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Vi takker for muligheten til å kunne komme med skriftlige innspill til representantforslag etter at
loven om MVA ble innført 01.januar 2021 i tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av
helseressurser.
Helse og omsorgskomiteen har satt en meget kort frist for høringen etter at loven inntraff med frist
05.januar 2021. DNH håper at en slik kort frist der til og med juleferie og helligdager er inkludert,
ikke vil gjøre at det blir tatt noen haste beslutninger.
En healer skal sette seg selv til siden og «lage plass» for sine klienter. Med et mva-pålegg på 25%
vil dessverre klientene bli de skadelidende. De fleste, om ikke alle som oppsøker healere for hjelp,
har vært innenfor det offentlige helsevesenet før de kommer. Noen har kroniske sykdommer, noen
har fått beskjed om at det ikke er mer håp. Mange av de som oppsøker healing trenger noen å
snakke med, bli sett, noen som lytter, få gråte ut eller bli tatt på. Vi stiller ingen diagnoser, men lar
mennesker få være mennesker uansett hvilke følelser og tanker de innehar. Ofte er vi det siste
håpet de har.
Healing er basert på tillitt og energiutveksling. For oss er det veldig viktig at muligheten er der for
de som ønsker det, uten at det er pengene som skal styre om de har råd eller ikke. De er allerede
sårbare fra før og det er denne gruppen som uheldigvis blir berørt med et moms tillegg.
Vi er helt enige i at kvakksalveri, lovnader om helbreding ikke hører hjemme noe sted da det aldri
er noen garantier. DNH slår hardt ned på slike uttalelser og utestenger evt folk om de er i vårt
forbund. Alle er informert om regelverket.
DNH leverte en høringsuttalelse ved tidligere styreleder Ingunn Brattlid 02.08.2020. Noen av
momentene vil være de samme. I tillegg til nye.
Pkt 1. Finansdepartementet foreslår å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-3 om
alternativ behandling. Hva med §3-2, utført av autorisert helsepersonell?
Loven må konsekvensvurderes i lys av mulige samfunnsøkonomiske, helse-, arbeid- og
velferdsmessige konsekvenser. Det er en risiko for at det totale regnestykket til
Finansdepartementet er feil. Det er mange alternative behandlere, men lønnen pr behandler er lav.
(gjennomsnittlig 290 000). Dette tallet vil synke med mva-pålegg, da færre har råd til å oppsøke
behandling. I Norge har helsetjenester vært spart for MVA siden merverdiavgiftsreformen trådte i
kraft 1. juli 2001. Fra 2003 var alle helserelaterte tjenester også alternative helserelaterte tjenester
unntatt fra avgiften. DNH`s oppfatning er at dette var en riktig utvikling, og i samsvar med WHO`s
intensjoner gjennom globale helse strategi 2014 – 2023. om at alternativ helserelatert behandling
bør likebehandles. Man snakker om skolemedisin og offentlig helsevesen som en naturlig helhet,
der komplementære helsetilbud til skolemedisinen - er en menneskerett, og ulike former for
helserelatert tjeneste fungerer parallelt.

Vi har i dag 260 medlemmer. 143 godkjente healer. I tillegg er det ca 50 som er i en
godkjennelsesprosess. Igjen, dette vil ikke bli de store summene i statskassa, men heller et stort
tap for klientene våre.
• DNH mener intensjonene i rapporten bør følges videre opp gjennom å nedsette et nytt utvalg
som kan videreutvikle en strategi om samarbeid mellom komplementær og skolemedisinsk
behandling.
Skillelinjen mellom momsbelagte og ikke momsbelagte tjenester bør gå mellom helserelatert – og
ikke helserelaterte tjenester, ikke om den helserelaterte alternative behandlingen tilbys innenfor det
offentlige eller ikke.
• Det er kjent at pasienter etterspør et mer forebyggende og helsefremmende fokus i behandlingen
av sykdom og psykisk helse, og det kan være utfyllende og komplementært til det offentlige
helsevesenets behandlingskultur.
Vi tilhører alle kategorien helsehjelp og hva som definerer «helsehjelp» i loven.
Unntaket for helsetjenester i § 3-2 vil kunne innebære at enkelte typer alternativ behandling
blir unntatt når de ytes av autorisert helsepersonell. Det foreslås derfor at det ikke skal
oppstå avgiftsplikt når alternativ behandling inngår som en integrert og sammenhengende
del av helsehjelp som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, og hvor
helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige.
Autorisert helsepersonell som utfører helsehjelp? Hva skal til?
Mange har lang erfaring innen helsevesenet og en noen har også helsefaglig utdanning i bunn. Er
det da mulig å søke seg autorisasjon via Brønnøysund registeret som selvstendig? Og ha dette
som hovednæring? Dersom dette er hva som skal til for å få mva fritak, forventer vi mer
grunnleggende veiledning og retningslinjer før loven inntreffer i praksis.

Pkt 2. Avgrensning av unntakene fra MVA har tidvis vært utfordrende for myndighetene
(Helsedirektoratet og Helse – og omsorgsdepartementet) å forvalte.
DNH er enig med Finansdepartementet i at dette må ryddes opp i.
Begrunnelse:
• Helsedirektoratet har feilaktig, godkjent tjenester og enkelte utøverorganisasjoner som ikke yter
«helserelatert behandling» slik det framgår av abl §2.
• Noen former for alternativ behandling er allerede integrert og anerkjent i Norsk og/ eller
internasjonalt offentlig helsevesen som et komplementært tilbud til ordinær offentlig behandling.
Eksempler er akupunktur, healing, og massasje innenfor somatikken, psykodrama, meditasjon,
yoga og kunst og uttrykksterapien i psykiatrien.
• I Norge har Sørlandet sykehus i samarbeid med NAFKAM som eneste studie, forsket på healing
for å forebygge sykdom og sykefravær i 2019. Forskningen viser gode resultater med særlig
effekt for forebygging av kvinners sykdom og sykefravær. Studien har gitt internasjonal
anerkjennelse. https://magasinetvisjon.no/nyheter/ny-forskning-pa-healing/?
fbclid=IwAR3e3kYi9BcxMo3GCwEc8RG9cmJ4Tn6QF6JtsxOpGE9pocn65G0nB82Dre4
Den jobben vi healere utfører er meget viktig og vi er der for å bidra til et bedre helse-Norge. Vi kan
f.eks nevne Snåsamanen som en kjent healer med fantastiske resultater. Han har hjulpet tusenvis
av mennesker med både psykiske og fysiske lidelser. Det er også hva vi gjør.

DNH har strenge krav til alle healere for godkjenning. Alle medlemmene må bestå VEKS kurs og
levere flere referanser. Dette sikrer også at klientene har et sikkerhetsorgan om de ønsker å
klage. Vi ønsker samtidig å se på hva vi kan gjøre annerledes for å kunne tilpasse oss kravene fra
myndighetene, slik at det kan bli et bredere, mer seriøst og utfyllende samarbeid. Vi har satt opp et
ekstraordinært landsmøte i starten av februar. Hvor hovedtema er seriøsiteten blant healere og hva
vi som forbund kan gjøre for å verne om tittelen healer. Vi vil også se på muligheter for å bli
autorisert, dette avhenger også av svarene vi får fra myndighetene. Håper dere imøtekommer
høringen med et positivt og utdypende svar.
Med vennlig hilsen
Rita Ask , Styreleder i Det Norske Healerforbundet

