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ÅRSRAPPORT 2019 - 

AKUPUNKTURFORENINGEN 

 

 

Innledning 

Det har vært nok et spennende, travelt og krevende år for styret i 

Akupunkturforeningen i 2019. Fra januar hadde Akupunkturforeningen ingen ansatte 

i sekretariatet. En sekretær ble ansatt i 50 % stilling i mars, men vedkommende 

valgte å slutte i sin stilling i mai etter prøvetiden. Ny sekretær i samme stilling, Anne 

Lise Bjerkestrand, ble ansatt og begynte å jobbe for Akupunkturforeningen i slutten 

av august.  

 

Leder Jeanette Johannessen, nestleder Mona Solberg og styremedlem Minh Khai 

Mai-Thi har tatt seg av driften, opplæringen av to sekretærer og 

organisasjonsbyggingen i Akupunkturforeningen. Varamedlem Joakim Taraldsen har 

bidratt med teknisk hjelp. I tillegg har Akupunkturforeningen flyttet nok en gang; 

denne gangen fra lokalene på Høyskolen Kristiania til nåværende sted; Rådhusgata 

25 i Oslo sentrum. Her håper vi å bli værende i mange år fremover. 

 

Akupunkturforeningens økonomi og ressurser har i år også preget styrets arbeid 

gjennom hele 2019. I fjor gikk foreningen med et overskudd for første gang på 

mange år, og vi kan med glede fortelle at vi har klart å holde regnskapet i et 

overskudd dette året også, og det helt uten å bruke kr. 230 000,- som Landsmøtet 

vedtok skulle tas fra overskuddet fra i fjor! Med få ressurser har 

Akupunkturforeningen likevel deltatt på Arendalsuka, arrangert Akupunkturens uke, 

vært i politiske møter, kommentert statsbudsjettet i høring på Stortinget, skrevet 

kronikker i aviser, anskaffet flere medlemsfordeler, holdt nettsiden akupunktur.no og 

sosiale medier aktive, og ikke minst jobbet med autorisasjonssøknaden i samarbeid 

med Høyskolen Kristiania. I tillegg til dette har vi også vært i møte med Helse- og 

omsorgsdepartementet, og levert ny autorisasjonssøknad!  

 

Medlemstallet har falt jevnt de siste årene. Hovedårsak er dessverre fortsatt at 

Akupunkturforeningens medlemmer sliter med å leve av å jobbe som akupunktør. 

Det er også blitt flere pensjonister de siste årene og uføretrygdede som får redusert 

kontingent. Det er i tillegg få akupunkturstudenter og nye medlemmer i foreningen. 
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Medlemmer 

Pr. 31. desember 2019 var det totalt 479 medlemmer og 6 studentmedlemmer. 

Kjønnsfordelingen er en overvekt av kvinner. 30 har meldt seg ut eller har ikke betalt 

kontingenten. De fleste som melder seg ut oppgir dårlig inntjening og/eller avvikling 

av praksisen som årsak.  

 

Styret 

Fra Landsmøtet 2018 har Akupunkturforeningen vært ledet av dette styret:  

Jeanette Johannessen (leder), Mona Solberg (nestleder), Minh Khai Mai-Thi, Bernt 

Rognlien, Arne Kausland, Per Sloth Jensen. Varamedlemmer Joakim Taraldsen og 

Helen Landsverk. 

 

Sekretariatet 

Sekretariatet har bestått av sekretær Christina Westlie i 50 % stilling fra 1.3.19 som 

sluttet 29.5.19, og sekretær Anne Lise Bjerkestrand i 50 % stilling fra 23.08.19.  

Jeanette Johannessen og Mona Solberg har stått for arbeidet med jobbintervjuer i to 

omganger, med både 1.gangsintervjuer og 2.gangsintervjuer. Jeanette, Mona og 

Minh har stått for opplæringen av de ansatte. 

 

Høyskolen Kristiania, Institutt for akupunktur 

Samarbeidet med Høyskolen Kristiania har vært svært godt. På Landsmøtet stilte 

Høyskolen lokaler til disposisjon, gratis for foreningen. Landsmøtet i 2019 ble også 

streamet slik at medlemmer som ikke hadde anledning til å komme, kunne følge 

med.  

 

Hilde Skjerve eller Anette Sørensen har deltatt 1-2 timer på de fleste styremøtene for 

å sikre en god informasjonsflyt mellom Høyskolen og Akupunkturforeningen. Terje 

Alræk, Hilde Skjerve og Anette Sørensen hjalp også til med arbeidet med 

autorisasjonssøknaden. 

