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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att kritiskt granska litteraturen om effekterna av 
akupunkturbehandling och se vilken evidens som fanns för akupunkturbehandling vid 
lateral epikondylsmärta. Litteratursökningen utfördes i databaserna Academic search, 
Amed, Cinahl, PEDro och PubMed. Studierna skulle vara skrivna på engelska eller 
svenska, vara utförda på patienter som har lateral epikondylsmärta samt innefatta 
akupunktur som behandlingsmetod och dess resultat. Elva artiklar inkluderades. Studiernas 
behandlingsupplägg, akupunkturens effekter, olika akupunkturbehandlingar i jämförelse 
med varandra och i jämförelse med annan behandling än akupunktur samt evidens för 
akupunkturbehandling analyserades. Resultatet visar att akupunktur ger signifikant 
smärtreduktion och funktionsförbättring av underarmen vid olika uppföljningstillfällen upp 
till två veckor efter behandlingsperiodens slut. Sammanfattningsvis finns det ett behov av 
randomiserade kontrollerade studier med bra kvalité och med många försökspersoner, som 
har både kort- och långsiktiga uppföljningar, för att utreda akupunkturbehandlingens 
effekter vid lateral epikondylsmärta.  
 
Nyckelord: Akupunktur, effekter, lateral epikondylsmärta, litteraturstudie, tennisarmbåge 
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Akupunkturen har sitt ursprung i den traditionella kinesiska medicinen (TCM) och har 

använts i mer än 2000 år. Det är en terapeutisk behandlingsmetod som används för att 

lindra smärta och symtom som till exempel muntorrhet, illamående och 

klimakteriebesvär. TCM har en taoistisk världsuppfattning där världsalltet (Tao) består av 

två motsatta poler, yin och yang. Dessa krafter är varandras motsatser och finns i allting, 

även i kroppen. Yin och yang ska balansera varandra och vara i harmoni. Qi är en annan 

teori inom TCM och uppfattas som en livsenergi som flyter längs linjer, så kallade 

meridianer, i kroppen. Dessa meridianer enar kroppsytan med de inre organen. Qi-flödet 

samt balansen mellan yin och yang påverkar individens hälsotillstånd. Finns obalans i 

kroppen, som vid sjukdom, hjälper akupunkturbehandlingen till att återställa balansen i 

kroppen. Akupunktur blev godkänd inom svensk sjukvård som behandlingsmetod mot 

kronisk smärta år 1984 eftersom det då ansågs finnas tillräckligt med vetenskapliga 

studier gjorda inom området. Akupunktur används mot de tillstånd där det finns 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Carlsson, 2001). De Qi är en känsla av exempelvis 

värme, muskeltrötthet, tyngdkänsla, ömhet eller domnad som uppkommer då nålen sticks 

in i en speciell punkt, med en speciell riktning och på ett speciellt djup och sedan 

stimuleras (Carlsson, 2002b).  

 

Enligt Carlsson (2002a) märks effekterna av terapeutisk akupunktur först efter fyra till 

åtta behandlingar. Det finns både fastställda verkningsmekanismer och hypoteser som 

skulle kunna förklara akupunkturens verkan. Gate control teorin, diffuse noxious 

inhibitory control (DNIC) och descenderande smärtkontrollerande system är fastställda 

verkningsmekanismer som verkar upp till åtta timmar. Gate control teorin innebär att 

smärtstimuli som förmedlas via tunna A-delta- och C-fibrer hämmas i ryggmärgens 

dorsalhorn, då sensoriska impulser som förmedlas via grövre A-beta fibrer, når cortex i 

hjärnan snabbare. Denna teori fungerar endast under pågående behandling. Snabb men 

kortvarig smärtlindring ger också DNIC vilket enligt Carlsson (2002a) kortfattat förklaras 

som "ont ska med ont fördrivas". Det descenderande smärtkontrollerande systemet 

engageras vid akupunkturbehandling vilket innebär att kroppseget morfin (endorfin, 

serotonin och noradrenalin) frisätts och hindrar på ryggmärgsnivå nästkommande 

smärtimpuls att nå hjärnan. Detta kan ge smärtlindring upp till åtta timmar. De ovan 
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nämnda fysiologiska effekterna kan enligt Carlsson (2002a) inte förklara de 

långtidseffekter som den terapeutiska akupunkturen (icke smärtsam stimulering) ger. 

Axonreflexen, long term depression (LTD) och oxytocinfrisättning är hypoteser om 

akupunkturens verkan som skulle kunna förklara vissa delar av akupunkturens 

långtidsverkan. Axonreflexen är en omkoppling i dorsalhornet av en smärtimpuls tillbaka 

till skadan och smärtlindrande endorfiner och inflammationsdämpande neuropeptider 

frisätts lokalt i vävnaden. En vasodilatation uppstår i huden. Hypotesen är att detta 

uppstår då en akupunkturnål sätts in i huden och läkningen i vävnaden sätts igång. Detta 

skulle kunna vara en förklaring till varför smärtlindring uppstår ett par dagar efter 

akupunkturbehandlingen, då den inflammationsdämpande effekten av neuropeptiderna 

gett verkan. LTD-hypotesen innebär att akupunktur skulle kunna ge smärtlindring på 

spinal nivå genom att omvända en central sensitisering till långvarig nedtryckning av 

signalerna. Centralt skulle akupunktur kunna ge sänkta nivåer av stresshormon och 

möjlig frisättning av oxytocin, som visats inducera långvariga stegringar i smärttröskeln 

och antistresseffekter och detta skulle kunna vara en del i förklaringen till akupunkturens 

kumulativa effekt eftersom oxytocin har den effekten (Carlsson 2002a). 

