
Forslag om æresmedlemskap i Akupunkturforeningen til; 

Eli Ragnhild Bjørneby, født 1949 

Eli tok sin akupunkturutdannelse ved Norsk Akupunkturhøyskole i 1993 og har praktisert 25 år i Oslo. 

Hun startet ved Holtegaten akupunktur i 1993 og var fra første stund aktiv og engasjert i fagmiljøet. 

Ingen overraskelse at hun med sin bakgrunn og engasjement ble valgt til generalsekretær for Norsk 

forening for klassisk akupunktur (NFKA) fra 1996 til 2000. I 2000 ble hun ansatt ved Norsk 

akupunkturhøyskolen/NFKA som høyskolelektor og studieleder.  

Hun var en stor ressurs for skolen med sin bakgrunn som høyskolelektor ved Ergoterapiutdanningen i 

Trondheim mellom 1981 og 1985. Hun var også medlem av Rådet for ergoterapeut og 

fysioterapeututdanningen i 1985 og 1986 der hun fungerte som veileder. Hun arbeidet som 

ergoterapeut fra 1974 til 1978 og deltok i forskningsarbeid som klinikkassistent ved Afasisenteret 

Sunnaas sykehus. 

Hun utdannet seg til ergoterapeut ved Høyskolen i Oslo i 1974 og fullførte hovedfag i 1981. Denne 

utdannelsen førte til 2 publikasjoner: Bjorneby ER, Reinvang IR: Acquiring and maintaining self-care 

skills after stroke. The predictive value of apraxia. Scand J Rehabil Med. 1985;17(2):75-80. 

PMID:4023662 (PubMed – indexed for MEDLINE) 

Bjørneby, ER: Apraxi og ADL-funksjon hos voksne hjerneslagpasienter. Den pedagogiske 

Høgskolen Oslo 1981. Distr gj Norsk Ergoterapeut Forbund. (Hovedfagsoppgave) 

  

Det var ikke bare som studieleder og høyskolelektor hun var en ressurs for skolen, men også med 

hennes bakgrunn i datakunnskap. Hun har 6 års erfaring som datakonsulent for ulike firmaer, som 

alle ved skolen titt og ofte hadde glede av da vi stod fast både teknisk og praktisk. Hun viste en 

spesiell egenskap i å ha struktur, orden og et meget godt språk i alt arbeid hun utførte ved skolen. 

Det har studenter, lærere og ledelsen ved skolen hatt glede av. Det var naturlig å velge Eli som 

medlem av lokal organisasjonskomite for planlegging og gjennomføring av WFAS 2003 International 

symposium on acupuncture i Oslo 2003. 

Mange tidligere studenter og ansatte ved Norsk akupunkturhøyskole husker nok alle blekkene som 

ble utdelt for hvert studieår. Det gjorde hverdagen lettere for enhver ved skolen og det var Eli som 

sto for dette omfattende arbeid. Ved siden av å være ansatt som høyskolelærer og studieleder, var 

hun gruppelærer og veileder for studenter under hele studiet og for bacheloroppgaven. Hun gjorde 

en formidabel jobb, som linjeleder, da den 5-årige utdanningen for ikke-helsepersonell skulle 

samordnes med den 3.5-årige utdannelsen for helsepersonell. Eli holdt i trådene sammen med Fride 

Møller og gjorde en fantastisk innsats for at dette skulle fungere for studentene. 

Den 15.mai 2008 var gledens dag for Norsk akupunkturskole (vi fikk beskjed av NOKUT og ikke bruke 

høyskole i navnet, så lenge vi ikke hadde en akkreditering). Men, den dagen fikk skolen akkreditert 

bachelorgraden i akupunktur og fikk lov å bruke akupunkturhøyskolen. Det var etter mange års 

målrettet arbeidet av flere av skolens ansatte, deriblant Eli. For å få godkjenning måtte søknaden 

både være innholdsmessig og formelt korrekt. Elis styrke var å lage en god form på søknaden.  

I januar 2011 ble Akupunkturhøyskolen overtatt av Campus Kristiania, nå Høyskolen Kristiania. Eli 

fortsatte med sine arbeidsoppgaver under nye eiere i flere år. 



Eli Ragnhild Bjørneby er foreslått som æresmedlem i Akupunkturforeningen til generalforsamlingen 

2020 av: 

Anette Koppang, Fride Møller, Morten Sørlie, Bernt Rognlien og Minh Khai Mai-Thi, og forslaget 

støttes av et enstemmig styre i Akupunkturforeningen. 

 


