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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund: 

Akupunktur har använts under tusentals år som behandling vid olika 

sjukdomstillstånd. I Sverige används metoden främst vid smärttillstånd. 

Författarna vill undersöka akupunktur som omvårdnadsåtgärd genom att 

belysa patientupplevelsen. Långvarig smärta är ett vanligt, utbrett och 

komplext problem som är svårbehandlat. Patienter upplever ofta bristfälliga 

resultat med behandlingen som traditionell medicin erbjuder. Då 

sjuksköterskan möter smärta dagligen i sitt arbete och har som främsta uppgift 

att lindra lidande och bör därför vara öppen för olika behandlingsalternativ. 

Syfte: Undersöka och beskriva patienters upplevelse av akupunktur som 

omvårdnadsåtgärd hos patienter med långvarig smärta. 

Metod: Arbetet är en litteraturstudie som består av 12 artiklar. Fem kvantitativa och 

sju kvalitativa artiklar har studerats med hjälp av innehållsanalys och tre 

huvudteman utformades. Patienterna över 14 års ålder och artiklar från hela 

världen inkluderades. Katie Erikssons omvårdnadsteori har använts som 

teoretisk referensram.   

Resultat: Majoriteten av patienterna uttryckte positiva fysiska, psykiska och själsliga 

upplevelser efter akupunktur behandling, såsom upplevd smärtlindring, 

avslappning, välbefinnande och personlig utveckling. Patienterna rapporterade 

att vårdrelationen och det holistiska förhållningssättet var två betydelsefulla 

aspekter vid behandling. En minoritet av patienterna upplevde ingen 

förbättring och biverkningar som trötthet och utmattning.  

Diskussion: Placebons effekt och vårdrelationens betydelse för resultat har diskuterats, då 

det är otydligt vad den upplevda fysiska smärtlindringen beror på. Följderna 

för patienterna vid en bristande vårdrelation till vårdgivaren, är att vårdlidande 

kan uppstå. Vidare har det holistiska förhållningssättet visat på hälsofrämjande 

faktorer för människan som helhet. Författarna anser sig ha sett paralleller 

mellan akupunkturens grundtanke och Katie Erikssons omvårdnadsteori.  
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Background: 

Acupuncture has been used for thousands of years as treatment for various 

illness/diseases. In Sweden the method has been used primarily for treating 

pain. The authors want to examine acupuncture as a caring treatment by 

focusing on the patients experience. Longterm pain is common, wide spread 

and complexed problem which is hard to treat. The patient often experience 

unsatisfactory results with traditional treatments and medicine offered. As a 

nurse meets patients in pain on a daily bases in her work and her foremost 

task is to ease pain and it’s therefore necessary to be open to various treatment 

alternatives.    

 

Aim: To examine and describe the experience of acupuncture as a nursing treatment 

in patients suffering from long term pain.  

 

Method: This analysis is a literature study consisting of 12 articles. Five of these are 

quantitative and seven qualitative articles have been studied with content 

analysis and three main themes emerged. Patients over 14 years old and 

articles from all the world are included. Katie Erikssons caring theory has 

been used as a theoretical frame of reference. 

 

Results: The majority of patients has expressed positive physical, psychological and 

spiritual experiences after acupuncture treatment, such as perceived relief of 

pain, relaxation, well-being and personal growth. Patients reported that the 

caring relationship and the holistic approach was two important aspects in 

caring. A minority of patients did not experience improvement and side-

effects such as tiredness and exhaustion.  

Discussion: The placebo effect and the significance of the caring relationship have been 

discussed as it is unclear what the experienced relief of pain depends on. The 

consequences for the patients when the caring relationship is lacking is 

suffering from the care given. Furthermore the holistic approach showed 

health improving factors for the human as a whole-being. The authors believe 

they detect parallels between the ground principles of acupuncture and Katie 

Erikssons caring theory. 
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Inledning 

Författarna har mött människor på praktik och arbetsplatser som lider av långvarig smärta och 

har både uppmärksammat otillfredsställande behandling och konsekvenserna för dessa 

individer. Under utbildningens gång har kunskapen kring smärtområdet fångat vårt intresse då 

det även är ett komplicerat problem i teorin. Författarna anser att det finns tendenser till 

slentrianmässig behandling. 

  Akupunktur är av intresse för författarna då metoden upplevs användas sällan inom den 

allmänna sjukvården. Akupunktur är en evidensbaserad behandlingsform och författarna 

önskar att undersöka om metoden är tillfredställande för patienten och därmed kan användas 

inom vården i större omfattning, framförallt vid ett komplext problem som långvarig smärta. 

 Sjuksköterskan skall i sin profession sträva efter att bygga upp en tillitsfull relation för att 

lindra lidande, stärka hälsa och förebygga ohälsa utifrån patientens individuella 

förutsättningar och behov. Det är av stor  vikt att sjuksköterskan är öppen och kontinuerligt 

tillgodoser sig ny evidensbaserad kunskap och tillämpar dessa metoder i sitt kliniska arbete.  

 Författarna anser att akupunktur och det vårdvetenskapliga förhållningssättet vilar på en 

grund där hela människan beaktas, och att mötet mellan dessa två därmed kan vara 

fördelaktigt. 

Bakgrund 

Akupunktur är en behandlingsmetod som har sitt ursprung i den traditionella kinesiska 

medicinen och har använts i mer än 2000 år. Det anses att akupunktur kan återställa en störd 

balans i kroppen. Akupunktur används främst vid nociceptiv smärta såsom huvudvärk och 

smärta i muskler och skelett (Kelly, 2009). Akupunktur kan även användas i förebyggande 

syfte vid olika åkommor. Metoden har sedan mitten av 1980-talet varit godkänd av 

Socialstyrelsen som behandlingsform vid långvarig smärta inom den svenska sjukvården. De 

kinesiska tolkningarna om kroppens fysiologi och akupunkturens verkan har till stor del 

kunnat förklaras medicinvetenskapliga begrepp och naturvetenskapliga teorier. Trots detta 

finns det fortfarande en hel del skepticism kring behandlingsmetoden, samt vilken roll 

placebo har i de fall där positiva resultat har rapporterats i studier.  

 Långvarig smärta är komplext och ett utbrett dilemma i världen som har funnits i alla tider. 

Denna typ av smärta är problematisk för individ och samhälle då den ofta är svårbehandlad, 

låg prioriterad och påverkar människan på ett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt plan. 
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Akupunktur  

Historia och utveckling 

 Akupunktur började användas som behandling i Kina omkring 300 f. Kr. Teorin om 

akupunktur skapades av filosofer och den traditionella kinesiska medicinen ses som ett 

medicinskt helhetstänkande. Den tidens läkare hade en grundläggande kunskap angående 

blodcirkulation, gasutbytet, mag- och tarm kanalens funktion samt förståelse för sambandet 

mellan kropp och själ och att se människan som en helhet (Carlsson, 2010). Akupunkturens 

popularitet har genom tiderna varierat och var bland annat populärt mellan år 1368 till 1644. 

Från 1840 ansågs nålarna som dödliga instrument och användes inte av de privilegierade som 

övergått till västerländsk medicin. Akupunkturen levde dock kvar bland de fattiga som 

folkmedicin. När kommunistpartiet var vid makten inleddes en propagandaaktion för att 

förena den traditionella kinesiska medicinen med den västerländska. Sedan dess och fram tills 

idag används båda skolorna på sjukhusen i Kina. Metoden uppmärksammades i västvärlden 

framförallt i samband med att USA: s president Nixons resa till Kina 1971. Då kirurgiska 

ingrepp utfördes på patienter som enbart erhållit akupunktur som bedövning. Dessa 

operationer ifrågasattes, men ledde till att behandlingsformen uppmärksammades och att 

forskning i västvärlden påbörjades (Lundeberg & Andersson, 2000).  

Akupunktur i Sverige 

Kunskapen om akupunktur kom till Europa under 1500-1600 talen. Metoden omtalades redan 

år 1825 och 1829 la läkaren Gustav Landgren fram en avhandling om metoden (Carlsson, 

2010). Landgren undersökte behandlingsmetoden på smärtpatienter och kom fram till att 

nålstimulering ledde till smärtlindring (Lundeberg & Andersson, 2000). I Sverige skedde det 

första försöket att praktisera akupunktur under en förlossning 1970. Kvinnan upplevde god 

smärtlindring och inga komplikationer uppstod. Socialstyrelsen gjorde under 1970- talet en 

undersökning där akupunktur vid smärta visade på god effekt. Trots detta förbjöds akupunktur 

att användas inom sjukvården. Endast icke legitimerade personer kunde utöva metoden och då 

under kvacksalverilagen (a.a.).  

 Metoden började bli mer accepterad när akupunkturens verkningsmekanism kunde 

förklaras utifrån den västerländska medicinen (Carlson & Falkenberg, 2007). År 1984 

godkändes akupunktur som smärtlindring av socialstyrelsen. Grindteorin är ett begrepp som 

används inom smärtsjukvården, och går ut på att det i ryggmärgen normalt finns en grind som 

står öppen för smärtimpulser att passera, men denna grind kan stängas när nervfibrer 
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aktiveras. Detta leder till att smärtimpulser i ryggmärgens bakhorn hämmas och kroppens 

egna morfin, endorfiner och substansen serotonin ökar. Vid nålstimulering som kan ses som 

en sorts beröring, uppnås därför en smärtlindrande effekt (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Då 

metoden ansågs förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet, togs beslut om att 

legitimerad sjukvårdspersonal fick använda metoden som smärtlindring (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Sedan 1993 får akupunktur användas vid de tillstånd 

där det finns vetenskap och beprövad erfarenhet för goda effekter, det vill säga på samma 

grunder som andra behandlingsmetoder (a.a.).  