 

Akupunktur är en relativt ofarlig behandlingsform, dock har en del biverkningar 

rapporterats såsom dåsighet, yrsel, illamående, diarré, svettning, blodtrycksfall, svimning 

och koncentrationssvårigheter efter en behandling (Carlsson, 2002b). Allvarliga och 

sällsynta komplikationer av akupunktur är pneumothorax, hjärttamponad, djupa 

infektioner och tetrapares. En annan farlig komplikation kan vara att symtom för allvarlig  

sjukdom inte upptäcks på grund av akupunkturens smärtlindring (Carlsson, 2001). 

 

Akupunktur används som behandlingsmetod vid till exempel huvudvärk, lumbago, 

reumatiska sjukdomar samt muskuloskeletal smärta (Carlsson, 2002b). Författarnas 

slutsats, i en litteraturstudie där 26 randomiserade studier om idiopatisk huvudvärk 

ingick, var att den befintliga evidensen stödjer värdet av akupunktur, men kvaliteten och 

mängden av bevis var inte helt övertygande (Melchart et al., 2001). I en litteraturstudie av 

Furlan et al. (2005), där 35 randomiserade studier var inkluderade, kom författarna fram 

till att på kort sikt var akupunktur mer effektivt vad gäller smärtlindring och 
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funktionsförbättring vid kronisk ländryggssmärta än ingen behandling alls eller 

placebobehandling. Inga säkra slutsatser om akupunkturens effekter för akut 

ländryggssmärta kunde dras. De flesta av studierna var av låg kvalité och slutsatsen drogs 

att det finns ett behov av fler studier av högre kvalité. I en litteraturstudie av Casimiro et 

al. (2005), visade det sig att el-akupunktur kan vara fördelaktigt jämfört med placebo (el-

akupunktur i icke korrekta punkter) för att minska knäsmärta vid reumatoid artrit, upp till 

fyra månader efter behandlingsperiodens slut. Författarna konkluderade dock att den 

dåliga kvalitén av studierna med få försökspersoner, gjorde att författarna inte kan 

rekommendera detta. Akupunktur har visat sig ge bra effekt gällande smärta och 

funktionsförbättring vid muskulära besvär såsom rotatorkuff-tendinit (Green, Buchbinder 

& Hetrick, 2005) och patellofemoralt smärtsyndrom (Jensen, GØthesen, Liseth & 

Baerheim, 1999). 

 

Patogenesen vid lateral epikondylsmärta är ännu okänd (Zeisig, Öhberg & Alfredson, 

2006). Tillståndet har olika förklaringsmodeller inom litteraturen. Enligt Trinh, Phillips, 

Ho och Damsma (2004) innebär lateral epikondylsmärta, även kallat tennisarmbåge, att 

m.extensor carpi radialis brevis är inflammerad. Sölveborn (1999) menar att det, med 

undantag för de första veckorna, inte är en inflammation i senorna. Det är istället skadad 

vävnad vid infästningen av sena till ben av framförallt m.extensor carpi radialis brevis, 

men även m.extensor digitorum communis och i vissa fall m.extensor carpi radialis 

longus och m.extensor carpi ulnaris. Enligt Trinh et al. (2004) uppstår lateral 

epikondylsmärta på grund av överansträngning eller upprepat arbete med armen som till 

exempel att lyfta och bära flera gånger dagligen. Sport, arbete, trauma eller ”annan 

aktivitet” är orsaker till lateral epikondylsmärta enligt Haker och Lundeberg (1990). 

Smärtan är belägen på den laterala delen av armbågen nedom laterala epikondylen (Trinh 

et al., 2004). Huang, Fu, Xia och Wu (1998) anger att smärtan även är belägen på den 

laterala epikondylen. Enligt Peterson, Elmfeldt och Svärdsudd (2005) karakteriseras 

lateral epikondylsmärta av smärta vid den laterala epikondylen samt smärta vid 

dorsalextension av handleden mot motstånd. Sölveborn (1999) presenterar fem 

diagnoskriterier för lateral epikondylsmärta. Första kriteriet är smärta som försvåras vid 

aktiv dorsalextension av hand, hårda handgrepp, supinationsbelastningar och 
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överhandsgreppsfattningar. Andra kriteriet är palpationsömhet över laterala epikondylen, 

tredje kriteriet är smärta som försvåras vid dorsalextension av handen mot motstånd. 

Fjärde kriteriet är positivt långfingertest vilket innebär att det smärtar vid laterala 

epikondylen då långfingret trycks nedåt i flexionsriktningen. Femte kriteriet är smärta vid 

laterala epikondylen vid töjning av extensormuskulaturen.  

 

Incidensen av lateral epikondylsmärta hos den vuxna befolkningen är en till två procent 

per år och kvinnor är mer drabbade än män (Verhaar, 1994). Lateral epikondylsmärta är 

svårbehandlat (Zeisig, Öhberg & Alfredson, 2006). Sölveborn (1999) menar att 

spontanläkning uppstår efter åtta till 18 månader. Val av behandling bör bero på i vilket 

stadie patienten befinner sig i. Då det är inflammation i senorna i det akuta stadiet kan 

antiinflammatorisk medicin vara effektiv till en början, men inte i det kroniska stadiet 

(Peterson et al., 2005). Enligt Trinh et al. (2004) finns det ett antal olika 

behandlingsmetoder mot lateral epikondylsmärta såsom transkutan elektrisk 

nervstimulering (TENS), traditionell sjukgymnastik (till exempel stretching och träning), 

akupunktur, kortisoninjektioner och kirurgi. Enligt Bisset, Paungmali, Vicemzino och 

Beller (2005) gav träning och stretching i sex till åtta veckor god effekt i form av 

smärtlindring hos patienter med lateral epikondylsmärta. I en studie av Nevelös (1980) 

framkom att kortisoninjektioner var användbart för behandling av lateral 

epikondylsmärta. Enligt en litteraturstudie av Buchbinder et al. (2002) fanns ingen 

evidens som kunde stödja eller förkasta kirurgi som behandling vid lateral 

epikondylsmärta. 

