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VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING I 
NADA ÖRONAKUPUNKTUR

Dag 2 
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Akupunktur

NADA

Öron-
akupunk

tur
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Vem får utföra akupunktur?

Krav på lokal och patientförsäkring

Miljökontoret i din kommun
Försäkringsbolag
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Sympatikus finns på antihelix nedre 
ben, längst fram. Den är dold av 
helixkanten. Nålens handtag kommer 
att vara riktat bakåt. 

SYMPATIKUS
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Shen Men lokaliseras i fossa
triangularis, nära triangelns spets. 
Tänker du dig fossa triangularis som en 
fisk som tittar fram, så kan Shen Men i 
denna liknelse symbolisera fiskens öga. 

Shen Men
SHEN MEN
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Njurpunkten hittas i öronmusslans 
övre del, nedanför antihelix, på en 
tänkt linje mellan örats övre och nedre 
apex

Shen Men

NJURE
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Lever-punkten hittas strax ovanför 
helix rot, så långt bak man kan komma 
utan att klättra upp på ”väggen”

Shen Men

LEVER
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Lung-punkterna ligger i öronmusslan, 
under helix rot, några mm från 
varandra, på en tänkt linje mellans
örats övre och nedre apex.
Sätt övre lungpunkten i det ena örat 
och undre lungpunkten i det andra. 

Shen Men

ÖVRE LUNGA

NEDRE LUNGA
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Övning i gummiöra

• Fem nålar i varje öra. Övre Lunga i 
ena örat, nedre Lunga i det andra. 
• Ta god tid på dig.

• Simulera en verklig behandling: Nyp, 
stick på utandning

Shen Men

ÖVRE LUNGA

NEDRE LUNGA

SYMPATIKUS

SHEN MEN

NJURE

LEVER
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NADA-behandling

- Se att du har allt du behöver inom 
räckhåll

- Förmedla lugn och kontakt
- Informera
- Sprittvätta
- Bra arbetsställning och ljus
- Nyp och sätt nålarna på utandning
- Underlätta för patienten att gå i ro
- Ta ut nålar (och räkna dem!) Ta bort 

eventuella bloddroppar med tops
- Riskavfall direkt
- Erbjud kulplåster
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”The NADA-spirit”:

Personcentrerat
Lösningsfokuserat
Icke-verbal 
Motivation och sammanhang
Skapa en allians
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Indikationer och kontraindikationer

Biverkningar

Se kapitel 11 i boken Öronakupunktur
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NADA ges generöst, 
villkorslöst och kärleksfullt, 

till alla som vill
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