
 

 

 
Nei Jing Akademin 

 Utbildning i Akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin 
 
Välkommen till Nei Jing Akademin! 
Vi är en skola helt specialiserade Traditionell Kinesisk Medicin, Klassisk Akupunktur 
och angränsande ämnen. 
Skolan har nu varit verksam i många år. Många elever har passerat under åren, efter 
utbildningen har de börjat en helt ny framgångsrik yrkeskarriär. 
Vi är mycket stolta över våra elevers framgångar och att vara med och bidra till att 
sprida kunskapen om en av mänsklighetens mest intressanta och effektiva 
medicinska metod. 
 

Skolans lärare är alla mycket välutbildade och har från 20 till 35 års erfarenhet av 
både undervisning och klinisk erfarenhet. Lärarstabens gemensamma kompetens är 
mycket bred, flera har förutom gedigen utbildning i Kinesisk Medicin även andra 
långa utbildningar inom andra medicinska områden som: Psykoterapi, hypnos, 
homeopati, positiv psykologi, mindfulness, meditation, veterinär och läkare. Vi 
fortsätter at utbilda oss både i väst och i Kina. 
Genom att vi har en så stor och bred kompetens så kan vi skapa broar mellan olika 
synsätt och därmed förmedla ett mycket djupt perspektiv till våra elever. Neijing 
Akademin har sedan den startades på 1970- talet haft ett extra starkt fokus på de 
psykosomatiska sambanden. 
 

Skolan arrangerar även olika seminarier, workshops och föredrag med intressanta 
teman och vidare utbildningar med våra ordinarie lärare samt med externa lärare. 
Vi arrangerar sedan 30 år tillbaka, årliga resor till Kina för klinisk handledning på 
sjukhus, men även resor för fördjupning i meditation och Qi Gong. På dessa resor 
följer alltid minst en av skolans lärare. 
  
Traditionell Kinesisk Medicin är en holistisk medicin, helhets tänket och synen på 
människan som en del av naturen är grundläggande. 
De oskiljaktiga sambanden mellan kropp och psyke/ emotioner, livsstilen, dieten, 
fysik aktivitet, andning, stressfaktorer, miljön, relationer, arvet och mycket mer, 
är alla viktiga faktorer som vi observerar och arbetar med. Psyke och Soma är 
grekiskans ord för Själ och Kropp. Det förklarar vad som avses med psykosomatik; 
Kroppsliga symtom som helt eller delvis har sin grund i psykiska mekanismer. Men 
hur kroppen och själen hänger ihop och påverkar varandra på ett mer komplext plan 
är fortfarande ett ganska outforskat område i Väst- dock ej i Öst.  
 
 
 



 

 

Detta synsätt är fulländat i Kinesisk Medicin, det gör att vårt arbete blir mycket 
intressant och kreativt, inte minst när det handlar om att se sambanden mellan det 
biologiska och det psykologiska. Till skillnad från Väst gjorde aldrig Österländsk 
medicin en skilsmässa mellan psyke och kropp. Precis som att allt i naturen hänger 
samman och är i ett ständig växelverkan och samspel, sker samma sak i våra 
kroppar, allt hänger samman. Den moderna människans speciella livsvillkor gör 
arbetet utmanande och man utvecklas hela tiden både som person och terapeut. 
NeiJing Akademin har sedan skolan startade på 1970- talet alltid haft extra tungt 
fokus på de psykologiska faktorerna som orsak till obalans.    
 

Vårt arbete handlar om att guida människor till balans, harmoni och hälsa. Det gör 

vi via observationer, samtal och undersökningar som kartlägger varje persons unika 
livssituation och livsstil. 
 Vi försöker förstå vilka faktorer och omständigheter i personens liv har lett till den 
situationen patienten befinner sig i. Med våra diagnostiska metoder försöker vi finna 
orsaken till problemen. I denna medicin försöker man alltid gå till orsaken. Allt 
arbete riktar in sig på att få igång kroppens egna läkandemekanismer. Oavsett 
problemet eftersträvar vi att behandla hela människan, vilket gör arbetet väldigt 
intressant. Alla människor även om de har liknande besvär så har var och en sin egen 
historia, därmed kommer orsakerna att vara olika från individ till individ. 
 