Vad är akupunktur 

Behandlingen går ut på att med hjälp av tunna nålar stimulera specifika punkter på kroppen, 

så kallade akupunkter. Syftet är att förebygga och lindra olika tillstånd. Enligt den kinesiska 

traditionen utgår man från att det finns en livsenergi som kallas qi. Denna energi flödar i våra 

kroppar och ger energi åt våra organ. Vid sjukdom anses flödet vara blockerat och därmed 

skapa en obalans i kroppen (Kelly, 2009). Den grundläggande uppfattningen är att kroppen 

består av två motsatta poler, som kallas yin och yang. När dessa samverkar med varandra 

uppnås balans i kroppen. Vid sjukdom anses det finnas en obalans mellan dessa två poler. 

Akupunktur anses återskapa balansen i qi flödet och relationen mellan yin och yang 

(Carlsson, 2010). 

Inom den västerländska medicinen kan man tolka dessa krafter som det sympatiska och 

parasympatiska nervsystemet (Eshkevari & Heath, 2005). Qi står för funktion och 

blodcirkulation, vid obalans kan nålstimulering återställa flödet i området.  Inom 

smärtområdet innebär detta att tillstånd som påverkar eller förvärrar funktionen kan 

behandlas, men vid allvarligare tillstånd och skador som exempelvis tumörsjukdomar är 

denna behandlingsmetod inte att rekommendera (Carlsson, 2010). Innan behandling är det av 

stor vikt att individen har genomgått en noggrann undersökning som underlag för diagnos av 

en läkare. Detta på grund av risk att maskera allvarligare underliggande sjukdomar (a.a.). 

Utförandet 

Vid behandling används tunna nålar som förs in genom hud och vävnader. Nålarna är av 

rostfritt stål och är olika tjocklek. När behandlaren har lokaliserat akupunkten förs nålen in. 

Olika tekniker för instick används beroende på hur djupt nålen ska in och vart akupunkten 

ligger (Lundeberg & Andersson, 2000). Det är av stor vikt att behandlaren är försiktig så att 

denne inte kommer åt den del av nålen som ska föras in i huden och att man håller en god 
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handhygien enligt Socialstyrelsens hygienföreskrifter (SOSFS 2 006:4). Nålarna sitter oftast 

kvar under 20 till 30 minuter, och en behandlingsperiod består vanligast av 8-12 tillfällen med 

en behandlingsintervall på cirka en till två veckor. Det är dock rekommenderat att man 

individualiserar sina behandlingar efter exempelvis symptom, intensitet och frekvens 

(Carlsson, 2010).  

Följande yrkesgrupper får utöva akupunktur; sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor, 

läkare, tandläkare, kiropraktorer, naprapater, psykologer och arbetsterapeuter. I Sverige finns 

ca 4050 behandlare, varav 800 är sjuksköterskor (Carlsson, 2010).  

Akupunkturens fysiologiska process 

Rotation av nålen i muskelns motorpunkter leder det till aktivering av muskelspolar och gör 

att afferenta nerver och segmentella motoriska reflexer aktiveras, vilket i sin tur aktiverar a-

motor neuron och en lokal muskel kontraktion runt nålen uppstår. Detta leder till att 

ergoreceptorer aktiveras och signalen förmedlas via afferenta a- delta fibrer till ryggmärgen. 

Där sker omkoppling i bakhornet och signalen fortleds till thalamus. Neuron i nedåtlöpande 

smärthämmande banor aktiveras och dämpar smärtransmissionen i bakhornet (Carlsson, 

2010). Kroppens morfin, endorfiner, frisätts och aktiviteten i hjärnans område för 

obehagsupplevelser minskar (a.a.). 

Kontraindikationer och biverkningar 

De absoluta kontraindikationerna mot akupunktur behandling är hemofili – blödarsjuka, nålar 

ska heller inte stickas in i extremiteter där lymfdränaget är försvagat eller vid allodyni, 

dysestesi och hyperpati, det vill säga när individens smärtsystem överreagerar på stimuli, 

dessa tillstånd är förknippade med neuropatisk smärta. Vid följande tillstånd ska akupunktur 

användas med stor försiktighet; grav psykisk sjukdom, graviditet i första trimestern, långvarig 

njursjukdom, hepatit, aids, nickelallergi och patienter som genomgått hjärtklaffsoperation. 

Akupunktur behandling av patienter drabbade av cancer och/eller befinner sig i ett palliativt 

skede är det viktigt att vara medveten om att dessa patienter är känsliga för akupunktur 

(Carlsson, 2010).  

Den vanligaste biverkningen man kan uppleva är att symtomen tillfälligt förvärras 

(Hopton, & MacPhersons, 2010). Dåsighet, trötthet, yrsel, svettningar, illamående och diarré 

är andra vanliga biverkningar. Pneumotorax och perforationer av andra inre organ; infektioner 

såsom hepatit orsakade av bristande hygienrutiner, är ovanliga men allvarliga biverkningar 

(SBU, 2006). 
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Relevanta begrepp 

Placebo 

Enligt SBU (2006) kan nålarna placeras subkutant vid sidan om akupunkten vid en placebo 

behandling. Placebobehandling går inte att särskilja från riktig akupunkturbehandling och 

brukar ges i forskningssyfte för att mäta effekt. Begreppet placebo innebär ”inom medicinen 

benämning på något som används i en behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon reell 

biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymtom” (Nationalencyklopedin, 

2011). 

Traditionell behandling 

Traditionell behandling eller även kallad standardbehandling avser behandling som vanligtvis 

används inom skolmedicinen för att lindra symtom vid långvarig smärta. Exempel på sådan 

medicinsk behandling är bland annat antiinflammatorisk farmaka, så kallade NSAID preparat, 

narkotikaklassade smärtstillande preparat som opoider och opoidliknande preparat, 

glukokortokoider som verkar inflammationshämmande samt fysioterapi. 

Holistiskt förhållningsätt 

Vårdvetenskapens grund ligger i ett holistiskt förhållningssätt, vilket innebär att människan 

ses som en helhet, en samverkan mellan kropp, själ och ande. Att vårda utifrån detta 

perspektiv innebär att sjuksköterskan och vårdtagaren integrerar egenvård och självansvar i 

individens liv med sjuksköterskans kunskap, erfarenhet och intuition för att uppnå optimal 

hälsa hos människan (Fountouki & Theofanidis, 2009). 

Långvarig smärta  

Smärta definieras som ”En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan” (Eshkevari 

& Heath, 2005). Långvarig smärta är det smärttillstånd som håller i sig längre än tre till sex 

månader efter vävnadsskadans förväntade läkning (SBU, 2006). Skillnaden mellan akut och 

långvarig smärta är att den akuta har en funktion i att försöka skydda vävnader från skada, 

men när smärta övergår till långvarig har funktionens förmåga försämrats och förändringar 

har uppstått i det perifera och centrala nervsystemet. Smärtan har då utvecklats från symtom 

till ett syndrom, som orsakar lidande för individen (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

Vanliga långvariga smärttillstånd är bland annat smärta i huvud, knä och ländrygg (Hopton & 

MacPherson, 2010).  
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Den biopsykosociala modellen är ett försök att sammanställa smärtans komplexitet och få 

en djupare förståelse för olika faktorer samt hur dessa samverkar till uppkomsten av långvarig 

smärta. Individuella faktorer som kön och ålder, psykologiska faktorer som depression och 

missbruk och arbetsrelaterade faktorer som ergonomi och arbetsmiljö kan enligt denna modell 

ha en påverkan på uppkomst av långvarig smärta (SBU, 2006).  

 Den traditionella medicinen erbjuder framförallt farmaka i form av opioider, steroider och 

NSAID preparat. Nackdelen med dessa är att individen utvecklar en ökad toleransnivå vilket 

kan leda till ökat medicinintag och biverkningar. Enligt Carlsson (2010) svarar endast en 

tredjedel till en fjärdedel av denna patientgrupp som är drabbade av långvarig smärta på 

farmaka.  

Smärtans fysiologi 

Smärtreceptorer - nociceptorer som befinner sig perifert kan aktiveras av mekanisk, kemisk 

och termisk stimulering. Via noceiceptorerna registreras stimulering och smärtimpulsen 

transporteras till ryggmärgens bakhorn via afferenta nervtrådar, a-delta och C-fibrer. A- delta 

fibrerna har ett myelinskikt och förmedlar snabbt smärtsignalen vidare till hjärnan. C-fibrerna 

saknar myelinskt skikt och förmedlar därför smärtstimuli långsammare.  I bakhornet överförs 

signalen till Thalamus, och förs bland annat vidare till sensoriska cortex och limbiska 

strukturer (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

När smärta vid vävnadsskada har övergått till långvarig ökar känsligheten för inkommande 

nervsignaler i ryggmärgens bakhorn. Aktiviteten i bakhornet ökar, vilket leder till att 

smärtupplevelsen förstärks. En annan fysiologisk process är central sensitisering som innebär 

att upplevelsen av smärtan förstärks i centrala nervsystemet och leder till längre varaktighet 

även vid andra smärttillstånd än vävnadsskada (SBU, 2006). 

Dimensioner av smärta  

Förutom den fysiska påverkan smärtan kan ge upphov till, finns även psykologiska och 

själsliga faktorer att ta hänsyn till (Haegerstam, 2008). Smärta är alltid en subjektiv 

upplevelse och kan framkalla rädsla och ångest hos den drabbade (Andersson, 2010). Vid 

långvarig smärta påverkas individen emotionellt, fysiskt, psykiskt och psykosocialt 

(Eshkevari & Heath, 2005). Existentiella tankar och funderingar är även faktorer som kan 

påverka (Haegerstam, 2008).  

