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Året har vært preget av stor aktivitet i NNH. 
Takket være tillitsvalgtapparatet, faggrup-
pene og alle gode krefter, har vi sammen 
oppnådd resultater: Fagseminarer, inter-
ne og eksterne møter, studieturer, konfe-
ranser der NNH har vært representert i 
både inn- og utland, god dialog med sko-
lene og arbeid med fagplaner, dialogmøter 
med representanter fra ulike fagmiljøer, 
møter med helsepolitikere på Stortinget, 
forskningsprosjekter med NAFKAM, del-
takelse i SABORGs arbeid, internasjonalt 
helseprosjekt som vi har fått EØS midler til, 
og mange andre aktiviteter. 

I år fikk NNH sine nye nettsider på plass, 
noe vi alle kan være stolt av. Trine Hamnvik 
og hennes team har gjort en formidabel 
innsats og fortsetter å jobbe med terapeut-
sidene som skal gi enda større informa-
sjons- og kommunikasjonsmuligheter for 
medlemmene. 

 
Til tross for alt vi har fått til, er vi på langt 
nær ferdig med arbeidet, og vi kommer til 
å fortsette med fullt trøkk også i 2018. Den 
første store samlingen blir NNHs landsmø-
te 9. mars med påfølgende fagseminar 10. 
mars, der markedsføring for naturterapeu-
ter er hovedtema. Videre skal vi fokusere på 
enda bedre dialog med flere pasientorgani-
sasjoner som vi startet i 2017. Vi skal også 
fortsette videreutviklingen av faggruppene 
og styrke samarbeidet med skolene. På den 
måten ønsker vi å fornye organisasjonen og 
legge til rette for at flere studenter invol-
verer seg i NNHs viktige arbeid. Vi skal 
jobbe for å få til flere forskningsprosjekter 

gjennom vårt samarbeid med NAFKAM, 
og vi skal jobbe for å ytterligere styrke 
kompetansen til våre medlemmer gjennom 
fagseminarer, kurs, konferanser og andre 
diskusjonsarenaer. 

Jeg vil spesielt nevne et initiativ som sentral-
styret og strategiutvalget i NNH har stilt seg 
bak: Tverrfaglig Naturmedisinsk Kongress 
i regi av NNH som planlegges gjennomført 
neste høst. Dette vil trolig være den største 
begivenhet i året som kommer. I tillegg skal 
vi, i tråd med NNHs næringsstrategi, styr-
ke bedriftskompetansen hos medlemmene 
gjennom et mentorprogram utarbeidet av 
innovasjonsselskapet The Wave som NNH 
samarbeider med. 

Dere har sikkert lagt merke til at 
Naturterapeuten har fått ny redaktør og 
grafisk designer.  Jeg vil benytte anled-
ningen til å takke den tidligere redaktør 
Helen T. Holm og grafisk designer Ingund 
Svendsen for den mangeårige innsatsen 
de har gjort, og ønske dem lykke til videre. 
Samtidig vil jeg ønske velkommen til den 
nye redaktøren Bente Wemundstad og gra-
fisk designer Stine Johansen. 

Til slutt ønsker jeg å takke alle som har 
bidratt i NNHs arbeid gjennom året, og på 
vegne av administrasjonen ønske alle våre 
medlemmer og samarbeidspartnere en rik-
tig god jul og et godt nytt år!  

Med vennlig hilsen
Lidia Ivanova Myhre
Generalsekretær NNH

Kjære 
medlemmer 
i NNH
Året�2017�er�snart�over.�Vi�kan�dermed�ta�med�oss�årets�
påfyll med erfaringer og kunnskap videre, og rette blikket 
mot nye utfordringer og muligheter. 


	_Hlk497141101
	_Hlk498345096
	_GoBack