 

Styremøter 

Akupunkturforeningens styre har hatt 11 plenumsmøter. Noen saker har også blitt 

behandlet mellom møtene. En representant fra Høyskolen har vært med på første 

time av styremøtene. Varamedlemmene har deltatt aktivt i styrearbeidet. 

 

Strategi og handlingsplan 

Handlingsplanen for Akupunkturforeningen i 2019 har vært basert på 

virksomhetsplanen som ble godkjent og vedtatt på Landsmøtet. Hovedmålene; 

Synlighet, Medlemmenes interesser og Politisk arbeid/autorisasjon har stått som 

klare mål i arbeidet som er blitt gjort i 2019. På tross av få ressurser har styret klart å 

gjennomføre store deler av planen. 
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Økonomi 

Akupunkturforeningens regnskap, som etter mange år har gått i underskudd, har for 

andre år på rad gått i overskudd. Dette uten bruk av kr 230 000,-, som Landsmøtet 

vedtok at Akupunkturforeningen skulle legge inn i budsjettet som en inntekt fra 

overskuddet fra 2018. Lønnskostnadene i regnskapet er lavere enn budsjettert, og 

inkluderer også det siste av lønn til tidligere generalsekretær. Bli synlig-posten i 

regnskapet er langt under budsjett på grunn av at arbeidet med all synliggjøring i 

sosiale medier, artikler/innlegg på nettsiden, postere etc. er utført kostnadsfritt. 

Husleien har vi fortsatt klart å holde på et lavt nivå, og vi er veldig fornøyd med de 

nye lokalene i Rådhusgata 25.Telefon og datakommunikasjon har vi klart å redusere 

betraktelig i forhold til tidligere år. Regnskapsfører bruker fortsatt mye tid på purring 

av medlemsavgift, men hun bruker mindre tid enn i fjor, så i år har vi klart å holde oss 

nær det vi har budsjettert med, enn foreningen har klart tidligere. Dette på grunn av 

bedre oppfølging og struktur de siste to årene (tidsfrister, påminnelser etc).  

Planen med alt arbeidet som er gjort i 2019 er at Akupunkturforeningen skal stå 

sterkere økonomisk i fremtiden. 

 

Ny medlemstittel – akupunktør MAF 

Det har lenge vært ytret et ønske om å lage en ny medlemstittel. I 2017 ble det stemt 

over ulike forslag på foreningens interne FB-side. På Landsmøtet 2019 ble det 

vedtatt i virksomhetsplanen at ny tittel skulle velges ila året. Etter grundige 

undersøkelser vedtok styret den 19. juni at ny medlemstittel skulle bli 

Akupunktør MAF. Bokstavene MAF betyr: Medlem av AkupunkturForeningen. Denne 

tittelen vil Akupunkturforeningen satse på å synliggjøre enda mer i 2020. 

 

Påminnelser og mail fra Akupunkturforeningen til medlemmer 

Følgende informasjonsmailer og påminnelser ble sendt til medlemmene fra 

Akupunkturforeningen i 2019:  

 

Januar: 

- Informasjon om forslaget om å legge merverdiavgift på behandling ble 

nedstemt på Stortinget. 

- Post i retur – påminnelse om å sjekke om rett adresse står i 

medlemsregisteret slik at post kommer til riktig sted og ikke i retur. 

Februar 

- 20 % rabatt  på deltagerprisen til TCM kongressen i Rothenburg. 

Mars 

- Informasjon om Landsmøtet og tillitsvalgtsamlingen. 

April 

- Siste mulighet om å søke innpass på bachelorgraden på Høyskolen Kristiania 

som styret anbefaler alle medlemmer å ha. 

Juni 

- Sommerbrev med nyttig informasjon. 

 



 4 

Juli 

- Informasjon om Akupunkturforeningens nye adresse og en påminnelse om å 

lese yrkesetiske retningslinjer som alle medlemmer i Akupunkturforeningen 

plikter å følge. 

September  

- Informasjon om akupunkturens uke med plakater i pdf som vedlegg. 

- Informasjon om nye medlemsfordeler og rabatter 

Oktober 

- Tilbud om påbyggingskurs i IMS ved Høyskolen Kristiania 

- Informasjon om innlevering av autorisasjonssøknad og høringen på Stortinget. 

- Påminnelse om sist frist for å søke om redusert kontingent i 2020. 

November 

- Informasjon om at Dr. Cummings holder foredrag på smertekonferansen og 

kurs om behandling av kneleddsartrose. 

Desember 

- Påminnelse til alle FOSMA medlemmer om å registrere seg i 

Brønnøysundregisteret dersom de ikke er registrert her (vedlegg FOSMA 

medlemsbevis og forsikringsbevis). 