Oavsett typ av smärta orsakar det lidande hos individen. Enligt Wiklund (2003) beror en 

typ av lidandet: sjukdomslidandet på fysiska symtom och dess konsekvenser. Bland annat kan 
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individen känna sig begränsad i det dagliga livet. Denna typ av lidande har en stark koppling 

till livslidandet. Detta lidande innebär att individens egna värde och identitet kan upplevas 

som hotat. Tankar om livet och döden aktualiseras och kan ge upphov till känslor som ångest 

och rädsla. Vårdlidande orsakas av både direkta och indirekta orsaker, exempelvis felaktig 

diagnos och behandling men även vid en otilfredställande vårdrelation, där patienten upplever 

kränkning eller att vara förbisedd. 

Smärtan och lidandet som kan bli en följd förefaller vara ett komplext problem då 

människan påverkas i sin helhet. Exempelvis kan den fysiska smärtan ofta leda till psykiska 

förändringar hos individen, såsom trötthet, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Detta kan i sin 

tur leda till nedsatt funktion och isolering och på så vis kan existentiella funderingar väckas. 

Enligt Börsbo, Peolsson och Gerdle (2009) har långvarig smärta och ångest och depression ett 

starkt samband, och medför en negativ effekt på individens livskvalitet.  

Sjuksköterskans roll vid akupunktur som en omvårdnadsåtgärd 

Sjuksköterskan som vårdgivare har till uppgift att främja hälsa, förebygga sjukdom och 

ohälsa samt återställa och bibehålla hälsa utifrån människans personliga möjligheter och 

behov (Johansson & Reinhold, 1997). En omvårdnadstågärd är detsamma som Eriksson 

(2000) benämner vårdhandling. Detta innebär att vårdaren medvetet utför en förändring 

i patientens hälsoprocesser. Enligt Patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659) är 

sjuksköterskan skyldig att informera patienten om olika evidensbaserade 

behandlingsalternativ som finns. Patienten skall få möjlighet att själv besluta vilket 

alternativ som hon eller han föredrar.  

Sjuksköterskan har i sin profession kompetens att utföra specifik omvårdnad, denna 

omvårdnad kompletterar basal omvårdnad (Eriksson, 2000). Akupunktur som 

behandlingsmetod vid långvarig smärta ingår i den specifika omvårdanden, då 

sjuksköterskan behöver se till patientens individuella behov. Det krävs en djupare 

kunskap och förståelse gällande patientens sjukdom och hur den kan yttra sig i detta 

vårdande. Fokus vid en sådan behandling innefattar hela människan och inte enbart det 

fysiska smärttillståndet (Johansson & Reinhold, 1997). 

Teoretisk referensram 

Människan och hälsa 

Katie Erikssons omvårdnadsteori har valts som utgångspunkt för denna litteraturstudie. 

Människan är komplex och mångsidig och ses som en helhet av kropp, själ och ande där dessa 
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aspekter samverkar. Människan blir till genom samspel med andra människor och 

omgivningen omkring henne. Kroppen ses som en kontakt med omgivningen, och är 

förknippad med individens självbild, livshistoria och mening. Kroppen är mer än ett fysiskt 

element och vårdgivaren bör ta hänsyn till mer än den fysiska ohälsan hos människan vid 

vårdandet. Själen är den del av människan som består av individens tankar, känslor och ses 

som ett verktyg att skapa innebörd för människan. Människans ande innefattar förmågan till 

transcendens, det vill säga att individen har existentiella funderingar och reflekterar över livet 

och döden (Wiklund, 2003).  

Enligt Eriksson är människan hälsa, det vill säga att människan ständigt befinner sig i en 

tillblivelseprocess för att uppnå helhet. Hälsan är mångdimensionell och kan ses utifrån 

upplevelserna av dimensionerna friskhet, sundhet och välbefinnande. Sundhet innebär att vara 

orienterad och att individen är hälsosam. Friskhet associeras till att den fysiska kroppen fyller 

sin funktion. Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som utgår från individens livsvärld 

(Eriksson, 1997; Wiklund, 2003).  

Eriksson (1994) menar att lidande är när individen upplever en förlust, både i bildlig och 

konkret bemärkelse. Lidandet är en kamp, där individen kämpar för att vinna tillbaka sin 

förlorade identitet eller förlust. Enligt Erikssons teori är även hoppet av central betydelse och 

kommer från tron, och är kopplat till upplevelsen av utveckling och bidrar till ökad hälsa hos 

individen (Wiklund, 2003). 

Sjuksköterskans roll och vårdandet  

Enligt Eriksson (1997) är vårdandet ett naturligt mänskligt beteende. Caritasmotivet är 

vårdandets kärna och består av tro, hopp och kärlek vilket är det som motiverar vårdandet. 

Det som får människan att vilja vårda är mellanmänsklig kärlek, medlidande och 

barmhärtighet. Man bär ett ansvar för sina medmänniskor och vill dem väl. Vårdandet 

omfattar hela människan, det vill säga kropp, själ och ande. Ansa, leka och lära är sättet att 

vårda enligt Eriksson (1997). Ansa innebär att sjuksköterskan som vårdgivare renar och när 

människan både fysiskt, psykiskt och andligt. Exempelvis kan det handla om hjälp med 

personlig hygien som att hjälpa människan att uttrycka känslor och funderingar. Genom att 

leka får människan möjlighet att ge uttryck för sina önskningar och ger tillfredställelse även i 

svåra situationer. Lärandet möjliggör förändring och utveckling i människans hälsoprocess 

samt att det är ett samspel med andra (Eriksson, 1997).  

 



 
 

9 (26) 
 

 

Att vårda är att ansa, leka och lära, att fungera i tro, hopp och kärlek (Eriksson, 1997, s 9). 

 

Enligt Eriksson måste vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient vara god för 

en välfungerande vårdprocess. Det är av betydelse att en ömsesidig respekt skapas och 

att tillit och förtroende för sjuksköterskan får växa fram. Relationen syftar till att stödja 

patienten kontinuerligt i dennes hälsoprocess, bland annat genom att bekräfta patienten 

som en unik individ (Eriksson, 2000).  

Sjuksköterskans främsta uppgift som vårdgivare är att främja individens hälsa och 

lindra lidande. Detta genom att patienten får berätta om sitt lidande, för att 

sjuksköterskan ska få möjlighet att förstå patientens lidande och livshistoria. 

Problematisering 

Med dagens kunskap är det svårt att hitta en effektiv behandling vid långvarig smärta (SBU, 

2006). Därmed är det av stor vikt att ta till vara på de metoder med påvisad evidens som finns. 

Det är sjuksköterskans huvudsakliga ansvar att lindra lidande och informera patienten om 

behandlingsmöjligheter. Det är av intresse att se hur patientgruppen upplever och svarar på 

behandlingsformen. Akupunktur som behandlingsmetod kan även vara ett alternativ i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete då den vilar på en holistisk människosyn och ser till 

smärtans olika dimensioner.  

Syfte 

Undersöka och beskriva patienters upplevelse av akupunktur som omvårdnadsåtgärd hos 

patienter med långvarig smärta. 

Metod  

Studien är en litteraturöversikt som bygger på kvalitativa och kvantitativa data. En 

litteraturstudie innebär att redan befintlig forskning inom ett visst område studeras för att 

sammanställa kunskap inom området (Friberg, 2006). Materialet som samlades in bestod av 

12 artiklar.  

Datainsamling och urval  

Materialet hämtades från databaserna Cinahl, Medline, och AMED. Cinahl valdes som 

förstahandskälla på grund utav det stora utbudet av vårdvetenskapliga artiklar, samt att den 

även innehåller artiklar inom sjukgymnastik och arbetsterapi vilka är relevanta för 

ämnesområdet. Medline är en databas med inriktning mot medicin, omvårdnad och 

odontologi. Denna användes för att få tillgång till ett större antal artiklar då kvalitativ 



 
 

10 (26) 
 

 

forskning inom området är en aning begränsat. AMED är en referensdatabas som fokuserar på 

artiklar inom den alternativa medicinen (Forsberg & Wengström, 2003), detta var relevant då 

akupunktur räknas till dessa metoder. 

I resultatet behandlas sju kvalitativa artiklar, vilka undersöker deltagares upplevelser av 

akupunktur. Fem kvantitativa studier är även inkluderade, vilka mäter patientens upplevelse 

och effekten av akupunktur vid långvarig smärta. I artiklarna jämförs akupunktur med 

exempelvis traditionell medicin och placebo. 

Val av sökord  

Nyckelorden som använts är chronic pain och acupuncture, på grund av att det ger ett brett 

sökresultat inom det valda ämnesområdet. Under sökprocessens gång valdes fler sökord 

complementary, patient, patient experince, lived experience, qualitative, nurses attitudes, 

nurse experiences och experience för att underlätta sökning av kvalitativ data. Sökord som 

användes men inte gav några relevanta träffar var nurse, perception, interview, testimony, 

opinion, sentimens, perspective, complementary therapies, nursing, caring och assesment. 

Sekundärsökning användes vid en artikel, detta genom att söka på författarens namn vars 

tidigare studie använts. 

Urvalskriterier 

Underlag för studien har enbart bestått av vetenskapliga artiklar från tidskrifter. Vid samtliga 

sökningar avgränsades artiklar med peer review. Artiklarna söktes alla i full text förutom en 

och är från år 2000 och framåt. Vid datainsamling var ett annat krav att studierna skulle vara 

skrivna på engelska, artiklar från hela världen inkluderades. 

Artiklar som valdes bort var de som studerade smärta som inte var av långvarig art, 

undersökningar med deltagare under 14 års ålder och artiklar som var orelevanta för syfte och 

problemformulering. Då studiens syfte är att belysa patientupplevelse av akupunktur som en 

omvårdnadåtgärd har kvantitativa artiklar i viss mån valts bort.  

