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Information om den treåriga utbildningen i akupunktur  
hos Ahremark Akupunktur 

 
 
 
 
På kommande sidor följer information om vår akupunkturutbildning rörande 
kursinnehåll, kursupplägg samt hur du ansöker till utbildningen. Mot slutet av 
dessa sidor kan du läsa om den akupunkturstil som undervisas. Du är 
välkommen att höra av dig till oss om dina frågor inte besvaras här. 
 
 
Målsättning med utbildningen 
Ett mål med utbildningen är att du lär dig tänka i banorna av kinesisk medicin 
så att du har med dig all kunskap du behöver för att kunna behandla med 
framgång. Genom att lära dig tankesättet så kan du fortsätta att lära dig mer 
om akupunktur på egen hand. Ett annat mål är att du får den bästa 
akupunkturutbildningen som hittas i Sverige och att du vid examinationen 
håller en kunskapsnivå som kan jämföras med mer erfarna kollegor. 
 
 
Kursens utformning 
Vi ses två undervisningsdagar (lördag – söndag) sex gånger per år. Mellan 
varje undervisningshelg får du hemuppgifter och instuderingsuppgifter till 
nästa träff. En del träffar är via zoom på nätet. 
 
Efter önskemål och feedback från tidigare elever har vi lagt en del av den 
teoretiska undervisningen på video- och ljudfiler. Då kan du gå igenom 
undervisningen hur många gånger du vill i din egen takt vid en tidpunkt och 
plats som passar dig. Till video- och ljudfilerna finns det instuderingsfrågor. 
Frågor som uppkommit tar vi gemensamt upp vid nästa kursträff eller på 
kursforumet mellan träffarna.    
 
Du anmäler dig till ett år i taget och hela kurslängden är tre år. 
 
Kursens struktur bygger på att du helst kan närvara samtliga undervisnings-
dagar. Inför vissa kursmoment krävs förberedelser av dig innan kursdagarna. 
 
Nästa kurs startar 4 – 5 september 2021 och kursdatum för hösten 2021 och 
våren 2022 följer längre med i dokumentet.   
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Kursinnehåll i sammandrag 
Första året ägnas åt förståelse av begreppet qi (=livsenergi) och om organens 
funktioner när de är i balans. Du lär dig om betydelsen av yin och yang och 
de fem elementen med deras inbördes relationer. Du får kunskap och 
förståelse för hälsa i ett brett och långsiktigt perspektiv från en klassisk kinesisk 
medicinsk synvinkel. Under det första året kommer du också att börja 
bekanta dig med Stammar och Grenar, vilket är en fördjupning i kinesisk 
filosofi. Tidigt under året inleder du med övningar för att lära känna pulsens 
natur och grunderna i pulsdiagnostik. Utvecklandet av färdighet i 
pulsdiagnostik pågår under hela utbildningstiden. Studierna av 
meridiansystemet, akupunkturpunkternas placering och funktion påbörjas. 
  
Andra året fortsätter studierna av meridiansystemet och akupunkturpunkt-
erna. Vi går vidare med teorierna inom Stammar och grenar och hur de 
används praktiskt vid akupunkturbehandling. För att förstå hur vi lägger upp 
en behandlingsstrategi tittar vi på hur patologi uppkommer, bland annat i 
relation till de sex klimaten, samt hur de olika organen påverkas då deras 
balans störs. Studierna av filosofin fördjupas då vi betraktar de närande och 
reglerande cyklerna på olika nivåer (Himmel-Jord-Människa). Vi börjar gå 
igenom olika västerländska diagnoser och lär oss om hur de kan behandlas. 
Under andra året har vi regelbundet besök av patienter på kursträffarna då vi 
tillsammans känner på puls och för samman teori och praktik i 
behandlingarna. 
 
Tredje året fortsätter vi gå igenom de flesta diagnoser från skolmedicinen och 
ser vilka element, organ och energier som är påverkade, samt hur de är 
påverkade. Genom detta förstår vi vilka alternativ för behandling som är 
lämpliga. Alla tre åren vävs samman med en integrering av den teoretiska 
filosofin och praktiska tillämpningen med pulsdiagnostiken som bron 
däremellan. 
 
 
Förkunskaper 
Kriterierna för att bli antagen till kursen är att den sökande visar kapaciteten 
att fullfölja akupunkturutbildningen samt visar personlig lämplighet. Våra 
nuvarande och tidigare elever är både män och kvinnor och har varit i 
åldrarna från 22 – 67 år. De har haft olika bakgrund innan akupunktur-
utbildningen, exempelvis undersköterskor, massörer, läkare, kontorsarbetare, 
lärare, forskare, svetsare och butiksarbetare. Akupunkturutbildningen räknas 
som en eftergymnasial utbildning och innehåller både teoretiska och 
praktiska moment. Det är bra att ha grundläggande kunskaper i engelska. 
Eventuella förkunskaper från vårdyrken, massage eller liknande är en fördel 
men är inget krav.  
 