- Julemail med nyttig informasjon og påminnelser om frister etc. 

 

Norsk Smerteforening fagkonferanse 2019 

Smerteforeningen arrangerer tverrfaglig konferanse den første uken i januar hvert år. 

I år hadde Mona Solberg avtalt møte med arrangøren Astrid Woodhouse, sammen 

med Holgeir Skeie, Trygve Skonnord og Terje Alræk for sammen å finne en god 

foredragsholder i akupunktur til fagkonferansen i 2020. Det er viktig å få fremmet 

forskning på akupunktur for smertetilstander i et fora hvor alle yrkesgrupper som 

jobber med smertepasienter er tilstede. Dette synliggjør faget vårt, og hva 

akupunktører kan tilby i helsevesenet. Resultatet av dette arbeidet og møtet ble at 

Dr. Mike Cummings fikk holde et foredrag på 25 minutter på smertekonferansen 

2020, som omhandler akupunktur og kronisk smerte: «The evidence for acupuncture 

in chronic pain». 

 

Møte med forbrukertilsynet 

Mona Solberg, Bernt Rognlien og Jeanette Johannessen fra styret, og sekretær 

Christina Westlie var i møte med forbrukertilsynet i mars. Målet var å ha en dialog 

med dem for å diskutere lov om markedsføring av alternativ behandling. Slik det er 

nå kan Akupunkturforeningen informere om ting som den enkelte akupunktør ikke 

kan fordi foreningen er en fagorganisasjon, som blant annet ikke tilbyr behandling. 

Foreningen står dermed i en friere stilling enn den enkelte akupunktør som har egen 

interesse av å tilby behandling. For å sikre at det vi gjør er riktig, forhørte vi oss med 

saksbehandlerne i Forbrukertilsynet om Akupunkturforeningens nettside var i tråd 

med loven. Slik foreningen har lagt opp faktaark, pasientinformasjon og annen 

informasjon var ok i følge tilsynet. Loven har ikke blitt endret de seneste årene; 

reglene er de samme.  
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Det ble påpekt at akupunktører som markedsfører sitt fag og sin klinikk må være 

varsomme når det gjelder å ha påstander om effekt av behandlingen, eller vise til 

noen form for dokumentasjon om at akupunktur har effekt på spesifikke sykdommer 

og lidelser. Dette er ikke tillatt. Derimot har akupunktørene lov til å formidle at 

akupunktur anbefales i kliniske retningslinjer.  

Styret har bedt alle medlemmer av Akupunkturforeningen om å kontrollere at egen 

nettside og markedsføring, slik at den ikke står i strid med loven.  

 

Politisk arbeid 

Mona Solberg og Jeanette Johannessen har jobbet gjennom hele året med å komme 

i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få behandlet en ny søknad om 

autorisasjon av akupunktører. Etter å ha sendt mail og purringer flere ganger uten å 

få svar annet enn at mailen var kommet frem, hadde Mona og Jeanette møte med 

Tellef Inge Mørland (AP) på Stortinget i september og la frem problemstillingen. 

Utfallet av dette møtet ble at Mørland skrev et skriftlig spørsmål til helseminister Bent 

Høie med følgende spørsmål: Vil helseministeren gi Akupunkturforeningen anledning 

til å fremme en ny autorisasjonssøknad for akupunktører som helsepersonell?  

Svaret fra Høie var direkte feil på flere punkter, men han fortalte at saken var til 

vurdering i departementet og at de skulle ta sikte på å konkludere innen kort tid. 

Mona sendte et tilsvar fra Akupunkturforeningen til alle politikere i Helse- og 

Omsorgskomitèen. Etter reaksjoner fra flere politikere, fikk foreningen klarsignal fra 

HOD om at de ville behandle en ny autorisasjonssøknad fra Akupunkturforeningen. 

 

Autorisasjonssøknad 

Noen uker før høringen på Stortinget, startet Mona, Minh og Jeanette i styret, 

arbeidet med autorisasjonssøknaden, med god hjelp av Terje, Hilde og Anette fra 

Høyskolen Kristiania. Søknaden ble levert til HOD søndag 13. oktober 2019, bare 

noen dager før høringen på Stortinget. Autorisasjonen vurderes opp mot kriteriene; 

pasientsikkerhet, utdanning (evidens, praksis, NOKUT-godkjenning) og samhandling 

med andre land. Behovet for en ny helsepersonellgruppe var også et viktig punkt i 

søknaden. Akupunkturforeningen fikk i desember beskjed om at søknaden var sendt 

videre til Helsedirektoratet, med en frist til å svare innen 17. februar 2020. 

