helsa først!
Er mva på helserettet behandling
samfunnsøkonomisk klokt?

DEBATT PÅ LITTERATURHUSET, OSLO
TIRSDAG 24. AUGUST, KL. 19.00
Konferansier/debattleder:
Dora Thorhallsdottir

Hvem kan best bedømme helsegevinsten ved KAMbehandling*, offentlig byråkrati – eller du, gjennom
din egen, personlige opplevelse?
Du betaler allerede alt av egen lomme og avlaster
presset på den offentlige og private helsetjenesten.
Synes du da det er rettferdig at DU i tillegg skal betale
25% mva? Ønsker du å stemme på et parti som vil fremme, og ikke hemme et seriøst tilbud innen KAM, kan
augustkvelden på Litteraturhuset kanskje gi deg svar!
* KAM: komplementær- og alternativ medisin

Arrangører:
Holistisk Forbund i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no

HELSA FØRST!

Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt?

24. august 2021 på Litteraturhuset, Sal Wergeland, kl. 19.00–21.30
Arrangementet streames – https://youtu.be/N8X2JQ2wzh0
Påmelding: victoria@holisme.no (oppgi navn/tlf – NB! vær rask, kun 85 plasser)
Konferansier er Dora Thorhallsdottir,						
grunnlegger av EQ Institute, EQ-terapeut og standup-komiker

19.00–19.05

Kari Bansal, styreleder i Holistisk Forbund, ønsker velkommen.

19.05–19.10

Introduksjon ved kveldens konferansier Dora Thorhallsdottir

19.10–19.20
		

Personlige brukererfaringer med psykiske heletjenester fra det offentlige og alternative
behandlingsformer ved leder av Hvite Ørn, Jan Magne Tordenhjerte Sørensen.

19.20–19.35
		

Fri fra «uhelbredelig» kreft med komplementærbehandling, ved dokumentarfilmskaper
og forfatter Terje Toftenes

19.35–20.05

Videointervju med to brukere av massasje, Massasjeforbundet

19.40–20.10

Paneldebatt: Hvilke konsekvenser gir 25% mva for brukerne?
Med representanter for brukere, utøvere og politikere

20.05–20.20

Pause

20.20–20.30

Dora Thorhallsdottir: Utdrag fra nytt standupshow «Overganger» – med en liten mva-vri

20.30–20.40
		

Når regjeringens ord og handlinger ikke henger sammen, ved Lidia Ivanova Myhre,
generalsekretær i NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon)

20.40–20.50
		

Respekten for vårt følelsesliv, ved Trude Sellæg, rosenterapeut og seniorlærer ved
Rosenmetoden Skolen

20.50–21-00

Det lite gjennomtenkte MVA-tiltaket 2020++, ved Shino Wilberg, Massasjeforbundet

21.00–21.30

Paneldebatt: Hvilke konsekvenser gir 25% mva for utøverne?
Med representanter for utøvere, utøverorganisasjoner og politikere

21.30		

Takk for fremmøte!

KVELDENS DELTAKERE

DORA THORHALLSDOTTIR, EQ-terapeut og standup-komiker
Dora grunnla sammen med sin mor, Herdis Palsdottir, EQ Institute i 2006 – en ny
behandlingsform. De tilbyr terapiutdanning, kurs, foredrag, individuelle- og gruppeterapier – i Oslo, Bergen og Stavanger. Hun er også en etterspurt foredragsholder,
EQ-terapeut og standup-komiker. Dora har utdanning som familieterapeut fra Kempler instituttet i Danmark (med Jesper Juul som hovedlærer), og er utdannet allmennlærer og journalist, med mastergrad i kommunikasjon fra England. Hun har
satt opp to kritikerroste show: «Det var ikke sånn det skulle bli» (2013) og «Familiergreier» (2017), på Latter i Oslo. 17. september 2021 har hun premiere på nytt show,
«Overganger». Dora er fast gjest i flere radioprogrammer som P1, P4 og i TV2s God
Morgen Norge når temaet er relasjoner. I tillegg har hun en av Norges mest populære
podcaster «Relasjonspodden», sammen med Kjersti Idem. I 2019 ga hun ut selvhjelpsboken «Hverdagsbobler», og i 2020 kom romanen “Bente blir BENTE”.
KARI BANSAL, styreleder i Holistisk Forbund
Kari er opptatt av at vi trenger mer kunnskap og fordomsfri debatt og respekt for den
enkeltes rett til å ha egne erfaringer og ta egne valg. Mange KAM-behandlere gjør
en fantastisk jobb hver dag for å bidra til helse hos de som oppsøker dem (KAM:
komplementær- og alternativ medisin). Behandlerne tar seg tid til å lytte og se hele
mennesket. Kari ønsker å fremheve den viktige jobben de gjør, for økt anerkjennelse
i samfunnet.
JAN-MAGNE TORDENHJERTE SØRENSEN, styreleder i Hvite Ørn
Jan-Magne er styreleder i bruker- og interesseorganisasjonen Hvite Ørn Norge. Selv
opplevde han ikke å få tilfredsstillende hjelp fra det etablerte helsevesenet, og har
tydd til alternativer som har gjort ham frisk og symptomfri siden 2004.