Behandlingarna sker med mycket tunna nålar 0,18-0,20mm, förutom nålarna 
används andra tekniker som exempelvis: Koppning, moxibustion, massage, örter, 
andningsövningar, Qi Gong, Gua Sha, sjustjärnshammare, med flera. 
Vi tar även hjälp av olika egenvårdsprogram; Speciella andningsövningar, diet, 
rörelser, Qi Gong. Egenvårdsprogrammen som klienten praktiserar hemma är en 
viktig del i kinrsisk medicin då det främjar patienten att ta eget ansvar, vilket gynnar 
läkningsprocessen positivt och klienten blir delaktig i sin egen process.  
Akupunktur är så mycket mer än att bara sticka nålar! Akupunktur är ett fantastiskt 
och omvälvande ämne att studera! 
 

Akupunktur är nog världens mest beprövade medicinska metod. Akupunktur har 
använts för bot och lindring under flera tusen år. 
Fler och fler människor i Väst upptäcker dess fördelar, den är effektivt, billig och 
biverkningsfri. Akupunktur utnyttjar kroppens egna läkande mekanismer.     
Med akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin, kan en mängd sjukdomar 
behandlas eller lindras. Metoden är även förebyggande och kan användas för 
friskvård. 
WHO (världshälsoorganisationen) har listat över hundra problem där akupunktur kan 
hjälpa och dess verkan stöds idag av tusentals studier, vilket kan sökas på PUBMED, 
den medicinska databanken. 
 

 



 

 

Akupunkturnålarna har en mängd olika effekter, vissa av dessa effekter har man 
kunnat kartlägga. Man vet idag att akupunktur påverkar kroppens elektrokemiska 
samspel och frisättningen av endorfiner som påverkar smärtlindring och välmående. 
Även immunförsvaret påverkas av akupunktur och en mängd kroppsfunktioner som 
lymf-och blodflöde. Akupunkturen har också en påtaglig lugnande inverkan och är 
även mycket verksam som förebyggande terapi.  
Vid vissa tillstånd är akupunktur en mycket bra kompletterande behandling inom 
andra områden är den överlägsen allt annat. 
Även om Akupunkturen är mycket gammal som metod, har den mycket att tillföra i 
dagens samhälle. I Kina arbetar därför Akupunktur/Kinesisk Medicin vägg i vägg med 
Västerländsk medicin. I Kina vet man vilka obalans tillstånd som passar bäst att 
behandla med respektive läkekonst. 
 

Att utbilda sig till akupunktör är att lära sig ett kreativt yrke med mycket 
meningsfullhet, ett yrke som kommer att göra stor skillnad för många människor liv. 
Vi som ansvarar för undervisningen har själva en gång varit elever och minns väl hur 
det var att lära sig helt nya saker och få helt nya perspektiv på livet. Utbildningen gav 
oss bättre förståelse av oss själva och verktygen för att reda ut våra egna problem. 
Ett yrke där vi ständigt lär nytt och utvecklas själva. En yrkes roll där man verkligen 
gör skillnad för andra. 
 För oss var nog vår egen grundutbildning för en 20 till 35 år sedan, utan tvekan 
bland den absolut bästa tiden i våra liv. Vi försöker att inte glömma det!  Därför 
jobbar vi med mycket hjärta och de bästa av intentioner, för att våra elever skall 
kunna uppleva att utbildningen verkligen blev mer än förväntat och att tiden på Nei 
Jing Akademin blev en av de mest meningsfulla och bästa perioderna i livet!  
 

Akupunktur utbildningen är upplagd som distans utbildning i två steg under 3 år. 
Akupunktur utbildning leder till en professionell yrkesutövning med stort djup och 
bredd. Våra elever formas till terapeuter för att självständigt och professionellt 
arbeta i en mycket meningsfull yrkesroll. Utbildningen är formad som distans 
utbildning och kan genomföras parallellt med ett arbete. Denna utbildning är 
godkänd av SvenskaAkupunktur förbundet och följer direktiven för WFAS ( World 
Akupuncture societies)  
 
 
Utbildningsansvarig Jan Winbo med lärare och övrig personal önskar dig varmt 
välkommen! 
 