 

Författarna till denna litteraturstudie valde att studera detta ämne eftersom lateral 

epikondylsmärta är en vanligt förekommande diagnos då patientens vardagliga liv 

påverkas avsevärt vad gäller smärta i armbåge och underarm samt minskad styrka och 

funktion (Green et al., 2002). Akupunktur har länge använts som behandling vid lateral 

epikondylsmärta i Kina och i västvärlden har acceptansen av akupunktur som första 

behandling för muskuloskeletala problem ökat (Paramore, 1997). I en litteraturstudie, där 

sex studier granskades (Trinh et al., 2004), visade det sig att akupunktur var effektivt för 

kortsiktig lindring av lateral epikondylsmärta. Författarna till denna litteraturstudie anser 
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därför att det är viktigt att kritiskt granska all den dokumenterade litteratur som finns om 

akupunkturbehandlingens effekter på denna patientgrupp.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att kritiskt granska den vetenskapligt dokumenterade litteraturen 

om effekterna av olika akupunkturbehandlingar och vilka behandlingsupplägg som finns 

samt se vilken evidens som finns för akupunkturbehandling vid lateral epikondylsmärta. 

 

Frågeställningar 
- Hur är akupunkturbehandlingen upplagd för patienter med lateral epikondylsmärta? 

- Vilka effekter ger akupunkturbehandling direkt efter behandlingsperiodens slut samt 

över tid hos patienter med lateral epikondylsmärta? 

- Vilka effekter ger olika akupunkturbehandlingar i jämförelse med varandra och i 

jämförelse med annan behandling än akupunktur för lateral epikondylsmärta? 

- Vilken evidens finns för akupunkturbehandling vid lateral epikondylsmärta? 

 

Metod 
 

Litteratur  
Litteratursökning genomfördes i databaserna Academic search, Amed, Cinahl, PEDro 

och PubMed fram till den nionde oktober 2007.  

 

Vid första momentet i sökningen användes databasernas egna termer för ”acupuncture” 

och ”tennis elbow”, därefter kombinerades dessa sökord. Vid andra momentet i 

sökningen användes ”tennis elbow”, ”elbow pain” och ”epikondyl*” som fria sökord, 

därefter kombinerades de fria sökorden med ”acupuncture*”. Slutligen kombinerades 

databasernas egna termer samt de fria sökorden med varandra (se tabell 1).   
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Tabell 1 Resultat av litteratursökning fram till den nionde oktober 2007 
 
Databaser och sökord             Antal träffar 
Academic Search 
Fasta ord: 1) Acupuncture       1 103   
  2) Tennis elbow & Elbow pain    144 
  3) Kombinera 1+2     5  
Fria ord: 4) "Elbow pain", Epikondyl* & "Tennis elbow"  284 
  5) Acupuncture*     1 672 
  6) Kombinera 4+5     7 
  7) Kombinera 3+6     7 
 
Amed (Ebsco) 
Fasta ord:  1) Acupuncture & Acupuncture therapy   4 673 
  2) Tennis elbow      195 
  3) Kombinera 1+2     22  
Fria ord: 
  4) "Elbow pain", Epikondyl* & "Tennis elbow"             199 
  5) Acupuncture*     5 791 
  6) Kombinera 4+5     26  
  7) Kombinera 3+6     33   
 
Cinahl 
Fasta ord: 1) Acupuncture (Explode), Acupuncture (Explode) 
      &  Electroacupuncture    3 854 
  2) Tennis elbow      370 
  3) Kombinera 1+2     23   
Fria ord: 4) "Elbow pain", Epikondyl* & "Tennis elbow"             554 
  5) Acupuncture*     4 161 
  6) Kombinera 4+5     33 
  7) Kombinera 3+6     33  
 
PEDro 
Fria ord: "Elbow pain" and Acupuncture     3 
  Epikondyl* and Acupuncture     7   
  "Tennis elbow" and Acupuncture    5 
  Utan dubletter       12 
 
PubMed 
Fasta ord: 1) Acupuncture, Acupuncture Therapy  
      & Electroacupuncture                                                    10 744 
  2) Tennis elbow      853 
  3) Kombinera 1+2     40  
Fria ord: 4) "Elbow pain", Epikondyl* & "Tennis elbow"   2 315 
  5) Acupuncture*     11 803 
  6) Kombinera 4+5     58 
  7) Kombinera 3+6     58 
 
Totalt                    144  
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Litteratursökningen resulterade i 144 träffar. De artiklar som förekom mer än en gång 

sorterades bort. PubMed som resulterade i 58 träffar jämfördes först med de övriga 

databaserna, därefter jämfördes Amed med de övriga databaserna, följt av Cinahl, 

Academic Search och PEDro. Efter genomgång av titlar och abstrakt valdes artiklar 

utifrån inklusionskriterierna. 14 artiklar beställdes och fyra artiklar hämtades från 

medicinska databaser. Totalt inkluderades elva artiklar i studien. Litteratursökningen 

sammanställdes (se tabell 2).  

 

Tabell 2 Sammanställning av litteratursökning fram till den nionde oktober 2007 

 
Databas Antal träffar Inkluderade artiklar 

Academic Search 7 0 

Amed 33 5 

Cinahl 33 0 

PEDro 12 0 

PubMed 58 6 

Summa 144 11 

 

För att kontrollera att inget sökord missats granskades de litteraturstudier om lateral 

epikondylsmärta och akupunktur som fanns bland träffarna. Litteraturstudierna 

granskades för att se vilka studier som inkluderats. Inga studier som inte är inkluderade i 

denna litteraturstudie hittades, det kan tyda på att inga sökord missats och ämnet var 

därmed troligtvis mättat.  

 

Inklusionskriterier: 

- Studier skrivna på engelska eller svenska. 

- Studier utförda på patienter som har lateral epikondylsmärta. 

