
«flytter» på kroppsdeler slik at de 
skal bli rett i forhold til det som 
ansees som den ideelle stillingen. 
Dersom kroppens sensoriske sys-
tem allerede er forstyrret, kan slike 
korrigeringer øke forvirringen selv 
om stillingen mellom virvlene ob-
jektivt sett blir rett, og det blir en 
kortvarig bedring av symptomene. 

’’ Nakkeslengsskade medfører på lang sikt at 
nakkemuskler strammer seg til for å forsøke 

å holde nakken og hodet på plass. Dette skyldes at 
kroppens automatiske system ikke lenger gjør dette 
på grunn av sensoriske forstyrrelser.
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Dersom korrigerende manipulering 
må gjentas, kan det være at krop-
pen ikke oppfatter den korrigerte 
stillingen som rett på grunn av 
sensorisk forvirring, selv om en del 
av symptomene minker så lenge 
korrigeringen holder.

Jeg vil anta at all behandling som 
hjelper kroppen «til å finne seg selv», 
vil kunne være med å korrigere det 
sensoriske systemet. Når strømmen 
av energi gjennom akupunkturme-
ridianene normaliseres, avbalanse-
res også prosessene i vevet rundt. 
Det samme skjer når en fotsone for 
nakken blir stimulert på rett måte. 
Derimot kan lokal behandling være 
problematisk fordi dette ofte er 
symptomatisk behandling.

Glem den stramme 
nakkemuskelen!
Nakkeslengsskade medfører på lang 
sikt at nakkemuskler strammer seg 
til for å forsøke å holde nakken og 
hodet på plass. Dette skyldes at krop-
pens automatiske system ikke lenger 
gjør dette på grunn av sensoriske 

forstyrrelser. Pasienten opplever i sli-
ke tilfeller at det er en sammenheng 
mellom stramme nakkemuskler og 
hodepine. Når disse musklene får 
massasje eller en lokal akupunktur-
nål, slapper de gjerne litt av – men 
strammer seg straks igjen. Dette 
skyldes at det finnes andre muskler 
som ikke gjør jobben sin, og så lenge 
disse ikke får hjelp, vender problemet 
tilbake. 

Kjevespenninger og gnissing 
av tenner, – symptom på 
nakkesleng?
Dersom vi har problemer med å 
holde hodet og nakken på plass, 
bruker kroppen mange ressurser på 
å greie dette. Svært ofte går en whi-
plashulykke ut over det sensoriske 
systemet til musklene på fremsiden 
av halsen, mens hovedsymptomet 
er stive og smertefulle muskler på 
baksiden av nakken. Hvis derimot 
det sensoriske systemet igjen be-
gynner å fungere bedre i musklene 
på fremsiden, forsvinner stivheten 
bak av seg selv. 

På fremsiden av halsen har vi et 
komplisert system av tynne muskler 
som går opp til tungebenet, som 
igjen har forbindelser både bak til 
nakken og til underkjeven. 

Dersom kroppen stiver av kjeven, 
kan dette bidra til at nakken blir 
mer stabil. Jeg bruker svært sjelden 
teknikker for behandling av kjeve-
spenninger, dette fordi disse proble-
mene har en tendens til å forsvinne 
når de sensoriske forstyrrelsene blir 
mindre.

Vanlige plager etter nakkesleng
Tabellen viser hva jeg mener kan 
være mekanismene bak de vanlige 
symptomene som oppstår i etterkant 
av nakkesleng. Felles for alle er at 
plagene periodevis varierer mye.

Trening av nakke etter 
nakkesleng
Plager etter nakkesleng kan føre til 
motvilje mot å bevege seg på grunn 
av smerter, eller at aktivitet fører til 
forverring. Andre får god hjelp av 
rett trening. 

To ulike mekanismer kan bidra til 
at det lar seg gjøre å trene seg ut av 
plager etter nakkesleng. Trening og 
bevegelse kan hjelpe det sensoriske 
systemet til å «finne seg selv», og 
muskler (eller deler av muskler) 
som ikke er sensorisk forstyrret blir 
sterkere og kan kompensere for de 
delene som fremdeles er forstyrret.

Mange blir dessverre dårligere av 
å trene og kommer ikke over terske-
len hvor symptomene blir mindre, 
uansett hvor god hjelp de får av 
dyktige fagpersoner. Jeg tror årsa-
ken til dette kan være, enten at de 
sensoriske forstyrrelsene er så store/
mange at kroppen ikke klarer å finne 
en vei ut av sine problemer, eller at 
de har usymmetriske sensoriske 
forstyrrelser. 

Når nakkeslengen oppstår i en 
situasjon som tilsvarer en påkjørsel 
rett bakfra, hvor personen sitter rett 
opp og ned og ser rett fram, vil even-
tuelle sensorisk forstyrrelser oppstå 
ganske likt på venstre og høyre side. 

Symptomer Trolig sammenheng

•  Konsentrasjonsproblemer

•  Sliten av samtale med 
mange deltakere

•  Blir stresset av sanseinntrykk 
(lyd, lys, lukt)

Kroppens automatiske system klarer ikke 
å holde hodet/nakke på plass, må bruke 
deler av sin oppmerksomhet til dette.

•  Overfølsom, klarer ikke stress

•  Nervøsitet, sårbarhet o.l.

Dette kan være symptom som mange 
tar for å peke i retning av psykiske 
årsak til problemene. Etter min erfaring 
er det motsatt. De kommer etter hvert 
pga utslitthet fordi de fleste daglige 
gjøremål krever mye mer når kroppen 
ikke kan stole på automatikken.

•  Stivhet/smerter i nakke

•  Nakkeproblem dagen etter om 
ikke bruker sin spesiell pute

Kroppen bruker musklene til å stive av 
nakken siden sensoriske forstyrrelser 
gjør at kroppens automatiske system ikke 
klarer å holde hodet/nakke på plass.

•  Svakhet i armer

•  Smerter i skuldre, armer 
og/eller håndledd

Når vi bruker armene bruker vi også 
muskulatur som går fra skulderbladene opp 
til øvre del av nakken. Dersom nakken er i 
ubalanse, vil det derfor også påvirke armene.

A K T U E LT   
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Dette gjør at ustabiliteten i nakken 
oppstår mellom fram- og bakside. 
Dersom personen har snudd seg til 
en side, kan det oppstå usymmetris-
ke sensoriske forstyrrelser hvor det 
er ulike muskler på høyre og venstre 
side, fremme og bak, som har tatt 
smellen. Det er muligens i denne 
gruppen vi finner flest av de som ikke 
responderer positivt på opptrening.

"Stor, sterk hund" – whiplash 
Jeg har i min praksis møtt flere pasi-
enter som har fått omfattende pro-
blemer etter å ha gått tur med en stor, 
sterk hund som plutselig har løpt ut 
i en uventet retning. Disse har, i til-
legg til de vanlige nakkeslengsymp-
tomene fått utviklet en vandrende 
nakke som ikke klarer å holde seg i 
ro, cervical dystoni. Denne gruppen 
av klienter har jeg dessverre ikke 
kunnet hjelpe i nevneverdig grad. Jeg 
setter pris på å høre om erfaringer 

fra andre terapeuter når det gjelder 
dette, da denne gruppen er mennes-
ker som sliter mye i sin hverdag.  

