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Innledende ord
Integralterapeuter skal kunne vise at de kan faget sitt godt, og ha god forståelse av de
retningslinjer og lovverk som gjelder for å kunne praktisere sitt fag. Dette er en av
Integralterapiakademiets viktigste oppgaver å påse at de får.
Det er i dag ingen faglige krav i lovverket som sier noe om faglig tyngde hos en alternativ behandler,
annet enn kravet om VEKS – fagene, dersom en skal få muligheten til å registrere seg i
alternativregisteret i Brønnøysund gjennom godkjent forbund. Fagkravene til de ulike forbundene
varierer også mye, noe som er naturlig i den etableringsfasen vi fremdeles ser pågår frem mot klarere
felles retningslinjer som alle yrkeskategorier innen alternativ – og komplementær medisin kan ha
som felles plattform. Noen har fokus på soma, andre på psyke. En del har innført krav om
naturmedisinsk grunnutdanning og grunnmedisin i tillegg til VEKS- fagene. For et fag som
integralterapi, og ved andre utdanninger med fokus på psyken, emosjoner og mentale prosesser
trengs mulig et større fokus på psykologi som grunnfag, og mindre fokus på biologi og anatomi i
tillegg til terapifag og VEKS – fagene. Integralterapiakademiet har dette som fokus, og håper det vil
arbeides frem, slik at de som har fokus på fysisk helse har et sett med grunnfag, mens de med fokus
på psykisk helse har sitt sett med grunnfag i sine fagkrav.
Det er i dag ca. 3000 registrerte utøvere i alternativregisteret i Brønnøysund av omkring 10 -15 000
antatte tilbydere av ulike alternative behandlingsformer. Tittelen alternativ behandler er en
sirkelbetegnelse, og hvem som helst kan derfor egentlig kalle seg en alternativ behandler uten å
måtte vise til faglig kompetanse. Det er da lett å forstå at mange stiller seg spørrende til seriøsiteten i
alternativ behandling.
Det har de seneste tiårene vært en stor økning i antallet kurstilbydere, skoler og
utdanningsinstitusjoner innen alternativ – og komplementær medisin, og det antas ut fra NIFAB –
UNDERSØLELSEN 2007 at 47.5 % av den norske befolkningen benytter slik form for behandling. Dette
vil tvinge frem et stadig økende behov for bedre regulering av fagansvarlige som tilbyr skolering, og
yrkesutøvere som faller inn under Loven om alternativ behandling av sykdom. Det er behov for
tydeligere rammeverk for denne bransjen. Dette er viktig for å trygge både forbrukerne, tilbyderne
og utdanningsinstitusjonene slik vi ser det. Dette krever også at offentlige myndigheter og de
yrkesutøverne som faller inn under kategorien autorisert helsepersonell, leger, psykologer m.fl.
ønsker å gi rom for nytenking og samarbeid.
Det er mange flotte tiltak igangsatt på initiativ fra offentlige myndigheter. Tilbydere av kurs, skoler og
utdanninger burde se verdien av dette, og være opptatt av å samarbeide. Det samme gjelder selvsagt
også selvsagt som nevnt fra de autorisertes side. Vi tror tilbydere av alternativer til den etablerte
skolemedisinen, og supplerende medisin, har en fin fremtid i møte om de evner å gå inn i et
samarbeide snarere enn å gi de økende kravene motstand og utvise frykt for egen integritet og egen
praksis.
Vi ved Integralterapiakademiet anser kvalitetssikringene som foregår gjennom økt tilsyn og ulike
initiativer med fokus på fagkrav og nyorganisering i alternativbransjen, som positivt for forbrukernes
valgfrihet inn i fremtiden.
Trine Bjørgan Høiberg, 08.01.2018
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INNSTANSER INTEGRALTERAPIAKADEMIET
REGULERER SINE LOVVERK OG RETNINGSLINJER
ETTER
FORBRUKERTILSYNET
Markedsføring av alternativ behandling av sykdom
Angrerettloven
Kontraktvilkår for privatskoler
Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften) Kapittel 3
Klagerett som student ved privatskole

DATATILSYNET
Personopplysningsloven

SABORG
Fagkrav om VEKS - fagene

INTEGRALTERAPIFORBUNDET
Fagkrav stilt av forbundet

INSTANSER SOM ARBEIDER MED OPPLYSNING OG
FORSKNING INNEN ALTERANTIV – OG SUPLERENDE
MEDISIN
NIFAB
NAFKAM
FRITT HELSEVALG
FOLKEAKSJONEN FOR ALTERNATIV BEHANDLING
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