
Akupunktur kan anvendes ved for eksempel smerter, 
menstruationsproblemer, astma, rygsmerter, 
frossen skulder, hormonelle forstyrrelser, mave- og 
tarmlidelse, hovedpine/migræne, højt blodtryk, eksem, 
kredsløbsproblemer, immunsygdomme, gigt mm.

Måske kan det hjælpe dig?

www.aku-net.dk

Medicinfri behandling
Akupunktur• Vi er RAB-godkendte akupunktører (Registreret Alternativ 

Behandler). Foreningen Praktiserende Akupunktører er 
godkendt som registreringsansvarlig af Sundhedsstyrelsen. 
Derudover stiller Praktiserende Akupunktører krav 
til sine medlemmer om yderligere kvalifikationer og 
efteruddannelse, hvilket sikrer, at du får den bedst mulige 
behandling. Se mere på www.aku-net.dk

• Vi er veluddannede i akupunktur og TCM (Traditionel 
Kinesisk Medicin) samt i anatomi, fysiologi og 
sygdomslære m.m.

• Vi holder vores høje niveau ved lige, da vi er forpligtet til 
fortløbende at efteruddanne os.

• Medlemmer af PA anvender udelukkende sterile 
éngangsnåle.

• Alle medlemmer af PA er dækket af foreningens 
erhvervsansvarsforsikring.

• Vi opfylder kravene for at få dækket 
akupunkturbehandlinger af forsikringsselskaber.

• Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til akupunktur 
udført hos et medlem af PA.

• Vi er underlagt regler om god klinisk praksis og etiske 
retningslinjer.

Gode grunde til at vælge et  
Medlem af Praktiserende Akupunktører (PA)

www.aku-net.dk



Akupunkturen bygger på en holistisk 
menneskeopfattelse, hvilket vil sige, at 
det er hele mennesket, der behandles 
- ikke blot symptomet. 

Derfor stiller vi klienterne en række 
spørgsmål vedrørende helbredsmæssige 
tilstande. 

Desuden har akupunktøren mulighed for 
at anvende en række diagnoseværktøjer 
såsom pulsdiagnose, tungediagnose, 
ansigtsanalyse med videre, som alle har 
til formål at klarlægge og bekræfte krop-
pens ubalancer.

Når diagnosen er fastlagt, påbegyndes 
selve behandlingen, der foregår ved, at 
der føres tynde nåle i huden på bestemte 
akupunkturpunkter. Ved stimulering af 
et akupunkturpunkt påvirkes kroppens 
ubalance. Under behandlingen kan man 
blive afslappet eller få en fornemmelse af 
kulde eller varme i kroppen.

Antallet af nåle varierer alt efter diagno-
sen. som behandleren arbejder ud fra. 
Nålene sidder typisk i kroppen i 20-30 
minutter og nogle op til 50 minutter.

Behandleren kan benytte andre redska-
ber som fx moxa, cupping eller gua-sha.

Behandlingsreaktionerne kan variere 
fra ekstrem afslappelse til måske kløe, 
summen og prikken flere steder i krop-
pen. Efter behandlingen oplever nogle 
klienter en behagelig træthed og andre 
forøget energi og livsmod.

Hvordan foregår behandlingen?

Flere og flere vælger 

akupunktur som  
behandlingsmetode
Akupunkturen tilbyder behandling uden 
brug af medicin og kan anvendes ved mange 
symptomer. Akupunktur bringer kroppen 
i balance, og man vil som klient kunne 
fornemme en behagelig forandring i kroppen.

De nåle, som anvendes til akupunk-
tur, findes i flere tykkelser og nogle 
er ikke tykkere end et hårstrå. Det er 
derfor en helt anderledes oplevelse, 
du vil have under en akupunktur- 
behandling end for eksempel, hvis  
du har prøvet at få en indsprøjtning  
hos lægen.

De fleste vil opleve akupunktur som 
afslappende og helt smertefrit. 
Mange vil kun lige mærke, når nålen 
stikkes igennem huden og de fleste 
oplever det blot som et lille prik.


