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Vedrørende markedsføring av produktet Sølvvann 
 
Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis 
og avtalevilkår i forbrukerforhold er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Les loven og 
mer om Forbrukerombudet på www.forbrukerombudet.no.  
 
Forbrukerombudet skal også ut fra hensynet til forbrukerne føre tilsyn med alternative 
behandleres markedsføring, jf. forskrift om markedsføring av alternativ behandling av 11. 
desember 2003. 
 
Vi har mottatt 28 klager fra forbrukere på Alternativ Netthandel AS sin markedsføring på 
nettsiden http://www.altshop.no/535-silver-light-ionisert-kolloidalt-solvvann-1-liter og i 
blogginnlegget på nettsiden http://www.altshop.no/blogg/solvvann-vs-antibiotika/. Kopi av 
klagene følger vedlagt (bilag 1). Klagene omhandler bruk av medisinske påstander i 
markedsføringen av produktet Sølvvann.  
 
Praksisen reiser spørsmål etter forskrift om markedsføring av alternativ behandling av 
sykdom. Forbrukerombudet finner derfor grunn til å redegjøre kort for regelverket. For 
utfyllende redegjørelse av kravene som følger av ovennevnte forskrift – følger 
Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling vedlagt (bilag 
2).   
 

1. Rettslig krav ved markedsføring av alternativ behandling - forskrift om 
alternativ behandling 

 
Utgangspunkt 
Forskrift om alternativ behandling er hjemlet i lov om alternativ behandling av sykdom mv. § 
8 femte ledd. Med «alternativ behandling» menes helserelatert behandling som utøves 
utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Av forskriftens § 3 
fremgår det at forskriften får anvendelse på markedsføring av «enhver art og i ethvert 
medium», og følgelig vil forskriften komme til anvendelse eksempelvis på internettreklame.  
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Markedsføringen skal vurderes ut fra det umiddelbare inntrykket den antas å gi den jevne 
forbruker, jf. forskriftens § 4. Det vil si at det ikke har betydning hva markedsføringen var 
ment å formidle. Det avgjørende er hvordan den jevne forbruker oppfatter budskapet i 
markedsføringen ut fra en helhetlig vurdering.  
 
I alternativloven § 8 fjerde ledd og forskrift om alternativ behandling § 2 første ledd stilles det 
krav om at markedsføringen skal gi en «nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art». 
 
Kravet om at markedsføringen må være «nøktern» innebærer særlig at den ikke må 
inneholde opplysninger som kan villede forbrukeren. Kravet om saklighet medfører særlig at 
markedsføringen ikke må utformes slik at den på en utilbørlig måte undergraver eller svekker 
tilliten til den ordinære helsetjeneste, til helsepersonell eller andre former for alternativ 
behandling eller behandlere. 
 
Forbud mot bruk av effektpåstander – forskriftens § 2 andre ledd  
I forskriftens § 2 andre ledd oppstilles det et forbud mot å benytte påstander i 
markedsføringssammenheng om at «en behandlingsform har virkning mot konkrete 
sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette 
inntrykk».  
 
Bestemmelsen utgjør et forbud mot bruk av effektpåstander ved markedsføring av alternativ 
behandling, der formålet er å hindre at det benyttes uriktige eller udokumenterte påstander 
om effekt i markedsføringssammenheng. For eksempel påstander om hva den alternative 
behandlingen kan hjelpe mot, hvor stor bedring som kan påregnes og hvor stor 
sannsynlighet det er for at behandlingen kan ha effekt.  
 
Beskrivelsen av den markedsførte alternative behandlingen eller behandlingsformen og hva 
denne går ut på eller hvordan denne gjennomføres, må ikke være utformet slik at den 
fremstår som påstander om at behandlingsformen er effektiv eller har virkning mot konkrete 
sykdommer, syndromer, lidelser eller spesifikke diagnoser.  
 
Det er derfor viktig å vise aktsomhet ved beskrivelsen av hvilke tilstander behandlingen kan 
benyttes ved. Å benytte medisinske diagnoser og mer folkelige navn på konkrete sykdommer 
og lidelser er eksempler på beskrivelser av tilstander som vil være vanskelig å benytte i 
markedsføring av alternativ behandling uten å overtre forskriftens bestemmelser.  
 
Videre vil bruk av autoritative kilder lett oppfattes som en påstand om at behandlingen har 
effekt og er derfor som hovedregel ikke tillatt jf. forskriftens § 2 andre ledd.  
 