 

Høring på Stortinget – statsbudsjettet 2020 

Jeanette Johannessen utarbeidet og sendte inn høringsnotat utfra forslaget til 

statsbudsjettet 2020 til Stortinget innen fristen. Tirsdag 15. oktober (rett etter 

innlevert autorisasjonssøknad), stilte Mona Solberg og Jeanette Johannessen opp på 

høringen. Politikerne i helse- og omsorgskomitèen var tilstede på høringen. 

Akupunkturforeningen ba om at det ble avsatt midler i statsbudsjettet, slik at 

akupunktur blir en del av pakkeforløpet for smertebehandling og muskel- og 

skjelettlidelser som regjeringen var i gang med å utvikle. Det ble også bedt om at 

akupunktørene blir autorisert helsepersonell med krav om 240 studiepoeng innenfor 

fagområdene medisin og akupunktur. Videre ble det informert om dokumentert effekt, 

at akupunktur tilbys på 37 % av norske sykehus og at akupunktur står som et 
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behandlingsalternativ i kliniske retningslinjer. Videre ble det nevnt at for å ta vare på 

pasientsikkerheten og kvalitet, noe som står sentralt i regjeringens politikk for å 

utvikle pasientens helsetjeneste, er det viktig at akupunktørene blir autorisert 

helsepersonell, slik at tittelen, akupunktør, blir beskyttet.  

 

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 

Bare noen timer etter Høringen på Stortinget, stilte Mona, Jeanette og Jørund 

Henning Rytman (Akupunkturforeningens kontaktperson i SMB Norge) i møte med 

Helse- og omsorgsdepartementet. Det var Rytman som hadde ordnet med møtet. I 

møtet var statssekretær Maria Jahrman Bjerke og 3 saksbehandlere der det ble 

drøftet de viktigste punktene i søknaden, som for eksempel hvilken ny informasjon 

som er aktuell siden forrige søknad og hvorfor en autorisasjon av akupunktører som 

helsepersonell er nødvendig.  

 

Medlemskap SMB Norge 

Akupunkturforeningen har til nå opplevd god nytte av medlemskapet, med hjelp til økt 

politisk synlighet og deltagelse på andre plattformer enn det vi er vant til (se tur til 

Shanghai under Internasjonalt arbeid). 

Det har vært jevnlige møter med Jørun H. Rytman i SMB Norge som vi har hatt god 

erfaring med i overnevnte saker.  

Noen av våre medlemmer har også fått bruk for SMB sitt nettverk profesjonelt. Torkel 

Snellingen, som har arbeidet og bodd i Kina i mange år, er konsulent for SMB Norge. 

Gjennom dette fikk St. Olav Eye Clinic (Erik Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund 

som er medlemmer av Akupunkturforeningen) være med SMB til Beijing i 

begynnelsen av november 2019. Der fikk de møte ambassaden, og knyttet 

forskjellige kontakter som vil bli nyttige i arbeidet med pasientreiser og evt. forskning i 

fremtiden. 

 

Synlighet på akupunktur.no og i media 

Jeanette Johannessen har holdt Akupunkturforeningens nettside, akupunktur.no, 

aktiv gjennom hele 2019. Hun har korrekturlest, utarbeidet og lagt ut 5 faktaark, 5 

pasientbrosjyrer, og har tatt ansvar for tema, innhold og tekst i 11 av 12 

nyhetsartikler som hun har lagt ut på nettsiden og delt videre i sosiale medier. 

Nyhetsartikkel og «flyers» i forbindelse med akupunkturens uke var det i hovedsak 

Minh Khai Mai-Thi som utarbeidet og markedsførte, både på nettsiden og på 

Facebook, i tillegg til to ukers betalt annonse på forskning.no.  

 

Tema i faktaarkene og pasientbrosjyrene har handlet om akupunktur og;  

Øvre luftveisinfeksjon, hypertensjon, idrettsskader, sykdommer i mage-tarmkanalen 

og astma. 

 

Nyhetsartikler: 

7. januar – Autorisasjon – nødvendig for pasientsikkerheten. 

5. april – Nyttige nålestikk – Akupunkturforeningens tilsvar i Klassekampen. 
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7. april – Verdens helsedag.  

5. juni – Kritikk mot helgekurs i nålebehandling og akupunktur. 

14. juni – Tidsskriftet deQi ute nå. 

7. august – Ny lovendring i Danmark og SOU i Sverige.  

18. august – Er smertelindring en placeboeffekt? 

15. september – Akupunkturens uke 2019 – sammen for en bedre folkehelse. 

