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Generelle høringssvar

Norsk Forening for NLP

NoBk Forening for NLP er en fagorganisasjon for utøvere av NLP, coahcing og helsecoaching. NFNLP er av Helsedirektoratet godkjent som utøverorganisasjon.

httpi//www. norskforeningfornlp. no

Helsecoaching er grunnleggende i helsefremmende arbeid

Norsk Forening for NLP (NFNLP) er en fagorganisasjon for NLP utøvere, coacher og godkjente helsecoacher.

Norsk Forening for NLP er av Helsedirektoratet godkjent som utøverorganisasjon innenfor helsecoaching. NFNLP godkjente helsecoacher er de eneste

yrkesutøvere i Norge innenfor NLP og coachingbransjen som kan stå oppført i Alternativregisteret i Brønnøysund som 'Registrert Helsecoach'.

Vi ønsker å gi vårt bidrag til en helse og omsorgsplan for fremtiden, og er spesielt opptatt av å gi mennesker mestringsevne og handlingsevne, slik at mennesker

tar større ansvar for egen helse.

Vi er glad for at regjeringen vil forsterke kompetansen til å drive helsefremmende utviklingsarbeid i kommunene.

Lov om alternativ behandling, som ble vedtatt i 2003, var et viktig steg i riktig retning, Nå mener vi det er nødvendig at ny helse og omsorgsplan tar opp i seg

Lov om alternativ behandling, og det som den gang ble uttalt fra et samla Storting om behovet for bedre integrering mellom skolemedisin og komplementær og

alternativ behandling.

En bedre integrering vil gjøre oss bedre i stand til å møte fremtidens helseutfordringer. Det vil også være en god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene

samfunnet har til rådighet og en anerkjennelse av alternative behandlingformers plass i en helhetlig helsepolitikk.

Utdanning og rekruttering

. Helsecoachutdanningen er et utdanningsløp for arbeid i helsesektoren.

. En kommunal veileder bør inneholde utdanningsveien fram til Godkjent Helsecoach.

Når vi vet at 95olo av adferden vår s§res av vaner, er kunnskap om helseatferd og endring av denne, nødvendig for å lykkes i å drive et godt og effektivt

helsefremmende arbeid i praksis. Det trengs nye metoder for å omdanne kunnskap om helseadferd til varig endring i livsstil.

Ca halvparten av den norske befolkning benytter komplementær og alternativ behandting i dag, Ved å integrere seriøs komplementær 09 alternativ behandling

i øvrig offentlig helsetilbud. vil mange kunne få den hjelpen de må betale dyrt for i dag. Dermed unngår vi også et forskjells t',torge på helseområdet. I dag vil de

som har råd, kjøpe seg alternativ behandling, dersom det er mer hensiktsmessig. Derved mister vi muligheten til å utnytte det beste i konven$onell medisin med

det beste i seriøs alternativ behandling.

Helsecoach utdanningen er et seriøst og profesjonelt utdanningstilbud, og den eneste utdanningen i NLP o9 coachingbransjen, som 9ir yrkestittel, er godkjent av

eksternt verifisert fagorganisasjon og offentlige rettigheter.

Målet vårt er at det i fremtiden vil finnes godkjente helsecoacher på helsestasjoner og andre steder innenfor offentlig helsetjeneste, bedriftshelsetjeneste med

mer.

Helsecoachutdanningen er basert på avansert NLP, NLP-coaching, coaching og helsefremmende arbeid. Som arbeidsområde er helsecoaching skapt for å gi store

gevinster for hele samfunnet i form av helsefremmende resultater og redusert sykefravær. Helsecoaching som metode fokuserer på helse og livsstil, 09 gir

laering og integrasjon av helseverdier, coaching teknikker, helsefremmende verktøy og selvhjelpsprogrammer for å arbeide profesionelt med helsecoaching.

Helsefremmende arbeid er definert som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse" (Ottawa-charteret, WHO, Helsedirektoratet).

Helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial utvikling ved å sørge for informasjon, helseopplysning og mestringsteknikker. (Tones & Green 2004;

Naidoo & Wills 2004; Tones & Tilford 2001; Scriven & Orme 2001.)
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Vi foreslår også at ordet forebyggende, som har fokus på sykdom, byttes ut med helsefremmende, som fokuserer på ressurser. Ordet "empowermeny er
grunnleggende i helsecoaching. Empowerment" handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Dette er

nødvendig for at folk skal bli friske og beholde helsen, og grunnleggende i helsefremmende arbeid.
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