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Middelfart: Hun er gået 
solo, men det hele er næsten, 
som det hele tiden har været. 

Akupunktør Mille Kaadt har 
i nogle år været tilknyttet neu-
rolog Steen Østergaard. Det er 
hun stadig, men med eget CVR-
nummer kan hun nu tilbyde pa-
tienterne alle de behandlinger, 
de selv ønsker.

- Ved Steen Østergaard har 
patienterne kunnet få tre be-
handlinger med akupunktur. 

- Nu kan de fortsætte med 
behandlingen, hvis de ønsker 
det, forklarer Mille Kaadt, der 
nu også kan behandle andet end 
smerter, der er forbundet med 
neurologi.

- Jeg har haft efterspørgsel 
på andre ting. For eksempel 
behandlinger for lymfødem, 
helvedesild eller inflammations-
patienter. Jeg har også arbejdet 
med psykiske patienter, forkla-
rer Mille Kaadt, der stadig vil 
tage imod patienterne fra Steen 
Østergaard

At lade sig stikke med nåle er 
Mille Kaadt meget bevidst om, 
at mange stadig opfatter som 
alternativ behandling.

- Når folk kommer her, så er 
det altid det sidste valg. Så har 
de været ved egen læge, fysiote-
rapeut, kiropraktor eller smerte-
behandlere. Dem, der kommer 
her, har været igennem systemet, 
og så kan der ikke gøres mere 
derfra, og tit er det desperation, 
der får folk til at vælge at gå til 
akupunktør. Men dem, jeg har, 
går herfra og har det bedre. For 
eksempel har jeg patienter, der 
har smertetilstande, og som 
ofte får dårligt humør. Også 
folk med hjerteproblemer ud-
vikler ofte depression, da hjertet 
ifølge den kinesiske medicin er 
forbundet til følelseslivet, for-
klarer hun.

Behandler ikke alting
Alle disse patienter, der altså ikke 
først har været ved neurologen, 
vil Mille Kaadt nu gerne hjælpe, 
og hun har gode erfaringer med, 
at rigtig mange af dem har det 
bedre, når de går ud af hendes 
dør.

- Jeg behandler dog ikke al-
ting, for ikke alting er mit spe-
ciale. Det, jeg har gode erfarin-
ger med, behandler jeg gerne, 
men det, jeg ikke har så gode 
erfaringer med, tilbyder jeg ikke 
behandlinger i mere, siger hun.

Mille Kaadt er godkendt af 

Sundhedsstyrelsen og registre-
ret alternativ behandler og lever 
derfor op til lovgivningens krav 
om alternative behandlere. 

Mille går solo med nålene
 Solo-start giver 
akupunktør Mille 
Kaadt mulighed for 
at behandle langt flere 
patienter med forskel-
lige lidelser

 ■ Akupunktur Mille Kaadt er nu gået sole efter at have været hos neurolog Steen Østergaard i nogle år. Hun er 
dog stadig af finde i de samme lokaler, for solohoppet betyder kun, at hun nu kan tage patienter, der ikke først 
har været ved neurolog.
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