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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Smärta är en subjektiv upplevelse och innebär lidande i flera dimensioner för personen som är 

drabbad. Att lindra lidande ingår i sjuksköterskans huvuduppgifter. Smärta kan både uppstå 

och hämmas genom flera olika mekanismer i kroppen. Akupunktur är en icke farmakologisk 

behandlingsmetod som sjuksköterskan kan använda sig av för att lindra smärta hos patienten. 

Teoretisk anknytning i detta arbete är Katie Erikssons omvårdnadsteori som behandlar tre 

olika typer av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som behandling 

av fysisk smärta. 

 

Metod  

En litteraturöversikt med 15 inkluderade studier, publicerade mellan år 2009 och 2019. 

Använda databaser är PubMed och CINAHL Complete. Insamlad data har bearbetats med 

integrerad analysmetod. 

 

Resultat 

Fem kategorier utmynnade: smärtlindring, psykisk hälsa, negativa erfarenheter, förtroende för 

vårdpersonalen samt autonomi. I flera studier framkom att patienter upplevde fysisk 

smärtlindring och eller ett ökat välbefinnande som resultat av akupunkturbehandlingen. 

Smärtlindring visade sig på patienters egna skattningar, minskad användning av analgetika 

samt på fysiska tecken. Förbättrad psykisk hälsa observerades genom minskad grad av 

depression och ångest samt ökad känsla av avslappning hos patienterna. De negativa 

erfarenheterna handlade om smärta vid instickande av nålar eller utebliven effekt. Det ökade 

förtroendet för vårdpersonal grundade sig i ett personcentrerat bemötande samt 

tillfredsställelse med behandlingen. Förbättrad autonomi sågs genom ökad tilltro till egen 

förmåga, ökad känsla av kontroll samt ökad fysisk aktivitet.  

 

Slutsats 

Akupunkturbehandling som smärtlindring kan minska patientens lidande på flera olika sätt. 

Flera patienter, dock inte alla, har upplevt och erfarit att behandlingen lindrar fysisk smärta. 

Oavsett smärtlindrande effekt eller inte, så upplevde de flesta att behandlingen ledde till ett 

ökat välbefinnande, vilket kan minska lidande. 

 

Nyckelord 

Akupunktur, Patient, Smärta, Smärtlindring, Upplevelse 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background 

Pain is a subjective experience that implies suffering in several dimensions for people who are 

affected. Relieving suffering is a part of the nurses' main tasks. Pain can both arise and be 

inhibited by several different mechanisms in the body. Acupuncture is a non-pharmacological 

treatment that the nurse can use to relieve that patients’ pain. The theoretical connection in 

this work is Katie Eriksson's nursing theory that explains three different types of suffering: 

suffering related to illness, suffering related to care and suffering related to life. 

 

Purpose 

The aim of this study was to describe patients' experiences of acupuncture as a treatment for 

physical pain. 

 

Method 

A literature review was conducted with 15 research articles, published between 2009 and 

2019. The databases used are PubMed and CINAHL Complete. The collected data has been 

processed using an integrated analysis method.  

 

Results 

Five categories were identified: pain relief, psychological health, negative experiences, trust 

in healthcare personnel and autonomy. In several studies, it was found that patients 

experienced physical pain relief or increased well-being as a result of acupuncture treatment. 

Pain relief was shown on patients' own estimates, reduction in the use of analgesics and on 

physical signs. Improved mental health was shown on reduced levels of depression and 

anxiety as well as an increased sense of relaxation in patients. The negative experiences were 

caused by pain when inserting needles or absence of effect. The increased confidence in 

healthcare personnel was based on a person-centered way of treating the patient and 

satisfaction with the treatment. Improved autonomy was seen through increased confidence, 

increased sense of control and increased physical activity. 

 

Conclusion 

Acupuncture treatment as pain relief can reduce the patient's suffering in several ways. 

Several patients, though not all, have experienced that the treatment relieved physical pain. 

Regardless of the pain-relieving effect or not, most experienced that treatment led to increased 

well-being, which can reduce suffering. 
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INLEDNING 

Att ha smärta leder till lidande och att lindra lidande är en av sjuksköterskans huvuduppgifter. 

Komplexa smärttillstånd har flera olika orsaker och kräver därför ofta flera olika typer av 

smärtlindring för att uppnå fullgod smärtlindring. Akupunktur är en behandlingsmetod som 

sjuksköterskan kan använda för att lindra smärta. För att sjuksköterskan ska veta vilka 

effekter och eventuella biverkningar som kan väntas av akupunkturbehandling är det av vikt 

att ha kunskap om hur behandlingen har upplevts och erfarits. Vi har under våra 

praktikplaceringar i sjuksköterskeutbildningen blivit intresserade av icke farmakologiska 

behandlingar och akupunktur samt hur dessa kan användas för att lindra smärta hos 

patienterna.  

 

BAKGRUND 

Smärta 

Smärta definieras på engelska av International association for the study of pain (IASP) som 

“an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage” (IASP, 2017). Definitionen innebär att smärta 

är en obehaglig upplevelse, till följd av sinnesintryck eller emotionell påverkan, och att denna 

smärta är förenad med antingen en verklig eller en möjlig vävnadsskada. Alternativt att 

smärtan endast är beskriven i termer av en sådan skada. Smärta är en subjektiv och individuell 

upplevelse, och kan därför inte jämföras från person till person. Olika personer reagerar också 

olika på såväl farmakologisk som icke farmakologisk behandling (Norrbrink & Lundeberg, 

2014c). I en studie av Heir (2019) framkom att tidigare erfarenheter i livet, känslor och 

smärtsamma minnen påverkar individens upplevelse av smärta. I studien framkom även att 

känslomässig smärta kan vara lika stark för individen som fysisk smärta. Upplevelsen av 

smärta för individen påverkas av flera faktorer tillsammans, de biologiska och fysiologiska, 

tillsammans med de psykologiska och psykosociala faktorerna (Logan, Gray, Iversen & Kim, 

2017). I detta arbete kommer fokus ligga på både akut och långvarig fysisk smärta, oavsett av 

vilken anledning smärtan har uppstått.  

 

Hur smärta uppstår fysiologiskt 

Fysisk smärta kan uppstå när smärtnerver, även kallade nociceptorer, aktiveras. 

Nociceptorerna aktiveras när det uppstår något som potentiellt kan skada vävnaden. Detta 

sker då smärtreceptorer på smärtnervens nervändsslut aktiveras. Både nervändssluten och 

smärtreceptorerna benämns som nociceptorer. Nociceptorerna aktiveras först vid höga stimuli 

då de har en hög retningströskel. De kan även vara speciellt känsliga för olika typer av 

stimuli. Exempel på dessa stimulin är temperatur (exempelvis smärtsam värme), mekanisk 

stimuli (exempelvis hårt tryck) och kemisk stimuli (som uppkommer vid till exempel syrebrist 

i vävnad) (Molin, Norrbrink & Lundeberg, 2014).  

 

A-fibrer och C-fibrer är två typer av smärtnerver som förmedlar smärtsignaler till två olika 

delar av hjärnan. A-fibrer leder impulserna snabbare och C-fibrerna långsammare. Aktivitet i 

A-fibrerna leder till att upplevelsen av smärta uppkommer fortare (Lundeberg & Norrbrink, 

2014b). Beroende på vilken av dessa smärtnerver som aktiveras, uttrycks olika upplevelser av 

smärta (Molin et al., 2014). De smärtnerver som först stimuleras leder signaler till 

ryggmärgen där de omkopplas för att sedan via sekundära smärtnerver nå hjärnan. Först då 

når signalen medvetandet och den kan tolkas av hjärnan så att smärta upplevs. Det är först när 

smärtan uppfattas genom denna tolkning av hjärnan som signaleringen kan kallas för smärta. 

Detta eftersom smärta är en subjektiv upplevelse. Det innebär även att en patient kan uppleva 

smärta utan att denna signalering går att hitta, eller utan att den ens existerar (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014c).  
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Smärtans komponenter 

En smärtupplevelse är mångfacetterad och kan ha en eller flera olika komponenter. Vilken 

komponent smärtan har beror på var smärtsignalerna tolkas och bearbetas. Dessa 

komponenter brukar delas upp i tre delar: sensorisk diskriminativ komponent, affektiv 

komponent och kognitiv komponent. Dessa olika komponenter skapas i olika delar av hjärnan 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014c).  

 

Den sensoriskt diskriminativa komponenten 

Den sensoriskt diskriminativa komponenten handlar om smärtans intensitet, karaktär, 

lokalisation och duration. Det vill säga hur stark smärtan är, hur den beskrivs, var på kroppen 

den befinner sig samt hur länge smärtan varar. Somatosensoriska cortex är den plats i hjärnan 

där den sensoriska diskriminativa komponenten verkar (Norrbrink & Lundeberg, 2014c).  

 

Den affektiva komponenten 

Smärtans affektiva komponent handlar om smärtans emotionella aspekt, själva 

obehagsupplevelsen, och har sitt centrum i hjärnans limbiska strukturer (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014c).  

 

Den kognitiva komponenten 

Den kognitiva komponenten handlar om sättet som smärtan påverkar individens tankar och 

handlingar, och har sitt centrum i prefrontala och frontala cortex (Norrbrink & Lundeberg, 

2014c).  

 

Smärtmodulering 

Smärtmodulering handlar om hur aktiviteten i smärtsystemet kan öka och minska. Denna 

modulering kan utlösas av sensorisk stimulering och farmakologiska preparat. Även tankar 

och sinnesstämningar kan modulera smärta. Nivåerna i kroppens nervsystem där 

smärtmoduleringen kan ske är perifera, spinala, supraspinala och centrala (Lundeberg & 

Norrbrink, 2014c).  

 

Perifer smärtmodulering 

Smärthämning genom den perifera nivån innebär hämning i primära nervtrådar, det vill säga 

de nerver som först reagerar på smärtstimuli. Ett exempel på primär smärthämning är då 

långvarigt applicerad kyla minskar ledningshastigheten i de primära smärtnerverna. Ett annat 

exempel på primär smärthämning sker med hjälp av blockering av receptorer (Lundeberg & 

Norrbrink, 2014c). Receptorer tar emot signaler på cellytan och för signaler vidare in i cellen. 

De hjälper på så vis till att förmedla kommunikationen av signaler mellan celler (Norlén, 

2014). Något som kan hämma denna signalöverföring är när molekylen adenosin frisätts. 

Adenosin binder till receptorer på C-fibrer (en typ av smärtnerv), och hämmar på så vis 

impulsledningen. Adenosin frisätts bland annat vid behandling av akupunktur (Lundeberg & 

Norrbrink, 2014c).  

 

Spinal smärtmodulering 

Spinal smärthämning sker i ryggmärgen, där överföringen av signaler mellan primära och 

sekundära smärtnerver kan hämmas. Detta till exempel genom konkurrerande impulsflöde. 

Det är flera olika perifera nerver som alla går till samma sekundära nerv som i sin tur för 

vidare information till hjärnan. Dessa primära nerver är inte bara smärtnerver utan kan även 

vara nerver som reagerar på typer av känsel som inte är smärta, till exempel värme eller kyla. 

Om det kommer signaler från dessa känselnerver till den sekundära nerven så kan dessa 

signaler konkurrera ut signalerna från smärtnerven. Smärtnervens signaler stannar då vid 
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ryggmärgen och förs på så vis inte vidare till hjärnan. Om denna konkurrering sker kan 

smärtan inte upplevas eftersom det är först när smärtsignalen når hjärnan som smärta tolkas 

och upplevs (Lundeberg & Norrbrink, 2014c).  

 

Supraspinal smärtmodulering 

Från hjärnstammen går det flera nedåtgående smärthämmande bansystem. Dessa 

smärthämmande system kan aktiveras på fyra olika sätt. Ett sätt är att de aktiveras av ett 

ökande smärtinflöde. De kan också aktiveras eller hämmas av centrala strukturer i hjärnan 

genom förändring av tankar och känslor. Opioida läkemedel kan också aktivera de 

smärthämmande systemen. Ett fjärde sätt som aktiverar de smärthämmande systemen är 

sensorisk stimulering. Det sker till exempel vid kraftigt muskelarbete, behandling med 

lågfrekvent transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och vid behandling med akupunktur. 

För att uppnå full effekt av smärthämning genom de smärthämmande bansystemen aktiverat 

av sensorisk stimulering krävs en behandling på 20 till 40 minuter. Effekten ökar även vid 

upprepade behandlingar, rekommenderad upprepning är fyra till åtta gånger. Själva 

smärthämningen som sker supraspinalt består i att de smärthämmande systemen hämmar 

överföringen av smärtsignaler mellan primära och sekundära nerver i ryggmärgen. Detta 

genom att bland annat substanserna noradrenalin och enkefalin frisätts i ryggmärgen mellan 

nerverna och hindrar smärtsignaleringen att föras vidare (Lundeberg & Norrbrink, 2014c).  

 

Central smärtmodulering 

Våra känslor och tankar kan påverka aktiviteten i de nedåtgående smärthämmande systemen. 

Den fysiologiska förklaringen på detta är att centrala områden i hjärnan är sammankopplade 

med de smärthämmande bansystemen. När de nedåtgående smärthämmande bansystemen 

aktiveras så sker en aktivering av limbiska strukturer i hjärnan (Lundeberg & Norrbrink, 

2014c). Det limbiska systemet i hjärnan reglerar känslolivet. Olika känslor, emotioner, kan 

skapa fysiska förändringar såsom ökad hjärtfrekvens eller svettning. Denna förändring sker 

eftersom hypotalamus, som styr det autonoma nervsystemet, ingår i det limbiska systemet 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Aktiviteten som skapas i de limbiska strukturerna kan 

hämmas av icke-smärtsam stimulering. En typ av stimulering som skapar en kraftig hämning 

av de limbiska strukturerna är deqi-effekten (förklaras under rubriken “Olika typer av 

akupunktur”), som kan uppstå vid behandling av akupunktur. Smärtfaciliterande system utgår 

delvis från limbiska strukturer och ingår också i det som räknas som central smärtmodulering. 

Det smärtfaciliterande systemet ökar smärtan och aktiveras vid rädsla, stress och oro. Effekten 

av smärtfaciliterande system sker på spinal nivå (Lundeberg & Norrbrink, 2014c).  

  

Smärtklassificering 

Akut och långvarig smärta 

Smärta delas upp beroende på tidsaspekten i akut och långvarig smärta (Lundeberg & 

Norrbrink, 2014a).  

 

Akut smärta 

Den generella definitionen av akut smärta är att varaktigheten är under en begränsad tid, 

vanligtvis max upp till 30 dagar (De Leon Casasola, 2014). Smärtan uppstår vid 

vävnadsskada eller hot om vävnadsskada. Kroppen reagerar med många fysiologiska 

reaktioner då akut smärta uppstår, till exempel ökad andningsfrekvens, ökad pulsfrekvens, 

svettningar, ökad muskeltonus och ökat blodtryck. Akut smärta kan även leda till ångest, oro 

och rädsla, vilket i sig kan förvärra smärtupplevelsen (Lundeberg & Norrbrink, 2014a).  

