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Historikk
Idéen til at det finnes en kobling mellom det ytre 
øret og ulike indre organer i kroppen, og at fysiske 
plager kan leges gjennom behandling av det ytre 
øret er en tradisjon med røtter i antikkens Egypt 
og Hellas. Denne hypotesen ble gjenoppvekket av 
franskmannen Dr. Paul Nogier ved den store ver-
denskongressen i akupunktur i Paris i 1956. 

De tidligste opptegnelser av auricular behand-
ling for helsetilstander dateres til Kina (Su Wen) og 
Egypt (Hippokrates, 450 f.Kr). Under Tang-dynastiet 
(600–800 e. Kr.) var det en skole med kinesiske aku-
punktører som anvendte ca.30 forskjellige punkter i 
øret. Hippokrates omtaler en metode til behandling 
av isjias ved punktur av ørets bakflate, og han nev-
ner også i boken «Om forplantningen» at de gamle 
egypterne benyttet en slik øremetode som preven-
sjonsmetode: «De som var blitt skåret i øret, kunne 
fortsatt ha kjønnsomgang og ejakulere, men bare 
sæd i mindre mengder og ufruktbar.» Spesielle for-
mer for auricular behandling har således åpenbart 
spilt en rolle i oldtidens medisin. 

Nyere historisk dokumentasjon forekom i Europa 
i det 17. og 18. århundre, hvor det ble gitt en detal-
jert beskrivelse av øreetsing for behandling av ulike 
plager, inkludert isjias og seksuelle dysfunksjoner. 
Det synes å ha vært en kontinuitet om denne kunn-
skapen innenfor det terapeutiske samfunn siden 
oldtiden, og det synes klart at disse behandlingene 
var funksjonelle behandlinger for spesifikke til-
stander – empiriske formler. Likevel var det ingen 
systematisk tilnærming til bruken av øret som et 
mikrosystem for å behandle hele kroppen, før opp-
dagelsen ble gjort av den franske legen Paul Nogier. 
På begynnelsen av 1950-tallet registrerte Nogier 
at noen av hans pasienter hadde et lite arr fra 
et brannsår på deler av øret sitt. På spørsmål til 

hvordan dette hadde seg ble han fortalt at en svært 
liten del av øret deres hadde blitt etset/brent av en 
viss Madam Barrin for behandling av kroniske rygg-
smerter – Madam Barrin drev slik behandling som 
en del av korsikansk folkemedisin og behandlingen 
viste seg å være svært raskt og effektivt. 

Dette fikk Nogier til å starte et grundig forsk- 
ningsarbeid for å kartlegge sammenhengen mellom 
soner/punkter i øret og sykdommer i forskjellige 
deler av kroppen. Dette arbeidet førte til oppdag- 
elsen og utviklingen av auriculoterapi og auriculo- 
medisin. Hans første store innsikt var anerkjennelsen 
av homunculus, «mannen i øret», representasjonen 
og den anatomiske korrelasjonen av det inverterte 
fosteret i øret. Punkter på kroppen, for eksempel 
kneet, korresponderte nøyaktig med fosterets repre-
sentasjon av kneet i øret. 

Nogier forteller historien om dette funnet i sin 
bok kalt «The Man in the Ear» (Maionneuve 1985). 
Han samarbeidet med en gruppe medisinske kol-
leger som sammen delte sine erfaringer. En av 
disse kollegene, Dr. Jacques Niboyet, overbeviste 
Nogier til å introdusere sine funn på The Congress 
of the Mediterranean Society of Acupuncture i 
februar 1956. På denne kongressen var Dr Gérard 
Bachmann, som senere publiserte Nogiers forskning 
oversatt til tysk, i en tysk akupunkturjournal i 1957. 
Dette tidsskriftet hadde en internasjonal sirkulasjon 
og det var ikke lenge før japanske akupunktører ble 
kjent med Nogiers reflekssystem. 

Oppdagelsen av systemet spredte seg til Kina og 
førte til at kinesisk medisinske myndigheter startet 
intensiv forskning på en tid med fornyet interesse 
for tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Utfallet av 
forskningen var svært positive og resulterte i at 
denne behandlingen ble brukt av «barfotlegene» 
under Kulturrevolusjonen, unge medisinstudenter 
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ble sendt ut for å gi grunnleggende tradisjonell 
medisinsk behandling til folket. 