TERJE TOFTENES, dokumentarfilmskaper og forfatter
Terje driver filmselskapet New Paradigm Films, og har laget flere prisvinnende
dokumentarer innen filosofi, helse og vitenskap – også om paranormale fenomener. I 2016 fikk han en alvorlig lymfekreftdiagnose med beskjed om at det var
uhelbredelig. Åtte måneder senere ble han erklært frisk etter å ha brukt en kombinasjon av komplementærmedisin og strålebehandling. Resultatet av opplevelsen førte til dokumentarfilmen «Fri fra kreft» tre år senere. I år ga han ut boken «Fri
fra kreft» om den nye forståelsen av kreftsykdommers bakenforliggende årsaker.
www.frifrakreft.no

TRUDE SELLÆG, rosenterapeut og seniorlærer, Rosenmetoden Skolen
Etter å ha bodd i California i 20 år, kom hun som nyutdannet rosenterapeut hjem
til Norge i 1993. Hun er lidenskapelig engasjert i dette arbeidet, og ble i 2005 den
første, norske seniorlæreren innen metoden. I 2019 startet hun og to andre Rosenmetoden Skolen. Trude inspireres av elever og klienter, menneskers unike prosesser
og mot til å møte sine følelser, sannhet og evne til forandring. Grunnleggeren Marion
Rosen kalte metoden “Massasje for sjelen”. Den fungerer som en motvekt til vår tids
travelhet, og det inviteres til en kravløs væren og avspenning.
LIDIA IVANOVA MYHRE, generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)
Lidia har lang ledererfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun har utdanning
fra inn- og utland, bl.a. mastergrad i musikk fra Bulgarian State Academy of Music
og mastergrad i sikkerhetsledelse og kulturforståelse fra Handelshøyskolen BI. Lidia
er opptatt av pasientsikkerhet, og sammen med dyktige medarbeidere i NNH jobber
hun for brobygging mellom naturterapi/ komplementærmedisin og «skolemedisin»,
til beste for pasienten.
SHINO WILBERG, styremedlem Norges Massasjeforbund
Shino er utdannet idrettspedagog, mental trener, og massasjeterapeut MNMF. Han
arbeidet i to år med muskelbehandling på Ringerike Kiropraktiske Senter. Shino er
styremedlem i Norges Massasjeforbund – med en spesiell interesse for utdanningen
av massører og terapeuter. Som NMFs representant i SABORG har han frontet NMFs
holdning om at det må stilles faglige krav til registrerte terapeuter som skal få goder
som mva-fritak. Han er opptatt av at massører skal ha en solid utdanning, ikke bare
innenfor det massasjefaglige, men også innen VEKS-fag og medisinske fag (VEKS:
vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn). NMF jobber for å løfte den allerede
gode utdanningen vi har i dag.
KJERSTI ALMÅSVOLD, politisk erfaring, lever med angst-problematikk
Kjersti har levd med ulike former for angst og kroppsubehag fra hun gikk på barneskolen. Til tross for dette har hun arbeidet med økonomi, salg, ledelse, politikk, opplæring og prosjektledelse. Dette har bidratt til livslang læring, både personlig og
faglig. Kjerstis bakgrunn inkluderer: høgskolekurs i organisasjon og ledelse; åtte års
deltidsutdanning til psykodramaterapeut; eksamen i arbeidsrett, med mer. Hun opplevde at hun ikke fikk god nok hjelp fra det offentlige og måtte finne løsninger og
hjelp selv. Hun er arbeidsfør, men ville vært ufør uten komplementær alternativ hjelp.
Kjersti er for tiden prosjektleder for valgkampen til Helsepartiet, ble nylig valgt som
leder av NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi) og har noen år vært leder for PiN
(psykodramforeningen i Norge) en av modalitetene i NFP.

HANS ANDREAS LIMI, FrP
Stortingsrepresentant siden 2013. Parlamentarisk nestleder i FrPs stortingsgruppe
(parlamentarisk leder 2017–2020). Medlem av finanskomiteen og finanspolitisk talsperson for FrP. Han representerer Akershus.

HEGE HAUKELAND LIADAL, Ap
Medlem av Helse- og Omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Ansvar
for folkehelse og barn og unges helse.

SIGBJØRN GJELSVIK, Sp
Medlem av Finanskomiteen for Senterpartiet på Stortinget. Har Master i Økonomi
og ressursforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

VEGARD RØDSETH TOKHEIM, Høyre
Stortingskandidat for Oslo Høyre ved valget 2021, lokalpolitiker i bydel St. Hanshaugen og styremedlem i Åpne Høyre.

ERIK HEXEBERG, Helsepartiet
Erik Hexeberg er lege dr. med og spesialist i indremedisin, og har i tillegg en Master of Business Administration. Han er leder av Helsepartiet og førstekandidat for
Helsepartiet i Akershus. Han har lang erfaring med å bruke ulike kostholdsprinsipper
i behandling av sykdom og har regelmessig kontakt med terapeuter med virksomhet
utenfor det offentlige helsevesen. Han møter mange pasienter som opplever å ha
hatt stor glede av denne helsehjelpen. (foto: Caroline Roka)

