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KONFERANSE

Av Hege Damsgaard Helsing

NADA-akupunktur  
– A Tool for Hope
Tools for Hope er en internasjonal konferanse om NADA-akupunktur, og i mai i år gikk den av stabelen 
i Norge. Arrangør var Stiftelsen Retretten og NADA Norge, og konferansier gjennom to fulle dager 
med programinnslag fra alle verdenshjørner var Rita Nilsen. NADA er ikke TKM-akupunktur, men når 
man hører hvor utbredt behandlingen er, og hvor mange den hjelper, burde vi absolutt gi metoden mer 
oppmerksomhet.

Ildsjelen Rita Nilsen
nada Norge og Stiftelsen Retretten er assosiert med 
spesielt èn person. Allerede som ensom og omsorgssvik-
tet 10-åring havnet Rita Nilsen på gaten og gjorde sine 
egne ruserfaringer, og etter et hardt liv kom hun seg først 
som 34-åring ut av misbruket, blant annet ved hjelp av 
nada-metoden. I 1998 så hun en annonse for en toårig 
akupunkturutdannelse, som hun gjennomførte hos Per 
Lauborg på Helseskolen i Søborg, Danmark. Deretter tok 
hun medisin grunnutdanning. Rusbrukere skulle hun nå 
aldri jobbe med, det hadde hun helt klart for seg! Men 
Livet ville det annerledes. I 1999 tok hun sitt første kurs 
i nada-akupunktur, i regi av nada England. I sin lille 
akupunkturpraksis på bakrommet i en klesbutikk på 
Grünerløkka tok hun imot en rekke pasienter med blant 
annet psykosomatiske lidelser, som var pårørende til nett-
opp rusmisbrukere. Så fikk hun innpass i Oslo fengsel, 
og hennes behandlinger hjalp mange av fangene med 
tilsvarende plager – de erfarte at akupunkturen lindret 
mye av uroen og følelsene rundt det å være innestengt. 
Det var her hun fikk ideen om å opprette et tilbud for 
å hjelpe de som hadde sonet ferdig og deres pårørende 
– et «retreat».  

Nå har Rita vært nykter i snart 20 år, og hvert eneste 
år, hver eneste dag og hver eneste time av livet hennes 
er viet til å hjelpe andre som er eller har vært berørt av 
rusproblematikk. Men Livet har igjen sin egen agenda. 
I fjor ble Rita rammet av brystkreft. Hvordan det var å 
miste et bryst? Ingen stor greie, hevder hun. Gjennom sitt 
53-år lange liv har Rita Nilsen ikke hatt stort behov for 
oppmerksomhet rundt sin egen kropp. Men som Aftenpos-
ten siterte henne i en artikkel i oktober i fjor: «Det er da 
for jævlig at jeg skal dø nå som jeg har det godt. Hvorfor 
i helvete skal jeg være nykter i 18 år for å ende opp med 
dette? Hvorfor fikk jeg ikke heller slippe i de årene jeg 
hadde det så grusomt vondt?». Nå er Rita frisk igjen, og 
hun sparer seg ikke.

Stiftelsen Retretten
I 2002, seks år etter at Rita ble rusfri, ble Retretten et 
faktum. Rita er daglig leder og fagansvarlig, og Retretten 
er blitt nettopp et slikt «retreat» – et brukerstyrt, rusfritt 
dagsenter for dem som sliter med egen eller andres bruk 
av alkohol, legemidler eller narkotika. 