Nogier erkjente at kineserne hadde brukt punkter 
i øret for akupunktur før hans egen oppdagelse, 
men disse var blitt vurdert som empiriske punkt for 
spesielle behandlinger, og var ikke forbundet med 
en somatisk representasjon av homunculus i øret. I 
1967 oppdaget Nogier at stimulering av et affisert 
punkt i øret ga et spesielt utslag i den arterielle 
puls som kan palperes ved håndleddet. Han kalte 
dette Vascular Autonomic Sign (VAS). Denne reak-
sjonen ga en ny mulighet til å bestemme aktuelle 
behandlingspunkter i øret på en mer individuell 
basis og åpnet for en rekke nye muligheter for diag-
nostikk og terapi. Nogier har valgt å kalle denne 
nye utviklingen for «øremedisin» til forskjell fra 
øreakupunktur.

I anerkjennelsen av Nogiers oppdagelser og 
forskning på øret, hedret den kinesiske regjerin-
gen ham ved å gi ham en formell tittel «Father of 
Modern Auricular Therapy». Det kinesiske kartet over 
ørepunkt ble publisert i 1958 og var svært likt øre-
kartet til Nogier, og har vært grunnlaget og referan-
sepunktene for undervisning i auriculoterapi i Kina. 

For å undersøke effekten av ørepunktene 
behandlet kinesisk medisinske myndigheter tusenvis 
av pasienter og skisserte en preskriptiv tilnærming 
til behandling av mange tilstander. En TKM-
diagnose var unødvendig. Punktene kunne lokalise-
res, som Nogier hadde merket seg, ved palpasjon; 
ømme punkter indikerte en dysfunksjon eller pato-
logi. Senere ble det brukt elektriske punktsøkere for 
å finne punkter som viste ulik elektrisk motstand 
i huden i nærhet til punktet. Dette var også en 
indikasjon på et patologisk punkt. Det er her den 
kinesiske tilnærmingen til auriculoterapi står i dag. 
Punktene identifiseres enten ved visuell referanse til 

et kart og/eller ved palpasjon for ømme punkt, eller 
med en elektrisk punktsøker. 

Anvendelsesområde
Øreakupunktur har et bredt indikasjonsområde. 
Det er spesielt effektivt ved lokale smertetilstan-
der etter skader, eller andre lokale lidelser som 
for eksempel urinsyregikt i storetåledd. I tillegg til 
behandling av ulike plager og lidelser er det blant 
annet også mye brukt ved røykeavvenning og i 
behandling av narkomane. Ved Lincoln Hospital i 
New York har psykiateren Michael Smith og hans 
team utviklet NADA-metoden til langtidsbehandling 
av narkomane der øreakupunktur inngår som en 
vesentlig del av behandlingsopplegget. Protokollen 
har kombinert vestlig- og østlige medisin i utvik-
lingen av sitt standardiserte akupunkturprogram 
som inkluderer fem faste punkter i hvert øre: 
Sympaticus, Shenmen, Nyrepunktet, Lungepunktet 
og Leverpunktet. Nålene settes alltid i samme rek-
kefølge og skal sitte i mellom 30–45 minutter, men 
kan også stå i fra en til to timer. Protokollen legger 
opp til at pasienten/klienten får akupunkturbehand-
ling som et supplement i en helhetlig behandling 
hvor de har en grunnleggende terapi. Programmet 
er blitt brukt i nærmere 40 år og anbefales også av 
Verdens helseorganisasjon (WHO) i behandlingen av 
rus- og psykiatripasienter. Metoden er tatt opp av 
Uteseksjonen i Oslo som arrangerte et kurs i NADA-
opplegget sommeren 1996, slik at metoden i dag 
praktiseres ved flere behandlingsinstitusjoner for 
narkomane i Norge.

