
STIMULERING AV NERVSYSTEMET Med rötter i den kinesiska 
akupunkturen, utvecklades och förfinades öronakupunkturen 
under 1950-talet av Dr. Paul Nogier i Frankrike. Hans 
främsta bedrift var att kartlägga öronakupunkturens starka 
och gynnsamma inverkan på nervsystemet och, mer 
specifikt, på Vagusnerven. Öronakupunkturens främsta effekt 
är att den skapar ett mentalt och fysiologiskt lugn som ger 
goda förutsättningar för kroppens naturliga läkningsprocess, 
bättre sömn, mindre upplevd smärta, minskad stress, 
reducerad ångest och skapar ett inre lugn. Det senare är 
dessutom en förutsättning för att kunna uppleva goda och 
positiva emotioner. Idag publiceras ca. sex oberoende 
vetenskapliga artiklar per dag om akupunktur i PubMed 
(databas med godkända vetenskapliga studier och forskning) 
vilket talar för dess omåttliga populäritet och evidens.

HISTORIEN BAKOM NADA NADA är en förkortning av National 
Acupuncture Detoxification Association. Namnet syftar på 
användningen av öronakupunktur under 1970-talet vid 
Lincoln Hospital för att lindra smärta, abstinens, oro och 
sömnsvårigheter hos krigsveteraner med opiatberoende. 
Metoden blev snabbt populär och efterfrågad av krigs-
veteranerna då de kunde trappa ned på opiater och 
narkotikaklassade preparat med mindre abstinens utan 
kemisk behandling. 

ÖRONAKUPUNKTUR I VÄRLDEN Idag används öronakupunktur 
inklusive NADA i mer än 50 länder som ett komplement till 
traditionell behandling av oro, smärta, sömnsvårigheter, 
ångest, stress, nedstämdhet, abstinens med mera. I Sverige 
används öronakupunktur inom regionernas psykiatriska vård, 
i kommunala socialpsykiatriska verksamheter, privat om-
vårdnad och på olika behandlingsenheter. Behandlingen ges 
exempelvis av vårdpersonal så som sjuksköterskor, under-
sköterskor, barnmorskor, läkare, sjukgymnaster, arbets-
terapeuter, socionomer, socialpedagoger, drogterapeuter och 
samtalsterapeuter som ett komplement i deras traditionella 
yrkesutövning. NADA är en standardiserad form av öron-
akupunktur där 5 tunna nålar sätts i varje öra. För de som 
inte önskar nålar erbjuds alternativ öronakupressur. 

NADA I KATASTROFOMRÅDEN
Den amerikanska militären är 
en ledande  aktör inom forskning 
och utövande av öronakupunktur. 
En annan tongivande organisation 
på området är Öronakupunktörer 
utan gränser som bistår med öron-
akupunktörer vid katastrofer och 
traumadrabbade områden. Ett 
exempel på detta är terrordådet 9/11 
då öronakupunktörer sändes till platsen för att lindra trauma 
och stress hos offren. Ett mer närliggande exempel är vulkan-
utbrottet i Bicol där fler än 3000 traumatiserade filippinska 
medborgare framgångsrikt behandlades med öronakupunktur. 
I Danmark har man startat NADA caféer där besökarna 
kombinerar cafébesök med NADA behandling. I USA erbjuder 
New York Harm Reduction Educators (NYHRE) NADA öron-
akupunktur på gatorna i South Bronx för att minska stress, 
oro, smärta och därmed kriminalitet. Hypotesen är att lugna 
människor helt enkelt tar bättre (och mindre impulsiva) beslut.

ÖRONAKUPUNKTUR PÅ JOBBET Även arbetsplatser har fått 
upp ögonen för öronakupunktur inklusive NADA som ett 
komplement i personalens friskvårdsprogram, stress-
hantering och som förebyggande friskvård. NADA passar alla 
arbetsplatser och grupper som effektivt vill förebygga stress, 
förbättra arbetsförhållandena och öka gruppdynamiken. 
Behandlingen har inte bara en positiv inverkan på individens 
välmående och återhämtning, utan bidrar också till goda 
arbetsförhållanden och förbättrad samarbetsförmåga. Denna 
vetenskapligt belagda och evidensbaserade metod fungerar 
både i förebyggande syfte och som akut behandling. 
Dessutom är den avdragsgill för företag. I vissa fall utbildas 
friskvårdsansvarig personal vid arbetsplatsen så att de själva 
kan utföra behandling på sina kollegor internet. HOW 
tillhandahåller utbildningar i öronakupunktur inklusive NADA. 
Är du intresserad av att prova Öronakupunktur inklusive 
NADA? Anmäl dig och ladda ner informationsbladet 
“Praktisk information inför öronakupunktur” på hemsidan: 
www.houseofwellbeing.se. Varmt välkommen. 

Öronakupunktur är en evidensbaserad gren inom akupunktur som primärt används som komplement till behandling 
av symptom som vanligtvis anses svårbehandlade inom den traditionella vården. Exempel på symtom som 
framgångsrikt behandlats med öronakupunktur inklusive NADA är sömnsvårigheter, stress, smärta, ångest och 
oro. Öronakupunktur har en omedelbar upplevd effekt, minimala biverkningar och utförs med fördel i grupp. 
Dessutom är det en högst kostnadseffektiv terapiform utan kemiska substanser med dess biverkningar och 
negativa miljöeffekter. Välkommen att prova öronakupunktur inklusive NADA. 
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