
Kopping har vært brukt i ulike kulturer over hele verden,
og er en gammel metode til å hjelpe kroppen til å helbrede

seg selv eller til å forebygge sykdom.

kombineres kopping med

blødningsteknikk i norge? 

finnes det noen bivirkninger

ved kopping?

hvordan skapes vakuum?



Kopping er en metode hvor behandleren 
setter vakuumkopper på huden til en 
pasient. Kopping foregår med kopper av 
glass, metall, plast, eller gummi og kan 
brukes sammen med en maskin som utøver 
vakuum.

Kopping blir vanligvis brukt ved muskel- og 
leddsmerter og ved rygg – og nakkeprob-
lemer som kan forårsake hodepine.

Utøvere av kopping mener at det er en 
sammenheng mellom blodsirkulasjonen i 
forskjellige soner i hudens overflate, muske-
lområder, og tilstanden i indre organer. 

Kopping skaper et undertrykk som menes 
å forbedre sirkulasjonen og blodforsynin-
gen til områder på og inne i kroppen. Målet 
ved behandlingen er å korrigere kroppens 
blodsirkulasjon slik at kroppen skal kunne 
helbrede seg selv.

Noen behandlere bruker termografi som 
hjelpemiddel for å kartlegge hvor klienten 

skal ha behandling. Termografiske bilder 
viser temperaturvariasjoner på kroppens 
overflate og skal indikere hva årsakene til 
pasientens plager er.

Det tenkes at i områder på kroppen som 
viser lav temperatur, er det lav aktivitet, og 
dermed kan disse være smerteområder. Er 
temperaturen høy kan det indikere høy og 
stresset aktivitet.  Behandleren ønsker
å “åpne” de områdene som blir sett på som 
kalde og lukkede, og å dempe aktiviteten i 
varme og stressede områder.

Behandleren setter vakuumkopper på 
huden til klienten, og lar vanligvis koppene 
sitte på kroppen i 5 – 10 minutter. Koppene 
plasseres på forskjellige steder på kroppen, 
som på nakke, skuldre, bryst og langs med 
ryggsøylen. Kopper kan også brukes til å 
massere med, og føres da i et bestemt
mønster over huden.

Kopping blir gjerne kombinert med andre 
terapiformer, som massasje og akupunktur.



Lite brukt i Norge, dette var den gamle  
formen for kopping som min oldefar kunne. 
De brukte da en såkalt ”sneppert” til å kutte 
huden etter at koppen hadde sugd opp 
blod. Slik kunne de få ut det syke blodet. 

I Norge er det jo i prinsippet bare leger 
(eller de legene delegerer ansvaret til) som 
kan perforere huden, så dette kan være en 
årsak til at denne teknikken ikke er vanlig  
i bruk.

Jeg jobbet på Vital Naturterapi i Bergen i 
2002. Da var det en terapeut fra Vietnam 
som benyttet nålekopping - noe som gjerne 
kunne resultere i blødninger, det lettet på 
trykket i det smertefulle området. Jeg fikk 
selv en slik behandling for korsryggsmerter. 
Nålene og koppene ble satt i knehasene og  
i korsryggen. Det virket helt supert! 

Når en bruker en glasskopp med gummibo-
ble, klemmer en først gummiboblen før en 
setter koppen på ønsket sted. Dette skaper 
undertrykk. Silikon eller gummikopper
klemmes sammen før de settes på huden. 

En kan også bruke en flamme fra en fyrstikk 
eller tynn pinne med en vattdott på som 
en holder mot en flamme. Denne plasserer 
en med en rask bevegelse inni glasskop-
pen, fjerner den deretter raskt for å skape 
undertrykk, og så settes koppen på plass på 
huden.



Dette sier  NOU 1998, punkt 6.3.27 om sik-
kerhetshensyn ved kopping: “Pasienter med 
blødningsforstyrrelser, sukkersyke, kreft 
eller gravide behandles ikke. Man unngår 
også pasienter med alvorlige psykiske lidels-
er eller som er i psykisk ubalanse. Alvorlige 
hjertesyke og andre pasienter med dårlig 
allmenntilstand må vurderes av lege før 
behandling.”

STEMMER DETTE? 
I boken til Ilkay Zihni Chirali ”Cupping Ther-
apy” er oppgitt de kontraindikasjoner som 
jeg har tatt med i min artikkel. 

Pasienter med alvorlige psykiske lidelser 
eller i psykisk ubalanse vil en uansett være 
meget forsiktig med å behandle som natur-
terapeut. Det er en god og nødvendig kon-
traindikasjon uansett, de ville nok ikke fått 
det særlig bra etterpå når utrensingsme-
kanismene i kroppen startet å jobbe.

En koppingbehandling kan medføre en for-
bigående smerteøkning etter behandlingen, 

spesielt dagen etter, og det ville ikke være 
gunstig for disse pasientene. Når det gjelder 
diabetes og kreftpasienter er dette pasien-
ter vi ikke kan behandle for disse lidelsene. 

Men for å bedre allmenntilstanden eller for 
å avhjelpe stive nakkemuskler for eksem-
pel, vil en lett behandling med kopping ikke 
være farlig. Men uansett vil jeg alltid tilrå et 
samarbeid med en lege ved disse pasient-
gruppene.

Bare luften brennes, oksygenet fjernes for å 
skape undertrykk.



Nei, men ubehag kan oppleves i noen til-
feller, spesielt dagen etter, med forbigående 
stivhet og økt smerteopplevelse på områder 
som er koppet. Økt utskillig av urin, gjerne 
med mørkere farge og sterkere lukt, er også 
en vanlig reaksjon etter en slik behandling. 
Det er derfor viktig å forklare dette for
pasientene.

Dette sier  NOU 1998, punkt 6.3.27 om  
bivirkninger ved kopping:  “Selve behandlin-
gen kan være ubehagelig eller til og med 
smertefull. Sugemerkene eller blodutre-
delsene kan være ømme i noen dager etter 
hver behandling. I og etter behandlings-
perioder er det ikke uvanlig at pasientene 
får følelsesmessige reaksjoner. Enkelte 
pasienter blir trøtte etter behandling.”

Stemmer dette? Ja, det kan være riktig.
Jeg vil ikke kalle det bivirkninger, men 
naturlige reaksjoner kroppen har på

behandlingen. Det er viktig at terapeuten 
forholder seg seriøst til pasientens smer-
teterskel og heller gir en forsiktig behan-
dling første og evt. andre gangen for å 
sjekke hvordan pasienten reagerer på be-
handlingen.

Viktig også ikke å behandle for store om-
råder de første gangene. Her må en vur-
dere hver enkelt pasients kondisjon, alder 
og helsetilstand, selvfølgelig. Trøtte kan de 
ofte bli etter en behandling. Følelsesmes-
sige reaksjoner kan forekomme ved de aller 
fleste behandlinger hvis pasienten er åpen 
for eller klar for å jobbe med sine ting.

Dette kan man aldri forutsi når man jobber 
med mennesker. Dette kan være en positiv 
reaksjon som kan sette i gang en dypere 
heling.


