
Til Erna Solberg 

Hva kan Høyre gjøre nå?  

I snart 20 år har Høyre vært mitt parti. Som folkevalgt i to kommuner, og 
gjennom lokalpolitiske verv, har jeg sammen med mange dyktige partifeller 
kjempet for Høyre. I likhet med resten av teamet, har jeg i travle politiske tider 
prioritert partiet fremfor familie og venner, og gjort mitt beste for at vi skal 
lykkes sammen. Dette har jeg gjort fordi jeg har trodd på Høyre. Som født og 
oppvokst i et annet land, har jeg gjennom årene i partiet lært mye om politiske 
beslutningsprosesser i vårt demokratiske samfunn. Det har gitt meg mulighet til 
å bli kjent med mange flotte mennesker. Dette takker jeg partiet for. 

I de siste fem årene har jeg arbeidet som generalsekretær for Norske 
Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), en organisasjon som sorterer inn 
under alternativ behandling. I denne perioden har jeg ikke uten stor undring 
møtt den sterkeste motstand i mitt arbeid fra nettopp Høyre. Jeg har i mange 
saker vært skuffet over vedtak fattet i mitt eget parti hva angår helsepolitikk. 
Jeg har møtt holdninger hos flere av våre stortingsrepresentanter som strider 
mot grunnverdier for både etikk og politisk ansvarsutøvelse. Mitt ansvar som 
generalsekretær er med saklig informasjon å medvirke til at alternativ 
behandling gis en seriøs vurdering og relevant plass innenfor  vårt nasjonale 
behandlingstilbud. Jeg har opplevd kunnskapsløshet og manglende vilje til å 
forstå og akseptere naturmedisinsk behandling som et alternativt og 
supplerende behandlingstilbud,- utført av tusenvis av terapeuter med års 
godkjent utdanning, og som med godkjent offentlig registrering brenner for 
jobben sin. Utallige eposter NNH har mottatt fra våre medlemmer uttrykker 
oppgitthet og frustrasjon over regjeringspartienes forslag om innføring av 
merverdiavgift på alternativ behandling. 

NNH har i alle år arbeidet systematisk for å styrke pasientsikkerheten og heve 
kompetansenivået ved å stille høye fagkrav til sine medlemmer. Vår 
hovedoppgave er å fremme helse og forebygge sykdom gjennom å gi pasienter 
og brukere et trygt naturmedisinsk behandlingstilbud. NNH er en del av et 
internasjonalt fagmiljø og medlem av flere nordiske og europeiske 
organisasjoner, og av World Naturopathic Federation. Vi arbeider for at 
komplementær og alternativ behandling skal være et supplement til det 
offentlige helsevesenet, ikke en erstatter. Naturmedisin og naturterapi 
benytter ikke-medikamentelle og lav-invasive behandlingsmetoder som har 
ingen eller minimale bivirkninger. Flere hundre tusen mennesker i Norge bruker 
alternativ behandling hvert år. Mange er avhengig av denne type helsehjelp for 



å kunne stå i hverdagen. De fleste som besøker en naturterapeut for sine 
helseplager har allerede vært gjennom det offentlige helsesystemet, og velger 
å benytte seg helt eller delvis av alternativ behandling. Disse betaler 
behandlingen selv, uten noen form for statlig refusjon. 

22. juni i år foreslo regjeringen med Høyre i bresjen at mva-fritaket for 
alternativ behandling skal fjernes, og tjenestene skal pålegges 25 % mva. Dere 
sendte saken ut på høring med høringsfrist 3. august – midt i sommerferien, 
midt i en global krise. En viktig helsesak ble gjort om til en finanssak i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Finansdepartementet presenterte en 
saksutredning som manglet flere viktige parametre, for eksempel kost/nytte-
analyse, pasientsikkerhet-analyse, brukeropplevelse-analyse og analyse om i 
hvilken grad komplementær og alternativ behandling avlaster det ordinære 
helsevesenet. Et politisk hastverksarbeid og et ufullstendig administrativt 
håndverk, og slik jeg har registrert det,- med et sterkt politisk press fra Høyre. 
Bestillingen var ikke å misforstå. Uten en faglig utredning, og med manglende 
høringssvar fra de fleste pasientorganisasjonene, Regelrådet og flere andre 
instanser, begrunnet Høyre og regjeringen at alternativ helsebehandling ikke 
hadde nok dokumentert helseeffekt. Det vises til manglende dokumenterbar 
forskning. Hvilket hensyn tok regjeringen til de mange hundre tusen pasienter 
og brukere av alternativ behandling, og hvilken helseeffekt de opplever? Vi er 
enige om at forskning innen komplementær og alternativ behandling er viktig, 
men det bevilges jo ikke midler til denne type forskning. Samtidig etterlyser 
dere forskningsresultater på helseeffekt. Dette er situasjonen, samtidig som 
regjeringen i budsjettforhandlingene med Fremskrittspartiet bestemte at øl, 
vin, snus, sukker og sjokolade skal bli billigere, mens alternativ behandling skal 
bli 25 % dyrere. Hvor er logikken? Øl, vin, snus og sukker kan da umulig være 
bedre for folkehelsen enn alternativ helsebehandling? 

