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1.Noen leger, sykepleiere og annet autorisert helsepersonell tilbyr alternativ behandling som 

for eksempel akupunktur, healing, massasje og osteopati. Hva mener du om at autorisert 

helsepersonell utøver alternativ behandling? Kun ett svar: 

• Det er helt i orden at autorisert helsepersonell gir alternativ behandling. 

• Det er helt i orden, så lenge det kun foregår innenfor helsevesenet. 

• Det er helt i orden, så lenge det kun foregår utenfor helsevesenet. 

• Autorisert helsepersonell bør ikke gi alternativ behandling.  

• Jeg vet ikke 

2.Alternative behandlere som ønsker det kan føres opp i et offentlig register. Hensikten med 

dette registeret er å bidra til økt sikkerhet og vern av pasienter som oppsøker alternativ 

behandling. Behandlerne som er registrert her, slipper å ta moms for sine tjenester og får 

bruke en beskyttet tittel. Bør myndighetene sette minimumskrav til medisinsk kunnskap hos 

de som vil føres opp i dette registeret? Kun ett svar: 

• Ja • Nei  • Jeg vet ikke 

3. Når pasienter har redusert eller manglende samtykkekompetanse (evne til å ta egne valg) er 

det andre som tar behandlingsvalg for dem. Dette kan gjelde barn under 12 år, psykisk 

utviklingshemmede, alderssvekkede personer, o.l. Når slike pasienter blir tatt med til 

alternativ behandler, bør behandlingen da forutsette at den skjer i samarbeid eller 

samforståelse med pasientens lege? Kun ett svar: 

• Ja • Nei • Jeg vet ikke 

4. Når alternative behandlere undersøker sine pasienter for å stille en diagnose, kan de bruke 

tester og målemetoder som ikke anerkjennes av helsemyndighetene. Hva mener du om slike 

tester og målemetoder? Kun ett svar:  

• De er antagelig uten verdi, og bidrar derfor kun til helseangst og unødvendig behandling. 

• De har antagelig ingen betydning, men gjør trolig heller ingen skade for pasienten. 

• De er verdifulle. Selv om de mangler anerkjennelse fra helsevesenet kan de likevel avdekke 

andre forhold og gi et annet grunnlag for behandling av helseproblemer. 

• Jeg vet ikke  

5. Det har vært nyhetsoppslag om predikanter som tar betalt for å be til Gud om helbredelse av 

pasienters sykdom og plager. Predikantene mener dette er religionsutøvelse, og at 

religionsfriheten gir dem anledning til å reklamere med effektpåstander og til å behandle all 

type sykdom.  Andre mener dette er kommersiell behandlingsvirksomhet, og at predikantenes 

reklame og utøvelse må omfattes av lovverket om alternativ behandling. Bør betalte 

forbønnstjenester skjermes av friheten som alminnelig religiøs virksomhet har, eller bør de 

reguleres som behandlingstjenester? Kun ett svar: 

• Ja, dette er religiøs virksomhet og bør derfor ikke reguleres som alternativ behandling. 

• Nei, dette er behandlingsvirksomhet som bør reguleres som annen alternativ behandling. 

• Jeg vet ikke 


