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1 INNLEDNING/BAKGRUNN

Innledning
Kommunikasjonsstrategien er et verktøy for Akupunkturforeningen for å styrke akupunkturens 
stilling i samfunnet, for å integrere faget vårt i det norske helsevesen og ivareta medlemmenes 
interesser. Kommunikasjonsstrategien skal brukes for å kommunisere enhetlig og fokusert både 
innad i foreningen og eksternt med media, politikere, byråkrater og andre premissleverandører. 
I all kommunikasjon er det like viktig å lytte og ta inn over seg det budskapet vi mottar, som 
det er å være tydelig i budskapet vi sender ut. I en tid der akupunkturfaget sliter i motvind, får 
mye ufortjent negativ omtale og analyser viser nedadgående trend, blir det viktig å fokusere på 
hvordan og med hvem vi kommuniserer. Strategien har sitt fundament i Akupunkturforeningens 
kommunikasjonsplattform, utarbeidet av våre medlemmer.

Hensikt
Kommunikasjonsstrategien konkretiserer hvordan vi kan implementere og bruke våre verdier når vi kommun-

iserer med media, premissleverandører, fagmiljø og med hverandre innad i foreningen.

For lettere å oppnå de mål som er nedfelt i Akupunkturforeningens virksomhetsplaner vil kommunikasjons-

strategien og foreningens verdier og visjon være viktige hjelpemidler. Akupunkturforeningen arbeider for at 

akupunkturbehandling skal bli tilgjengelig for alle, og være en del av det norske helsevesen. 

Internt  er hensikten en levende organisasjon med engasjerte medlemmer som utfordrer hverandre, møtes, 

diskuterer, legger planer og utvikler hverandre faglig og menneskelig. Gjennom arbeidet med kommunikas-

jonsplattformen fikk foreningens medlemmer et eierskap til vår visjon, misjon, våre verdier og løfter. 

I møtet med pasienter, potensielle pasienter, politikere, helsebyråkrater, journalister og skeptikere skal 

medlemmene, sekretariat, utvalg og styret i Akupunkturforeningen kommunisere mest mulig entydig.

Styret, utvalgene og sekretariatet har en samlet forening bak seg i arbeidet med å høyne statusen og bedre 

omdømmet til akupunktur utført av Akupunkturforeningens medlemmer.

Målgrupper
Akupunkturforeningen må holde seg oppdatert og innhente kunnskap gjennom analyser, undersøkelser og 

media om sine målgrupper. Dette gjelder både generelt og spesielt i forhold til enkeltsaker. Vi vil kommun-

isere godt med:

- Brukere av Akupunkturforeningens tjenester og produkter

- Kunnskapsformidlere, Media, Utdanningsinstitusjoner og Leverandører av faglige innspill

- Premissleverandører og de som setter rammer for foreningen og medlemmene

Eksterne målgrupper 
Opinionen gjennom media, Helsepolitikere, Helsebyråkrater, Helsejournalister og Media, Informasjonsbyråer, 

Helsebloggere, Opinionsskapere og aktuelle Nettsteder, Pasientorganisasjoner, Organisasjoner for helseper-

sonell, Utdanningsinstitusjoner, Internasjonale aktuelle samarbeidsorganisasjoner og Leverandører av tjen-

ester/produkter.

Interne målgrupper 
Medlemmer, Tillitsvalgte, Utvalg, Sekretariat/Ansatte og Styret



Prosess
Akupunkturforeningens medlemmer har gjennom en lengre prosess vært med på å definere vårt verdigrunn-

lag, vår visjon og misjon, vår posisjon og våre løfter. Deltakelsen og samarbeidet rundt dette arbeidet har vært 

identitetsbyggende og vi kan kommunisere mer i tråd med vårt ”sanne jeg”. Resultatet er vår kommunikas-

jonsplattform. Med medlemmer som føler et eierskap til denne plattformen, beveger foreningen seg fra å 

være mer regelstyrt til å bli mer verdistyrt. En organisasjon med tydelig identitet og slagkraft.

