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KURSREFERAT

Av Hege D. Helsing

Til tross for det kinesisk-klingende navnet er Nigel Ching av britisk 
opprinnelse, og han bor og praktiserer i Danmark. Han har praktisert 
akupunktur siden 1990 og underviser fast på Akupunkturakademiet i 
København. Han har også skrevet flere bøker. Nigel er en fargerik og 
entusiastisk foreleser som deler raust av sin energi. Selv om han hevdet 
at han sjelden er på høyden etter kl. 16 om ettermiddagen, OG hadde 
pådratt seg invasjon av Vind-Kulde, hadde han ingen problemer med å 
engasjere salen helt til kl. 21.

Formålet med diagnosen
Vestlig medisin kan sies å ha et «mikroskop-perspektiv», som fokuserer 
tett inn mot pasientens problemer enkeltvis. Med tradisjonell kinesisk 
medisin (tkm) snur vi linsen og betrakter pasienten i et større bilde. Vi 
bruker diagnostiseringen som ett av flere verktøy til å kartlegge ubalanser 
som skaper lidelser og u-helse og baserer et fundament av behandling 
og råd på denne. Et slikt fundament må være solid i hvert nivå, som en 
bygning med sterk grunnmur, gulv, tak og vegger. 

tkm har en meget grundig, strukturert og logisk tilnærming til å 
samle relevant informasjon, der selve nålebehandlingen er den øverste 
«etasjen» i bygget, som hviler på solide diagnostiseringspilarer. Det er 
også viktig å minne oss på at vestlige diagnoser kan være feil – det fore-
kommer at leger gjør feilvurderinger eller at prøvesvar er uriktige. På 
samme måte som at ulike akupunktører kan gjøre ulike vurderinger 
og velge ulike behandlinger til samme pasient. Ved å bli dyktige til å 
benytte diagnostiseringsverktøy, blir vi i mindre grad opptatt av og 
avhengige av hva lidelsen kalles og kan gi hver pasient individuell 
diagnose og behandling. 

«Normal» versus «vanlig»
Å diagnostisere ubalanser handler mye om å oppdage hvor vi avviker 
fra «normalen». Vi kan betrakte «normalen» som det vi forventer å se 
– den brede (og kanskje utopiske) vei – når kroppen fungerer. Og vi kan 
se på en ubalanse som hvor langt ut til henholdsvis venstre (deficiency/
xu) eller høyre (shi) vi beveger oss fra denne veien. Men dessverre blir 
vi ofte så vant til å se enkelte vanlige ubalanser, at vi ikke alltid kjenner 
igjen det normale. 

Nigel Ching: 
Kunsten å diagnostisere
Tradisjonen tro avholdes et faglig halvdagsseminar dagen før Akupunkturforeningens landsmøte. 
Fredag  7. mars fikk vi gjenbesøk av Nigel Ching, som for to år siden snakket for oss om behandling av 
barn med ADHD. Denne gangen var hensikten å gi oss dypere kunnskap i diagnostisering og et bedre 
klinisk verktøy.
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Vi glemmer kanskje at for eksempel Damp er et solid 
ubalanse-tegn, fordi det er så vanlig å se bleke, våte og 
hovne tunger med tannmerker i vår befolkning. Av samme 
grunn er kanskje Lever Qi-stagnasjon den vanligste tkm-
diagnosen vi setter, men hva skjuler det seg bak denne? 
En rekke symptomer og tegn passer i flere diagnostiske 
syndromer, og knapt noen pasient har bare én diagnose. 
Vi trenger gode verktøy for å «se skogen for bare trær» 
og differensiere mellom til dels motstridende symptomer.

To diagnostiske nivåer
I tkm er det nyttig å skille mellom (men ikke velge mellom):
1.  Bian bing lun zhi, som handler om å differensiere 
symptomer og tegn basert på sykdomskategori, slik som 
i vestlig medisin. For eksempel «hodepine», «menstrua-
sjonssmerter» og lignende.
2. Bian zheng lun zhi, som er differensiering i forhold 
til ubalansemønstre, slik som Lever Qi-stagnasjon, 
invasjon av Vind-Kulde osv.

I diagnostisering bruker vi begge. Et eksempel på dette, 
kan være: Både gb20 og Taiyang er gode punkter til å 
behandle hodepine (Bian bing) fordi de begge sirkulerer 
Qi og Blod og drenerer patologisk Qi (xie) ned fra hodet. 
Men disse punktene er neppe relevante ved behandling 
av kvalme (en annen Bian bing). Hvis hodepinen skyldes 
Phlegm vil man kanskje kombinere med Mage- og Milt-
punkter, men hvis årsaken er invasjon av Vind-Kulde, er 
dette heller ikke til hjelp. Derimot kan st40 og sp3 brukes 
til å behandle kvalme forårsaket av Phlegm. Disse kan 
igjen kombineres med cv12 og pc6, som heller ikke er 
egnet til å drenere Phlegm fra hodet.

tkm-ordspråk:  

«En lidelse, mange årsaker.  
En årsak, mange lidelser».