- Studier som innefattar akupunktur som behandlingsmetod och dess resultat. 

 

Exklusionskriterier: 

- Studier gjorda på djur. 
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Analys  
Båda författarna läste alla inkluderade studier i fulltext och utvärderade dem tillsammans 

med hjälp av PEDro Scale (se bilaga 1). PEDro Scale är en skala som utvärderar 

interventioner inom sjukgymnastik och beaktar dels intern validitet (studiens 

trovärdighet) och dels om studien innehåller tillräckligt med statistisk data för att kunna 

tolkas. Skalan tar inte upp extern validitet (betydelsen av studien) eller 

behandlingseffektens storlek. PEDro Scale är en tiogradig skala och när ett kriterium är 

uppfyllt ges en poäng. När studien utvärderats med hjälp av PEDro Scale omsattes PEDro 

poängen till lågt, medelhögt eller högt bevisvärde enligt SBU (se bilaga 2).  

 

 
 



 

Resultat 
 
De inkluderade studierna finns sammanställda i tabell 3. Författare (år), studiens design, deltagare, punkter och behandlingstid, 

uppföljning, utvärdering, effekter samt PEDro/SBU redovisas i tabellen. Förkortningarnas betydelse översätts sist i tabellen. 

 

Tabell 3 Artikelsammanställning 
Författare 
(år) 

Design Deltagare Punkter och behandlingstid Uppföljning Utvärdering Effekter PEDro/
SBU 

Brattberg 
(1982) 

Kontrollerad 
studie 

Aku: 26 m, 
11k.  
Inj: 14m, 12k 

Aku: 5-8 nålar = L 5, LI 10, LI 
11, LI 12 & T 11 samt punkter 
belägna i armbågsregionen som 
bestäms av en 
hudmotståndsmätare. Beh  i 15 
min. 1-2 ggr/v i 4 v. Totalt 6 
beh. 
 
Inj: Steroidinj. 

1-3 mån, 3-6 mån 
&  6-12 mån 

Frågeformulär 
(smärtskattning) 

1-3 mån: 5 av 8 
pat, 3-6 mån: 10 av 
13 pat & 6-12 mån: 
6 av 13 pat som 
följs upp blir mkt 
bättre eller helt bra 
av aku beh. 
Sammanställt efter 
alla uppföljningar 
har aku sign bättre 
smärtreduktion än 
inj. 

2/ 
Låg 
 

Chilton 
(1997) 

Kontrollerad 
studie 

Steroid: 9m, 
10k  
Aku & steroid: 
7m, 9k 
 

Steroid: Inj 2-3ml i det ömma 
området vid lat.epikondylen. 
 
Aku & steroid: 3 nålar = LI 4, 
TE 5 & LI 11. Samt lokala 
tenderpoints eller cervikala 
punkter. Stimulering i 7-10 min. 
Därefter inj 0,25 eller 0,5 ml.  
 
Båda grupper behandlas i 
intervaller om 2-3v, max tre beh. 

Efter  beh. Lyckad beh = palpöm 
över laterala epikondylen 
försvunnen efter max 3 
beh.  
 

Aku & 
steroidgruppen:  81 
% av pat lyckat 
resultat efter 2 beh 
& 13 % lyckat 
resultat efter 3 beh. 
Ingen sign skillnad 
mellan grupperna 
vad gäller lyckad 
beh, men trend mot 
bättre resultat i aku 
& steroidgruppen. 

2/ 
Låg 

13 
 

 



 

Författare 
(år) 

Design Deltagare Punkter och behandlingstid Uppföljning Utvärdering Effekter PEDro/
SBU 

Davidson  et 
al. (2001) 

Singel-blindad 
pilotstudie 

Ultra: 4m, 4k 
Aku: 2m, 6k 

Ultra: Ultra 10 min över lat 
epikondylen. 
 
Aku: 5 nålar = LI 4, TW 5, LI 
10, LI 11 & LI 12. Beh i 20 min. 
 
Båda grupperna gör 3 rep av en 
10 sek lång töjning av 
underarmen efter beh. Beh 2-3 
ggr/v, totalt 8 beh. 

Innan varje beh, 
efter behandlingens 
slut & 4v. 

Smärtskattning (VAS) & 
smärtfri handstyrka 
(handdynamometer) 
utvärderas innan varje 
beh.  Frågeformulär 
(DASH) efter beh 
perioden och efter 4v.  
  

Sign förbättring 
jämfört med innan 
beh i alla  
utvärderings- 
instrument (VAS,  
handdynamometer 
& DASH) inom 
båda grupperna 
efter beh periodens 
slut. Aku ger sign 
bättre 
smärtreduktion än  
ultra efter beh 
periodens slut. 
 
 

5/ 
Medel 

Fink et al. 
(2002a) 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
singel-blindad 
studie 

Aku: 23 pat 
Kont: 22 pat 

Aku: 6 nålar = Ah-Shi punkt, LI 
10, LI 11, LU 5, LI 4 & SJ 5 
stimuleras till de Qi i början av 
beh. Beh i 25 min, 2ggr/v i 5v, 
10 beh. 
 
Kont: 6 nålar minst 5 cm från 
akupunkturpunkter, meridiander, 
Ah-Shi- & triggerpunkter. I 
övrigt samma som aku. 

2v & 2 mån. Max handstyrka 
(dorsalext),  
Frågeformulär (0-5) för 
smärta vila, rörelse, 
ansträngning, frekvens & 
duration.  
Frågeformulär (DASH) 

2v & 2mån sign 
minskning i 
smärtintensitet & 
sign förbättring i 
armfunktion & 
max handstyrka 
inom båda 
grupperna. 2v efter 
beh perioden hade  
akugruppen sign 
större förbättring i 
dessa parametrar 
jämfört med kont. 
Efter 2mån var 
armfunktion sign 
bättre i aku jämfört 
med kont.   
 
