HEALER ANKET DOM I INNTRØNDELAG TINGRETT
En healer er nylig dømt for brudd på Lov om alternativ behandling ved at han har behandlet en
kreftsyk person på sykehuset i Levanger, uten legens samtykke. Healeren anker dommen. Det
Norske Healerforbundet følger nøye med i saken.
Dette er en sak fra fire år tilbake i tid, men som ble behandlet av domsstolen nå i november 2014.
Slik oppfatter DNH saken etter de opplysninger forbundet har fått :
Pasienten hadde fått påvist kreft i tykktarmen med spredning til lever. Sykehuset kunne ikke tilby
kurativ behandling. Kvinnen ønsket ikke palliativ cellegiftbehandling som kanskje kunne forlenge livet
eller lindre symptomer. Hun døde av sykdommen meget kort tid etter at hun fikk diagnosen.
Kvinnen hadde fått hjelp for en rekke problemer hos healeren de siste ti årene. De hadde utviklet et
personlig forhold og var blitt samboere. Hun ønsket at healeren, som også var hennes nære venn,
skulle besøke henne på sykehuset og også gi henne healing der. Kvinnen var reflektert og klar på sine
valg.
En sykehuslege ba healeren forlate sykehuset og sa at han ikke hadde lov å gi kvinnen healing mens
hun lå på sykehuset. Healeren fortsatte imidlertid behandlingen fordi kvinnen ønsket hans hjelp.
Healeren har ikke sagt at han behandlet henne for kreft, men skal tidligere ha formidlet på visittkort
at han erfaringsmessig har kunnet hjelpe mennesker med en rekke sykdommer, også kreft. Healeren
har ikke tatt betalt.
Inntrøndelag Tingrett dømte healeren til to års betinget fengsel (altså med to års prøvetid, han
slipper å sone) for å ha behandlet alvorlig sykdom uten legens samtykke.
Healeren anker dommen!
DNH`s kommentar til dommen og anken:
I media har det lenge pågått en kampanje mot healing og annen alternativ behandling. Skeptikerne
har ment at Lov om alternativ behandling er for liberal, og de ønsker en innskjerping av loven, evt. av
tolkningen av loven.
Er healing behandling av kreft? Nei. Healere behandler mennesker, ikke sykdommer. Formålet med
healing er å styrke menneskets selvhelbredende evner. Det er slik healing virker. Dette kommer også
klart fram i forarbeidene til loven og i et møte med Helsedepartementet i 2003 hvor dette blir tatt
opp og bekreftet.

Det Norske healerforbundet støtter healeren videre i denne saken.

