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1. Formål 
 
Formålet med retningslinjen er at beskrive hvilke kompetencer medarbejderne skal være i besiddelse af for at 
kunne udøve NADA. 
 
Formålet er yderligere at beskrive, hvordan NADA udøves, og i hvilke situationer, det kan anvendes. 
 
2. Anvendelsesområde 
 
Alle medarbejdere på de regionale sociale botilbud, der har gennemført certificering hos NADA-Danmark til at 
udøve NADA, og hvor dette er godkendt af ledelsen. 
 
3. Fremgangsmåde 
 
3.1. Hvad er NADA 
3.2. Hvem kan modtage NADA 
3.3. Samtykke 
3.4. Rammerne for NADA-behandling 
3.5. Udstyr 
3.6  Vejledning og placering af borgeren 
3.7  Hygiejniske foranstaltninger 
3.8. Fremgangsmåde v. NADA 
3.9. Bortskaffelse af affald 
3.10. Bivirkninger og risici 
 
3.1. Hvad er NADA 
 
NADA er en non-verbal recovery- og empowerment metode, som kan anvendes komplementært med anden 
aktivitet og behandling. NADA kan yderligere anvendes ved alle former for rehabilitering. 
 
NADA-metoden består af fem akupunkturpunkter i øret samt 1 ekstrapunkt på næseryggen, som derved 
stimuleres, mens borgeren forholder sig i ro. 
 
NADA kan anvendes i akutte situationer til lindring af symptomer som: Angst, uro, forstyrret søvn, frustration, 
vrede, abstinenser, depressive symptomer, nedsat koncentrationsevne og manglende fokus samt tilstande udløst 



af stress. NADA kan derfor virke beroligende og have en positiv effekt på ovenstående symptomer, ved at 
stabilisere det sympatiske og parasympatiske nervesystem. 
 
NADA`s primære formål er bla. at styrke borgerens egne ressourcer via et struktureret og længerevarende forløb, 
så tilbagefald kan forebygges og den samlede indsats kan styrkes. 
 
NADA behandler ikke sygdomme, metoden står ikke alene og retter sig ikke mod specifikke diagnoser.  
 
Nåleakupunktur kræver ikke lægelig supervision eller uddelegering. 
 
3.2. Hvem kan modtage NADA 
 
Alle borgere kan modtage NADA som supplement uanset baggrund, diagnose, medicinsk- eller anden behandling. 
NADA kan gives i akutte såvel som stabile perioder. 
 
NADA kan også gives til gravide, organtransplanterede, personer i behandling med blodfortyndende medicin, 
medicin- og stofpåvirkede samt til borgere med angst og psykoser. 
 
For bloddonorer gælder de almindelige regler om, at man får karantæne i blodbanken, medmindre NADA er 
udført af sundhedspersonale med sundhedsfaglig autorisation. 
 
3.3. Samtykke 
 
NADA må ikke gives til børn under 7 år, da dette kræver en fuld akupunkturuddannelse med pædiatrisk 
akupunktur. 
 
Ved børn og unge under 15 år, skal forældrene/værgen give samtykke til NADA. 
 
Til unge mellem 15 og 18 år, skal forældrene/værgen informeres, men den unge kan selv give sit samtykke. 
 
NADA gives som et tilbud på frivillig basis, og borgeren skal være indforstået med metoden samt acceptere 
denne.  
 
3.4. Rammerne for NADA-behandling 
 
En NADA-aktivitet varer ca. 45 minutter (minimum 30 minutter). 
                                                                                                                                                       
For 7 år og op til 15 år varer en NADA-aktivitet som udgangspunkt 20-30 min. 

Udførslen af NADA, og intervaller af dette, tilpasses borgerens behov, hvorfor forløb kan variere.  

Ved svære symptomer samt ved opstart af et forløb anbefales det at indlede med NADA 4-5 gange om ugen de 
første to uger. I den akutte fase kan NADA ikke overdrives: Der kan derfor tilbydes NADA to gange dagligt om 
nødvendigt. Jo oftere NADA gives, des hurtigere kan resultater forventes. 

Efterfølgende kan NADA tilbydes 2-3 gange om ugen efter behov. Når symptomerne er reduceret og borgeren 
oplever stabilitet, kan NADA tilbydes ved behov. Et nyt NADA-forløb kan altid genoptages. 

NADA kan eventuelt tilbydes som PN-medicin/kombineret med PN-medicin hele døgnet til at afhjælpe akutte 
symptomer.  