Retretten jobber primært med forebygging og tilbake-
fallsproblematikk i og utenfor institusjoner og fengsler, 
medarbeiderne har selv erfaringer med rus. Alt de gjør 
har en forankring i Verdens Helseorganisasjons definisjon 
på avhengigheter, atferd og reaksjonsforstyrrelser (who 
icd-10). Alle programmer og tilnærmingsmåter, inkludert 
nadas akupunkturprogram og lærings- og mestringskurset 
anta, har sitt utspring i who og nada-protokollen, som 
bygger på psykodynamiske og kognitive teorier. Studier 
(se under kilder) viser at suget etter blant annet alkohol, 
narkotika, nikotin og koffein minskes ved å bruke aku-
punktur som hjelpemiddel. Retrettens brukergruppe får 
hver dag tilbud om gratis nada-akupunktur i lokalene 
i Oslo sentrum og på Årnes, og behandlingsformen er 
integrert i en rekke offentlige og private institusjoner.

NADA Norge
National Acupuncture Detoxification Association (nada) 
er en verdensomspennende non-profit-organisasjon som 
holder kurs for personell innenfor helse- og omsorgssek-
toren, spesielt innen rus og psykiatri. nada-akupunktur 
praktiseres i mer enn 50 land. Hvert land som er til-
sluttet nada står fritt til å velge sin organisasjonsform, 
men den teoretiske basiskunnskapen og prinsippene for 
nada må følges. nada Norge holder kurs og sertifiserer 
i nada-protokollen og jobber med nettverksbygging og 
kompetanseheving for sertifiserte nada-akupunktører. Og 
«pott&panne» i nada Norge er selvfølgelig også Rita 
Nilsen, som forteller at hun alene har utdannet minst 400 
nada-akupunktører siden 2005. Personer som ønsker å 
ta nada-sertifikatet trenger ikke medisinfaglig bakgrunn, 
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men må gå på kurs hos en registrert nada-instruktør. 
Man har vanligvis ca 20 timer med klasseromsundervis-
ning, som følges opp med 30 timers praksis i nålesetting 
på egen eller andres klinikk. Det hele avsluttes med en 
teoretisk hjemmeprøve, og man får sertifikat på at man 
er nada-akupunktør. Som ikke bare innebærer å utøve 
en teknikk. Utdannelsen skal også forberede utøverne på 
utfordringene som ligger i å møte mennesker som ligger 
under for rusmisbruk, rusrelaterte sykdommer og psykiske 
forstyrrelser. Derfor gjøres det heller ikke unntak eller 
snarveier for klassisk skolerte akupunktører som ønsker 
å lære metoden – behandlingen inkluderer så mye mer 
enn å sette noen nåler på øret.

NADA-protokollen
Rita Nilsen er tydelig på at nada-akupunktur ikke er 
tuftet på tradisjonell kinesisk medisin (tkm). En del nada-
utøvere er riktignok også skolert innen klassisk akupunk-
tur, og kombinerer kanskje metodene. Men hos nada 
Norge foretrekker man å ikke trekke inn diagnostikk og 
terminologi fra tkm eller andre akupunkturtradisjoner. 
Protokollen er fem faste øreakupunkturpunkter som set-
tes med nåler på begge ører samtidig, og behandlingen 
pågår i 30-45 minutter og kan gjentas så ofte pasienten 
ønsker eller føler behov for det. Øreakupunktur er som 
kjent ikke nødvendigvis det samme innen ulike retnin-
ger, men de fem punktene benevnes som Ear Shen Men, 
Sympaticus, Nyre, Lever og Lunge, som tilsammen skal 
virke immunstyrkende og samtidig hemmende på utskil-
lelse av stresshormoner. Noen setter også magnetkuler på 

punktene eller bak på øret, enten som alternativ til nåler 
for de som ikke vil ha det – som for eksempel barn og 
ungdom – eller som forsterkning dersom pasienten ikke 
har mulighet til å komme til nålebehandling. 