 
 
   
 



 

 

 

Om steg 1* 
Steg 1 omfattar 1,5 år med 2 utbildnings dagar per månad samt 
självstudier. Teori och praktik varvas. Juni seminariet är förlängt med 
cirka 2-3 dagar. 
 
Förutom själva akupunkturprogrammet finns i utbildningen en serie 
olika moment och hela block, med ämnen som vanligtvis inte ingår i en 
grund utbildning i akupunktur. Vi har valt att ta med dessa för att bredda 
och fördjupa kompetensen samt ge ett bättre holistiskt perspektiv. De 
olika momenten/ block är: Mindfulness, Qigong, Stressens mekanismer/ 
stresshantering, Näringslära, Klientbemötande utökad. Ni kommer se att 
de här momenten är inbäddade under steg 1 och 2. En del av dem 
kommer att ligga i juni månad. 
 
(*med reservation för förändringar och justeringar) 
Nei Jing Akademins kursplan i överensstämmelse med riktlinjer från 
Svenska Akupunkturförbundet. 
 
Vi börjar steg 1 med det holistiska synsättet på människan som en del av naturen. 
Hur allt hänger samman i naturen och inom oss. Detta gör vi med olika förklarings 
modeller och grundläggande teorier, som med teorin om de fem rörelserna (Wu 
Xing)även kallad fem elements teori, en fascinerande och komplett modell/teori för 
att förstå och tolka det mesta i människokroppen exempelvis, relationen mellan 
organen och olika vävnader, kropp och själ. 
Dessa förklarings modeller används för att förklara olika symtom samt för diagnos 
förfarandet. 
 
Sedan studerar vi kroppens fysiologi, etiologi, patologi.  
Till en början följer kursplanen de fem elementen på så vis att du studerar ett 
element i taget dess, organ, vävnader, psykologi, etiologi, patologi, meridianer och 
punkter.  
Vi kommer att förstå alla sambanden, inte mist mellan det fysiska och det 
emotionella. 
Nu lär vi oss att tolka och förstå hur man behandlar många olika tillstånd och 
symtom framgångsrikt med akupunktur. 
Det viktiga sambandet mellan kropp och själ, belyses även ur ett västerländskt 
perspektiv. 



 

 

Vi lär oss om stresshantering, hur man bemöter och etablerar en terapeut- patient 
relation och om den gynnsamma effekt som avslappning och positiva emotioner har 
på vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Vi lär oss olika egenvårds program för 
såväl terapeut som patient. Principer som finns väl beskrivna i den österländska 
litteraturen. 
 
Nära slutet på steg 1 studeras grundläggande näringslära. 
 
Steg 1 avslutas med att introducera, diagnostiska principer och behandlingar vilket 
senare kommer att utgöra huvudtemat under steg 2. 
 
 Parallellt under hela steg 1 tillägnar vi oss praktiska färdigheter i de vanligaste 
behandlingsteknikerna som akupunktur, moxa, koppning och sjustjärnshammare. 
 Syftet är att för att främja elevernas möjlighet att komma igång tidigt i utbildningen 
med behandling. Alla moment under steg 1 illustreras med exempel och patientfall 
som förtydligar principerna. 
 Vid så gott som varje seminarium gör vi också någon aktivitet exempelvis, 
meditation eller någon övning som syftar till ökad självkännedom och till att göra oss 
till ännu bättre terapeuter.  
Målet med steg 1 är att erbjuda våra elever en stark teoretisk grund att stå på inom 
kinesisk medicin som samtidigt bjuder in till praktiska moment tidigt i utbildningen.  