3.5. Udstyr 
 
Ved NADA anvendes: 
 



- CE-mærkede og godkendte sterile engangsnåle 7 mm lange og 0,20 mm tykke, hvor udløbsdatoen for 
sidste anvendelse ikke er overskredet (ASP- og permanente nåle må ikke anvendes)  

- CE-mærkede og godkendte sterile engangsnåle 13 mm lange og 0,20 tykke, og hvor udløbsdatoen for 
sidste anvendelse ikke er overskredet (ASP- og permanente nåle må ikke anvendes). Anvendes kun til 
ekstra-punktet. 

- NADA kugler og magneter er til supplerende behandling. 
- Håndsprit samt spritservietter til desinfektion af godkendt type (ethanolgel 85% eller tilsvarende). 
- Handsker 
- Certificeret kanyleboks 
- Rene vatpinde 
- Evt. sterile klude til aftørring.  

3.6. Vejledning og placering af borgeren 

Borgeren skal være klar og sidde eller ligge komfortabelt. Piercinger og smykker kan beholdes på. 

Borgeren skal forholde sig i ro med nålene under hele NADA-aktiviteten, som startes og afsluttes i de samme 
lokaler. Borgeren må ikke gå rundt med nålene i ørerne, og det er ikke tilladt at køre bil med nålene i ørerne. 

Borgen kan tilbydes tempereret vand eller NADA-te under eller efter behandlingen. 

3.7. Hygiejniske foranstaltninger 

- Regionalt retningsgivende dokument om håndhygiejne overholdes. 
- Borgeren afspritter selv øret, og personalet afspritter deres hænder: Spritten skal virke i 30 sekunder 

inden første nål sættes.  
- Handsker kan anvendes, når nålene sættes og fjernes. 
- Tjek datomærkning for nålene inden de anvendes.  
- Alle nåle skal holdes sterile – dvs. nålespidsen må ikke have været i berøring med andet end borgerens 

hud. Ved mindste tvivl kasseres nålen. 
- Hvis en pakning med nåle er anbrudt, og der kun anvendes enkelte nåle, så skal resten af pakken kasseres 

– der må altså IKKE gemmes nåle i en åbnet pakke til næste gang. 
- Hvis nålen falder ud, skal den kasseres, og en ny nål skal anvendes. 
- Når nålene er fjernet, skal personalet afspritte hænderne igen. 

3.8. Sådan udføres NADA 

Personalet skal udvise omhu og være opmærksomme under hele forløbet. 

- Medbring al udstyr og hav det parat så behandlingen ikke skal afbrydes. 
- Kontroller øret for arvæv, blå mærker, modermærker og beskadiget hud eksempelvis eksem og sår, hvor 

nåle ikke skal placeres. 
- NADA udføres altid på begge ører.  
- Ved NADA anvendes en styrkende teknik, hvor nålen roteres i et sekund.  
- Nålen isættes når borgeren puster ud.  
- Nålen skal sidde fast men højst være ca. 3 mm inde i vævet.  
- Når nålen sidder korrekt, skal den ikke stimuleres yderligere.  
- Løsner en nål sig i løbet af 30 minutter, skal den dog strammes på plads igen.  
- Falder en nål ud efter 20-25 min, behøver der ikke placeres en ny nål. 
- Når NADA afsluttes, fjernes nålene altid en ad gangen og placeres direkte i en certificeret kanyleboks. 
- Vær opmærksom på, at nogle nåle kan være svære at fjerne pga. vævsspænding i huden og eller 

krystallisering af spænding (kan give en knasende lyd når nålen isættes). 
- Skulle en dråbe blod vise sig, når en nål fjernes, skal en ren vatpind trykkes mod stikhul.  



- Hvis vat eller tilsvarende rent aftørringsmateriale anvendes i stedet for en vatpind, skal personalet 
anvende engangshandsker i denne del af processen. 

- Behandlingen noteres i NADA-skemaet og dokumenteres under borgerens journal. 

3.9.  Bortskaffelse af affald 

Kanylebokse afleveres forseglet på apoteket. 
 
Brugte vatpinde og spritservietter kasseres i skraldespande indeholdende plasticpose som lukkes efterfølgende. 

3.10. Bivirkninger og risici 

Ømhed i øret. 
Blå mærker. 
Få dråber blod, når nålen fjernes. 
Snurrende fornemmelser flere steder i kroppen som følge af øget blodgennemstrømning.  
Forbigående kløe. 
Forbigående hovedpine. 
Pludseligt blodtryksfald. 
Infektion i øret. 
Allergiske reaktioner pga. NADA-nålene 
 
Eventuel stikskade skal i alle tilfælde dokumenteres, og der skal udarbejdes en utilsigtet hændelse (UTH). Her 
henvises til det Regionale retningsgivende dokument for Utilsigtede Hændelser. 
 
Er der begrundet risiko for smitte, skal man konsultere læge hurtigst muligt og indenfor 24 timer. 
 