Kraniosakralterapi
Kraniosakralterapi er en myk be-
handlingsform som jobber med hele 
kroppen, med ekstra fokus på ryggs-
øylen, kraniet og bekkenet. Vi legger 
til rette for at kroppen selv skal 
kunne løse sine problemer og bruker 
kroppens egne rytmer (inkludert 
kraniosakralrytmen) i vårt arbeid. 

Det er ikke vanlig med ubehag et-
ter en kraniosakralbehandling. En-

kelte kan få behandlingsreaksjoner, 
som oftest i form av at de er sover 
mye samme dag eller dagen etter.  

Det finnes flere ulike skoler innen 
kraniosakralterapi. Jeg har min 
bakgrunn fra Upledger-skolen som 
legger stor vekt på de vi kaller soma-
toemosjonell frigjøring. Det vil si at 
vi har metoder for å legge til rette 
for at koblingen mellom den fysiske 
og følelsesmessige opplevelsen i en 
skadesituasjon kan frigjøres, slik at 
det ikke lengre finnes et muskel-/
vevsminne.

post@trinehamnvik.no
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’’    Når nakkeslengen oppstår i en situasjon som 
tilsvarer en påkjørsel rett bakfra, hvor personen 

sitter rett opp og ned og ser rett fram, vil eventuelle 
sensorisk forstyrrelser oppstå ganske likt på venstre 
og høyre side. Dette gjør at ustabiliteten i nakken 
oppstår mellom fram- og bakside. 
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Det å få godkjenning fra NOKUT 
resulterte blant annet i at våre stu-
denter kunne få studielån fra Statens 
Lånekasse, og studiepoeng etter endt 
utdanning. Studiet i biopati gir 120 
fagskolepoeng. 

Hva er forskjellen på 
studier med og uten NOKUT-
godkjenning?
En av kravene for å bli godkjent av 
NOKUT er at alle emnene (delfage-
ne) studiet består av, må ha en nøye 

beskrivelse av kunnskaps-, ferdig-
hets- og kompetansemål. 

Denne beskrivelsen skal avspeile 
nivået på utdanningen og beskrives 
i fagets studieplan. Der skal det 
også stå hvordan undervisningen 

Våren 2013 fikk Tunsberg Medisinske Skole fagskolegodkjenning fra NOKUT 
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for sitt 4-årige deltidsstudium 
i biopati. Det var en stor seier etter mye jobbing over flere år. 

Første fagskoleklasse i 
 biopati uteksaminert 

Øverst fra venstre: Hiwa Majid Rashid, Gunhild Stølan Borch, Line Berg-Pettersen, Tove Riise Grastveit, Inger Hilde Nilsen og Marianne 
Aase. Nederst fra venstre: Tina Thorvaldsen, Thorunn Vigfusdottir og Elisabeth Hægeland Reynolds. Lærer Fride Aasen til høyre i 
bildet.
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gjennomføres når det gjelder antall 
timer klasseromsundervisning, selv-
studium og/eller kollokviegrupper, 
nettundervisning osv. I tillegg skal 
alle arbeidskrav studenten må inn-
fri beskrives, samt hvordan emnet 
vurderes (eksamensform). På denne 
måten får studentene helt fra starten 
av, en god oversikt over hva studiet 
inneholder og hva som forventes av 
arbeidsinnsats. 

Gjennom hele studiet skal studen-
ter og lærere evaluere undervisning, 
pensum og litteratur, for å opprett-
holde skolens og studiets kvalitets-
sikring. 

Det ligger mye arbeid bak et NO-
KUT-godkjent studium, og det var 
med stolthet vi tok imot studenter 
høsten 2013. Mange synes nok at 4 
år er lang tid å studere, men når siste 
året er på hell, er det mange som lu-
rer på hvor tiden ble av. 

Tiden har gått fort. I den tiden stu-
dentene har studert, har de tilegnet 
seg, ikke bare en god faglig kom-
petanse, men også etablert et nytt 
miljø med gode venner og fremtidige 
kolleger. 

Studiet består av mange interes-
sante fag og en stigende læringskurve 
gjennom hele studiet som gjør stu-
dentene i stand til å anvende stoffet i 
økende grad. De obligatoriske fagene 
for å bli medlem av for eksempel NNH 
(Norske Naturterapeuters Hoved- 
organisasjon), slik som grunnmedi-
sin og naturmedisinsk grunnutdan-
ning, er inkludert i studiet de første 2 
årene, - VEKS det siste året.

Første faget i studiet er Naturme-
disinsk filosofi. Her lærer studentene 
om de tradisjonelle naturmedisinske 
tankemodellene og hypotesene som 
ligger til grunn for de klassiske 
naturmedisinske behandlingsmeto-
dene, inkludert biologisk medisin. 
Det er her teoriene og den natur-
medisinske måten å tenke på – blir 
grunnlagt. 

Så kommer fagene på rekke og rad: 

•  Kost og ernæring
•  Urtemedisin

•  Immunterapi/symbioseterapi med 
mørkefeltsmikroskopi, Polysantest 
og koagulert blodtest

•  Irisanalyse
•  Fotsoneterapi
•  Øreakupunktur

Fjerde året starter praksis med em-
net Biopatisk strategi og intern- og 
ekstern klinisk praksis. I intern kli-
nisk praksis har studentene pasien-
ter på skolen med veileder tilstede, 
og i ekstern klinisk praksis har de 
pasienter i egen regi og leverer prak-
sisrapporter som skal godkjennes 
før den siste avsluttende eksamen. 

VEKS og klinikkdrift er emner 
det siste året. Innen VEKS får de 
blant lære om vitenskapsteorier, 
medisinsk etikk og kommunikasjon 
mellom terapeut og pasient. I kli-
nikkdrift fokuseres det på det prak-
tiske aspektet vedrørende det å åpne 
klinikk. I det store og hele er dette 
en omfattende og gjennomarbeidet 
utdanning som skal gjøre studente-
ne rede til å starte egen praksis. 

Vi har spurt tre av studentene om 
hvordan det har vært å studere hos 
Tunsberg Medisinske Skole, Inger 
Hilde Nilsen fra Tønsberg, Hiwa Ma-
jid Rashid fra Suleimania i Kurdistan 
(Nord-Irak) og Tove Riise-Grastveit 
fra Stord.

Hvordan har det vært å studere ved 
Tunsberg Medisinske Skole?
Inger Hilde: Det har vært veldig 
interessant og givende å studere ved 
TMS. 

Skolen har en moderne og oppda-
tert digital nettskole som fungerer 
utrolig bra. Der har vi alt pensum 
tilgjengelig, oppgaver og studievei-
ledninger i tillegg til mye ekstrastoff 
som relevant forskning, fordyp-
ningslitteratur m.m. Nettskolen er 
også meget enkel å bruke. Vi har 
eget forum hvor vi kan stille spørs-
mål og diskutere ting, noe som har 
vært nyttig. Jeg synes lærerne har 
vært flinke til å besvare spørsmål på 
forum og kommer raskt med tilba-
kemeldinger. 

Selve klasseromsundervisningen 
på skolen har vært gjennomsnittlig 
en helg i måneden og har stort sett 
vært veldig bra og nyttig. Selv om 
man kan lese seg til mye på nettsko-
len, er det nyttig å komme sammen 
og få en dypere forståelse for stoffet.

Tove: Det har vore greit å ha til-
gang til alt pensum på nett, og det 
var enkelt og oversiktlig å finne fram.  
På forum kunne ein stille spørsmål 
og få raskt svar på det ein lurte på, 
både av lærarar og medstudentar.