Teoretisk forklaringsmodell
Øreakupunktur og øremedisin er utviklet på grunn-
lag av klinisk forskning. Det er gjort betydelig 
forskning over øreakupunktur, både i Frankrike, 
Kina, Russland, Tyskland og andre deler av verden. 
Det er gjort en del forskning med tanke på å finne 
en nevrofysiologisk forklaring. Øret har en meget 
komplisert nerveforsyning der flere hjernenerver 
og nerverøtter fra nakkevirvlene er involvert og 
der det finnes mange fibre fra det autonome ner-
vesystem. Det går kraftige nerveforbindelser til de 
sensoriske og retikulære kjernene i nervestammen 
og derfra videre til thalamus og hypotalamus i mel-
lomhjernen. Professor Ruben Durinyan ved Central 
Research Institute of Reflex Therapy i Moskva mener 
på dette grunnlag å kunne gi en nevrofysiologisk 
forklaring på øreakupunktur og dens virkning på 
kretsløp, åndedrett, fordøyelsessystem og ikke 
minst det endokrine system.

Øreakupunktur er en meget praktisk metode 
med et stort medisinsk anvendelsesområde. Den er 
basert på enkle prinsipper og metoden praktiseres 
i dag over hele verden, og er anerkjent av Verdens 
Helseorganisasjon (WHO) som har arrangert møter 
for å komme frem til en felles internasjonal nomen-
klatur. Øreakupunktur har siden vært kjent som en 
del av kinesisk og internasjonal akupunktur som et 
«akupunkturens mikrosystem».
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Per Sloth Jensen
Det har lenge vært et ønske fra foreningens med-
lemmer å få kurs i øreakupunktur. Da Kurs i avan-
sert øreakupunktur – Hvordan optimalisere bruk i 
klinikk, med Per Sloth Jensen ble satt opp i april i 
år var påmeldingen raskt i gang. Per Sloth Jensen 
startet sin akupunkturutdanning allerede i 1986 
ved Nordiska Høgskolan for Integrerad Medicin avd. 
Akupunktur. Før dette gikk han Norsk høyskole for 
helhetsterapi og startet Centrum Akupunkturklinikk 
i Oslo allerede i 1984, klinikken driver han fremdeles 
i dag sammen med sin kone og akupunktør Desiree 
Tanrikut.

Sloth Jensen har lang undervisningserfaring. Han 
underviste ved Norsk Høgskole for Helhetsterapi 
og Norsk skole for Tradisjonell Akupunktur fra 
1989–1997, og var ved Nordisk Akupunkturskole 
fra 1999–2005. Han har også tidligere holdt 
Kurs i avansert øreakupunktur del 1 og 2 for 
Akupunkturforeningens medlemmer. 

Øreakupunktur del 1
Sloth Jensen startet dagen med en kort historisk 
oppsummering om øreakupunktur og utviklingen 
frem til i dag. Han fortalte at det finnes over 300 
pkt i øret og det er selvsagt viktig å treffe riktig på 
de valgte punktene. I løpet av kurshelgen skulle han 
lære oss enkle teknikker som gjør det mulig å sette 
punktene med størst mulig presisjon. Vi skulle få en 
gjennomgang av spesialpunkter, øreakupunktur og 
TKM-diagnoser i kombinasjon, og det ville bli god 
tid til praktisk trening og gjennomgang av ulike 
kasus med punktvalg.

For å bli helt trygg på at man setter riktig punkt 
må man først og fremst kjenne ørets anatomi, 

deretter opparbeids god presisjon gjennom praksis 
og erfaring.  Sloth Jensen fortalte at mange bruker 
punktsøker for å finne punktene, dette mener han 
er et fint hjelpemiddel for de som er usikre, men 
hvorfor bruke punktsøker dersom man vet hvor 
punktet er? Han mener vi heller bør se nøye på 
øret, dette gir et mer presist søk ettersom punktet 
vi søker ikke nødvendigvis alltid er ømt. Ofte er det 
synlige forandringer i huden i det affiserte punkt-
området som varme, fremtredende blodårer, bleke/
røde områder eller hevelse, dette danner også 
utgangspunkt for en visuell diagnose. 