Den bevisstgjøring som Akupunkturforeningen har gått gjennom det siste året har samlet oss rundt 3 verdier 

og en kommunikasjonsplattform de aller fleste av oss kan støtte seg til. Gjennom tillitsvalgtsamlinger, Quest-

back undersøkelse til alle medlemmer og distriktsmøter i flere fylker og et sekretariat som har samordnet 

arbeidet, ble følgende kommunikasjonsplattform presentert på Landsmøtet 2013.

Denne plattformen er et kart for hvordan vi skal kommunisere både med hverandre og ut i verden, og danner 

grunnlaget for Kommunikasjonsstrategien. Ved å ha godt kjennskap til plattformen, vil måten vi kommunis-

erer på, med hvem og med hvilket innhold bli svært mye enklere.

	  	  

	  	  
	  	  

AKUPUNKTUR 
EN RIK TRADISJON 

ET FAG FOR FREMTIDEN 

LØFTER VERDIER 

VISJON 

FORRETNINGSIDÉ/MISJON 

Kommunikasjonsplattform oppsummert 

POSISJON 

	  	  

Akupunkturforeningen	  arbeider	  for	  at	  
akupunkturbehandling	  skal	  bli	  4lgjengelig	  for	  
alle,	  og	  være	  en	  del	  av	  det	  norsk	  helsevesen.	  

KOMPETANSE-‐LØFTET	  
Akupunktører	  som	  er	  medlem	  av	  
Akupunkturforeningen	  	  har	  minimum	  4	  års	  
utdannelse,	  og	  innehar	  høy	  faglig	  
kompetanse.	  

	  	  

	  	  

KUNNSKAPSRIK	  
Jing	  

	  	  GLØD	  
Shen	  

	  	  VIRKSOM	  
Qi	  

KOMPLEMENTÆR-‐LØFTET:	  
Et	  naturlig	  supplement	  4l	  tradisjonell	  
medisin.	  Akupunktur	  fremmer	  helse	  
gjennom	  helhetlig	  forståelse	  for	  sykdom	  
og	  individuell	  4lpasning.	  

DOKUMENTERBAR-‐LØFTET:	  
Moderne	  medisinsk	  behandlingsform	  
som	  er	  utbredt	  i	  norsk	  helsevesen.	  
Akupunktur	  er	  vitenskapelig	  
dokumentert.	  

Akupunktur	  fremmer	  
folkehelsen	  og	  er	  en	  naturlig	  
del	  på	  alle	  nivåer	  i	  det	  norske	  

helsevesen	  	  



Våre Verdier
Verdiene er Akupunkturforeningens fundament og er styrende for vårt virke og vår kommunikasjon. Vi har 3 

verdier som definerer vår kjerne og som skiller oss fra andre. Som akupunktører vil vi gjenkjenne våre verdier 

som ”de 3 skatter”.

Kunnskapsrik - Jing
Akupunkturforeningen og dens medlemmer skal være kunnskapsrike, innhente ny kunnskap, og skal gjen-

nom hele sitt virke kommunisere denne verdien til omverdenen. 

Gjennom prosessen foreningen har vært gjennom, har følgende beskrivelser for ”kunnskapsrik” kommet 

fram: Dyktig, erfaren, fagkyndig, fremtredende, kompetent, profesjonell, og virtuos. I foreningens forståelse 

av denne verdien ligger også oversikt og styring av lange naturlige prosesser, hukommelse og innhenting av 

kunnskap, konsentrasjon og fruktbarhet. Foreningens  arbeide vil bære frukter. 

Virksom – Qi
Virksom er en verdi som fungerer godt for Akupunkturforeningen, dens medlemmer og den behandling som 

akupunktører tilbyr. Virksom gir signaler om hvordan vi vil fremstå som forening i den offentlige debatt, som 

medlemmer og som akupunktører. Denne verdien forteller også noe om akupunkturfaget. 