Metoden ble utviklet gjennom et samarbeid mellom 
kinesiske dr. Wen og psykiateren Michael O. Smith ved 
The Lincoln Clinic i New York på slutten av 70-tallet. 
Akupunkturbehandlingen er ment som et supplement i 
en helhetlig behandling hvor de samtidig får en grunnleg-
gende terapi bestående av rådgivning, kompetanse om 
den forstyrrelsen som skaper problemer for den enkelte 
og relasjonsbygging hvor familie og nære er involvert. 
Samt litt om kosthold, vitaminer og mineraler. Oppfølging 
skjer i selvhjelpsgrupper og/eller ettervernsgrupper, samt 
med faste timer hos lege og tannlege. Trygg bosituasjon 
og økonomi er en forutsetning for at pasienten/klienten 
skal kunne dra nytte av noen som helst terapi/behandling. 
Men det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hvem 
som kan motta behandling. 

nada-akupunktur skal hjelpe ved både fysiske og 
psykiske abstinens- og nedtrappingsplager, men også ved 
emosjonelle lidelser som ikke er rusrelatert. Typisk er skjel-
vinger, svetting, kramper, diaré/forstoppelse, hodepine, 
hjerteklapp, kvalme/oppkast, nysing/snufsing, kroppslig 
smerte, uro, aggresjon eller irritasjon, angst og panikkan-
fall, søvnløshet, mareritt og depresjon. Den kan også lette 
pms-plager og andre hormonforstyrrelser, bivirkninger 
av for eksempel cellegiftbehandling, konsentrasjons-  og 
hukommelsesvansker ved ulike diagnoser. Dessuten min-
skes trangen etter alkohol, narkotika, nikotin, sukker, mat 
og koffein.   

NADA-utøvere i våre egne rekker
Også blant Akupunkturforeningens medlemmer har vi 
flere utøvere av nada-akupunktur. Heidi Trondsen er en 
av dem som tidlig fremmet dette området – jobbet tett 
med rusmisbrukere i Uteseksjonen i Oslo, med god dialog 
og samarbeid med det offentlige helsevesenet. Heidi er 
utdannet ved icom i England i perioden 1987 til 1990 
og har også vært aktiv i Akupunkturforeningen og som 
foredragsholder på Akupunkturhøyskolen. 

Et annet medlem er Kari Brun Moen, som nå er pen-
sjonert lærer, men praktiserer fortsatt akupunktur på egen 
klinikk hjemme i Folldal. nada lærte hun i Oslo, og dette 
ble faktisk et springbrett for henne til å ta videre utdan-
nelse på Akupunkturhøyskolen, der hun var ferdig i 2008. 
Kari forteller at hun har benyttet nada mot abstinens på 
brukere på Tyrili Frankmotunet, men også mot konsen-
trasjonsproblemer og andre emosjonelle utfordringer hos 
elevene i skolen. Hun har veldig positive erfaringer og 
mener at effekten og utbredelsen av nada-akupunktur 
kanskje har gått «under radaren» hos de fleste av oss.

Fenger politikerne
Stiftelsen Retretten har for lengst fått medias og politiker-
nes oppmerksomhet. Regjeringen Solberg startet signings-
ferden i oktober 2013 med et besøk hos Retretten. Med 
i følget var, i tillegg til statsminister Erna Solberg, også 
helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder av Stortin-
gets helsekomite Kari Kjønaas Kjos. Under omvisningen 
fikk de også observere akupunkturbehandling, som er ett 
av Retrettens tilbud til brukerne. Rett før St.Hans fikk 
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Rita Nilsen igjen en telefon fra statsministerens kontor, 
som lurte på om hun kunne møte Erna Solberg og Siv Jen-
sen sammen med Dagsrevyen for å diskutere utviklingen 
på rusfeltet. Selv om akupunktur bare er ett av «tools’ene» 
på Retretten, er det ikke direkte unyttig for faget vårt at 
politikerne våre stadig får innspill om effekten av denne 
behandlingsformen! Helseminister Høie var da også en 
av talerne på Tools for Hope-konferansen.