 

6/ 
Medel 
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Författare 
(år) 

Design Deltagare Punkter och behandlingstid Uppföljning Utvärdering Effekter PEDro/
SBU 

Fink et al. 
(2002b) 

Randomiserad 
kontrollerad 
singel-blindad 
studie 

Aku: 23 pat 
Kont: 22 pat 

Aku: 6 nålar = Ah-Shi punkt, LI 
10, LI 11, LU 5, LI 4 & SJ 5 
stimuleras till de Qi i början av 
beh. Beh i 25 min, 2ggr/v i 5v, 
10 beh. 
 
Kont: 6 nålar minst 5 cm från 
akupunkter, meridiander, Ah-
Shi- & triggerpunkter. I övrigt 
samma som aku. 

2v, 2 mån & 12 
mån. 

Undersökning & 
frågeformulär (0-5) för 
smärta vila, rörelse, 
ansträngning, frekvens & 
duration.  
 

2v, 2mån & 1år 
sign 
smärtminskning i 
alla parametrar 
inom båda 
grupperna. Aku 
sign bättre vid 2v 
uppföljning 
gällande 
rörelsesmärta &  
smärta vid 
ansträngning 
jämfört med kont.  
 
 
 
 
 

7/ 
Medel 

Haker & 
Lundeberg 
(1990) 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Aku: 28m, 16k 
Kont: 24m, 
14k 

Aku: 5 nålar = LI 10, LI 11, LI 
12, LU 5 & SJ 5 stimuleras till 
De Qi var 5:e min i 20 min.  
 
Kont: Subkutana nålar i samma 
punkter som aku i 20 min utan 
De Qi. 
 
Båda grupper beh 2-3 ggr/v, 10 
beh. 
 

Behandlingens slut, 
3 mån & 12mån. 

Undersökning (palp, 
handledsext, stretch, 
fingermotstånd),  
Pron/Sup test, 
Smärtfri handstyrka 
(Vigorimetertest),  
Lyfttest (1-4 kg), 
Subjektiv smärtskattning. 

Aku sign bättre än 
kont 
(vigorimetertest,  
lyfttest & subjektiv 
smärtskattning) 
efter beh periodens 
slut. Ingen sign 
förbättring i dessa 
parametrar mellan 
grupperna efter 3 & 
12 mån. 
 
 
 
 
 
 

6/ 
Medel 
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Författare 
(år) 

Design Deltagare Punkter och behandlingstid Uppföljning Utvärdering Effekter PEDro/
SBU 

Huang et al. 
(1998) 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Floating:22m, 
26k 
El-aku:20m, 
25k 

Floating: 1 nål penetreras i 
smärtfritt område 50-80 mm 
distalt om en tenderpunkt 
subkutant i 30 graders vinkel i 
riktning mot punkten. Nålen 
tejpas fast i 1-2 dagar. 1 dag utan 
nål. Totalt 20 dagars beh. 
 
El-aku: 4 nålar = Ah-Shi punkt, 
LI 11, SI 9 & SJ 5 i 20 min, 
1g/dag i 6 dagar. 1 vilodag. 
Totalt 20 dagars behandling. 
 
Båda grupper 10 min massage 
efter beh på punkten/punkterna. 
 
 
 

Första 
behandlingens slut 
samt dag 1,3,5,10 
& 20 under beh 
perioden. 

Subjektiv smärtskattning i 
procent (helt smärtlindrad 
100%, märkbart 
förbättrad 75-99%, 
förbättrad 51-74%, ingen 
tydlig lindring 0-49%)  

Floating ger sign 
bättre 
smärtreduktion 
efter 1 beh samt 
efter beh periodens 
slut jämfört med el-
aku. Alla 48 i 
floating & 35 av 45 
i el-aku blev helt 
återställda efter 20 
dagars beh.  

5/ 
Medel 

Molsberger 
(1986) 

Singel-blindad 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Aku: 24 pat 
Placebo: 24 
pat 
Okont: Av 
ovanstående 
48 pat togs 17 
ut som fick 
fortsatt beh.   

Aku: 2 nålar = GB 34 & ST 38 
eller ST 36 som stimuleras till 
De Qi. Pat ska samtidigt röra 
armen. 1 beh.  
 
Placebo: Pennliknande 
instrument stimulerar lätt  2 
punkter på ryggen (nära UB 13), 
huden penetreras ej. Pat tror att 
de får riktig aku. 1 beh. 
 
Okont: Distala + lokala punkter 
2 ggr/v upp till 30 ggr i 15 v. 
 
 
 
 

Behandlingens slut 
& under 72 h. 
Okont: 2 mån. 

Smärtskattning (VAS), 
Smärtlindringens 
duration. 

19 av 24 pat i 
akugruppen får 50 
%ig smärtreduktion 
efter 1 beh, detta är 
sign jämfört med 
placebo. 
Smärtreduktionens 
duration på 20,2 h 
är sign längre i 
akugruppen jämfört 
med placebo. 

7/ 
Medel 
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Författare 
(år) 

Design Deltagare Punkter och behandlingstid Uppföljning Utvärdering Effekter PEDro/
SBU 

Molsberger 
& Hille 
(1994) 

Singel-blindad 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Aku: 24 pat 
Placebo: 24 
pat 

Aku: 1 nål = GB 34 som 
stimuleras till De Qi under 5 
min. Pat ska samtidigt röra 
armen. 1 beh. 
 
Placebo: Pennliknande 
instrument stimulerar lätt 1 
punkt på ryggen (UB 13), huden 
penetreras ej. Pat tror att de får 
riktig aku. 1 beh.  
 

Behandlingens slut 
& under 72 h. 

