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Jeg arbeider ved Holtegaten akupunktur som jeg etablerte i 1982.  

Å svare ja til lederkandidat i foreningen, gjør jeg med glede. Med bakgrunn i det akupunkturfaglige 

miljøet fra 1984 og frem til 2015, stiller jeg til lederjobben med erfaring på flere nivåer, noe jeg mener 

kan være en ressurs.( se nedenfor for info om meg). 

Hvorfor et ja til lederjobb i foreningen 

Foreningen har arbeidet mange år med å fremme akupunktørenes fremtid med autorisasjonssøknad, nå 

nr.2, jobbet godt og aktivt med å få ut faget mer bredt i samfunnet gjennom sosiale medier, fått 

forhandlet frem god ansvarsforsikring. Gjennom arbeidet over tid er vi godt plassert i det 

internasjonale akupunkturmiljøet. Foreningen har jobbet hardt opp mot politikere og personer som er 

viktige for å fremme vårt fag for å få en naturlig anerkjennelse i Norsk helsevesen. Det omfattende 

gode arbeid som er gjort, ønsker jeg å jobbe videre med.  

Å kvalitetssikre akupunkturutdanningen, betyr også å kvalitetssikre akupunktører etter endt utdanning, 

slik at de kan arbeide med det de har utdannet seg til. Alt for mange må ty til annet arbeid samtidig,for 

å få økonomien til å gå rundt og etter min mening er det for mange akupunktører som er for alene til å 

føle seg trygge i sin profesjon. Jeg mener derfor at foreningen må prioritere dette ytterligere slik at 

akupunktører får et sikkerhetsnett, som kan bidra til å trygge dem bedre som akupunktører. Foreningen 

har mistet for mange medlemmer, noe som er viktig å snu. Det er viktig for både foreningen og 

akupunkturutdanningen.  

Hvilket svar vi får fra Helse og omsorgsdepartementet, vil være avgjørende for videre arbeid med å 

trygge vårt fag og profesjon i fremtiden. Etter å ha fulgt med, tror jeg det butter for myndighetene i å 

autorisere akupunktur, grunnet i at TKM ikke er forankret i den vestlige medisinske vitenskapen. Vi 

skal fremme medisinsk akupunktur med vitenskapelige forklaringsmodeller om virkemekanismene og 

effekt. Men, samtidig er det også viktig å ikke fjerne oss fra det grunnleggende i TKM, som faget vårt 

springer ut ifra. Vi må kunne ri to hester samtidig i den utviklingen. Får vi nei på nåværende 

autorisasjonssøknad, mener jeg vi må vurdere om vi skal komme med et forslag til myndighetene om 

en mellomløsning.  Ser vi til Sveits, er det det første landet i Europa som for 5 år siden fikk beskyttet 

tittelen TCM, inkl. akupunktur for ikke – helsepersonell, med klare nasjonale krav om å få benytte seg 

av tittelen.  

En oppsummering av utdannelse og verv 

Bachelorgrad i akupunktur (1978-1981), ved International College of Oriental medicine, East 

Grinstead, England. - 1986: Kurs i barneakupunktur i England under ledelse av Julian Scott..-1988: 

Advanced kurs i akupunktur, ved Nanjing university (arrangert av Norsk Akupunkturskole).- 1994: to 

års utdannelse i kinesisk urtemedisin ved Anglo-Dutch institute for oriental medicine, Nederland, 

under ledelse av Ted Kaptchuk. - 1999: Kurs i Pedagogikk ved Høgskolen i Oslo. - 2006, degree of 

Bachelor of Science ved Brighton universitet, derav tittelen Bachelor Science (Hons) of Acupuncture., 

som ble godkjent av NOKUT. -2015 Mastergrad i Helse og empowerment ved høyskolen i Oslo og 

Akershus. 

 

Ulike verv og foredragsholder  

Var med å etablere Norsk akupunkturskole i 1984 og var aktiv lærer frem til 2015 og litt sporadisk 

etter det. Mellom 1984-2015:styremedlem, daglig leder og studierektor ved Akupunkturhøyskolen 

samt styremedlem og nestleder i tidligere Norsk forening for Klassisk Akupunktur, NFKA, og 



styremedlem i programstyret for alternativ medisin i Norsk Forskningsråd. Ansvarlig for etablering av 

kurs i fødselsakupunktur for jordmødre ved Akupunkturskolen i 1996 og gjennom faglig samarbeid 

ble samme kurs etablert i Sveits 2002. 

 

Foredragsholder på skoler og større internasjonale kongresser i Danmark, Australia, Sveits, 

Tyskland, England og Oslo.  

Mellom 1988 -2013 vært jevnlig i Nanjing i egen regi eller via Akupunkturhøyskolen.  


