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* Globetrotter i
bed eman dsfo r retn
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Af Klaus Lindholm

klinikken den 27. maj.

Hun har rejst over det me-

må være en god dato for

bejde. Hun har haft kontakt
med mange forskellige be-

mig, sigerhun.

punktør, sygeplejerske og
sundhedsplejerske Birthe
Svendsen tilbage i .Vejle,

Udover akupunktur tilbyderhun tankefeltterapi, som
hun ligeledes har gode erfaringer med - f.eks. i Grønland, hvor hun har arbejdet
sammenlagti3% år.
- De to behandlingsformer

bet på Søstergangen

i

Sct.

Maria. Nu flytter hun klinikken ti] større lokaler i en ftrv.
bedemandsforr€tning i Fredericiagade 3.
-Jeg har fået for mange pa-

tienter. Så må jeg udvide,
forklarer huh efter åbningen

den, da den behandlingsform virkelig flynede noget
hos hende engang, da hun

ste af verden, men nu år aku-

hvor hun for et halvt år siden
flyttede ind i klinikfællesska-

gen

Det er min fødselsdag og
datoen, hvor jeg blev uddannet som akupunktør. Så det
-

kl@ugeavisenvejle.dk

in

supplerer hinanden rigtig
fint, da der kan ligge ting i
følelserne, der kan gle fy-

selv var udbrændt fra sit ar-

i

sin færden rundt i verden, men
først med akupunktur og
handlingsformer

tankefeltterapi, følte hun, at
defte måtte hun arbejde vi-

dere med
dygtigtil!

-

og blive rigtig

sisk smerte, siger hun.

Sundhedsstyrelsen
At minimere smerte og
uheldig udvikling af krop-

Birthe Svendsen blev gxebet af akupunkturens ver-

pen passede meget fint ind i
den sundhedsfremmende

forståelse, der har været et
gennemgående tema for
hende siden hun for 36 år si
den blev uddannet sygeple-

jerske på Rigshospitalet.

- At holde kroppen i en
sund balance må være det

bedsteværn mod sygdom og
klart at foretrække frem for
at tilføre kroppen kemikalier
i form af medicin - eller at
lade sig skære i. Vi kan dog
ikke undvære den moderne
medicin, og akupunktur og

tankefeltterapi kan fint arbejde sammen med medicin

og kirurgi, fortæller Birthe
Svendsen.

Hun begyndte for seks år
siden med øreakupunktur
og blev for to år siden uddannet som kropsakupunh

tør. Hun er godkendt af
Sundhedsstyrelsen som Æternativ behandler. Det betyder, at der er kontrol med
niveauet og løbende udvikling af fagligheden, og at Sygeforsikringen DK og Sund-

hedsforsikringer yder til-

skud til behandling. Hun er
desuden tilknyttet Falck Healthcare, som er blandt Nor-

dens største udbydere af
sundhedsløsninger

til priva-

te og offentlige virksomheder, pension- og forsikrings-

selskaber

og

kommuner.

Den nye klinik er totalt reno-

veret.

Birthe Svendsens'klinik
BirtheSvendsen åbneregen akupunkturklinik i den fhv. bedemandsforretning
(Foto: Mette Mørk).

i

Fredericiagade.

hedder Let i Balance. På facaden vil der stå Akupunk'
tur.

