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Høringsuttalelse - 20/4032 Forslag til endringer i fagskoleloven 
 
Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) er av 
helsemyndighetene tillagt ansvar for forskning på og opplysning til befolkningen om alternativ 
behandling. Formålet med vår virksomhet er å bidra til kunnskapsbaserte helsevalg, og å styrke 
pasientsikkerheten.  
 
Vårt fagområde omfattes av Lov om alternativ behandling av sykdom mv, det vil si helserelaterte 
tjenester som hovedsakelig ytes utenfor den offentlige helsetjenesten. I 2018 oppsøkte nesten hver 
fjerde voksne nordmann (23%) utøvere av slik behandling, og i snitt utgjorde kostnadene deres til 
dette vel NOK 3000 per bruker. Den organiserte delen av bransjen anslås til ca 8000 utøvere fordelt 
på ca 50 yrkesforbund, samt et ukjent antall ikke-organiserte. 
 
Per dato eksisterer det et mindre antall utdanningstilbud på fagskole- og høyere nivå innen alternativ 
behandling. Gjennomføring av slike utdanningsløp medfører ingen form for offentlig autorisasjon, 
lisens eller lignende. Norsk lov stiller for øvrig ingen krav til dokumentert kompetanse for utøvelse av 
slik behandling. 
 
Vi oppfatter at forslaget skal styrke forsvarligheten ved norske fagskoler, blant annet ved at 
utdanningsvirksomheten bygger på anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. En justering av 
ordningen for godkjennelse av helserelaterte utdanninger samt av kriteriene for oppføring i 
Utøverregisteret kan sikre medisinske kunnskaper hos utøvere.  
 
Et forsvarlig kunnskapsgrunnlag for alle helserelaterte utdanninger på fagskolenivå bør og kan 

konkretiseres gjennom å sette krav til en generell, dokumenterbar kunnskapsbasis i medisinske 

fag så som fysiologi, anatomi og sykdomslære. Med dette vil man sikre studentene nødvendige 

medisinske basiskunnskaper, samt kunnskap om forholdsregler, interaksjoner, kontraindikasjoner, 

bivirkninger, uønskede hendelser og indirekte risiko. En slik presisering vil styrke 

kunnskapsgrunnlaget generelt og kunne bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant 

utøvere av alternativ behandling. Forslaget vil også medvirke til økt ivaretakelse av pasientsikkerhet 

og forbrukerrettigheter. 
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