
Sandefjord, 29.1.2020

Årsberetning 2019

Lokalisering

SABORG har adresse: Postboks 867 Sentrum, 0104 Oslo. Sammenslutningen har ikke eget kontor. 
Arkiv oppbevares p.t. hos Jarle Botnen.

Medlemsorganisasjoner

SABORG har i 2019 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.

Kunstterapiforeningen og Norges Massasjeforbund meldte seg ut i oktober/november.

Norges Massasjeforbunds brev om ekstraordinært representantskapsmøte

NMF ba i brev av 28.6. om at det skulle innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte. 
Bakgrunnen var deres tvil om NMF og SABORG har samme mål når det gjelder minimumskrav til 
medisinsk kunnskap hos behandlere som vil føres opp i Registeret for utøvere av alternativ 
behandling. Vi skrev tilbake til NMF at styringsgruppa ser ingen forskjell i ønskene til de to 
organisasjonene. På denne bakgrunn, og siden leder Kjetil Johannessen ble sykemeldt på samme tid
og arbeidssituasjonen i styringsgruppa ble mer krevende, ble det ikke sendt ut slik innkalling. NMF 
meldte seg senere ut av SABORG.

Styringsgruppa

Etter valget i februar 2019 besto styringsgruppa av leder Kjetil H. Johannessen fra 
Enhetsterapiforeningen, Jarle Botnen fra NNH, Arve Haugan fra NHL, Shino Wilberg fra NMF og 
Sigrun Kirkeberg (uavhengig).

Leder Kjetil H. Johannessen trakk seg 28.6. pga sykemelding. Shino Wilberg, sekretær med ansvar 
for sosiale medier, trakk seg 14.11., også han av helsemessige årsaker. 

Styringsgruppa besluttet å drive videre med «flat» struktur, uten formell leder. Å innkalle til 
ekstraordinært rep.møte, ble vurdert å ta for mye ressurser fra styringsgruppa, som fordelte seg 
imellom de arbeidsoppgavene som var lagt til leder, senere også sekretærens oppgaver. 
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Møter i styringsgruppa

Det er avholdt 8 møter i styringsgruppa. Det har vært behov for flere møter enn planlagt pga en 
krevende arbeidssituasjon idet to hadde trukket seg. Det har også vært arbeidsmøter og andre 
møter, se oversikt.

Helse- og omsorgsdepartementet HOD, politiske partier

SABORG har over lang tid lagt mye arbeid i å få dialog med HOD vedrørende flere saker. I 2018 
oppsummerte vi våre ønsker om endringer: opprettelse av klageorgan, obligatorisk plikt til 
journalføring, og sist men ikke minst fagkrav knyttet til registerordningen og andre ønskede 
endringer i registerforskriften. Vi har vektlagt bl.a. WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023, 
Kantar TNS’ helsepolitiske barometer 2017 og 2019, Romertallsvedtakene fra 1995, punkter i brev 
av 8.11.07 fra Sosial- og helsedirektoratet til HOD samt NAFKAMs direktør Fønnebøs foreslåtte 
tredelte modell for momsregulering av bransjen. 

SABORG ble i møte med Frp 11.2.19 bedt om å komme med forslag til mandat for et off. utvalg som
skal vurdere fagkrav. De tre andre regjeringspartiene er bedt om tilsvarende møter, uten resultat. 

Den 8.3.19 sendte vi HOD forslag til mandat sammen med en fyldig beskrivelse av lovreguleringen i 
Tyskland, England og Sveits. HOD svarer 30.4.19 at innføring av fagkrav kan oppfattes som at det 
offentlige går god for konkrete alternative behandlingsformer eller utøvere. Videre at ved en 
eventuell innføring av min. skolemedisinske fag, vil det være vanskelig å anslå hva som skal være 
«rett» kompetanse for utøvergruppen. Det poengteres også til at bransjen er splittet når det gjelder
spørsmålet om fagkrav. Brevet besvares av SABORG 25.6.19 med relevante argumenter, og i brev 
av 25.9.19 presiserer vi at SABORG ikke har fattet noe vedtak om omfang av ev. medisinske fagkrav,
og at SABORG ser det som urealistisk at et utvalg skal vurdere og foreslå omfang av terapifag for de 
ulike behandlingsformene. 

Dialogorgan.  SABORG henvendte seg til HOD 26.6.19 med forespørsel om å få opprettet et 
dialogorgan med SABORG, med min. to årlige møter hvor man kan ta opp aktuelle saker. Dette ble 
avslått i brev av 5.8.19 med henvisning til at det avtales møter etter behov.

