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Markedsføring av alternativ behandling

Det er behov for mer detaljerte mar-
kedsføringsregler for alternative 
behandlere enn de som gjelder for 
autorisert helsepersonell og den 
ordinære helsetjeneste.

Dette skriver Legeforeningen i sitt hørings-
svar til Helsedepartementet, vedrørende 
forslag til ny forskrift om markedsføring 
av alternativ behandling.

Det er nødvendig at slike regler fastsettes 
i medhold av lov og forskrift og ikke over-
lates til bransjeintern kontroll, skriver Lege-
foreningen, som også mener at det forelig-
gende forslag med fordel kan presiseres og 
utdypes på visse punkter.

Legeforeningen er enig med departe-
mentet i hva som skal være formålet med 
alternative behandleres markedsføring av 
deres ytelser, nemlig å gi forbrukerne rele-
vant, informativ, ikke-villedende opplys-
ning om det pågjeldende behandlingstil-
budet.

– Det er av stor betydning at brukene av 
disse tjenestene kan få en mest mulig realis-
tisk oppfatning av behandlingstilbudet, 
skriver Legeforeningen, som også påpeker 
at forskriftsforslaget kun stiller krav til 
innholdet av de opplysningene som den 
alternative behandleren gir forbrukerne.

Av hensyn til forbrukernes sikkerhet er 
det etter Legeforeningens vurdering minst 

like viktig at det 
uttrykkelig stilles 
krav om at alternative 
behandlere ikke gir 
mangelfull informa-
sjon – eller helt 
unnlater å gi relevant 
informasjon om det 
pågjeldende behand-
lingstilbudet – eksem-
pelvis opplysning om 
bivirkninger, om 
dokumentasjon på 
manglende virk-
ninger eller om mang-
lende dokumentasjon 
på virkninger.

Legeforeningen er enig i at Forbruker-
ombudet skal være tilsynsmyndighet 
i forhold til alternative behandlere og 
Statens helsetilsyn i forhold til autorisert 
helsepersonell når disse yter alternativ 
behandling. Etter Legeforeningens oppfat-
ning bør departementet klargjøre nærmere 
hvilke virkemidler og hvilken kompetanse 
tilsynsmyndighetene har i relasjon til 
markedsføring av alternativ behandling.
Les hele uttalelsen på: www.legefor-
eningen.no/index.db2?id=15005
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Frivillig registerordning

Det bør stilles krav om at utøver-
organisasjonene skal ha minst 
50 medlemmer.

Dette foreslår Legeforeningen i sitt hørings-
svar til Helsedepartementets forslag til 
forskrift om frivillig registerordning for 
alternative behandlere.

Helsedepartementet tar sikte på at Lov 
27.6. 2003 nr. 64 om alternativ behandling 
av sykdom mv. skal tre i kraft 1.1. 2004. 
Med hjemmel i lovens § 3 kan departe-
mentet gi forskrift om en frivillig register-
ordning for helsepersonell og andre som 
utøver alternativ behandling.

Etter Legeforeningens oppfatning bør kravet 
til antall medlemmer i utøverorganisasjonene 
settes høyere enn de foreslåtte 30 medlemmer. 
Dette for å unngå en for forbrukerne uover-
skuelig mengde av forskjellige utøverorganisa-
sjoner, der skillet mellom de enkelte behand-
lingsformer – og dermed mellom de forskjel-
lige utøverorganisasjoner – kan være vanskelig 
å overskue. Et høyere medlemskrav innebærer 
at utøvere som praktiserer beslektede behand-

lingsformer, må slå seg sammen i noe større 
organisasjoner. Etter Legeforeningens vurde-
ring kan dette bidra til et skille mellom seriøse 
og mindre seriøse organisasjoner.

På grunn av muligheten for å markedsføre 
seg som registrert alternativ behandler vil 
Legeforeningen foreslå at forskriften om 
markedsføring av alternativ behandling 
suppleres med en bestemmelse om at 
behandlere som straffes for ulovlig markeds-
føring, ekskluderes fra registeret. Dette vil 
umiddelbart bidra til å styrke registerordnin-
gens formål – å skille de mindre seriøse 
alternative behandlerne fra de seriøse.

Forskriften skal blant annet fastsette 
innholdsmessige krav til alternative 
behandleres markedsføring. I tillegg 
omfatter den godkjenningskrav, plikter og 
øvrige vilkår for godkjenning av disses 
organisasjoner samt for registrering av de 
alternative behandlere som ønsker å inngå 
i en frivillig registerordning.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
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Brukerne av alternativ 
behandling må få 
best mulig informa-
sjon vedrørende 
behandlingstilbudet, 
mener Legeforenin-
gen. Illustrasjonsfoto

Legeforeningens utvalg 
for prehospital akuttmedisin
Legeforeningens utvalg for prehospital 
akuttmedisin (LUPA) har vært rådgivende 
for sentralstyret, og har også vært ansvarlig 
for revisjon av Norsk indeks for medisinsk 
nødhjelp. Nytt utvalg er nå oppnevnt for 
perioden inntil 31.8. 2005, og med uendret 
mandat. Utvalget består av Lars A. Nesje 
(Aplf), Eva Liahjell (OLL), samt Hanne Klau-
sen og Mårten Sandberg fra Norsk aneste-
siologisk forening.

Nye representanter 
til Utdanningsfond I
Ingvild Brunborg er oppnevnt som fast 
representant og Synne Torkildsen som hen-
nes personlige vararepresentant til fonds-
utvalget for Utdanningsfond I frem til 2005. 
Utvalget består av representanter fra depar-
tement, universitet, leger utenfor institusjon, 
overlegene og de underordnede legene.

Nyoppnevning til styret i GRUK
Hans Asbjørn Holm og Bjørn Hoftvedt er 
gjenoppnevnt for en ny fireårsperiode som 
henholdsvis medlem og varamedlem 
i styret for stiftelsen Gruppe for utvikling av 
kvalitet i helse- og sosialtjenesten (GRUK). 
Gruppen ble registrert som stiftelse 
i august 1999.

Nytt avtaleverk
Etter forhandlinger med de fem regionale 
helseforetak i fellesskap, forelå det anbefalt 
forslag til ny avtale for privatpraktiserende 
spesialister. Avtalen erstatter Overenskomst 
vedrørende avtaler og drift av privat spesia-
listpraksis etter lov om sykehus mv. (ASA 
4311) med virkning fra og med 1.9. 2003.

Tidsskriftets redaksjonskomité
I henhold til § 17 i Legeforeningens lover 
skal sentralstyret oppnevne en redaksjons-
komité på åtte medlemmer. En av de som 
oppnevnes skal komme fra det til enhver 
tid sittende sentralstyre. Ragnhild Øydna 
Støen oppnevnes som sentralstyrets repre-
sentant.

Norsk legemiddelhåndbok 
for helsepersonell
Audun Fredriksen oppnevnes som fast 
representant til styret i Norsk legemiddel-
håndbok for helsepersonell. Hans Asbjørn 
Holm er vararepresentant.

Sentralstyrets møteplan 
i 2003 og 2004
Sentralstyret har arbeidsmøte fra torsdag 
19.– søndag 22. november og ordinære 
møter fredag 5. desember og onsdag 17. 
desember.

For 2004 gjelder følgende møtekart:
Onsdag 14.1., tirsdag 10.2., tirsdag 16.3., 
tirsdag 20.4., mandag 24.5., torsdag 17.6., 
tirsdag 24.8., tirsdag 21.9., onsdag 20.10., 
tirsdag 16.11. og fredag 10.12.
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