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Akupunkturforeningens 
virksomhetsplan for 2020 

Vår visjon:  

Akupunktur er en naturlig del av det norske helsevesenet. 

Vår misjon:  

Akupunkturforeningen arbeider for at akupunkturbehandling skal bli tilgjengelig for 

alle, og være en del av det norske helsevesen. 

Våre formål: 

• Ivareta akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin som eget medisinsk system 

• Ivareta akupunktur som en selvstendig profesjon 

• Stimulere til vitenskapelig virksomhet og forskning, og på sikt få utdannelse og 

autorisasjonskrav på masternivå 

• Fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte 

• Fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse 

• Virke for en høy faglig og yrkesetisk standard i utdanningen og blant foreningens 

medlemmer  

• Bidra til å samordne akupunkturutdanningen, også gjennom internasjonalt arbeid 

• Ivareta medlemmenes interesser av faglig, etisk og praktisk art 

• Arbeide med helsepolitiske spørsmål 

 

I. Akupunkturforeningens overordnede mål for 2020 

1. Politisk arbeid/autorisasjon 

2. Synlighet 

3. Medlemmenes interesser 

Disse målene vil innlemmes i alle foreningens prosjekter og satsningsområder.   
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II. Prosjekter og satsningsområder i 2020 

A. Organisasjonsbygging: 

Hensikt: 

Fortsette å jobbe med å holde Akupunkturforeningen til en robust og slagkraftig 

organisasjon. Videreutvikle et sterkt fagmiljø hvor det er spennende å være medlem og 

tillitsvalgt. Ivareta medlemmenes interesser.  Utvikle felles standarder for implementering 

av offentlige krav og retningslinjer.  

Kontinuerlig arbeid: 

• Innarbeide den nye organisasjonsstrukturen samt systemer/rutiner som gjør 

foreningens drift og interne samarbeid mer effektivt. Dette vil også sikre 

kontinuitet ved utskiftninger i administrasjonen, styret og blant tillitsvalgte. 

• Planlegge tillitsvalgtsamling og annen intern skolering av tillitsvalgte (f.eks. 

mediehåndtering, politisk arbeid ol.).   

• Kontakt og samarbeid med distriktskontaktene. 

• Formidle informasjon til medlemmene om hva som skjer i foreningen (på infomail 

og facebook). 

• Tilrettelegge for økt faglig utveksling og felleskap gjennom faste poster på den 

interne FB-sida.  

• Tilrettelegge for lokale arrangementer under «Akupunkturens Uke». 

• Følge med på offentlige krav til helsepersonell og utøvere av KAM (komplementær 

og alternativ medisin). 

• Informere og bevisstgjøre medlemmene om krav og retningslinjer (offentlige og 

interne). 

• Utarbeide maler/oversikter som gjør det lettere for medlemmene å følge slike krav 

(personvern, hygiene, epikrise o.l.). 

• Jobbe for å fornye og øke medlemsfordelene. 

• Arbeide med å finne gode forsikringsavtaler. 

• Informere Høyskolens studenter om Akupunkturforeningen og våre 

medlemsfordeler. 

• Verving av nye (og tidligere) medlemmer. 

Samarbeid med Administrasjonen, distriktskontaktene, Faglig utvalg, Etter- og 

videreutdanningsutvalget og Etisk utvalg  

Konkrete underprosjekter:  

• Oppdatere mal for samtykke til journalskriving 

• Utarbeide mal for epikriseskriving 
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B. Informasjon og media: 

Hensikt:  

Synliggjøre faget, forskningen, foreningen, medlemmenes kompetanse og 

bachelorutdanningen i akupunktur.  Produsere informasjonsmateriell rettet mot 

offentligheten, potensielle pasientgrupper, helsepersonell, journalister, politikere og 

helsemyndigheter. 

Kontinuerlig arbeid: 

• Fortløpende oppdatering og forbedring av hjemmesiden.  

• Skrive og publisere nye nettartikler. 

• Planlegge og koordinere utlegg i sosiale medier. 

• Lage brosjyrer og annet informasjonsmateriell.  

• Bygge opp kompetanse på mediehåndtering. 

• Følge med på relevante offentlige diskusjoner. 

• Oversikt over og kontakt med positivt innstilte journalister og medier. 

• Produsere og sende ut deQi to ganger i året. 

• Deltakelse i offentlige debatter. 

• Utarbeide og legge ut flere faktaark og pasientinformasjon på akupunktur.no  

• Samarbeid med Nettredaktør og Forskningsansvarlig. 

Konkrete underprosjekter: 

• Produsere informasjonsmateriell til Arendalsuka 

• Produsere informasjonsmateriell til Akupunkturens Uke  

• Produsere og synliggjøre markedsføringsmateriell med foreningens logo og 

medlemstittel 

 

C. Politisk arbeid og Autorisasjon: 

Hensikt: 

Være synlig og jobbe for å påvirke politiske prosesser for autorisasjon og med relevans for 

medlemmenes interesser og akupunkturprofesjonens fremtid i Norge.  

Kontinuerlig arbeid: 

• Følge med på relevante politiske prosesser (høringer på stortinget, HOD, 

helsedirektoratet og andre relevante instanser) og skrive tilsvar til offentlige 

dokumenter. 

