
Nettskjema for Spørreundersøkelse - barn og alternativ behandling 

Introduksjon 

Våren 2017 var det stor oppmerksomhet i media rundt temaet alternativ behandling av barn. I 

etterkant fikk vi ved NAFKAM mange spørsmål og henvendelser fra foreldre/ foresatte, 

helsepersonell og media, og ser at det er samlet lite fakta og kunnskap om dette temaet. 

Av disse grunner har vi bestemt oss for å lage en temaside på NIFAB.no, som svarer på noen av de 

spørsmålene folk har om alternativ behandling av barn. Vi håper derfor at dere i forbundsledelsen 

kan hjelpe oss med tall og fakta, som vil inngå i grunnlaget for denne. 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på følgende: 

* Vi ønsker ett svar fra hvert forbund, ut fra forbundsledelsens perspektiv og oversikt over den 

yrkesgruppen som dere organiserer og representerer. Spørreskjemaet skal altså ikke videresendes 

for besvarelse av det enkelte medlem eller av hvert styremedlem. 

* «Barn» avgrenses her til personer i alderen 0-12 år. 

* «Alternativ behandling» defineres ihht Lov om alternativ behandling av sykdom mv §2; som 

helserelatert behandling som kan gis uten autorisasjon som helsepersonell, og som hovedsakelig gis 

utenfor den offentlige helsetjenesten. 

* Undersøkelsen er initiert av redaksjonen for NIFAB.no på grunnlag av henvendelser fra publikum. 

Svarene vil inngå i en oppsummering som vil bli publisert på NIFAB.no’s kommende temasider om 

alternativ behandling av barn. Opplysninger fra og om det enkelte forbund ikke vil bli offentliggjort.*  

Etter vår kunnskap, fins det i dag over 50 ulike forbund for utøvere av alternativ behandling, med en 

samlet medlemsmasse på over 6.700 personer. Den organiserte delen av bransjen representerer 

trolig størsteparten av de alternative behandlere som nordmenn oppsøker. Svarene deres er derfor 

verdifulle.  

Vi håper på raskt svar, og at forbundsledelsen ser verdien av at NAFKAM kan bringe fakta om 

hvordan situasjonen og forholdene er i den organiserte delen av bransjen når det gjelder alternativ 

behandling av barn. Skjemaet tar ca 7-10 minutter å fylle ut. 

Siste frist for besvarelse er lørdag 02. desember 2017, kl 00:00 (det vil i praksis si: fredag kveld, 01. 

desember). 

Ved spørsmål om utfyllingen av skjemaet, kontakt Ola Lillenes. 

Obs: Spørsmål som er merket med en stjerne "*" betyr at de er obligatorisk å svare på. 

 

  



1. Opplysninger om forbundet * 

1.1 Forbundets navn: 

1.2 Kontaktperson (valgfritt):  

Skriv inn navnet, og gjerne også telefonnummer og epost-adresse på den i forbundsledelsen som 

fyller ut dette skjemaet. Dette vil gi oss mulighet til å ta kontakt for å avklare eventuelle uklarheter i 

besvarelsen. Opplysningene vil ikke bli gitt videre:  

1.3 Antall aktive medlemmer pr 01.01.2017 * 

Skriv inn omtrent hvor mange medlemmer som ved siste årsskifte tilbød alternativ behandling 

(støttemedlemmer oa. som ikke praktiserte, trenger derfor ikke oppgis):  

1.4 Er forbundet godkjent som Utøverorganisasjon av Helsedirektoratet? * 

(Medlemmer av forbund med slik godkjenning, kan som kjent søke oppføring i det offentlige 

utøverregisteret i Brønnøysund, ihht Registerforskriften) 

Ja 

Nei 

vet ikke 

1.5 Har forbundet vedtekter som stiller faglige/ utdanningsmessige krav til medlemmene? * 

Ja 

Nei 

vet ikke 

1.5.1 Vises kun hvis ja i spm 1.5: Beskriv kort de eventuelle faglige kravene som forbundet setter til 

medlemmene: * 

1.5.2 Kan pasienter klage medlemmer inn til forbundet? * 

Ja 

Nei 

vet ikke 

1.5.3 Vises kun hvis ja i spm 1.5.2: Beskriv kort forbundets klageordning (organisering, saksgang, 

vedtaksmyndighet etc): * 

 

  



2. Omtrent hvor stor andel av medlemmenes samlede antall pasienter var barn i 2016? * 

"Barn" betyr her personer i alderen 0-12 år. Vi forventer ikke eksakte svar, kun et omtrentlig anslag: 

0 

noen få (færre enn èn av ti) 

1 av 10 

2 av 10 

3 av 10 

4 av 10 

5 av 10 

6 av 10 

7 av 10 

8 av 10 

9 av 10 

10 av 10 

vet ikke 

3. Hvilke helseplager legger foreldre/ foresatte vanligvis til grunn for å oppsøke medlemmene 

deres med sine barn? * 

Dette kan gjelde både forebygging og hjelp ved konkrete plager som barnet har. 

