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MERVERDIAVGIFT PÅ ALTERNATIV BEHANDLING 
Det haster med å rette opp skadene som Regjeringen Solberg har påført komplementær og 
alternativ behandling i Norge. Vi har store forventninger til den nye regjeringen om å ta 
nødvendige grep for å redde arbeidsplassene til kvalifiserte terapeuter og ivareta 
pasientsikkerheten for flere hundretusen nordmenn som bruker denne type behandling. 
 
Forslaget fra Regjeringen Solberg om merverdiavgift på alternativ behandling kom svært uventet på 
hele bransjen. De gjorde denne radikale endringen uten forvarsel, uten å involvere organisasjonene 
og uten å fremlegge kompetente konsekvensutredninger og faglige vurderinger. Norske 
Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) advarte tidlig om konsekvensene av forslaget. Vi har nå 
erfart disse konsekvensene i praksis: 

• Pasientene som bruker denne type behandling har fått 25 % økte priser, og det gjelder både 
fysisk og psykisk helsehjelp. Mange har ikke råd til behandlinger de er avhengig av.  

• Arbeidsplassene til fagutdannede, profesjonelle terapeuter står i fare. Det er en stor 
påkjenning for disse terapeutene at de blir satt i bås sammen med useriøse aktører.   

• Studenter og fagskoler opplever stor demotivasjon, og dette går utover rekrutteringen og 
utdanningen av en ny generasjon terapeuter. 

• Terapeutorganisasjoner som til daglig jobber for økt pasientsikkerhet og kompetanseheving, 
mister medlemmer. Dermed svekkes organisasjonenes grunnmur og driftsfunksjoner.  

• Tall fra Brønnøysundregistrene viser at formålet med registerordningen er svekket (se 
vedlegg). Mange har valg å melde seg ut av registeret, mens andre ikke lenger ser det 
formålstjenlig å registrere seg. Sammenliknet med gjennomsnittstallet for de tre siste årene, 
viser tallene for 2021 en økning på 62 % av terapeutvirksomheter som har forlatt registeret, 
og en nedgang på 55 % av nyregistrerte terapeutvirksomheter.  
 

NNH har, helt siden forslaget ble fremmet i juni 2020, jobbet aktivt for et regjeringsskifte. Vi mener 
at det er nødvendig med en opprydding av bransjen, og at dette arbeidet må skje gjennom en faglig 
forsvarlig og demokratisk prosess, der både terapeut- og pasientorganisasjoner, helseforvaltning, 
NAFKAM og fagskoler involveres. Det er en prosess som vil kreve tid. Vi opplever en svært vanskelig 
situasjon som Regjeringen Solberg har skapt gjennom en udemokratisk prosess og med store 
konsekvenser for mange. Det er derfor nødvendig med strakstiltak for å bedre denne situasjonen. 
 
I forbindelse med oppfølgingen av Stortingets vedtak 328, ber vi regjeringen om å nedsette et 
bredt sammensatt utvalg som evaluerer Lov om alternativ behandling med forskrifter og kommer 
med en innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget. 
 
I påvente av denne prosessen, ber vi regjeringen om å tilbakeføre momsunntaket fra 01.01.2022 
for alle terapeuter som i dag står registrert i Register for utøvere av alternativ behandling, inntil 
endelig vedtak i saken foreligger.  
 
Med vennlig hilsen 
Lidia I. Myhre    John Petter Lindeland 
Generalsekretær NNH   Styreleder 


