
 

 

 

Årsberetning 2018 

 

Lokalisering  

Saborg har adresse; Postboks 867, sentrum, 0104 Oslo. Sammenslutningen har ikke eget 
kontor 

Arkiv oppbevares hos leder. 

 

Medlemsorganisasjoner 

SABORG har i 2018 bestått av følgende 11 medlemsorganisasjoner: 

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH, Norges Massasjeforbund NMF, Norske 
Kvantemedisinere NKM, Norske Homeopaters Landsforbund NHL, Bowen Norge, 
Enhetsterapiforeningen, Kunstterapiforeningen, Norges Shiatsuforbund, Norsk Psykosyntese 
Forening, IKYA foreningen, Integralterapiforbundet ITF 

 

Nye organisasjoner:  

Norsk Forening for klinisk hypnose. Interessert i medlemskap, men ikke avklart. 

 

Styringsgruppa 

 

Etter valget i februar 2018 bestod styringsgruppa av leder Kjetil H Johannessen fra 
Enhetsterapiforeningen. Jarle Botnen fra NNH. Arve Haugan fra NHL, Varamedlem Sigrun 
Kirkeberg - uavhengig og sekretær Sigbjørn Frivold fra Integralterapiforbundet. 

 

Møter i styringsgruppa. 

Det har blitt holdt 7 møter i styringsgruppa, og i tillegg 2 oppfølgingsmøter via telefon. 
Møtedato for styringsgruppa; 8 januar Sandefjord, 15 januar (telefonmøte), 15 mars 



Sandefjord, 11 april, Hotell Bristol Oslo, 7 juni Sandefjord, 23 august Skillebekk, 10 oktober 
Sandefjord, 29 november Sandefjord, 18 desember (telefonmøte) 

 

Sekretær/ sekretærfunksjonen 

Valgt sekretær har møtt på 4 av møtene. 3 før sommeren og 1 på høsten. Han sier at 
valgkomiteen forespeilet han at det ikke krevdes datakunnskaper annet enn å kunne skrive 
referat. Har ikke blitt forespeilet at dette er en administrativ stilling. Nettsiden og facebook er 
derfor ikke blitt fulgt opp som planlagt. 

 

Arbeidsmøter 

Ny og avtroppende leder har i løpet av året hatt 3 arbeidsmøter. Leder har hatt et 
arbeidsmøte med sekretær 18.04.18 for oppstarthjelp. Nytt medlem i styringsgruppa og leder 
har hatt et bli kjent/ arbeidsmøte. 

 

Dialogmøter  

Dialogmøtene sommeren 2017 resulterte i et samstemmig ønske om at HOD innfører 
fagkrav knyttet til registerordningen. HOD har I denne saken “stått på stedet hvil”, og det er 
derfor ikke blitt arrangert flere dialogmøter, delvis også på grunn av stor arbeidsmengde i 
styringsgruppa. 

 

Markedsføringsforskriften/ seminar.  

Styringsgruppa har hatt kontakt med NAFKAM v/Ola Lillenes vedrørende et todelt seminar 
om markedsføring. Lillenes har hatt mye å gjøre i perioden hvor Fønnebø er gått over i ny 
stilling. 

SABORG tok etter vedtak i styringsgruppa kontakt med to av forbundene i SABORG (NHL 
og NNH, i og med at disse hadde et seminar i 2017 om markedsføring) for å høre om de 
kunne bidra til et seminar ang markedsføring. Det ene forbundet sa nei pga kapasitet, det 
andre var heller ikke positive av samme grunn. Vi gikk ikke videre med dette. SABORG 
avventer endringer i forskriften.  

 

Kontaktforum  

Ble holdt på Litteraturhuset 14.02.18. Antall deltakere var høyt, over 60. ???? 

Dagens hovedtema var fagkrav knyttet til registerordningen, og i gruppearbeidet kom det inn 
besvarelser fra 12 grupper vedr. fagkrav. Svarene fra gruppearbeidet og de forskjellige 
innleggene er lagt ut på SABORGs hjemmeside. Dette gjelder også Forbrukertilsynet sitt 
innlegg om markedsføringsforskriften. 

 



Representantskapsmøtet / generalforsamling  

Ble også holdt på Litteraturhuset 15.02.18.  Vedtatte v edtektsendringer var:
 

            -  §3 tillegg, nytt punkt III: Organisasjonens utøvende medlemmer må fylle SABORGs 

 
krav vedr. VEKS-fag. 

 
 

-  §7 endring/tillegg: Leder eller den leder i samråd med styringsgruppen utpeker, skal 
 

representere SABORG og kan uttale seg på sammenslutningens vegne. 
 

 

TNS Kantar legger frem sitt helsepolitiske barometer  11.04.18 på Filmens hus i Oslo. Alle 
5 i styringsgruppen deltok. 

 

NAFKAMs fagråd :   

Mona Solberg (Akupunktørforeningen) er representant for SABORG og 
Akupunkturforeningen. Det var ett møte 24.04.18. Det ble sendt en henvendelse til 
medlemsorganisasjonene med forespørsel om det var noe de ville ha tatt opp til dette møtet. 
Referat sendt ut til medlemsorganisasjonene. Mona er valgt for 4 år, fra 2017. Neste 
representant skal velges fra SABORG. 

 

 

 

Utadrettet virksomhet, media 
 

HumanEtisk forbund. 

Leder ble pr telefon intervjuet av journalist i HumanEtisk forbund. 

Artikkel om alternativ behandling og mva publisert 27.11.18 i deres nettavis “Fri tanke”. 