De elever som inte har en medicinsk bakgrund behöver läsa in basmedicin för 
att få diplom och vara berättigad att bli medlem i Svenska Akupunkturför-
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bundet. De basmedicinska utbildningar som är godkända hittas på akupunkt-
urförbundets hemsida.  
 
 
Lärare 
Huvudlärare på akupunkturutbildningen är Ulf Ahremark. Ulf började studera 
akupunktur 1994 och han har utbildat sig inom både CCM (Classical Chinese 
Medicine) och TCM (Traditional Chinese Medicine) under sex års tid. Sedan 
1997 är han aktiv som akupunktör och sedan 2008 som akupunkturlärare. Ulf 
ingår i ett internationellt nätverk av akupunktörer som kontinuerligt fördjupar 
sig inom CCM genom utbyte av erfarenheter och fortsatta studier. Ulf har 
även en bakgrund från japansk kampsport och studier inom shamanism, 
filosofi, religion samt teknisk fysik. 
 
Skolan har ibland besök av gästlärare för att undervisa specifika kursavsnitt. 
Eventuella gästlärare bestäms under kursens gång. 
 
 
Ansökan 
Ansökan till utbildningen sker genom att skicka in den ifyllda och under-
tecknade ansökningsblanketten, via mail eller post. 
 
Antagningen slutförs efter ett samtal med dig, antingen på kliniken eller över 
telefon. Om du antas till utbildningen betalar du in anmälningsavgiften, 2500 
kr, för att reservera din plats. Anmälningsavgiften reduceras från den totala 
kursavgiften.  
 
Vid avanmälan från kursen efter antagning betalas 1000 kr av 
anmälningsavgiften tillbaka. Vid avanmälan mindre än två veckor innan 
kursstart betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. 
 
 
Kursdatum hösten 2021 och våren 2022 
4 – 5 september, kursstart 
10 – 11 oktober 
11 – 12 december 
26 – 27 februari 
16 – 17 april 
11 – 12 juni 
 
Utbildningsort är Örebro och på zoom.  
 
Ibland har vi kortare möten på zoom mellan de ordinarie kursträffarna för att 
kolla av att utbildningen fortskrider som avsett och om extra stöd behövs. 
Dessa datum bestäms under kursens gång. 
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Varför ska du läsa hos Ahremark Akupunktur? 
– Utbildningen är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet. Det 
innebär att du efter fullgjord utbildning och studier i basmedicin kan 
bli medlem och ta del av alla fördelar ett medlemskap ger 
(försäkringar, seminarier, nätverk mm). (Basmedicin läses separat på 
en av de skolor som Akupunkturförbundet godkänt). 
 
– Skolan lär ut både klassisk akupunktur CCM och traditionell kinesisk medicin 
TCM. (Läs vidare på http://www.klassiskakupunktur.se/akupunkturskola/artikel/ om 
akupunkturens utveckling och vad som skiljer CCM och TCM) 
 
– Perspektivet på hälsa från kinesisk medicin är sammanvävt med 
västerländsk medicin och den senaste forskningen. 
 
– Punkter lärs ut enligt lokal anatomi, proportionell placering och palpation. 
 
-  Det är den enda skolan i Sverige som lär ut filosofin om stammar och grenar. 
Den filosofin kan betraktas som basen för klassisk kinesisk medicin och för 
teorin om de fem elementen. 
 
– Skolan är byggd i samarbete med systerskolor med mer än 35 års erfarenhet 
av akupunkturutbildningar. 
 
– Efter avslutad kurs kan deltagare få vägledning och delta i fortbildningar 
både i Sverige och genom vårt internationella samarbete.  
 
 
Kursavgift och vad som ingår 
Utbildningen kostar 44 900 kr per år inklusive moms. Det finns möjlighet att 
avbetala uppdelat på sex eller tio tillfällen. I kursavgiften ingår helgseminarier, 
undervisningsvideos och ljudfiler, telefonmöten, praktikhandledning, kurs-
forum, kurslitteratur (böcker och pdf-filer). 
 
Om du betalar hela kursavgiften innan kursstart får du en rabatt och betalar 
39 900 kr. Oavsett valt betalningsalternativ skriver du in dig för ett år i taget. 
Kurspriset är detsamma även om du skulle missa ett kurstillfälle. Ahremark 
Akupunktur förbehåller sig rätten att neka deltagare tillträde till kursen om 
dennes betalningsåtaganden inte är uppfyllda. Ahremark Akupunktur 
förbehåller sig rätten att, på grund av kursdeltagarens frånvaro, säga upp 
avtalet med deltagaren utan dennes rätt till återbetalning av kursavgiften.  
 
När du gjort din första betalning till första året så får du tillgång till 
introduktionskursen så att du kan börja bekanta dig med kursmaterialet. Om 
du sedan tidigare har köpt introduktionskursen så får du avdrag på första 
årets kursavgift med samma belopp. 
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Bakgrund 
Nedan följer lite bakgrund och historik till den akupunkturstil som det fokuseras 
på i utbildningen.  
 