Hiwa: Studiet ved TMS har vært 
veldig bra tilrettelagt på den måten 
at alt det stoffet som vi skal kunne, 
ligger tilgjengelig for oss på nett-
skolen. Dette i tillegg til at lærerne 
hele tiden er tilgjengelig (via forum 
og epost), gjør at det har vært greit 
å følge studieprogresjonen. Jeg føler 
at lærerne og skolen har fulgt meg 
spesielt godt opp, siden jeg har hatt 
litt utfordringer språkmessig. Det 
var heller ikke så enkelt å være 100 
% i arbeid samtidig med studier. 
Jeg er utdannet landmåler fra mitt 
eget land (Kurdistan i Nord-Irak), så 
faget var helt nytt for meg. Jeg slet 
mye i starten. Etter min mening, må 
man ha både mot og sterk pågangs-
vilje for å klare dette som fremmed-
språklig. 

Kan du trekke frem noen av studiets 
fag som du synes har vært spesielt 
interessante?

Inger Hilde: Alle fagene har vært 
interessante og til sammen gitt en 
fin helhet. En helhet som søker å 
finne den bakenforliggende årsak til 
helseplager i stedet for bare å foku-
sere på enkeltsymptomer, slik vestlig 
medisin ofte gjør. Jeg synes spesielt 
kost og ernæring, irisanalyse og øre-
akupunktur har vært spennende fag. 

Tove: Som utdanna sjukepleiar var 
mykje av dette pensumet nytt for 
meg, og det meste syntes eg var inter-
essant. Det å kombinere kunnskapen 
frå skulemedisinen med naturmedi-
sin ser eg som veldig nyttig. Eg har 
likt alt og ser at ein må ha kunnskap 
om alle faga som me har hatt for å få 
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ein heilskap. Eg er veldig glad og stolt 
over at eg har tatt denne utdanninga.

Hiwa: Det å ha fått en helhetlig 
forståelse for faget naturmedisin og 
biopati, har vært veldig nyttig og in-
teressant. Det at alt henger sammen. 
Ellers synes jeg kost og ernæring er 
veldig spennende. Jeg ser at mange 
av mine venner og bekjente som 
kommer fra andre land, spiser helt 
feil i forhold til det de bør spise, og 
som gir dem mange unødvendige 
helseplager. Dette er noe jeg kunne 
tenke meg å fokusere på i fremtiden.

Har du fått mange gode venner i løpet 
av studietiden?

Inger Hilde: I min klasse har 
miljøet vært svært godt og alle har 
vært faglig engasjerte. Jeg har fått 
mange gode venner i klassen som jeg 
kommer til å holde kontakten med i 
fremtiden. 

Tove: Skulemiljøet synes eg har 
vært veldig bra. Eg som har måtte 
overnatta på hotell har fått god kon-
takt særlig med dei andre som og 
har overnatta på hotell. Me har hatt 
mange gode diskusjonar, delt mykje 
erfaringar, gått ut å ete saman og hatt 
det kjekt saman.

Hiwa: I starten var det mye for 
meg å sette seg inn i. Ikke bare 
stoffet og måten å studere på, men 
også et helt nytt og fremmed miljø 
med mennesker jeg ikke kjente fra 
før. Jeg ble imidlertid tatt godt imot i 
klassen, jeg er jo den eneste mannen 
blant mange hyggelige kvinner. Jeg 
har fått mye hjelp og støtte av de an-
dre i klassen. Alle lærerne har også 
vært imøtekommende og behjelpe-
lig. Alt dette har gjort studietiden og 

arbeidskravene lettere. Vi har hatt 
mye hygge og glede i studietiden, og 
jeg kommer garantert til å savne det!

Tenker du at studiet har gitt deg god 
kompetanse til å starte egen praksis 
som biopat?

Inger Hilde: Studiet har gitt meg 
et godt grunnlag for å starte min 
egen praksis. Jeg jobber nå som 
sykepleier og kommer i starten til 
å kombinere begge utdanningene 
mine. 

Drømmen er å kunne bruke all 
tiden på biopatien. Jeg ser at det 
kan være svært nyttig å ha en syke-
pleierutdannelse – også i min jobb 
som biopat. Det å ha et godt faglig 
grunnlag innen grunnmedisin er 
viktig når man skal behandle og gi 
råd til andre mennesker. 

Tove: Ja det føler eg. Eg har allereie 
hatt fleire klientar til biopatisk kon-
sultasjon og opplever at det går veldig 
bra, klientane er i hvert fall nøgde.

Hiwa: Selvsagt, uten tvil!

Har naturmedisinske fag som biopati 
en plass i fremtiden tror du?

Inger Hilde: Jeg håper at biopati 
kommer til å spille en større rolle i 
fremtiden. I en fremtid med økende 
antibiotika-resistens og problemer 
med å behandle vanlige infeksjoner, 
håper jeg at flere får øyene opp for å 
behandle sykdom på en mer naturlig 
og helhetlig måte, enn det helsevese-
net gjør i dag. Biopatien kan bidra til 
dette. Innen biopatien fokuseres det 
også på at klienten må bidra selv når 
det gjelder å få bedre helse gjennom 
varig endring av livsstil og kosthold. 
Dette tror jeg er viktig. 

Tove: Eg som har jobba på medi-
sinsk poliklinikk ser kor mange pa-
sientar som kommer til undersøking 
og som dei ikkje finn noko feil på. Dei 
blir overlatt til seg sjølve med utsegn 
som til dømes at IBS (irritabel tarm) 
er noko ein berre må leva med. Her 
kan me biopater gjera ein god jobb 
med å hjelpa dei til ein betre livskva-
litet. Det kosthaldet som blir anbefalt 
no fra det offentlege, med meir plan-
tebaserte fett (omega 6) og mindre 
metta fett kan og gje meir betennelse 
og infeksjonar. Det er viktig å få fram 
viktigheita av balansert kost med 
gode vitaminer og mineralar, sunne 
fettsyrer (og de metta fettsyrerene) 
og rein giftfri mat som er nyttig for 
dei gode tarmbakteriene. Antibioti-
karesistens og resistente bakteriar er 
og eit viktig område der biopater kan 
hjelpe til for å motverke ei skadeleg 
utvikling. Kostholdsveiledning er ein 
viktig ting i vårt arbeid.

Hiwa: Biopati er et helhetlig be-
handlingssystem som kan påvirke 
helsen til mange mennesker. Behand-
lingsmetoden er god og trygg ved 
behandling av ufarlige infeksjoner, 
og vil kunne bidra til minsket bruk 
av antibiotika. Noe som er i tråd med 
det myndighetenes ønsker. Det at 
biopati kan redusere bruken av anti-
biotika, vil da redusere fremveksten 
av antibiotika-resistens. Siden vi også 
anbefaler økologisk mat og produk-
ter, vil det påvirke det miljøet vi lever 
i. Alt dette vil kunne påvirke våre 
vaner og forståelse av økosystemet 
og matproduksjon i fremtiden. 