Får man en pasient med smerter i en lillefinger 
søker man etter området for lillefinger i øret, setter 
nålen og manipulerer. Smerten skal endre seg raskt 
dersom nålen er satt riktig (ved kroniske tilstander 
får man ikke like raskt effekt). Får man ikke ønsket 
effekt kan man flytte litt på nålen og se om det så 
endrer seg. Det er derfor viktig at man kan skjelett-
systemet i øret, altså «mannen i øret». 

Når man tenker øret tenker man først skjelettet, 
deretter musklene. Musklenes projeksjoner i øret 
har omtrent samme projeksjon som skjelettet. Vi 
fikk en grundig gjennomgang av kartet over skjelet-
tet, musklene, de endokrine kjertler, arteriene, samt 
hjernens projeksjoner. Her var det mye interessant å 
hente.

Man bruker ikke et spesifikt diagnostisk system 
når man anvender øreakupunktur, valg av punkter 
er gitt ut fra en viss logikk, både ut fra TKM og 
vestlig medisin. Det er et mikrosystem med sterk 
stimulerende effekt, legger man dette til klassisk 
kroppsakupunktur optimaliseres effekten. Det kan 
øke behandlingseffekt ganske mye og gir en større 
dynamikk i behandlingen. Sloth Jensen forteller at 
man ved for eksempel øyekatarr kan se at det røde 
på øyet dempes når man stimulerer nålene i øret. 
Man kan også i mange tilfeller oppleve at det vonde 
området blir varmt. 

Punkt velges ut fra hvilket område/tilstand som 
skal behandles, så benyttes tilleggspunkt og forster-
kende punkt i forhold til om det er en deficiency 
eller en excess som behandles. Man nåler som oftest 
kun ett øre fordi dette gir like bra respons som å 
sette i begge. Og man nåler da det dominante øret 
– høyre for høyrehendte og venstre for venstre-
hendte. Det settes normalt ikke mer enn fem nåler. 

Spesialpunkter
Det finnes ulike spesialpunk og forskjellige kart 
viser ofte stort avvik i plassering. Ved å benytte 
referansepunkter finner man sikre punkter. Sloth 
Jensen gjennomgikk anvendelsen av punktene og 
viste beliggenheten som vi senere på dagen fikk 
praktisere på å finne selv. 

Spesialpunktene har psykosomatiske og psykia-
triske virkninger. Et av de kanskje mest brukte er 
Shenmen som betyr «Heaven´s Gate» eller «Opening 
to the spirit». Dette punktet kontrollerer alle Yang-
tilstander i kroppen. Mange anvender det for å 
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dempe angst og uro, psykiske tilstander, rastløshet, 
stress, smerter generelt og hodepine. 

Sloth Jensen forklarte at Shenmen HT7 og 
Shenmen i øret (Fossa triangulare) ikke gir helt den 
samme effekten. Shenmen i øret har et bredere 
anvendelsesområde på grunn av dens beliggenhet 
i bekkenområdet. Shenmen i øret virker derfor på 
genitalia, samtidig som det også trekker ned excess 
fra hodet og virker for generell uro. For å forsterke 
virkningen til Shenmen HT7, for eksempel ved søvn-
problemer, må man flytte nålen lengre ut på øret 
for å nå området som korresponderer med håndled-
det. Ettersom Shenmen i øret befinner seg i bek-
kenområdet vil det korrespondere med CV4, CV6 
og GV4 (genitalia) og vil for eksempel være et godt 
punkt for prostataproblemer. Ved en prostatitt med 
varmefølelse vil man kunne få kraftig lettelse av 
symptom ved å stimulere punktet – man «brenner» 
ut damp/phlegm.

Et av spesialpunktene som han selv anvender 
mye er organisk Hjerte-punkt. Dersom man ønsker 
sirkulasjon i et spesielt område vil dette punktet for-
sterke virkningen –  det virker på det området man 
har fokus på. 

Wonderful-punktet er et annet punkt som han 
har god erfaring og effekt med. Det virker spe-
sielt godt på søvnproblemer, angst/uro, stress/
muskelavslappende og smerter i kroppen. Dette 
punktet gir en meditativ virkning, og man kan få en 
sterk opplevelse av nuet. Pasienten kan oppleve å 
bli litt «rusa», det er derfor viktig å informere pasi-
enten om denne reaksjonen og være oppmerksom 
på pasienten under behandlingen. Da vi praktiserte 
dette punktet på hverandre erfarte flere en sterk 
reaksjon, alt fra plutselig gråt til følelsen av å ha 
tatt seg et par glass vin. 

