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JEG KØRER GERNE UD TIL DIG

Jeg stiftede første gang bekendtskab med akupunktur som 
sygeplejeelev, det var på øre-næse-hals afdelingen hvor overlæ-
gen havde været på studietur til Kina og havde lært teknikken 
med bedøvende  akupunktur, han sad f.eks og snakkede med 
moderen der sad med barnet på skødet og lige så forsigtigt 
fik han sat et par nåle i armen på barnet som så faldt i søvn, 
derved kunne han gå i gang med at fjerne mandler-polypper 
osv helt uden bedøvelse, og det samme med ældre mennesker 
med hjerteproblemer som man dengang (1982) helst ikke ville 
helbedøve, de fik bedøvende akupunktur og så opererede han 
dem, de kunne endda køre i bil hjem med det samme og ingen 
behøvede at komme på opvågningsstue, men sad på afdelin-
gen lige til lidt observation.

Jeg havde lige været i praktik på opvågningsstuen og havde der set hvor dårligt mange 
operationspatienter havde det med kvalme, opkast, smerter og ofte måtte op på sen-
geafdelingen til en overnatning, så jeg syntes jo det var genialt og meget samfunds-
besparende at få akupunktur, men ak, da overlægen gik på pension var der ingen 
andre læger der tog over.
Som færdig udlært sygeplejerske i 1985 ønskede jeg at lære akupunktur, så jeg købte 
en enkel billet til Beijing på den Transsibiriske jernbane, men Kina var først lige så småt 
åbnet for turister, så næsten ingen kunne engelsk og da jeg gik fra hospital til hospital 
og spurgte ja, så fik jeg kun et ”maijo” et afslag. Så i stedet rejste jeg rundt et år i Kina, 
og så på diverse klinikker hvor brugbart akupunktur var. 

Vel hjemme i Danmark arbejdede jeg igennem mange år på diverse hospitaler i København 

og Stor København på intensiv afdelinger, og var bl.a med til at danne et af de første privat 
hospitalet Copenhagen Heart Center.

Jeg havde dog ikke helt glemt akupunkturen, og en dag ville skæbnen, at en læge Søren 
Ballegaard, som havde lavet en ph.d om akupunktur og hjertekarsygdomme, søgte en hjer-
tesygeplejerske til oplæring i akupunktur og forskning i akupunktur og hjertekarsygdomme, 
så der arbejde jeg som akupunktør og forsker i 7 år, hvor der bl.a kom en udgivelse af bo-
gen Helbred dit hjerte. Jeg blev udlært på en akupunkturskole i Danmark og tog en 5 årig 
uddannelse i urtemedicin, og har efterfølgende kontinuerligt efteruddannet mig.

Derefter valgte jeg at blive selvstændig akupunktør og har været det nu i 26 år i Nord 
Sjælland. I 2011 lykkedes det mig at komme på efteruddannelse i 6 uger på et uni-
versitet i Kina, hvor vi om formiddagen fik teori og om eftermiddagen var på forskellige 
afdelinger på hospitalerne hvor de gav akupunktur, det var fantastisk at se hvordan man 
samarbejdede side om side konventionel som ukonventionel behandling, målet var at 
gøre patienten rask.

I 2016 valgte vi at afhænde alt og i 2,5 år rejste/sejlede vi 
rundt i verdenen, og da vi gik 
i land valgte vi Faaborg, 
da vi elsker naturen og 
havet, og det fås jo ikke 
bedre end her i Nakke-
bølle fjord, hvor jeg også 
driver min akupunkturkli-
nik, såvel som i København.


