
Utbildning i Öronakupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin 

Utbildningen ger en god grund i Öronakupunktur som enskild terapi och som ett kraftfullt komplement 
till andra behandlingar. 

Du har nu möjligheten att få lära dig en behandlingsterapi som är lätt att utföra och som är mycket effektiv 
vid smärta och olika hälsoproblem.  
Öronakupunktur kan ske med nålar eller kulplåster som utövar tryck på Akupunkterna och kan utföras var 
helst du befinner dig med enkla hjälpmedel. 
Utbildningen är för dig som verksam terapeut eller du som vill utbilda dig i läketerapi. 
Förkunskaper: grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och sjukdomslära. 
(kontakta oss om tveksamhet i krav på förkunskaper) 

Kursen är uppdelad i 5 delar: (inbördes ordning och innehåll kan komma att förändras) 

1.  Introduktion  och grundläggande kunskap i öronakupunktur.                                                          
2.    Kunskap om behandling av smärttillstånd med APPA och NADA-metoden vid  
       beroendeproblematik, örondiagnostik. 
3.    Introduktion i Traditionell Kinesisk Medicin, diagnos och undersökningsmetodik. 
4.    Genomgång av patientfall. Kunskap i behandling av de inre organen och olika former 
       av ohälsa och sjukdom. 
5.    Repetition och slutprov för diplom. 

Varje delkurs är lärarledd och pågår i tre dagar med teoretisk och praktisk undervisning.  
Webbaserad undervisning ingår vid 2 tillfällen under utbildningen. 

Meditation och övningar i närvaro och stillhet, ingår alltid som en naturlig del i våra utbildningar! 

Kursinnehåll: 

Historik 
Mikrosystem  
Förklaringsmodeller  
Örats anatomi 
Reflexpunkterna 
Funktionspunkter 
Material                                                                                                                                                                       
Hygien                                                                                                                                                                   
Etik och patientbemötande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Undersökning och diagnosmetoder  
Behandlingsmetodik                                                                                                                                                              
Traditionell Kinesisk Medicin                                                                                                                
Behandling av ohälsa, sjukdom och de inre organen m. m.                                                                                           
NADA-akupunktur; för beroendeproblem, abstinens.                                                                                  
APPA-akupunktur för smärtbehandling. 

Kursen omfattar 100 lärarledda timmar förutom självstudier. 

Mellan del 2 och 4 ska deltagarna utföra minst 10 väldokumenterade behandlingar. 

Diplom erhålles efter genomgången kurs samt godkänt teoretiskt och praktiskt kunskapsprov. 

Lärare: 

Akupunktör Lars Åström och Massageterapeut Annika Blomqvist.                                                                          

Referenser och utbildning se www.läketerapi.se 

http://www.xn--lketerapi-v2a.se


Kursmaterial: 

Litteratur: Öronakupunktur av Kajsa Landgren                                                                                              
Plansch i färg  
Palpationspenna 
Pincett                                                                                                                                                            
Desinfektion                                                                                                                                                                                 
Nålar                                                                                                                                                                    
Kulplåster                                                                                                                                               
Förstoringsglas                                                                                                                                                          
Kursmaterialet är utvalt för att kunna utföra behandlingar på ett professionellt sätt.  

Plats och datum:  

Meddelas senare 

Fre. 13.00-17.00   Lör. 9.00-17.00   Sön. 9.00-16.00 

del 1.      

del 2.   

del 3.   

del 4.  

del 5.   

Webbaserad undervisning ges vid 2 tillfällen under utbildningen. 

Kostnad för utbildningen: 

4 000,-/kurshelg inkl moms, hela kursen 20 000,-                                                                                       
Kostnad för kursmaterial tillkommer med 1 500,- inkl moms                                                                                                                                                                                                                               
Om så önskas kan kursen delbetalas med 4 200,- inkl. moms senast 7 dagar före varje kursstart.  Vi första 
deltbetalning tillkommer kostnad för kursmaterial 1 500,- inkl. moms.                                                                                              

Kost och logi 

Hör av er i god tid för bokning av logi! 

Anmälan och betalning: 

Anmälan göres med mail till info@laketerapi.se och genom att betala in anm. avgift: 1 500,-                                   
på BG 5001-6088. Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen!                                         Resterande 
belopp betalas vid kursstart.                                                                                                                    
Anmäl er i god tid, begränsat antal deltagare! 

OBS! Vid avbokning av kurs återfås kuravgiften minus anm. avg. 1 500,- mot uppvisande av läkarintyg. 

Akupunktör Lars Åström & Massör Annika Blomqvist

    www.läketerapi.se        info@laketerapi.se 

070 664 91 60

mailto:info@laketerapi.se
http://www.apple.com/se
mailto:info@laketerapi.se

