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Kort om Forbrukerombudet

• Tilsyn

• Forbrukerombud

• Markedsføringsloven

• Mye annet… 

• Forskrift om markedsføring av alternativ 

behandling



Regulering av alternativ behandling

• Lov om alternativ behandling

• Forskrift om markedsføring av alternativ 

behandling

• Formål: Bidra til pasientenes sikkerhet



Hva sier lov og forskrift? 

• Ingen øvrige lovmessige krav til hvem 

som kan gjøre hva

• Ingen lovbestemte krav vil utdanning, og 

ikke noe lovbestemt tilsyn med utøvelse 

av virksomheten

• Noe kan bare utøves av helsepersonell

– Medisinske inngrep

– Behandling av smittsomme og alvorlige 

sykdommer

• Men: krav til markedsføring



Krav til markedsføringen

• Nøktern og saklig beskrivelse av 

virksomhetens art

• Ikke benytte påstander om at en 

behandlingsform har virkning mot konkrete 

sykdommer eller lidelser

• Ikke markedsføre behandlingsformer eller 

behandling av sykdommer eller lidelser som 

vedkommende ikke har lov til å utøve eller 

behandle



Hva gjør Forbrukerombudet?

• Veiledning (informasjon)

• Tilsynsaksjoner

• Saksbehandling 

• Eventuelt sanksjoner

• Politisk oppfølging



Sak i Markedsrådet - Laserklinikken

• Etter tilsynsaksjon

• Krav til frivillig ordning/forhandling

• Manglende vilje til innrettelse

• Varsel om sak for MR

• MR-sak i desember 2014









Hva mente partene?

• FO anførte: 

– MR fatte forbudsvedtak

• Laserklinikken anførte:

1) Ikke alternativ behandling pga. forskning

2) Rettstilstanden er urimelig

3) Usaklig forskjellsbehandling



Markedsrådets avgjørelse

1) «Klart» at dette er alternativ 

behandling i lovens forstand.

2) Markedsføringen på flere punkter i 

strid med forbudet mot 

effektpåstander.

3) Enig i FOs påstand.



Sak mot altshop.no

• Markedsføring av bla. «sølvvann» med 

konkrete effektpåstander på altshop.no

• Markedsføring på blogg

• Omfattet av lov/forskrift

• Markedsføring i VG og Dagbladet –

«helsefrihet.no»

– Medvirkningsansvar for avisene 



Sølvvann - eksempel



Sølvvann – eksempel 



Sølvvann – eksempel 



Helsides annonse VG og Dagbladet



ENKLERE OG TRYGGERE MARKED FOR FORBRUKERNE

www.forbrukerombudet.no