 

Långvarig smärta 
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Långvarig smärta benämns även som kronisk smärta (Lundeberg & Norrbrink, 

2014a).  Kronisk smärta definieras generellt som ihållande smärta eller en smärta som 

återkommer under längre tid (De Leon Casasola, 2014). Smärtan kan bero på olika 

bakomliggande faktorer, till exempel ett symptom på en underliggande sjukdom. 

Smärtupplevelsen kan även existera utan att det beror på en sjukdom, där smärtan i sig är det 

primära problemet för individen (De Leon Casasola, 2014).  

 

Smärta klassificerat efter orsak 

Smärta brukar även delas upp i grupper beroende på vad som orsakar smärtan. Sådana 

grupper är: nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, nociplastisk smärta, idiopatisk smärta och 

psykogen smärta (Lundeberg & Norrbrink, 2014a). 

 

Nociceptiv smärta 

Nociceptiv smärta uppstår då smärtnerver (nociceptorer) aktiveras till följd av en 

vävnadsskada, eller vid hot av vävnadsskada, på icke-neural vävnad (Lundeberg & Norrbrink, 

2014a). 

 

Neuropatisk smärta 

Neuropatisk smärta är orsakad av en sjukdom eller skada i det sensoriska nervsystemet 

(Jensen et al., 2011), det vill säga skador på nerver (Lundeberg & Norrbrink, 2014a). För att 

identifiera rätt behandling till en patient, krävs tidig identifikation om patientens smärta är 

neuropatisk eller icke neuropatisk (De Leon Casasola, 2014). 

 

Nociplastisk smärta 

Nociplastisk smärta uppstår till följd av att kroppens nociception har förändrats. Smärta kan 

då uppstå utan att några tydliga bevis på orsaken till smärtan hittas, samt utan tecken på 

hotande vävnadsskada eller bevis för sjukdom i det somatosensoriska systemet. Patienter kan 

ha en kombination av både nociceptiv och nociplastisk smärta samtidigt (IASP, 2017). 

 

Idiopatisk smärta 

Med idiopatisk smärta menas smärta av oklar orsak, trots noggrann smärtutredning. 

Diagnosen fås först då alla de andra typerna av smärta har exkluderats (Lundeberg & 

Norrbrink, 2014a). Idiopatiska smärtstörningar kännetecknas av mycket psykologiska besvär 

samt störd motorisk funktion, sömn och autonom balans. Sambanden dessa faktorer emellan 

är oklara (Aggarwal, Macfarlane & McBeth, 2012).  

 

Psykogen smärta 

Psykogen smärta kallas smärttillstånd som inte har utlösts av en somatisk diagnos men som 

istället beror på psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Det saknas således en vävnadsskada 

men personen upplever ändå smärta i kroppen. Det är endast en minoritet av alla 

smärtpatienter som har smärta som är psykogent betingad (Lundeberg & Norrbrink, 2014a). 

Exempel på psykiska sjukdomar som kan orsaka psykogen smärta är schizofreni och 

panikångest (Ekselius & von Knorring, 2010).  

 

Smärtskattning 

Det är nödvändigt att analysera smärta för att kunna ställa diagnos och för att kunna 

smärtlindra på ett bra sätt. Ett sätt att analysera smärta är att patienten får skatta sin smärta 

med olika smärtskattningsinstrument. Med en smärtanalys kan smärtans orsak, typ samt bästa 

behandlingsmetod fastställas. För att göra en bra smärtanalys krävs information om hur 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jensen%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aggarwal%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22447468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macfarlane%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22447468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McBeth%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22447468
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smärtan beter sig och hur länge den varat, en smärtskattning av patienten samt klinisk 

undersökning (Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014). 

 

Unidimentionella smärtskattningsinstrument 

I unidimentionella smärtskattningsinstrument får patienten skatta en aspekt av smärtan i taget, 

till exempel smärtintensitet. Några av de vanligaste smärtskattningsinstrumenten är Visual 

Analog Scale (VAS) då patienten får flytta en markör på en skala som sträcker sig från till 

exempel “ingen smärta alls” till “värsta tänkbara smärta”, och Numerical Rating Scale (NRS) 

då patienten får säga en siffra mellan till exempel noll till tio då noll är “ingen smärta alls” 

och tio är “värsta tänkbara smärta” (Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014). 

 

Multidimentionella smärtskattningsinstrument 

Multidimentionella smärtskattningsinstrument är sammansatta av många olika 

unidimentionella skalor som belyser olika aspekter. Ett sådant instrument kan användas då en 

helhetsbild av patientens upplevelse eftersträvas (Norrbrink et al., 2014). 

 

Behandling av smärta 

Farmakologisk behandling 

Farmakologi handlar om hur organismer interagerar med läkemedel. Farmakologisk 

behandling syftar till läkemedel, vilka är kemiska föreningar avsedda att bota, förebygga eller 

lindra sjukdomar eller sjukdomssymptom. Smärthämmande läkemedel kallas analgetika 

(Molin, 2014). Analgetika är en viktig del inom smärtbehandling, men kan dock medföra 

allvarliga biverkningar då analgetika ofta är kraftfulla läkemedel (Werner, 2010). 

 

Icke farmakologisk behandling 

Detta arbete kommer fokusera på akupunktur, vilket är en icke farmakologisk behandling. 

Ofta krävs en blandning av olika behandlingsinsatser för att en god smärtlindring ska uppnås 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014b). Hawthorn och Redmon (1998) belyser att det är viktigt att 

inte utesluta icke-farmakologiska metoder för att kunna ge god smärtlindring för akut smärta.  

 

Placebo 

Placebo, även kallat förväntanseffekter, kan påverka smärtlindring positivt. Positiv förväntan, 

hopp och konditionering kan aktivera kroppens egna smärtlindringssystem genom 

placeboeffekten. Smärtlindringen sker delvis genom aktivering av opioida system och icke-

opioida mekanismer. Effekten kan även påverka hypotalamus som då verkar till en minskad 

frisättning av stresshormoner, vilka kan ha påverkan på smärta. Placeboeffekten innebär att 

patienter som har tilltro till en smärtlindringsmetod samt har fått information om hur den 

fungerar har en större chans att få god effekt av smärtlindringen. Placebo genom 

konditionering kan innebära att en tablett med en speciell färg patienten lärt sig förknippa 

med smärtlindring, ger större effekt än en tablett med samma verksamma substans men med 

en annan färg (Lundeberg, Molin & Norrbrink, 2014). Med placeboeffekten kan patienten 

uppleva positiva hälsoeffekter av en behandling som inte har något aktivt verksamt ämne. 

Hjärnavbildningsstudier visar att effekten av placebo på reducering av smärta är ett biologiskt 

mätbart fenomen (Porporatti et al., 2019). 

 

Nocebo 

Motsatsen till placebo är nocebo, vilket betyder att patienten förvärras i sitt tillstånd på grund 

av negativ förväntan (Porporatti et al., 2019). Komponenter som kan utlösa noceboeffekten är 

rädsla, ångest och uppgivenhet (Lundeberg et al., 2014). 
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Akupunktur 

Akupunktur är en icke farmakologisk behandlingsmetod som har sina rötter i Kina, där 

behandlingen använts för att minska smärta och förebygga sjukdom i århundraden. 

Behandlingen går ut på att tunna nålar sticks in i kroppen på olika ställen. Nålarna påverkar 

biologiska system i kroppen och används för såväl smärthämning som mot illamående, 

urinträngningar, muntorrhet och perifiera blodflödesstörningar. Akupunktur är en empiriskt 

bevisad smärtbehandlingsmetod och verkar delvis genom kroppens egna smärthämmande 

system. Akupunktur används lite inom sjukvården, troligen på grund av kulturfrågor, och inte 

på grund av brister av studier. I svensk sjukvård har akupunktur varit en godkänd metod att 

använda sig av sedan år 1984. Precis som andra metoder inom hälso- och sjukvården så är det 

vid de tillstånd där det finns beprövad erfarenhet och vetenskap som visar på positiva effekter, 

som akupunktur får användas. Den som ger akupunktur ska vara legitimerad och får endast 

utföra akupunktur inom området denne har utbildning för. Det finns inga lagar som ytterligare 

specificerar vilken typ av yrkesgrupp som får utföra behandlingen (Carlsson, 2010a). I en 

metaanalys sammanställdes 39 studier med sammanlagt 20 827 deltagare för att undersöka 

effekten av akupunktur. Inkluderade studier i analysen hade utförts med och utan 

kontrollgrupper. Resultatet visar att akupunktur har en smärtlindrande inverkan på kronisk 

smärta (Vickers et al., 2017).  

 

Akupunkturens mekanismer 

Akupunktur verkar genom flera olika nivåer i kroppen: perifert, spinalt, supraspinalt och 

centralt (Norrbrink & Lundeberg, 2014b).  

 

Perifera mekanismer 

Den perifiera mekanismen vid akupunktur sker då en önskad mikroskada uppstår vid 

akupunkturnålens penetrering genom huden vilket stimulerar nerverna i de närliggande 

vävnaderna. Detta skapar frisättning av neuropeptider vilket leder till ökat lokalt blodflöde, 

underlättad läkning samt smärtstillande effekter (Cheng, 2014).  

 

Spinala mekanismer 

Akupunkturnålarna har till viss del samma effekt på organen som vid fysisk motion. Åttio 

procent av punkterna där nålarna placeras vid akupunktur är i musklerna, därför jämställs 

behandlingen med fysisk aktivitet. Akupunkturens spinala mekanismer sker då nålen sticks in 

i motorpunkter i muskeln och roteras fram och tillbaka. Detta skapar motoriska reflexer som 

skapar en lokal muskelkontraktion (Norrbrink & Lundeberg, 2014b). Akupunktur i muskler 

för att skapa dessa effekter är den vanligaste typen av akupunktur (Cho et al., 2006). 

Akupunkturstimulering kan även lokalt förändra muskelspänningar via segmentella reflexer. 

Detta kan lindra smärta vid akut smärta i rygg och nacke (Norrbrink & Lundeberg, 2014b). 

 

Supraspinala mekanismer 

Muskelkontraktionen som skapas då nålar sätts i muskler skickar signaler till hjärnan som 

aktiverar de smärthämmande bansystemen i kroppen (Norrbrink & Lundeberg, 2014b). De 

smärthämmande bansystemen hämmar smärtsignalernas överföring i ryggmärgen genom att 

påverka nivåer av olika kroppsegna opioider i ryggmärgsvätskan (Victor, Sierpina, Moshe & 

Frenkel, 2005). I samband med att opioider frisläpps påverkas tillverkningen av opioider i 

kroppen. Detta sker dock oftast först efter ett till två dygn efter behandlingen. Om behandling 

upprepas, minst fyra till åtta gånger, kan denna förändring i opioidsyntesen bli varaktig 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014b). 

  

Centrala mekanismer 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vickers%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29198932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20ZH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16674603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20ZH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16674603
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Akupunktur har en direkt påverkan på det limbiska systemet i hjärnan (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014b). I det limbiska systemet regleras våra känsloupplevelser (Sand et al., 

2007). Akupunktur kan påverka nivån av flera olika neurotransmittorer som serotonin och 

dopamin i det limbiska systemet (Cheng, 2014). Detta leder till minskade upplevelser av 

obehag. Personer som lever med långvarig stress och smärta har en överaktivitet i det 

limbiska systemet även i vila. I samband med behandlingen minskar aktiviteten och hjärnan 

får bättre möjligheter för återhämtning (Norrbrink & Lundeberg, 2014b). Områden i hjärnan 

som är relaterade till obehag blir även hämmade av lätt beröring, till exempel nålstick 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014b). 

 

Olika typer av akupunktur 

De-qi akupunktur 

De-qi akupunktur kallas även traditionell eller klassisk akupunktur (Carlsson, 2010a). Vid 

akupunktur kan en känsla av ömhet, domningar och tyngd uppfattas, denna känsla kallas för 

de-qi (Chae, Lee & Enck, 2018; Choi, Lee, Moon & Cho, 2013). Studier har visat att placebo-

akupunktur (icke-penetrerande akupunktur, vilken används för att bevisa verkliga effekter av 

penetrerande akupunktur) inducerar de qi-sensationer som liknar effekter vid verkliga nålstick 

(Chae, 2017; Chae et al., 2018). Inom traditionell kinesisk akupunktur så är det de-qi känslan 

som eftersträvas. Denna känsla menas enligt traditionell kinesisk medicin (TCM) skapa en 

ankomst av energi som ska öka funktionen i ett visst område i kroppen. Akupunkter är inom 

TCM ställen där qi (energi) transporteras. Inom TCM är meningen med de-qi akupunktur att 

balans i energisystemet ska återställas. Enlig västerländska begrepp förklaras de-qi känslan 

som stimulering av djupa muskelafferenter, vilket är en av mekanismerna bakom 

akupunkturens smärtlindrande effekt (Carlsson, 2010a).  

 

Elektroakupunktur (EA) 

Elektroakupunktur (EA) innebär manuell akupunktur (MA) med en elektrisk stimulans (Tu el 

al., 2019). Förhoppningen med behandlingen är att förbättra och förlänga effekterna av MA. 

Muskelafferenter eller nerver blir direkt stimulerade vid EA. EA har visat sig kunna öka de 

goda effekterna av akupunktur, men även i vissa fall försämra patientens tillstånd (Carlsson, 

2010a).  

 

Triggerpunktsakupunktur 

Med triggerpunkter menas punkter i kroppen som vid kompression skapar utstrålande smärta 

och ibland fenomen från autonoma nervsystemet (Carlsson, 2010b). Triggerpunkterna är ofta 

ömma och mindre än en kvadratcentimeter på skelettmuskler (Peng, Nan, Cheng & Zhou, 

2016). Vid införandet av en nål i en triggerpunkt skapas en snabb kontraktion av muskeln. 

Triggerpunktsakupunktur kallas också för “dry needling” (Carlsson, 2010a). 

 

Segmentell akupunktur 

Vid segmentell akupunktur sätts nålarna på det område där smärtan finns. Tanken är att 

akupunkturen ska verka genom konkurrerande impulsflöde i ryggmärgen (Carlsson, 2010a). 

 

Ytlig (superficiell) akupunktur 

Vid ytlig akupunktur förs nålarna in endast ytligt i huden över en öm punkt. Muskeln blir då 

inte stimulerad och ingen de-qi-känsla kan uppstå. Metoden har visat goda effekter vid 

nacksmärta (Carlsson, 2010a). 

 

Periostakupunktur 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.01110/full#B15
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.01110/full#B18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tu%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31272488
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Periostakupunktur går ut på att stimulera mot periostet (Carlsson, 2010a), en typ av benhinna 

(Sand et al., 2007), och på så sätt skapa en starkare stimulering än annan akupunktur. För 

vissa patienter kan behandlingen ge långvarig och mycket god effekt (Carlsson, 2010a).  