Kasus og punktvalg
Det ble gjennomgang av mange ulike kasus med 
forslag til behandlingsprinsipp og punktvalg. Vi 
hadde en lengre gjennomgang av thyroiditt, beten-
nelse i skjoldbruskkjertelen, det er i mange av disse 
tilstandene vanskelig å fange opp hva som foregår, 
man leter litt. Vi fikk mange interessante innfalls-
vinkler til dette problemet. Sloth Jensen anvender 
CV-punkt på kroppen for å dempe symptom (meri-
dianen gjennom området). – Ved en betennelses-
tilstand er det ikke alltid det å dempe symptomene 
som virker, sa han, man kan også øke sirkulasjon 
for å provosere og «sette fart». I øret settes punk-
tene Hypofysen (TSH), Thyreoidea og Thyreoidea 
nevralt, Mage, Organisk Hjerte-punkt og Allergi. 
Magemeridianen passerer området, derfor Mage-
punkt, Organisk Hjerte-punkt legges til for å for-
sterke sirkulasjon i området. Allergi-punktet legges 
til for å dempe/roe reaksjoner. Ved akutte tilstander 
er det viktig med intensitet i behandlingen, ved  
kroniske tilstander kontinuitet. 

Vi fikk også mange gode råd i forhold til mus-
kel- og skjelettlidelser. Sloth Jensen demonstrerte 
nåleteknikk på en av kursdeltakerne som hadde 

skuldersmerter. Nålen ble kraftig manipulert mens 
«pasienten» beveget på skulderen. For å øke sirku-
lasjonen ytterligere i skulder ble nålen varmet opp 
med en lighter, «pasienten» opplevde sterk varme-
følelse i øret i tillegg til skulderområdet, og etter 
hvert også smertelette og bedre bevegelighet. Ved 
smertetilstander opplever man ofte rask effekt.

For smertetilstander i achilles kan man tre en nål 
gjennom a.femoralis i området for fot/legg i øret, 
og legger man til organisk Hjerte-punkt forsterkes 
sirkulasjonen i achilles-området. Dette prinsippet 
kan man også anvende på andre smertetilstander. 

Siden vi nærmet oss allergisesong var det natur-
lig nok mange spørsmål om dette også. Her tenker 
man Lunge primært, spesialpunktet Allergi er også 
selvskreven, samt punkt for nese, øyne og hals, alt 
ettersom hvilke symptom som er fremtredende. 

Selv om man opplever god effekt ved kun å gi 
kroppsakupunktur, kan det likevel være nyttig å 
legge til punkter i øret, dersom disse kan optimali-
sere behandlingseffekten. Et godt tips var å bruke 
punkter i øret for Back Shu-punktene, dersom man 
har pasienten liggende på ryggen. Ellers fikk vi en 
mengde andre nyttige tips for blant annet dotter 
i ørene, tette tårekanaler, infertilitet, inkontinens, 
tette bihuler, lumbale smerter, brystbetennelse og 
svangerskapskvalme. Ved behandling av gravide er 
øreakupunktur trygt å anvende, man må ta hensyn 
til de samme kontraindikasjonene som gjelder for 
kroppsakupunktur. 

Gjennom begge kursdagene fikk vi mye nyttig 
informasjon om øreakupunktur og hvordan vi opti-
maliserer bruken i klinikk. Sloth Jensen delte sine 
kunnskaper og egne erfaringer med oss, verdifull 
kunnskap som vi kunne ta med tilbake i vår egen 
praksishverdag. Kursdeltakerne forstod ganske raskt 
at det her sto en mann med mye kunnskap så spørs-
mål om vanskelige caser kom tett og han svarte 
villig vekk på de fleste. Det var ganske samstemt 
blant kursdeltakerne at alle ønsket mer tid med 
Sloth Jensen. Del 2 av dette kurset har nok de fleste 
allerede satt av datoen på. Inntil da får vi skaffe oss 
egen kunnskap gjennom praksis og erfaring. 5
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