Analys 

Metoden är en innehållsanalys, vilket innebär att författarna har strukturerat data på ett 

systematiskt och stegvist sätt för att urskilja tydliga mönster och teman i texterna för att 

identifiera företeelser (Forsberg & Wengström, 2008). Vid analys av kvalitativ och kvantitativ 

data analyseras dessa för sig, då fokus är olika. Detta ger dock en bredare överblick av 

kunskapsområdet på grund av de två olika perspektiven samt att perspektiven ger olika 

kunskap om företeelsen (a.a.).  
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Arbetet har analyserats med inspiration av Fribergs (2006) tillvägagångssätt. Där det första 

steget utgörs av att läsa igenom artiklar. Första utgallringen vid informationssökningen 

skedde genom att endast välja de artiklar vars rubrik kändes relevanta. Efter detta lästes 

samtliga artiklars abstrakt igenom, och en del valdes bort. De resterande artiklars fullständiga 

text lästes igenom ett antal gånger för att få en helhetsbild av materialet. Dessa delades sedan 

upp i olika grupper, beroende på artiklarnas relevans och om de var kvantitativa eller 

kvalitativa. De som visade sig vara orelevant för studiens syfte exkluderades. Matriser har 

gjorts kontinuerligt under processens gång för att stapla upp materialet och på så vis 

underlätta en överblick av artiklarnas innehåll. Exempelvis skillnader och likheter i teoretiska 

utgångspunkter eller resultatets innehåll (a.a.).  

Enligt a.a. är nästa steg i processen att sammanställa informationen man valt att fokusera 

på, som i denna studie är resultaten. I de kvalitativa studierna valdes ord, meningar och 

stycken ut från texterna, såkallade meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Med hjälp av dessa kategoriserades informationen och substansen i materialet synliggjordes. I 

de kvantitativa studierna uppmärksammades det vanligast förekommande effekterna genom 

att räkna i hur många artiklar samma effekt uppnåddes.  

Etiska överväganden 

Vid litteraturstudier är det av stor vikt att författare reflekterar över urval och resultat. Detta 

innebär att artiklar använda i studien fått tillstånd av en etisk kommitté, att alla artiklar 

redovisas samt att framföra resultat oavsett om dessa stödjer författarens hypotes (Forsberg & 

Wengström, 2003).  

En viktig aspekt att vara medveten om vid datainsamling är att studier där man använt sig 

utav invecklade och svårtolkade enkätundersökningar kan minska tillförlitlighet och ge 

missvisande resultat. Ett vanligt fel vid enkätundersökning är att man inte använt sig utav 

provenkäter och tillräckligt skeptiska deltagare. Vid studier där man använt sig utav intervjuer 

som metod för att undersöka upplevelser hos deltagare är det extra viktigt med noggrann 

dokumentation för att undvika feltolkning (Forsman, 2008). Författarna har försökt hålla sig 

kritiska till det insamlade materialet och även kontrollerat att artiklarna är granskade av en 

etisk kommitté.  

Resultat 

Utifrån analysen utkristalliserades det att patienter upplevde effekter på fysiskt, psykiskt 

och själsligt plan, samt att vårdrelationen och det holistiska förhållningssättet ansågs viktigt. 
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Resultatet delades därmed in i tre huvudkategorier: upplevelsen av akupunkturen, 

vårdrelationens och det holistiska förhållningssättets betydelse och tre subkategorier under 

huvudkategorin patienters upplevelse av akupunktur. I samtliga studier var en eller flera av 

dessa begrepp utmärkande i resultatet, vilket svarade på studiens syfte. 

Patienters upplevelser av akupunktur 

Fysiska 

Majoriteten av patienterna i studierna upplever att akupunktur har en fysisk smärtlindrande 

effekt vid långvarig smärta. Oberoende av huruvida individen erhållit placebo eller beprövad 

akupunktur uttrycktes förbättring av smärtsymtomen, dessa effekter höll dock i sig längre för 

de individer som erhållit beprövad akupunktur (Witt, Brinkhaus, Reinhold & Willich, 2006; 

He, Höstmark, Vierested & Medbö, 2005). Det framkom att vid tillstånd som huvudvärk och 

osteoporos upplevdes behandlingen ge god smärtlindring (a.a.; a.a.; Paterson & Britten, 

2003). Då smärtan lindrades ökade den kroppsliga funktionen, såsom ökad rörelseförmåga. 

Deltagare som erhöll placebo visade en liten förbättring angående smärta och funktion. 

Delatagare som erhöll akupunktur eller individanpassad akupunktur visade på god 

smärtlindring i jämförelse med kontrollgruppen (Lathia, Jung & Chen, 2009). Smärtans 

karaktär förändrades i positiv riktning både gällande frekvens och smärtintensitet enligt 

deltagarna (Silver Highfield, Laufer, Schnyer, Kerr, Thomas & Wayne, 2006). Effekten av 

akupunktur var varierande mellan deltagare, för flertalet förbättrades smärtproblematiken, för 

vissa skedde dock ingen förändring. 

Enligt He m.fl. (2005) och Paterson och Britten (2004) studier uttrycktes även en 

förbättrad sömnkvalitet bland deltagarna. En deltagare upplevde försämring av sina symptom 

efter behandling. Skillnaden mellan olika individers upplevda förbättring var stor och vissa 

upplevde bot från sina besvär (Paterson & Britten, 2003; Paterson, 2007). 

 En känsla av avslappning var vanligt förekommande bland deltagare efter behandling och 

starkt associerat med viljan att fortsätta behandling. För de som upplevde negativa reaktioner 

övervägde fördelarna nackdelarna (Hopton, Thomas & MacPherson, 2010).  

 

I could feel it draining, it drained me, well, I just could feel the draning sensation and I felt 

drained for about three days afterwards. But it took the pain away, but I could walk. I found that I 

could walk better. But, um, then it all went back to normal (Paterson & Britten, 2004, s 798). 
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I två studier framgick det att akupunktur behandlingen ledde till läkemedelsreduktion (Silver 

Highfield, m.fl., 2006; Paterson, 2007). En deltagare som tidigare känt oro över bieffekter av 

läkemedelsintag, kunde minska konsumtionen och upplevde därmed akupunktur som en 

långsiktig lösning (Paterson & Britten, 2004). I en studie visade det sig att deltagare upplevde 

en större effekt vid akupunktur än vid traditionell läkemedelsbehandling (Witt, m.fl., 2006; 

Paterson, 2007; Scharf,m.fl., 2006).  

Den vanligaste förekommande negativa effekten deltagare uttryckte var en tillfällig 

förvärring av de symtom man sökt behandling för, detta i form av ökad smärta (Paterson & 

Britten, 2003; Hopton, Thomas & MacPherson, 2010; Conboy, Quilty, Kerr, Shaw & Wayne, 

2008). Andra upplevde endast små förbättringar eller återkommande besvär efter avslutad 

behandling och kände en besvikelse över behandlingsresultat (Hopton, Thomas & 

MacPherson, 2010). 

Biverkningar som rapporterades var huvudvärk, illamående, svaghet, trötthet och hematom 

vid insticksställen (Paterson, 2007; Paterson & Britten, 2003). I studierna redovisas inga 

livshotande komplikationer, den mest allvarliga komplikation som funnits i litteraturen var två 

fall av pneumothorax, där tillståndet i ett av fallen krävde sjukhusvård (Witt, m.fl., 2006).  

Psykiska 

Upplevelsen av ökad styrka och energi var en vanlig effekt efter varje behandlingstillfälle 

(Paterson & Britten, 2003; 2004; Griffiths & Taylor, 2005). Detta bidrog till en känsla av 

uthållighet, självkontroll och ett större lugn. En annan deltagare upplevde negativa effekter av 

behandlingen, bland annat känsla av utmattning och trötthet. Individen upplevde 

behandlingen som otillfredsställande och att besvären hon sökt för fortskred (Paterson & 

Britten, 2003). 

Upplevelsen av en ökad energinivå efter behandling var förknippat med bättre humör och 

en upplevelse av stressreduktion (Conboy, m.fl., 2008). 

 

Brenda: And yeah sort of, you obviously feel relaxed afterwards and I don’t know you just seem 

boosted. And you get on with the next month.  

C: Mmm. Mmm. Boosted like? 

Brenda: Energy-wise and that and the next few days full of life and things and it sort–of keeps you 

going (Paterson & Britten, 2003, s 675).  
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  I Paterson och Britten (2003), (2004); Conboy, m.fl. (2008); Silver Highfield, m.fl. (2006) 

och Griffiths och Taylor (2005) studier framkom det att känslan av välbefinnande och 

tillfredställelse var en utmärkande effekt efter behandling, och upplevdes som behaglig och 

njutningsfull. I vissa fall valde deltagare att fortsätta behandling för de positiva 

bonuseffekterna såsom en ökad känsla av välbefinnande och lugn. En deltagare kände ingen 

tillfredställelse varken på ett fysiskt, psykiskt eller själsligt plan och återgick till den 

biomedicinska behandlingen (Paterson & Britten, 2004). He, Höstmark, Veiersted och Medbö 

(2005) studie visade på att känslor som irritation och ångest reducerades hos både test och 

kontrollgrupp. Resultatet visade på att de deltagare som led av en depression i samband med 

smärtproblematiken upplevde förbättring. Effekten höll i sig hos akupunkturgruppen i upp till 

tre års tid medan effekten avtog hos kontrollgruppen. Upplevelsen av välbefinnande befann 

sig på en högre nivå i akupunkturgruppen både under behandling och vid en sex månaders 

uppföljning. 