Eksempler er vitenskapelige studier eller forskning som omhandler behandleren eller den 
enkelte behandlingsform. Tilsvarende gjelder uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra 
fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner og lignende. Uttalelser fra fornøyde kunder, 
brukerundersøkelser og lignende kan heller ikke benyttes i markedsføringen. Forbudet 
gjelder også for henvisninger til artikler i ukeblad, dagpresse etc.  
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Forbudet mot effektpåstander kan ikke omgås ved å henvise til kilder som ligger utenfor den 
enkelte utøvers markedsføring. Et eksempel på dette er å lenke til andres internettsider i 
markedsføringen. Som hovedregel vil slik bruk av henvisninger anses som en del av 
behandlerens markedsføring og det bør således utvises aktsomhet ved bruk av slike lenker.   
 
Forbud mot markedsføring av behandling av sykdommer og lidelser som alternative 
behandlere ikke har lov til å behandle – forskriftens § 2 tredje ledd 
Forskriftens § 2 tredje ledd fastslår at den som tilbyr alternativ behandling ikke kan 
markedsføre behandlingsformer eller behandling av sykdommer eller lidelser som man etter 
alternativloven §§ 5-7 mv. ikke har lov til å behandle.  
 
I praksis innebærer dette et forbud mot markedsføring av medisinske inngrep eller 
behandling som kan medføre alvorlig helserisiko, behandling av allmennfarlige smittsomme 
sykdommer og av såkalt alvorlige sykdommer og lidelser.  
 
Se mer utfyllende om kravet i Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av 
alternativ behandling. 
 

2. Forbrukerombudets vurdering av deres markedsføring 
Forbrukerombudet har vurdert Alternativ Netthandel AS’ markedsføring av produktet 
Sølvvann i blogginnlegget http://www.altshop.no/blogg/solvvann-vs-antibiotika/, og på 
nettsiden http://www.altshop.no/535-silver-light-ionisert-kolloidalt-solvvann-1-liter. 
Forbrukerombudet finner at markedsføringen  er i strid med forskrift om alternativ 
behandling. En begrunnelse for Forbrukerombudets standpunkt gis i det følgende.  
 

2.1 Vurdering av blogginnlegg på http://www.altshop.no/blogg/solvvann-vs-
antibiotika/ 

 
Generelt 
Forbrukerombudet vil innledningsvis påpeke at det er uten betydning for vurderingen at Kjetil 
Dreyer, daglig leder av Alternativ Netthandel AS, påpeker at blogginnlegget er en personlig 
artikkel. Det lenkes til Alternativ Netthandel AS sitt Sølvvann-produkt med opplysninger om 
ulike rabatter, og det gis informasjon om formålene med altshop.no. Blogginnlegget er i 
tillegg lenket fra altshop.no. Blogginnlegget anses følgelig som markedsføring fra altshop.no.  
 
Nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art 
Kravet om en nøktern beskrivelse av virksomhetens art innebærer at befolkningens 
mangelfulle kunnskap ikke utnyttes i markedsføringssammenheng. Dersom en behandler 
fremhever sine behandlingstjenester som mer egnet enn andre sammenlignbare 
behandlingsformer vil markedsføringen være i strid med kravet til nøkternhet.  
 
I blogginnlegget foretas det jevnlig en sammenligning mellom bruken av sølvvann og bruken 
av antibiotika. Markedsføringen gir inntrykk av at Sølvvann er et bedre produkt til bruk mot 
infeksjoner. Forbrukerombudet nevner følgende eksempler: 
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«dessverre ante man ikke den gangen at man etter hvert skulle få et kjempeproblem, med 
tanke på den resistensutvikling som antibiotiske preparat har ført til. Man skulle nok ha 
fortsatt å satse på kolloidalt sølv hvor ingen resistensutvikling finner sted». 
 
«Ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som løsningen på problemet 
vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger 
responderer på ulike antibiotika-kurer»  
 
«sikkerheten ved bruk av ionisert kolloidalt sølv er svært overlegen. Antibiotika kan forårsake 
allergiske reaksjoner hos pasienten...»  
 
Etter Forbrukerombudets vurdering utgjør eksemplene et brudd med kravet om nøktern 
beskrivelse av virksomhetens art.  
 
En saklig beskrivelse av virksomhetens art medfører krav om at markedsføringen ikke skal 
utformes slik at den på en utilbørlig måte undergraver eller svekker tilliten til den ordinære 
helsetjeneste. 
 
