
 

 

Etiske Retningslinjer for København & Aarhus Akupunkturskole 
 
Formålet med skolens etiske retningslinjer er: 
 

• at sikre at undervisningen bliver tilrettelagt på en sådan måde, at de studerende tilegner 
sig de beskrevne læringsmål som beskrevet i studieordningen. 

• at tjene som redskab til løbende kvalitetsudvikling af uddannelsens faglige indhold, af 
undervisningsmiljøet på skolen og af undervisernes kompetencer. 

• at uddannelsen løbende bliver udviklet i et samspil mellem de beskrevne læringsmål på den 
ene side, samt de studerendes fremtidsforventning, patienternes efterspørgsel, givne 
lovkrav og politiske ønsker til akupunktur i Danmark på den anden side. 

 
Disse parametre danner baggrund for uddannelsens evalueringer.  
 
De Etiske Retningslinjer for København & Aarhus Akupunkturskole: 
 

1. Formalia for uddannelsen: 
a. Der udarbejdes en kontrakt mellem skolen og den studerende om vilkår for at være 

studerende på skolen [Link til Kontrakt]. Her fremgår:  
i. Parterne i kontrakten (dvs. skole og den studerende) 

ii. Betingelser omkring uddannelsespris 
iii. Betaling af uddannelsen 
iv. Betingelser ved aflysning og flytning af undervisning, prøver og eksamener 
v. Betingelser ved ophør på uddannelsen 

vi. Orlovsmulighed 
vii. At den studerende har modtaget og læst uddannelsens Etiske Retningslinjer 

viii. At den studerende med sin underskrift er gjort bekendt med de almindelige 
krav for at være studerende på uddannelsen (Inkl. muligheden for at blive 
ekskluderet fra uddannelsen, hvis den studerende ikke lever op til 
nærværende Etiske Retningslinjer)   

2. Uddannelsen skal sikre trygge og nærende rammer for et læringsmiljø med høj faglig 
standart: 

a. Det skal være trygt at følge uddannelsen. 
b. Studerende, undervisere og andre aktører på uddannelsen skal udvise gensidig 

respekt for hinanden i omgangstonen, samt i omtale af hinanden. 
c. Under fysisk kontakt, - det være sig nåleindstik eller anden træning, hvor der indgår 

berøring af hinanden, - skal individers personlige grænser respekteres og spørges 
ind til, hvis der hersker den mindste tvivl.  

d. Der må ikke etableres seksuelle og emotionelt intime forhold mellem en 
undervisere og studerende. 

 
 
 
 
 



 

 

 
e. Skolen skal sikre et godt miljø, der fremmer læring. Dette skal fremmes ved:  

i. At stille fysiske rammer til rådighed, der er tilpasset antallet af studerende 
og de faglige temaer de studerende undervises i, eksempelvis 
lokalefaciliteter, inventar og remedier. 

ii. At de strukturelle rammer sikres, eksempelvis i form af sund 
virksomhedsdrift, kompetente og velkvalificerede undervisere, et 
gennemarbejdet undervisningsmateriale og en undervisningsplan med et 
højt fagligt indhold, der til stadighed er datomæssigt opdateret.  

 
3. Patientsikkerhed: 

a. Regler om hygiejne i forhold til undervisningens fysiske rammer, inventar samt 
studerende og underviseres personlige hygiejne følger de hygiejnemæssige krav 
beskrevet i Praktiserende Akupunktørers etiske retningslinjer. 

b. Studerende må ikke udføre akupunktur på 3. person uden for skolens rammer, før 
skolens undervisere har givet godkendelse, medmindre den studerende har en 
specifik aftale med ledelsen. Dispensation kan eksempelvis gælde studerende, der 
tidligere har taget en anden akupunkturuddannelse og som ved uddannelsens start 
erhverver sig helt eller delvist med akupunktur. 

c. Der må alene behandles de akupunkturpunkter, den studerende har modtaget 
undervisning i at behandle.  

d. Skolens undervisere og studerende skal altid håndtere nåle med sterile teknikker. 
e. Bortskaffelse af brugte nåle skal ske efter skolens anvisning, når nåleindstik er 

foregået i skoleregi. Ved nåle indstik under træning uden for skoleregi skal 
bortskaffelse ske efter gældende regler i den pågældende kommune.  

f. Den studerende skal overholde bekendtgørelse fra Styrelsen for patientsikkerhed 
om, at akupunktur i thorax (brystkasse) ikke må udføres før et lovkrævet kursus er 
gennemført. 

g. Skolelederen skal sikre, at en underviser på skolen har gennemført ovenstående 
kursus, før denne kan tillades at undervise i nåleindstik i brystkasseområdet. 

h. Autorisationsloven skal overholdes i forhold til anvendelse af akupunktur. Ledelse 
og undervisere skal til enhver tid holde sig informeret om, hvilke undersøgelser, 
behandlingsmetoder og sygdomme, der er forbeholdt læger alene. 
 

