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Nigel Ching er født i Wales og har vært bosatt  
i Danmark i 30 år. Han har studert og praktisert 
akupunktur og urtemedisin siden 1990. I tillegg 
til å drive egen praksis i Danmark underviser han 

på flere skoler i tillegg til internasjonale kongresser. Han 
har selv også en master i kinesisk medisin ved Middlesex 
University i England i 2015. Nigel har skrevet fire fag-
bøker som mange av oss er kjent med; Akupunktur og 
Sykdomsbehandling – et oppslagsværk for akupunktører 
(2005), Kunsten at diagnosticere med Kinesisk medicin 
(2009), Akupunkturens Grundprincipper (2012) og nå 
sist Pædiatrisk Akupunktur – behandling af børn og unge 
med nåle (2017).

Behandling av barn har spilt en sentral rolle i kinesisk 
medisin gjennom 2000 år. I de tidligste klassiske tekstene 
er det kapitler som fokuserer på behandling av barn. Også 
i det moderne Kina er behandling av barn med kinesisk 
medisin svært utbredt og de fleste moderne kinesisk medi-
sinske tekstbøker har et avsnitt om pediatri. Det er etter 
hvert også mange behandlere i Vesten som har spesialisert 
seg i pediatrisk akupunktur. 

Det er noen avgjørende og signifikante forskjeller mel-
lom barn og voksne, både i forhold til deres fysiologi, 
de etiologiske faktorer som påvirker dem, samt hvilke 
ubalanser og sykdommer som de utvikler. Disse forskjel-
lene har også betydning i forhold til hvordan man diag-
nostiserer og behandler barn. Nigel Ching har i over 20 
år behandlet barn og blir fortsatt forbauset over hvor 
effektivt akupunktur er og hvor raskt han får resultater 
når han behandler barn som er syke eller på andre måter 
ute av balanse. Heldigvis for oss har han nedskrevet sin 
kunnskap og sine erfaringer, og utgitt boken Pædiatrisk 
Akupunktur, som grundig beskriver de viktige aspekter av 
pediatrisk akupunktur. Og for oss nordmenn er det også 
en fordel at den er skrevet på dansk. 

Boken er delt inn i to seksjoner, den første handler om 
de grunnleggende prinsippene i kinesisk medisinsk pedia-
tri. I det første kapittelet oppsummerer Ching først noen 

«sannheter» i korte avsnitt, for så å gå mer i dybden på 
dem i de etterfølgende kapitler. Denne introduksjonen gir 
oss et godt overblikk og en innføring i dette spesialiserte 
feltet som pediatrisk akupunktur er. 

Videre følger et kapittel om barns fysiologi. Selv om 
barns fysiologi likner den til en voksen er det noen vik-
tige og signifikante forskjeller. Disse forskjellene har stor 
betydning for hvilke etiologiske faktorer som er rele-
vante i forhold til barn og hvordan disse påvirker dem, 
og vil også avgjøre hvilke ubalansemønstre som utvikler 
seg og hvordan disse manifisterer seg. Man er også nødt 
for å modifisere og tilpasse tilnærmingen til diagnose og 
behandling av barn. Kapittelet gir en god beskrivelse av 
zangfu-organer og deres utvikling hos barn. Her gis det 
også mange nyttige råd. Blant annet under avsnittet om 
Mage og Milt gis det gode kostråd til spedbarnsforeldre 
– disse kan være nyttige for akupunktøren å formidle 
videre til foreldre som kommer til klinikken med sitt barn.

I kapittelet om etiologi nevnes påvirkninger under gra-
viditet og fødsel – her nevnes blant annet morens helse 
under graviditet, fødselstrauma og for tidlig fødte. Det vies 
stor plass til både emosjoner og kost. Ikke overraskende 
trekkes Lever qi stagnasjon spesielt frem under emosjoner. 
Vi er godt kjent med hva som forårsaker dette hos voksne, 
så det er interessant å lese hvordan dette også oppstår hos 
barn i oppveksten. Kost har en stor påvirkning på barns 
fysiologi, spesielt i de første årene, og på samme måte 
som hos voksne er det ikke bare hva man spiser som er 
viktig, men også hvordan, f.eks om man spiser for ofte 
og for mye, eller for lite og for ensidig. Her er det mye 
nyttig kunnskap å hente.

Videre følger flere kapitler som omhandler diagnos-
tisering av barn. Ved diagnostisering av voksne er det 
mange terapeuter som legger stor vekt på utspørring, og 
glemmer litt det visuelle og audiotive. For å diagnostisere 
et barn, mener Ching at det visuelle samt palpering er helt 
avgjørende, og som terapeut må du lære å stole på det du 
ser. Hans erfaring er at man blir trenet i å være mindre 
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intellektuell og mer sensorisk når man behandler barn – 
noe som også gir fordeler til behandlingen av voksne, når 
man lærer å stole mer på sine sanser. 