Her er noen definisjoner på virksom som er foreslått av våre medlemmer: Virkningsfull, aktiv, djerv, dynamisk, 

effektiv, handlekraftig, initiativrik, skapende og treffende. 

Glød – Shen
Både Virksom og Glød er verdier som skiller oss klart fra andre organisasjoner og danner vår identitet. Glød 

sier mye om akupunktørers idealisme, - om troen på vårt fag, - om entusiasmen og gleden, men også engas-

jementet når vi møter motstand. 

Følgende definisjoner har foreningen i tillegg på Glød: Utstråle varme og glede, være inspirerte, ha hjertet 

med, begeistring, dedikasjon, stolthet, indre styrke og tilstedeværelse.



Posisjon
”Akupunktur – en rik tradisjon – et fag for fremtiden”

Dette er posisjonen Akupunkturforeningen og medlemmene skal innta i vår kommunikasjon. Vi har styrke og 

identitet i det historiske skattekammeret akupunkturfaget står i. Samtidig er akupunktur en moderne, doku-

menterbar behandlingsform. En kombinasjon av tradisjon og nytenkning som er unik, solid og fremtidsrettet.

Visjon
”Akupunktur fremmer folkehelsen og er en naturlig del på alle nivåer i det norske helsevesen ”

Denne visjonen gir Akupunkturforeningen retning og dedikasjon i vår framferd og kommunikasjon. Denne 

visjonen skal vi hele tiden strekker oss etter.

Forretningsidé/Misjon
”Akupunkturforeningen arbeider for at akupunkturbehandling skal bli tilgjengelig for alle, og være en del av 

det norske helsevesen.”

Vi som forening og enkeltmedlemmer skal arbeide for dette fra dag til dag.

Løfter
Følgende tre løfter skal Akupunkturforeningen være tydelige på.

Kompetanseløftet
”Akupunktører som er medlem av Akupunkturforeningen har minimum 4 års utdannelse, og innehar høy 

faglig kompetanse.”

Komplementærløftet
”Et naturlig supplement til vestlig skolemedisin. Akupunktur fremmer helse gjennom helhetlig forståelse for 

sykdom og individuell tilpasning.”

Dokumenterbarløftet
”Moderne medisinsk behandlingsform som er utbredt i norsk helsevesen. Akupunktur er vitenskapelig doku-

mentert.”



Anvendelse
Akupunkturforeningens verdier, posisjon og visjon er ikke noe vi nødvendigvis skal kommunisere 
ut. De skal fungere som fundament og retningsgiver for det vi ønsker å formidle. Foreningens mis-
jon og løfter er absolutt noe som kan kommuniseres ut.

I vår moderne verden finnes et utall måter og medier å kommunisere gjennom. Det avgjørende for 
hvilke kanaler vi ønsker å ta i bruk er hvilke målgrupper som skal nås og hvordan de skaffer seg in-
formasjon. Akupunkturforeningen må bruke de kommunikasjonskanaler som passer best til temaet 
som skal behandles, og informasjonen må tilpasses målgruppen.

For medlemmer
For at Akupunkturforeningen skal kunne fungere optimalt er det sentralt med en god og åpen kommuni-

kasjon medlemmer mellom og til tillitsvalgte og sekretariat/styret. Terskelen for å ta kontakt skal ligge lavt. 

Kanaler som kun er for medlemmer egner seg godt for diskusjoner, debatter, faglige innspill og mening-

sytringer. Eksempler på dette er lukket facebookside og diskusjonsforumet på nettsiden. For at vi skal være 

en kunnskapsrik, virksom og glødende organisasjon trenger vi at flest mulig engasjerer seg, og gjennom det 

opplever vekst. Det finnes flere muligheter, og det kommer flere i fremtiden, for å opprette lukkede foraer på 

nettet for f.eks distrikter.