 

Aurikuloterapi (öronakupunktur) 

Vid aurikuloterapi stimuleras specifika punkter på ytterörat för att hantera olika typer av 

fysiologiska störningar (Suen, Molassiotis, Yueng & Yeh, 2019). Behandlingen bygger på att 

så kallade reflexsamband ska finnas mellan ytterörat och olika kroppsdelar eller regioner av 

kroppen. Genom stimulering av punkter på ytterörat ska då andra ställen på kroppen kunna 

behandlas. Det saknas övertygande studier som bekräftar teorin (Carlsson, 2010a).  

 

Laserakupunktur 

Laserakupunktur (LA) innebär att laser strålas mot akupunkter istället för att sticka med nålar. 

Detta delvis för att skapa en helt smärtfri akupunkturbehandling (Carlsson, 2010a). Det är 

oklart hur en lågintensiv laserstrålning skulle kunna stimulera akupunkter. Det kan vara så att 

mekanismen vid LA är annorlunda från den nuvarande förståelsen av akupunktur (Chon et al., 

2019).  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Att lindra lidande är en av sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). För att sjuksköterskan ska kunna vårda en patient med smärta 

på ett lämpligt sätt så krävs en förståelse för smärtans flera olika komponenter (Twycross, 

2002). Det viktigaste i mötet med patienten är att lyssna och tro på patienten (McCaffery, 

1979; Killander, 1999). De sjuksköterskor som lyssnar till vad patienten har att säga bedömer 

smärta bättre än de som endast använder sig av andra kriterier, såsom hur patienten ser ut att 

må eller hur det brukar vara (Sjöström, Dahlgren & Haljamae, 2000). Omvårdnaden som 

sjuksköterskan utför bör vara personcentrerad, grundad på empati och anpassad efter 

individen (Hesook, 2010). Om sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten behövs en förståelse 

för patientens lidande. Denna förståelse fås genom att patienten får berätta om sina problem 

och sin situation (Charon, 2006). Den legitimerade sjuksköterskan är skyldig att bedriva 

evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, u.å.). Kunskap om patienters upplevelse 

är en förutsättning för att kunna bedriva evidensbaserad vård. Nationalencyklopedin definierar 

evidensbaserad sjukvård som: “...inom medicinskt arbete medveten och systematisk 

användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med 

klinisk erfarenhet och patientens preferenser” (Malmquist, u.å.). Detta innebär att val av 

behandlingsmetod ska baseras på klinisk erfarenhet, vetenskap och patientens önskemål.  

 

Att leva med smärta 

Linton (2013) påvisar ett uppenbart samband mellan smärta, emotioner och människans 

lidande kopplat till smärtupplevelsen. Otillräckligt behandlad akut smärta orsakar längre 

sjukhusvistelser, sämre patientresultat och högre kostnader för sjukvården (Sinatra, 2010). 

Patienter som lever med långvarig och stark smärta har nedsatt förmåga att bibehålla 

koncentrationen på uppgifter (Linton, 2013). Att leva med smärta kan väcka känslor av oro 

och rädsla. Långvarig smärta påverkar individens upplevelse av sig själv och dennes hela 

livsvärld. Ett negativt förhållande med den egna kroppen kan uppstå. Smärtan kan vara svårt 

att förstå och acceptera. Individen kan uppleva sig begränsad i sin kropp och i livet som 

helhet (Afrell, Biguet & Rudbeck, 2007). Otillräckligt behandlad långvarig smärta bidrar till 

funktionsnedsättning såväl psykiskt som fysiskt. Detta kan leda till passivitet och fler negativa 

smärtbeteenden för individen (Werner, 2010). Personer med långvarig smärta kan uppleva en 

konstant rädsla för att någonting skulle förvärra smärtan och det skulle medföra. Oro kan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suen%20LKP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31239857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molassiotis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31239857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yueng%20SKW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31239857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31239857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chon%20TY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31297170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sinatra%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21040438
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förekomma då för mycket fysisk aktivitet eller inte tillräckligt med fysiskt aktivitet skulle 

intensifiera smärtupplevelsen. Mental energi går åt att konstant tänka på och uppmärksamma 

smärtan (Stensland & Sanders, 2018). Vid långvarig smärta är depression vanligt 

förekommande. Depressionen kan bli en funktionsnedsättning för individen där konsekvensen 

blir sjukskrivning (Andersson, 2010). Smärta orsakar psykisk och fysisk stress, vilket är 

belastande för hela kroppens system (Werner, 2010). Obehandlad smärta hos äldre människor 

ger vanligtvis fler negativa konsekvenser jämfört med hos yngre personer. Den äldre 

personens livskvalitet och kroppsfunktioner får en större negativ påverkan (Strang & Werner, 

2010). I en studie av Logan et al. (2017) visas att unga människor (12 till 17 år) med kronisk 

smärta anser att det får problem i skolan med sänkta prestationer, frånvaro och sämre förmåga 

att hantera krav i skolklassen.  

  

Lidande – teoretisk utgångspunkt 

Katie Erikssons omvårdnadsteori är en välkänd teori i Europa. Hon belyser vikten av att 

respektera människans värdighet i alla vårdsituationer. Enligt Eriksson ska människan ses 

med en helhetssyn (Näsman, Nyström & Eriksson, 2012). Erikssons teori om lidande är 

existentiell och ontologisk (Eriksson, 2015). Ontologi betyder att människans verklighet är 

subjektiv (Priebe & Landström, 2017). Lidandet är en del av varje människas liv. I lidandet 

kan meningsfullhet och förutsättning att växa som människa skapas (Eriksson, 2015). 

Eriksson lyfter vikten av att separera lidande och sjukdomsdiagnos. Hon belyser lidandet i sig 

som ett symptom (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin, & Eriksson, 2004). 

  

Fysisk smärta kan skapa ett lidande för individen, vilket kan leda till en själslig död. Eriksson 

(2015) hävdar att smärta minskar individens möjligheter att använda hela dennes potential för 

att ta sig igenom lidandet, och att smärta fysisk smärta ska lindras med alla metoder som finns 

att tillgå. Patientens andliga lidande kan uppstå på grund av egna skuldkänslor och skam över 

dennes sjukdom. Den kan även orsakas av negativa värderingar från omgivningen och från 

vårdpersonalen. Enligt Eriksson (2015) är intentionen med vården att lindra lidande. De tre 

olika lidanden som sjuksköterskan möter i vården är: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. 

 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det lidande som uppstår i samband med sjukdom och behandling. Det 

som åstadkommer sjukdomslidandet är ofta smärta. Det kan vara kroppslig smärta men även 

själsligt eller andligt lidande som orsakas av negativa upplevelser såsom skam, skuld eller 

förnedring i samband med sjukdom eller behandling. Kroppslig smärta kan fånga individens 

hela uppmärksamhet och hindra denne att använda hela sin potential (Eriksson, 2015). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidandet behöver inte bero på sjukdom, utan är en gestaltning av otillräcklig eller felaktig 

vård. Vårdlidande för en människa kan vara av psykologisk och fysiologisk karaktär. En 

förekommande anledning till vårdlidande är att människan inte får sin värdighet respekterad. 

Uppfattningen om vad värdighet är för en individ är subjektiv. Orsak till vårdlidande kan vara 

att patienten inte är inkluderad i beslut, eller att dennes egna resurser nonchaleras. Att som 

medmänniska försöka lindra en annan persons lidande kräver mod att sätta sig in i dennes 

situation. För att lindra lidande i vården är det av yttersta vikt att respektera människans 

värdighet. Detta speglas framförallt i omvårdnadssituationer där patienten är beroende av 

vårdaren. Att ge patienten möjlighet att göra det denne klarar själv, kan bidra till att patienten 

känner sin inre styrka och sitt eget värde. Små handlingar och möten mellan människor i 
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vården, kan för en liten stund lindra ett svårt lidande. Vänlighet, skratt och lek kan för stunden 

lindra (Eriksson, 2015). 

 

Livslidande 

Livslidande upplevs i samband med det individuella livet. En sjukdom kan påverka en 

människas hela livssituation. Ett livslidande kan orsakas av att människan har drabbats av 

sjukdom och vet att denne ska dö, men inte när. Det kan innebära ett hot mot ens existens 

eller ett hot om en förlust av olika livsmöjligheter. Sjukdomen kan påverka människans syn 

på sig själv, och att ställas inför nya livssituationer kan skapa lidande. Det som leder till det 

djupaste livslidandet är kärlekslöshet (Eriksson, 2015). 

  

Lidandet inte detsamma som det onda eller detsamma som smärta. Lidandet är en kamp 

mellan det onda och det goda. Kampen är en plåga för människan, men så länge kampen råder 

finns det hopp. I hoppet existerar en strävan efter lusten och en strävan att finna mening i 

lidandet och i livet. Om mening hittas finns möjligheter till acceptans och liv. Ödmjukhet 

inför sig själv och sitt lidande kan hjälpa människan att ta sig igenom lidandet. Att se lidandet 

i ett helhetsperspektiv, och att försonas med detta, kan ge lidandet en mening (Eriksson, 

2015). För att en människa ska bli hel i sitt lidande behöver människans värdighet värderas till 

fullo. Många individer har genom sitt lidande funnit insikter och djup i sitt liv och i sin 

omgivning (Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2013). 

 

Problemformulering 

Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse och kan orsakas av många olika 

anledningar. I detta arbete inkluderas alla typer av fysisk smärta oavsett av vilken anledning 

den har uppstått. Att ha smärta leder till lidande och att lindra lidande är en av 

sjuksköterskans huvuduppgifter, såväl som att möta patientens önskemål om typ av 

smärtlindring. Akupunktur är en icke farmakologisk behandlingsmetod som sjuksköterskan 

kan använda för att minska patientens lidande. Kunskap om hur behandling och eventuella 

biverkningar har upplevts och erfarits kan vara betydelsefullt för sjuksköterskan ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Mot bakgrund av detta är det av intresse att i denna litteraturöversikt 

beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som behandlingsmetod för att 

lindra smärta. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som behandling 

av fysisk smärta. 

 

METOD 

Design 

Designen som användes var litteraturöversikt, vilket innebär att sammanställa befintlig 

forskning inom ett område (Friberg, 2017a). I dagens läge publiceras så pass stora mängder 

vetenskapliga artiklar att det blir svårt för vårdpersonalen att hålla sig uppdaterade om all ny 

forskning. Litteraturöversikter underlättar kunskapsintaget då flera artiklar sammanfattas i en 

översikt (Rosén, 2017). För att kunna bedriva evidensbaserad hälso- och sjukvård krävs att 

hälso- och sjukvården är grundad på optimal kunskap så att vårdpersonalen kan ta kloka 

beslut (Kristensson, 2014). Efter sökningar i databaser gällande patienters upplevelser och 

erfarenheter av akupunktur har det kunnat konstaterats att det finns stora mängder artiklar om 

ämnet. Vald arbetsmetod var därmed användbar för att sammanställa vilken evidensbaserad 

forskning som i dagsläget finns att tillgå angående patienters upplevelser och erfarenheter av 



 

11 

 

akupunktur som smärtlindring. Arbetsmetoden gör även att ej beforskade områden kan 

identifieras.  

 

Urval  

Avgränsningar 

För att underlätta i urvalet av artiklarna sorterades data bort som inte var i linje med syftet 

(Östlundh, 2017). Polit och Beck (2017) belyser att endast primärkällor inkluderas i en 

litteraturöversikt. Därmed blev detta en avgränsning för att uppfylla kriterierna för vald 

metod. Sökningar av artiklar begränsades till att vara “peer reviewed”, vilket innebär att 

artiklarna ska vara kvalitetsgranskade av utomstående forskare. Ytterligare en avgränsning var 

att artiklarna endast var skrivna på engelska i linje med hur Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver stegen i urvalsprocessen. Avgränsning för språk gjordes även för innehållet i 

artiklarna inte skulle misstolkas. De utvalda artiklarna begränsades till att vara publicerade 

mellan år 2009 och 2019 för att de ska innehålla ny forskning. 

 

Inklusionskriterier 

Enligt Kristensson (2014) ska inklusionskriterierna baseras på syftet. Därmed inkluderades 

artiklar som berör patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur, oavsett typ av 

akupunktur, som behandling av smärta. Patienter i alla åldrar och med alla typer av fysisk 

smärta inkluderas. Både kvalitativa och kvantitativa studier är inkluderade. Enligt Kristensson 

(2014) utgår kvalitativa studier från att människans verklighetsuppfattning är individuell 

vilket överensstämmer med att syftet i denna litteraturöversikt. Kristensson (2014) förklarar 

även att kvantitativ forskning grundar sig i uppfattningen att en mätbar verklighet finns. För 

att få fram ett tydligt resultat i denna litteraturöversikt är även den uppfattningen applicerbar 

för litteraturöversiktens syfte.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar exkluderades som inte uppfyllde de etiska riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen 

(Helgesson, 2015). Urvalet har varit i linje med de forskningsetiska överväganden som 

Helgesson (2015) beskriver. Artiklar som inte berör patienters upplevelser eller erfarenheter 

exkluderades i linje med Östlundhs (2017) rekommendationer att sortera bort data som inte 

överensstämmer med syftet.   

 

Datainsamling 

Litteraturöversikten har utgått från forskningsprocessen som Kristensson (2014) beskriver. 

Planeringsfasen gjordes genom att sökstrategier förankrades för att omfatta litteratur och 

artiklar i linje med valt syfte och problemformulering. Empirisk fas gjordes vid 

genomförandet av artikelsökning. Studierna kvalitetsgranskades för att garantera god 

forskningskvalitet på de utvalda artiklarna enligt Kristensson (2014). Utvalda artiklar 

sammanställdes till resultatet som Kristensson (2014) hänvisar till. Databaserna Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) Complete och Public Medline 

(Pubmed) användes i datainsamlingen. Utvalda akademiska databaser innehåller 

vetenskapliga publikationer som går i linje med syftet i litteraturöversikten. Enligt 

Kristensson (2014) är det syftet som styr vilken litteratur som är relevant. PubMed innehåller 

vetenskaplig litteratur från det biomedicinska området och innefattar medicin, tandvård och 

omvårdnad. I databasen CINAHL Complete finns artiklar från områden inom omvårdnad 

såsom fysioterapi och arbetsterapi (Karlsson, 2017). Databaserna var därmed relevanta för att 

hitta artiklar kopplade till syftet i denna litteraturöversikt. Båda databaserna innehåller främst 

material skrivna på engelska (Karlsson, 2017). Ett möte med bibliotekarie för handledning i 

högskolebiblioteket ägde rum för att framarbeta en bra systematisk sökstrategi. Kristensson 
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(2014) beskriver att det är av vikt att veta vad som eftersöks, hur det går att hitta och var detta 

går att finna.  

 

Då översikten sammanställer patienters upplevelser och erfarenheter av akupunktur som 

smärtlindring blev sökorden “experience”, “pain”, “analgesia”, “patient” och “acupuncture”. 

Synonyma termer skapades till sökningarna. Östlundh (2017) beskriver att det är bra med 

många synonymer för att i sökprocessen lägga allt fokus på söktekniker och processanalys. I 

PubMed söktes ord som Medical Subject Headings (Mesh- termer) samt som fritext. Mesh- 

termer användes för att göra sökningen mer specifik (Karlsson, 2017). I CINAHL Complete 

söktes ord genom CINAHL subject headings samt fritextsökningar. I ovan nämnda databaser 

användes Booleska sökoperatorer. Det skapades ett block med OR mellan synonymerna. 