25. september – Kronikk i Dagens Medisin – et alternativ til opioider.  

10. oktober – Verdensdagen for psykisk helse – Gi tid. 

22. oktober – Statsbudsjettet 2020 – Akupunkturforeningen på høring i Stortingets 

Helse- og omsorgskomitè. 

17. desember – Tidskriftet deQi ute nå – riktig god jul. 

 

Sosiale medier 

Akupunkturforeningen har dette året også vært meget aktiv i sosiale medier, spesielt 

Facebook, men også Instagram og Twitter. Jeanette Johannessen har holdt den 

offisielle siden til akupunktur.no på Facebook og Twitter aktiv gjennom hele året, 

mens Trine Hauge-Nymoen holdt Akupunkturforeningens Instagramkonto aktiv. 

Mange tusen mennesker har sett innleggene som ble lagt ut i 2019. Rekorden på ett 

innlegg er ca. 16 000 seere, mens innleggene i forbindelse med Akupunkturens uke 

ble sett av totalt 42 000 personer (5 dager). 

 

I løpet av 2019 har Akupunkturforeningen hatt 85 innlegg på Facebook, 30 innlegg 

på Twitter og 16 innlegg på Instagram.  

 

Pr 31.12.2019 hadde Akupunkturforeningens Facebookside 4428 følgere, Twitter 

187 følgere og Instagram 359 følgere. 

 

Innlegg i media 

Klassekampen, 2. april – tilsvar i papirutgaven – Jeanette Johannessen og Mona 

Solberg - I Anne Kalvig sin spalte i Klassekampen 21. mars fremhever hun at 

akupunktur ikke kan forklares med vestlig vitenskap. Et enkelt søk i den medisinske 

søkemotoren Pubmed viser at dette er feil. https://akupunktur.no/nyttige-nalestikk-

tilsvar-i-klassekampen/ 

 

NRK.no, 30. mai - intervju med Mona Solberg - Akupunktur-foreninger ut mot korte 

kurs: – Risikabel praksis - https://www.nrk.no/norge/akupunktur-foreninger-ut-mot-

korte-kurs_-_-risikabel-praksis-

1.14551495?fbclid=IwAR2xyv0iHzsPPU2xBWs9qxrbPm3J2wxngn5J1bHFXRMGkV9

ISCyWN7FhHns 

 

Dagens Medisin, 15. september – kronikk i papirutgave og nettutgave – Jeanette 

Johannessen og Mona Solberg - Akupunktur – et alternativ til opioider. 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/15/akupunktur--et-alternativ-til-

opioider/ 

https://akupunktur.no/nyttige-nalestikk-tilsvar-i-klassekampen/
https://akupunktur.no/nyttige-nalestikk-tilsvar-i-klassekampen/
https://www.nrk.no/norge/akupunktur-foreninger-ut-mot-korte-kurs_-_-risikabel-praksis-1.14551495?fbclid=IwAR2xyv0iHzsPPU2xBWs9qxrbPm3J2wxngn5J1bHFXRMGkV9ISCyWN7FhHns
https://www.nrk.no/norge/akupunktur-foreninger-ut-mot-korte-kurs_-_-risikabel-praksis-1.14551495?fbclid=IwAR2xyv0iHzsPPU2xBWs9qxrbPm3J2wxngn5J1bHFXRMGkV9ISCyWN7FhHns
https://www.nrk.no/norge/akupunktur-foreninger-ut-mot-korte-kurs_-_-risikabel-praksis-1.14551495?fbclid=IwAR2xyv0iHzsPPU2xBWs9qxrbPm3J2wxngn5J1bHFXRMGkV9ISCyWN7FhHns
https://www.nrk.no/norge/akupunktur-foreninger-ut-mot-korte-kurs_-_-risikabel-praksis-1.14551495?fbclid=IwAR2xyv0iHzsPPU2xBWs9qxrbPm3J2wxngn5J1bHFXRMGkV9ISCyWN7FhHns
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/15/akupunktur--et-alternativ-til-opioider/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/09/15/akupunktur--et-alternativ-til-opioider/
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Arendalsuka 

Mona Solberg og Magnhild Bugge representerte Akupunkturforeningen under 

Arendalsuka. Det er viktig å være tilstede på Norges største politiske møtested for å 

knytte kontakt med politikere, pasientorganisasjoner og andre aktuelle 

interesseorganisasjoner. Mona og Magnhild hadde møte med Tomas Collin, leder for 

osteopatene, for å prate om autorisasjon (og evt. en debatt under Arendalsuka i 2020 

hvis verken osteopatene eller akupunktørene har fått autorisasjon innen da). Selv om 