I blogginnlegget uttales det innledningsvis: «Mattilsynet tillater ikke at vi i produktomtaler 
forteller NOENTING i dag, det er ikke lov å komme med en eneste helsepåstand. Det vil si, 
ingen forstår hva produktene hjelper for eller mot, de knebler all informasjon. Så derfor 
skriver jeg nå denne personlige artikkelen fordi jeg som privatperson og medborger er 
sykelig kvalm av korrupsjon og hemmelighold fra myndighetenes side som igjen går utover 
folkehelsen».  
 
Forbrukerombudet anser påstandene som egnet til å svekke tilliten til den ordinære 
helsetjeneste blant forbrukere. Påstandene er dermed i strid med kravet om saklig 
beskrivelse av virksomhetens art.  
 
Det understrekes at dette kun er eksempler og ingen uttømmende redegjørelse for påstander 
i strid med en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art. 
 
Effektpåstander 
I forskriftens § 2 andre ledd oppstilles som nevnt ovenfor et forbud mot bruk av 
effektpåstander i markedsføring av alternativ behandling.  
 
I blogginnlegget nevnes en rekke konkrete sykdommer som Sølvvann angivelig skal ha 
effekt mot. Dette fremgår eksempelvis i den historiske redegjørelsen for hva produktet 
tradisjonelt har vært brukt til. Forbrukerombudet nevner eksempelvis «uskadeliggjøring av 
alle typer virus, bakterier og sopp», være «overlegent i forbindelse med helbredelse av 
brannskader» og å «sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev». Konkrete 
sykdommer nevnes her i sammenheng med sterke beskrivelser av hva som kan oppnås ved 
behandlingen. Videre nevnes at Sølvvann av en forsker er ansett som det «beste 
brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med» og at beinsår 
som vanligvis ikke gror, «gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv». 
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Blogginnlegget omfatter også påstander om at kolloidalt sølv kan få avkappede fingre etc. til 
å vokse ut igjen. I blogginnlegget heter det: «Det finnes en annen teknikk som utnytter 
sølvets evne til å forvandle celler til stamceller, den er utarbeidet av Robert O. Becker. Den 
baserer seg på at man ved hjelp av et sølvbasert kompress, i kombinasjon med elektrisk 
stimulering av det skadede vevet, for eksempel får avkappede fingre etc. til helt og holdent å 
vokse ut igjen – med full førlighet og fingeravtrykk inntakt. Det har imidlertid vist seg at 
samme resultat kan oppnås ved bruk av omslag dynket i kolloidalt sølv».  
 
Forbrukerombudet anser dette som åpenbare brudd med forbudet mot effektpåstander i 
forskrift om alternativ behandling.  
 
Forbrukerombudet ønsker også å påpeke at indirekte påstander som av forbrukeren vil 
kunne gi inntrykk av at den alternative behandlingen har effekt mot konkrete sykdommer 
også er i strid med forskrift om alternativ behandling jf. forskriftens § 4. Forbrukerombudet 
nevner som eksempel: 
 
Dr. Jim Powell påpeker «hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige 
antibiotiske remediene som helsevesenet benytter. Jeg kommer ikke til å nevne HIV i denne 
sammenhengen, det skaper litt vel mye debatt og skriking i media, men du må gjerne google 
litt på sølvvann og HIV, det må være lov». 
 
Forbrukerombudets vurdering er at beskrivelsen i blogginnlegget vil gi forbrukerne inntrykk 
av at Sølvvann vil ha en positiv effekt mot HIV, hvilket er klart i strid med forskrift om 
alternativ behandling. 
 
Forbrukerombudet understreker at redegjørelsen på dette punkt ikke innebærer en 
uttømmende gjennomgang av forbudte påstander om effekt i blogginnlegget.  
 
Bruk av kilder 
Som nevnt ovenfor vil bruk av autoritative kilder lett kunne oppfattes som en påstand om at 
behandlingen har effekt. Å vise til slike kilder er dermed som hovedregel ikke tillatt. 
 
I blogginnlegget vises det gjennomgående til forskning som omhandler Sølvvann som 
behandlingsform. Det vises blant annet til studier som skal vise Sølvvanns effekt mot 
kikhoste, hals- og nese-infeksjoner, betent prostata, hemoroider, eksem, brannskader og 
øye-infeksjoner. 
 
I blogginnleggets avsluttende del lenkes det til underbyggende studier og dokumentasjon 
som vil anses som en del av behandlerens markedsføring. Lenkene inneholder blant annet 
påstander om sølvvanns effekt mot resistente bakterier (MRSA). 
 
