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Præciseringer vedr. akupunktur i moderniseringen af anæstesiologi
Danske Regioner og FAPS har fået nogle opfølgende spørgsmål vedrørende akupunkturydelsen i forbindelse med overgangen til moderniseringen af specialet anæstesiologi pr. 1. januar 2020. På den baggrund har
parterne udarbejdet nedenstående svar på de forskellige spørgsmål.
Kan en patient få en henvisning til akupunkturbehandling efter et forløb
er afsluttet?
Praktiserende smertelæger kan som et led i behandlingen af henviste patienter undersøge effekten af akupunkturbehandling enten i kombination
med eller som alternativ til medicinsk behandling.
Hvis akupunktur ikke har effekt efter 3 gange, afsluttes akupunkturbehandlingen.
Hvis akupunkturbehandling har effekt på smertetilstanden, kan den praktiserende anæstesiolog fortsætte akupunkturbehandlingen, indtil der er
givet i alt 6 akupunkturbehandlinger, hvorefter patienten afsluttes, og
egen læge informeres i epikrisen om, at patienten kan søge fortsat akupunkturbehandling hos anden godkendt behandler end praktiserende
anæstesiolog.
En patient, der bliver afsluttet efter at have modtaget akupunkturbehandling for en given lidelse, kan således ikke få en ny henvisning efter fx 6
måneder med henblik på at få yderligere 6 akupunkturbehandlinger for
samme lidelse. Dette gælder uanset hvor lang tid der er gået, siden patienten blev afsluttet. Der er ikke opsat en grænse for, hvor lang tid de op
til 6 akupunkturbehandlinger skal strække sig over, eller inden for hvilken
periode de skal være foretaget.
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Hvad gælder for en patient, der allerede er i et behandlingsforløb med
akupunktur pr. 1. januar 2020?
Patienter, der er i et igangværende forløb og inden den 31. december
2019 har modtaget akupunkturbehandling, vil efter den 1. januar 2020
kun kunne modtage det antal akupunkturbehandlinger, som fremgår af
den moderniserede ydelsesbeskrivelse. Det vil sige, at hvis en patient i et
igangværende forløb indtil 31. december 2019 har fået 4 akupunkturbehandlinger vil patienten kunne få yderligere 2 akupunkturbehandlinger efter 1. januar 2020 for samme lidelse, herefter afsluttes patienten, og egen
læge informeres i epikrisen om, at patienten kan søge fortsat akupunkturbehandling hos anden godkendt behandler.
Kan en patient få en ny henvisning til akupunkturbehandling, inden den
eksisterende henvisning er opbrugt?
En henvisning for en given lidelse gælder, indtil den er opbrugt, og det er
derfor ikke muligt at anmode om en henvisning til fortsat behandling, før
den eksisterende henvisning er opbrugt.
Det vil sige, at der kan ikke rekvireres en henvisning til akupunkturbehandling eller henvisning til fortsat behandling, hvis den oprindelige henvisning ikke er opbrugt.
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er blevet orienteret omkring
moderniseringen af specialet anæstesiologi og herunder også de nye regler for akupunkturbehandling.
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