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RETT TIL Å BEHANDLE DYR MED AKUPUNKTUR OG FORBUD MOT Å
BRUKE TITTELEN VETEROPAT
Mattilsynet viser til Deres brev av 24. august 2006 med spørsmål knyttet til akupunktur og bruk av
titler. Det vises i brevet til ulike tilbud om utdanning innen alternativ behandling av dyr.
På bakgrunn av brevet har Mattilsynet vurdert følgende spørsmål:
• Kan personer som ikke er veterinærer, behandle dyr med akupunktur?
• Kan personer som ikke er veterinærer, bruke tittelen ”veteropat”?
Ifølge lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18 første ledd
nummer 2 er det bare veterinærer som kan benytte ”undersøkelses- og behandlingsmetoder som
krever spesiell kyndighet i forbindelse med diagnostisering, forebygging og behandling av sjukdom
hos dyr”. Loven peker ut perforering av hud som et eksempel på slike metoder. Ifølge
lovforarbeidene omfatter dette akupunktur med nåler. Mattilsynet vil vurdere hvorvidt også
akupunktur uten nåler og andre alternative behandlingsmetoder er forbeholdt veterinærer.
Veterinærer kan benytte lekfolk som medhjelpere, jf. § 18 tredje ledd. Akupunktører som ikke er
veterinærer, kan på dette grunnlaget behandle dyr med akupunktur dersom de er faglig underlagt
veterinær.
Mattilsynet vurderer for tiden hvorvidt flere yrkesgrupper enn veterinærer, fiskehelsebiologer og
dyrepleiere bør være omfattet av dyrehelsepersonelloven. Status som dyrehelsepersonell vil
imidlertid ikke gi for eksempel dyreakupunktører rett til å drive med akupunktur uten å være
underlagt en veterinær. Dette skyldes at dyrehelsepersonelloven § 18 bare gir rettigheter til
veterinærer og fiskehelsebiologer.
Ifølge dyrehelsepersonelloven § 16 annet ledd er det forbudt for lekfolk å bruke titler som gir eller
er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende er veterinær. Personer som arbeider med dyrehelse
og bruker titler med forstavelsen ”veter-”, kan lett bli oppfattet som veterinærer. Bruk av tittelen
”veteropat” er derfor forbudt for personer som ikke er veterinærer.
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Mattilsynet vil gjøre de aktuelle lærestedene oppmerksomme på vurderingene. Det vil også bli
informert om dette på Mattilsynets internettsider. Mattilsynet verken kan eller vil godta brudd på
kravene. Meldinger om brudd vil bli fulgt opp av Mattilsynets distriktskontor.

Med hilsen
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