Blocken söktes sen tillsammans med AND. Booleska sökoperatorer användes för att 

specificera sökningarna och på så sätt underlätta letandet av artiklar som passar syftet 

(Kristensson, 2014). I databaserna är en förutsättning för att uppnå ett bra resultat att 

kombinera sökord (Östlundh, 2017). Vid sökning i CINAHL Complete begränsades 

sökningarna till att endast ta med artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan år 2009 och 

2019, vara vetenskapliga artiklar samt vara peer reviewed. Vid sökning i PubMed 

begränsades sökningarna till att endast vara skrivna på engelska och vara publicerade under 

de senaste tio åren. Författarna av denna litteraturöversikt har suttit var för sig för att söka 

artiklar och välja ut vilka abstrakt som ska läsas, därefter suttit tillsammans och valt ut vilka 

artiklar som skulle läsas i fulltext utifrån valda abstrakt. Sedan har alla artiklarna blivit lästa 

var för sig, vartefter båda författarna diskuterat med varandra vilka som ska vara med i 

översikten. Lexikon har använts för engelska ord som författarna inte förstått. De artiklar som 

ansågs bäst svara på syftet valdes ut.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL Complete och PubMed. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

191113 

(MH “Acupuncture+”) OR 

“Acupuncture therapy” 

AND (MH “Emotions+”) 

OR “experience” OR (MH 

“Attitude”+) AND (MH 

“Pain+”) 

159 55 14 4 

PubMed 

191113 

(analgesia[MeSH Terms]) 

OR "pain relief") AND  

(experience) OR 

"Attitude"[Mesh]) OR 

("Emotions"[Majr] AND 

("Acupuncture"[Mesh]) 

OR "Acupuncture 

Therapy"[Mesh]) OR 

acupuncture treatment)  

103 30 15 2 

PubMed 

191113 

acupuncture 

therapy/psychology 

"[MeSH Terms] 

117 15 10 1 

PubMed 

191113 

(pain relief) OR 

"analgesia"[MeSH 

Terms]) AND 

167 5 0 0 
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(experience) OR 

perceptions) OR 

emotions) AND 

("acupuncture"[MeSH 

Terms]) OR "acupuncture 

therapy"[MeSH Terms]) 

CINAHL 

191115 

(MM “Acupuncture+”) 

AND (MH “Emotions+”) 

OR “experience” 

227 29  12 8 

TOTALT 773 134 51 15 

 

Kvalitetsgranskning  

En granskning genomfördes av relevanta artiklar. För att identifiera artiklar med låg kvalitet 

har rekommendationerna av Forsberg och Wengström (2016) följts. För att bedöma om en 

artikel har varit av låg kvalitet har syftet, frågeställning, design, urval, analys, tolkning och 

mätinstrument granskats. Inför granskning är en kunskap om vad de valda artiklarna grundar 

sig på för analyser nödvändig. Det är lika viktigt att granska hur resultatet har uppkommit, 

som resultatet i sig (Friberg, 2017a). Granskning skedde även för att förstå 

forskningsprocessen i varje enskild artikel som Friberg (2017a) beskriver. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) underlättar detta förståelsen för den vetenskapliga artikeln. Utförandet av 

granskningen har skett som Kristensson (2014) förklarar med granskningsmall samt med 

dokumentation av granskningens steg. Granskningen genomfördes även med Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag som är modifierat utifrån Berg et al. (1999) samt Willman et 

al. (2016). Av de inkluderade artiklarna bedömdes tio stycken ha hög kvalitet och fem stycken 

ha medelhög kvalitet. Inga utvalda artiklar exkluderades på grund av för låg kvalitet då inga 

sådana artiklar hittades av de 15 utvalda. Kvalitativa och kvantitativa studier bedömdes med 

olika kriterier som Kristensson (2014) belyser att de ska, då olika studier utförts med olika 

förutsättningar. I enlighet med Kristensson (2014) bedömdes kvantitativa studier efter 

validitet och kvalitativa efter trovärdighet. Kvaliteten av datan har kritiskt granskats för att 

artiklarna i litteraturöversikten ska vara av hög eller medelhög kvalitet.  

 

Dataanalys  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska vald dataanalysmetod besvara syftet och 

problemformuleringen. Artiklar analyserades därmed utifrån syfte och problemformulering. 

Analysmetoden integrerad analys valdes då den metoden var användbar för att göra 

analysprocessen av resultatet lättbegripligt och hanterbart. Kristensson (2014) förklarar att det 

kan vara svårt att förhålla sig till resultatet utan denna analysmetod. Den integrerade analysen 

utfördes i de tre steg som Kristensson (2014) redogör för: genomläsning av materialet i 

artiklarna, kategorisering och sist sammanställning. I det första steget lästes alla de 15 utvalda 

artiklarna igenom av båda författarna. Skillnader och olikheter i studiernas resultat 

diskuterades. I steg två indelades texten i artiklarna in olika kategorier beroende på studiernas 

resultat. Dessa kategorier var: smärtlindring, psykisk hälsa, negativa erfarenheter, förtroende 

för vårdpersonal samt autonomi. I linje med trestegsmodellen (Kristensson, 2014) delades 

sedan resultaten av patientupplevelserna och erfarenheterna in i underkategorier. Detta 

gjordes genom att identifiera gemensamma nämnare i studiernas resultat. Kategorier och 

underkategorier redovisas i tabell 2. I steg tre fördes resultaten i de olika grupperna samman 

enligt Kristenssons (2014) beskrivning av integrerad analys.  

 

Tabell 2. Presentation av dataanalys 

Kategorier Underkategorier 
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Smärtlindring Fysiska tecken 

Patienters skattningar 

Minskad användning av analgetika 

Psykisk hälsa Upplevelse av avslappning 

Mindre depression och ångest 

Negativa erfarenheter Smärta 

Utebliven effekt 

Frustration 

Förtroende för vårdpersonal Bemötande 

Tillfredsställelse av behandlingen 

Autonomi Tilltro till egen förmåga 

Känsla av kontroll 

Fysisk aktivitet 

 

Forskningsetiska överväganden  

Krav på inkluderade artiklar 

Kontroller har gjorts så att studierna som används i denna litteraturöversikt uppfyller 

Helsingforsdeklarationens kriterier. Helsingforsdeklarationens huvudsyfte är att skydda 

forskningspersoner inom medicinsk forskning. Deklarationen fastslår att forskningsintressen 

inte får företräda forskningspersonernas rättigheter och välbefinnande. De artiklar som 

inkluderats har etikprövats innan publicering och följer därmed etikprövningslagen. 

Innebörden är att forskningen har genomförts med respekt för människovärdet, att personer i 

studien skyddats mot skador, såväl psykiska, fysiska, ekonomiska, sociala och 

integritetsmässiga skador (Helgesson, 2015). Östlundh (2017) beskriver att artiklar som inte 

är “peer reviewed” inte får förekomma i arbetet och dessa har därmed uteslutits vid sökning i 

databaser. Endast artiklar som har blivit “peer reviewed” har inkluderats, vilket innebär att 

andra forskare har gjort en kritisk granskning av artikeln innan den publicerats. Syftet med 

granskningen är att bedöma materialets värde (Helgesson, 2015). En kontroll har gjorts över 

att ingen har kommit till skada i studierna som använts i denna litteraturöversikt. Ytterligare 

så ska studierna ha gjort mer nytta än vad de haft negativa effekter, samt ska informerat 

samtycke ha använts (Helgesson, 2015). 

 

Författarnas roll 

Författarna till denna litteraturöversikt har deltagit i diskussioner med fokus på etik under 

grupphandledningstillfällen. Forsberg och Wengström (2016) belyser att det inte är etiskt att 

endast välja och redovisa artiklar som överensstämmer med författarnas egna åsikter. För att 

undvika att personliga erfarenheter, förkunskap och personliga åsikter präglat 

litteraturöversikten har författarna haft regelbundna etiska diskussioner med varandra under 

urval och granskning av artiklarna. Författarna har även reflekterat över och eftersträvat att 

egna förförståelser gällande akupunkturbehandling inte skulle påverka valet av artiklar eller 

resultat. Vid insamling av data har tillvägagångssätt, urval och syfte detaljerat dokumenterats 

i syfte att processen ska vara transparent och återupprepning ska vara möjlig. Etiska 

övervägande gjordes som Forsberg och Wengström (2016) beskriver. Detta för att plagiat, 

missvisande analys eller förvrängning av forskningsprocessen ej får förekomma enligt 

Vetenskapsrådets riktlinjer (Forsberg & Wengström, 2016). Under processen av urval och 

granskning har de fyra vårdetiska principerna beskrivna av Sandman och Kjellström (2010) 

funnits i åtanke: godhetsprincipen, icke skada principen, autonomiprincipen och 

rättviseprincipen.  
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RESULTAT 

Resultatet baseras på 15 artiklar och utifrån dessa har fem kategorier kunnat urskiljas. Dessa 

är: smärtlindring, psykisk hälsa, negativa erfarenheter, förtroende för vårdpersonal samt 

autonomi.  

 

Smärtlindring 

Flera patienter har upplevt att akupunkturbehandling kan lindra smärta (Garcia, Driven, 

Haddad, Lee, Palmer, Wei, & Cohen, 2013; Garcia et al., 2018; Ying et al., 2009; McPhail, 

Sandhu, Dale & Stewart-Brown, 2018; Oates, Benedict, Sun, Brakeman, Lim & Cynthia, 

2017; Vixner, Schytt, Stener, Waldenström, Pettersson & Mårtensson, 2014; Weiss, Quante, 

Xue, Muche, Reuss & Borst, 2013; Yeh, Chung, Hsu & Hung, 2018). 

 

Fysiska tecken 

Några fysiska tecken som tolkades bero på minskad smärta var skillnader på hjärtrytm (Oates 

et al., 2017; Yeh et al., 2018) och andningsfrekvens (Oates et al., 2017) mellan 

kontrollgrupper och interventionsgrupper. I en randomiserad kontrollerad studie (RCT) av 

Oates et al. (2017) undersöktes effekten av laserakupunktur (LA) som smärtlindring under 

perkutan njurbiopsi hos patienter 26 år eller yngre. En kontrollgrupp fanns som inte fick LA. 

Grupperna fick annars likvärdig behandling. Upplevelsen av ingreppet mättes med VAS och 

Wong-Baker FACES Pain Rating Scale Change. Självrapporterad smärta var mindre i LA-

gruppen. Ingen betydande skillnad kunde ses gällande upplevd ångest eller oro. Detta tolkades 

som att LA hade en specifik effekt på smärtan. En skillnad kunde dock ses gällande 

förändring av hjärtrytm och andningsfrekvens mellan de två grupperna. Hjärtrytmen och 

andningsfrekvensen ändrade på sig mer i kontrollgruppen under njurbiopsin. Majoriteten av 

patienterna önskade att få LA i framtiden, oavsett grupp. Alla patienter som fick LA 

tolererade behandlingen utan komplikationer och rapporterade upplevelsen som positiv (Oates 

et al., 2017).  

 

Erfarenheter av smärtlindring har även setts hos patienter som genomgår hemorrojdektomi. 

Denna behandling ger biverkningar som ångest och smärta, vilket leder till en ökad 

hjärtfrekvensvariation för individen. I en RCT av Yeh et al. (2018) undersöktes upplevelser 

hos patienter som genomgick hemorrojdektomi och som fick akupunktur i samband med 

ingreppet. Interventionsgruppen fick fem stycken TAES (transcutaneous acupoint electrical 

stimulation) behandlingar som bestod av fyra sessioner under 20 minuter, för att avgöra om 

TAES kan lindra patientens ångest och smärta i samband med hemorrojdektomi. 

Deltagarantalet som fick akupunktur var 30 patienter. Kontrollgruppen bestod av 41 

deltagare. Patienterna fick använda VAS för att mäta smärta, STAI (State Anxiety Inventory) 

för att mäta grad av oro och ångest samt en signalmonitor för att mäta 

hjärtfrekvensvariationen (HRV). Grupperna visade inga skillnader på skattningsskalorna 

innan interventionen. Efter akupunkturbehandlingarna uppvisade interventionsgruppen 

signifikanta skillnader i minskad smärta, ångest och HRV jämfört med kontrollgruppen. 

 

Patienters skattningar 

Förutom fysiska tecken på minskad smärta skattade patienter sin smärta mindre i samband 

med akupunkturbehandling (Garcia et al., 2013; Garcia et al., 2018; McPhail, Sandhu, Dale & 

Stewart-Brown, 2018; Oates et al.,  2017; Vixner et al.,  2014; Weiss et al., 2013; Yeh, 

Chung, Hsu & Hung, 2018; Ying et al., 2009). I en RCT av Ying et al. (2009) randomiserades 

175 deltagare in i tre olika grupper för att undersöka om akupunktur kan verka smärtlindrande 

vid akuta migränattacker. Patienter med migrän delades in i tre grupper varav en grupp fick 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPhail%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPhail%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandhu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dale%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart-Brown%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vixner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schytt%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stener-Victorin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldenstr%C3%B6m%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pettersson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A5rtensson%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiss%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quante%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quante%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xue%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muche%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reuss-Borst%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hung%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPhail%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandhu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dale%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart-Brown%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vixner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiss%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hung%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
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riktig akupunktur medan resterande grupper var kontrollgrupper som behandlades med 

placebo-akupunktur. Patienterna i studien använde VAS för att skatta sin upplevda smärta. 

 

Deltagarna fick behandling vid ett tillfälle och fick skatta sin smärta före behandlingen och 

vid fyra tillfällen efter. Interventionsgruppen skattade mindre smärta efter behandling än vad 

kontrollgrupperna gjorde. Av patienterna i akupunkturgruppen upplevde 40,7 procent 

fullständig smärtlindring och 79,6 procent upplevde inte någon ökad smärta eller återfall. I en 

RCT av Weiss et al. (2013) som pågick under 21 dagar undersöktes om akupunktur kunde 

hjälpa patienter med kronisk ländryggssmärta. Sjuttiofyra deltagare fick akupunktur två 

gånger i veckan. En kontrollgrupp på 69 personer fanns som fick samma vård förutom 

utebliven akupunktur. Smärtan minskade i interventionsgruppen, framförallt smärtan som 

uppkom när patienterna satt, stod upp eller bar mer än tio kg (Weiss et al., 2013). 

 

Studier visar att akupunktur kan bidra till smärtlindring för patienter med cancerdiagnos 

(Garcia et al., 2013; Garcia et al., 2018; McPhail et al., 2018). I studien av Garcia et al. (2018) 

fick 108 patienter med cancerdiagnos akupunktur på sjukhuset de var inlagda på. Patienterna 

fick fylla i det mångdimensionella skattningsformuläret ESAS före och efter varje behandling. 

