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Den offentlige registreingsordningen for utøvere av alternativ behandling har som intensjon å
fremme seriøsitet omkring forretningsmessige sider ved virksomheten samt å ivareta pasientenes
sikkerhet. Ordningen representerer ikke en offentlig anerkjennelse av de respektive
behandlingsformene eller av det faglige nivået hos enkeltterapeuter eller utøverorganisasjoner.

Helsepersonell som utøver alternativ behandling er underlagt Helsepersonelloven ,  og Statens
Helsetilsyn er tilsynsorgan og klageinstans (jf ot.prp. 27 s. 125, 2. avsnitt). Utøvere som ikke er
autorisert helsepersonell er underlagt Lov om alternativ behandling. Lovverket gir de to gruppene
ulike rettigheter men også ulike plikter, og gruppene er klart skilt i lovverket. Loven definerer
dessuten alternativ behandling utøvd av helsepersonell som "helsehjelp".

Helsepersonelloven sier bla. at helsepersonell skal drive faglig forsvarlig virksomhet. Dette må
tolkes slik at Helsepersonell som utøver såkalte alternative behandlingsmetoder kan rammes av
loven om de ikke behersker den behandlingsmetoden som de utøver.

På bakgrunn av de nevnte momenter mener vi at argumenter om at Helsepersonell må registrere
seg i det offentlige behandlerregisteret og da også inneha medlemskap i utøverorganisasjoner for
alternativ behandling ,  ikke er relevante i denne diskusjonen.

Fordi: a)  registreringsordningen ikke representerer en anerkjennelse av behandlingsformene eller
det faglige nivå til terapeutene som så, og b)  Helsepersonelloven skal besky tte pasienter mot
uforsvarlig behandling utført av helsepersonell, inkludert alternativ behandling.

Når mva-fritaket knyttes til registrering i behandlerregisteret eller til autorisasjon som
helsepersonell ,  og registeret åpnes for alle grupper av alternative behandlere, vil de
konkurransemessige fordeler som helsepersonell til nå har hatt bortfalle. For øvrig vil vi anta at
de fleste helsepersonell innen alternativ behandling også ønsker å tilsluttes behandlerregisteret i
Brønnøysund i og med at dette blir en søkbar database med brukerne som målgruppe.

Vi går derfor inn for departementets forslag 1, som oppretthoder dagens ordning om mva-fritak
for autorisert helsepersonell (unntak for "alternative behandlingsformer når de utøves av
helsepersonell med autorisasjon eller lisens"). I tillegg må alle registrerte utøvere  fritas mva.

Vennlig hilsen, for SFA

Ingvild Holmbakken, leder