Vi ønsker hele klassen en flott 
fremtid som naturterapeuter. 

frideaas@online.no

’’       Det ligger mye arbeid bak et NOKUT-godkjent studium, og det var 
med stolthet vi tok imot studenter høsten 2013. Mange synes nok at 4 
år er lang tid å studere, men når siste året er på hell, er det mange som 
lurer på hvor tiden ble av. Tiden har gått fort. I den tiden studentene har 
studert, har de tilegnet seg, ikke bare en god faglig kompetanse, men 
også etablert et nytt miljø med gode venner og fremtidige kolleger. 
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ANNONSE

NÅ ER IKKE BENA 
EN PLAGE LENGER
I jobben som Henning hadde siden han 
var 17 år, sto han veldig mye. Begge 
knærne ble etter hvert helt utslitt, og 
måtte byttes ut. Det har ikke vært helt 
problemfritt.

Wonder Legs™ tabletten hjelper deg å opprettholde en normal 
funksjon av vener og kapillærer. Den unike kombinasjonen av 
bioaktive næringsstoffer i hver tablett lindrer følelsen av trette 
ben, som man får etter å ha stått eller sittet i lang tid. 

De svenskproduserte tablettene inneholder ekstrakter fra 
fransk maritim furubark, rødvinsblader og svart pepper, samt 
vitamin C. 

Fransk maritim furubark hjelper 
med å opprettholde en normal 
venøs funksjon, og C vitamin bi-
drar til å opprettholde en normal 
produksjon av kollagen og en 
normal funksjon av blodkar.

DERFOR ER WONDER LEGS SÅ EFFEKTIVT!

JOBBEN SLET UT BENA MINE, MEN

www.newnordic.no

Online Store

Henning, som har 
passert 80 år, er 
fortsatt en aktiv og 

frisk mann. Han har jobbet i 
dagligvarebransjen i hele sitt 
liv, og ble til slutt tvunget til å 
bytte ut sine slitte knær. 

Det ble ikke helt som forven-
tet, for etterpå fi kk jeg proble-
mer med kriblinger i bena.

-Det var skikkelig ubehagelig 
og jeg kjente at min normalt 
høye livskvalitet fi kk seg en 
knekk.

Er skeptisk av natur
- Kona mi leste om et kosttil-
skudd i ukebladet, og spurte 
om jeg hadde lyst til å prøve 
det. Jeg er egentlig ganske 
skeptisk, men hun fi kk som 
vanlig overtalt meg. Allerede 
etter noen få dager begynte 
jeg å merke resultater fra ta-
blettene. Nå har jeg tatt dem 
i noen måneder og tør rett og 
slett ikke slutte. 

- Jeg nyter livet som pen-
sjonist sammen med kona 
mi. Hver dag tar vi en lang 
spasertur, og dessuten spiller 
jeg golf to ganger i uken. Jeg 
anbefaler Wonder Legs til alle, 
- det er et fantastisk produkt.

FOTO: PRIVAT . NEW NORDIC

IVRIG TURGÅER: - Siden jeg begynte å ta 
Wonder Legs hver dag, har jeg kunnet være 
med kona mi på tur igjen.

Undersøkelser av 
furubark fra områder 
rundt Middelhavet
Forskere har testet de natur-
lige planteforbindelsene 
fra furubark i mer enn 200 
undersøkelser. 27 av dem er 
spesielt testet for virkning 
med hensyn til å støtte op-
punder funksjonen til vener 
og kapillærer.

Flere vitenskapelige 
tidsskrifter har offentlig-
gjort resultatene, slik at det 
er tilgjengelig for annet 
helsepersonell. Dette er 
resultater du kan stole på.

TIL KVINNER OG MENN 
Wonder Legs™ får du kjøpt hos 
Life, Sunkost, VITA, H Natur-
kost og på www.newnordic.no

For spørsmål, ta kontakt med
New Nordic på tlf: 69 25 73 00.

er tilgjengelig for annet 
helsepersonell. Dette er 
resultater du kan stole på.

TIL KVINNER OG MENN 
Wonder Legs
Life, Sunkost, VITA, H Natur-
kost og på www.newnordic.no

For spørsmål, ta kontakt med
New Nordic på tlf: 69 25 73 00.



Høgskolen for Helhetsterapi ble star-
tet som Helsepraktikerskolen i 1982 
av Inger Marie Stang. Inger Marie 
hadde bakgrunn som lærer. Av egen-
interesse ønsket hun å lage en skole 
for alternativ behandling. 

Skolen ble startet med fagene: er-
næring, pedagogisk kinesiologi, fot- 
soneterapi, aromaterapi, øreakup-
unktur, meridiandrenasje, lymfe- 
drenasje, antroposofisk medisin og 
vannbehandling. 

Skolen hadde tilholdssted i Oslo 
på forskjellige steder i løpet av sko-
lens levetid. I 1985 tok Inger Maries 
datter Randi Hellebust over skolen 
og videreutviklet den. Hun tok inn 
Touch for Health som diagnostise-
rings og behandlingsverktøy. Hun 
utviklet ernæring til å bli et eget fag. 
Skolen ble lagt ned i 2015. 

Skolens fagområdene har endret 
seg gjennom årene, og de senere 
års helhetsterapeuter ble uteksa-
minert med følgende fag: ernæring 
oppdateret med nyere forskning og 
opplæring i offentlige retningslinjer, 
aromaterapi, Touch for Health, pe-
dagogisk kinesiologi, øreakupunk- 
tur, fotsoneterapi, dr Bachs bloms-
termedisin og meridiandrenasje.

I tillegg til de naturmedisinske 
behandlingsformene har helhetste-
rapeuter utdannelse innen vestlig 
medisin og VEKS-fag. 

Av helhetsterapeuter utdannet 
etter 2002 kreves avlagt fagoppgave 
(tidligere hovedoppgave) i helhetste- 
rapi, mens det av terapeuter utek-
saminert før 2002 ble krevd gjen-
nomført undervisning og bestått 
eksamen i alle medisinske fag og 

alle behandlingsfag i henhold til 
fagplanen. 

Helhetsterapiforbundet oppstod 
som en naturlig følge av skolen. Det 
hele startet i 1983 da elevene søkte 
om å kunne stå på den første Hel-
semessa på Sjølyst. For å kunne ha 
stand på denne messa laget elevene 
loddsalg for å betale for plassen de 
trengte. De som var med der, husker 
sikkert lange køer utenfor lokalet 
der elevene tilbød noen minutters 
øreakupunktur. Det hører med 
til denne historien at messa ble 
arrangert for og av tann- og helse-
medisinere og helhetsterapeutene 
var de eneste representantene for 
alternativ medisin. På denne tiden 
ble også forbundet stiftet med egne 
etiske regler og i tråd med offentlig 
myndigheters krav. Helhetsterapi-

Helhetsterapi inn som ny faggruppe i NNH

A K T U E L T  |  S O L V E I G  H .  B J E R K V O L D  H E L H E T S T E R A P E U T  M N N H 

Landsmøtet i Helhetsterapiforbundet gjorde for en tid tilbake vedtak om å avvikle 
organisasjonen, og anbefalte sine medlemmer å søke opptak i NNH.  De to organisasjonene 
har i lengre tid hatt samtaler om tilpassing, der respekt for både historie og fagkompetanse 
stod sentralt.  Resultatet av prosessen er at helhetsterapeutene nå kan organisere seg som 
faggruppe i NNH, og at godkjenning i andre terapifag blir gitt etter individuell vurdering. 

Avviklingsstyret til Helhetsterapiforbundet. Fra venstre Marianne Bakke, 
Lise Haug, Solveig Bjerkvold og Grete S. Larsen.
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Helhetsterapeut Heidi R. Moholt.