Psykisk trötthet och uttömmande av energi upplevdes av vissa som en negativ effekt av 

behandlingen (Paterson & Britten, 2003, 2004). En deltagare rapporterade svårigheter att 

fokusera på sina arbetsuppgifter efter behandling (Griffiths & Taylor, 2005). 

Själsliga 

I de kvalitativa artiklarna framkom att behandling med akupunktur bidrog till en personlig 

utveckling hos individen. Det innefattade en djupare förståelse för bland annat 

sjukdomstillståndet och för hur kropp och själ samverkar (Paterson & Britten, 2004, 2003; 

Paterson, 2007 & Conboy m.fl., 2008). Detta ledde till många deltagares delaktighet och att 

ansvaret för den egna hälsan ökade (Paterson & Britten, 2003). 

 

She said all you glands, all your energies, all of that, she said everything, it’s all connected, you 

know if you see it as one whole thing we`ll treat the whole thing and that, and I knew then that I’d 

gone to the right place because that was how I felt, you know, it needed to be approached 

(Paterson & Britten, 2004, s 797). 

 

Under behandlingens gång uttryckte deltagare förändring i de personliga målen (Paterson 

& Britten, 2003), exempelvis då den första åkomman upplevdes förbättrad eller botad så 

påbörjades behandling för annan åkomma eller i förebyggande syfte för att upprätthålla en 

god hälsa (Gould & MacPherson, 2001).  



 
 

15 (26) 
 

 

I Patersons och Brittens (2003) undersökning beskrev deltagare att 

akupunkturbehandlingen förändrat deras självmedvetande, självförtroende, självacceptans och 

det egna ansvaret för sin hälsa förändrats i positiv riktning och detta associerades med den 

nya förståelsen för att kropp och själ samverkar. Förändring i dessa karaktärsdrag bidrog till 

en upplevd stärkt social identitet (Paterson & Britten, 2004) och större socialt engagemang 

(Silver Highfield, m.fl., 2006). I en kvantitativ undersökning mättes livskvaliteten, hos ett 

stort antal individer, resultatet visade på signifikanta förbättringar i de grupper där akupunktur 

erhölls (Witt, m.fl., 2006). 

Vårdrelationens betydelse för patienten 

Deltagarna uttryckte att vårdrelationen har stor betydelse för behandlingens resultat (Griffiths 

& Taylor, 2005; Conboy, m.fl., 2008; Paterson & Britten, 2003, 2004; Silver Highfield m.fl., 

2006 & Paterson, 2007). Egenskaper som deltagarna uppskattade hos respektive vårdgivare 

var bland annat att denne upplevdes som stödjande och hjälpsam (Conboy m.fl., 2008). Ett 

empatiskt och icke dömande förhållningssätt och att befinna sig på en jämställd nivå var andra 

betydelsefulla karakteristika hos sjuksköterskan som vårdgivare. Tillit, förtroende och att 

inneha en försiktighet i både sätt och beröring samt ha lätt till samtal var andra viktiga 

faktorer för en god vårdrelation, ett upplevt genuint intresse för individen som helhet beskrevs 

viktigt (Paterson & Britten, 2004; Paterson, 2007).  

 

Because she seems to be there for you. She’s on your side. She’s not judging in any way. And 

she’s not, superior isn’t the right word, um, she’s on an equal footing if you like. She’s not making 

any judgements (Paterson & Britten, 2004, s 796). 

 

Enligt Paterson och Britten (2004) och Conboy m.fl. (2008) upplevde samtliga deltagare 

att vårdgivarens tilltro till behandling var av stor vikt, samt att förklaring av diagnos och 

förståelse för individens problematik var viktigt. Detta berodde på tidigare oklarhet kring den 

medicinska diagnosen och behandlingen. Samtalen kändes stärkande och att prata med någon 

som var där endast för dem var en ny och uppskattad upplevelse. Negativa upplevelser av 

vårdrelationen har påvisats då en deltagare upplevde vårdgivaren som oengagerad och 

stressad, gav för lite information samt att dialogen uttrycktes som otillfredsställande. 

Stämningen upplevdes som kall, klinisk och obekväm för deltagaren (Paterson & Britten, 

2004). 
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 Information upplevdes av deltagarna som en viktig komponent i vårdrelationen. Vid god 

information stärktes relationen medan den försvagades vid otillräcklig information (a.a.). I 

Patersons (2007) studie uttryckte flertalet deltagare att de önskade mer information än vad de 

erhöll under behandlingens gång. 

Holistiska förhållningssättets betydelse för patienten 

Deltagare kände sig frustrerade och förvirrade på grund av att den traditionella medicinen inte 

kunde leva upp till deras förväntningar. De uttryckte att de under tidigare erfarenheter fått 

dålig information om sjukdomstillstånd, orsak till symptom, diagnos, behandling samt 

otillfredsställande behandlingsresultat (Conboy, m.fl., 2008; Paterson & Britten, 2004; 2003).  

 Flertalet av deltagarna la stor vikt vid den individbaserade behandling som används vid 

akupunktur (a.a.). Bland annat uppskattades den grundliga bakgrundsanamnesen och att 

vårdgivaren upplevdes vara intresserad av individens historia. Flera deltagare uppskattade att 

fokus låg på helheten och inte på symtomen (Paterson & Britten, 2004; Griffiths & Taylor, 

2005).  

   

It was much more for the whole person and make…helping you and your body to cope with it self 

so to speak. And I could really relate to that. I mean, I could understand what he was talking about 

there and, and I felt very much that that was happening to me even though I’d gone about the 

migraine. I felt better in my self so that’s, for instance, my toe got better quickly and things like 

that, you know (Paterson & Britten, 2004, s 798). 

 

 Deltagare som inte upplevde sig sedda som en helhet uttryckte en känsla av besvikelse 

gällande både behandling och resultat (Paterson & Britten, 2004). 

Deltagarna upplevde att uppmuntran ökade delaktigheten i den egna hälsoprocessen (Conboy, 

m.fl., 2008). Bland annat genom individanpassade rekommendationer avseende diet, träning 

och vila, dessa rekommendationer upplevdes som fördelaktiga och viktiga av deltagarna 

(Paterson & Britten, 2004; Paterson, 2007). I och med att god information erhölls fick 

deltagare en djupare förståelse och intresse för det holistiska förhållningssättet. Behandlingen 

associerades med en insikt för hur kropp och själ samverkar (Paterson & Britten, 2003). Detta 

bidrog till att deltagarna mer aktivt deltog i sin hälsoprocess (Griffiths och Taylor, 2005; 

Conboy m.fl. 2008). 

Diskussion  

Resultatdiskussion 
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Resultatet visar på att akupunktur som behandlingsform vid långvarig smärta medför att 

patienter upplever effekter på fysiskt, psykiskt och själsligt plan. Resultatet visar vidare på att 

deltagare uttrycker relationen mellan de och vårdgivaren som betydelsefull och att 

helhetsperspektivet är av stor vikt. I studierna har positiva upplevelser framförallt 

rapporterats.  

I resultatet framkommer det att flertalet deltagare upplevde positiva fysiska effekter av 

behandlingen bland annat i form av smärtlindring och bonuseffekter såsom avslappning och 

ökad aktivitet på grund av förbättrad kroppsfunktion. De fysiska effekterna som framkommit i 

resultatet tolkar författarna som fördelaktigt för individer som lider av långvarig smärta. 

Dessa positiva effekter kan ha en inverkan på hoppet. 

I Erikssons teori är hoppet centralt för människans upplevelse av hälsa och dess process. 

När den fysiska smärtan reduceras kan individens hopp om sin situation stärkas och motivera 

till en sundare livshållning, vilket leder till hälsofrämjande faktorer och i sin tur leder till en 

ökad livskvalitet. Inga allvarliga bestående biverkningar rapporterades och de upplevda 

fördelarna med behandlingen övervägde nackdelarna hos majoriteten av deltagarna, vilket 

författarna anser som ett gott skäl att överväga denna behandlingsform vid behov av 

smärtlindring. Akupunktur kan användas som komplement till traditionell behandling och 

även som enskild behandling enligt aktuell forskning (Eshkevari & Heath, 2005). 

 Genom att de fysiska symtomen vid långvarig smärta mildras, kan patientens 

sjukdomslidande förminskas och hjälpa patienten att återfå den kroppsliga funktionen och 

eventuellt en förlorad identitet (Eriksson, 1994).  

De psykiska upplevelserna av behandlingen bestod till större delen av en känsla av 

välbefinnande, avslappning, ökad styrka och energi. Dessa faktorer är enligt författarna 

viktiga i främjandet av hälsa och något som uppfattades som betydelsefullt för deltagarna. 

Känslan av avslappningen bidrog till stressreduktion, vilket även ökar förutsättningarna för 

patienten att vara delaktig och närvarande i sin tillvaro. Forskning har dock även visat på 

effekter som kan ha en negativ inverkan på upplevelsen av hälsa, exempelvis en känsla av 

psykisk trötthet och utmattning och är således inte aktuell för alla patienter.  

 Resultat visade att personlig utveckling var centralt vid själsliga upplevelser. Detta 

innefattade förståelse för kropp och själ samt en stärkt relation till den sociala identiteten. 

Författarna tolkar resultatet som att den personliga identiteten stärks på grund av den 

subjektiva upplevelsen av positiv utveckling, exempelvis stärkt självförtroende och acceptans. 



 
 

18 (26) 
 

 

Eriksson betonar vikten av ett mellanmänskligt samspel för att människan ska bli till. 

Resultatet visade att på grund av ett ökat ansvar och delaktighet i den egna processen, 

utvecklade patienterna, med hjälp av vårdgivaren, självstrategier för att uppnå och bibehålla 

hälsa. Detta anser författarna kan liknas vid det som Eriksson (1997) kallar för lärandet, det 

vill säga det som möjliggör förändring och utveckling i människans hälsoprocess.  