Insamlad data visade att smärtan minskade för 74 procent av deltagarna. I en studie av 

McPhail et al. (2018) intervjuades 18 patienter i ett palliativt skede som vårdades på hospice 

och fick testa akupunktur. Sexton patienter av 20 hade en cancerdiagnos. Den mest 

framträdande upplevelsen för deltagarna av akupunkturen var smärtlindringen. I en annan 

studie då patienter med cancer och smärta över fyra på VAS-skalan fick 

akupunkturbehandling, minskade användandet av smärtstillande läkemedel hos 34 procent av 

deltagarna (Garcia et al., 2013).  

 

Minskad användning av analgetika 

Att akupunktur kan minska intaget av smärtstillande läkemedel är något som setts i flera 

studier (Garcia et al, 2013; Robinson, 2012.; Vixner et al., 2014). I Robinsons (2012) studie 

angav 69 procent av 137 deltagare som genomgått akupunkturbehandling att de slutat med 

eller minskat sitt intag av smärtstillande läkemedel. I en annan studie utvärderades effekten av 

MA, EA och standardvård (SC) vid värkarbete hos gravida kvinnor. Graden av smärta mättes 

med VAS-skalor i grupperna. Trots att ingen betydande skillnad kunde ses gällande skattning 

av smärtgrad hos patienterna så var det färre i EA gruppen som använde epiduralanalgesi och 

morfin. Patienterna i EA-gruppen rapporterade även att de var mer nöjda med sin 

smärtlindring än i MA-gruppen (Vixner et al., 2014).  

 

Psykisk hälsa 

I många av studierna som togs med i denna litteraturöversikt sågs en förändring av 

deltagarnas psykiska välbefinnande (Garcia et al., 2018; Kligler et al., 2015;  McPhail et al., 

2018; Rugg et al., 2011; Stomski, Mackintosh, och Stanley, 2014; Trutnovsky et al., 2018; 

Weiss et al., 2013). 

 

Upplevelse av avslappning  

Att patienter upplevde lugn och välbefinnande under och efter akupunkturbehandling var 

något som sågs i flera studier (Kligler et al., 2015; McPhail et al.,2018; Rugg et al., 2011; 

Stomski et al., 2014; Trutnovsky et al., 2018). I studien av Trutnovsky et al. (2018) upplevde 

kvinnorna i värkarbete som fick akupunktur en avslappnande och lugnande effekt. I studien 

av Rugg et al. (2011) visades att akupunkturbehandling hade positiv effekt på patienter med 

diagnosen MUS (medically unexplained symptoms). Studien inkluderade 20 personer med en 

MUS-diagnos. Deltagarna intervjuades i början av studien innan akupunkturbehandlingarna 
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startades, samt efter sex månader då studien avslutades. Flera av deltagarna fick erfara 

förbättrad psykologisk hälsa. De upplevde ett lugn, förbättrad sömn, ökad mental energi och 

koncentration samt kände sig mer mentalt avslappnade. I en kvalitativ studie av McPhail et al. 

(2018) undersöktes palliativa patienters upplevelser av akupunktur i hospice-miljöer. Patienter 

som testade behandlingen upplevde ett ökat välbefinnande och kände sig mer avslappnade. I 

studien av Stomski et al. (2014) undersöktes upplevelser av akupunktur hos patienter med 

kronisk smärta i ländryggen. Patienterna upplevde att behandlingen skapade känslor av lugn 

och välbefinnande. I Stomskis et el. (2014) studie ökade känslan av lugn hos patienterna när 

nålarna insattes och skapade känslor av värme och energi, något patienterna inte upplevde i 

sin vardag. Känsla av värme och energi var extra framträdande om behandlingen varade 

mellan 15 till 20 minuter, samt om både lokala och distala akupunkter användes. I Kliglers et 

al. (2015) studie upplevde deltagare med kronisk smärta ett djupt avslappnande tillstånd efter 

akupunkturbehandlingen.  

 

Mindre depression och ångest 

I McPhails et al. (2018) studie då palliativa patienter fick testa akupunktur upplevde 25 

procent att deras depression minskade. Studien av Garcia et al. (2018) visade att 39 procent av 

deltagarna, som var patienter med cancerdiagnoser som fick akupunktur, upplevde minskad 

ångest efter behandlingen. Detta påvisades med Edmonton Symptom Assessment Scale 

(ESAS). Även andra symptom som är vanligt förekommande vid cancer minskade, såsom 

sömnstörningar, dåsighet, illamående och trötthet. I studien av Kligler et al. (2015) 

undersöktes upplevelsen av akupunkturbehandling hos patienter med kronisk smärta i nacke 

och rygg samt smärta på grund av artros. Patienterna i studien var intresserade av 

akupunkturbehandlingen för fysisk smärtproblematik. Många deltagare upplevde att 

akupunktur lindrade fler besvär utöver smärtan. Patienterna rapporterade att depression, 

gynekologiska besvär, insomnia och ångest minskade. Att erfarenheterna av att dessa tillstånd 

lindrades resulterade i en ökad upplevelse av förbättrad livskvalitetet. I Weiss et al. (2013) 

studie upplevde patienter som testat akupunktur förbättrad emotionell hälsa. 

 

Negativa erfarenheter 

I några studier har det setts att patienter erfarit smärta, utebliven effekt eller frustration 

(Bishop et al., 2011; McPhail et al., 2018; Robinson, 2012; Trutnovsky et al., 2018; Vixner et 

al., 2014). 

 

Smärta 

Vissa patienter upplever smärta av akupunkturbehandling (McPhail et al., 2018; Robinson, 

2012; Trutnovsky et al., 2018; Vixner et al., 2014). I en studie av Robinson (2012) 

undersöktes 137 patienters upplevelser av akupunktur då de fått behandlingen i en allmän 

hälso- och sjukvård i Storbritannien. Tjugotre procent av deltagarna upplevde behandlingen 

som smärtsam. Av de som upplevde behandlingen smärtsam var det 60 procent som 

uppfattade den som minimal, 24 procent upplevde den som måttlig och en procent som svår. I 

studien av McPhail et al. (2018) fick 20 deltagare vård i hospice-miljö och fick testa 

akupunktur. En deltagare upplevde att akupunktur var smärtsamt och upphörde 

akupunkturbehandlingen efter första tillfället. Enligt Trutnovsky et al. (2018) upplevde 5,7 

procent lokal smärta eller yrsel vid insättandet av nålar då de fick testa akupunktur vid 

värkarbete. I en annan studie då kvinnor med värkarbete fick testa antingen MA eller EA 

rapporterade tio procent i MA-gruppen och sju procent i EA-gruppen negativa effekter, vilka 

oftast handlade om smärta vid insättandet av nålar, domningar och trötthet (Vixner et al., 

2014). 
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Utebliven effekt 

Det är inte alltid som akupunkturbehandling ger önskad effekt (Trutnovsky et al., 2018; 

Vixner et al., 2014). I en studie av Trutnovsky et al. (2018) fick kvinnor med värkarbete testa 

akupunktur för att undersöka om behandlingen gav några fördelar. Det framkom att 91 

procent av 70 deltagare ville ha akupunktur för att få förkortat värkarbete. Dock var 

värkarbetet lite längre i akupunkturgruppen jämfört med kontrollgruppen. Ändå upplevde 

45,7 procent att behandlingen hade haft en positiv effekt på durationen av värkarbetet. Femtio 

procent var dock osäkra eller trodde inte att behandlingen hade någon påverkan. Vidare 

framkom att 5,7 procent upplevde lokal smärta vid insättandet av nålar eller yrsel av 

behandlingen. I en studie av Vixner et al. (2014) då gravida kvinnor med värkarbete fick testa 

antingen EA, MA eller SC utan akupunktur, mättes smärta och avslappning med separata 

skattningsskalor kontinuerligt fram tills födseln eller tills insättandet av epiduralanalgesi. Av 

datan framkom att akupunktur inte gav mer smärtlindring än standardvård. Grad av 

avslappning skilde sig inte heller mellan grupperna. Färre kvinnor i MA-gruppen tyckte att 

behandlingen var effektiv jämfört med de i EA-gruppen.  

 

Frustration 

Behandling av akupunktur kan upplevas som frustrerande för den som blivit hjälpt men sedan 

inte får tillgång till fortsatt behandling (Bishop et al., 2011). I studien av Bishop et al. (2011) 

fick patienter prova akupunktur i den öppna allmänvården. Vissa av deltagarna hade vid slutet 

av studien inte råd att betala för akupunkturbehandling då den inte längre var gratis. Detta 

upplevdes frustrerande för de patienter som hade blivit hjälpta av behandlingen.  

 

Förtroende för vårdpersonal 

Studier har visat att en stor majoritet av patienter varit nöjda med sin akupunkturbehandling 

och fått ett ökat förtroende för vårdpersonalen (Bishops et al., 2017; Garcias et al., 2013; 

Highfield et al., 2011; Kligler et al., 2015; McPhail et al., 2018).  

 

Bemötande 

I tre av studierna i denna litteraturöversikt framkom patienternas olika erfarenheter och 

upplevelser av behandlarens bemötande (Kligler et al., 2015; McPhail et al., 2018; Bishop et 

al., 2017). I studien av Kligler et al. (2015) fick 37 deltagare akupunktur som smärtlindring 

för kronisk nacksmärta, ryggsmärta eller artros. Resultatet visade att många av deltagarna 

upplevde att akupunktören var genuint intresserad och att deltagarna kände sig förstådda. 

Vissa deltagare uppgav dock i intervjuerna att de inte kände att behandlaren som utförde 

akupunkturen lyssnade till dem. En kvalitativ studie utförd av McPhail et al. (2018) 

inkluderade patienter som vårdades på hospice. Patienterna uppgav att relationen med 

vårdpersonalen som utförde akupunkturen var av stor betydelse för dem. Deltagarna 

uppskattade att behandlingen var personligt anpassad och att upplevde empati från 

akupunktören. Bishops et al. (2017) kvalitativa studie jämförde patienters upplevelser av 

akupunkturbehandling mellan privat och allmän sektor. Av de patienter som fått akupunktur i 

en privat sektor var det flertalet som påtalade att de kände sig omhändertagna och kopplade 

detta till konsultationens längd och djup samt att de blev behandlade som individer och att 

vården var holistisk. Behandlaren upplevdes som omtänksam när patienterna fick prata om 

hälsoproblem under behandlingen samt då patienternas åsikter och önskemål togs till vara. 

 

Tillfredsställelse av behandlingen 

I studien av Highfield et al. (2011) fick patienter rapportera om deras erfarenhet efter en 

akupunkturbehandling. Patienterna fick självmant uppsöka kliniken som utförde akupunktur i 

studien. Nittiosju procent av alla deltagare skattade sin upplevelse av akupunkturkliniken som 
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“väldigt bra” eller “bra”. Nittiotre procent skulle rekommendera akupunktur till en vän eller 

familjemedlem. Liknande resultat har setts i Garcias et al. (2013) studie då 42 deltagare med 

okontrollerad smärta fick testa akupunktur. Resultatet baserades på tre olika formulär där 

deltagarna fick skatta sin smärta. Deltagarna behandlades med auricular akupunktur och EA 

eller endast en av typerna. Inga stora skillnader märktes mellan typ av akupunktur. Åttiosju 

procent av deltagarna upplevde att deras förväntningar av akupunkturbehandlingen 

uppfylldes. Nittio procent uppgav att de var intresserade av att genomgå 

akupunkturbehandling igen och att behandlingen var användbar eller väldigt användbar. 

Nittiofem procent uppgav att de skulle rekommendera akupunktur till andra.  

 

Autonomi 

Akupunktur tycks kunna öka patienters autonomi (Kligler et al., 2015; McPhail et al., 2018; 

Rugg et al., 2011; Stomski et al., 2014; Weiss et al., 2013). 

 

Tilltro till egen förmåga 

I en studie av Rugg et al. (2011) fick 20 deltagare i olika åldrar med diagnosen MUS testa 

akupunktur. Resultatet visade att deltagarnas intresse för sin vård i konsultationerna ökade. I 

Kliglers et al. (2015) studie undersöktes patienternas upplevelse av akupunkturbehandling 

som smärtlindring för kronisk nacksmärta, ryggsmärta eller artros. Flera deltagare i studien 

upplevde att den fysiska smärtlindringen av akupunkturen var övergående. Dock upplevde de 

andra positiva effekter som de inte hade förväntat sig av behandlingen. Deltagarna uppgav att 

de lärde sig olika symptomlindrande strategier under behandlingen, vilket ökade deras 

förmåga till egenvård och tilltro till sin egen förmåga att ta hantera sin sjukdom. Både i 

studien av Rugg et al. (2011) och i studien av Kligler et al. (2015) rapporterade många 

deltagare att de kände sig stärkta och bemyndigade av akupunkturbehandlingen.  

 

Känsla av kontroll 

Att patienter med långvarig smärta kan uppleva ökad känsla av kontroll i samband med en 

akupunkturbehandling var något som även sågs i en studie av Stomski et al. (2014). Patienter 

med långvarig smärta i ländryggen fick testa akupunktur mot sina besvär. Något patienterna 

upplevde som den värsta konsekvensen av sin smärta var att de kände att de hade tappat all 

kontroll i sitt liv. Den kroniska smärtan påverkade för vissa allt i vardagen eftersom smärtan 

var ständigt närvarande. En viktig del i behandlingen för dessa patienter var därför att återfå 

känsla av att ha kontroll över något. De flesta deltagarna i studien tyckte att återfå kontroll var 

relaterat till känsla av välbefinnande. Ökat välbefinnande var lika högt värderat som 

smärtlindring och ökad fysisk funktion hos deltagarna. De fördelar relaterade till ökat 

välbefinnande patienterna rapporterade var: bättre syn, bättre sömn, bättre känslomässig 

motståndskraft, bättre matsmältning, ökad känsla av lugn samt mer glädje. Dessa fördelar 

associerades till rekommendationer till egenvård patienterna fått av sina 

akupunkturbehandlare. Några av rekommendationerna bestod av olika avslappningstekniker, 

träningsprogram, rekommendationer gällande diet samt generella livsstilsråd såsom att ta sig 

tid till avslappning, prioritera egna intressen samt att inte vara hård mot sig själv. I studien 

framkom även att vårdmiljön hade stor betydelse för patienternas känsla av kontroll och för 

att proceduren skulle skapa välbefinnande. Deltagarna kunde distansera sig från sitt hektiska 

liv och för en stund koncentrera sig på att må bra. Ökad känsla av kontroll sågs även i en 

studie av McPhail et al. (2018) då palliativa patienter fick testa akupunktur. 