Når kommunikasjonen rettes eksternt mot pasienter, presse eller i vårt blad er det viktig at informasjonen 

man har lyst til å formidle er i samsvar med Akupunkturforeningens kommunikasjonsplattform. Dersom det 

er ønske om å opprette kanaler for kommunikasjon i regi av foreningen, det være seg blogger, andre sosiale 

medier og lignende, som også er tilgjengelige for andre enn medlemmer, må dette avklares med sekretariat/

styret.

For styret, ansatte og utvalg
For styret, ansatte og utvalgene i Akupunkturforeningen ligger det en styrke i vissheten om at vi har 

medlemsmassens støtte i møtet med media, organisasjoner, politikere og byråkrater. Foreningens kommu-

nikasjonsplattform er retningsgivende for all kommunikasjon. Spesielt er det foreningens forretningsidé og 

løfter som skal kommuniseres ut

Digitale medier og andre kreative løsninger tas i bruk for en mest mulig oppdatert og åpen kommunikasjon 

ut til medlemmene. 

Å etablere gode rutiner for kommunikasjon og kunnskapsdeling er nødvendig, for å fange opp signaler, krav, 

forventninger og reagere målrettet og effektivt.

Det er ledelsens oppgave å sørge for en best mulig kommunikasjon med prioriterte målgrupper for bedre å 

forsvare Akupunkturforeningens omdømme og profil. 

Det er styrets oppgave å være bevisst hvilke medier og debatter Akupunkturforeningen er tjent med å gå inn 

i og hvilke som bør styres unna. Fokus bør være enklest mulig kjerne budskap, færrest mulig tema av gangen 

og gjerne repetere samme budskap. Man må også være bevisst medier det stilles opp i for å unngå å bli as-

sosiert med grupper vi ønsker å ta avstand fra.



Prioriterte medier og kanaler
Medlemsmassen og distriktsmøter
Det er en prioritert oppgave å ha en åpen og rutinemessig kommunikasjon med medlemmene og distriktene. 

Dette gjelder både å hente opp signaler, debatter og innspill, og å gi relevant informasjon ut. Digitale medier 

er effektivt og bør i stor grad benyttes. Det bør likevel skilles på lavterskel sosiale medier, slik som lukket face-

book, som egner seg for alle mulige slags meningsytringer og innspill, og mer seriøse kanaler som nettsiden 

eller e-post.

Presse og kringkasting
Kringkasting er det som gir sterkest gjennomslagskraft. Det bør derfor jobbes for innsalg av programmer og 

kreative innslag i fjernsyn og radio. Det gjelder å finne ideer og redaksjonelle vinklinger som skaper interesse. 

Her er det viktig å tenke nytt både med hensyn til form og innhold, også i forhold til hvordan idéene presen-

teres.

Det vektlegges å sette dagsorden og komme på banen med seriøse og spennende artikler og kronikker i 

dagspressen. Det er bedre å sette en standard i stedet for hele tiden å reagere på negativ omtale. I riksdek-

kende medier er terskelen selvfølgelig høyere for å tilkjempe seg plass, enn i lokalpresse og -TV. Det er et mål 

å komme gjennom både lokalt og på riksplan.

Digitale medier
Nettside
En viktig del av strategien til Akupunkturforeningen er at utforming og innhold på vår nettside, vårt blad 

og andre utgivelser kommuniserer våre verdier. Akupunkturforeningens nettside er Norges viktigste kilde til 

informasjon om akupunktur og foreningens virksomhet. Digitale løsninger for interaktivitet og modernisering 

av nettsiden er en pågående prosess som vektlegges.

Sosiale medier
Akupunkturforeningen er tilstede i noen sosiale medier, slik som Facebook. Det viktige er at de sosiale medier 

vi har eller oppretter, som er åpne for alle, styres/redigeres av foreningens sekretariat. På dette området skjer 

en rivende utvikling som foreningen må følge med på for å kunne kommunisere med befolkningen og prem-

issleverandørene. 