NADA-konferansen 2015 Tools For Hope
I år var det Norges og Oslos tur til å stå som arrangør av 
denne internasjonale konferansen, og den var godt besøkt 
av nada-representanter og helsearbeidere fra hele verden. 
Den norske legestanden glimret dog med sitt fravær, til 
tross for at konferansen er godkjent av Legeforeningen 
som etterutdanning for spesialister, og som tellende akti-
vitetstimer for psykologer. 

Guri Spilhaug, som er leder i Norsk forening for rus- og 
avhengighetsmedisin i Legeforeningen, avviser at alterna-
tive behandlingsformer skulle ha skremt leger fra å delta. 
«Akupunktur er ikke noen kontroversiell behandling», 
sier hun til Aftenposten. Helseminister Høie overvar i alle 
fall deler av konferansen og fortalte at han er imponert 
over hva Rita Nilsen og Retretten får til. Han presiserte at 
rus og psykiatri skal prioriteres i spesialisthelsetjenesten og 
at hjelp skal bli lettere tilgjengelig. Helsedirektoratet har 
nylig utarbeidet et utkast til nasjonal faglig retningslinje 
for rusbehandling, inkludert såkalt alternativ behandling.

Talerstolen ble for øvrig inntatt av foredragsholdere 
fra usa, Frankrike, Nord-Irland, Tyskland og India, så vel 
som Sverige, Danmark, Loppa, Tønsberg, Hedmark og 
Halden. De delte erfaringer og suksesshistorier fra rusbe-
handling med nada i både det private og det offentlige, 
fra politistasjon og fengsler, flyktningarbeid, psykiatrien, 
svangerskapsomsorg, samt legaliseringsproblematikk og 
legemiddelassistert rehabilitering (lar). De fleste innleg-
gene er tilgjengelige for alle via YouTube-linker på nada 
Norges Facebook-side.

Ut av tåka ved hjelp av NADA
Ett av de mest interessante innleggene fra vårt hjemland, 
var ved Thomas Pedersen, som er prosjektleder for Ut av 
tåka, bydel Østensjø i Oslos program for hasjavvenning. 
Prosjektet ble startet opp i 2012 og er et tilbud for unge 
opp til 25 år. Gjennom personlige uttalelser fra noen av 
disse tenåringene fikk vi stifte bekjentskap med hvordan 
cannabis blir «medisin for sjelen» når negative tanker og 
selvbilde skaper tankekjør, uro, rastløshet og motivasjons-
problemer. Mange utvikler et slags kjærlighetsforhold til 
rusen, og for dem er livet bedre og lettere når de røyker 
hasj – de opplever ikke hasj og rus som problemet. 

Hasjavvenningsprogrammet er etablert av den sven-
ske psykologen Thomas Lundqvist, og behandlingen går 
over tre faser i løpet av seks uker: Først en medisinsk 
fase, så en psykologisk fase, til slutt en sosial fase. Det er 
i fase 2 at nada har vist seg som et godt verktøy. Mange 
får nåler, og en del får magnetkuler i stedet eller mellom 
behandlingssesjonene. Underveis måles ungdommenes 
reaksjoner og følelser på et måleskjema (av typen vas-
skala), og av mer kvalitative tilbakemeldinger fikk vi 
sitert at nada er som et pusterom i en kaotisk periode, 
og at behandlingen gir litt av den samme «medisinerin-
gen» mot uroen og tankekjøret, som de tidligere fikk 
gjennom hasjrusen. 

Det er vanskelig ikke å la seg rive med i begeistring 
over arbeidet til Rita Nilsen, nada Norge og Retretten. 
De utgjør en kjempestor forskjell for en underpriviligert 
gruppe pasienter, som sjelden finner veien til våre klinik-
ker. Dette er kanskje akupunkturbehandling slik den er 
ment å være! Her ropes det ikke så mye om evidence, 
placebo og kontrollgrupper. The proof of the pudding is 
in the eating, som det heter på ny-norsk. 5
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Helseminister Bent Høie og Rita Nilsen.
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