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Nasjonalt forskningssenter innen 
komplementær og alternativ 
medisin (NAFKAM) foreslår 
følgende to setninger tatt inn 
i regjeringserklæringen:

•	Regjeringen	vil	styrke	forskning	og	
informasjon om effekt og
sikkerhet ved alternativ behandling 
slik at pasienter også på dette områ-
det sikres muligheten til trygge valg. 

•	Regjeringen	vil	utrede	om	“Lov	om	
alternativ behandling mv” og den 
øvrige reguleringen av dette behand-
lingstilbudet tilfredsstiller nåværen-
de behov for myndighetskontroll og 
pasientsikkerhet.

Vi foreslår disse to punktene fordi:
1. Norge har aktive pasienter som 
skal ha et mangfoldig, likeverdig til-
bud av helsetjenester uavhengig av 
bosted og økonomi. Både pasiente-
nes trygghet og valgfrihet i det totale 
helsemarked skal ivaretas, og deres 
lidelser skal tas på alvor.

2. Det er samtidig en utfordring at 
norske pasienter årlig bruker om lag 
4,7 milliarder kroner på alternativ 
behandling, all den tid det ikke fore-
ligger tilstrekkelig forskningsbasert 
kunnskap om effekten og sikkerhe-
ten av den.

3. I det gjeldende regelverk stilles 
det ingen medisinskfaglige krav til 
registrerte alternative behandlere 
i Brønnøysundregisteret. I tillegg 
foregår samhandling mellom alter-

nativ behandling og helsevesen nes-
ten utelukkende via pasientene selv. 
Utfordringene ved slik samhandling 
ble dessverre ikke omtalt i Sam-
handlingsreformen. Til sammen kan 
denne situasjonen true norske pasi-
enters behandlingssikkerhet.

4. Informasjon, kvalitetssikring og 
medbestemmelse er sentrale begre-
per for at pasienten skal føle trygghet 
i sykdomssituasjoner. Sett i forhold 
til lovverket, tilbudet og bruken, er 
befolkningen i for stor grad prisgitt 
informasjonen om alternativ be-
handling gitt av behandlerne selv og 
media.

Den beste forutsetningen for nor-
ske pasienters trygghet og valgfrihet 
er dermed å sikre at individet har til-
gang på forskningsbasert, balansert 
kunnskap om effekten og sikkerhe-
ten også ved alternativ behandling. 

Vi stiller oss til disposisjon for vi-
dere dialog om dette politikkområ-
det dersom det er ønskelig.

Med vennlig hilsen,
Vinjar Fønnebø

Professor i forebyggende medisin
Direktør, Nasjonalt 
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Kortikosteroidpreparater brukes som in-
halasjon ved astma, eller intranasalt ved 
rhinitt (snue/allergi) og ved nesepolyp-
per, melder Statens legemiddelverk� 

Preparatene virker lokalt på slimhin-
ner i luftveier og nese� Imidlertid kan 
de også absorberes og gi systemiske 
bivirkninger, særlig ved bruk av høye 
doser og ved bruk over lengre tid, skriver 
legemiddelverket� Hyperaktivitet, søvn-
forstyrrelser, angst, depresjon og ag-
gresjon er sjeldne bivirkninger ved kor-
tikosteroider som gis i form av inhalasjon 

eller via nesen� Det er imidlertid godt 
kjent at kortikosteroider som gis i form 
av injeksjon eller tabletter, kan forårsake 
alvorlige bivirkninger og barn er sær-
lig utsatt� Nå har europeiske legemid-
delmyndigheter nylig utredet problem-
stillingen og anbefaler at preparatomtale 
og pakningsvedlegg for alle slike prepa-
rater oppdateres med informasjon om 
at de kan også forårsake psykiske og 
atferdsrelaterte bivirkninger�

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ 
psykiske-bivirkningerved-astmamedisin/

Bivirkninger ved bruk av kortikosteroidpreparater

VInjar Fønnebø, Direktør i NAFK AM


