
 

 

        

 

 

 

   

                           

 

Klassisk akupunktur  

ett sätt att spara! 

 

 

 
Vi vill lyfta fram den klassiska akupunkturens möjligheter. Det finns 
forskning som visar på goda resultat med behandling av klassisk 
akupunktur, ibland rent av bättre resultat med denna teknik än med 
behandling av läkemedel. Metoden är dessutom miljövänlig, 
kostnadseffektiv och behäftad med få biverkningar – förutsatt att en 
välutbildad terapeut utför behandlingen. 

Vi vill också fästa beslutfattares uppmärksamhet på de förutsättningar 
som råder mellan de olika inriktningarna av akupunktur. 

 



 

 

        

Vad behöver ske? 

Eftersom akupunktur är en behandlingsform som enligt forskning runt om i 

världen lyfts fram som en ekonomiskt bärbar, miljövänlig och relativt 

biverkningsfri behandlingsmetod med stor behandlingseffekt bör fler ges 

möjlighet att ta del av den!   

Åsiktsundersökningar genomförda under två på varandra följande Almedalsveckor 
visade att de som svarade på enkäten ansåg att akupunktur var en önskad 
behandlingsform samt att man ville få den utförd av en akupunktör med lång och 
gedigen utbildning. Detta underströks av en SIFO-undersökning, där 80 % sade sig 
vara positiv till akupunktur som behandlingsform. Man önskade dock att akupunktörer 
med lång utbildning skulle utföra behandlingen och att högkostnadsskyddet skulle 
gälla.   

Idag bedriver många med mycket kort utbildning, ibland ingen alls, behandling 

som benämns akupunktur.  Därför föreslår vi att en skyddad yrkestitel införs.  

För att komma ifråga för denna måste adekvat utbildning vara ett krav.  Även 
fortlöpande vidareutbildning är en förutsättning då nya rön tillkommer liksom att 
regelverk förändras.  

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin (fortsatt benämnt 
SATCM) grundades 1981. Det är en rikstäckande yrkesorganisation, den enda för 
akupunktörer som utför klassisk akupunktur och akupunktur enligt Traditionell 
Kinesisk Medicin.  Förbundets medlemmar har sedan starten utfört hundratusentals 
behandlingar. Många har därmed erfarenhet av behandlingsmetoden. De patienter som 
besöker våra medlemmar får idag själva betala hela patientavgiften, inklusive moms. 
Vårt förbund och dess medlemmar har spelat en stor roll vid införandet av akupunktur 
i svensk privat och offentlig vård. Även i dag påverkar förbundet utvecklingen av 
behandlingsmetoden, bl.a. genom de utbildningsseminarier som förbundet erbjuder 
och där även legitimerad sjukvårdspersonal deltar.  Sverige var också initiativtagare 
till ETCMA, European Traditional Chinese Medicine Association, den europiska 
akupunkturbranchorganisationen till vilken 25 medlemsförbund från 18 länder är 
anslutna och omfattar c:a 15 000 medlemmar.  Se bilaga med karta samt via länk 
www.etcma.org 

       SATCM står för 

Krav för medlemskap; Utbildning: 4,5 år där akupunkturen utgör 3 år, och västerländsk medicin 

merparten av resterande del. Att följa de direktiv som fastställts för medlemskap vilket bl.a. innebär att 

endast använda engångsnålar. Se i övrigt www.akupunkturforbundet.se 

 



 

 

Medlemsförmåner 

• Patient- och ansvarsförsäkring 

• Medlemsregister över akupunktörer  

• Medlemsrådgivning 

• Uppföljning och bevakning av Klassisk akupunktur och Traditionell Kinesisk Akupunktur 
(TKM) i Europa såväl som i övriga världen.  

• Information om WHO:s normer och riktlinjer avseende användning av akupunktur vilket 
omfattar etthundra behandlingsområden och symtom 

• Medlemskap i ETCMA  

• Fortbildningsmöjlighet två gånger per år då en föreläsning med internationellt erkända 
föreläsare erbjuds medlemmarna. 

Kvalitetssäkring 

• Etiska regler och direktiv enligt ETCMA (se ovan) fastslagna av förbundet 

• Ansvarsnämnd och förbundsjurist, besök vid enskild akupunktör för uppföljning när så krävs 

• Bedömning och godkännande av svenska akupunkturskolor, samt kontinuerlig 
kvalitetsuppföljning av skolor och lärare.  Fastlagt gemensam kursplan för skolorna. 

• Examination av eleverna som går utbildningarna 

• Kvalitetspärm utformad av förbundet innehållande lagar, regelverk, etiska regler och 
miljökrav etc. Denna uppdateras årligen. Samtliga medlemmar har erhållit en för sin klinik 

• Medlemsregistret uppdateras kontinuerligt. 