Smärtan har olika dimensioner och då resultatet visar på subjektiva upplevelser på fysiskt, 

psykiskt och själsligt plan kan det vara fördelaktigt att använda sig utav akupunktur som 

behandlingsmetod för de individerna med långvarig smärta. Det ligger i sjuksköterskans 

ansvar att se till hela människan, oberoende av om patientens problematik är av fysisk, 

psykisk eller själslig art. Det holistiska förhållningssättet som användes vid akupunktur var 

enligt resultatet tillfredställande bland deltagarna, bland annat på grund av att 

helhetsperspektivet utgår från människans individuella behov. Författarna är av åsikten att 

individens egna ansvar och delaktighet har stor betydelse för en positiv hälsoprocess och att 

detta kan främjas av individanpassad vård såsom akupunktur. Resultatet visade på att de 

individer som upplevt att de blev vårdade som en helhet, fick en ökad förståelse samt deltog 

och ansvarade mer för den egna hälsa. Det holistiska förhållningssättet ligger till grund vid 

akupunkturbehandling och syftet är att vårda hela människan. När detta misslyckades 

uttrycktes en besvikelse och missnöje över behandlingen och behandlingsresultat. Traditionell 

behandling fokuserar på symtomlindring och bot till skillnad från akupunktur. Författarna 

anser behandlingen som nödvändig i många avseenden, men att den dock kan vara bristfällig i 

vissa fall, då smärtan av långvarig karaktär är ett svårkontrollerat och komplext problem. 

Resultatet tyder även på missnöje bland deltagarnas tidigare erfarenheter vid traditionell 

behandling. 

Enligt Wiklund (2003) är syftet med vårdandet att stödja patientens hälsoutveckling. Det 

framgick i resultatet att faktorer som påverkar vårdrelationen negativt är att vårdaren är svår 

att samtala med, oengagerad och frånvarande. En otillfredsställande vårdrelation leder ofta till 

slitningar och med tiden kan ett onödigt vårdlidande uppstå och försämra hälsan för patienten 

på samtliga plan. Ytterligare faktorer som påverkar är om patienten upplever att den erhåller 

otillräcklig information, då relationen påverkades i negativ bemärkning och tillit och 

förtroende gått förlorat. Detta är viktigt att sjuksköterskan har i åtanke då hon enligt a.a. 

(2003) ska fungera som en trygg bas för patienten. Patienten är expert på sin egen smärta och 
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välbefinnande och sjuksköterskan ska finnas där och delge patienten den specifika kunskap 

hon besitter, bland annat angående information kring sjukdom och behandlingsalternativ.  

Fem studier jämförde akupunktur med placebo och kontroll grupp. I flertalet av dessa 

artiklar fann man ingen utmärkande skillnad som kunde mätas från de olika grupperna. Detta 

väcker funderingar kring hur stor betydelse vårdrelationen har för att främja en människas 

hälsa.   

Enligt Eriksson är det i vårdrelationen, i samspelet med andra som vi kan växa. Det tyder på 

att relationen mellan sjuksköterskan som vårdgivare och patienten är av vikt för vårdandet.  

Författarna anser att akupunkturbehandling är av medicinsk typ, då nålstimulering startar 

fysiologiska processer i kroppen, men att den är en omvårdnadsåtgärd då den utgår från det 

holistiska förhållningssättet. Om man inte ser till hela människan blir omvårdnadsåtgärden 

uppgiftsbaserad och detta gäller även vid akupunktur. När behandlingen utförs utifrån dess 

grundtanke finns utrymme för sjuksköterskan att vårda utifrån Erikssons teori om att ansa, 

leka och lära för att patienten skall uppnå en högre grad av hälsa där dimensionerna friskhet, 

sundhet och välbefinnande beaktas. Behandlingen har ett gynnsamt inflytande på människan 

då den enligt resultatet inverkar på smärtans olika dimensioner, vilket bidrar till ökat 

välbefinnande och livskvalitet.  

Akupunktur är enligt resultatet och befintlig forskning en säker, beprövad och 

evidensbaserad metod, med sällan förekommande allvarliga biverkningar. Medan farmaka 

som används vid traditionell behandling utav långvariga smärtillstånd kan orsaka allvarliga 

komplikationer och lidande för individen, exempelvis missbruk och andningsdepression 

(Flemming, Rabago, Mundt & Flemming, 2007). Som vid andra metoder svarar individer 

olika på behandlingen och trots god respons hos patienter i artiklarna som har analyserats, är 

detta en behandlingsmetod som inte passar alla.  

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva och undersöka patienters upplevelse av 

akupunkturen när den används som en omvårdnadsåtgärd vid långvarig smärta. För att få en 

bredare överblick av befintlig kunskap och forskning gällande intresseområdet valdes 

litteraturstudie som metod (Friberg, 2006).  

Patientens subjektiva upplevelse av akupunktur vid långvarig smärta har varit centralt 

under arbetsprocessens gång. Både kvalitativa och kvantitativa data har använts. I det 

kvalitativa materialet har den subjektiva helhetsupplevelsen av akupunktur beskrivits och 
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deltagare har uttryckt de delar av behandlingen som har varit betydelsefull för dem. Det 

kvantitativa materialet har till största delen fokuserat på fysiska effekter som smärtlindring 

och rörelsefunktion. Psykiska och själsliga aspekter har undersökts i form av enkäter i de 

kvantitativa artiklarna.  Det kvalitativa och kvantitativa materialet analyserades var för sig, 

men författarna anser att det var godtagbart att sammanställa resultaten tillsammans, då detta 

gav en djupare kunskap kring fenomenet. 

Författarna valde att utforska akupunktur i förhållande till långvarig smärta, då smärta i sig 

skulle ha varit ett alltför brett område.  

Sökorden har varit relevanta för studien enligt författarna och har avgränsat sökresultaten, 

vilket har underlättat genomgången av artiklarna. Sökordet chronic pain valdes på grund av 

dess tydliga betydelse och att det under en lång tid varit den definition som använts.  Då det 

inte funnits resurser till hands för översättning från olika språk, har artiklar skrivna på 

engelska varit ett kriterium. Författarna begränsade sig ytterligare genom att välja studier med 

deltagare från 14 års ålder och uppåt, då långvarig smärta inte är vanligt förekommande bland 

barn, samt att det kan vara en skillnad i hur de uppfattar och uttrycker smärtupplevelser. Då 

det råder skepticism kring behandlingsformen har författarna medvetet uteslutet vetenskapliga 

artiklar som är publicerade innan år 2000. Detta är på grund av att författarnas intention med 

studien var att presentera den senaste befintliga forskningen inom området. Ytterligare 

begränsning gjordes under arbetets gång då material som beskrev deltagares förväntningar 

och upplevelse innan och under behandling valdes bort, på grund av att materialets omfattning 

var för stort för de resurser som fanns.  

I efterhand menar författarna att det hade varit fördelaktigt att vara mer noggrann i 

arkivering av material då det hade varit tidssparande. Gällande litteraturöversikter kan det 

uppstå svårigheter att finna ett gott antal relevanta artiklar för studiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2003), vilket till en början var ett problem som sedan eliminerades då fler sökord 

utformades.  

Slutsats  

Författarna drar slutsatsen av resultatet att fler studier bör genomföras då det är oklart om en 

fysisk smärtlindring uppnås vid akupunktur, då inga signifikanta skillnader sågs hos de som 

erhöll placebo och akupunktur. Under arbetsprocessen har författarna uppmärksammat att det 

finns ett behov av kvalitativa studier som belyser patientens subjektiva upplevelser av 

akupunkturbehandling och dess effekter. Detta på grund av att smärta är komplext och 
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subjektivt samt att betydelsefulla faktorer, såsom vårdrelationen, kan vara olämpliga att mäta 

kvantitativt.  

Alltfler människor söker sig till komplementära behandlingsmetoder, däribland till 

akupunktur (Johansson & Reinhold, 1997). Författarna anser att det är av stor vikt att denna 

metod ges större utrymme och uppmärksamhet. På grund av att den är evidensbaserad och 

visar på gott resultat bör akupunktur utövas mer frekvent inom den svenska sjukvården. 

Slutligen drar författarna slutsatsen att ovanstående faktorer motiverar att denna behandling är 

en lämplig omvårdnadsåtgärd vid långvarig smärta. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl Patient 

experience 

AND pain 

60 1  

1. Acupuncture as a complex 

intervention: A holistic model 
Cinahl Chronic pain, 

acupuncture 

92 2  

1. Willingness to try acupuncture 

again: reports from patients on 

their treatment reactions in a low 

back pain trial. 

2.A qualitative analysis of 

adolescents experiences of active 

and sham Japanese- style 

acupuncture protocols 

administered in a clinical trial. 

AMED Chronic pain 

AND 

acupuncture 

73 2 

1. Adolescent endometriosis-

Related pelvic pain treated with 

acupuncture: two case reports. 

2. Patient Perspectives on 

outcomes after treatment with 

acupuncture 

Sekundärsökning Paterson AND 

acupuncture 

17 1.Acupuncture for people with 

chronic illness: Combining 

Qualitative and Quantitative 

Outcome assessment 

Cinahl Chronic pain, 

patient, 

acupuncture 

51 1 

1. Efficacy effectiveness safety 

and costs of acupuncture for 

chronic pain- results of a large 

research initiative. 

Medline Acupuncture, 

chronic pain, 

patient. 

86 3 

1. Efficacy of Acupuncture as a 

Treatment for Chronic Shoulder 

Pain. 

2.Acupuncture and Knee 

Osteoarthritis – A Three- Armed 

Randomized Trial. 