Blogg
En blogg i Akupunkturforeningens regi er en god idé, dersom den redigeres og følges opp på en tilfredss-

tillende måte. Det krever resurser og økonomi som er satt av til det formålet. En blogg må være aktuell, 

interessant og fristende å følge. Det krever at den jobbes med daglig.

App
Akupunkturforeningen bør også se på muligheten for å skape egne apper til smarttelefoner. Her er mulighet-

ene mange. Man kan man for eksempel lage en app som gir mulighet for å søke på forskjellige sykdommer 

og behandling med akupunktur for deretter å søke opp akupunktør i det område vedkommende befinner seg.



Fagpresse
Akupunkturforeningen bør formidle informasjon og kunnskap til fagpresse og fagredaksjoner. Foreningen 

kan ta initiativ til samarbeid med fagredaksjoner og eventuelt sende inn artikler og informasjon som kan være 

aktuelt for fagtidsskrifter å ta inn.

Nettverksbygging
Det er viktig å samarbeide med miljøer som støtter opp under Akupunkturforeningens arbeid. Dette gjelder 

Organisasjoner, Forsker miljøer og Udanningsinstitusjoner. Foreningen bør ta initiativ til å opprette arenaer for 

kunnskapsutveksling og samarbeid.

Komité for fremtidige idèer og prosjekter
Forslaget er at det nedsettes en liten komité som utarbeider ideer og planer for spenstige prosjekter som 

skaper oppmerksomhet rundt Akupunkturforeningens arbeid. Det være seg app, blogg og sosiale medier 

eller sosiale happeninger og informasjonskampanjer. Komitéen må også utrede kostnader og hvilken nytte 

foreningen vil få ut av dette.



Roller og ansvar
Medlemmene
Det er svært viktig at det stadig arbeides for at medlemmer i større grad engasjerer seg og tar ansvar for våre 

felles utfordringer og oppgaver. Medlemmer må bli sett og hørt, komme med innspill, og gjennom det ans-

varliggjøres til å gjennomføre konkrete tiltak for foreningen. Lettere kommunikasjon gjennom nett og sosiale 

medier vil gjøre dette enklere å gjennomføre

Tillitsvalgte/distriktskontakter
Representerer Akupunkturforeningen regionalt. Foruten å møtes ved hvert Landsmøte bør disse ha et eget 

forum på nettet som følges opp av styret/sekretariat.

Generalsekretær
Administrativ ansvarlig og til daglig organisasjonens talsperson. Ansvarlig for at planer og kommunikasjons-

strategi følges og gjennomføres. Rapporterer til styret om fremdrift og resultater. Informasjonsansvar del-

egeres til øvrig ansatte der det er hensiktsmessig.

Styret
Ansvarlig for overordnet mål og strategi for kommunikasjon både internt og eksternt. Rapporter mottas fra 

generalsekretær, slik at styret kan evaluere og ivareta sin styre funksjon. Styret har en regelmessig kommuni-

kasjon med utvalgene i foreningen.

Styreleder
Akupunkturforeningens ansikt utad i alle saker, også de der det ikke foreligger klar presedens i organisa-

sjonen

Evaluering
Kommunikasjonsstrategien evalueres årlig. Styret innhenter informasjon fra ansatte, medlemmer, tillitsvalgte 

og utvalg. Det evalueres hvordan det står til med kommunikasjonen internt i organisasjonen og om kommu-

nikasjonsstrategien følges. Er kommunikasjonen i tråd med kommunikasjonsplattformen? Hvilke mål er nådd? 

Hvordan har gjennomslaget i media, presse og på nettet vært? Hvordan står det til med akupunkturfaget i 

samfunnet - Er det trender som har snudd? Har vi nådd noen resultater? Hva skal vi lære av dette og hva må 

eventuelt endres på?

Kriseinformasjon
Akupunkturforeningen har egne utarbeidete rutiner for krisehåndtering.


