
Uppdaterad beskrivning av vad de skolor som ska godkännas av Svenska Akupunkturförbundet.  

2020-01-26 Styrelsen för Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin  

 

Följande krav ställs på de skolor som godkänns av Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin, SATCM: 

 

Att skolan följer SATCM:s stadgar 

Att skolan och dess representanter följer svensk lagstiftning  

(bland dem nämns patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdslagstiftningen, skattelagstiftning,  m.fl.) 

Att skolans ansvarige har svenskt medborgarskap  

Att skolan följer god marknadsföringssed https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/god-

marknadsforingssed/                                                                                                                                                
Att skolans representanter uppträder professionellt i all kontakt med förbundet och andra skolor                                                                                               

Att skolan och dess företrädare (ägare, lärare, medarbetare) inte förekommit i samband med brottslig verksamhet.                                                            

Och i syfte att stärka akupunkturen i Sverige, utveckling av kunskap, forskning och till stöd för eleverna :Att skolan förbinder 

sig att samverka med övriga av förbundet godkända skolor via skolledargruppen.                                              

 

Dessutom:  

Skolledaren ska vara medlem i SATCM och via förbundet inneha auktorisation (vilket kräver minst tre års medlemskap). 

Skolledaren ska ha avklarad utbildning i kinesisk medicin och skolmedicin minst motsvarande medlemskravet i SATCM och 

utifrån denna utbildningsnivå varit verksam inom kinesisk medicin i minst 10 år.  

Skolledaren ska vara en aktivt deltagande part i förbundets skolledargrupp och delta i de möten och arrangemang som 

därmed följer. 

Den som ansvarar för (och föreläser om) skolmedicin ska inneha godkänd svensk legitimation inom sjukvårdsyrke 

företrädesvis som läkare. Utländsk examina ska ha validerats vid svenskt universitet/högskola. Doktorstitel ska verifieras med 

hänvisning till universitet och tillfälle för  när disputationen genomfördes.  

Huvudparten av undervisningen sker på svenska.  

 

Det åligger skolan att följa den utbildningsplan som är fastställd av förbundet, liksom att uppdatera kursplanen enligt de 

överenskommelser som förbundet fastställer i dialog med ETCMA och de NORDISKA akupunkturförbunden. (bilagor*). 

För att följa studieplanen ska litteratur som är relevant för skolmedicin omfattande 60 högskolepoäng användas (jmf. 

Medicin som ingår i sjuksköterskeexamen, fysioterapiexamen etc), och litteratur som är relevant i förhållande till kinesisk 

medicin motsvarande 3 års studier.  

 

Senast 2021 ska utbildningen integrera kinesisk medicin och skolmedicin i en och samma utbildning. Innan fullständigt 

avklarad utbildning i såväl kinesisk medicin som skolmedicin avklarats, ska ej utbildningsdiplom delas ut, ej heller intyg som kan 

missförstås som avklarad utbildning inom akupunktur. Elev som endast genomför del av utbildning bedöms som avhopp, och 

liksom i högskola etc. när utbildning ej genomförs som helhet ska ej elev erhålla diplom eller intyg. (Beslut 2017) 

 

SATCM  genomför centralprov. Godkänt prov är en förutsättning för ev. medlemskap i SATCM.  

Skolan godkänner att förbundet kontinuerligt genomför inspektioner avseende: 

*Lokaler 

*Efterföljande av studieplaner 

*Litteraturlista och övrigt material som används i samband med undervisningen 

*Försäkring  

*Säkerställd trygghet för eleverna i samband med att skolledare blir sjuk eller om skolan kommer på obestånd. Elever ska inte 

bli lidande. (Beslut 2019 i skoledargruppen.) 

Samverkan med de övriga skolorna är möjligt för att säkerställa detta krav.  

*Transparens i ägandeskap, ekonomi 

*Enskild firma/AB/HB i Sverige (ej stiftelse) 

 

 

Skolor som utan SATCM:s medgivande använder sig av SATCM:s namn kommer att anmälas till aktuell myndighet. Det måste 

säkerställas att SATCM:s namn innebär säkerhet, kvalitet vilket innebär att ingen utomstående ges tillstånd att nyttja namn, 

förespegling om godkännande eller på annat sätt vilseföra den som efterfrågar information.  

 
Vid ansökan om godkännande av skola debiteras 20000 kr (fastställd nivå för 2020) som innefattar administrativa uppgifter, 

visitation och inspektion. Insänd ansökan medför ej garanterat godkännande av skola.  

En årlig serviceavgift fastställd till 5000 kr per år kommer från 2021 att debiteras skolorna.  
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