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a K T u E l T

På kontaktforum 14. februar var det 
deltakere fra minst 7 forbund som 
står utenfor SABORG. Dette bør 
bety at SABORG har en viktig rolle 
for vår bransje, hvorfor velger da så 
mange forbund velger å stå utenfor 
SABORG?

Flere medlemsorganisasjoner
Norsk Homeopaters Landsforbund 
(NHL) gikk ut av SABORG for noen 
år siden, men kom inn igjen i begyn-
nelsen av året. Ifølge styreleder Tore 
Fosso så skyldes det at alle retninger 
innen alternativ medisin/komple-
mentær medisin blir angrepet fra 
ulike hold. Derfor er det, ifølge ham, 
viktig at vi står sammen med de som 
jobber for samme sak. 

– Tilgangen på homeopatiske 
medisiner har blitt vanskeligere. 
Pasientenes rett til å velge behand-
ling blir begrenset. Utvalget av 
homeopatiske medisiner og potenser 

er begrenset selv om vi fortsatt får 
det meste vi trenger. Nosoder som 
er svært viktige i klassisk homeopati, 
er ikke å få kjøpt uten registrerings-
fritak. Dette går ut over den behand-
lingen våre pasienter får, sier Fosso.

Fagkrav knyttet til  
registerordningen?
Flere av forbundene som var til 
stede (Akupunkturforeningen 
og Norges Naprapatforbund) 
har jobbet aktiv for autorisasjon. 
Ifølge Norske Naturterapeuters 
Hovedorganisasjons generalsekretær 
Lidia I. Myhre har den naturmedisin-
ske sektor en stor bredde. NNH har 
for lengst innsett at autorisasjon i 
dagens situasjon ikke er realistisk, 
noe de politiske signalene bekref-
ter. NNH er opptatt av pasientsik-
kerhet og mener at å innføre felles 
grunnmedisinske fagkrav knyttet til 
registeret er veien å gå for den natur-

medisinske sektoren. En slik ordning 
vil øke pasientsikkerheten innenfor 
de etablerte terapiformene, og ikke 
kun enkelte terapiformer. Pasienten, 
som i dag ikke klarer å skille mel-
lom de ulikes kompetansenivå, vil 
da lettere skille mellom behandlere 
som har en beskyttet tittel «regis-
trert terapeut» og andre som vil stå 
utenfor denne ordningen på grunn 
av manglende kompetanse.   

Repetisjonskurs
Vibeke Brems forteller at Bowen 
Norge mener det er viktig at det stilles 
fagkrav til foreninger som er oppført 
i registerordningen, slik at publikum 
får et seriøst inntrykk av de registrer-
te terapeuter og foreninger. De stiller 
høye kompetanse krav til sine med-
lemmer og oppfordrer medlemmene 
til å ta VEKSfag samt grunnmedi-
sin. Etterutdanning er veldig viktig 
for Bowen Norge. De krever repe-

SABORGs  
rolle i vår bransje

MEDLEM IGJEN: Styreleder Tore Fosso fra NHL sammen med NNHs 
styreleder John Petter Lindeland. Tidligere var begge forbundene i 
SABORG, NHL har vært ute en stund – men har blitt medlem igjen i 
løpet av året. 

TO FORBUND: Representanter fra to forbund som er medlem av SABORG: 
Jan Haug, leder av Enhetsterapiforeningen og Vibeke Brem, medlem av 
Bowen Norge.
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tisjonskurser hvert år i de tre første 
årene etter utdannelse og deretter 
er det obligatorisk repetisjonskurs 
annethvert år for alle medlemmer. 
Grunnen til dette er at de ønsker 
gode og trygge terapeuter som har 
kompetanse til å hjelpe klienter med 
en bedre livskvalitet. Bowen Norge 
er medlem av SABORG fordi de er 
en liten forening, og de ønsker derfor 
å stå sammen med andre foreninger. 
Det er viktig med kontaktforum, slik 
at bransjen kan møtes og utveksle 
erfaringer.