• Samtliga medlemmar ska delta i utbildning minst vartannat år motsvarande en helg eller 20 
timmar. 

Forskning  

• Insamling av vetenskapliga artiklar som berör forskning där akupunktur ingår. Artiklar och 
yrkesinformation publiceras i förbundets medlemstidning och på förbundets hemsida.   

• Information om utbildningar som genomförs i Europa och runt om i världen i övrigt. 
Medlemmarna uppmanas att delta.  

• Medlemmarna lämnar in beskrivningar av patientfall till förbundet. Beskrivningen ska 
innehålla en av patienten skriven upplevelse av såväl sitt tillstånd, behandlingen och effekt, 
samt terapeutens behandlingsjournal. 

 

 



 

 

SATCM formulerade tre framtidsmål 2006.  

1.  Rättvis moms 

2.  Forskning och projekt 

3.  Skyddad yrkestitel 

Rättvis moms: Vi anser att patienter som får sjukvårdande behandling i form av akupunktur 
inte ska behöva betala en avgift som inbegriper moms.  Akupunktörer som behandlar med 
klassisk akupunktur och akupunktur enligt TKM bör inte särskiljas från legitimerad personal som 
utövar akupunktur. Momsen diskriminerar både våra terapeuter och metoden i sig och de höga 
kostnader detta medför för patienten, hindrar många att ta del av behandlingsformen. Sett 
utifrån forskning som visar på goda effekter av behandlingsformen samtidigt som den är 
miljövänlig och snarast biverkningsfri verkar detta snarast kontraproduktivt.  

Forskning och projekt: Akupunktur är ett kraftfullt verktyg, det finns det forskning som visar. 
En helhetsbild av vad akupunktur skulle kunna innebära saknas ännu. Medlemmarna i vårt 
förbund ser positivt på att delta i olika forskningsprojekt. 

Skyddad yrkestitel: För närvarande kan vem som önskar – med eller utan utbildning - 
införskaffa en ask med nålar, benämna sig akupunktör och utföra penetrerande behandling. 
Flera terapeutgrupper med andra former av behandlingstraditioner som endast gått någon eller 
några kurser lägger till akupunktur som en delmetod, utan adekvat kompetens. Detta är inte en 
säker verksamhet för patienterna. Vi föreslår därför en skyddad yrkestitel för akupunktörer. Den 
bör vara knuten till längre utbildning i såväl ämnet akupunktur som västerländsk medicin. 
Samverkan mellan offentliga myndigheter och yrkesförbundet förutsätts för att uppnå detta.  

På längre sikt är vår önskan att godkända akupunktörer ska kunna bli anlitade inom den 
skattefinansierade vården, att patienter med mindre ekonomiska resurser ska kunna få tillgång 
till en vård där Klassisk Akupunktur ingår som en valmöjlighet och att terapeuter som valt en 
gedigen och krävande utbildning ska kunna verka som terapeuter utan att behöva se sin 
verksamhet som en hobby där inkomsterna kommer från en anställning av annat slag.   

Sverige har en lång och rik historia av att utveckla hälso-och sjukvårdsmetoder. Det gäller allt 
från massage, kostråd, hälsorörelser av olika slag, utformanden av strukturer som bär den 
offentliga vården till avancerad forskning på olika behandlingsformer. Akupunktur infördes till 
Sverige och bedrevs utanför offentlig vård men har i någon mån införts i vården som en metod, 
en mycket förenklad och begränsad variant, för viss smärtlindring. Sverige har möjlighet att bli 
ett föregångsland då det gäller akupunktur. WHO förordar att akupunktur används som en 
behandlingsmetod för ett flertal olika tillstånd och symtom. Detta utifrån att metoden är verksam, 
ibland bättre än andra kända metoder. Den är ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ 
och, förutsatt att terapeuten är välutbildad, en metod som ger små risker för biverkningar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontaktuppgifter 

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell 

Kinesisk Medicin                                                       

Box 882 

101 37 Stockholm                                          

Telefon: 08-600 02 30 

E-post: info@akupunkturforbundet.se 

Ordförande  

Eva-Marie Janelo 

janelo@akupunkturforbundet.se 

0702-516165 

 

Styrelseledamot  

Hanna Angerud 

hanna@akupunkturforbundet.se 

0762-066412 

 

Förbundsjurist 

Lina M Axelsson 

lina_axelsson@hotmail.com 

0703-082965 

Länkar 

 

www.akupunkturforbundet.se  

 

www.etcma.org 

 

www.who.int/topics/traditional_medicine/en/ 
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 Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin  

(SATCM) ser fram emot ett öppet samtal om akupunkturens  

utveckling i Sverige, ett fördjupat samarbete med allmänhet,  

patientorganisationer, politiker och sjukvård. 

                  

 