Helhetsterapeut Solveig H. Bjerkvold.

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

forbundet utviklet seg på denne måten til å bli et fullverdig 
forbund som blant annet har vært medlem av SABORG 
en periode. 

Forbundets styre de siste årene, og som fortsatte som 
avviklingsstyre, er Lise Haug, leder, Marianne Bakke, 
kasserer, Solveig H. Bjerkvold, sekretær og Grethe Lar-
sen, styremedlem. 

En helhetsterapeut godkjent av  NHH, Norsk Høyskole 
for Helhetsterapi, har mange verktøy å bruke i behand-
lingen. Grunnplattformen i behandlingen er kinesisk 
medisinsk filosofi. Helhetsterapiens styrke er bredden 
i behandlingsformer som gir terapeuten muligheten til 
å bygge opp et behandlingsopplegg tilpasset hver enkelt 
person. Personer som kommer til helhetsterapi, er i alle 
aldre og med fysiske, psykiske og/eller ernæringsmessige 
plager eller problemstillinger. Helhetsterapeut er ikke en 
beskyttet tittel, noe som gjør at alle som vil kan kalle seg 
helhetsterapeut. Som nevnt innledningsvis behersker 
helhetsterapeuter kinesiologi, aromaterapi, øreakup-
unktur, fotsoneterapi, meridiandrenasje, dr Bachs 
blomstermedisin og ernæringsveiledning.

  solveig.bjerkvold@vikenfiber.no
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Matintoleranse og tarmflora 
 – mye mer enn cøliaki
Symposium i Karl 
Reichelts ånd

Lab1s årlige symposium 
ble avholdt fredag 9. juni, – 
dedikert til minnet om Karl 
L. Reichelt som gikk bort 29. 
oktober 2016.  Han fikk gleden 
av å få oppleve at hypoteser 
han fremmet for 20-30 år 
siden endelig blir akseptert 
i mange miljøer. Forskning 
har bekreftet mange av hans 
ideer om sammenhenger 
mellom matvareintoleranse, 
peptider og tarmflora. 

Symposiet samlet rundt 150 delta-
kere og diskuterte problemstillinger 
rundt mikrobiomet, gluten, irritert 
og lekk tarm, samt hva tester kan 
fortelle om hvilken betydning dette 
har for den enkelte. Ifølge arrangøre-
ne har det skjedd en dreining når det 
gjelder bakgrunnen til deltakerne. 
Under de første symposiene var det  
en overvekt av terapeuter som ikke 
var autorisert helsepersonell. Etter 
hvert har det blitt et større innslag 
av leger. Inntrykket er at disse kom-
mer på grunn av de behovene deres 
pasienter har til annen oppfølging 
enn det som inngår i det offentlige 
helsevesenet.

Mikrobiomet
Der vi tidligere bare snakket om 
tarmflora som sammensetningen av 
de ulike mikroorganismene som be-
finner seg tarmen, brukes nå begre-
pet mikrobiomet som en motsats til 
det humane genomet.  Mikrobiomet 
kan være summen av alle gener fra 

mikrober som lever i hver enkelt av 
oss. Vi har fått vårt eget mikrobiom 
dels fra vår mor, og dels fra omgivel-
sene. Sammensetningen blir påvirket 
av hvordan vårt eget human-genom 
er satt sammen, men også av bruk 
av antibiotika, probiotika og diett. 
Mikrobiomet har så stor innvirkning 
på hvordan vi fungerer, både når 
det gjelder kroppslige funksjoner og 
hvordan vi oppfører oss, at mange 
mener at det må ansees som et eget 
organ. Størstedelen av vårt mikro-
biom befinner seg i tarmen. 

Glimt fra årets symposium
Startforedraget ble holdt av profes-
sor Robert Yolken fra John Hopkins 
University School of Medicine. Han 

diskuterte sammenhengene mellom 
psykiatriske lidelser, tarmhelsen og 
mikrobiomet. Spesielt refererte han 
til forskning fra Sheppard Pratt stu-
diene (om psykiske lidelser). De fin-
ner forskjell i sammensetningen av 
tarmfloraen mellom kontrollgrupper 
og de med psykiske lidelser. For schi-
zofreni er tendensen en økning av 
mikroorganismer som transporterer 
lipider og sukker samt en reduksjon 
av energimetaboliserende. Når de 
har forsøkt å finne sammenhenger 
mellom kosthold og psykiske lidelser 
er det spekemat og mani som skiller 
seg ut. Yolken mener at dette mest 
trolig skyldes tilsetningen av nitrat/
nitritt. Effekter av spekemat som er 
laget ved tradisjonell røyking, er ikke 
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undersøkt nøye nok til at vi vet om 
det finnes sammenhenger også der. I 
Sheppard Pratt-studiene har de også 
sett på om det finnes en sammen-
heng mellom bruk av antibiotika og 
utløsning av psykiske lidelser. Igjen 
finner de den klareste sammenhen-
gen når det gjelder mani. Videre har 
de forsket på bruk av probiotika etter 
schizofreniutbrudd. Dette  ser ut til 
å hjelpe pasienten å komme tilbake 
til et normalt liv raskere, selv om de 
psykiske plagene pasienten rappor-
terer ikke nødvendigvis blir borte. 

Erik Hexeberg, kjent som «lavkar-
bolegen», delte sine erfaringer når 
det gjelder bruk av laboratorietester. 
Flere av pasienthistoriene gjaldt 
pasienter som ikke responderte 
på lavkarbodiett, og hvor senere 
laboratorietester viste at det var 
intoleranse for melkeprodukter som 
var pasientens hovedproblem. For å 
belyse hvor vanskelig det er eller kan 
være å finne den enkelte pasients 
problem, fikk vi se laboratorietest fra 
en pasient som hadde utslag på det 

meste. Dersom en matvaregruppe 
forårsaker lekk tarm, vil dette som 
oftest medføre testutslag på mange 
andre matvarer. Dag Tveiten fra 
Lab 1 var inne på det samme i sitt 
åpningsinnlegg. Testene kan bare gi 
oss analyseresultatene, mens vi tera-
peuter må tolke disse for hver enkelt 
pasientene det gjelder og legge opp 
behandlingen.

Tanker etter symposiet
I ly av den siste tids diskusjon om at 
vi naturterapeuter har en tendens til 
å overdiagnostiserer våre pasienter, 
finner jeg dette symposiet både lære-
rikt og interessant. Jo mer kunnskap 
vi som terapeuter har, jo bedre vil 
vi være i stand til å vurdere et te-
stresultat, uansett om det gjelder en 
laboratorietest eller et resultat gitt av 
maskiner vi bruker i vår praksis. En 
test som gir et tydelig utslag, vil ikke 
i seg selv kunne fortelle om grunnen 
til dette utslaget. Det er kun tera-
peutens forståelse av hvordan testen 
fungerer, sammenstilt med forstå-

else av vår menneskelige biologi og 
den enkelte pasients bakgrunn (arv, 
livsstil, sykdom m.m.) og nåværende 
livssituasjon, som kan gi grunnlag 
for å stille diagnose og legge opp et 
behandlingsopplegg.

Lab 1s symposium bidrar til at de 
som bruker laboratoriets tester for-
står disse bedre, og lærer terapeuter 
som ikke bruker tester, hvorfor be-
handlingsopplegg som fungerer for 
enkelte, ikke fungerer for andre med 
samme symptom.

post@trinehamnvik.no

’’  Dersom en 
matvaregruppe 
forårsaker lekk 
tarm, vil dette 
som oftest 
medføre testutslag 
på mange andre 
matvarer. 