3. Patients experiences of 

Western-style acupuncture: the 

influence of acupuncture `dose`, 

self- care strategies and 

integration. 

Cinahl nurse 

experience 

AND 

3 1. 

Informing nurses of the lived 

experience of acupuncture 
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acupuncture treatment: a phenomenological 

account. 

Cinahl chronic pain 

AND 

acupuncture 

AND effect 

37 1 

Effect of intensive acupuncture 

on pain-related social and 

psychological variables for 

women with chronic neck and 

shoulder pain -an RCT with six 

month and three year follow up. 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Paterson, C. & 

Britten, N. 

Acupuncture as a 

Complex 

Intervention: A 

Holistic Model 

2004, UK, The 

journal of 

alternative and 

complementary 

medicine. 

Att undersöka deltagares 

upplevelse och effekt 

utav 

akupunkturbehandling. 

En kvalitativ studie där 

man använde jämförande 

metod, genom grounded 

theory. 23 deltagare 

valdes ut efter kriterierna: 

ingen tidigare erfarenhet 

av akupunktur och 

hälsoproblem som varat 

under minst 6 månader. 

Deltagarna intervjuades 

tre gånger under 

behandlingsperioden och 

baserades på en 

intervjuguide som 

innehöll öppna frågor. 

Intervjuerna var mellan 

Svaren kategoriserades. Deltagarna 

beskrev en terapeutisk relation till 

sin behandlare, denna relation 

innehöll tillit och förtroende och var 

ett resultat av behandlarens icke 

dömande inställning. Detta ledde till 

en känsla av att vara på samma 

våglängd och lättsamhet. vissa 

deltagare hade stort behov av att 

behandlaren förklarade vad denne 

tänkte och tyckte. Detta på grund av 

att den biomedicinska diagnosen var 

oklar för dem. 
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50 – 90 minuter långa, 

inspelade och 

transkriberades. 

Paterson, C. Patients 

experiences of 

Western- style 

acupuncture: the 

influence of 

acupuncture 

`dose`, self- care 

strategies and 

integration 

2007, UK Journal 

of Health Services 

Research. 

Att undersöka patienters 

upplevelse av processen 

och resultatet av 

västerländsk akupunktur 

vid kroniska åkommor. 

Samt använda resultatet 

som information i den 

brittiska sjukvården. 

Kvalitativ studie, med 

jämförande metod. 

Deltagare fick genomgå 

två intervjuer, en fyra 

veckor efter 

behandlingsstart och den 

andra fyra månader 

senare. Deltagare 

intervjuades i hemmet, 

spelades in på band och 

materialet 

transkriberades. 

Intervjuerna inleddes 

med öppna frågor för att 

öppna upp det som 

patienten upplevde som 

viktigt. Urvalet bestod av 

Deltagarnas upplevelser varierade 

beroende av den ”dos” de erhöll, 

strategier för egenvård samt 

relationen till behandlare. 

Majoriteten upplevde dock total 

eller delvis lindring av 

smärtsymptomen, samt reducerade 

sitt medicinintag. Vissa patienter 

var däremot besvikna över 

behandlingen och rapporterade 

komplikationer som smärta efter 

behandling. Huvudvärk, illamående 

och svaghet. 
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patienter som led av 

måttlig till svår kronisk 

smärta som var resistant 

till konventionell 

medicinering. 

Gould, A & 

MacPherson, 

H. 

Patient 

perspectives on 

outcomes after 

treatment with 

acupuncture 

 

2001, UK, Journal 

of alternative and 

complementary 

medicine. 

Undersöka 

patientupplevelse efter 

behandling med 

akupunktur. 

Studien består av en 

kvantitativ del där 

deltagare fick fylla i ett 

frågeformulär och en 

kvalitativ del där man 

intervjuar vissa av 

deltagarna om de mindre 

fysiska upplevelserna. 

Intervjuerna spelades in i 

hemma hos deltagarna. 

77 av de 132 patienter 

som erhöll formulär 

deltog i studien. 

Patienter med fysiska hälsoproblem 

rapporterade stora livsförändringar 

ibland annat i attityd till sin hälsa. 

Resultaten visar på att deltagare 

upplevde holistiska fördelar med 

akupunkturbehandlingen, samt att 

67% upplevde definitiva 

förändringar i sitt hälsotillstånd. 

Silver 

Highfield, E., 

Adolescent 

Endometriosis-

2006, USA, The 

Journal of 

Att undersöka om 

akupunktur är en 

Kvalitativ/kvantitativ 

metod. Studien bygger på 

Deltagare 1: Skattade sin 

bäckensmärta mellan fem och åtta 
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Laufer, M., 

Schnyer, R., 

Kerr, C., 

Thomas P. & 

Wayne, P. 

Related Pelvic 

Pain Treated with 

Acupuncture: 

Two Case 

Reports. 

Alternative and 

Complementary 

Medicine. 

användbar 

behandlingsmetod vid 

diagnosen endometrios 

hos unga kvinnor. 

två fallrapporter. I båda 

fallen är kvinnorna unga, 

de har drabbats av 

bäckensmärtor relaterat 

till endometrios och 

denna smärta har pågått i 

minst ett år. Deltagarna 

genomgick 9-15 

behandlingar under en 

period av sju till tolv 

veckor. Smärtan mättes 

på en numerisk analog 

skala från 1-10. 

på smärtskalan. Smärtans intensitet 

minskade till tre av tio under 

behandlingstiden. Huvudvärken, 

illamåendet och buksmärtan 

reducerades men eliminerades inte. 

Förbättringarna ledde till ett minskat 

intag av läkemedel och ingen ny 

operation utfördes. Deltagaren 

kunde delta mer aktivt i sociala 

sammanhang.  

Deltagare 2: Skattade 

bäckensmärtan mellan sju och åtta 

och ibland även tio av tio på 

smärtskalan. Deltagarens mamma 

rapporterade från ett objektivt 

perspektiv att dotterns mående 

generellt förbättrats. Vid den 13 

behandlingen rapporterade 

deltagarens mamma att dotterns 

koncentrationsförmåga hade 
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förbättrats avsevärt. Två månader 

efter avslutad behandling 

rapporterade deltagaren att hon 

sällan upplevde bäckensmärta och 

när smärtan återkom var intensiteten 

låg. Hon kunde delta i fysiska 

aktiviteter och genomgick inte några 

fler operationer. 

Paterson, C. & 

Britten, N. 

Acupuncture for 

People with 

Chronic Illness: 

Combining 

Qualitative and 

Quantitative 

Outcome 

Assesment. 

2003, 

Storbritannien och 

The Journal of 

Alternative & 

Complementary 

Medicine. 

Att undersöka hur 

deltagarna uppfattade 

behandlingens effekter 

och verkan. 

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod har 

använts. Då deltagarna 

fått delta vid tre 

intervjutillfällen under en 

sex månaders period och 

inför varje intervju 

tillfälle fått besvara 

frågor i en enkät. 23 

deltagare som var 

patienter hos åtta 

akupunktörer deltog i 

Räckvidden av behandlingens 

effekter: Två typer av förändringar 

kunde urskiljas. Effekt på själva 

symtomet och förändringar som 

innefattade hela personen. 

Förändringar av symtom: 

hälsoproblemet som varit orsak till 

behandling förbättrats i olika grad 

eller botats. En deltagare 

rapporterade att symtomen 

förvärrats. Speciellt vid huvudvärk 

verkade symtomen förändras i 



 
 

32 (32) 
 

 

studien. Gemensamt för 

alla deltagare var en 

kronisk 

sjukdomsproblematik 

som pågått i mer än sex 

månader och ingen av 

deltagarna hade tidigare 

erfarenhet av akupunktur. 

positiv riktning. Förändringar i 

energi och styrka: Deltagare 

upplevde ökade energi nivåer och 

styrka. Det associerades med större 

lugn och högre grad av 

välbefinnande. Förändringar i den 

personliga och sociala identiteten: 

Deltagare upplevde att deras 

relation till den egna kroppen och 

jaget förändrades. Vårdrelationen 

hade en viktig del i dessa 

upplevelser. Ogynnsamma effekter  

Få bieffekter rapporterades, ökad 

smärta i början av 

behandlingsperioden var den 

allvarligaste. Förändringar i 

personliga mål och förväntningar 

under tiden Några av deltagarnas 

mål förändrades inte medan andra, 

där de första symtomen 
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förbättrades, sökte fortsatt 

behandling för andra symtom. 

Conboy, L. 

Quilty, M.T. 

Kerr, C. Shaw, 

J. & Wayne, P. 

A Qualitative 

Analysis of 

Adolescents 

Experiences of 

Active and Sham 

Japanese-Style 

Acupuncture 

Protocols 

Administered in a 

Clinical Trial. 

2008, USA. The 

Journal of 

Alternative and 

Complementary 

Medicine. 

Att få en bättre 

förståelse för hur unga 

kvinnor upplever 

akupunktur behandling.   

En kvalitativ delstudie 

som med hjälp av 

slumpartat urval och 

kontrollgrupp belyser 

japansk akupunktur ur 

unga kvinnor med 

kronisk 

bäckenbottensmärtas 

perspektiv.  Sju 

kvalitativa intervjuer 

genomfördes. Innehållet 

kodades och analyserades 

med hjälp av kvalitativ 

mjukvara. Deltagarna var 

mellan 13-22 år, med 

diagnostiserad 

endometrios. Ihållande 

bäckenbottensmärta med 

Studien visade på att deltagarna 

tolererade behandlingen väl och 

även njöt av den. Behandlingen 

hade även hälsobefrämjande 

effekter. 

Deltagare som ingick i 

kontrollgruppen upplevde positiva 

effekter från behandlingen, och 

detta främst på grund av den 

givande vårdrelationen som uppstod 

mellan deltagare och utövare. 
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en intensitet mellan 2-8 

på en numerisk 

smärtskala där 10 är 

värsta tänkbara smärta.  