4. Hva ønsker vanligvis foreldre/ foresatte å oppnå med alternativ behandling av barnet? * 

Fra undersøkelser av voksne pasienter, vet vi at de har ulik motivasjon for å søke alternativ 

behandling. Men hva ønsker de foreldrene/ foresatte   oftest å oppnå for barnets helse ved å 

oppsøke medlemmene deres? Velg inntil 3 fra listen under: 

Forebygge plager 

Dempe/ lindre plager 

Kurere/ fjerne plager 

Styrke immunforsvaret/ kroppens selvhelbredende krefter 

Påvirke energi (balansere/ øke, fjerne blokkeringer etc) 

Annet mål 

vet ikke 

4.1 Vises kun hvis "Annet mål" i spm 4: Angi kort annet/ andre mål for foreldre/ foresatte med å 

oppsøke medlemmene deres med sitt barn: * 

  



5. Barnas totale behandlingssituasjon * 

5.1 Kommer medlemmenes behandling av barn oftest i tillegg til, eller istedenfor skolemedisinsk 

behandling? 

Våre medlemmers behandling kommer oftest i tillegg til skolemedisinsk behandling 

Våre medlemmers behandling kommer oftest istedenfor skolemedisinsk behandling 

vet ikke 

5.2 Omtrent hvor ofte har barna som kommer for behandling, først vært hos den offentlige 

helsetjenesten for plagene sine? * 

Vi forventer ikke eksakte svar, kun et omtrentlig anslag: 

Aldri 

Svært sjelden 

Sjelden 

I ca halvparten av tilfellene 

Ofte 

Svært ofte 

Alltid 

vet ikke 

6. Eventuelle interne regler/ retningslinjer i forbundet ved behandling av barn * 

6.1 Forplikter dere medlemmene til å spørre om barnet først har vært hos lege for plagene de 

kommer med? 

Ja 

Nei 

vet ikke 

6.2 Forplikter dere medlemmene til å spørre om barnet mottar konvensjonell behandling samtidig 

med behandlingen fra medlemmene? * 

Ja 

Nei 

vet ikke 

6.3 Har forbundet eventuelt andre spesifikke regler ved behandling av barn? * 

Ja 

Nei 

vet ikke 

6.3.1 Vises kun hvis ja i spm 6.3: Beskriv kort forbundets andre regler ved behandling av barn: * 

6.4 Har forbundet mottatt klager på medlemmenes behandling av barn i løpet av de siste 3 år? * 

Ja 

Nei 

vet ikke 

6.4.1 Hvis ja i spm 6.4: Omtrent hvor mange slike klager har dere mottatt i løpet av de siste 3 år? * 

Vi forventer ikke eksakte svar, kun et omtrentlig anslag: 



6.4.2 Hvis ja i spm 6.4: Hva har disse klagene ført til? * 

Beskriv kort hva disse klagene medførte. Dette kan være fra at klager blir avvist, muntlig/ skriftlig 

advarsel til medlemmet det gjelder, suspensjon for en periode, permanent utestengelse, til 

politianmeldelse eller annet: 

6.5 Bør alternativ behandling av barn reguleres? * 

I "Helsepolitisk Barometer" for 2017 stilte NAFKAM dette spørsmålet til befolkningen. Svarene 

fordelte seg nokså likt, med ca. 1/3 hver på "Ja", "Nei" og "Vet ikke". Nå vil vi gjerne høre 

forbundsledelsens syn på om det er behov for at myndighetene regulerer dette?  

Ja 

Nei 

Vet ikke 

6.5.1 Vises kun hvis ja i spm 6.5: Beskriv kort hvorfor/ hvordan forbundet mener at myndighetene 

bør regulere alternativ behandling av barn: * 

6.6 EVENTUELT: Forbundets generelle, oppsummerende kommentar til spørsmålene/ denne 
undersøkelsen (valgfritt):  

Takk for at du tok deg tid til å svare på vegne av forbundet ditt. Svarene vil bli med på å bringe 
klarhet og fakta på et uoversiktlig felt, og vil inngå i en oppsummering som vil bli publisert på 
NIFAB.no. Opplysninger om det enkelte forbund vil ikke bli gitt ut. 

NB: Hvis du ønsker kopi av svarene dine, kan du legge inn ønsket epost-adresse for dette her: 

 