4. Tavshedspligt: 
a. Den studerende har fuld tavshedspligt i alle de private forhold, denne får indsigt i, 

under studiet. Dette gælder både i forhold til medstuderende, undervisere og til 
klienter i skoleregi, såvel som i træningsregi uden for skolens fysiske rammer.  

b. Skolens undervisere og ledelse har tavshedspligt omkring studerendes private 
forhold. 

c. Særligt indskærpes, at der ikke – heller ikke i lukkede grupper på sociale medier 
eller lign. – må distribueres personhenførbare informationer om medstuderende 
eller klienter. 

d. Skolens ledelse og administration, alle skolens studerende samt undervisere skal 
overholde persondataforordningen (GDPR), og derfor må ingen personoplysninger 



 

 

(f.eks. mailadresser, telefonnumre m.v.) videregives til andre med mindre, der er 
givet udtrykkeligt samtykke til dette forud for distribution. 

e. Tavshedspligten gælder uendeligt, dvs. også efter ophør på uddannelsen. 
 

5. Forsikringsforhold i forhold til ansvar & erstatning ved skade: 
a. Skolen er forpligtiget til at tegne en ansvarsforsikring på alle skolens studerende, 

som dækker ved de studerendes evt. skadevold mod enten hinanden eller mod 
klienter.  

b. Den studerende skal uden ophør ved en evt. skadevoldende hændelse mod en 
klient kontakte skolens leder og informere om hændelsen. 

c. Skolen er ikke forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for de studerende, der evt. 
under deres uddannelse til akupunktør, udøver faget akupunktur i en professionel 
sammenhæng uden for skoleregi (dvs. mod betaling og ifølge aftale med skolens 
ledelse, som beskrevet ovenfor). Her er den studerende selv forpligtiget til at tegne 
en ansvarsforsikring. 
 

6. Markedsføring og udtalelser: 
a. Den studerende må ikke markedsføre sig på nogen måde som færdiguddannet 

akupunktør, så længe vedkommende ikke har bestået den af skolen godkendte 
afsluttende eksamen. (Undtagelse for dette er beskrevet i § 3.b)  

b. Den studerende må gerne markedsføre sig som studerende på skolen, så længe 
uddannelsen pågår. 

c. Den studerende må ikke foregive at være færdiguddannet akupunktør før 
vedkommende har bestået uddannelsens afsluttende eksamen. Det skal altid 
oplyses i tale eller på skrift, at der er tale om en elevbehandling og dermed en 
træningssituation, når den studerende udøver akupunktur. Dette for at sikre, at 
modtageren frivilligt har valgt at modtage en elevbehandling, og den studerende 
ikke må modtage betaling for behandlingen. Den studerende er dog berettiget til at 
modtage et symbolsk beløb, der kan sandsynliggøres til dækning af faktiske udgifter 
til nåle, lokaleleje, vask af lagener mv. Ved at synliggøre, at der er tale om en 
elevbehandling og en træningssituation – og ikke en professionel behandling – sker 
der en hensigtsmæssig fjernelse af forventningspres på den studerende, hvilket kan 
øge den faglige udforskning og nysgerrighed. 

d. Den studerende må ikke hverken under eller efter endt uddannelse anvende 
skolens materialer og billeder til sin egen private markedsføring eller til egne 
undervisningsaktiviteter, uden forud at have indhentet skriftlig tilladelse fra skolens 
leder. 

e. Den studerende skal, så længe vedkommende går på akupunkturuddannelsen, 
overholde ’Lov om markedsføring af sundhedsydelser’. Herunder: Når der mundtligt 
eller skriftligt gives information til klienter om virkning/bivirkning og risici; samt når 
der foretages omtale af andre behandlere og terapeuter og deres 
behandlingsformer. 
 

7. Ansvar for overholdelse af skolens etiske retningslinjer: 



 

 

a. Skolens ledelse er den overordnet ansvarlige for til enhver tid at sikre, at etiske 
retningslinjer implementeres på skolen, og at skolens undervisere og studerende er 
bekendt med disse. 

b. Skolens leder er ansvarlig for, at der foretages løbende evaluering jf. skolens 
evalueringsplan, således at der foretages kontrol af overholdelse og kendskab til 
skolens etiske retningslinjer. 

c. Studerende og undervisere kan indgive klage eller bekymring til skolens leder, hvis 
der erhverves kendskab til manglende overholdelse af skolens etiske retningslinjer 
inden for et eller flere områder.  

d. Skolens ledelse er forpligtet til at iværksætte de fornødne tiltag, som en anmeldt 
bekymring eller klage måtte give anledning til, for at sikre de etiske retningslinjer 
overholdes eller håndteres på en forsvarlig måde. 

e. I yderste konsekvens og kun i det omfang skolens ledelse ikke har iværksat de 
fornødne tiltag på baggrund af den indgivne klage eller en bekymring inden for en 
rimelig tid, kan en klage indgives til Praktiserende Akupunktørers Etiske Råd. 
Praktiserende Akupunktørers Etiske Råd kan ikke behandle en henvendelse, der 
foregår anonymt, og ej heller hvis skolens leder ikke er blevet kontaktet først. 

 
 


