ARENDALSUKA
Av Magnhild Bugge, medlem Akupunkturforeningen

Arendal, Autorisasjon og Aksept
Nestleder i Akupunkturforeningen Mona Solberg og Magnhild Bugge representerte Akupunkturforeningen under Arendalsuka i sommer. Det var tredje året Akupunkturforeningen var representert
i Arendal. Her har vi mulighet til å fremme vår sak direkte til politikerne. Her treffes representanter fra
ulike relevante foreninger. Alt er åpent og alt er gratis.
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Arendal møtes politikere, interesseorganisasjoner og
publikum. Det er også mange organisasjoner og politiske partier som har en bemannet stand. Det er et
yrende liv og virkelig hyggelig. Kjendisene vandrer forbi
eller sitter på nabobordet på fulle restauranter.
Akupunkturforeningen er i år blitt medlem i smbNorge, som er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter. Før het dette Bedriftsforbundet. smb
Norge jobber for å fremme vår sak, som jo først og fremst
er autorisasjon og anerkjennelse som helsepersonell.
smb Norge hadde organisert ett møte i Arendal og
temaet var «Useriøse vs seriøse alternative behandlere av
sykdom – hvordan rydde opp.?» Akupunkturforeningen
valgte å ikke stille i panelet til denne debatten. Vi ønsker
autorisasjon som helsepersonell og styret hadde i forkant
vurdert at vi ikke stiller fordi vi ikke ønsker å bli assosiert med alternative behandlere. Norske Homeopaters
Landsforbund ved styreleder Tore Fosso var representer,
og Norges Massasjeforbundet ved nestleder Shino Wilberg
satt i panelet.
Vinjar Fønnebø fra Nasjonalt forskningssenter innen
komplementær og alternativ medisin (nafkam) var også
tilstede på denne debatten. Dette var trolig hans siste
oppdrag som leder for nafkam. Han er flink til å oppsummere hva som er situasjonen for alternativ behandling i Norge i dag. Det var hyggelig å treffe ham, og det
blir spennende å se hvem som overtar etter ham som
leder for nafkam. Debatten kan fortsatt sees på nettsiden til Akupunkturforeningen, søk på «Se debatten fra
Arendalsuka».
Etter debatten fikk vi pratet med smb Norge og representanter fra homeopatene. Homeopatene er, om mulig,
blitt mer mobbet enn oss og har hatt en vanskelig periode.
De opplever nå at noe av hetsen har stilnet og det blir lettere å fremme homeopati igjen. Vi fikk også vite at smb
Norge skulle være representert i Kina på Norway-Asia
Business Summit i løpet av høsten, sammen med sentrale
personer fra Norge, noe Akupunkturforeningen derfor

Fra venstre: Linbjørg Bardal Skalleberg, nestleder Norske Homeopaters Landsforbund, Mona Solberg, Jørund H. Rytman, leder for
politikk og samfunnskontakt SMB Norge, Tore Fosso, leder Norske
Homeopaters Landsforbund og Magnhild Bugge.

også ønsket å delta på. Styremedlem Per Sloth Jensen
representerte Akupunkturforeningen på denne reisen til
Kina i november, sammen med smb Norge, hvor formålet
med turen var å fremme autorisasjon av akupunktører
blant politikerne som deltok, og å opprette et forskningssamarbeid (se artikkel på side 22).
Møte med osteopatene
Mona og Magnhild hadde også et interessant møte med
Tomas Collin, styreleder i Norsk Osteopatforbund. Osteopatene har vært representert i Arendal hvert år i mange år
med styreleder og nestleder, og de har fortsatt en bemannet stand hele uken. Dette har kostet penger, men det har
vært lønnsomt for dem. Tomas Collin er en kjent person
for politikerne nå, og det hjelper at han alltid stiller med
sin karakteriske caps. Vi så ham i prat med sentrale personer fra Helse- og omsorgskomiteen.

Han fortalte at osteopatene nå tror de kan oppnå
autorisasjon ganske snart. De har lenge samarbeidet
med naprapatene, men nå mener de at de oppnår mer på
egenhånd. Han fortalte at de også har blitt oppfordret til
å levere en søknad av Helse- og omsorgsdepartementet
(hod), og det har de gjort. Osteopater er nå en autorisert
yrkesgruppe i Danmark, Finland og Island, samordning
i Norden er viktig for muligheten til autorisasjon. De har
også harmonisert utdanning og praksis i hele Europa og
alle jobber etter de samme retningslinjer.
Akupunkturforeningen har også i etterkant av Arendalsuken levert inn en ny autorisasjonssøknad, basert på
pasientsikkerhet, effekt av behandlingsmetoden, behov
for en ny yrkesgruppe og samhandling med andre land.
Akupunktur er i særstilling når det kommer til dokumentasjon av behandlingseffekt, og kliniske retningslinjer.

pasientreiser til Syden og varmtvannsbasseng i alle kommuner. Noen i salen kom med kritiske spørsmål, en person
var for eksempel blitt bra av å endre kosthold, men slike
innspill ble nærmest tiet i hjel.
Profesjonskamp kunne vi også observere når optikerne
ønsker å overta mange av øyelegenes oppgaver. Mona fikk
etter dette foredraget pratet med lederen for øyelegene om
et mulig forskningsprosjekt.
Til neste år ønsker vi å forberede en god debatt, gjerne
sammen med smb Norge med et annet tema. Det koster å
holde slike møter. Det koster å holde en stand og bemanne
den. Det krever mye av oss hvis vi skal klare å bli sett og
hørt for vår sak. Det kan vi klare. Blir du med til Arendal
neste år? Det er gøy, lærerikt og vi trenger engasjerte medlemmer, ellers klarer vi det ikke. 5

Mange spennende foredrag
Vi deltok også på en del andre debatter, for eksempel;
«Vondt i ryggen koster flesk», arrangert av Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med AbbVie. AbbVie er en stor
aktør innen utvikling av medikamenter som for eksempel
Immunterapi – dette omfatter dyre medikamenter som
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Fra venstre: Monica Aschim, vara i styret i Norges Naprapatforbund, Mariann Fuglerud, generalsekretær Norges Naprapatforbund,
Mona Solberg og Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund.

Mona Solberg oppfordrer folk til å spørre om akupunktur.

hjelper mange med revmatiske plager. Det ble presentert et
nytt regnskap for omfanget og kostnadene av muskel- og
skjelettplager i Norge. Denne pasientgruppen koster staten
Norge 255 milliarder per år, det er 45 milliarder mer enn
kreft og nesten fire ganger mer enn fedme. Rapporten er
lett tilgjengelig på nettsiden til Norsk Revmatikerforbund.
Typisk for dette arrangementet var at også en statssekretær fra Helsedirektoratet var tilstede og en politiker fra Helse- og omsorgskomiteen. Møtet ble holdt på
et hotell med god, gratis servering for de som kom for
å høre på dette arrangementet. Alle møter i Arendal er
gratis. Revmatismeforeningen fikk fremmet sin sak; flere
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