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NNH har i alle år arbeidet for pasi-
entsikkerhet, kompetanseheving og 
trygge rammer for terapeuten. For å 
kunne fortsette dette viktige arbeid 
trenger vi politisk bevissthet og hand-
ling til å løse dagens utfordringer. 
Dette er spesielt viktig for unge men-
nesker som vil velge terapeutyrket 
som helsenæring. 

NNH fortsetter påvirkningsarbei-
det rettet mot de politiske partiene 
på Stortinget, og vi vil følge nøye 
med hvordan politikerne har tenkt 
å løse dagens utfordringer i den 
naturmedisinske sektoren og legge 
til rette for en helhetlig satsing på 
forebyggende helse for alle. 

Men vi er også bekymret. Grunnen 
til vår bekymring er først og fremst 
knyttet til grunnlaget for rekruttering 
av unge mennesker som brenner for 
faget og ønsker å velge terapeutyr-
ket som sitt levebrød. La meg inn-
ledningsvis stadfeste at det er mange 
som studerer ved de godkjente natur-
medisinske skolene i landet, men det 
er absolutt plass til flere. Valget av 
terapeutyrket handler først og fremst 
om genuin interesse for faget og et 

ønske om å hjelpe mennesker med 
ulike plager til å takle hverdagen 
på en bedre måte. Men det hand-
ler også om å få trygge yrkesrammer 
som naturterapeut. Ikke minst hand-
ler det om yrkesstolthet. I en bransje 
hvor flere seriøse fagorganisasjoner 
sammen med SABORG jobber for å 
høyne fagkravene, finner vi også de 
som har valgt å stå utenfor. For de 
sistnevnte virker det som om fagkrav 
og pasientsikkerhet ikke er viktige for-
utsetninger for å utøve terapeutvirk-

somhet. Eksemplene er mange og de 
er godt synlig i landskapet. Dette er 
problematisk for både pasientene som 
benytter seg av alternativ behandling 
og for terapeutene i de seriøse fagor-
ganisasjonene. Dette burde også være 
problematisk for våre helsepolitikere, 
men vi kan ikke se klare indikatorer 
på bevissthet, prioritering og handling 
fra den politiske siden. 

NNH jobber for å fremme naturme-
disin og naturterapi – ikke som en 
erstatning, men som et supplement 
til annen medisinsk behandling, og 
til det beste for pasienten. Vi mener 
at bruk av naturmedisin og alternativ 
behandling som skjer i trygge for-
mer, og ivaretar pasientsikkerheten, 
kan bidra til redusert bruk av blant 
annet antibiotika og smertestillen-
de medikamenter der det er mulig. 
Det kan bidra til en bedre folkehelse 
hos befolkningen. NNH har i mange 
anledninger, direkte og indirekte, 
påpekt overfor ansvarlige politikere 
at tiden er for evaluering av Lov om 
alternativ behandling med forskrifter 
for lengst er moden. Dette vil tjene 
både pasientsikkerheten og tera-
peutyrket som helsenæring.   

Pasientsikkerheten, 
terapeutyrket og det 

politiske ansvar  
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