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■ Det heteste temaet er om det fin-
nes holdbar vitenskapelig dokumen-
tasjon for at alternative behandlings-
former virker. Mange ser et paradoks 
i at alternativ behandling til tross for 
mangelfull dokumentasjon omsettes 
for milliardbeløp årlig. 

Det diskuteres også om alternative 
behandlere er seriøse aktører i helse-
markedet. I ulike nettfora har mange 
og ofte anonyme deltakere moret seg 
over hvor «lettlurte» og «dumme» 
brukere av alternativ behandling 
er. Men, mangler det ikke en vik-
tig stemme i debatten? Hva mener 
brukerne av alternativ behandling 
egentlig selv? 

Årsaken til at brukerne er lite syn-
lige i debatten kan være sammensatt. 
Bruk av alternativ behandling skjer 
på den enkeltes initiativ, og brukerne 
identifiserer seg ikke nødvendigvis 
med hverandre. 

Enkeltpersoner som har stått fram 
som «fornøyde brukere» har opplevd 
latterliggjøring og negative karakte-
ristikker i nettfora og avisinnlegg. 
I et slikt scenario kan forskning på 
brukerperspektiver gi nye innspill i 
debatten. Jeg vil i denne kronikken 
belyse alternativ behandling sett fra 
brukernes ståsted, basert på egen og 
andres forskning. Sitater fra en pasi-
ent og Norsk forening for allmenn-
medisin er hentet fra den nye boken 
Alternative veier, skrevet av Tove 
Kruse og undertegnede.

hvorfor alternativ behandling?
Bruk av alternativ behandling kan 
henge sammen med misnøye med og 

manglende tillit til det offentlige hel-
sevesenet. Dette kan skyldes erfarin-
ger med feilbehandling, bivirkninger 
eller sviktende kommunikasjon. I 
andre tilfeller prøver pasienter alter-
nativ behandling fordi helsevesenet 
ikke har gode behandlingstilbud til 
dem. Dette gjelder for eksempel en 
del pasienter med kroniske lidelser. 
En pasient med kronisk utmattelses-
syndrom skriver i Alternative veier: 
«Det eneste konkrete tilbud jeg har 
fått underveis, har vært sovemedi-
sin eller beroligende. I beste mening, 
sikkert». 

Bruk av alternativ behandling kan 
også knyttes til folks ressurser. Stu-
dier viser at brukere har god utdan-
ning og grei økonomi. Folk flest har i 
dag tilgang til behandlingsinforma-
sjon ikke bare via leger, men også via 
internett, bøker, alternative behand-
lere og sine sosiale nettverk. 

Brukere av alternativ behandling 
er ofte praktisk orienterte. Ved å 
vurdere alternative behandlingsfor-
mer i tillegg til helsevesenets tilbud 
utvider de sin «verktøykasse».

Bruk av alternativ behandling kan 
også henge sammen med en oriente-
ring mot et helhetlig syn på kropp, 
sykdom og helbredelse. En del pasi-
enter sier at de føler seg passivisert 
i møtet med helsevesenet, og at de 
har erfart at alternative behandlere 
vektlegger deres totale og indivi-
duelle situasjon, og ser pasientens 
egeninnsats som en naturlig del av 
behandlingen.

 
Kunnskap om risiko er nødvendig
Mange brukere forteller om positiv 
effekt knyttet til bruk av alternativ 
behandling, og har tenkt nøye over 
fordeler og ulemper. Samtidig viser 
forskning at brukere vet lite om mu-
lige bivirkninger og annen risiko. For 
eksempel kan enkelte naturmidler 
som mange regner som «naturlige og 
ufarlige» ha bivirkninger i seg selv, 
eller utgjøre en risiko når de kom-
bineres med legemidler. Både pasi-
enter, helsepersonell og alternative 
behandlere trenger mer kunnskap 
om risiko ved alternativ behandling.

 
Brukerperspektivet er viktig! 
Leger bør kjenne til pasienters be-
grunnelser for å velge alternativ 
behandling, og legge til rette for 
god kommunikasjon om mulige 
fordeler og risikoer. Norsk forening 
for allmennmedisin har lest pasi-
enthistoriene i Alternative veier, og 
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responsen deres viser at mange le-
ger tar brukerperspektivet på alvor: 
«Fordi vestlig medisin har vært så 
teknologisk og naturvitenskapelig 
forankret, kan leger av og til miste 
det syke mennesket av syne. Vi ser 
den bioteknologiske medisinens be-
grensning og pasientenes ønske om å 
lete etter løsninger andre steder der 
vi så langt ikke strekker til. Vi ønsker 
velkommen en moderne humanis-
tisk og naturvitenskapelig medisin 
med evne til kritisk refleksjon i mø-
tet med menneskelig lidelse og med 
åpenhet mot det ukjente, og arbeider 
aktivt for det».

