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Akupunktur med evidens
Praktiserende Akupunktører inviterer til dialog på Forskningens Dag,
med britisk professor som keynote speaker.
- Vi har arrangeret denne dag blandt andet for at vise, at der findes seriøs og brugbar evidens, og at
der er mange erfarne forskere på området – også uden for Kina, siger Anja Funder, formand for
Praktiserende Akupunktører (PA).
- Vi vil med Forskningens Dag gerne fremme dialogen med dem, der har en sundhedsfaglig baggrund.
Det vil i sidste ende stille borgerne rigtig godt, hvis der er en større gensidig forståelse, og det gælder
jo om at udnytte alle muligheder. Som akupunktører kan vi heller ikke løse alle problemer, vi ved fx
udmærket, at der nogle gange er brug for andre tiltag.
Det er baggrunden for, at PA som keynote speaker har valgt netop Hugh
MacPherson, Englands første professor i akupunkturforskning. Han bygger i sit
arbejde på de anerkendte videnskabelige kriterier, vi bruger i moderne vestlig
medicin, men han er samtidig kritisk, når det gælder forsøgsdesign.
- Han peger fx på, at designet bør tilpasses akupunkturens tilgang til
mennesket og dermed den mere holistiske og individualiserede behandling.
Det er i øvrigt interessant, at vi finder den samme trend i sundhedsvæsenet –
at man i disse år netop taler meget om individualiserede eller skræddersyede
behandlinger, siger Anja Funder.
Hugh MacPherson er desuden fortaler for de såkaldte ”pragmatic trials”, hvor man som kontrolgruppe
ikke har placebo, men fx en gruppe, der modtager standardbehandling. Man vurderer i forsøget den
relative effektivitet, og man sammenligner grupperne sundhedsmæssigt såvel som økonomisk.
Udover Hugh MacPherson, som især vil komme ind på akupunktur mod kroniske smerter, vil der være
oplæg om fertilitet og erektil dysfunktion ved Susanne Suenson, som har en Master i Public Health, er
uddannet jordemoder og TCM akupunktør. Hun har i 2014 fået publiceret et casestudie i ” Medical
Acupuncture” omkring erektil dysfunktion, og hun vil uddybe sine resultater samt delagtiggøre
deltagerne i sine foreløbige resultater om effekten af akupunktur på AMH og ægreserve.
Forskningens Dag finder sted 30. marts 2017 på Comwell i Middelfart.
Praktiserende Akupunktører er Danmarks største brancheforening for akupunktører
uddannet i traditionel kinesisk akupunktur. Medlemmerne er RAB-registrerede (Registreret
Alternativ Behandler) i henhold til RAB-loven, som administreres af Styrelsen for
Patientsikkerhed. De sundhedsfaglige medlemmer bruger betegnelsen SA
(Sundhedsautoriseret Anerkendt af PA).
Man kan se programmet og tilmelde sig hos PA på www.aku-net.dk – eller tilmelde sig
direkte her: https://praktiserendeakupunktrer.nemtilmeld.dk/13/
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