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L E D E R

Et travelt år er snart over, og julen er rett 
rundt hjørnet. Vi kan se tilbake på et 
travelt arbeidsår med mange aktiviteter 
som NNH har gjennomført i egen regi og 
i samarbeid med andre. NNHs landsmø-
te, fire nettseminarer, deltakelse på flere 
kongresser og konferanser, forsknings-
seminar med NAFKAM og prosjektet 
Urkraft i samarbeid med Riksscenen, for 
å nevne noe. Videre i bladet kan dere lese 
om flere av disse aktivitetene. I tillegg 
har NNH vært en synlig aktør, både fag-
lig og politisk, både innenfor og utenfor 
Norges grenser. Vi har videreført det vikti-
ge samarbeidet med World Naturopathic 
Federation (WNF) og NAFKAM. NNH 
er den eneste norske bransjeorganisa-
sjon som i dag er representert i WNF 
Educational Committee og Senterrådet 
i NAFKAM. Dette gir oss mulighet til å 
fremme NNH sitt syn i viktige saker og 
beslutningsprosesser. På den måten både 
bidrar vi og mottar nyttig kunnskap fra 
solide fagmiljø innen komplementær og 
alternativ medisin, nasjonalt og interna-
sjonalt. 

Registerordningen
Mange lurer på hvordan det går med 
registerordningen og mva-saken. NNH 
har, som før, aktivt jobbet for å reversere 
vedtaket den forrige regjeringen gjorde, 
og som vi i dag ser de alvorlige kon-
sekvensene av. Vi advarte om nettopp 
dette i sakens startpunkt. Nå har vi fått 
en ny regjering som vi opplever å ha en 
mer positiv holdning til vår sak. Vi har 
forståelse for at regjeringen er i en used-
vanlig presset situasjon som følge av krig 
i Europa, energikrise og inflasjon, som 
også rammer vårt land. Likevel synes 

vi at ting går for sakte, og vi forventer 
at regjeringen raskest mulig vil komme 
til Stortinget med forslag til løsninger i 
henholdt til Stortingsvedtak 417. Vi vet at 
saken blir lagt frem for Stortinget, men 
vi har fremdeles ikke fått svar om når det 
vil skje. Dette er også grunnen til at NNH 
sammen med Norges Massasjeforbund 
(NMF) nylig sendte et brev til helse- og 
omsorgsministeren som dere kan lese om 
senere i bladet. I brevet fremmer NNH og 
NMF konkrete forslag om endring av kra-
vene til registerordningen som vi håper 
helseministeren vil vurdere som positive, 
både for pasientsikkerheten og utviklin-
gen av den naturmedisinske tradisjonen. 
NNH kommer til å følge opp saken, og vi 
kommer ikke til å gi oss før vi har fått en 
tilfredsstillende løsning. 

Tusen takk!
I november ble det kjent at etter syv fan-
tastiske år i NNH, har jeg besluttet å gå 
videre med nye arbeidsutfordringer. Fra 1. 
januar blir min nye tilværelse hos nasjo-
nalkontoret i Norges Røde Kors der jeg 
kommer til å jobbe med beredskap. Dette 
har selvsagt ikke vært et lett valg å ta. 
Samtidig som jeg gleder meg til den nye 
jobben, er det vemodig at jeg skal forlate 
NNH og en jobb som har gitt meg mye. 
Jeg har vært omringet av dyktige kolleger 
i administrasjonen, sentralstyret, utvalg 
og komiteer og ikke minst alle medlem-
mer i organisasjonen. Jeg bøyer meg i stø-
vet for arbeidet som gjøres på alle fronter 
i NNH, og jeg takker hver og en av dere 
for det. Jeg ønsker også å takke våre sam-
arbeidspartnere Pharma Nord og Biosan 
for godt samarbeid gjennom flere år.   

Styret i NNH har nå ansatt Bente 
Wemundstad som ny daglig leder. Slik jeg 
kjenner henne, kommer hun til å gjøre en 
solid jobb for organisasjonen både internt 
og eksternt. Jeg vil gratulere Bente og ønske 
henne lykke til som daglig leder i NNH.  

Kjære alle sammen. Tusen takk for meg, 
og lykke til med videreutviklingen av 
NNH! 
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