
Fra: Tomter, Hans[Hans.Tomter@risor.kommune.no] Dato: 13.12.2017 10:41:54 Til: Garthe, Sigrid Hellerdal Tittel:
VS: spørsmål - bystyret
Hei,
her er det jeg sendte til Aase og ordfører i mars i år.
 
Hans
 
Fra: Tomter, Hans 
Sendt: 24. mars 2017 12:13
Til: Hobbesland, Aase Synnøve; Lunden, Per Kristian
Emne: SV: spørsmål - bystyret
 
Ordfører
 
Det er lov om alternativ behandling av sykdom mv, som kom i 2003 og som erstattet kvakksalverloven av 1936, som
regulerer alternativ behandlervirksomhet som foregår utenfor helsetjenesten.
Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere
adgangen til å utøve slik behandling.  Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utføres
utenfor helse‐ og omsorgstjenesten og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.  Når alternativ behandling
utføres i helse‐ og omsorgstjenesten eller av autorisert personell, gjelder helsepersonelloven.
 
En samlokalisering av alternativ behandlingsformer med skolemedisin utført av helsepersonell, kan være
problematisk fordi det ikke kan utelukkes at det kan bidra til å gi innrykk av at vedkommende har lisens,
autorisasjon eller spesialistgodkjenning eller en kompetanse som ikke er der.  Det kan gi uriktig troverdighet til
alternativ behandling.  Forskjellen på alternativ behandling og skolemedisin, er jo at skolemedisin representerer
en vitenskapelig dokumentert tilnærming, hvilket alternativ medisin ikke gjør.
 
Jeg mener derfor det er viktig med et tydelig skille mellom skolemedisin og alternativ behandling. Bare se hva
Direktøren for Statens helsetilsyn mener om samlokalisering i artikkelen under:
 
 



 

 
 
 
Min konklusjon er at slik samlokalisering er problematisk og bør unngås.
 
 
 
Hans Tomter
Kommuneoverlege i Risør og Tvedestrand
 
 
 
Fra: Hobbesland, Aase Synnøve 
Sendt: 20. mars 2017 16:07
Til: Tomter, Hans
Kopi: Aslaksen, Trond; Lunden, Per Kristian
Emne: Fwd: spørsmål - bystyret
 
Hei Hans
Har du anledning til å komme med en skriftlig tilbakemelding på videresendt spørsmål fra ordføreren. 
Mvh Aase
 

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: "Per Kristian Lunden" <pklunden@me.com>



Til: "Tomter, Hans" <Hans.Tomter@risor.kommune.no>, "Hobbesland, Aase Synnøve"
<aase.synnove.hobbesland@risor.kommune.no>, "Aslaksen, Trond"
<Trond.Aslaksen@risor.kommune.no>
Emne: Fwd:

Til orientering og seinere spørsmål i bystyre
 
Per

Per Kristian Lunden
Ordfører i Risør
91648522. per.kristian.lunden@risor.kommune.no
www.risor.kommune.no
 

Begin forwarded message:

From: Ragni MacQueen Leifson <ragnimac@gmail.com>
Date: 19 March 2017 at 21:50:22 GMT+1
To: per@lunden.no, elenlauvhjell@yahoo.no

Takk for hyggelig helg!
Her er annonsen for Helge Krystad sin behandlingstilbud: magnet og forstøverterapi
Syns det hadde vært spennende å høre hva kommunelegen syns om samlokalisering av
leger og disse som driver med alternativ behandling.
Beste hilsener

Ragni