Kjære Erna. NNH har snakket med alle regjeringspartiene, og de aller fleste av 
opposisjonspartiene. Vi vet at Høyre har vært initiativtaker, hovedarkitekt og 
prosessansvarlig i denne saken som oppfattes svært negativt hos en betydelig 
del av den norske befolkning. For pasienter og brukere, terapeuter, studenter, 
fagskoler og fagorganisasjoner innen komplementær og alternativ behandling 
oppfattes forslaget som et stort tilbakeskritt. Ved å fjerne mva-fritaket tar dere 
bort grunnlaget for Registeret for utøvere av alternativ behandling. Dette vil 
igjen føre til at insentivet til å være terapeutmedlem av en fagorganisasjon blir 
redusert. Det er fagorganisasjonene som sammen med helsemyndigheten 
setter krav til utdanning og yrkesetiske retningslinjer. Det er dette som danner 
hovedgrunnlaget for pasientsikkerheten. Dette har Høyre ignorert totalt. 



Resultatet, -en svekket pasientsikkerhet anser NNH vil få en negativ virkning 
som ikke bør måles med en finansmålestokk. 

I lys av denne saken har jeg reflektert grundig over den helsepolitikk Høyre 
utøver innenfor hva jeg ovenfor har beskrevet, og med hvilket verdigrunnlag 
man har landet på det foreliggende forslag. Bildet jeg ser stemmer ikke overens 
med min forståelse for gode demokratiske prosesser, etiske prinsipper og 
respekt for faglige utredninger når viktige politiske beslutninger skal tas. Jeg 
opplever fundamentale verdiendringer hos Høyre sentralt, og en hestehandel-
preget politikk jeg ikke kjenner meg igjen. Avstanden til partiets mantra om fritt 
sykehusvalg, frie valg av skole, og individets rett til innenfor de rammer 
politikerne fastsetter å kunne gjøre egne valg, blir her for mange uforståelig. 

Jeg frykter at Høyre,- om forslaget blir vedtatt vil støte mange lojale 
medlemmer og velgere fra seg.Hva NNH innstendig anmoder om, er at 
behandlingen av forslaget om innføring av 25 % merverdiavgift på 
komplementær- og alternativ behandling stilles i bero til vårt forslag om at det 
fremlegges en utredning fra et bredt og faglig kompetent utvalg. Denne må 
avklare hvilken rolle naturmedisinsk behandling for fremtiden skal ha innenfor 
vårt nasjonale behandlingstilbud. 
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The Norwegian Association of Natural Medicine (NNH) is Associate member of World Naturopathic 
Federationhttp://worldnaturopathicfederation.org/ [worldnaturopathicfederation.org] 

We are working to strengthen the role traditional medicine plays in keeping populations healthy and we follow 
the World Health Organization’s Traditional Medicine Strategy 2014-
2023.https://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/ [who.int] 

mailto:org@nnh.no%7C
https://urldefense.com/v3/__http:/www.nnh.no/__;!!Nq5e9Ls!zPPpz1LDOjx8rS0-QmCLfZweRDwSVEo4phbF6rsaw-Rn7RABqRQe6kZsHq5lTxk$
https://urldefense.com/v3/__http:/worldnaturopathicfederation.org/__;!!Nq5e9Ls!zPPpz1LDOjx8rS0-QmCLfZweRDwSVEo4phbF6rsaw-Rn7RABqRQe6kZs7opqSKU$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/__;!!Nq5e9Ls!zPPpz1LDOjx8rS0-QmCLfZweRDwSVEo4phbF6rsaw-Rn7RABqRQe6kZsQG5mAJU$