Ved diagnostisering av voksne bruker vi som regel én 
eller flere differensieringsmodeller. Ved diagnostisering av 
små barn må man som regel gå flere steg tilbake og spørre 
seg om dette er et xu- eller shi-barn, og er ubalansen en 
xu- eller shi-tilstand? I tillegg til å differensiere mellom xu 
og shi, må man også avgjøre om det er patologisk Hete, 
Kulde eller Damp tilstede, hvor sterk den er, hvor den er 
lokalisert og hvor den kommer fra. Jo eldre barnet blir, 
desto mer brukes modellene som ved diagnostisering av 
en voksen.

I boken gis det noen grunnleggende karakteristikker 
som kjennetegner xu- og shi-barn, hvilke visuelle tegn 
man skal se etter, hvordan de gir seg til syne, hva man 
skal lytte og lukte til, og hva man skal registrere under 
palpering. Her mener Ching det er viktig å bruke barnets 
foreldre, for å få informasjon om hvordan barnet er når 
det er friskt, og ikke kun hvordan de fremstår og oppfører 
seg under konsultasjonen. 

Ching beskriver de mest alminnelige ubalansemøn-
strene hos mindre barn. Spedbarn og mindre barns 
sykdommer og lidelser vil ofte skyldes noe av de ubalan-
semønstrene som beskrives i boken, mens større barns 
ubalanser er mer typiske som dem de voksne mennesker 
presenteres med. 

Videre får vi også en god innføring i hvordan man 
benytter andre behandlingsteknikker enn kun akupunktur 
– akupressur, kopping, moxa, urtemedisin m.m. Noen av 
teknikkene er mer egnet til bestemte aldersgrupper – noe 
som kan være fint å ha med seg dersom man vil unngå å 
benytte nåler. Likevel legges det størst vekt på akupunk-
tur i boken. Angst for nåler og for å bli stukket er et 
reelt problem som mange helt sikkert møter når de skal 
behandle barn. Fordelen med akupunktur er at det er den 
mest effektive behandlingen og at det går raskt. Ulempene 
er at både foreldre og barn kan ha «nåleskrekk». Ching 
skriver at det ikke bare er barnets trygghet og tillit man 
skal vinne, men også foreldrenes. I boken får man mange 
gode råd til hvordan man går frem – både i forhold til 
foreldre og deres barn. Og videre hvordan man lokaliserer 
og plasserer punktene, selve nålestikket og ikke minst 
nåleteknikkene. Det er mye man må gjøre annerledes enn 
hos voksne, f.eks nevner Ching at han benytter ord som å 
«sette» eller «plassere» nålen – ikke «stikke» eller «inn-
stikk» – dette kan hjelpe barn til å ubevisst akseptere at 
de skal behandles med nåler.

Selv om vi har mange gode «punktbøker» å lene oss til 
kan det likevel være til hjelp å få en oversikt på hva som 
egner seg spesifikt for barn og deres ubalanser. I boken 
vises en oversikt over de punktene som Ching mener er 
mest opplagte og hensiktsmessige å benytte (men listen er 
ikke eksklusiv – han kan også finne på å anvende andre 
punkter). Som regel er det kun de «største» akupunktur-
punktene som benyttes – det vil si punkter som har en 
kraftig dynamikk eller et bredt virkeområde. 

I bokens andre og største seksjon gjennomgås behand-
ling av diverse lidelser som har relevans ved behandling 
av spedbarn, barn og unge. Noen av lidelsene er spesi-
fikke kun for pediatrisk akupunktur, som f.eks kolikk, 
mens andre lidelser som f.eks astma, også ses hos voksne 

pasienter. Men som tidligere nevnt i boken er det ofte 
forskjell både i etiologien og i hvilke ubalansemønster og 
dynamikker som har skapt tilstanden.

I denne seksjonen får man kunnskap om de fleste 
sykdommer og ubalanser man trenger å kjenne til der-
som man behandler barn. Her beskrives alt fra ofte sette 
sykdommer og ubalanser som astma og allergier, diaré/
forstoppelse, oppkast, kvalme og refluks, feber og svakt 
immunforsvar, mage- og tarmsmerter og søvnløshet, til 
adhd, tvangstanker- og handlinger (ocd), angst, akne, 
eksem, epilepsi, sengevæting m.m. Ching gir en forklaring 
på sykdommene/tilstanden både fra et vestlig medisinsk 
perspektiv og et kinesisk medisinsk perspektiv, ellers også 
etiologi, behandlingsprinsipp, akupunkturbehandling og 
relevante råd for sykdommen/tilstanden. 

Behandler du allerede barn, eller går du med et ønske 
om å behandle barn og har tilegnet deg god nok kunn-
skap til å ta imot barn på klinikken, anbefales boken 
Pædiatrisk Akupunktur – ha den i bokhyllen, så vil du 
ha nyttig kunnskap og gode råd lett tilgjengelig til enhver 
tid, og forhåpentligvis mange friske barn ut klinikkdøren 
etter endt behandling. 5
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