 

Fysisk aktivitet 

Studier har visat att patienter blivit mer fysiskt aktiva efter akupunkturbehandling (McPhail et 

al., 2018; Rugg et al., 2011; Weiss et al., 2013). I Ruggs et al. (2011) studie då patienter med 
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MUS testade akupunktur uppgav hälften av deltagarna ökad fysisk energi som ledde till att de 

engagerade sig i fler fysiska aktiviteter. Interventionsgruppen rapporterade bättre allmänt 

mående, emotionell hälsa och förbättrad fysisk funktion. I en RCT av Weiss et al. (2013) där 

effekten och acceptansen för akupunkturbehandling som smärtlindring undersöktes upplevde 

patienterna förbättrad hälsa. Hundrafyrtiotre deltagare uppdelades in i två grupper. Patienterna 

i båda grupperna fick standardvård för kronisk ryggsmärta. Interventionsgruppen bestod av 74 

personer som fick akupunktur två gånger per vecka. Kontrollgruppen fick standardvård utan 

akupunktur. Åttionio procent av båda grupperna önskar att akupunktur var integrerat i deras 

nuvarande vård för kronisk ryggsmärta. Interventionsgruppen rapporterade bättre allmänt 

mående, emotionell hälsa och förbättrad fysisk funktion. I McPhails et al. (2018) studie fick 

18 patienter i ett palliativt skede testa akupunktur. Sjutton av deltagarna fick erfara en stark 

lindring av den fysiska smärtan som resulterade i att patienterna kunde röra sig mer 

självständigt vilket bidrog till ökad känsla av personlig kontroll och självständighet.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Strang och Werner (2010) förklarar att smärta orsakar både psykisk och fysisk stress. I flera 

studier i denna litteraturöversikt har ett samband mellan psykiskt och fysiskt lidande kunnat 

ses då fler symptom än fysisk smärta blivit lindrade. Eriksson (2015) talar för att fysisk 

smärta kan skapa ett lidande för individen, vilket kan leda till en själslig död. Eriksson (2015) 

uttrycker att patientens lidande kan vara av psykologisk och fysiologisk karaktär. Långvarig 

smärta leder ofta till depression, vilket kan bli en funktionsnedsättning för individen 

(Andersson, 2010). I studien av McPhail et al. (2018) visar resultatet att en fjärdedel av 

deltagarna kände sig mindre deprimerade av akupunkturbehandlingen. Här finns belägg för att 

akupunktur kan minska andra symptom än fysiologiskt lidande. Eriksson förklarar att 

sjukdom och att vara patient kan påverka hela livssituationen för den sjuke. I linje med 

Erikssons omvårdnadsteori (2015) minskade patienternas livslidande i samband med att deras 

depression minskade. I studien av Oates et al. (2017) visades dock ingen betydande skillnad 

gällande upplevd ångest och oro, trots att smärtan minskade och hjärtrytm och 

andningsfrekvens gick ner hos interventionsgruppen. Studier där oro och ångest minskade 

rörde patienter med en ständigt närvarande sjukdom (MUS [Rugg et al., 2011], cancer [Garcia 

et al., 2018] och kronisk nacksmärta, ryggsmärta eller artros [Kligler et al., 2015]) eller med 

en smärta som sträcker sig över flera timmar, vilket var gällande i studierna med kvinnor i 

värkarbete (Trutnovsky et al., 2018; Vixner et al., 2014;). I dessa patientgrupper kan det 

tänkas att patienterna upplevde ångest och eller oro innan behandlingen startade, och att den 

sedan blev dämpad under behandlingen. I studien av Oates et al. (2017) var det patienter som 

skulle kunnat ha varit fria från sjukdom och smärta innan ingreppet (perkutan njurbiopsi). Att 

den nytillkomna oron och eller ångesten inte reducerades av akupunkturen skulle kunna vara 

för att ingreppet, som kan tänkas skapa oro och ångest, skedde samtidigt som 

akupunkturbehandlingen. 

 

Carlsson (2010a) skriver att akupunktur inte är en lämplig behandling för att lindra psykogen 

smärta då den kan försämra patientens tillstånd. Studien av Rugg et al. (2011), där patienter 

med MUS fick testa akupunktur, skulle dock kunna tyda på ett motstridande resultat. I studien 

framgår inte om fysisk smärta minskade hos patienterna, dock upplevde deltagarna förbättrad 

psykologisk hälsa. Detta visar på att patienter med psykogen smärta skulle kunna bli hjälpta 

av behandlingen även om eventuell fysisk smärta inte primärt blir lindrad. Som tidigare 

beskrivits kan positiv förväntan och hopp aktivera kroppens egna smärtlindringssystem 

genom placeboeffekten (Lundeberg et al., 2014). Därav kan det tänkas att akupunktur 

sekundärt även skulle kunna verka smärtlindrande även för patienter med psykogen smärta. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPhail%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
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21 

 

För och nackdelar bör vägas mot varandra för att ta reda på om akupunktur är en lämplig 

behandling för patienter med psykogen smärta. Vidare studier anses här vara nödvändig 

gällande den patientgruppen.  

 

Skillnader i upplevelser mellan olika typer av akupunktur har kunnat ses. I studien av Vixner 

et al. (2014) då kvinnor i värkarbete fick akupunktur skiljer sig upplevelsen mellan de 

patienter som fick testa EA och de som fick testa MA. De patienter som fick EA använde 

mindre farmakologisk smärtlindring och rapporterade större grad av tillfredsställelse än de 

patienter som fick MA. Detta kan tyda på att EA är en mer effektiv metod för att minska 

lidande hos patienter med värkarbete. Liknande resultat har kunnat visas i en studie av Tsui & 

Leung (2002) då patienter med smärta relaterat till sin tennisarmbåge som behandlades med 

EA upplevde överlägset bättre smärtlindring än patienter i samma studie som behandlades 

med MA. Dessa resultat överensstämmer med det Carlsson (2010a) beskriver, att 

förhoppningen med EA är att förlänga och förbättra effekterna av MA. 

 

I flera artiklar beskriver deltagare att de upplevde en ökad känsla av autonomi som resultat av 

akupunkturbehandlingen (Kligler et al., 2015; McPhail et al., 2018; Rugg et al., 2011; 

Stomski et al., 2014; Weiss et al., 2013). Linton (2013) beskriver att långvarig smärta kan 

leda till sämre förmåga att bibehålla koncentrationen på uppgifter. Detta är något som kan 

minska patienters autonomi. Eriksson (2015) beskriver att sjukdomslidande uppstår när 

sjukdomen hindrar en att använda hela sin potential. Genom att som vårdare skapa 

möjligheter för patienten att göra det denne klarar själv, får patienten förutsättning att uppleva 

sin inre styrka och sitt värde. Som konsekvens minskar det som skulle kunna tolkas som 

deltagarnas sjukdomslidande. 

 

I studien av Rugg et al. (2011) förbättrades deltagarnas mentala och fysiska hälsa. Som 

konsekvens av den ökade fysiska hälsan och energin av akupunkturbehandlingen engagerade 

sig deltagarna i fler fysiska aktiviteter. Mot bakgrund av Katie Erikssons omvårdnadsteori blir 

det tydligt att människan är en helhet och ska ses med en helhetssyn (Eriksson, 2015). 

Resultatet av förbättrade fysiska tillstånd i studien av Rugg et al. (2011) visar att akupunktur 

kan minska patienters livslidande då behandlingen ökar patienternas livsmöjligheter 

(Eriksson, 2015). Fysisk aktivitet är även något som i sig kan minska smärta. Detta visas i en 

studie av Tse, Wan och Ho (2011) där 75 deltagare med kronisk smärta som levde på ett 

äldreboende inkluderades. Efter medverkan i ett träningsprogram under åtta veckor upplevde 

deltagarna minskad smärta. Studien av (Tse et al., 2011) påvisar att fysisk aktivitet kan leda 

till smärtlindring. Sambandet mellan smärtlindring och fysisk aktivitet påvisar att akupunktur 

som behandlingsmetod kan minska lidande på flera olika sätt då den kan leda till ökad fysisk 

aktivitet. 

 

Ökad känsla av kontroll kan enligt Erikssons (2015) teori minska patienters sjukdomslidande. 

I studien av Stomski et al. 2014 rapporterar patienterna att smärtan de lever med skapar en 

upplevelse av att inte känna kontroll över sitt liv och att detta skapar det värsta lidandet. 

Werner (2010) beskriver att obehandlad smärta orsakar fysiskt och psykiskt lidande för 

individen. Den psykosociala funktionsnedsättningen som detta leder till kan orsaka passivitet 

och ytterligare fler negativa smärtbeteenden för individen. Efter smärtlindringen av 

akupunkturbehandlingen kände patienterna i Stomskis el al. (2014) studie att de hade mer 

kontroll över sig själva och att den upplevelsen var kopplad till välbefinnande. McPhail et al. 

(2018) påvisar i sin studie att deltagarna fick erfara att de kunde röra sig mer självständigt 

som konsekvens av smärtlindringen vilket bidrog till ökad känsla av personlig kontroll och 

självständighet. Stomskis et al. (2014) och McPhails et al. (2018) studier skulle därför kunna 
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tyda på att akupunkturbehandling kan minska sjukdomslidande då patientens känsla av 

kontroll ökar. 

 

I två studier fick deltagare lära sig strategier för avslappning i samband med 

akupunkturbehandlingen. Dessa strategier förbättrade deras hälsa (Kligler et al., 2015; 

Stomski et al., 2014). I studien av Stomski et al. (2014) lärde sig deltagarna andningstekniker 

i samband med akupunkturbehandlingen, som ledde till ökad avslappning och glädje. Enligt 

Eriksson (2015) kan patientens lidande lindras om denne får möjlighet att göra det denne 

klarar själv. Hälsofrämjande andningstekniker kan vara en sådan möjlighet. Med inspiration 

av Eriksson (2015) finns implikationer för att sjuksköterskan ska kunna vägleda patienten i 

behandlingen och bemötandet så att denne får tillgång till sin potential och kan vara så 

självständig som det går i dennes vård.  

 

Enligt Werner (2010) kan analgetika orsaka kraftiga biverkningar. Akupunktur kan minska 

intaget av smärtstillande läkemedel (Garcia et al., 2013; Robinson, 2012; Vixner et al., 2014), 

och därför även minska lidandet kopplat till biverkningar av sådana. I avseende av 

biverkningar kan akupunktur vara en behandlingsmetod som leder till mindre upplevt lidande 

för patienten i jämförelse med analgetika. Få patienter inkluderade i studier i denna 

litteraturöversikt upplevde biverkningar av akupunkturbehandlingen. Med bakgrund av detta 

kan slutsatsen dras att akupunktur är en behandlingsmetod som kan minska graden av 

biverkningar patienter råkar utför vid smärtbehandling. En koppling kan här dras till minskat 

vårdlidande då oönskade biverkningar av en behandling kan undvikas. 

 

Starkare smärta vid akupunkturbehandling verkar vara relativt ovanligt (Robinson, 2012). 

Dock ska inte glömmas att vissa kan uppleva smärta av behandlingen. Norrbrink och 

Lundeberg (2014c) beskriver att smärta är en subjektiv upplevelse, och kan därmed inte 

jämföras. Vidare beskriver Eriksson (2015) att det finns en uppfattning huruvida 

“idealpatienten” ska vara. En idealpatient kan tänkas vara en som upplever goda effekter av 

en behandling, till exempel akupunktur. Om en patient istället upplever smärta av 

behandlingen, motsatsen till vad behandlingen var tänkt till, kan patienten tänkas känna sig 

fördömd enligt Eriksson (2015) då denne inte upplever rollen som idealpatient. Därav kan 

anses att den som utför akupunktur bör vara medveten om att risken för biverkningar som 

smärta av nålstick kan förekomma, samt att vara beredd på att möta patienten i den 

upplevelsen på ett bra sätt, så att patienten inte känner att denne har bidragit till ett 

misslyckande. 

 

I en artikel i denna litteraturöversikt upplevde patienter frustration då de inte hade råd att 

fortsätta behandlas. Detta efter de erfarit att behandlingen kunde minska deras lidande 

(Bishop et al., 2011). Enligt Eriksson (2015) så är utebliven vård en typ av vårdlidande som 

leder till en kränkning av patientens värdighet. Därav kan slutsatsen dras att säkerställande 

bör göras gällande möjligheter till fortsatt behandling för patienter som får testa akupunktur 

för sina besvär.  

 

I Stomskis et al. (2014) artikel sågs att patienterna upplevde att miljön där akupunkturen 

utfördes spelade en roll i varför patienterna kunde uppleva ökad känsla av kontroll under sin 

behandling. Detta kan visa på att det inte alltid kanske är endast akupunkturen i sig som 

skapar goda effekter. Detta gör emellertid inte akupunkturbehandlingen mindre viktig. I linje 

med Eriksson (2015) anses att smärta ska lindras med alla metoder som finns att tillgå. 

Eriksson (2015) förklarar även att lidande som är onödigt bör försökas elimineras. Om detta 

inte är möjligt bör lidandet försöka lindras i högsta möjliga grad. Eriksson (2015) förklarar att 
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det är lätt att missa det som verkar som små detaljer i vården men som kan betyda väldigt 

mycket för den som blir vårdad. Med detta i åtanke bör alla detaljer som kan lindra patientens 

lidande och öka dennes hälsa tas i beaktning. Ett exempel på sådana detaljer kan vara miljön 

eller relationen till behandlaren under en akupunkturbehandling. 

 

Charon (2006) menar att sjuksköterskan behöver ha en förståelse för patientens lidande om 

hen ska kunna hjälpa patienten. För att få den förståelsen behöver sjuksköterskan lämna 

utrymme åt patienten att få berätta om sin situation och sina problem (Charon, 2006). 

Sjöström et al. (2000) menar att sjuksköterskor som lyssnar väl på patienten är bättre på att 

bedöma smärta, vilket även det är en faktor som visar på vikten av att låta patienter få tala ut. 

Patienter kan ytterligare tänkas lägga märke till om sjuksköterskan anstränger sig för att förstå 

patientens smärtsituation. Om så är fallet finns förutsättningar för att patienten skulle kunna 

känna sig bättre omhändertagen. Enligt Eriksson (2015) skulle ett personcentrerat bemötande 

av vårdpersonalen kunna minska patientens vårdlidande då patienten får känna sig inkluderad 

och respekterad. Vidare beskriver Arman (2019) att medmänskliga möten är en förutsättning 

för att lindra lidande. Vikten av att ha ett personcentrerat bemötande visas i flera andra 

studier. Killander et al. (1999) och McCaffery et al. (1979) menar att det viktigaste i mötet 

med en patient är att lyssna. Hesook (2010) förklarar att sjuksköterskors bemötande bör vara 

personcentrerat, anpassat efter individen och grundad på empati. Exempel på tillfällen då 

patienterna fick goda upplevelser relaterat till vårdarens bemötande syns i Kliglers et al. 