 

Sammanfattning av utbildnings innehållet i steg 1 
 

 Holistisk syn, helhetssyn på människan: Grundläggande teorier 

inom den kinesiska medicinen. Qi, Yin Yang och taoismens grundläggande 
dualism som genomsyrar all teoribyggnad i den kinesiska medicinen fysiskt 
och psykiskt  

 

 Wu Xing: teorin om de fem rörelserna-eld-jord-metall-vatten-trä-eller mer 

känt som femelementsteorin. En princip som ligger till grund för både 
diagnos och behandling. Kunskap om människan som fysisk, psykologisk och 

energetisk varelse.  
 

 Fysiologi.  Kroppens olika organ, vävnader, vätskor, psyket. 

 

  Zang Fu: våra inre organ. Såväl deras fysiologi, alla biologiska processer och 

samband som förknippas med vart och ett av organen.  

 



 

 

 Etiologi: Alla de olika orsaker, subjektiva och objektiva som skapar obalans 

och sjukdom.  

 

 Patologi: hur sjukdomen uttrycker sig energetiskt och fysiskt. 

 

  Jing Lou: meridiansystemet och akupunkturpunkterna. De 60 antika 

punkterna. Samtliga punkters lokalisation, funktion och viktigaste 
indikationer. 

 

 Västerländska aspekter och influenser: om vad välmående är 

och hur vi ökar välbefinnandet hos våra klienter och oss själva genom ökad 
kunskap och praktik, om styrkor, stresshantering, positiv psykologi, 
avslappning och mindfulness. Kunskap baserad på västerländsk forskning om 
välmående men som bygger på österländska principer. 

 

 Närings lära: Grundläggande kunskap om näringsämnena 
och deras uppgift i kroppen. 
 

 Patientbemötande: Etiska regler, terapeutiskt förhållningssätt, det 

goda samtalet. 
 

 Egenvårdsprogram för terapeuten och för patienter: 
meditation, avslappning, andningstekniker, Qi Gong 
 

 Behandlingstekniker: akupunktur (stickteknik, nålhantering), moxa, 

koppning, plumblossom needle och gua sha. 

 

  Diagnos: en introduktion till de olika diagnos metoderna; tung och puls 

diagnostiken  
 

 

 

 

 

 



 

 

Kurslitteratur steg 1 

 

Kurslitteratur går att beställa genom www.adlibris.se eller via www.amazon.com där 

inget annat anges. Vissa böcker går att låna på biblioteket.  

 

Obligatorisk kurslitteratur Steg 1: 

 The Foundations of Chinese Medicine (på engelska) 

Av Giovanni Maciocia 

Eller   

 Traditionell Kinesisk Medicin och Moxibustion 

Av Rolf-Gunnar Karlsson (komplett bok om TCM på svenska) 

Beställes genom Medicalart Förlag AB, www.medicalartforlag.se 

Uppge att du studerar vid Nei Jing Akademin så får du rabatterat pris. 

 

 Chinese Medicine for Maximum Immunity 

Av Jason Elias and Katherine Ketcham  

 A Manual of Acupuncture (på engelska) 

Av Peter Deadman 

Eller 

 Punktkompendium (på svenska) 

Får ni av skolan 

 

Rekommenderad kurslitteratur Steg 1: 

 Between Heaven and Earth  

Av Harriet Beinfield 

 

 

 



 

 

Litteraturtips Steg 1: 

 Akupunktur Kinesisk Läkekonst, Del 1 

Av Reijo Pöyhönen 

 Med Tao i tankarna 

Av Marta Cullberg Weston 

Natur & Kultur 

 Den Självläkande Människan 

Av Susanna Ehdin 

 Fysikens Tao 

Av Fritiof Capra 

 

Om steg 2* 
 

Steg 2 omfattar 1,5 år med tre dagars undervisning per månad 
och självstudier. Mycket praktik. Nei Jing Akademin har utökad 
kursplan i form av en 3e dag i steg 2. 
 
(*med reservation för förändringar och justeringar) 
Nei Jing Akademins kursplan i överensstämmelse med 
riktlinjer från Svenska Akupunkturförbundet. 
 