Ingen tidigare erfarenhet 

av akupunktur. 

Griffiths, V. & 

Taylor, B. 

Informing nurses 

of the lived 

experience of 

acupuncture 

treatment: a 

phenomenological 

account. 

2005, Australien, 

Complementary 

Therapies in 

Clinical Practice. 

Att undersöka den 

subjektiva upplevelsen 

vid 

akupunkturbehandling, 

för att sjuksköterskor ska 

få en djupare förståelse 

för patientens upplevelse 

och därmed underlätta 

för sjusköterskan att 

förklara behandlingen 

till framtida patienter 

och skapa fler 

möjligheter för 

sjuksköterskan att 

Kvalitativ metod, 

ostrukturerade intervjuer 

utfördes. Materialet 

transkriberades och 

analyserades. 20 

deltagare deltog, mellan 

25 och 55 år. 

Exklusionskriterier: 

Individer under 18 år fick 

inte delta. 

Inklusionkriterier: Att 

deltagarna bodde upp till 

50 kms radie från 

universitetet och var 

Upplevelser efter akupunktur: 

Deltagarna upplevde en djupare 

förståelse för behandlingen. En 

känsla av avslappning var vanligt. 

En deltagare upplevde olika känslor 

efter sessionerna bland annat att det 

var svårt att fokusera på 

arbetsuppgifter efter akupunktur och 

andra gånger ett att ett 

välbefinnande infann sig.  
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erbjuda? och informera 

om behandlingen.   

villiga att berätta om sina 

upplevelser kring 

akupunktur behandling. 

Witt, C., 

Brinkhaus, B., 

Reinhold, T. & 

Willich, S. 

Efficacy, 

effectiveness, 

safety and costs 

of acupuncture for 

chronic pain – 

result of a large 

research initiative. 

2006, Tyskland, 

Acupumcture in 

Medicine. 

Att utvärdera metodens 

effektivitet, verkan, 

säkerhet och kostnad. 

Kvantitativ studie. Under 

tre månaders tid 

undersöktes 304 674 

patienter hos 10 000 olika 

läkare, dessa patienter 

fick mellan sju och 

tretton 

akupunkturbehandlingar 

var. 

Undersökningen bestod 

av tre olika delstudier 

som kompenserade 

varandra i metod och 

innehåll. Den första delen 

– ART, genomfördes i 

form av en 

enkätundersökning, med 

ART – deltagare i 

akupunkturgrupper visade på goda 

resultat oberoende av 

smärtproblematik jämfört med 

gruppen som erhöll behandling först 

efter två månader. Vid jämförelse av 

akupunkturgrupp och 

kontrollgruppen visades endast stora 

skillnader vid osteoporos. Efter sex 

till tolv månader fann man inga 

skillnader mellan de grupperna. 

ARC – Undersökningen visade på 

förbättringar hos deltagarna som 

erhöll akupunktur jämfört med de 

som endast erhöll traditionell 

behandling och dessa förbättringar 

höll i sig i upp till sex månader. 
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slumpmässigt urval av 

deltagare, för att ta reda 

på akupunkturens verkan. 

Fastställandet av 

mätningarna skedde vid 

två, sex och tolv 

månader. 

Den andra delstudien – 

ARC, mätte 

akupunkturens 

effektivitet och 

kostnadseffektivitet. 

Denna delstudie bestod 

av slumpmässigt utvald 

akupunkturgrupp och 

kontrollgrupp. 

Mätningarna fastställdes i 

enkäter vid tre och sex 

månader.   

Den tredje delstudien – 

Gruppen som erhöll behandling tre 

månader senare visade liknande 

resultat. Mätningar av hälsa relaterat 

till livskvalitet var oberoende av 

diagnos signifikant högre hos 

deltagarna som erhöll akupunktur än 

i kontrollgrupperna. Akupunktur 

visade sig öka deltagarnas 

livskvalitet. 

ASH – 8,5 % av deltagarna 

rapporterade bieffekter från 

behandlingen, av dessa behövde 0,8 

% uppsöka vård.  
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ASH, mätte säkerhet vid 

akupunktur behandling.  

 

A. K. Hopton, 

K. J. Thomas, 

H. 

MacPherson. 

“Willingness to 

try acupuncture 

again: reports 

from patients on 

their treatment 

reactions in a low 

back pain trial”. 

2010, 

Storbritannien, 

Acupuncture in 

Medicine. 

Att undersöka 

deltagarnas upplevelser 

av obehag associerade 

till vanligt 

förekommande 

reaktioner vid 

akupunktur behandling 

och hur dessa påverkade 

deltagarnas vilja att 

fortsätta med 

behandlingen. 

133 deltagare, 18-65 år. 

Alla deltagare hade en 

hälsohistoria av diffus 

ländryggssmärta under en 

4-52 veckors period. 

Urvalet till den 

kvantitativa studien 

skedde slumpmässigt från 

39 olika 

primärvårdsmottagningar. 

3 månader efter 

behandlingens början 

besvarade deltagarna ett 

frågeformulär. 

Alla deltagare i studien upplevde 

reaktioner relaterade till 

behandlingen. Den vanligast 

rapporterade reaktionen var en 

känsla av avslappning, som även var 

förknippat med att vilja fortsätta 

behandlingen. Näst vanligast 

reaktion var att åkomman 

tillfälligtvis förvärrades och denna 

upplevelse var även den mest 

obehagliga. 9 % avskräcktes inte 

från att fortsätta behandling och 

majoriteten rapporterade att 

fördelarna med behandlingen 

övervägde de negativa reaktionerna.  

Dong He, Arne 

T Hostmark, 

Effect of intensive 

acupuncture on 

2005, Acupuncture 

in medicine. 

Undersöka huruvida 

akupunktur behandling 

Kvantitativ metod.  24 

kvinnor valdes ut, dessa 

Man såg en tydlig skillnad i 

smärtaktivitet hos testgrupp och 
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K-B Veiersted, 

J-I Medbo 

pain-related 

social and 

psychological 

variables for 

women with 

chronic neck and 

shoulder pain 

- an RCT with six 

month and three 

year follow up 

kan förbättra sociala och 

psykologiska faktorer 

för kvinnor som lider av 

kronisk smärta, och om 

dessa effekter är 

långvariga. 

hade besvär av kronisk 

smärta i axlar samt nacke. 

Deltagarna 

randomiserades till 

kontrollgrupp och 

testgrupp. Behandlingen 

uppgick till tio tillfällen 

under tre till fyra veckor.  

Efter varje behandling 

fick samtliga deltagare 

svara på enkäter gällande 

deras sociala och 

psykiska tillstånd. Detta 

fick de även göra sex 

månader senare och tre år 

senare. 

kontrollgrupp. Signifikanta 

skillnader sågs även i testgruppen 

sömnkvalitet, ångest, depression 

och tillfredställelse med livet. 

Lathia, T., 

Jung, S & 

Chen, L. 

Efficacy of 

Acupuncture as a 

Treatment for 

Chronic Shoulder 

2009, USA, The 

journal of 

alternative and 

complementary 

Undersöka huruvida 

akupunktur behandling 

är effektivt vid kronisk 

smärta i axlar samt 

Studien är kvantitativ och 

man använde sig utav en 

randomiserad, 

kontrollerad 

Efter avslutad behandling (sex 

veckors tid) var medelvärdet i 

SPADI skalan hos samtliga grupper. 

Man såg signifikanta skillnader hos 
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Pain medicine. jämföra individbaserad 

akupunktur med 

standard och bluff 

akupunktur. 

undersökning. 

Urvalet bestod av 

deltagare som besvärats 

av smärta i axlar under 

minst åtta veckor samt 

fått diagnosen osteoartrit. 

Samtliga ska även 

värderat sitt tillstånd på 

SPADI till >30. 

Deltagare delades in i tre 

grupper: en grupp erhöll 

individbaserad 

akupunktur, den andra 

vanlig akupunktur och 

den tredje bluff 

akupunktur. Samtliga 

erhöll behandling under 

12 tillfällen fördelade på 

sex veckor. 

grupp ett och två jämfört med grupp 

tre. Man såg ingen större skillnad i 

förbättring hos de som fick 

individanpassad akupunktur och 

standard akupunktur. 

Sharf, H-P., Acupuncture and 2006, USA, Annals Att värdera om En kvantitativ studie som Hur smärta och funktion påverkades 
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Mansmann, U., 

Streitberger, 

K., Witte, S., 

Krämer, J., 

Maler, C., 

Trampisch, H-

J. & Victor, N. 

Knee 

Osteoarthritis: A 

Three –Armed 

Randomized 

Trial. 

of Internal 

medicine. 

akupunktur är effektivt 

och säkert som 

behandling jämfört med 

bluffakupunktur och 

konservativ behandling 

vid kronisk knäsmärta. 

byggde på randomiserad 

och kontrollerad 

undersökning. 

1007 patienter med 

kronisk smärtproblematik 

i knä under minst sex 

månaders tid deltog. 

Deltagare delades in i 

följande grupper: 

bluffakupunktur, 

traditionell akupunktur 

med farmaka vid behov 

samt traditionell 

behandling som bestod av 

konsultation av läkare 

samt ordination av 

antiinflammatoriskt 

preparat. Samtliga 

grupper erhöll behandling 

under tio tillfällen och 

mättes genom WOMAC skala. Man 

fann förbättring i smärta och 

funktion hos 53,1 % i 

akupunkturgruppen, 51 % hos de 

som fick bluffakupunktur samt 29,1 

% som erhöll traditionell 

behandling. 
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under en sex veckors 

period. 

 

 