4. Ansvarsforhold og krav til kompetencer 
 
4.1.Ledelsens ansvar 
 
Ledelsen har ansvaret for at: 
 
- Medarbejdere, der udfører NADA, har gennemført et certificeret NADA-kursus hos NADA-Danmark. 
- Retningslinjen for NADA er kendt og følges af medarbejderne. 
- Medarbejdere med det udvidede NADA-ekstrapunkts-kursus følger retningslinje. 
 
4.2. Medarbejdernes ansvar: 
 
Medarbejderne har ansvar for at: 
 

- Følge retningslinjen for NADA 
- Udføre NADA med omhu og samvittighedsfuldhed  
- Handle korrekt ifm. bivirkninger derunder at kontakte relevante sundhedsfaglige samarbejdspartnere. 
- Holde sig fagligt ajour med NADA-metoden  

 
5. Definitioner 
 
Akupunktur: Akupunktur er en del af en gammel traditionel kinesisk medicin, hvor der anvendes nåle til 
behandling af sygdomme og lidelser. 
 
Bloddonor: Et menneske der frivilligt donerer sit blod til sundhedsvæsenet. 
 
Blodfortyndende: Medicin med det primære formål at forebygge eller behandle blodprop forskellige steder i 
kroppen. 



 
CE-mærkede: Et godkendelses-certifikat, så det enkelte produkt lovligt kan sælges og distribueres i EU 
 
Certificering: Godkendelse af et produkt. 
 
Ekstrapunkt: Et ekstra akupunktur-punkt på næseryggen. 
 
Empowerment: En tilgang der styrker motivation til forandring hos det enkelte menneske 
 
NADA: NADA er en certificeret øreakupunktur udviklet af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln 
Hospital, South Bronx, NYC, USA i 1974. 
 
NADA-Danmark: Eneste udbyder af certificerede NADA-kurser i Danmark. 
 
NADA-te: En særlig type te udviklet til at styrke NADA-behandling. 
 
Non-verbal: Non verbaler den proces, der finder sted, når man kommunikerer uden at sige noget. 
 
Karantæne: Midlertidig udelukkelse fra specifik aktivitet. 
 
Komplementært: Understøttende/supplerende behandling. Andet ord for alternativ. 
 
NADA-kugler: Magnetiske guldkugler placeret på lille stykke plaster 
 
Organtransplanterede: Patienter der har fået indopereret et organ fra et andet menneske. 

 
Pædiatrisk: Sundhedsfagligt speciale der varetager pleje og behandling af børn op til 15 år. 
  
Recovery: Recovery handler om at komme sig fra psykiske vanskeligheder og overvinde de sociale følgevirkninger, 
det kan medføre for mange af de borgere, som får alvorlige psykiske vanskeligheder 
 
Rehabilitering: Formålet med rehabilitering er overordnet at sikre borgere med tabte færdigheder den maksimale 
livskvalitet. Borgeren selv er omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats. 
 
Sterile: Klinisk rent. 
 
Sundhedsfaglig autorisation: Er en faglig betegnelse for en faggruppe, der på baggrund af specifikke uddannelser 
må have bestemte titler samt udøve sundhedsfagligt virksomhed uden foregående delegation af sundhedsfaglig 
virksomhed. Denne autorisation kan fratages.  
 
Supervision: Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode der skal understøtte faglig udvikling og øge 
kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse 
 
Supplement: En tilføjelse til allerede iværksat behandling etc. 
 
Sympatiske/parasympatiske nervesystem: Det parasympatiske nervesystem danner sammen med det sympatiske 
nervesystem det autonome nervesystem. Det parasympatiske nervesystem sætter kroppen i stand til at 
normalisere forholdene, når en fare er overstået 
 
Uddelegering: Overlade eller fordele en opgave til en anden person. 
 
Udvidet NADA-ekstrapunkts-kursus: Et akupunktur-kursus, der er en overbygning til det grundlæggende NADA-
kursus. Denne teknik må KUN anvendes og udøves, når man har erhvervet dette kursus.  
 
6. Referencer 

https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ring
https://da.wikipedia.org/wiki/Sympatiske_nervesystem
https://da.wikipedia.org/wiki/Sympatiske_nervesystem
https://da.wikipedia.org/wiki/Autonome_nervesystem


 
Autorisationsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202412 
 
NADA-uddannelsen: https://nada-danmark.dk/ 
 
Om NADA: www.socialstyrelsen.dk/medicinpaedagogik 
 
Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064 
 
Regionalt retningsgivende dokument for Håndhygiejne 
Regionalt retningsgivende dokument Sundhed og Trivsel 
Regionalt retningsgivende dokument Utilsigtede Hændelser. 
 
7. Dokumentation 
 
NADA skal dokumenteres i NADA-skema under borgerens journal i Sensum  
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