Frågeformulär 
(smärtskattning enligt 11-
point box scale; 0 = ingen 
smärta, 10 = värsta 
tänkbara smärta) 

19 av 24 pat i 
akugruppen får 50 
%ig smärtreduktion 
efter 1 beh, detta är 
sign jämfört med 
placebo. 
Smärtreduktionens 
duration på 20,2 h 
är sign längre i 
akugruppen jämfört 
med placebo. 10% 
högre 
smärtreduktion hos 
pat med positiv syn 
på aku, ej sign. 
 
 
 
 

7/ 
Medel 

Tsui & 
Leung 
(2002) 

Singel-blindad 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Aku: 10 pat 
El-aku:10 pat 
Vkont: 14 av 
ovanstående 
20 pat gjorde 
baseline-
mätning 2v 
innan beh 
start. 

Vkont: Ingen beh. 
 
Aku: 2 nålar = GB 34 som 
stimuleras till de Qi samt St 38. 
Pat ska  flektera/extendera 
armen 50 ggr under 5 min. Beh 
20 min, 3ggr/v i 2v. 6 beh.  
 
El-aku: 20 min lågfrekvent 
elstimulering annars samma som 
aku. 
 
 
 
 
 

Vkont: Efter 2v 
vänteperiod. 
Aku & El-aku: 
Efter 
behandlingens slut.  
 

Smärtskattning (VAS), 
Smärtfri handstyrka 
(Vigorimetertest) 

El-aku sign bättre 
efter beh periodens 
slut (VAS, 
vigorimeter) 
jämfört med aku &  
vkont. Aku sign 
bättre än vkont.  

4/ 
Medel 

17 
 

 



18  

 

 

Författare 
(år) 

Design Deltagare Punkter och behandlingstid Uppföljning Utvärdering Effekter PEDro/
SBU 

Yang & 
Zhou 
(1994) 

Klinisk 
observation 

38m, 81k 1-3 nålar, 2 ggr/v. 6 beh = 1 beh 
period. 1v vila mellan 
beh.perioderna. Totalt 12 beh 
Beh är stark & utförs av 
speciella "crotchet" nålar. 

Efter 
behandlingens slut 
& 5-15 mån. 

Undersökning (symtom, 
supination/pronation & 
armbågsfunktion). Botade 
= alla symtom försvann, 
Bra resultat = 
huvudsymtom försvann, 
Förbättrades = symtom 
minskade.  

52,14 % botade. 
31,42 % bra 
resultat. 16,42 % 
förbättrades. Dessa 
resultat är sign 
jämfört med innan 
beh. Ju kortare 
sjukdomsperiod 
desto bättre resultat 
ger akubeh. 

1/ 
Låg 

 
Aku = akupunktur, Beh = behandling, DASH = Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, El-aku = el-akupunktur, Ext = extension, Floating = floating 
akupunktur, Inj = injektion, K= kvinnor, Kont = kontrollakupunktur, Lat = lateral, M = män, Okont = okontrollgrupp, Palp = palpation, Pat = patienter, Pron = 
pronation, Rep = repetition, Sign = signifikant, Subj = subjektiv, Sup = supination, Ultra = ultraljud, Uppfölj = uppföljning, VAS = visuell analog skala, Vkont = 
vänte kontrollgrupp 
 
 



 

Behandlingsupplägg 
Fem studier jämför akupunktur med en kontrollakupunkturgrupp av olika slag. Fink, 

Wolkenstein, Karst och Gehrke (2002a) samt Fink et al. (2002b) jämför 

akupunkturbehandling med nålar instuckna minst fem centimeter från en riktig 

akupunkturpunkt. Haker och Lundeberg (1990) behandlar med nålar som sätts subkutant 

medan Molsberger (1986) samt Molsberger och Hille (1994) använder ett pennliknande 

instrument som stimulerar huden utan att penetrera den. Yang och Zhou (1994) har ingen 

kontrollgrupp. 

 

Nio studier har en behandlingstid mellan fem och 25 minuter (Brattberg, 1982; Chilton 

1997; Davidson, Vandervoort, Lessard & Miller, 2001; Fink et al., 2002a; Fink et al., 

2002b; Haker & Lundeberg, 1990; Huang, Fu, Xia & Wu, 1998; Molsberger & Hille, 

1994 och Tsui & Leung, 2002). I Huang et al. (1998) används floatingakupunktur som 

innebär att nålarna tejpas fast i en till två dagar. Behandlingsperioden i samtliga 

inkluderade studier varar mellan två och fem veckor. Två studier anger inte 

behandlingstiden (Molsberger, 1986 och Yang & Zhou, 1994). 

 

I sju av de inkluderade studierna ingår LI 11 i akupunkturbehandlingen (Brattberg, 1982; 

Chilton 1997; Davidson et al., 2001; Fink et al., 2002a; Fink et al., 2002b; Haker & 

Lundeberg, 1990 och Huang at al., 1998). Dessa studier kombinerar LI 11 med LI 10, 

med undantag av Chilton (1997) och Huang et al. (1998). Fem av studierna stimulerar 

nålarna till De Qi (Fink et al., 2002a; Fink et al, 2002b; Haker & Lundeberg, 1990; 

Molsberger, 1986;  Molsberger & Hille, 1994 och Tsui & Leung, 2002). Samtliga 

inkluderade studier behandlar sina patienter med en till åtta nålar.  

 

 

 

 

 

 

19 
 

 



 

Effekter av akupunktur  

Direkt efter behandlingsperiodens slut  
Vid jämförelse mellan akupunktur och kontrollgruppen direkt efter behandlingsperiodens 

slut anger fem studier att akupunktur ger signifikant minskning i subjektiv 

smärtskattning, utvärderad med visuell analog skala (VAS) eller liknande smärtskalor 

(Haker & Lundeberg, 1990; Huang et al., 1998; Molsberger, 1986; Molsberger & Hille, 

1994 och Tsui & Leung, 2002). Molsberger och Hilles (1994) resultat visar tio procent 

högre smärtreduktion hos patienter med positiv syn på akupunktur, detta var dock inte 

signifikant. Vid jämförelse före och efter behandlingen anger två studier att akupunktur 

ger signifikant minskning i subjektiv smärtskattning, utvärderad med VAS eller liknande 

smärtskalor, inom båda grupperna (Davidson et al., 2001) respektive inom gruppen 

(Yang & Zhou, 1994).  