(2015) studie då flertalet av deltagarna upplevde att akupunktören var genuint intresserad 

vilket gjorde att deltagarna kände sig förstådda. Vidare visade McPhails et al. studie (2018) 

att relationen med vårdpersonalen som utförde akupunkturen var av stor betydelse för 

deltagarna. Behandlarens empati uppskattades samt att behandlingen var personcentrerad. Det 

framkom även i en studie av Bishop et al. (2017) att patienter fått en positiv upplevelse av 

akupunkturbehandlingen eftersom de kände sig väl omhändertagna. Den upplevelsen 

grundade sig enligt patienterna i att behandlaren lät patienterna prata om hälsoproblem under 

behandlingen samt att patienternas åsikter och önskemål togs till vara. Dessa beteenden hos 

vårdpersonalen anses vara föredömligt. Eriksson (2015) förklarar att en förutsättning för att 

lidande ska gå att lindras i vården är att patienten får känna sig respekterad, vårdad och 

välkommen. Ett sätt att lindra patientens lidande skulle därför kunna vara att skapa en relation 

till patienten, finnas till hands och visa att man önskar att lindra patientens lidande.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av 

akupunktur som behandling av fysisk smärta. Kristensson (2017) påvisar att den design som 

används ska avse att svara på studiens syfte. Därför inkluderades artiklar av kvantitativ och 

kvalitativ design då det ansågs att beskrivningar av upplevelser och erfarenheter går att finna i 

båda dessa typer av designer. Enligt Kristensson (2017) används kvalitativ forskning när 

syftet med studien har i avseende att undersöka människors upplevelser. I dessa typer av 

artiklar kunde deltagarnas egna ord av upplevelsen av akupunktur som smärtlindring läsas i 

transkriberade intervjuer. Utgångspunkten i kvantitativ forskning är att verkligheten är 

mätbar. Insamlingen av data i den studiedesignen sker främst genom olika skattningar, 

mätningar eller tester. Kvantitativa studier inkluderar ofta ett större antal deltagare och dess 

resultat grundas på statistiska beräkningar (Kristensson, 2017). Patientens upplevelse av 

smärta och smärtlindring har i valda kvantitativa studier mätts med skattningsinstrument som 

presenteras i tabeller, siffror och diagram. Eftersom kvantitativa studier togs med i denna 

litteraturöversikt har data kunnat insamlas från ett större antal deltagare. Detta ansågs stärka 

reliabiliteten av resultatet. En alternativ studie för att uppfylla syftet hade kunnat vara en 

kvalitativ intervjustudie. En studie där patienter beskriver upplevelsen akupunktur som 
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smärtlindring i sina egna ord kan skapa en större och djupare förståelse för patientens 

erfarenheter. Hade design valts där endast studier som utförts under flera år sammanställts 

kunde resultatet eventuellt visa annat utslag. Majoriteten av inkluderade studier i denna 

litteraturöversikt har inte haft regelbundna uppföljningar under längre tid vilket kan ha 

påverkat reliabiliteten (Kristensson, 2017).  

 

Valda studier i litteraturöversikten resulterade i fem kategorier och 13 underkategorier. En av 

frågorna som uppkommit efter sammanställningen är om fler studier skulle visa på en större 

variation och andra typer av upplevelser, eller om de kategorier som hittats i denna 

litteraturöversikt skulle fortsätta att vara aktuella.  

 

Processen av urval och insamling av data är beskriven och redovisad i tabeller för att studien 

skall vara reproducerbar och tillförlitlig. Med inspiration av Kristensson (2014) är datum för 

insamlad data tydlig för att säkerställa giltigheten i denna litteraturöversikt. Endast 

genomförda sökningarna som har valts från artiklar redovisas i tabellen. Valda sökord med 

olika kombinationer visade träffar med många artiklar. Högt antal träffar i valda databaser 

redovisar att många studier har utförts inom syftets område. Endast artiklar som ansågs vara i 

linje med syftet och som efter granskning ansågs ha hög kvalitet inkluderades. Enligt 

Kristensson (2014) ska intentionen vara att utvalda studier ska vara så aktuella som möjligt, 

utan att kompromissa bort studier av hög kvalitet. I linje med det Kristensson (2017) 

beskriver leder det till bäst resultat om en sökning gjorts för varje valt sökord, och att dessa 

sedan kombineras, vilket har gjorts i datainsamlingen. Båda författarna till denna 

litteraturöversikt har gått igenom redovisade sökningar för att säkerställa att ingen studie med 

hög relevans för syftet har missats. Båda uppmärksammade vid enskilda sökningar att titlar 

återkom i databaserna CINAHL Complete och PubMed, vilket påvisar att sökningar har 

utförts med noggrannhet. Med inspiration av Kristensson (2017) anses att grunden för att 

identifiera lämplig data är att utveckla en bra sökstrategi, där utförda steg är tydligt 

dokumenterade.  

 

I denna litteraturöversikt inkluderades alla olika patientgrupper och alla typer av akupunktur, 

så länge behandlingen gavs enbart eller delvis för att lindra fysisk smärta. Patienter har även 

inkluderats oberoende av kön och ålder. Akupunktur är en metod för smärtlindring som 

används i olika världsdelar och länder, därmed inkluderades också studier från hela världen. 

Dessa förutsättningar anses ha stärkt resultatets koppling till syftet då en önskan fanns om att 

ge en bred och generell bild av upplevelser och erfarenheter vid akupunkturbehandling. De 

breda inklusionskriterierna har dock gjort att resultatet inte kan kopplas till en enskild 

patientgrupp eller typ av akupunktur. Detta hade kunnat vara fördelaktigt då mer tillförlitliga 

kopplingar mellan specifik patientgrupp och specifik typ av akupunktur då hade kunnat göras. 

 

Enligt Kristensson (2014) stärks tillförlitligheten om datamaterialet är omfångsrikt. Om fler 

artiklar inkluderats i denna litteraturöversikt hade möjlighet funnits att jämföra studier som 

undersöker patientgrupper som fått akupunktur som smärtlindring för liknande diagnoser och 

symptom. Jämförelser av likheter och skillnader mellan dessa hade kunnat ge ett annat 

resultat, som även skulle kunnat ha högre validitet. Med fler sammanställda studier kunde 

resultatet eventuellt visat fler aspekter av patientens upplevelser och erfarenheter av 

akupunktur. Kristensson (2014) påvisar att det resultat som visar det starkaste beviset 

framkommer genom studier av RCT-design. Därför anses att en sammanställning av flera 

RCT-studier som följts under längre tid skulle kunna bidra till att utforska patienters 

upplevelser av akupunktur som smärtlindring.  
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som är modifierat utifrån Berg et al. (1999) 

samt Willman et al. (2016) har använts som underlag för att granska inkluderade studier i 

litteraturöversikten. Enligt Henricsson (2017) stärks studiens resultat och tillförlitlighet då en 

granskningsmall används. Studier som vagt uppfyllt kriterierna under granskning har 

uteslutits. Granskningsmallen har varit en förutsättning för att avgöra valda studiernas 

validitet, reliabilitet samt om eventuella bias kan ha förekommit. Dessa val har gjorts i linje 

med Kristenssons (2017) rekommendationer som påvisar att resultat bör grundas på valida 

alternativt reliabla fakta. Tillvägagångssättet vid kvalitetsgranskning har stärkt validiteten för 

litteraturöversikten då granskning har skett separat följt av gemensamma diskussioner. 

 

Under dataanalysen användes integrerad analysmetod i de steg som Kristensson (2014) 

utförligt beskriver. När valda studier analyserades med integrerad analysmetod gjordes fynd 

där deltagarna haft liknande upplevelser av akupunktur som smärtlindring, trots att de fått 

behandlingen för olika symptom. Konsekvensen av detta skapade kategorier med flera 

underkategorier i linje med vald analysmetod. Kategorierna har varit oförändrade under 

dataanalysen, underrubrikerna har modifierats under processen för att tydliggöra arbetets 

stringens. Genom våra gemensamma reflektioner har deltagarnas upplevelser jämförts med 

likheter och skillnader, därmed har artiklarna sammanställts och resultat ställts mot varandra 

och i linje med varandra i flera av kategorierna. Detta anses ha resulterat i en nyanserad 

resultatdiskussion, där sammanställda studier väckt flera frågeställningar för framtida studier 

samt belyst akupunkturens relevans för klinisk tillämpning. 

 

Alla lästa abstrakt och artiklar är skrivna på engelska, vilket är ett språk författarna till denna 

litteraturöversikt behärskar, men som dock inte är deras modersmål. Därav kan inte garanteras 

att inga missförstånd har skett. Författarna har dock gjort sitt bästa med att översätta artiklar 

och använt lexikon för att översätta ord som inte förstods. Det har varit ofrånkomligt att flera 

av studierna innehöll statistik och vetenskapliga begrepp författarna inte hade förkunskap om. 

Med en begränsad tid för arbetet med denna litteraturöversikt var det inte möjligt att studera 

all statistik i detalj. Författarna anser dock att den grundläggande statistiken kunnat tolkas i 

den mån att syftet har kunnat uppnåtts.  

 

Etiska reflektioner och diskussioner har varit en naturlig del under det pågående skapandet 

och sammanställandet av litteraturöversikten. Författarna anser att det är en skyldighet att vara 

medvetna om vikten av ett forskningsetiskt förhållningssätt i producerandet av en 

vetenskaplig uppsats. Endast artiklar som är “peer reviewed” och som uppfyller 

Helsingforsdeklarationen är inkluderade. En gång i veckan har författarna grupphandledning 

på högskolan med handledare samt sex kurskamrater. Detta har stärkt litteraturöversiktens 

tillförlitlighet då frågor och tankar som uppkommit under skapandet av litteraturöversikten 

kunnat bli reflekterade. Författarna har varit medvetna om att inte låta eventuell förkunskap 

om akupunktur, eller egna personliga erfarenheter av akupunkturbehandling, påverka under 

arbetet med litteraturöversikten. Detta med inspiration av Kristensson (2017) som beskriver 

att en studies validitet påverkas om bias förekommer.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att majoriteten av patienterna inkluderade i denna litteraturöversikt hade en 

positiv upplevelse av akupunktur då de behandlats för smärta. Flera patienter erfor att 

akupunktur lindrar fysisk smärta. Många patienter upplevde minskad ångest, ett ökat lugn och 

välbefinnande. Få patienter upplevde smärta eller obehag av behandlingen. Hos några 

patienter sågs ett ökat förtroende för vårdpersonal då behandlarna upplevdes sympatiska. De 

övervägande positiva upplevelserna och erfarenheterna hos patienterna tyder på att 
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akupunktur är en behandling som bör övervägas att användas hos patienter med fysisk smärta. 

Även om behandlingen inte alltid lindrar fysisk smärta vid alla tillstånd eller hos alla 

patienter, kan den bidra till andra positiva upplevelser och erfarenheter och därmed minska 

patientens lidande. 

 

Fortsatta studier 

I arbetet med denna litteraturöversikt har ett behov setts för ytterligare studier gällande grad 

av evidens mellan olika typer av akupunkturbehandlingar vid specifika smärttillstånd. Ett 

exempel på en studie kan vara: “Är EA eller MA mest effektivt för att minska 

muskelsmärta?” En sådan undersökning skulle kunna göra att rätt typ av akupunktur väljs vid 

det smärttillståndet. En annan typ av studie som anses vara av nytta är en som undersöker 

positiva och negativa upplevelser av akupunktur vid psykogen smärta. Detta eftersom 

motstridiga resultat i det ämnet setts i arbetet med denna litteraturöversikt. En sådan studie 

skulle kunna vara: “Positiva och negativa upplevelser av akupunktur vid psykogen smärta”. 

En annan studie som anses vara av värde för att öka tillgängligheten av akupunkturbehandling 

i hälso- och sjukvården är “Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att utföra 

akupunktur”. En sådan studie skulle kunna bidra till att göra perspektivet för behandlingen 

bredare, på så sätt skapa möjlighet för ett intresse hos sjuksköterskor att vilja utbilda sig i att 

utföra akupunkturbehandling. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Patienter med smärta är något som sjuksköterskan möter på de allra flesta arbetsplatser. 

Denna litteraturöversikt belyser för sjuksköterskor att akupunktur är en behandling som kan 

lindra patienters lidande. Kunskap om metoder som kan lindra patienters smärta bör finnas 

tillgänglig. Förhoppningen är att denna litteraturöversikt ska vara ett underlättande hjälpmedel 

för sjuksköterskor för att samla kunskap om patienters upplevelser och erfarenheter av 

akupunktur som behandling av fysisk smärta. Resultatet i denna litteraturöversikt visar på att 

patienter ibland upplever akupunktur smärtlindrande samt ofta upplever andra typer av goda 

effekter av behandlingen. Den kunskapen kan förhoppningsvis göra att fler sjuksköterskor blir 

intresserade av att utbilda sig i att utföra akupunktur. Detta skulle öka chansen för patienter att 

få bästa möjliga smärtbehandling och därmed få sitt lidande minskat. Akupunktur som 

behandling mot smärta skulle även kunna dra ned på användandet av analgetika. Detta skulle 

kunna resultera i att patienter råkar ut för färre biverkningar. Minskandet av analgetika skulle 

även kunna vara positivt ur en miljö- och hållbarhetssynpunkt. 
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BILAGA A 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial (CCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten 

är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



 

II 

 

BILAGA B 

 
Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Bishop, F.L., 

Barlow, F., Coghlan, 

B., Lee, P., & 

Lewith G.T. 

2011  

Storbritannien 

 

Patients as 

healthcare 

consumers in 

the public and 

private sectors: 

a qualitative 

study of 

acupuncture in 

the UK 

Att jämföra 

patienters 

erfarenheter av 

den offentliga och 

privata vården i 

England genom 

att använda 

akupunktur som 

exempel. 

Design: Tvärsnittsstudie.  

Urval: Patienter som nyligen 

hade använt akupunktur vid 

smärtsamma tillstånd i den  

privata sektorn och/eller i 

den offentliga sjukvården.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Induktiv tematisk 

analys användes för att 

utveckla teman som 

sammanfattade huvuddelarna 

av uppgifterna.  

27 

(-) 

 

Patienter använde och 

upplevde akupunktur 

annorlunda i den 

allmänna hälso- och 

sjukvården jämfört med 

den privata sektorn. De 

som fick akupunktur i 

den privata sektorn 

upplevde att de blev väl 

omhändertagna och att 

vården var holistisk. 

Detta kopplades till 

konsultationens längd 

och djup samt att de 

blev behandlade som 

individer och att vården 

var holistisk. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishop%20FL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21619572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barlow%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21619572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coghlan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21619572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coghlan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21619572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21619572
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewith%20GT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21619572


 

III 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Garcia, M. K., 

Cohen, L., Spano, 

M., Spelman, A., 

Hashmi, Y., Chaoul, 

A., Wei, Q., & 

Lopez, G. 

2018 

USA 

Inpatient 

acupuncture 

at a major 

cancer 

center 

 

Att samla data om 

konsekvenserna 

av akupunktur för 

patienter i en 

onkologisk miljö. 

Design: Prospektiv 

interventionsstudie med 

två jämförelsegrupper.  

Urval: Patienter som fick 

akupunktur i sluten 

sjukhusmiljö mellan 

december 2014 och 

december 2015. 

Datainsamling: Patienten 

blev ombedd att fylla i ett 

skattningsformulär före 

och efter varje besök. 

Poäng före och efter 

behandling undersöktes 

för varje symptom.  

Analys: Statistisk analys. 

 

108  

(-) 

Patienter som fick akupunktur 

upplevde betydande 

förbättringar efter behandling 

för smärta, sömnstörningar, 

ångest, dåsighet, illamående 

och trötthet. Akupunktur 

befanns vara särskilt 

användbar i alla besök för 

smärtlindring, varvid 74 

procent av patienterna visade 

kliniskt signifikant förbättring 

efter bara en behandling. 

