
   
  

 
 
 

3-DAGARSKURS I  

KINESISK ÖRTLÄRA 
TCM Nordic AB i samarbete med Nei Jing Akademin 

 
 
 

Denna 3-dagarskurs ger dig baskunskaper om den kinesiska örtmedicinens histora, ursprung och klassificering. 
Du får goda kunskaper om den kinesiska patentmedicinens struktur, tillverking och process, vilket möjliggör att 
på ett säkert och tryggt sätt välja mellan ca 200 olika patentmediciner (örtformler) som kan behandla ett 
mycket stort antal åkommor. Kursen är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet- TCM.  
 
Patentmedicinerna introduceras enligt klassificeringen i boken Chinese Herbal Medicine -Formulas & Strategies 
av D Bensky & R Barolet. Kursompendium på svenska ingår. Fika och lunch kan medtagas eller köpas på plats. 
Kursen innefattar följande patentmedicin-serier: 
 

• The Three Treasures / Women’s Treasure av Giovanni Maciocia L.Ac.,Storbritannien 

• Kan Herbals / Kan Traditionals av Ted Kaptchuk L.Ac. O.M.D, USA 

• Chinese Modular Solutions av H. Beinfield L.Ac. och E. Korngold L.Ac. O.M.D, USA 

 
 

• Tid:  2-4 juni fredag kl 9.30-17 lördag 9-17, söndag kl 9-16.  
 

• Plats:   Falköping, Prohälsa, Östertullsgatan 18 B.  

• Kostnad: 5.000 kr inkl moms betalas mot faktura före kursstart. 

• Anmälan:  Senast fredag 19/5 till e-post: info@tcmnordic.se eller tele 08-4414113. Uppge                                          
namn, adress, telefon och eventuellt företagsnamn för fakturering. 
 

• Information:  Jan Winbo (plats,vägbeskrivning) tel 073-9882324 
Tuva Linde (kursledare) tel 070-7688695 
 

• Förkunskaper:  Du bör ha avancerade kunskaper i TKM (traditionell kinesisk medicin) t.ex 3-årig
   akupunktörutbildning eller vara student i TKM åk 3. 

 
 
TCM Nordic AB har valt att enbart arbeta med de tillverkare av örtformler som noggrant följer de stränga 
kraven som GMP (Good Manufacturing Practice) ställer på råvaror och tillverkningsprocess vilket innebär 
gällande gränsvärden för förekomst av tungmetaller och mikroorganismer. TCM Nordic AB har dessutom 
tullverkets tillåtelse att sälja en rad fridlysta örter (CITES-listade) eftersom de är dokumenterat odlade.  
 
 
 

 
       

                                                                                                                  

Kursledare: 
Tuva Linde är Dipl. akupunktör och har arbetat på Birkakliniken i 
Stockholm sedan 1995.  Hon har även studerat kinesisk patentmedicin i 
6 månader för Mikael Lund, västerländsk örtmedicin enligt TCM för 
Jeremy Ross och ett år Bachelor of Acupuncture,  Akupunktur 
Akademin. Tuva driver företaget och webbutiken tcmnordic.se och 
säljer örter, akupunkturnålar och andra akupunktörtillbehör. 
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