• Bygge nettverk og finne støttepersoner.  

• Etablere/videreføre et godt samarbeid med helsepersonell (f.eks. fastleger) og 

andre forbund som osteopatene, naprapatene, SABORG, NNH, NAFKAM osv. 
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• Ha kontakt med offentlige instanser som Brønnøysundregistrene og 

Forbrukertilsynet i forhold til markedsføring av alternativ medisin osv. 

• Delta på offentlige møter og helsepolitiske arenaer. 

• Ta initiativ til møter med helsepolitikere og sentrale aktører. 

• Påvirke politikere, både i HOD og på stortinget, til et positivt syn på autorisasjon av 

akupunktører. 

• Kontakt og samarbeid med pasientorganisasjoner og andre utøverorganisasjoner 

for å fremme kunnskap om akupunktur. 

Samarbeid med Faglig utvalg og Høyskolen Kristiania 

Konkrete underprosjekter: 

• Fortsette å jobbe med autorisasjonsarbeidet evt. beskyttet tittel 

• Jobbe med å få inn akupunktur i pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og 

muskel- og skjelettlidelser 

• Delta på smertekonferansen i januar 

• Delta på Arendalsuka i august 

• Kommentere statsbudsjettet i oktober 

• Jobbe for synliggjøring av medlemstittelen akupunktør MAF 

 

D. Forskning: 

Hensikt: 

Sørge for at Akupunkturforeningen har best oversikt over forskning innen 

akupunkturfeltet.  Kunne formidle og diskutere akupunkturforskning på en presis, 

troverdig og tillitsvekkende måte. 

Kontinuerlig arbeid: 

• Være oppdatert på ny, relevant forskning. 

• Tilrettelegge for formidling av forskning til medlemmene, politikerne, 

samarbeidspartnere og offentligheten. 

• Delta på forskningsarenaer nasjonalt og internasjonalt. 

• Kunne svare og delta i offentlige forskningsdiskusjoner. 

• Kontakt og samarbeid med organisasjoner som fremmer akupunkturforskning 

(Evidence Based Acupuncture, ETCMA, WHO, SAR, akupunkturforbud i andre 

land). 

• Representere «Akupunktur/alternativ medisin» i fagrådet i NAFKAM.  

Samarbeid med Nettredaktør, Forskningsansvarlig og de ansvarlige for Politisk arbeid, 

samt Høyskolen Kristiania. 
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Konkrete underprosjekter: 

• Delta på møtene til ETCMA, de nordiske akupunkturforeningene og WHO. 

• Lage en brosjyre medlemmene kan dele ut til fastlegene i sitt nærområde, samt 

PPT-presentasjon til møter med fastlegene. 

 

E. Kurs og etterutdanning 

Hensikt: 

Fremme kompetanseheving og faglig oppdatering blant foreningens medlemmer. Bidra til 

et levende fagmiljø med gode arenaer for faglig og sosial utveksling. 

Kontinuerlig arbeid: 

• Samarbeide med Høyskolen Kristiania i utviklingen av etterutdanning og 

kurstilbud til medlemmene. 

• Følge med på interessante forelesere og undervisningstilbud internasjonalt. 

• Støtte og tilrettelegge for Etter- og videreutdanningsutvalgets arbeid. 

• Promotere og markedsføre Akupunkturforeningens kurs og konferanser. 

• Planlegging av obligatoriske kurs for medlemmer. 

• På sikt organisere en årlig høstkonferanse. 

Samarbeid med Etter- og videreutdanningsutvalget, Høyskolen Kristiania, Faglig utvalg 

og SMB Norge. 

Konkrete underprosjekter: 

• Arrangere 1-2 kurs ila. året 

• Arbeide med obligatorisk kurs for hygiene/sikkerhet 

 

F. Internasjonalt samarbeid 

Hensikt: 

Nyttiggjøre oss av internasjonale ressurser og kompetanse innen forskning, fagformidling 

og påvirkning av politiske prosesser. Øke egen påvirkningskraft gjennom samarbeid med 

andre organisasjoner. Bidra i internasjonalt arbeid som fremmer akupunkturfagets status 

og utvikling både globalt og nasjonalt.  

Kontinuerlig arbeid: 

• Være en aktiv deltager og bidragsyter i det internasjonale fagmiljøet. 

• Påvirke utviklingen og moderniseringen av akupunktur gjennom deltagelse i ISO, 

WHO, WFAS og ETCMA. 
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• Samarbeid og utveksling med de nordiske akupunkturforeningene. 

Samarbeid med administrasjon, Forskningsansvarlig og Faglig utvalg 

Konkrete underprosjekter: 

• Vurderer nytten av videre samarbeid med ISO TC249 

• Delta på WFAS styremøte (og om mulig WFAS standardiseringskomité-møte).  

Delta på WHO Benchmark møte (om vi blir invitert) 

• Delta på møtene til ETCMA, de nordiske akupunkturforeningene og WHO under 

Rothenburg kongressen 

• Delta på andre ETCMA møter eller SAR konferanse, eller f.eks. når den britiske 

akupunkturforeningen har konferanse ol. 
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