Klassisk Akupunktur (CCM – Classical Chinese Acupuncture) enligt filosofin om 
Stammar och Grenar baseras på och beskrivs i de klassiska texterna Nei Jing 
Su Wen och Ling Shu. Denna undervisning är grundad på en lång tids 
erfarenhetsbaserad kunskap samlad av de kinesiska läkarna och anses 
härstamma från Huang Tis, den Gule Kejsarens, regeringstid ca 2500 år f Kr. 
Boken är en dialog mellan Huang Ti och hans läkare. Kejsarens frågor och 
hans läkares svar ger insikt i alla detaljer inom kunskapen om akupunktur. 
Denna undervisning kallas Wu Yun Liu Qi. 
 
I Nei Jing är det skrivet att den alldagliga läkaren behandlar symtom, den 
skicklige läkaren botar sjukdomar och den bästa läkaren förhindrar sjukdom-
en att få fäste i patienten. Den förebyggande behandlingen bygger på en 
förståelse och kunskap om Himlens och Jordens cykler och kroppens olika 
behov. De fem rörelserna och sex energierna är de grundläggande cykler 
och principer som följs vid all behandling. 
 
Klassisk Akupunktur enligt Stammar och Grenar kom till Europa via Dr van 
Buren som tillbringade flera år i olika delar av Asien. Han studerade Klassisk 
Akupunktur under Chang Bing Li i Seoul och Wu Wei Ping i Taipei. Vid sin 
återkomst till Europa började van Buren behandla patienter och undervisa 
elever vilket resulterade i att han startade flera skolor. En av van Burens 
elever, Peter van Kervel, var drivande i struktureringen av de filosofiska 
begrepp och modeller som används inom Stammar och Grenar så att de 
blev tydligare och mer överskådliga. Peter van Kervel har delvis utformat 
kursplanen för den akupunkturutbildning vi erbjuder. 
 
 
Stammar och Grenar 
Inom kinesisk filosofi och medicin anser man att människan är skapad genom 
samspelet mellan himmel och jord. De specifika förutsättningar som finns på 
denna planet i kombination med den påverkan som kommer från universum 
utanför är grunden för livets uppkomst. Vidare anses det att allt är dynamiskt 
och följer principen om yin och yang. Det gäller även himmel och jord som 
också följer cykler av transformation och förändring. Genom att befinna oss i 
samklang med de tillstånd som just nu är aktuella i himlens och jordens cykler 
håller vi oss inom grundförutsättningarna för vårt livs uppkomst och inom den 
balans som skapar hälsa. Den del inom akupunktur som använder sig av 
kunskapen om himlens och jordens cykler och också behandlar i enlighet 
med dem kallas Stammar och Grenar och är en del av Wu Yun Liu Qi. Hur 
görs då detta? Inom akupunktur används begreppet ”qi” vilket kan 
översättas med livsenergi. Qi är det som uppstår mellan två motpoler (såsom 
yin och yang, ungefär som spänningen mellan polerna på ett batteri) och 
samtidigt det som får rörelsen och därmed även balansen att bestå. Qi flödar 
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runt i våra kroppar längs med meridiansystemet vilka är de energilinjer 
varmed de vanligaste akupunkturpunkterna ligger. 
 
Qi flödar enligt flera olika rytmer vilka kan störas av ”yttre orsaker”, ”inre 
orsaker” eller ”varken inre eller yttre orsaker”. Den förstnämnda innefattar de 
sex klimaten (kyla, vind, eld, hetta, fukt och torka) som är i överflöd eller som 
kommer i vår väg vid ett olägligt tillfälle. ”Inre orsaker” är känslomässiga och 
den sistnämnda innefattar bland annat insektsbett och olämplig diet. Res-
ultatet av störningarna blir ett överflöd, underskott, stagnation och/eller fel-
aktig kvalitet i kroppens qi. Dessa disharmonier kan regleras med hjälp av 
akupunkturpunkterna så att det i individen uppstår en naturlig balans i harm-
oni med himlens och jordens cykler. Punkternas antal överstiger 300 på de 
vanliga meridianerna och därtill kommer ett stort antal extrapunkter som inte 
ligger längs meridianerna. 
 
 
Läs mer 
Gå in på vår hemsida www.klassiskakupunktur.se för att läsa och se på 
videofilmer som berättar mer om klassisk akupunktur. På 
http://www.klassiskakupunktur.se/blogg/ kan du läsa inlägg som handlar om 
hälsa och välmående. 
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Ansökningsblankett till Akupunkturutbildningen 
 
Undertecknad ansöker härmed till akupunkturutbildningen. 
 
Namn_____________________________________ 
 
Personnummer_____________________________ 
 
Adress_____________________________________ 
 
            _____________________________________ 
 
Telefon (H)__________________(A)_________________(M)_____________ 
 
E-postadress_______________________________ 
 
Tidigare utbildningar 
 
 
 
 
 
 
Vad önskar ni få ut av utbildningen? 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Ort och datum                                             Underskrift 
 
Vänligen skicka eller maila blanketten helt ifylld och undertecknad 
till 
 
Ahremark Akupunktur och Utbildning AB 
Hjortstorpsvägen 1 
703 66 Örebro 
info@klassiskakupunktur.se 


