
  

Invitation til Forskningens Dag 

 

hos Praktiserende Akupunktører 

30. marts 2017 på Comwell, Karensmindevej 3 - 5500 Middelfart 

Det er med stor glæde, at Praktiserende Akupunktører inviterer til 

Forskningens Dag – foredrag om spændende udenlandske 

resultater på kroniske smerter, danske forsøg med fertilitet og 

erektil dysfunktion. 

Evidens omkring brugen af akupunktur er meget efterspurgt i det danske sundhedssystem, og på denne dag 
belyses nogle af de spændende valide forskningsresultater, som findes i udlandet, på kronisk smerte. Hugh 
MacPherson, som i oktober 2016 er blevet udpeget som Englands første professor i akupunkturforskning, 
vil delagtiggøre os i disse resultater. Mange forsøg har den udfordring, at de ikke undersøger 
langtidseffekten af akupunktur. Hugh MacPherson kommer med en interessant undersøgelse på kroniske 
smerter. De kroniske smerter dækker migræne, hovedpine, slidgigt, lænde- og nakkesmerter. 
Danske Susanne Suenson har i 2014 fået publiceret et casestudie i ” Medical Acupuncture” omkring erektil 
dysfunktion, og hun vil uddybe sine resultater samt delagtiggøre os i sine foreløbige resultater om effekten 
af akupunktur på AMH og ægreserve. 
Dagen rundes af med paneldiskussion, hvor der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til de to 
kompetente foredragsholdere. Forskningens Dag henvender sig til alle, som har interesse for forskning, 
akupunktur, smerter og fertilitet.  
Alle er velkomne. 
 
Program: 

08.15 - 09.00  Ankomst og morgenmad. 

09.00 - 09.15  Velkomst ved Praktiserede Akupunktører. 

09.15 – 10.30                  Hugh MacPherson: Acupuncture for chronic pain: definitive data on overall 

benefits and on placebo effects. 

10.30 - 10.45                  Kaffepause. 

10.45 - 12.15  Hugh MacPherson: Acupuncture for chronic pain: emerging evidence on long-

term benefits of traditional Chinese medicine. 

12.15 - 13.15                     Frokost. 

13.15 – 14.45 Susanne Suenson: Erektil dysfunktion, kvindelig fertilitet, hvilke udfordringer 

har vi i Danmark omkring forskning. 

14.45 - 15.00                     Kaffepause. 

 

15.00 - 15.45  Paneldiskussion og spørgsmål. 

 

Tak for i dag  

 



 

 
Pris  

 

Early bird 540 kr. (indtil 15.02.17). 

Normal pris 740 kr. (16.02.17 til 15.03.17). 

Last minute 1040 kr. (17.03.17 til 25.03.17). 

 

  

Prisen inkluderer forplejning fra kl. 8.15-15.45 samt handouts tilsendt via mail. 

  

Tilmelding: https://praktiserendeakupunktrer.nemtilmeld.dk/13/ 

 

Spørgsmål kan rettes til formand Anja Funder af@aku-net.dk, mobil 2070 0459 eller næstformand Mia 

Lafrenz mia@aku-net.dk, mobil 5127 0117 

 

 

Vi glæder os til at se dig!   
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