
  Retningslinjer for akupunktører under koronapandemien 
 Hva vi ikke kan gjøre: 
 ❶ Tilby behandling som innebærer personkontakt (hverken på klinikken eller hjemmebesøk).   ❷ Si eller antyde at vi kan behandle, lindre eller forebygge koronasykdom.  Hva vi kan gjøre: 
 ❶ Fokusere på tiltak som kan fremme god allmennhelse.   ❷ Tilby våre pasienter veiledning over telefon/internett for generelle helseplager (muskel- og leddsmerter, hodepine, stress, søvnproblemer, pollenallergi, fordøyelsesplager osv.). Veiledning kan innebære opplæring i treningsøvelser, massasje, akupressur ol. eller samtale/rådgivning basert på vår kompetanse.  Disse retningslinjer er basert på en gjennomgang av gjeldende lovverk og presiseringer fra norske myndigheter.1 Disse vil gjelde så lenge stenging av klinikker og begrensning av sosial kontakt er påbudt (for oppdatert informasjon se helsenorge.no).  Under de nå særdeles skjerpede omstendighetene, anmoder Akupunkturforeningen våre medlemmer om å påse at ingen type behandling eller markedsføring knyttes direkte opp mot å lindre eller forebygge symptomer på koronasykdom.   Loven om alternative behandling av sykdom (§ 6 + 9) slår fast at det kun er autorisert helsepersonell som har lov til å behandle «allemennfarlig smittsom sykdom». Dersom andre behandlere «forsettlig eller uaktsomt utsetter noens liv eller helbred for alvorlig fare» vil dette kunne utløse strenge straffetiltak. I følge Helsepersonelloven (§ 57 og 58) kan også helsepersonell miste sin autorisasjon ved å begå uforsvarlig virksomhet, eller være til fare for sikkerhet i helse og omsorgstjenesten.   Vedrørende urtemedisin: 
 Av overnevnte grunner er det heller ikke lov for oss å anbefale pasienter eller andre å benytte kinesisk urtemedisin i den hensikt å forebygge, lindre eller behandle koronasykdom. Foreningen følger med på forskningen som gjøres innen dette feltet, men presiserer at lovverket i Norge ikke tillater noen slik anbefaling. 
(1) Gjeldende lovverk og informasjon: 
 Lov om alternativ behandling av sykdom: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64 
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55  
 Helsenorge.no: https://helsenorge.no/koronavirus 
 Lov om helsepersonell: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 
 NAFKAM - Hva alternative behandlere ikke kan behandle: https://nafkam.no/hva-alternative-behandlere-ikke-kan-behandle  
 NAFKAM - Om alternative behandlingsråd mot koronaviruset: https://nafkam.no/om-alternative-behandlingsrad-mot-koronaviruset?fbclid=IwAR0c66F8j9M9b9MY3dKf4Ax1AsUF7B-_XiuwN6DT8mMZBYjRRwKIS72qOKk 
 Forskrift om markedsføring av alternativ behandling ved sykdom: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-11-1501 
 Forbrukertilsynet: https://www.forbrukertilsynet.no/varsler-overtredelsesgebyr-korona-markedsforing 