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  
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Innledning
Nøkkelord: Kroppen som et hele. 
Tanker, følelser og kropp

Som helhetsterapeuter, akupunktø-
rer og etter hvert psykoterapeuter 
med egen praksis, har vi en evig 
søken etter større forståelse for kom-
pleksiteten hos den enkelte klient. Vi 
har tilegnet oss en stor kunnskaps-
base gjennom utdanning og fordyp-
ning i flere fag, og ikke minst den 
erfaringsbaserte kunnskapen fra 
hver våre praksiser gjennom 30 år.

Vi treffer daglig mennesker med 
uforklarlige symptomer som hem-
mer dem i hverdagen. De fleste har 
vært hos lege flere ganger, og i noen 
tilfeller kan det stilles diagnose, 
mens andre blir gående med sine 
symptomer av følelsesmessig eller 
kroppslig karakter uten å vite hva 
som er årsak. Vi mennesker har en 
iboende søken etter en mening med, 
eller en forståelse av hva som skjer 
eller har skjedd (G. Kjønstad).

Når kropp og sjel viser andre 
retninger
Et symptom eller ubehag er et signal 
fra kroppen som krever oppmerks-
omhet. Å ta seg selv på alvor er å lytte 
til signaler kroppen gir i tanke, følelse 
og kropp. Et symptom er, eller kan 
være, mer eller kanskje noe helt an-
net enn det som vises eller oppleves 
av klienten.

Vår erfaring er at mange av de 
symptomer klientene oppsøker oss 
for, kan være et resultat av trau-
matiske opplevelser, ti tross for at 
symptomene ved første øyekast kan 
virke helt udramatiske. Symptomer 
som er forårsaket av for eksempel 
stress i hverdagen, slipper lettere og 
er mer håndterlige enn det som er 
forårsaket av traumer eller tidligere, 
vanskelige opplevelser (F. Ruppert).

Nyere forskning viser at uforklar-
lige symptomer kan ligge dypere og 
være mer komplekse enn som så. 
Blant annet kan mors følelser og opp-
levelser i svangerskapet bli overført 
til fosteret, og forskning sier at det 
også er mulig å arve våre forfedres 
traumer. (In utero, film Kathleen 
Man og Stephen Gyllenhaal)

Traumer
Ordet traume er latinsk og betyr 
skade/sår.

Tidligere var det legene og me-
disinen som eide begrepet traume, 
dette for å skille mellom sykdom 
og skade. Gjennom utvikling og 
forskning ser en at begrepet traume 
også omfatter den psykiske delen 
hos mennesket. Først ble begre-
pet brukt om mentale traumer, et 
brudd i det mentale. Etter hvert har 
det kommet et sterkt fokus også på 
tanker og følelser.

Et traume = skade, brudd mellom 
tanke og følelse (M.Raundalen).

Så, - et traume er ikke hva som 
skjer med oss, men det som skjer i 
oss og hva det gjør med oss.

De forskjellige kategorier av trau-
mer klassifiseres som;

Eksistensielle traumer oppstår i 
situasjoner som blir livstruende, – 
der individet ikke lenger har noen 
mulighet til å verne seg mot et annet 
menneske, et dyr eller en naturhen-
delse. Reaksjonen som oppstår der 
og da, er en kraftig mobilisering og 
spenning i hele kroppen, noe som er 
nødvendig for å håndtere situasjo-

Frigg Valla. Nina Skaug.

Kroppens hus
 Traumer og embodiment
Kroppen lever og er, jeg.
Kroppen er mitt hus, har 
rom der jeg oppholder meg,
beskyttelse den gir,
har kunnskap, og vet 
hva som må gjøres, 
når jeg åpner mine dører,
for det avstengte 
og vonde i meg.
Sjelen sitter ikke i hjertet 
eller et annet sted, sjelen 
min sitter i hele meg,
i hver en celle, i min kropp
«jeg er jeg»
Mitt hus
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nen. Om disse spenningene forblir 
i kroppen og ikke slipper taket, kan 
det medføre helseproblemer, også 
mange år i ettertid. Det kan plutselig 
oppstå et angstanfall, en depresjon, 
et fysisk uforklarlig symptom eller 
lignende. Symptom som oppstår et-
ter mange år oppleves som uforståe-
lige og skremmende, men er et signal 
i den forstand at symptomet egentlig 
er en spenning og en beskyttelses-
mekanisme som trådte i kraft da 
hendelsen skjedde (F. Ruppert).

Tapstraumer oppstår når vi mis-
ter en person vi har en dyp emosjo-
nell tilknytning til; som for eksempel 
en sønn eller datter, en ektefelle eller 
annen nær familie, ved død eller 
skilsmisse. Barn som mister sine 
foreldre, og spesielt mor før 20 års 
alder, er også utsatt (F. Ruppert).

Symbiose og 
tilknytningstraumer
Felles for disse hendelsene eller situ-
asjonene er at de foregår over tid, at 
situasjoner gjentar seg eller at man 
lever i et miljø som er skadelig.

Nyere forskning viser at mors 
følelser i svangerskapet har stor 
betydning for barnet også i voksen 
alder (In Utero). Å leve sammen med 
traumatiserte foreldre kan føre til 
overføring av traumet til barnet. Å 
leve i et miljø hvor undertrykkelse, 
vold, omsorgssvikt eller misbruk er 
en del av hverdagen, gjør at mennes-
ket, voksen eller barn, forhindres i å 
utvikle seg fritt og å få utnyttet sitt 
eget potensial. Det finnes  en lang 
liste over hva som leder til utvikling 
av et eller flere traumer (F. Ruppert).

Men, det viktigste av alt er det 
enkelte individs opplevelse av si-
tuasjonen.

Personer som har, eller har blitt 
påført, en eller flere traumer, mobi-
liserer og får et spenningsforhold i 
tanke, følelse og kropp. 

Kroppen er i forsvar, og det dan-
nes overlevelsesstrategier som er 
hensiktsmessig der og da. Overle-
velsesstrategiene bærer vi med oss, 
og de kan bli til mønstre som etter 

hvert blir det normale, uten at de 
fungerer godt.

Det intersubjektive blir sterkt 
affektert, og samspillet med andre 
mennesker kan bli en stor utfor-
dring. Dette kan manifestere seg 
som skam, vanskeligheter i disku-
sjoner, samarbeid og selvutfoldel-
se. Brocas-området i hjernen har 
ansvar for å oversette erfaringer til 
ord.  Dette området kobles ut ved 
påvirkning av traumer og kan forår-
sake ordløshet hos svært artikulerte 
mennesker i møte med traumer.

Følelsene blir erstattet av en kro-
nisk aktivert frykt i det limbiske 
system. Dette kan forårsake frykt 
for ikke å bli trodd, frykt for ikke å få 
støtte, frykt for å være til bry, og re-
sultatet er ofte at den traumatiserte 
vender seg innover og trekker seg til-
bake, noe som resulterer i isolasjon 
(M. Taylor).

Når en situasjon oppfattes som 
noe kjent av negativ karakter, vil den 
delen av hjernen som er uten logisk 
tanke eller sunn fornuft, ta kontroll. 
Responsen blir overlevelsesstrategi-
er som har fungert tidligere. Hjernen 
glemmer ikke for å beskytte oss, vi 
blir et offer for egne reaksjonsmøn-
stre.