Bør SABORG bestå?
John Hetlelid fra Norges 
Landsforbund av Homøopraktikere 
(NLH) har ofte vært skeptisk i sine 
uttalelser om SABORG. På spørsmål 
om hvilken holdning de har i dag til 
SABORG og kontaktforum, henviser 
han til Homøopraktikeren 0118 hvor 
det står:

«Bør SABORG bestå? NLH 
mener det, men da må det være 
en helt ny start. Gamle handlings-
planer og konsensus må skrinleg-
ges. Tremannsutvalget som driver 
SABORG i dag er en god start. 
SABORG må bli samlende og arbei-
de som et kontaktledd overfor myn-
dighetene på en helt annen måte 
enn de har arbeidet de siste år. 
Organisasjonene som blir SABORG 
må ha styringsrett på en helt annen 
måte enn i dag. Det er utøverorga-
nisasjonene som skal styre sin utvik-
ling, ikke SABORG. SABORG kan 
være kontaktledd med myndighetene 
og en formidler til organisasjonene. 
Da kan SABORG bestå og bransjen 
som helhet vil blomstre.»

Videre sier Hetlelid at det er rett 
at NLH er mer åpen for at det kan 
stilles visse fagkrav til registerord-
ningen utover de fagkrav som NLH 
har til noen av terapiformene, for 

eksempel de som ikke har basalfag. 
Bakgrunner at NLH i lengre tid har 
prøvd å påvirke Helsedirektoratet 
for å ta et større ansvar for å skil-
le registrerte og uregistrerte utøve-
re. Det har ikke lykkes å få dem 
med på dette. Flere diskusjoner og 
mailer med Nafkam og Professor 
Vinjar Fønnebø har vært utslagsgi-
vende for at NLH har endret stand-
punkt. NLH og Nafkam er enige om 
at det må være overgangsordnin-
ger for dem som allerede er regis-
trert. Diskusjonen har vært om å få 
Helsedirektoratet med på å nedsette 
en arbeidsgruppe bredt sammensatt 
av utøverorganisasjoner og ellers 
kyndige personer til å lage forslag til 
fagkrav som alle parter kan leve med 
og som vil styrke registerordningen 
og pasientsikkerheten.

Til�tross�for�at�mange�organisasjoner�for� 
terapeuter�som�kommer�inn�under�lov�om�
alternativ�behandling�ofte�kommer�med�
skeptiske�uttalelser�om�SABORG,�samler�
arrangementene�til�SABORG�deltakere�fra�
forbausende�mange�forbund�som�står� 
utenfor�SABORG.�

Fortsetter neste side  >>>

RESSURSER: Sigrun Kirkeberg, tidligere generalsekretær av NNH,  
ledet styringsgruppen i SABORG i 2017,  er nå varamedlem i styrings-
gruppen. Vinjar Fønnebø, tidligere direktør for NAFKAM og var med-
lem av Aarbakkeutvalget. Anders R. Jensen, daglig leder i NMF – har 
vært en viktig ressurs for SABORG igjennom mange år.

FAGKRAV: Representanter fra to forbund hvor fagkrav er viktige, Mariann 
Fuglerud, leder av Norges Naprapatforbund som står utenfor SABORG, og 
NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre – NNH er medlem av SABORG.
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Om fagkrav til healere
Melinda Merunada fra Nordic 
Healing Association mener det er 
viktig med fagkrav fordi det vil øke 
både klientsikkerhet, kommuni-
kasjonsferdigheter, terapeutiske 
ferdigheter, faglig kunnskap, prak-
tiske ferdigheter og kompetanse som 
behandler. Hun forteller at organi-
sasjon ble opprinnelig stiftet fordi 
det var andre healingorganisasjoner 
som mente at det kun var evnene 
som var viktig, og at det ikke var 
viktig med noen fagkrav, utdanning 
eller krav for opptak som medlem, 
hvilket de syntes var feil og derfor 
trengte en ny fagorganisasjon som 
ivaretar dette bedre.

Turid Dahlen Thofte, leder for 
Norsk Spiritualistisk Forbund (NSH) 
forteller at for deres healere er etikk og 
lover veldig viktig. Hvis de pålegger en 
healer å ta medisin grunnfag blir det 
helt feil. De har ikke lov til å stille diag-
noser og de spør alltid om klienten 
har vært hos lege. «En healer er bare 
en mellommann mellom klientene og 
åndeverden.»