 

Pressemelding – forslag om mva-plikt for alternativ behandlere 

Pressemelding om mva-plikt 30.11.2018. Innføring av mva-plikt for alternative behandlere – 
hverken hensiktsmessig i et samfunnsøkonomisk eller helsepolitisk perspektiv. 

 



SABORG historikk – oversikt siden tidlig 90-tall.  Notat lagt ut på hjemmesiden 

 

Alternative behandleres bakgrunn og styrke. Notat lagt ut på hjemmesiden. Notatet er et 
knippe fakta, informasjon, argumenter og synspunkter som viser den basis og styrke 
alternativ behandling har i og utenfor Norge 

 

Fagkrav  Notat om fagkrav lagt ut på hjemmesiden  

 

Helse- og omsorgsdepartementet, politiske partier 
Kontakt mot politiske partier 

20.04.18 Møte med Nicolas Wilkinson, helsepolitisk talsmann for SV på Stortinget. 2 fra 
styringsgruppa deltok. 

Wilkinson jobbet med et representantforslag for å bedre tryggheten for brukere av alternative 
behandlingsformer i Norge. 

 

Kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet HOD 

HOD var representert med to personer på Kontaktforum 14.02.18. SABORG fikk en 
kontaktperson i departementet, som så sluttet i oktober. SABORG har ikke fått noen ny 
kontaktperson, men vi har forholdt oss til Tandberg (som var til stede på Kontaktforum) i 
tiden etter. 

SABORG var i september innkalt til møte i HOD i forbindelse med at Forbrukertilsynet, FT, 
ønsker endringer i markedsføringsforskriften knyttet til Lov om alternativ behandling. Vi 
deltok med 2 fra styringsgruppa. SABORG presenterte hva vi gjør og hvilke begrensninger vi 
har for å påvirke bransjen mht markedsføring. Vi fikk i løpet av 15 minutter også informert om 
hva SABORG står for og ønsker. 

Brev til Helseministeren besvart av departementet (HOD) 

 

 

GDPR/ NORM for alternativbransjen. 
 

Det ble sendt ut en forespørsel til bransjen om det var interesse for å bli med på et spleiselag 
for en norm for bransjen. Vi fikk inn 16 positive svar. 

Det ble sendt forespørsel til 5 jurister/ firma med forespørsel om tilbud på arbeidet. Kun en av 
disse svarte, og mente det vill bli for dyrt for SABORG å engasjere jurist til å utarbeide en 
bransjenorm. 



Vi kontaktet så Datatilsynet for å få råd I saken, og de henviste oss til et møte; 

18.06.18 Møte med Direktoratet for E-helse og Datatilsynet ved to fra styringsgruppen. 
21.06.18 Møte med e-helse og andre foreninger for dialog om de nye personvernreglene ved 
to fra styringsgruppen. 

Et av medlemmene i styringsgruppen har senere utarbeidet forslag til bransjenorm for 
alternative behandlere.  Dette forslaget ble sendt ut til høring hos SABOR ́s medlemmer og 
evt. andre som meldte sin interesse for forslaget. Styringsgruppen reviderte sitt utkast og 
forslag til NORM var ved årsskiftet så godt som klart for oversendelse til Datatilsynet for 
godkjenning.  

 

Klinisk register for alternativ behandling.
 

SABORGs kortsiktige handlingsplan: “Utvikle “klinisk kvalitetsregister” for alternativ 
behandling i samarbeid med NAFKAM”. Dette arbeidet er ikke blitt prioritert av NAFKAM og 
det er derfor ingen aktivitet p.t.  

 

Diverse internt  

Loopia arkiv- og mailsystem h ar vært komplisert å forholde seg til. Det er et system som 
leder ikke har vært kjent med. 

 

Kontakt med KIRO - regnskap 

21.06.18; 2 fra styringsgruppa hadde møter med KIRO i deres lokaler i Oslo for å avklare en 
del angående økonomi, føring av regnskap etc 

 

Arkiv 

SABORG har ca 1 hyllemeter med arkiv-permer. Disse var frem til sommeren oppbevart hos 
Massasjeforbundet. Da Massasjeforbundet skulle flytte til nye lokaler ble permene hentet I 
juni og oppbevares nå hos leder. 

 

Hjemmesider 

Dette har ikke fungert godt nok. En opprydning foretatt av Trine Hamnvik rundt nyttårstider 
hjalp vesentlig. 

 

Eiendeler 

SABORG eier en overhead-projector. Det ble kjøpt inn en PC på sekretærs anmodning. 



 

Flytting av SABORG sin postkasse  fra sentrum postkontor til St Olavs plass postkontor. På 
tross av at postboksen er flyttet er adressen den samme som før. SABORG har fått nye 
nøkler ved oppmøte på ny plass 

 

Legater og fond. 

På repmøtet 2018 ble det foreslått at SABORG skulle undersøke legater og fond for å se om 
det kunne være noe for oss å hente der. Vi henvendte oss til den som foreslo, for å se om 
vedkommende kunne gå videre på det for oss. Dette førte ikke til noe resultat. I 
høstsemesteret har gruppa kjøpt og orientert seg i Legathåndboka. Det er satt opp en 
prioritert liste på ca 10 legater det er aktuelt å søke på. Dette vil bli gjort i 2019 

 

Ytre miljø 

SABORGs arbeid består i møtevirksomhet, seminarer mv. SABORG har ikke eiendom eller 
ansatte som medvirker til noen form for forurensing av det ytre miljø. 

 

Blommenholm, 18 februar 2019 

Kjetil H johannessen Sigrun Kirkeberg Jarle Botnen Arve Haugan Sigbjørn Frivold 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

  