Kontaktforum for brukere av helsetjenesten. Som en oppfølging av et møte i HOD i september 2018
om markedsføringsforskriften, hvor også Kontaktforum for brukere av helsetjenester var innkalt, 
sendte vi 25.1.19 brev til medlemmene i nevnte kontaktforum med omfattende info om SABORG og
bransjen, og vi ba om støtte fra brukerorganisasjonene i vårt ønske om bl.a. innføring av fagkrav for 
registrerte utøvere av alternativ behandling for å øke pasientsikkerheten. Vi fikk i nevnte møte mye 
støtte for våre ønsker og holdninger.

Markedsføringsforskrift

Forbrukertilsynet FT kom sist høst med oppdaterte retningslinjer for markedsføring etter en dom i 
Markedsrådet januar 2019.

NAFKAM, samarbeidsprosjekter

Da direktør Vinjar Fønnebø ved NAFKAM er gått over i annen stilling ved UiTø og det har vært 
arbeidet hele året med å ansette ny direktør – som ikke var på plass pr 31.12.19, har noen 
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arbeidsoppgaver knyttet til NAFKAM blitt satt på vent. En av disse er seminar om markedsføring, et 
annet er utvikling av Klinisk register for alternativ behandling.

GDPR / NORM for alternativbransjen

SABORG har utarbeidet forslag til bransjenorm for alternative behandlere som ble sendt 
Datatilsynet for godkjenning.  Brev fra Datatilsynet datert 14.12.19 konkluderte med avslag på 
opprettelse av egen bransjenorm. Avslaget begrunnes med manglende kontrollorgan opprettet for 
bransjen. Saken jobbes videre med i 2020 for en nærmere avklaring med Datatilsynet og ev. E-
helse.

Regnskap KIRO

På høsten 2019 ble det oppdaget at vårt regnskapskontor ikke hadde fakturert alle medlemmene 
for kontingent for 2019. Årsaken var at de hadde fakturert bare førstesiden av totalt tre tilsendte  
sider. De beklaget dette og sendte ut faktura med beklagelse til alle som var uteglemt.

Legater og fond

Som foreslått på rep.møtet 2018  har SABORG undersøkt hvilke legater og fond det er aktuelt å 
søke midler fra. Legathåndboka ble kjøpt inn og nøye gjennomgått. Det pekte seg ut 8 fond/legater 
som kunne være aktuelle. Vi søkte 2 av disse, Kronprinsesse Märthas minnefond og 
Bergesenstiftelsen. Det viste seg at det var kun disse to som hadde søkbare beløp som var 
interessante for SABORG. Det ble dessverre avslag for begge.

Media, utadrettet virksomhet

SABORG ble i mai kontaktet av Dagbladet som en oppfølging av momsproblematikken fra 2018, 
aktualisert ved prinsesse Märthas nye kjæreste og hans ev. arbeid i Norge sett i lys av norsk lov. Vi 
svarte kort at alle må forholde seg til norsk lov, men utdypet momsspørsmålet ved å få frem 
argumenter som støtter SABORGs synspunkter.

7.2.19 besvarte vi en undersøkelse fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Hjemmeside, Loopia

På slutten av året har vi i to omganger hatt problemer med å få adgang til både mail og 
hjemmesiden. Dette skyldtes misforståelse vedrørende fakturabetaling for mailkonto og domene. 
Det ble mye frem og tilbake pga. manglende tilganger, og endte med at korrespondanse pr post var 
eneste gyldige mulighet for endringer med SABORG. Dette er nå ordnet opp i, og både mail og 
hjemmesider er oppe og går igjen.

Ytre miljø

SABORGs arbeid består i møtevirksomhet, seminarer mv. SABORG har ikke eiendom eller ansatte 
som medvirker til noen form for forurensning av det ytre miljø.
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Møteoversikt 2019 for SABORG

Styringsgruppemøter:

10.1. Møte i Sandefjord

15.2. Møte i Oslo

28.2. Møte i Sandefjord

2.4. Møte i Oslo

13.6. Møte i Sandefjord

12.9. Møte i Tinn

3.10. Møte i Sandefjord

14.11. Møte i Sandefjord

Andre møter:

14.1. Arbeidsmøte i Sandefjord, Kjetil og Sigrun

1.2. Kjetil møter Mona Solberg som representerer Akupunkturforeningen og SABORG i 
NAFKAMs fagråd

2.2. Lillestrøm, NNHs Tverrfaglige kongress, Jarle og Sigrun

11.2. Stortinget, møte med FRP, Kjetil og Sigrun

15.2. Representantskapsmøte Litteraturhuset Oslo

4.3. Kjetil og Shino arbeidsmøte i Hønefoss

26.3. Arve og Kjetil møte med KIRO

29.3., 30.3. Norges Massasjeforbund seminar, Sigrun og Shino

30.3., 31.3. Kjetil representerte SABORG på Enhetsterapiforeningens 10 års-jubileum.

2.4. Kanthar TNS, fremlegging av helsepolitisk barometer, alle

19.12.19 Arve møte med KIRO
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