NAFKAMs spørsmål i Helsebarometeret 2016 - finale

1.Hvilken kompetanse tror du de fleste som arbeider som alternative behandlere i Norge har?
Flere svar mulig:
* Autorisasjon som helsepersonell
* Kunnskap om kroppen på nivå med sykepleiere
* Faglig kompetanse basert på en formell utdanning i alternativ behandling
* Ingen faglig kompetanse, men «spesielle» helbredende evner (varme hender, synskhet el.l.)
* Ingen spesiell kompetanse
* Jeg vet ikke

2.Synes du man bør få refusjon fra Folketrygden for utgifter til alternativ behandling, det vil si at
du bare betaler egenandel, eller er dette utgifter det offentlige ikke bør ta?
Kun ett svar:
* Ved alternativ behandling bør man kun betale egenandel, slik som i helsetjenesten
* Utgifter til alternativ behandling bør ikke dekkes av det offentlige
* Jeg vet ikke

3.Hvis du har en kronisk, men ikke livstruende sykdom eller plage og trenger behandling, hvilket av
følgende alternativ er mest beskrivende for deg?
Kun ett svar:
* Jeg går vanligvis til alternativ behandler fremfor til lege
* Jeg oppsøker vanligvis både lege og alternativ behandler
* Jeg går vanligvis kun til lege
* Jeg oppsøker vanligvis verken lege eller alternativ behandler, men kjøper gjerne kosttilskudd, urter
eller lignende «naturprodukter» som er ment for egenbehandling
* Jeg oppsøker vanligvis verken lege eller alternativ behandler, men kjøper gjerne reseptfrie
legemidler som er ment for egenbehandling
* Hva jeg gjør, avhenger av type sykdom, situasjon eller hvor jeg er
* Jeg vet ikke

4. Hva vil være viktig for deg dersom du skulle kjøpe kosttilskudd, vitaminer eller naturlegemidler?
Flere svar mulig:
* Produktet er godkjent av helsemyndighetene
* Produktet er anbefalt av lege eller apotek
* Produktet er anbefalt av alternativ behandler
* Produktet er anbefalt av helsekostbutikk
* Produktet er anbefalt gjennom reklame
* Produktet er anbefalt av venner eller familie
* Produktet har en beskrivelse av hva det inneholder
* Jeg kjøper denne type produkter uavhengig av hva andre mener om dem
* Jeg kjøper ikke denne type produkter
* Andre forhold
* Jeg vet ikke

5. Hva tror du er de viktigste grunnene for at man oppsøker alternativ behandler?
Flere svar mulig.
* De mener at forskning har vist at behandlingen virker
* De har hørt at andre har god erfaring med slik behandling
* De mener at alternative behandlere bruker mer tid på pasienten
* De mener at alternative behandlere er flinkere enn helsetjenesten til å se «hele» pasienten
* De mener at alternativ behandling er mer naturlig og ufarlig enn «skolemedisinen»
* De har dårlige erfaringer med helsevesenet
* De er generelt åpne for å prøve «alt mulig»
* De blir ikke friske, og drives av håpet om å bli kurert
* Ingen av disse
* Jeg vet ikke