 

 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spano%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spano%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spelman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hashmi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaoul%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaoul%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopez%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28050924


 

IV 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Garcia, K. M., 

Driven, L., Haddad, 

R., Lee, R., Palmer, 

L., Wei, M. F., & 

Cohen, L.  

2013 

USA 

 

 

Acupuncture 

for treatment of 

uncontrolled 

pain in cancer 

patients: a 

pragmatic pilot 

study 

Att undersöka om 

akupunktur är en 

genomförbar, 

säker och 

fördelaktig metod 

att använda vid 

behandling av 

smärta bland 

cancerpatienter.  

Design: Icke- kontrollerad 

pragmatisk pilotstudie.  

Urval: Patienter med 

cancerdiagnos som skattar 

smärta minst som en fyra 

på en numerisk 

betygsskala från noll till 

tio. 

Datainsamling: 

Deltagarna fick fylla i tre 

olika skattningsformulär. 

Smärta, livskvalitet och 

patienttillfredsställelse 

bedömdes vid början och i 

slutet av behandlingen. 

Analys: Statistisk analys. 

 

52 

(11) 

Tillfredsställelsen hos 

patienterna var hög, 

majoriteten 

rapporterade att 

förväntningarna 

uppfylldes, att de skulle 

delta igen samt att de 

kunde rekommendera 

akupunktur till andra. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

V 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Highfield, E. S., 

Spellman, L., 

Barnes, L. L., 

Kaptchuk, T. J., 

Paradis, G., Conboy, 

L. A., & Saper, R. 

2011 

USA 

 

Profile of 

minority 

and under-

served 

patients 

using 

acupuncture 

 

Ta reda på vilka som 

använde en specifik 

gratis akupunkturklinik 

i Boston. För att få detta 

att framgå fick patienter 

rapportera om deras 

erfarenhet efter 

genomgående 

akupunkturbehandling. 

 

Design: 

Tvärsnittsstudie.  

Urval: Vuxna 

engelskspråkiga 

patienter på en 

akupunkturklinik för 

sitt första besök. 

Datainsamling: 

Frågeformulär: 

Analys: Statistisk 

analys. 

 

61 

(-) 

Nittiotre procent av 

deltagarna uppger sig 

kunna rekommendera 

akupunktur till vänner och 

familj. Nittiosju procent 

uppger helheten av 

akupunkturkliniken som 

bra eller mycket bra.  

 

 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Highfield%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spellman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnes%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaptchuk%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paradis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conboy%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conboy%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saper%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22305251


 

VI 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Kligler, B., 

Buonora, M., 

Gabison, J., 

Jacobs, E., 

Karasz, A. & 

McKee, M. D. 

2015 

USA 

 

“I felt like it was 

God's hands putting 

the needles in”: a 

qualitative analysis 

of the experience of 

acupuncture for 

chronic pain in a 

low-income, 

ethnically diverse, 

and medically 

underserved patient 

population 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

akupunktur hos en 

låginkomsttagande, 

etnisk mångfaldig 

och medicinskt 

försedd befolkning 

med kronisk 

smärta. 

 

Design: 

Tvärsnittsstudie. 

Urval: Vuxna med 

kronisk nacksmärta, 

ryggsmärta eller artros 

som tidigare deltagit i 

en akupunkturstudie. 

Datainsamling: 

Kvalitativa intervjuer. 

Analys: Tematisk 

analys. 

37 

(-) 

Behandlingen visade på 

positiva psykologiska effekter 

såsom en känsla av 

avkoppling och vila. Den 

öppna och personliga 

kommunikationen med 

behandlaren uppskattades.  

 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kligler%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buonora%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gabison%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karasz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McKee%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26247238


 

VII 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McPhail,  P., 

Sandhu, H., Dale, J., 

& Stewart-Brown. S. 

2018 

Storbritannien 

 

Acupuncture in 

hospice 

settings: a 

qualitative 

exploration of 

patients’ 

experiences 

Utforska 

patienters 

upplevelser av 

akupunktur inom 

palliativ vård i 

hospice miljöer. 

 

Design: 

Tvärsnittsstudie. 

Urval: Patienter som 

fått akupunktur som 

en del av sin 

hospicevård. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys:  

Transkription av 

intervjuerna därefter 

tematisk analys. 

 

18 

(2) 

Deltagarna beskrev att 

akupunkturbehandlingen hade 

positiv effekt på fysiska 

symptom som är vanliga vid 

palliativa tillstånd. 

Behandlingen bidrog även till 

förbättrad psykologisk hälsa 

och välbefinnande.  

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPhail%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandhu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dale%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart-Brown%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29323766


 

VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Oates, A., Benedict, 

A.K., Sun, K., 

Brakeman, P.R., Lim, 

L., & Kim, Cynthia.  

2017 

USA 

Laser 

acupuncture 

reduces pain 

in pediatric 

kidney 

biopsies: a 

randomized 

controlled 

trial 

Att undersöka 

effekten av 

laserakupunktur 

som smärtlindring 

under perkutan 

njurbiopsi hos 

patienter 26 år 

eller yngre. 

Design: Dubbelblind 

randomiserad kontrollerad 

studie. 

Urval: Patienter 26 år eller 

yngre inlagda på ett barnsjukhus 

för perkutan njurbiopsi. 

Datainsamling: 

Symtomskattningsinstrument.  

Analys: Statistisk analysmetod. 

 

147 

(69) 

Deltagarna i 

akupunkturgruppen 

skattade mindre 

smärta och deras 

vitalparametrar 

visade bättre 

värden jämfört med 

kontrollgruppen. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

  



 

IX 

 

 
Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Rugg, S., Paterson, 

C., Britten, N., 

Bridges, J., & 

Griffiths, P. 

2011 

England  

Traditional 

acupuncture 

for people with 

medically 

unexplained 

symptoms: a 

longitudinal 

qualitative 

study of 

patients' 

experiences 

 

 

Att fastställa hur 

patienter med 

MUS upplever 

akupunktur. 

 

Design: 

Longitudinell 

kvalitativ 

intervju. 

Urval: Urvalet 

inkluderade 

patienter i olika 

åldrar med 

diagnosen MUS. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: 

Intervjuerna 

transkriberades, 

kodades och 

analyserades 

tematiskt.  

 

20 

(-) 

 

Behandlingarna uppskattades på 

grund av att utövaren tog sig 

mycket tid till patienter, lyssnade 

och svarade på frågor, samt att det 

hölls en interaktiv och holistisk 

anda under behandlingarna. Dessa 

attribut uppmuntrade många 

patienter att ta en aktiv roll i sin 

behandling och att göra 

livsstilsförändringar. Flera 

deltagare upplevde positiva 

hälsoförändringar som inkluderade 

en ökning av fysisk och eller 

mental energi, samt känslor av 

större personlig kontroll, lugn och 

avkoppling. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rugg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21801509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paterson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21801509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paterson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21801509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Britten%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21801509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bridges%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21801509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffiths%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21801509


 

X 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel 

 

 

Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

        

Resultat Typ 

Kvalitet 

Robinson, T. W. 

2012 

Storbritannien 

Western 

acupuncture in 

a NHS general 

practice: 

anonymized 3-

year patient 

feedback 

survey 

Syftet med denna 

studie var att 

observera verkan 

av västerländsk 

akupunkturbehan

dling som 

utfördes i en 

allmän hälsovård. 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: De patienter 

författaren gett akupunktur i 

en allmän hälsovård under 

en 3-årsperiod.  

Datainsamling: 

Frågeformulär med ja och 

nej frågor. 

Analys: Tematisk analys. 

 

137 

(-) 

Majoriteten av 

deltagarna rapporterade 

ökad livskvalitet samt 

minskad användning av 

smärtstillande 

läkemedel. En minoritet 

upplevde behandlingen 

smärtsam. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22784343


 

XI 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Stomski, N.J., 

Mackintosh, S.F., & 

Stanley, M. 

2014 

Storbritannien 

The experience 

of acupuncture 

care from the 

perspective of 

people with 

chronic low 

back pain: a 

grounded 

theory study 

 

Att utforska 

upplevelsen av 

akupunktur ur ett 

perspektiv för 

personer med 

kronisk smärta i 

ländryggen.  

 

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Deltagarna inkluderas 

om de för närvarande utförde 

akupunkturbehandling eller 

hade avslutat 

akupunkturbehandling under de 

föregående sex månaderna för 

kronisk ospecifik smärta i 

ländryggen.  

Datainsamling: Kvalitativa 

intervjuer. 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys. 

 

11 

(-) 

En majoritet av 

deltagarna upplevde 

känsla av lugn och 

välbefinnande som 

resultat av 

akupunktur. Denna 

upplevelse kan också 

skapas av en 

avkopplande fysisk 

miljö.  

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stomski%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24785538
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mackintosh%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24785538
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stanley%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24785538
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Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Trutnovsky, G., 

Schneeweiss, M., 

Pregartner, G., Reif, 

P., Lang, U., & 

Ulrich, D.  

2018 

Österrike 

 

Prenatal 

acupuncture: 

women's 

expectations 

and satisfaction 

and influence 

on labor 

Att undersöka om 

det finns objektiva 

obstetriska fördelar 

med akupunktur i 

samband med 

förlossning. Samt 

att ta reda på 

kvinnors 

subjektiva 

erfarenheter av 

akupunkturbehandl

ing i dessa 

situationer. 

 

Design: Kohortstudie. 

Urval: Kvinnor som fått 

akupunktur innan 

förlossning vid en 

obstetrikklinik i 

Österrike. 

Datainsamling: Enkäter.  

Analys: Statistisk 

analys. 

70 

(-) 

Nittiosju procent av 

deltagarna var ganska 

eller mycket nöjda med 

akupunkturbehandlingen. 

Inga skillnader visades 

gällande tidsförlopp av 

förlossningen eller 

användandet av analgesi.  

R 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Trutnovsky%2C+Gerda
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schneeweiss%2C+Melanie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pregartner%2C+Gudrun
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Reif%2C+Philipp
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Reif%2C+Philipp
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vixner. L., Schytt, 

E., Stener, V,E., 

Waldenström, U., 

Pettersson, H., & 

Mårtensson, L.B. 

2014 

Sverige  

Acupuncture 

with manual 

and electrical 

stimulation 

for labour 

pain: a 

longitudinal 

randomised 

controlled 

trial 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

akupunktur med 

manuell samt 

kombinerad 

manuell och 

elektrisk 

stimulering, 

jämfört med 

standardvård för att 

minska 

förlossningssmärta. 

Design: Longitudinell 

randomiserad kontrollerad 

studie. 

Urval: Friska förstföderskor 

i Sverige.  

Datainsamling: Patienterna 

fördelades slumpmässigt i 

en av tre grupper: MA, EA 

eller SC. Smärta och 

avslappning mättes med 

separata skattningsskalor 

kontinuerligt fram tills 

födseln eller insättandet av 

epiduralanalgesi. 

Analys: Statistisk tematisk 

analys. 

 

303 

(50) 

Varken MA eller EA 

minskade 

förlossningssmärtan mer 

än SC. I EA-gruppen 

använde dock färre 

kvinnor epiduralanalgesi 

vilket tyder på att 

effekten EA kan 

underskattas. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vixner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schytt%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schytt%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stener-Victorin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldenstr%C3%B6m%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pettersson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A5rtensson%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24913704
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analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Weiss, J., Quante, S., 

Xue, F., Muche, R. 

& Reuss-Borst, M. 

2013 

Tyskland 

 

Effectiveness 

and acceptance 

of acupuncture 

in patients with 

chronic low 

back pain: 

results of a 

prospective, 

randomized, 

controlled trial 

Att undersöka 

effektiviteten av 

akupunktur hos 

patienter med kronisk 

låg ryggsmärta som 

deltar i ett 

rehabiliteringsprogram. 

Design: Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Inneliggande 

patienter med kronisk 

låg ryggsmärta på en 

rehabiliteringsklinik i 

Tyskland. 

Datainsamling: 

Frågeformulär om 

livskvalitet, 

smärtlindring, 

inställning och 

biverkningar tilldelades 

två grupper. Grupp A 

som fick akupunktur 

och grupp B som var 

kontrollgrupp. 

Analys: Statistisk 

tematisk analys. 

 

143 

(-) 

Majoriteten visade 

stor acceptans mot 

behandlingen. Grupp 

A rapporterade bättre 

fysisk funktion, 

vitalitet, allmän hälsa, 

känslomässiga 

aspekter samt 

överlägset mer 

minskad smärta än 

grupp B.  

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiss%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quante%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xue%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muche%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reuss-Borst%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23738680
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Yeh, M. L., Chung, 

Y. C., Hsu, L. C., & 

Hung, S. H. 

2018 

Taiwan 

Effect of 

transcutaneous 

acupoint electrical 

stimulation on 

post-

hemorrhoidectomy-

associated pain, 

anxiety, and heart 

rate variability: a 

randomized-

controlled study 

 

Att undersöka 

effekterna av 

TAES för 

postoperativ 

smärta, ångest 

och HRV hos 

patienter efter 

hemorrojdektomi. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie. 

Urval: Deltagarna hade 

diagnos av hemorrojder i tredje 

eller fjärde graden samt 

genomgått ryggradsanestesi 

inför ingreppet. 

Datainsamling: Två olika 

skattningsskalor samt 

fysiologiska signalmätare. 

Analys: Tematisk statistisk 

analys. 

 

42 

(2) 

TAES kan minska 

postoperativ 

smärta, ångest en 

del av HRV hos 

patienter som har 

genomgått en 

hemorrojdektomi.  

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsu%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hung%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28071133
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ying, L. I., Fanrong, 

L.,  Xuguang, Y.,  

Xiaoping, T.,  Jie, 

Y., Guojie, S.,  

Xiaorong, C., Yong, 

T.,  Tingting, M.,  

Li, Z.,  Lei, L.,  

Wen, Y., & Ran, Z.  

2009 

Kina 

Acupuncture 

for treating 

acute attacks of 

migraine: a 

randomized 

controlled trial  

Att utvärdera 

effekten av 

akupunktur vid 

behandling av 

akuta 

migränattacker. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie. 

Urval: Patienter 

diagnostiserade med 

migrän. 

Datainsamling: 

Skattningsformulär 

gällande smärtintensitet 

mätt vid flera tidpunkter. 

Analys: Statistisk 

tematisk analys. 

 

180 

(5) 

Akupunktur visade sig 

vara effektiv för att lindra 

smärta vid migränattacker 

samt hindrade förvärring 

eller återfall av migrän. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Li%2C+Ying
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Liang%2C+Fanrong
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Liang%2C+Fanrong
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yang%2C+Xuguang
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tian%2C+Xiaoping
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yan%2C+Jie
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yan%2C+Jie
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sun%2C+Guojie
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sun%2C+Guojie
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chang%2C+Xiaorong
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tang%2C+Yong
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tang%2C+Yong
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ma%2C+Tingting
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zhou%2C+Li
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lan%2C+Lei
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yao%2C+Wen
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zou%2C+Ran