Akupunkturforeningen er medlem av SMB Norge, valgte vi å ikke stille opp i debatten 

de arrangerte med temaet «Useriøse vs seriøse alternative behandlere av sykdom – 

hvordan rydde opp?». Årsaken var at Akupunkturforeningen jobbet for å søke om 

autorisasjon som helsepersonell, og styret hadde i forkant vurdert at vi ikke skulle 

stille i denne debatten fordi vi ikke ønsker ikke å bli assosiert med alternative 

behandlere. Norske Homeopaters Landsforbund ved styreleder Tore Fosso, og 

Norges Massasjeforbundet ved nestleder Shino Wilberg, satt i panelet. Det fine med 

å være tilstede er at vi fikk sett hvordan representantene i SMB Norge fungerer i 

debatter, og vi konkluderte med at vi gjerne ønsker at de arrangerer en debatt for oss 

i 2020. 

Akupunkturens uke 

Tema for årets kampanje var; Sammen for bedre folkehelse. Noen dyktige 

medlemmer og distriktskontakter hadde stand og arrangementer. Fra foreningen 

sentralt var hovedfokuset informasjonskampanjen på sosiale medier, da dette har gitt 

størst respons de senere årene. Foreningen ønsket å synliggjøre våre medlemmers 

kompetanse knyttet til viktige helseproblemer i befolkningen, spesielt der det 

eksisterende behandlingstilbudet er mangelfullt. Målet var også å nå bredt ut med 

informasjon om at akupunktur allerede er anbefalt i norske og internasjonale 

retningslinjer og benyttes på norske sykehus. Tanken med å lage flere korte videoer 

og plakater var at budskapet skulle komme frem også til de som ikke orket å klikke 

seg inn på bakgrunnsartikkelen. Kampanjen ble markedsført både via akupunktur.no, 

sosiale medier og med banner på forskning.no. Akupunkturforeningens medlemmer 

er blitt svært flinke til å dele videre. Fremover kan vi bli enda bedre på å like og 

kommentere hverandres innlegg (da dette vil øke synligheten og det positive 

inntrykket ytterligere). Innleggene i forbindelse med Akupunkturens uke ble sett av 

totalt 42 000 personer (5 dager). Antall visninger på forskning.no var på 226 249 på 

to uker. 

 

Internasjonalt samarbeid 

Mona, Minh og Jeanette reiste til Rothenburg i mai for egen regning. Her deltok de 

på forskningsdagen, samt møter med de nordiske organisasjonene og internasjonale 

samarbeidspartnere. Mye av informasjonen som ble utvekslet her var viktig i 

forbindelse med argumenter og dokumentasjon til autorisasjonssøknaden. Mona 

deltok på et ETCMA møte og WHO forum ang. ICD-11 i regi av ETCMA.   
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Per Sloth Jensen har i oktober 2019 vært i Shanghai hvor han fikk møte norske og 

kinesiske politikere på Oceantec Summit. På denne konferansen ble 

frihandelsavtalen mellom Norge og Kina diskutert. Per jobbet med å synliggjøre 

akupunktur på denne konferansen. Her møtte han representanter fra 

utenriksdepartementet, handelsministeren, innovasjon Norge, den Norske 

ambassadens representanter fra Beijing og Erik Solheim som er rådgiver for partiet, 

de grønne. Forskningsrådets representanter på reisen i Kina, rådet oss om hvordan 

vår argumentasjon bør være i henhold til forskningsmidler. Per informerte om 

autorisasjonsøknaden og viktigheten med en godkjenning av denne. 

 

ISO/TC 249 og WFAS-SC (WFAS standardiseringskomite). 

Arne Kausland har deltatt på møter som har vært viktige i den internasjonale 

utviklingen og moderniseringen av akupunktur.  

 

1.Tryggere akupunktur med ISO - ISO/TC 249 (TCM), 10. plenumsmøte, Bangkok 

juni 2019 

 

ISO komiteen ISO/TC 249 TCM ble opprettet i 2010 etter 2 formøter og godkjenning 

fra ISO sentralt (TMB). ISO/TC 249 har markert seg som en veldig aktiv komite i ISO.  

Komiteen har publisert 45 TKM ISO standarder, og 42 er under utvikling med formål 

om tryggere og sikrere akupunktur og kinesisk urtemedisin. 

 

Møte i arbeidsgruppen WG 3, Quality of acupuncture needles and safe use of 

acupuncture. 