Förutom själva akupunkturprogrammet finns i utbildningen en 
serie olika moment och hela block, med ämnen som vanligtvis 
inte ingår i en grund utbildning i akupunktur.Vi har valt att ta 
med dessa för att bredda och fördjupa kompetensen samt ge 
ett bättre holistiskt perspektiv. De olika momenten/ block är: 
Mindfulness, Qigong, Stressens mekanismer/ stresshantering, 
Näringslära, Klientbemötande utökad. Ni kommer se att de här 
momenten är inbäddade under steg 1 och 2. En del av 
momenten kommer att ligga i juni månad. 



 

 

 
          
I denna del av utbildningen börjar det bli dags att sätta ihop alla bitarna 
som du har erhållit från steg 1. När vi får ihop dem på ett bra sätt leder 
det fram till en diagnos, ett mycket omfattande tema. Diagnostiken 
ägnas mycket tid och omsorg och i det temat ingår bl.a. Hur vi på bästa 
sätt bemöter vår klient med hjälp av kommunikation, observation, 
palpation, ansiktstydning, pulstagning och tungdiagnostik.  
Därefter vidtar något som heter syndromdifferentiering och först då är 
du klar med att lägga upp en behandlingsstrategi, välja punkter och 
omsätta allt du har lärt dig i praktiken.  
Just praktik är ett centralt tema under denna del av utbildningen där en 
av dagarna vid varje seminarium huvudsakligen kommer att ägnas åt att 
praktisera det du har lärt dig.  
Precis som tidigare i utbildningen så gör du också någon ledd meditation 
eller övning vid seminarierna som syftar till ökad självkännedom och 
välmående.  
Ett annat centralt tema är kunskap och behandling av vanligt 
förekommande symtom och sjukdomar som t.ex. Smärta, astma, allergi, 
migrän, mage/tarm problem, pms, med flera. 
 Det tillkommer även kunskap om ytterligare behandlingstekniker inom 
kinesisk medicin så som öronakupunktur, skalpakupunktur, 
patentmedicin (sammansatta kinesiska örter). 
 Ett individuellt examensarbete ingår där du får en möjlighet att fördjupa 
dig i någon aspekt av den kinesiska medicinen. 
 Utbildningen avslutas med en examination organiserad av svenska 
akupunkturförbundet, som också kvalitetssäkrar godkända utbildningar 
inom traditionell kinesisk akupunktur. Syftet är att utbilda professionella 
terapeuter som genom stora kunskaper inom den kinesiska medicinen 
också har höjt sitt egna välmående under utbildningens gång för att på 
så vis kunna axla rollen som terapeut.  
Frivillig resa till sjukhus i Kina 3-4 veckor för att där följa arbetet med 
akupunktur. 



 

 

Sammanfattning av utbildningsinnehållet i steg 2 
 

 Diagnos: Diagnosen i Kinesisk Medicin är mycket omfattande eftersom 

den omfattar hela människan. I diagnosen ingår följande: 
 

i. Anamnes. Att ta upp patientens sjukdomshistorik, aktuella problem, 

observera mönster och samband, exempelvis vad det gäller vanor, 
livsstil, sömnen, dieten, ärftlighet, familj förhållanden, relationer, 
tidigare behandlingar, medicinering och mycket mer. 

ii. Observation. Objektiva iakttagelser, exempelvis hållningen, 

kroppsformen, ögonen, ansiktstydning, håret, det intryck vi får av 
patientens vitalitet.  

iii. Subjektiva intryck vi får av vår patient exempelvis: 
Nedstämdhet, bitterhet, uppgivenhet, rädsla etc. Tungdiagnostik en 
mycket unik metod för att snabbt få förståelse för patientens 
generella hälsotillstånd.  

iv. Palpation. Den fysiska undersökning, det är väldigt mycket vi kan 

känna med våra händer, spända/ slappa muskler, ömma områden, 
svullnader, etc.  

v. Pulstagning är även den en unik metod för att bedöma 

hälsotillstånd, kräver mycket övning  
 

 Syndrom differentiering: Hur vi sätter ihop all den information vi får 

via diagnosen till en behandlings strategi.  
 