Diagnostisk prosess
Diagnosen er en del av en prosess fra A til Å – fra pasi-
ent med et problem, til pasient uten problem. En klar 
struktur gjør prosessen lettere, ellers kan til dels store 
mengder informasjon fra komplekse pasienter forvirre oss 
underveis. Det er nyttig å utarbeide seg et diagnostisk 
journalsystem, men det må aldri reduseres til en sjekkliste 
med nei/ja-spørsmål. Man kan gjerne lage seg flowcharts 
eller andre diagrammer å fylle inn informasjon, for med 
en slik systematikk får man også et visuelt overblikk.

Avhengig av situasjonen kan man også bruke spe-
sielle diagnostiske modeller til å differensiere, slik som 
«10 questions», «6 stadier» eller «5-elementer». Nigel 
understreker hvor viktig det uansett er å følge opp og 
utdype de funn og relevant informasjon man får underveis. 
En nyutdannet akupunktør vil kanskje bruke mye tid på 
informasjonsinnhenting, mens en mer erfaren behandler 
vil hurtigere og mer automatisk se sammenhenger og stole 
på sin intuisjon. Og «intuisjon» her er verken gjetting eller 
en mystisk magefølelse, men hjernens lynraske prosesse-
ring av opparbeidet teoretisk innsikt og praktisk erfaring.

Mange akupunktører er også så fokusert på selve aku-
punkturpunktene, at de glemmer å se det store bildet og 

hva som er roten til problemet. Har man slurvet med 
diagnostiseringen kan man miste mye informasjon som 
er relevant for å oppnå gode behandlingsresultater. Nigel 
Ching minner oss derfor på at vi faktisk må lære oss å 
bruke de diagnostiske systemene og kunne fysiologien og 
patomekanismene. Og man må dessverre lære seg alle tegn 
og symptomer og hvilke ubalansemønstre de kjennetegner. 
Alternativet er å slå opp i lærebøker og litteratur som i 
kokebøker, en meget tidkrevende metode.

Bruk alle de fire diagnostiske søylene
Fire søyler utgjør det solide fundamentet i bygningen først 
beskrevet, som våre valg av behandling hviler på. Fra vår 
utdannelse kjenner vi jo godt til disse teknikkene:
–  Utspørre
–  Lytte 
–  Observere
–  Palpere

Hver av de fire søylene har både styrker og svakheter, 
men de utfyller hverandre og ingen av dem bør derfor 
undervurderes eller utelates. Mange akupunktører har en 
tendens til å utvikle en teknikk fremfor de andre, og da 
kanskje særlig utspørring. Det skyldes kanskje måten vi er 
utdannet på og en forkjærlighet for en intellektuell kontra 
en intuitiv tilnærming. Det kan synes lett å samle informa-
sjon på denne måten, men pasienter kan svare galt, enten 
bevisst eller ved ubevisst å legge til egne tolkninger. 

Noen temaer kan også være vanskelig å spørre ut om, 
og noen ganger mottar man rett og slett altfor mye infor-
masjon som kan være vanskelig å systematisere. Derfor 
er det viktig samtidig å lytte til mer enn selve ordene, 
pasientens mer ufrivillige lyder og stemme. Videre kan 
vi bruke både luktesans og syn til å observere pasienten. 
Dette begrenser seg ikke til å se på ansiktsfarge og tunge, 
men også mimikk, kroppsspråk og holdning. Det er særlig 
nyttig når pasienten ikke selv kan snakke eller greier/vil 
formulere seg, slik som med små barn eller ved språklige 
barrierer. Men våre observasjoner kan også preges av for-
dommer og antagelser. Til sist kan vi bruke egne hender 
til å palpere – ta puls, kjenne etter smerter og spenning, 
samt varme/kalde/tørre/fuktige hudområder.

Keep it simple
Vi har alle møtt pasienter med så mange motstridende 
symptomer på ubalanse at man mister oversikten. Eller 
pasienter som overtar situasjonen fullstendig med store 
mengder ikke-relevant informasjon. Da gjelder det å 
skjære igjennom og forenkle, gjerne ved å gå tilbake til 
de 8 prinsipper – det er aldri feil! Hva er hovedinntryk-
ket – xu eller shi, Kulde eller Hete, Indre eller Ytre. Yin 
eller Yang? Dette kan være en lun havn i opprørt hav og 
et springbrett til å foredle vår diagnose. 5 
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