 

Vid jämförelse mellan akupunktur och kontrollgruppen direkt efter behandlingsperiodens 

slut anger två studier att akupunktur ger signifikant förbättring av underarmsfunktion, 

utvärderad med vigorimetertest, lyfttest eller rörelsefrihet i pronation/supination av 

underarmen (Haker & Lundeberg, 1990 och Tsui & Leung, 2002). Vid jämförelse före 

och efter behandlingen anger två studier att akupunktur ger signifikant förbättring av 

underarmsfunktion, utvärderad med vigorimetertest, Disabilities of the Arm, Shoulder 

and Hand (DASH) eller rörelsefrihet i pronation/supination av underarmen, inom båda 

grupperna (Davidson et al., 2001) respektive inom gruppen (Yang & Zhou, 1994).  

 

I Chilton (1997) är det inte möjligt att urskilja några signifikanta resultat mellan 

akupunktur/steroidgruppen och steroidgruppen av akupunkturbehandlingens effekter. 

Dock visar trenden mot ett bättre resultat i akupunktur/steroidgruppen.  

 

Två veckor efter behandlingsperiodens slut 
Vid två veckors uppföljning visar två studier, där data är insamlat vid samma tillfälle, 

signifikant minskning av subjektiv smärtskattning, utvärderad med frågeformulär jämfört 

med innan behandlingsperioden, inom båda grupperna (Fink et al., 2002a och Fink et al., 

2002b). Dessa studier visar även att akupunktur ger, inom både akupunktur- och 
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kontrollakupunkturgruppen jämfört med innan behandlingsperioden, en signifikant 

förbättring av underarmsfunktion, utvärderad med styrketest och DASH, vid 

uppföljningen två veckor efter behandlingsperiodens slut. Funktionsförbättringen och den 

subjektiva minskningen av smärtskattningen är signifikant större i akupunkturgruppen 

jämfört med kontrollakupunkturgruppen.  

 

En till tre månader efter behandlingsperiodens slut 
Två månader efter behandlingsperiodens slut anger två studier, där data är insamlat vid 

samma tillfälle, att akupunktur ger signifikant smärtreduktion inom både akupunktur- och 

kontrollakupunkturgruppen, jämfört med innan behandlingsperioden (Fink et al., 2002a 

och Fink et al., 2002b). Fink et al. (2002b) anger att mätvariablerna inte längre visar 

några signifikanta resultat mellan akupunktur- och kontrollakupunkturgruppen vid denna 

uppföljning.  

 

Haker och Lundeberg (1990) visar inga signifikanta resultat vad gäller subjektiv 

smärtskattning i akupunkturgruppen jämfört med kontrollakupunkturgruppen, vid 

uppföljning tre månader efter behandlingsperiodens slut. Brattberg (1982) anger inget 

signifikant resultat inom akupunkturgruppen vid uppföljning en till tre månader efter 

behandlingsperiodens slut.  

 

Davidson et al. (2001) anger att akupunktur ger signifikant förbättring av 

underarmsfunktion utvärderad med vigorimetertest och DASH, inom akupunkturgruppen 

jämfört med innan behandlingsperioden, vid fyra veckors uppföljning. Haker och 

Lundeberg (1990) ser ingen signifikant förbättring av underarmsfunktionen i 

akupunkturgruppen jämfört med kontrollakupunkturgruppen, utvärderad med 

vigorimetertest och lyfttest, vid uppföljning tre månader efter behandlingsperiodens slut. 

Fink et al. (2002a) anger att underarmsfunktionen fortfarande är signifikant bättre i 

akupunkturgruppen, utvärderad med styrketest och DASH, men handstyrkan mellan 

akupunktur- och kontrollakupunkturgruppen är inte längre signifikant bättre vid 

uppföljningen två månader efter behandlingsperiodens slut.  
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Tre till femton månader efter behandlingsperiodens slut  
Fink et al. (2002b) anger vid uppföljning tolv månader efter behandlingsperiodens slut en 

signifikant minskning av smärta i vila, rörelse och ansträngning samt smärtfrekvens och 

duration inom akupunktur- och kontrollakupunkturgruppen, jämfört med innan 

behandlingsperioden. Det fanns inte några signifikanta skillnader i smärtintensitet 

gällande rörelsesmärta och ansträngningssmärta mellan akupunktur- och 

kontrollakupunkturgruppen vid ett års uppföljning. Brattberg (1982) anger inga 

signifikanta resultat inom akupunkturgruppen jämfört med innan behandlingsperioden 

gällande subjektiv smärtskattning, utvärderad med smärtskattningsformulär, vid 

uppföljning tre till sex månader samt sex till tolv månader efter behandlingsperiodens 

slut. I Haker och Lundeberg (1990) visas ingen signifikant skillnad, gällande subjektiv 

smärtskattning, mellan akupunktur- och kontrollakupunkturgruppen vid uppföljningen 

tolv månader efter behandlingsperiodens slut. 

 

Haker och Lundeberg (1990) anger tolv månader efter behandlingsperiodens slut ingen 

signifikant förbättring av underarmsfunktion utvärderad med vigorimetertest och lyfttest. 

Akupunktur ger inga signifikanta resultat gällande förbättring av underarmsfunktionen 

mellan akupunktur- och kontrollakupunkturgruppen.  

 

Yang och Zhou (1994) gör uppföljning fem till femton månader efter 

behandlingsperiodens slut. Förbättring av underarmsfunktionen utvärderas med hjälp av 

supination/pronations rörelsefrihet. Akupunktur ger inga signifikanta resultat i denna 

studie gällande förbättring av handfunktion inom akupunkturgruppen jämfört med innan 

behandlingsperioden.  