Hvor er SABORG på vei
– SABORG har vært gjennom noen 
vanskelige år med mye motgang og 
det var nødvendig å skifte strategi, sier 
Anders Jensen, daglig leder av Norges 
Massasjeforbund (NMF). På repre-
sentantskapsmøtet for ett år siden 
stemte NMF for en styrt avvikling av 
sammenslutningen dersom man ikke 
fikk til konkrete resultater i løpet av 
det året som har gått. Nå ser de at dette 
har ført til en mobilisering ikke minst 
i forhold til arbeidet med å knytte 
fagkrav til Registerordningen. Dette 
arbeidet er svært viktig for NMF, og 
dersom SABORG gjør en god jobb 
her vil SABORG få full støtte fra dem 
videre. Ifølge Anders Jensen er det 
viktigste er å bruke SABORG som 
en spydspiss for den seriøse delen 
av bransjen. De organisasjonene som 
ikke ønsker å forplikte seg i forhold 
til fagkrav for sine utøvere får heller 
finne andre arenaer for samarbeide.

Kursendring
SABORG har gjort en kursendring 
ifølge Sigrun Kirkeberg som var leder 
av SABORG fram til kontaktforumet. 
Hun mener det er riktig at vi nå pri-
oriterer å få på plass fagkrav knyttet 
til registerordningen. Det har vært 
et spennende og givende år, selv om 
styringsgruppen fikk et strengt man-
dat av generalforsamlingen for et år 
siden: Få til noe, eller vi legger ned 
SABORG! Det kravet er oppfylt. Store 
deler av bransjen - også de som pri-
mært ønsker autorisasjon - ser det er 
viktig at bransjen som helhet får et 
bedre omdømme. Utfordringen blir 
å oppnå enighet om fagkrav, for her 
er det store sprik både hva angår inn-
hold og nivå. Det beste ville være 
om Helse- og omsorgsdepartementet 
HOD nedsetter et utvalg som i sam-
arbeid med bransjen ser på denne og 
andre utfordringer. SABORG ønsker 
også å få finansiert og igangsatt et 
klageorgan som SABORG utredet 
for flere år siden. Det er lagt ned et 
betydelig arbeid i utredning av ret-
ningslinjer for et felles klageorgan for 
alternativ behandling. Foreløpig har 
det ikke vært mulig å finne frem til en 
finansieringsløsning for et slikt organ.

Å opprettholde og videreføre den 
gode dialogen med HOD er ifølge 
Sigrun Kirkeberg det viktigste for 

SABORG fremover. Videre å få hel-
seforvaltningen og helsepolitikerne til 
å se at forskrift knyttet til Registeret 
for utøvere av alternativ behandling i 
Brønnøysund, må endres. – Klarer vi 
ikke dette, vil vi fremover se at de som 
ønsker oss dit pepper’n gror, trygt kan 
fortsette å hamre løs på oss. Og bran-
sjen er ikke sterkere enn det svakeste 
ledd. Ennå viktigere er det at fagkrav 
knyttet til registerordningen vil ivare-
ta pasientsikkerheten bedre enn hva 
tilfellet er i dag, sier Kirkeberg.

Det viktigste fremover
Så hva mener det sist intredde 
medlemmet i SABORG er det vik-
tigste for vår bransje i de nærmeste 
årene? Tore Fosso (NHL) svar er:

•  Å spre positiv og saklig informa-
sjon om seriøse behandlere. Vi må 
treffe «folket på gata». Det er de 
som har den største makten til å 
påvirke politisk og som bruker oss.

•  Få ryddet opp i en jungel av 
behandlere som ikke har den fag-
lige kompetansen de bør ha for å 
behandle syke mennesker.

•  Jobbe mot politikere og bevisst-
gjøre dem på den nytten alternativ 
behandling kan gi.

redaksjon@nnh.no

HEALERE: Styrledere fra tre forbund som organiserer healere (NNH gjør også det!). Melinda 
Merunada (NHA), Ingunn Brattli (DNH) og Turid Dahlen Thofte (NSH)
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