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-der terapeuter, leger og forskere møtes

Meld deg på og få med deg interessante foredrag og drøfting
av aktuelle spørsmål innen naturmedesin!
Hvorfor og hvordan forske på naturmedisin? – Nye metoder for
diagnostisering og behandling – Samspill kropp og sinn
– En leges fortelling om å gå på den smale veien.
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www.nnh.no/
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Paneldebatt: Hvilken plass skal naturterapi ha i norsk helsevesen?
Eskild Bakken Eskild Bakken har drevet praksis med akupunktur og
kinesiologi i perioden 2000 – 2010. Han er også utdannet sivilarkitekt,
og har i tillegg utdannelse fra universitet i medisin, psykologi og filosofi.

Mikhail Bazanov Gjennom mange års forskning i Russland og

Norge har Mikhail Bazanov utviklet et unikt behandlingssystem som er
basert på den matematiske metoden av projektiv geometri. Han benytter i hovedsak termofotografering som diagnostisk hjelp og dokumentasjon, og vakumterapi som behandlingsmetode.

Jon Hustad Journalist og forfatter. Han har blant annet arbeidet i

Klassekampen, vært forskningsredaktør i Morgenbladet og har fra 2009
arbeidet i Dag og Tid. Hustad er utdannet historiker med hovedfag i
amerikansk Kina-politikk etter Koreakrigen.

Magnus Aronsen er førsteamanuensis og underviser i medisinske fag for stedlige studenter og veileder nettstudenter både på
medisin grunnfag og ernæring ved Bjørknes Høyskole. Magnus forsker
i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Han interesserer seg særlig
for sykdomsmekanismer ved hjertesvikt, og har i den sammenheng et
økende fokus på ernæringsrelaterte temaer.
John Petter Lindeland NNH-leiar. Har arbeida heiltid som

homøopat og soneterapeut ved Nøtterøy Naturmedisinske Center sidan
1988, og er i dag tilsett i 50% stilling som styreleiar i NNH. Han er også
medlem av Strategiutvalget. John Petter Lindeland har skrive ei rekkje
artiklar i ulike publikasjonar, og har vore redaktør for Naturmedisinsk
antologi som kom ut i 2014.

Ketil Størdal

Har jobbet som lege siden 1991, og er i dag leder i barnelegeforeningen.
Han er spesialist i pediatri, og har de siste årene hatt delt stilling som
barnelege og forsker ved Sykehuset Østfold, og som forsker ved
Folkehelseinstituttet.

Frauke Musial Frauke Musial er professor i helsetjenesteforskning
- alternativ behandling ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Institutt for Samfunnsmedisin, UiT, The Arctic University of Norway. Hun er utdannet psykolog
med fokus på psykobiologi og psykofysiologi og ble utnevnt som Norges
første professor innen alternativ behandling i 2015.
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Tina Margareta Nilssen

Er klassisk pianist, og har en rekke tilleggsutdannelser innen fysiske og
mentale fag for å forstå hvordan kroppen og psyken fungerer. Hennes
drivkraft har vært å bygge en bro mellom nyeste vitenskap innen kropp,
psyke og hjerne, og overføre dette til å gi enkle redskaper som musikere
kan vokse på maksimalt.

Geir Flatabø - vinner av Brobyggerprisen 2017.

Geir Flatabø mistet i 2016 sin legelisens fordi han bruker kontroversielle
metoder i behandling av blant annet autisme. Betydning av riktig
kosthold står sentralt. Geir Flatabø har hatt sitt virke som lege i Ulvik
i Hardanger.

Jan Ivar Røssberg

Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved
Seksjon for Behandlingsforskning (SEB) ved Oslo universitetssykehus.
Han er siden våren 2018 også leder for Fagrådet ved NAFKAM. Han har
for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingstiltak hos personer med alvorlige psykiske lidelser.

Lidia Ivanova Myhre, Generalsekretær i NNH

Lidia er utdannet kunst- og kulturformidler ved Universitetet i
Tromsø og har fra tidligere en mastergrad i musikk fra Bulgarian State
Conservatory. I 2018 fullførte hun Master of Management med
spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse ved
Handelshøyskolen BI.
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