 Hygien 
 

 Behandlings tekniker: 
i. Öron akupunktur, komplett kurs i öron akupunktur för behandling 

av beroende problem samt en mängd olika hälsotillstånd.   

ii. Skalpakupunktur, för behandling av motoriska och sensoriska 

problem. 

iii.  Patentmedicin (sammansatta örter) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Behandlingar: Behandlingar med alla ovanstående tekniker. 

Vanligast förekommande obalanser, symtom och sjukdomar. 
Teoretiskt och praktiska patient demonstrationer, samt eget patient 
arbete. Egenvårds program för patienten. 

 

 Driva en mottagning, Lagstiftning, journaler. 
Examensarbete. 
 

 Examination och diplomering! 
 

Kurslitteratur steg 2 
 
Obligatorisk kurslitteratur Steg 2: 

 Samma som i steg 1 samt även: 
Atlas of Chinese Tongue Diagnosis 
Av Barbara Kirschbaum 

 Auricolo Therapy Manual (på engelska) 
Av Terry Oleson 
Eller 

 Öronakupunktur (på svenska) 
Av Kajsa Landgren 
 
Rekommenderad kurslitteratur Steg 2: 

 Diagnosis in Chinese Medicine 
Av Giovanni Maciocia 

 Practise of Chinese Medicine 
Av Giovanni Maciocia 
 
Litteraturtips Steg 2: 

 The Psyche in Chinese Medicine  
Av Giovanni Maciocia 

 Energetics in Acupuncture- Five Element Acupuncture Made Easy  
Av Radha Thambirajah 

 Applied Channel Theory in Chinese Medicine 
Av Wang Ju-Yi 

 Chinese Medical Qi Gong Therapy  
Av Jerry Alan Johnsson (Det finns 5 volymer) 
 
 



 

 

 

Prisuppgift samt finansiering 2016-2017 

 

 Malmö Steg 1 (1,5 år) 56 000 kr inkl moms 

 Malmö: steg 2( 1,5 år) 56 000 kr inkl moms 

 

Hela utbildningen (steg 1 och steg 2= 3 år) delas upp i totalt 4 delbetalningar  

á 28 000 kr var nionde månad. Första delbetalningen erläggs strax före kursstart. 

Sammanfattningsvis så är det 2 delbetalningar per steg. 

Observera att anmälan är bindande för ett steg i taget. Kursavgiften betalas inte 

tillbaka efter påbörjat steg (1,5 år). Dock vid uppvisande av sjukdomsintyg så har 

du inom 3 år den undervisning man har betalat för (1,5 år) tillgodo på skolan och 

kan vi nästa kurstillfälle påbörja utbildningen igen. 

Kostnad för kurslitteratur ingår inte i kursavgiften. 

 

Betalnings alternativ och erbjudande om finansiering 

 

1. Ni erhåller faktura från Nei Jing Akademin på delbetalningarna á 28 000 kr 

inkl. moms var nionde månad. Första fakturan erläggs före kursstart. 

                                                                    Eller 

2. Nei Jing Akademin har idag en finansiell samarbetspartner: human finans 

som erbjuder våra elever ett räntefritt lån på 12 månader på varje 

delbetalning. 

 

För mer information om det förmånliga alternativ 2, besök human finans på 

www.humanfinans.se eller besök vår hemsida för mer information 

www.neijing.se 

Kontakta gärna skolan eller human finans för vidare information. 



 

 

 

 

Avslutningsvis så tackar vi dig för att du har läst så här långt! Vi ser fram emot att 

träffa dig och hoppas att du kommer och besöker skolan och ett föredrag!  

Vid anmälan så fyller du i anmälningsblankett som finns att ladda ned från 

hemsidan samt även blanketten som heter ”Villkor”. Båda de blanketterna ska 

fyllas i och postas per vanlig post till Neijing Akademin, Östertullsgatan 18b, 521 

46 Falköping. Glöm inte att anmäla dig i tid, så vi kan planera inför kursstart. 

 

Uppstår det fler frågor och funderingar så är det bara att höra av sig till oss!  

Välkommen! 

 

 

  

 

 

Skolans lärare och elever spexar i samband med 
terminsavslutning på sommarveckan 