Det ble diskutert 4 prosjekter: 

1. Thread Embedding Acupuncture Needle for single use 

2. Dermal Needle for single use-Part 1 Tapping type 

3. Dermal Needle for single use-Part 2 Rolling type 

4. Sterile knife needle for single use 

Her var det lite kontroverser, så de 3 første prosjektene gikk videre i prosessen fram 

mot internasjonal standard. Den siste må klargjøres mer før det går videre til neste 

stadium. 

 

Møte i arbeidsgruppen WG 5, Terminology and Informatics 

Dette var for Arne et gjensyn med WG 5, som han var med i de første årene. 

Diskusjonen om 9 prosjekter om TKM terminologi. 

1. TCM-Vocabulary for diagnosis-part 1: Tongue og Part 2: Pulse. 

2. Terminology of Periocular Acupuncture 

3. Terminology of Scalp Acupuncture 

4. TCM-Categorical structure of representation of micro-acupuncture system 

5. Terminology of TCM Basic Theory Part 1: fundamental terms 

Part 2: physiological terms 

Part 3: etiology, pathogenesis and therapeutic 

principles. 
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Det ble enighet om at det første prosjektet kan de gå videre med i prosessen fram 

mot en internasjonal TKM standard, del 1 på tungediagnose vokabular og en del 2 på 

pulsdiagnose vokabular. 

De andre prosjektene beholdes i WG5, men må bearbeides mer før de går videre. 

Her var det stor uenighet, mange ønsker en standardisert terminologi og mange er 

ikke enige. 

Siste dag var det gjennomgang i plenum av arbeidet i arbeidsgruppene. Forslagene 

ble så til vedtak som er avgjørende for framgangen av prosjektene, fra nytt forslag 

fram til internasjonal standard, noe som skal gi et grunnlag for kvalitet og sikkerhet 

både for kinesisk urtemedisin og akupunktur. 

 

2. WFAS styremøte 

Her deltok Anette Sørensen fra Høyskolen Kristiania. 

 

3. WFAS standardiseringskomite 

WFAS har en standardiseringskomite (WFAS-SC). Kliniske retningslinjer (CPG) 

skulle være en prioritering her, men noen hadde fått det nedprioritert. Arne hadde 

derfor møte med Zhao Hong fra WFAS-SC i april i Beijing for å si at han ønsket å 

finne en måte å gi CPG høyeste prioritet og ta det opp på neste møte som var i juni i 

Bangkok, samt neste styremøte i WFAS i nov. 

Standardiseringskomite (WFAS-SC) hadde møte i juni hvor Arne fikk lagt fram 

ønsket om å gi CPG høyest prioritet og hvorfor. Det fikk han gjennomslag for. 

I september hadde han et nytt møte i Beijing med Zhao Hong fra WFAS-SC 

angående kliniske retningslinjer (CPG) som førte til at Anette Sørensen, Hilde 

Skjerve og Terje Alræk skulle bli med i en rådgivende ekspertgruppe i forbindelse 

med utarbeidelse av internasjonale kliniske retningslinjer for akupunktur i behandling 

av depresjon. 

Arne har hatt samtaler med Lu Ai Ping (Dean på School of TCM, Hong Kong Baptist 

University) om å bidra for å promotere CPG, samt samarbeid m WFAS og Norge om 

nødvendig. 

 

4.WFCMS standardiseringskomite 

Komitèen hadde møte i juni. Ingen fra Akupunkturforeningen kunne stille på dette. 

 

Nordiske Akupunkturforeninger 

I 2019 ble det kun gjennomført ett felles nordisk møte i Rothenburg. Mona, Minh og 

Jeanette stilte opp fra Akupunkturforeningen. Ellers har informasjon blitt utvekslet på 

den interne Facebook gruppa for nordiske akupunkturforeninger og via mail. 

Akupunkturens uke ble som tidligere gjennomført på samme tidspunkt, men det ble 

besluttet at hvert land skulle stå friere til å velge tema ettersom behovene er ulike. 

Akupunkturforeningen anser det nordiske samarbeidet som svært nyttig da 

myndighetene sammenligner seg med andre land. Ved å dele erfaringer, kunnskap 

og løsninger står vi sterkere. 
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Forskningsfond 

Medlem, Jill Hervik PhD, har fått økonomisk støtte fra Akupunkturforeningens 

forskningsfond (fra 2018 og september 2019) på kr 10 000,- til dekning av 

publikasjonsutgifter for følgende artikkel som vil publiseres i 2020:  

   

AKUPUNKTUR ER EN METODE FOR Å PÅVIRKE NERVESYSTEMET. 

HVORFOR ER DEN IKKE  INTEGRERT I DAGENS SKOLEMEDISIN?  

- Fysiologiske mekanismer som oppstår ved akupunkturbehandling av 

smertetilstander.   

