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Foretakshovedverneombud i Vestre 
Viken og varaordfører i Hole kom-
mune Anita Haugland Gomnæs (Sp) 
mener fagkrav i grunnmedisin er helt 
nødvendig for å stå oppført som tera-
peut i Registeret for utøvere av alter-
nativ behandling. 

Etter undersøkelsen NNH gjorde 
tidligere i høst hos de politiske par-
tiene på Stortinget, har det kommet 
mange reaksjoner fra både intern- og 
eksternhold. En av de som reagerer er 
mangeårig Senterparti-politiker Anita 
Haugland Gomnæs, som også er vara-
ordfører i Hole kommune og hovedver-
neombud i Vestre Viken. Tidligere har 
hun jobbet som helsesekretær i både 
legesenter og legevakt.

Pasientsikkerheten svekkes
I undersøkelsen har Senterpartiet sen-
tralt kommet med en klar uttalelse: 
Det trengs en opprydning i Registeret 
for utøvere av alternativ behandling. 
Anita Haugland Gomnæs støtter fullt 
ut denne uttalelsen:

–Jeg støtter uttalelsen fra 
Senterpartiet sentralt. Dette er viktig 
både for å ivareta pasientsikkerheten 
og for at de seriøse aktørene skal få 
en plass og være en aktør i Norsk 
Helsevesen. Ved at vi tillater at aktører 
med manglende grunnmedisinsk kom-
petanse inn på dette markedet, er mitt 
syn at pasientsikkerheten svekkes. Ville 
vi satt oss i et fly hvor piloten hadde et 
weekend-kurs?, spør Gomnæs.

Skremmende
Videre reagerer hun på at Høyre ikke 
ønsker utredning av saken, og hun stusser 
på begrunnelsen til statssekretær i Helse- 

og omsorgsdepartementet, Anne Grethe 
Erlandsen. Erlandsen er som kjent imot 
innføring av minimumsfagkrav i grunn-
medisinske fag som en forutsetning for 
å registrere seg i Register for utøvere av 
alternativ behandling. 

–Det er skremmende at en statsekre-
trær i Helse- og omsorgsdepartementet 
har dette synet. Kan årsaken være at de 
ikke ønsker denne gruppen som en del 
av Norsk Helsevesen, og hvis de øker sitt 
kompetansenivå, så blir de er trussel? 
Ikke lett å skjønne hva argumentet er 
ellers, sier Anita Gomnæs og fortsetter:

–Jeg mener det er viktig at politiske 
partier kommer på banen, og at dette er 
et område som må reguleres i Register 
for utøvere av alternativ behandling. 
Hverken pasientene eller fagorganisasjo-
nene som setter fagkrav til grunnmedi-
sinske fag er tjent med dagens situasjon.

Glad for uttalelsen
Generalsekretær i NNH Lidia Ivanova 
Myhre synes det er godt å se at flere 
politikere, også på lokal plan, viser enga-
sjement:

–NNH har i mange år kjempet mot 
vindmøller når det gjelder innføring av 
grunnmedisinske og VEKS-fag i regis-
teret. Vi ser også at sentrale aktører 
som SABORG og NAFKAM ønsker det 
samme. Derfor er jeg glad for uttalelsen 
fra Anita Haugland Gomnæs, og jeg 
håper at politikerne snart tar til handling, 
sier Myhre. 

redaksjon@nnh.no

Anita Haugland Gomnæs, 
FOTO Hole kommune

Klar�tale�fra�varaordfører�i�Hole�kommune�

Viktig at det blir offentlige 
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