Når situasjonen roer seg og per-
sonen er på trygg grunn, kommer 
fortvilelsen og en angriper seg selv 
med nok et nederlag som tynger 
skuldrene.

Embodiment
Det er ikke noe indre eller ytre. For 
det som er innenfor er utenfor. Jo-
hann W. von Goethe (1749–1832.

Embodiment er et relativt nytt be-
grep i den psykologiske verden. Det-
te er et sentralt begrep som viser til 
at kroppen er medvirkende i blant 
annet tenkning og hukommelse. 
Embodiment viser til en filosofisk 
posisjon som vektlegger kroppen 
som biologi, materie og som et psy-
kologisk fenomen. Begrepet peker 
på vår kroppslige væren-i-verden, 
at vi sanser, erfarer og lever (F. 
Skårderud).

Gabor Mate og Rupert er pionerer 
i den senere tids forskning innen 
traumer og deres påvirkning på oss 
som et hele. De sier blant annet at for 
hver følelse vi fortrenger eller under-
trykker, vil det skapes en ubalanse i 
blant annet immunsystemet eller i 
hormonsystemet.

Kroppen har fått lite oppmerks-
omhet ved psykiske belastninger og 
lidelser. Ofte skilles psykiske lidelser 
og fysiske plager, og sees ikke som 
deler av en enhet med gjensidig på-
virkning.

Mange mennesker opplever seg 
selv i deler. For eksempel identifise-
res tanker, følelser, bilder, ord og så 
videre som mentale prosesser, mens 
noe som oppleves problematisk og 
stressende for kroppen, blir identifi-
sert med noe utenfor kroppen.

Når et menneske ikke har kontakt 
med hele seg, kan personen oppleve 
ubehag i en eller annen form, følel-
sesmessig eller kroppslig (J. Kepner). 
Noen mennesker lar fornuften styre 
og stenger av for følelser og kropp. 
Andre lar følelsene styre og glem-
mer fornuft og kropp.

Noen eksempler:
Kvinne med utslett over hele krop-

pen. Fastlegen foretok undersøkelser 
uten å finne noen årsak. Problemet 
var utfordringer i jobben, og hun 
skiftet jobb og utslettet ble borte.

Ung kvinne med kraftig hodepine, 
konsentrasjonsproblemer, betennel-
ser i muskulatur, psykiske utfordrin-
ger. Mange utredninger over lang tid 
i det offentlige helsevesen. Problemet 
var en meget traumatisert barndom.

Kvinne med gjentagende bihule-
problemer. Mange antibiotikakurer. 
Problemet viste seg å være store 
følelsesmessige utfordringer.

Når hendelser overskrider terske-
len for hva den enkelte makter å ta 
inn, stenger vi av og går i forsvar. Vi 
stenger av, og opplever motstand i 
alle deler, tanker, følelser og kropp. 
Kroppen reagerer med å holde 
pusten, spenninger forplanter seg i 
kroppen, adrenalin pumpes ut i blo-
det og vi er klar for kamp eller flukt. 
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Om spenningene forblir i kroppen, 
fryses de og blir kroniske over tid. 
Kroppen glemmer den naturlige 
måten å reagere på, og den utvikler 
signaler som fysiske smerter og psy-
kososiale lidelser.

Når vi fortrenger noe og skaper nye 
mønstre, vil det opprinnelige fortsatt 
ligge i kroppen uten å være bearbei-
det. Vi tilpasser oss, men kroppen vil 
og sier noe annet (J. Zinker).

The missing pieces
Det er viktig her å poengtere at den 
enkelte person innehar sin identitet, 
det vil si sin historie og sitt liv. Dette 
er personens unike eget.

Ved terapi skal vi som terapeuter 
ha respekt for personens erfaringer 
og egne oppfatninger av forhistorien 
og hva som har skjedd.

Under terapi kan det dukke opp 
vonde minner og historier fra tidli-
gere. Vi som terapeuter kan da hjelpe 
til med å bringe det gamle fra der 
og da til her og nå. Det å bearbeide i 
nåtid, og å være med i prosessen når 
kroppen viser vei, bidrar til at man-
ge brikker faller på plass. Ved å gjøre 
en ny oppdagelse og få forståelse for 
det som har vært uforklarlig, ska-
pes innsikt, refleksjon og en større 
trygghet for veien videre.

Konklusjon
Vi har søkt å belyse kompleksiteten 
i følgene av å ha vært utsatt for trau-
mer og i det å forstå eller forholde 
seg til det uforståelige som skjer i 
kroppen. 

Vi har ønsket å påpeke hvor viktig 
det er å ha hele kroppen i fokus ved 
behandling. 

Når vi jobber med et fysisk problem, 
kan det ligge en psykisk belastning 
fra fortid til grunn, eller omvendt, et 
fysisk traume blir en psykisk belast-
ning.

Vi avslutter med et sitat fra en 
meget klok mann, Dr James Kepner 
sier; It can only be cured by a therapy 
that views the person as a whole and 
does not itself identify the problem as 
occuring in a part. 

Vår forståelse av dette utsagnet er 
viktigheten av å se personen som et 
hele, med tanker, følelser og kropp. 
At problemet må kureres med terapi 
som ser personen som en helhet.

Ergo; erfaringer former kroppslig 
materie.

Vi viser til kurskalender NNH.
niskaug@online.no

frigg.valla@gmailcom
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www.bailine.no

SMERTE OG SLANKEKLINIK

Ring 815 21 777 for GRATIS prøvetime
i nærmeste Bailinesalong

DIREKTE KONTAKT med dine muskler

Nytt yrke? 
Vi søker kvinner som vil eie sin egen helse- og treningssalong, snakk med oss om ledige områder eller salonger som er for salg.
Er du interessert i personlig utvikling, kosthold og trening, da kan dette være noe for deg. 
Ta kontakt med Charlotte Bai på tlf. 922 50 487 for en uforpliktende samtale

Marie ble gravid og fikk en aldeles skjønn datter for snart 5 år 
siden. Men da gikk vekten også opp. Hun har siden slitt med over-
vekt og smerter, men klarte å ta tak i det for godt og vel 1 år siden. 
Hun startet hos oss i januar 2016,  Med Bailine fikk hun hjelp med 
smertene sine. Hun forteller at hun var så anspent at hun flere 
dager gruet for å gå ut av sengen, det verket overalt. 

Etter hvert slapp de verste smertene taket, hun ble gladere, og det 
ble lettere for henne og følge opp med kostholdet. Når Marie var på det største var hun 
egentlig aldri sulten, og hun hadde ingen faste måltider. Men når hun først spiste kunne hun 
spise veldig mye, og stoppet ikke. Det første vi gjorde var å innføre 3 faste måltider.

I Bailine underviser vi i kosthold tilpasset din forbrenningstype. Vi er alle biokjemisk unike, 
og har på grunnlag av genetiske og arvelige faktorer behov for forskjellige næringsstoffer. 
Spiser du etter din forbrenningstype, vil kroppen komme i balanse, være i stand til å utnytte 
næringen i maten optimalt, og stille seg inn på den vekten du skal ha.