- Oppdatert evidens og en systematisk litteraturoversikt.  

 

Brønnøysundregisteret 

FOSMA medlemmer med ansvarsforsikring for 2020 ble oversendt Registeret for 

alternativ behandling, Brønnøysundregistrene medio desember 2019. FOSMA 

medlemmer som ikke står registrert i Brønnøysundregisteret som FOSMA 

medlemmer må selv registrere dette 

 

Faglig utvalg (FU) 

FU har bestått av Olav Kise, Silje Røkke og Kristine Finkenhagen. 

 

Ingen rapport foreligger. 

 

Etter- og videreutdanningsutvalget (EVU) 

EVU har bestått av Anja Gravdal, Mette Dagny Hopland Trolie, Elisabeth Evensen og 

vara Nora Bratli. 

 

Ingen rapport foreligger. 

 

Etisk råd (ER) 

ER har bestått av Andrew Clayton Fritsch, Ann Kristin Gulsrud, Cathrine Nodberg, 

Anette Sørensen, vara Merete Uv Nilsen og pasientrepresentant Sissel Bærø 

Nyheim (fra Norsk Revmatikerforbund). 

 

Etisk utvalg har ikke hatt saker til behandling i 2019. Medlemmene har ikke hatt 

kontakt i perioden. 

 

Pasientskadeutvalget 

Pasientskadeutvalget har i 2019 bestått av Arne Johan Norheim, Bjørn Rismyhr og 

Bernt Rognlien.  

 

Det har ikke vært noen saker til behandling i pasientskadeutvalget i 2019. 
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Distriktskontakter (DK) 

Akupunkturforeningens distriktskontakter i 2019 har vært som følger: 

Oslo og Akershus sør/vest: Magnhild Bugge  

Akershus Nord/Øst: Ingvild Espejord 

Buskerud: Cecilie Pettersen 

Hordaland: Margrethe Joys 

Møre og Romsdal: Ann Charlotte Franke, vara Nora K. Bratli 

Nordland og Troms: Helene Høiem 

Rogaland: Bjørn Rismyhr 

Sør-Trøndelag: Vigdis Blindheim, vara Steinar Holden 

Telemark: Ann Kristin Gulsrud 

Vestfold: Inger Norunn Buvarp 

 

Årsrapporter fra noen av distriktskontaktene: 

 

Oslo og Akershus sør/vest: Magnhild Bugge  

Aktiviteten i Oslo og Akershus har ikke vært veldig stor i 2019. Det ble arrangert et 

treff på Lillehammer i januar. Tema var dr Tans metoder og Agnes Holland delte av 

sine erfaringer. Det ble også holdt et møte i Sandvika. Der var temaet 

støttebehandling med akupunktur til kreftpasienter. Karina Bygmester Ullern snakket 

om sine erfaringer som kreftsykepleier og som akupunktør og Magnhild Bugge 

snakket om et dybdekurs i temaet arrangert av Yair Maimon. Det ble ikke arrangert 

noe i Akupunkturens uke siden ingen ønsket å delta på noe arrangement.  

 

Vestfold: Inger Norunn Buvarp 

Vi hadde stand på Teie torg i forbindelse med akupunkturens uke. 

Vi printet ut alle flyerne og informerte til de som ville høre. 

Lokalavisa kom og hadde et intervju med oss, men dette kom dessverre aldri på 

trykk 

Vi forberedte et foredrag i begynnelsen av juli som gikk på hvordan lage din egen 

turmat, av tørket økologisk kortreist  - mest grønnsaker 

Dette ble avlyst da vi fikk for få påmeldte. 

Jeg har prøvd å få foredragsholdere om øreakupunktur, urter, brystcanser med 

ettervirkninger, men dette har jeg ikke lyktes med. 

 

Hordaland: Margrethe Joys 

Lokallaget i Bergen hadde ingen aktivitet i fjor. 

 

Møre og Romsdal: Ann Charlotte Franke, vara Nora K. Bratli 

Vi har dessverre kun hatt et møte i 2019. Det var planlagt flere, men dessverre ble de 

avlyst pga manglende mulighet til å møte. 
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Akupunkturforeningens tidsskrift; deQI 

deQI fortsetter som før med Hanne Aanensen som redaktør, grafisk designer Tina 

Fjotland som layoutansvarlig og 07 som trykkeri. Tidsskriftet kom ut med to numre og 

opplaget var på 650 eksemplarer før sommeren, og 550 før jul. 

 

Styret takker med dette for flott innsats fra tillitsvalgte, ansatte og andre som 

har bidratt for Akupunkturforeningen i 2019. 

 

Godkjent av styret, februar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


