Bevis på niveauvurdering
Dette bevis bekræfter, at

AkupunkturAkademiet
Er indplaceret på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring1

Oplysninger om uddannelsen
Uddannelsen udbydes af:

AkupunkturAkademiet

Udbudssted:

Elkjærvej 26, 1. sal
8230 Åbyhøj

Uddannelsens varighed:

3 år

Antal undervisningstimer:

3699 timer

Niveauvurderingens gyldighed
Beslutningsdato:

27. januar 2020

Niveauvurderingen er gyldig til og med:

27. januar 2024

Underskrift
___________________________
Anette Dørge, Direktør

Bemærk at en niveauindplacering i kvalifikationsrammen efter dette koncept ikke er et udtryk for, at uddannelsen er gradsgivende, eller at
den svarer til en fuld ordinær uddannelse på samme niveau. Uddannelser, der er niveauvurderet efter indeværende koncept, tilhører fortsat
ikke det ordinære uddannelsessystem, og der føres ikke ministerielt tilsyn med uddannelsen. Niveauvurderingen er gennemført i henhold til
gældende akkrediteringslov, LBK nr. 173 af 02/03/2018 og Vejledning til niveauvurdering.
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Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte beskrevet ud fra viden, færdigheder og kompetencer
Viden:
Den uddannede:
1) har viden om grundlæggende akupunkturfaglige begreber og termer, samt kan anvende disse.
2) kan demonstrere en grundlæggende forståelse for fundamentet i TKM
3) have viden om diagnostiske mønstre i TKM, herunder de dertil hørende ætiologiske faktorer og patologiske
processer for disse mønstre, samt hvordan disse mønstre erkendes ud fra objektive fund og subjektive beskrivelser.
4) har viden om relevant lovgivning for udøvelse af akupunktur samt de etiske regelsæt, der gælder herfor.
Færdigheder:
Den uddannede:
1) Kan præcist lokalisere akupunkturpunkter forud for nålestik samt har kendskab til betydningen af det enkelte
punkts virkningsmekanismer.
2) Behersker nåleteknikker, samt er i stand til selvstændigt ift. den stillede diagnose at kunne begrunde valg af såvel
nåletype samt nålestik.
3) kan gennemføre og fortolke pulsdiagnose, tungediagnose samt ved palpation af kroppen.
4) Optage en relevant anamnese, samt at føre en journal meningsfuldt og korrekt.
5) kortfattet og klart at kunne kommunikere fund, diagnose og behandlingsplan samt prognose til klienten under
hensyntagen til klientens egne behov, forventninger og kultur.
6) kan informere klienten om mulige bivirkninger og risici samt indhente informeret samtykke.
7) kan stille en TKM-diagnose ud fra diagnostiske fund, diagnoseprincipper og Zang-fu syndromer.
Kompetencer:
Den uddannede:
1) kan selvstændigt håndtere og påtage sig ansvar for udførelse og formidling af akupunkturfaglig udredning,
diagnostik, behandling samt rådgive om sundhedsfremme inden for TKM.
2) udøve en selvstændig vurdering af sygdomsbilleder og identificere behov for at inddrage eller henvise til andre
sundhedsprofessionelle parter.
3) kan udvikle egen viden og færdigheder.
4) Kan stille relevant differentialdiagnose baseret på objektive fund og anamnese.
5) Have bevidsthed om egen begrænsning af kompetencer, viden og færdigheder.
6) evaluere og reflektere over de etniske faktorer, der kan påvirke behandler/klientforholdet, herunder alder, køn,
race, religion, fordomme, økonomi mv.
7) Kortfattet og klart kommunikere fund, diagnose, behandlingsplan og skønnet prognose til klienten på en sådan
måde, at der tages hensyn til patientens egne behov, forventninger og kultur.
8) udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne udviklingsbehov.
9) skal kunne identificere, om akupunktur er den rette behandlingsform til en klients samlede problemstilling ud fra
de objektive fund og subjektive beskrivelser.
10) demonstrere evne til at udvise etisk og hensigtsmæssig adfærd i forhold til patienter.