Marie bestemte seg for å følge et kosthold hvor det passet å holde orden på kaloriene. Hun 
trengte å være under full kontroll, og for henne ble dette den letteste veien. Hun lastet ned 
en app som hjalp henne med tellingen, og hun sluntrer ikke unna, men veier og måler alt hun 
spiser. Det gjør hun til dags dato. Marie har også alliert seg med sin nærmeste familie. De 
støtter henne, heier på henne og hjelper henne.

Bailine har vært en
enorm pådriver for den
fremgangen jeg har hatt
Jeg har fått bedre bevegelighet og opp-
nådd en fin vektreduksjon. Jeg har med 
hjelp av Bailine Asker blitt kvitt kroniske 
smerter og fått livet mitt tilbake

Jeg har også innarbeidet 
gode rutiner for faste 
måltider. Med Bailine og 
mitt tette støtteapparat 
fra familien, har jeg fått 
en livsstil jeg stortrives 
med. Og tenk; jeg løper! 
Det er helt vilt! Hvis noen 
hadde fortalt meg dette 
for et halvt år siden, 
hadde jeg ledd godt.” 
Jeg takker Bailine for 
å ha gitt meg livet og 
hverdagen tilbake, og jeg 
anbefaler Baiine til alle! 
Hilsen Marie Strand

Til sammen har hennes

målbevissthet gitt fantastiske resultater!

Resultat fra første besøk 06.01.16

til siste måling 04.04.17:

30.1 kg ned og 190 cm mindre

i sammenlagte mål

Marie før bailine
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For høye kolesterolverdier kan imid-
lertid ofte ha en sammenheng med 
en usunn livsstil. Røyking, overvekt, 
høyt blodtrykk og inaktivitet øker 
risikoen for høyt kolesterol og for å 
utvikle hjerte- og karsykdommer. 
Forskning viser at daglig tilskudd av 
plantesteroler kan ha store positive 
konsekvenser i disse tilfellene.

Foruten personlig lidelse er det 
knyttet enorme årlige kostnader til 
behandling av hjerte- og karsykdom-
mer. I Europa lever det anslagsvis 31 
millioner mennesker over 55 år med 
for høyt kolesterol. I en ny rapport 
utarbeidet av det kjente analyseby-
rået Frost & Sullivan, konkluderes 
det med at man årlig kan spare over 
5 milliarder Euro ved å tilby denne 
gruppen et daglig tilskudd på 1,7 
gram plantesteroler1.

Omfattende forskning har vist at et 
daglig inntak på 1,5–3,0 gram plan-
testeroler, senker kolesterolinnholdet 
i blodet. Det er gjort over 200 stu-
dier på plantesteroler og kolesterol. 
Tidsskrift for Norsk Legeforening 
konkluderer også i en artikkel med 
at inntak av 2–3 gram plantesteroler 
om dagen er assosiert med opptil 10 
% reduksjon av totalkolesterolnivået 
og 1–15 % reduksjon i LDL-kolesterol 
nivå2.

Virkemåten er enkel. Planteste-
roler og kolesterol har en lignende 
biologisk struktur og konkurrerer 
om opptaket fra tarmen. Med plan-
testeroler blir mindre kolesterol 

tatt opp i blodet, og mer utskilt fra 
kroppen. Plantesteroler finnes også 
naturlig i matvarer som vegetabilske 
oljer, nøtter, brød og kornprodukter. 
Et normalt kosthold gir et inntak på 
200–300 mg om dagen. Det er ikke 
nok til å ha noen betydelig innvirk-
ning på kolesterolnivået. 

Kunstig tilsatte plantesteroler i 
mat, som for eksempel margarin, 
er blitt ganske vanlig for å kunne 
hevde at produktet er hjertevennlig. 
Man bør imidlertid være klar over 
at plantesteroler som er tilsatt i mat, 
som oftest er bearbeidet og i for 

små mengder til å ha den ønskede 
effekt. Kosttilskudd med tilstrekkelig 
mengde plantesteroler er tilgjengelig 
i alle helsekostbutikker over hele lan-
det. Plantesteroler har ingen kjente 
bivirkninger.

erling@nn-s.no

Referanser
1https://www.mynewsdesk.com/uk/
ingredient-communications/documents/
fse-phytosterols-full-report-67083 
2http://tidsskriftet.no/2000/09/aktuelt-
problem/forekomst-av-plantesteroler-i-
kostholdet-og-plantesterolers

Kolesterol er som kjent et svært 
viktig fettstoff for kroppen, og 
helt essensielt i en rekke vitale 
kroppsfunksjoner. Mennesker 
som har et godt aktivitetsnivå, 
et normalt sunt kosthold, og 
som for øvrig ikke hører til noen 
risikogruppe, behøver heller ikke 
engste seg for litt høyt kolesterol. 

Ny rapport:

Færre hjerteinfarkt med plantesteroler
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Hurdalsjøen Recoverysenter

Hurdalsjøen Recoverysenter - en del av HELSEFORETAKET INCITA AS  -  post@incita.no  -  Sentralbord: 66 92 64 00  -  www.incita.no

Et Recoverybasert behandlingstilbud 
innen rus og psykisk helse
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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

“Vi tar mål av oss til å bli landets 
grønneste apotek med et stort 
utvalg naturlegemidler, og ikke 
minst en imøtekommende og 
vennlig betjening”

Bjarne Brudeli, Apoteker  

• Stort utvalg homeopatika på lager
• Vi sender over hele landet
• Rask levering
• Sentral beliggenhet i Oslo

Balder Apotek
Munchsgt. 7 - 0165 Oslo
Tlf:  22 60 40 01
Fax: 22 60 40 02
post@balderapotek.no 

Åpningstider:  man til fre  8.30 – 17.00



Salget vil vare fra 25. mai til 30. juni 
– eller så langt lageret rekker.

Sommersalg

30 % på all probiotika

Mer enn en fiskeolje

San Omega-3

SE OGSÅ VÅRE ANDRE PROBIOTISKE BLANDINGER! DET FINNES EN FOR ALLE!

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

www.sanbiota.no

20%

30%

SanBiota 

Prisendring på 100g probiotika fra 1. Juli. – Kr 398,-

Møt sommeren med 
god magefølelse!



• Hver seng og madrass spesialtilpasses din kropp
• Sengen gir optimal liggekomfort og trykkavlastning

• Green Sleep’s sovesystem bidrar til at du får mer av den viktige  
dypsøvnen, samt bedre blodsirkulasjon i rygg, nakke og hofter

• 100% pustende, naturlige og økologiske materialer
• Ingen syntetiske materialer, springfjærer eller metaller

• Alt er håndlaget – vi leverer alle størrelser 

Madrassmaterialet består av 
100% økologisk rågummi 
«Hevea Brasiliensis», som er 
naturlig antibakterielt.

Flexsystemet i sengebunnen tilpasses 
din kropp: Myk, medium eller fast.

Madrassen tilpasses kroppen din 
ved hjelp av tre lag, tre soner og tre 
fastheter: Myk, medium eller fast.

Sengebunnene er laget av 
bøk. Velg mellom: Insert, 
sitter eller electro.

Ring  97 99 84 00 så gjør vi en avtale om demo!
Showroom: Kjelsåsveien 114, 2.etg., 0491 Oslo

www.greensleep.no

Madrasser koster 

fra 5 300,- 

Sengebunner fra

1 900,- 
Er det mulig å sove 30% bedre?

Fordelaktige priser – rett fra produsent!

B-BL AD • Returadresse: NNH, Skippergata 9,  0152 OSLO




