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”Från diagnostiserad ledgångsreumatism till att bli frisk 

genom akupunktur”! 
 

Till Dr Yanan Wang,  Dr Shouzhang Li  på Kinesisk Medicin 

Vårdcentral. 

 
Under åren 2005-2007 började jag få svullnader och värk i olika delar och leder 

i min kropp. Sommaren 2007 var det som värst och jag uppsökte ett 

universitetssjukhus som jag tidigare blivit inskriven på p.g.a. värk i leder. Då var 

mina smärtor outhärdliga och jag fick därför cortison tabletter för att häva 

smärtan. Jag åt cortison under cirka 1,5-2 månader för att sedan återvända till 

sjukhuset för återbesök. Då hade läkarna bestämt sig för att nästa steg var att 

behandla mig med cellgift mer långsiktigt och för kanske resten av mitt liv för 

att jag fått diagnosen ledgångsreumatism. 

 

Då blev jag tveksam och funderade över om jag verkligen ville äta cellgift och bli 

beroende av medicin. Genom tidigare ”krämpor” hade jag valt akupunktur vilket 

jag vid flera tillfällen reagerat positivt på. Därför var jag i kontakt med en 

akupunktör där jag bor (Värmland) som hjälpte mig att ta beslut och som 

rekommenderade mig Kinesisk Medicin Vårdcentral (KMV) i Stockholm eftersom 

hon visste att de var/är bra och även hade den kinesiska örtmedicinen som inte 

hon hade och var upplärd i just då. Samtidigt skulle jag börja studera på 

Stockholms Universitet vilket innebar att jag ändå skulle åka till Stockholm med 

jämna mellanrum. 

 

Jag blev fast besluten av att ge akupunkturen och den kinesiska örtmedicinen en 

chans att göra mig frisk och fri från smärta. Detta meddelade jag läkarna på 

Reumatologen där jag var inskriven. Jag trappade själv ner min 

cortisonbehandling och åkte till KMV i samband med föreläsning på universitetet 

i Stockholm. 

 

När jag första gången var på KMV så förklarade jag min situation och de svarade 

”vi ska försöka hjälpa dig men det kommer att ta tid och du måste ha tålamod”. 

 

Jag var på regelbundna behandlingar under cirka 1,5 års tid då jag samtidigt var 

på universitetet på mina föreläsningar. Jag åkte dit med jämna mellanrum 

ungefär var 10:e vecka. 

 



 

Vid varje tillfälle fick jag akupunktur, örter att koka eller i tablettform och 

kostråd. Det som var så tydligt för mig var hur bra jag mådde efter varje besök 

på KMV. ”Jag fick ett själsligt lugn om att det här kommer att ordna sig 

bara jag har tålamod”. 

 

När jag skriver det här är det december 2010 och jag har inte varit på KMV 

sedan sommaren 2009. Jag äter inte cellgift och har heller inga problem med 

mina leder eller annan värk i kroppen. Jag går ibland till min akupunktör där jag 

bor för att ”underhålla” och stärka min kropp. 

 

Det läkarna på Kinesisk Medicin Vårdcentral har gjort för mig är enormt! Med 

professionella akupunkturbehandlingar och med ordination av örter har gjort att 

jag blivit fri från smärta i mina leder!  Jag är evigt tacksam för hur de har 

hjälpt mig! 

 

De enda jag kan göra för läkarna på Kinesisiska Vårdcentralen är att varmt 

rekommendera deras professionella arbetssätt och kunskap att ta den hjälp ni 

har möjlighet att få av dem. Men ha tålamod!  

 

Att äta västerländsk medicin under en längre tid eller kanske hela livet kan ge 

flera biverkningar (så klart man bör äta om man har en livshotande sjukdom) och 

är som jag ser det bara att ta bort symptom inte att gå till orsak som läkarna på 

Kinesisk Vårdcentral gör. 

 

Från en evigt tacksam och numera frisk tidigare patient! 

 

Gunilla Andersson / Utbildare, Coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Andersson 

Karlskoga, M: 070 2024012 