Forbrukerombudets vurdering er at den jevne forbruker vil oppfatte henvisningene til 
autoritative kilder på en slik måte at den markedsførte behandlingsformen som Alternativ 
Netthandel AS selger gjennom altshop.no har effekt på konkrete sykdommer, diagnoser og 
lidelser. Markedsføringen er dermed i strid med forskrift om alternativ behandling.  
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Forbud mot markedsføring av behandling mot visse typer sykdommer og lidelser   
I forskriftens § 2 tredje ledd oppstilles et forbud mot markedsføring av behandling av 
sykdommer og lidelser som vedkommende etter alternativloven §§ 5-7 ikke har lov til å 
behandle.  
 
Av alternativloven § 6 fremgår det at behandling av sykdommer som i lov om vern mot 
smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun 
utføres av helsepersonell. HIV er etter ovennevnte bestemmelse å regne som en 
allmennfarlig smittsom sykdom. Dette medfører at alternative behandlingsformer for HIV ikke 
kan markedsføres av alternative behandlere. 
 
Ved at blogginnlegget inneholder påstander om Sølvvanns effekt mot HIV foreligger det et 
klart brudd med forskrift om alternativ behandling § 2 tredje ledd.  
 

2.2 Vurderingen av markedsføringen av produktet Sølvvann på nettsiden 
http://www.altshop.no/535-silver-light-ionisert-kolloidalt-solvvann-1-liter 

 
Forbrukerombudet viser til redegjørelsen ovenfor vedrørende bruk av kilder. 
 
Forbrukerombudet registrerer at Alternativ Netthandel AS på sin nettside altshop.no 
markedsfører Silver light – Ionisert kolloidalt Sølvvann ved å lenke til en nettside med 
følgende overskrift: «How a flesh-eating bacteria that nearly triggered the amputation of my 
wife’s toes brought about a powerful healing discovery that will change your life- and your 
healt- for the better… forever!» 
 
På nettsiden gis det påstander om effekt som er i strid med forskrift om alternativ behandling 
§ 2 andre ledd. Forbrukerombudet nevner som eksempel:  
 
«What's more, as research into colloidal silver progressed over the years, it was discovered 
that many forms of chronic degenerative disease also responded positively to this wondrous 
mineral, including cancer, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, Crohn's colitis, Type II 
diabetes, multiple sclerosis, Parkinson's disease, Wegener's disease, and collagen-vascular 
diseases such as rheumatoid arthritis and Alzheimer's».  
 
Forbrukerombudets vurdering er at den jevne forbruker vil oppfatte teksten på en slik måte at 
Sølvvann har effekt på konkrete sykdommer, diagnoser og lidelser. Markedsføringen er 
dermed i strid med forskrift om alternativ behandling.  
 
Forbrukerombudet ønsker også å påpeke at internettsiden viser til fornøyde brukeromtaler 
som gir forbrukeren inntrykk av at Ionisert Kolloidalt Sølvvann har virkning mot forkjølelse, 
kutt- og sårskader og er effektiv i bekjempelsen mot resistente bakterier (MRSA). Som nevnt 
ovenfor er dette i strid med forskrift om alternativ behandling. 
 

3. Avslutning 
Forbrukerombudet ber om at Alternativ Netthandel AS umiddelbart gjennomgår sin 
markedsføring på altshop.no og endrer eller fjerner markedsføring som er lovstridig slik at 
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nettsiden er i tråd med  kravene som følger av lov om alternativ behandling av sykdom mv., 
og forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. 
 
Vi ber om en bekreftelse på at Alternativ Netthandel AS vil innrette seg etter kravene vi har 
redegjort for i dette brevet. Vi ber dere beskrive konkret hvilke endringer dere vil foreta slik at 
vi kan vurdere om endringene oppfyller lovens krav.   
 

*** 
 
Vi gjør dere oppmerksom på at markedsføringsloven § 40 gir Forbrukerombudet og 
Markedsrådet hjemmel til å legge ned forbud mot handlinger i strid med bestemmelsene i 
markedsføringsloven kapittel 1 til 5 og annet regelverk Forbrukerombudet er tillagt 
tilsynsmyndighet etter, herunder Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. I 
forbindelse med at det fattes forbudsvedtak skal det som hovedregel fastsettes en 
tvangsmulkt, jf. mfl. § 42.  
 
Deres svar i saken imøtesees snarest mulig, og senest innen 03.11.2015 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Forbrukerombudet  
 
 
 
Tonje Hovde Skjelbostad  
Fagdirektør 
 
 
Bilag 1: Klager sendt til Forbrukerombudet.  
Bilag 2: Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. 
 
Kopi: Dette brevet sendes i kopi til klagere.  
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