Den offentlige debatten om alter-
nativ behandling har dreid seg om 
manglende påviselig klinisk effekt, 
alle pengene som er i omløp, og 
manglende kompetanse og etikk hos 
enkelte alternative behandlere. Kan-
skje bør brukernes begrunnelser for 
bruk av alternativ behandling her-
etter trekkes inn i debatten? Mange 
brukere føler i liten grad at den ofte 
polariserte offentlige debatten om 
alternativ behandling er relevant for 
dem: Fra deres ståsted må fagfolk 
gjerne diskutere på TV. Imens er de 
selv ute i helsemarkedet og leter et-
ter løsninger for sine helseplager. 

Slike aktive pasienter stiller nye 
krav til det offentlige helsevesenet 
ved at de inkluderer alternative be-
handlingsformer i sin bruk av helse-
tjenester. Brukerperspektivet bør i 
langt sterkere grad løftes frem både 
i den offentlige debatten og i fors-
kning og undervisning.  

anita.salamonsen@uit.no

’’  Vi ønsker velkommen 
en humanistisk og 
moderne natur-
vitenskapelig medisin 
med evne til kritisk 
refleksjon. Jeg har nylig bistått et medlem i en 

sak om merverdiavgift� det har vært 
mange andre tilfeller de siste årene 
hvor regnskapsførere ikke har satt 
seg godt nok inn i regelverket som 
gjelder for alternative behandlere, ek-
sempelvis ved at de ikke har kjent til 
at momsfritak er knyttet til registre-
ring i Register for utøvere av alternativ 
behandling i Brønnøysund� I etterkant 
av denne ferske saken og mange an-
dre vil jeg gi følgende tips vedrørende 
regnskapsførere til naturterapeuter� 

Den næringsdrivende/
oppdragsgiver er ansvarlig
det er risikabelt å hvile på tanken om 
at «min regnskapsfører sørger for at 
alle mine forhold vedrørende skatt, 
avgifter mv er ivaretatt og jeg slipper 
å bekymre meg for dette»� Skatt øst 
i Oslo sier at de har mange saker hvor 
regnskapsførere har gjort feil, men 
at oppdragsgiver er ansvarlig og en-
der opp med å måtte betale dyrt� det 
er oppdragsgiver som eventuelt må 
søke erstatning for sitt tap gjennom 
regnskapsførerens ansvarsforsikring 
– hvis han da har en�

regnskapsfører og 
ansvarsforsikring
det er ikke lovfestet at en regnskaps-
fører skal ha ansvarsforsikring, men 
bransjeorganisasjonen for regn-
skapsførere - NARF - krever at deres 
medlemmer har ansvarsforsikring� 
En ansvarsforsikring kan dekke even-
tuelle tap som oppdragsgiver påføres 
dersom regnskapsføreren gjør feil� 
Men i et tilfelle hvor regnskapsføre-
ren ikke har gjort sin oppdragsgiver 
oppmerksom på at momsfritak er 
knyttet til det aktuelle registeret i 
Brønnøysund og oppdragsgiver må 

etterbetale moms, anses ikke dette 
som et tap og regnskapsførerens an-
svarsforsikring vil ikke dekke dette� 
Oppdragsgiver selv er ansvarlig for å 
kjenne til aktuelle lover og regler�

lov om offentlig autorisasjon av 
regnskapsførere er fra 1999
denne loven hindrer ikke at ikke-auto-
riserte tilbyr sine tjenester� I et slikt til-
felle må oppdragsgiveren vite at han/
hun tar en risiko� En ikke-autorisert 
regnskapsfører kan tenkes å gå under 
jorden dersom Finanstilsynet, politiet 
eller andre stiller spørsmål til lovlighe-
ten av virksomheten� Oppdragsgiverne 
risikerer da å miste alle avleverte do-
kumenter og bilag og vil da få store pro-
blemer med å sette opp regnskapet� 
dette sier Finanstilsynet har skjedd� 

finanstilsynets 
konsesjonsregister
de som er autorisert skal alltid benyt-
te tittelen autorisert regnskapsfører 
eller autorisert regnskapsførersels-
skap� Hvis din regnskapsfører ikke 
bruker denne tittelen eller du av andre 
grunner ønsker å undersøke om din 
regnskapsfører er autorisert, så kan 
du gå inn på Finanstilsynets nettsted 
og søke i konsesjonsregisteret som 
du finner i menyen på venstre side� 
Hvis du bruker et regnskapsførersel-
skap (for eksempel et aksjeselskap) 
søker du på firmanavn eller organisa-
sjonsnummer� dersom du bruker en 
regnskapsfører som driver sin virk-
somhet i enkeltpersonforetak må du 
søke på personnavn, ikke firmanavn 
eller organisasjonsnummer�  

Mer informasjon finner du på www�
finanstilsynet�no og www�narf�no 
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