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1 Bemærk at en niveauindplacering i kvalifikationsrammen efter dette koncept ikke er et udtryk for, at uddannelsen er gradsgivende, eller at 
den svarer til en fuld ordinær uddannelse på samme niveau. Uddannelser, der er niveauvurderet efter indeværende koncept, tilhører fortsat 
ikke det ordinære uddannelsessystem, og der føres ikke ministerielt tilsyn med uddannelsen. Niveauvurderingen er gennemført i henhold til 
gældende akkrediteringslov, LBK nr. 173 af 02/03/2018 og Vejledning til niveauvurdering.  



Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte beskrevet ud fra viden, færdigheder og kompetencer 

Viden  

Den studerende skal 

 Have viden om akupunkturfagets grundlæggende paradigme; dets historiske, filosofiske og værdimæssige grund-

lag. 

 Have viden om og forstå akupunkturfaglig teori, metode og praksis, herunder meridianer og punkters placering, 

funktion og anvendelsesområder. 

 Have grundlæggende viden om kroppens anatomi, fysiologi og patologi.  

 Have viden om akupunktur og samfund – herunder aktuelt udviklings- og forskningsarbejde samt relevant dansk 

lovgivning for akupunkturpraksis. 

 Have viden om kvalitetssikring af forskning i akupunktur, herunder kendskab til STRICTA-guidelines. 

 Have kendskab til bivirkninger, kontraindikationer, forsigtighedsregler og korrekt indstiks- og nåleteknik for an-

vendte akupunkturpunkter. 

 Have viden om supplerende behandlingsteknikker herunder brugen af moxa, guasha, cupping, auriculoterapi og 

el samt relevante pressur og massageteknikker. 

 Forstå de mulige årsagssammenhænge bag udvalgte vestlig medicinske diagnoser i et akupunkturfagligt per-

spektiv. 

 Have viden om behandling af specifikke patientgrupper, herunder børn, ældre og gravide, samt patienter med 

lidelser eller medicinindtag, der kræver særlige forholdsregler. 

Færdigheder 

Den studerende skal kunne 

 Forstå sygdomssammenhænge og kunne identificere og sammensætte symptomer og tegn til en relevant diag-

nose ved anvendelsen af diagnostiske modeller og metoder med vægt på palpering, observation og spørgeteknik. 

 Anvende relevante kommunikative færdigheder til at sammensætte og udføre et udbytterigt diagnostisk inter-

view, som kan ligge til grund for diagnosticering. 

 Udvælge og udføre relevant behandlingsmetode på baggrund af den stillede diagnose. 

 Planlægge og udføre akupunkturbehandling med nåleindstik. 

 Udføre journalføring i henhold til gældende lovgivning. 

 Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge empiri, teori og forskningsmetoder i forbindelse med 

opgaver og klinisk arbejde. 

 Handle i henhold til aktuelle anbefalinger ved utilsigtede eller førstehjælpskrævende hændelser. 

 Udvælge og anvende relevant fagterminologi og viden om aktuelt forskningsarbejde i kommunikationen med 

andre sundhedsprofessionelle samt udvise respekt for og anerkendelse af deres fagfelt og egne faglige begræns-

ninger. 

Kompetencer 

Den studerende skal kunne 

 Selvstændigt varetage akupunkturfaglig udredning, diagnosticering og behandling af patienter med udvalgte 

sundhedsproblematikker. 

 Selvstændigt planlægge akupunkturfaglig behandlingsstrategi og -forløb, samt præsentere og forventningsaf-

stemme dette med patienten. 

 Selvstændigt foretage en vurdering af, hvorvidt der skal tages særlige hensyn, forsigtigheder, viderehenvisning 

og/eller frarådning af akupunkturbehandling begrundet i patientens almentilstand, diagnoser eller medicinind-

tag. 

 Reflektere over egen behandlerrolle og behandlerrummets betydning for patientoplevelsen. 

 Rådgive patienten i relevante kost- og livsstilsændringer med en akupunkturfaglig tilgang. 

 Udvise hensyn og forståelse for patientens livssituation, kulturelle, etniske og religiøse forhold. 

 Rådgive patienten med udgangspunkt i vedkommendes syn på medicin, sundhed og sygdom. 

 Selvstændigt opsøge viden og videreudvikle færdigheder inden for det akupunkturfaglige område. 

 Danne professionsidentitet med afsæt i personlige kompetencer og samfundsmæssige behov og drive selvstæn-

dig klinik. 