 

Akupunktur i jämförelse med olika behandlingar  

Olika akupunkturbehandlingar i jämförelse med varandra 
Tsui och Leung (2002) jämför akupunktur med el-akupunktur. Denna studie visar i 

resultatet att el-akupunktur är signifikant bättre än akupunktur gällande smärtreduktion 

och smärtfri handstyrka, direkt efter behandlingsperiodens slut. Både akupunktur och el-

akupunktur är effektiva behandlingsmetoder för att minska lateral epikondylsmärta.  
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Huang et al. (1998) jämför floatingakupunktur med el-akupunktur efter en behandling 

samt direkt efter behandlingsperiodens slut och anger att floatingakupunktur ger 

signifikant minskning i subjektiv smärtskattning utvärderad med smärtskattningsformulär 

jämfört med el-akupunktur.  

 

Akupunktur i jämförelse med annan behandling än akupunktur  
Tre studier jämför akupunktur med annan behandling än akupunktur (Brattberg, 1982; 

Chilton, 1997 och Davidson et al., 2001). Två studier visar att akupunktur är signifikant 

mer effektivt än steroidinjektion respektive ultraljud för smärtreduktion (Brattberg, 1982 

och Davidson et al. 2001). Detta sammanställt efter alla uppföljningar efter tolv månader 

respektive direkt efter behandlingsperiodens slut.  

 

Chilton (1997) visar inga signifikanta resultat mellan akupunktur/steroidgruppen och 

steroidgruppen. Dock visar trenden mot ett bättre resultat i 

akupunkturgruppen/steroidgruppen.  
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Diskussion 
Metoddiskussion  
Systematiska översikter innebär att väsentlig information inom ett specifikt område 

samlas in och granskas kritiskt och därefter sammanfattas bevisen (Nordenström, 2004). 

Sökord och de kombinationer som användes fungerade bra i litteratursökningen. Då fasta 

och fria sökord kombinerades resulterade det i ungefär lika många träffar som enbart de 

fria sökorden. Vid första sökningen skulle artiklarna vara publicerade år 2000 eller 

senare. Detta resulterade i för få träffar och därför utfördes en ny sökning då tidsspannet 

togs bort. 

 

Ett inklusionskriterium var att studierna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Då 

akupunktur har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin kan studier skrivna på andra 

språk som till exempel kinesiska ha missats. För att få in så många studier som möjligt 

har inga exklusionskriterier gjorts angående studiens storlek, kontrollintervention eller 

randomisering. Studier gjorda på djur exkluderades på grund av att effekter såsom smärta 

inte går att jämföra mellan djur och människa. Carlsson (2002a) skriver att i studier på 

råttor blir nålarna, som ofta är 0,3 millimeter tjocka, för stora i förhållande till djuret. 

Nålarnas tjocklek omräknat på en "råtthand" blir då sex millimeter. Stark elektrisk 

stimulering har använts i många studier på råttor och detta liknar inte terapeutisk 

akupunktur på människor.  

 

Författarna till denna litteraturstudie granskade och bedömde de inkluderade artiklarna 

tillsammans. För att höja nivån på tillförlitligheten vid evidensvärderingen har en person 

insatt i PEDro Scale tillfrågats vid svårigheter. Författarna anser att bedömning av 

studiernas bevisvärde gått till på ett tillfredsställande sätt. Studiernas poäng på PEDro 

Scale översattes till SBU för att se vilket bevisvärde studien hamnade på (se bilaga 2). 

Denna översättning kan inte anses vara allmänt etablerad. Översättningen av PEDro 

poäng till SBU kan diskuteras då det är anmärkningsvärt att tabellen översätter elva 

poäng när studierna endast kan få tio poäng. PEDro poängen är jämt fördelade till 

bevisvärde enligt SBU med fyra poängnivåer i varje nivå. 
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Resultatdiskussion 

De inkluderade studiernas behandlingsupplägg skiljde sig åt gällande nålplacering, 

nålantal, behandlingstid, behandlingsperiod, uppföljning och utvärdering. Antalet 

patienter varierade från 16 till 119 stycken. Detta försvårade jämförelsen av studiernas 

resultat. Moroz (1999) kritiserar experimentella studier på kliniska effekter av 

akupunktur. Författaren baserade bland annat sin kritik på svårigheten att standardisera 

akupunkturbehandling, signifikanta variationer i reaktion på akupunktur och skillnader i 

akupunktörernas erfarenhet. 

Den interna validiteten i en studie stärks av att patienterna randomiseras (PEDro Scale), 

vilket har skett i sju av de elva inkluderade studierna. En annan del i den interna 

validiteten är att ett högt antal av patienterna deltar i uppföljningarna (PEDro Scale), i två 

studier (Brattberg, 1982 och Yang & Zhou, 1994) fanns det brister vad gäller detta. I 

Davidsson et al. (2001) och Huang et al. (1998) avslutar de sina båda behandlingsupplägg 

med töjning respektive massage av underarmen. När akupunktur kombineras med andra 

behandlingar kan resultatet bli svårtolkat, det framkommer då inte om det är 

akupunkturen eller kombinationsbehandlingen som givit effekt. Den interna validiteten 

sänks om en kontrollgrupp saknas (PEDro Scale), detta saknas i Yang och Zhou (1994).  

Tio av de elva inkluderade studierna resulterade i signifikant smärtreduktion vid de olika 

uppföljningstillfällena upp till två veckor efter behandlingsperiodens slut och detta 

överensstämde med tidigare litteraturstudier (Trinh et al., 2004 och Green et al., 2002). 

Resultatet visade att akupunktur och kontrollakupunktur gav signifikant smärtreduktion 

inom både akupunktur – och kontrollakupunkturgruppen (Fink et al., 2002a och Fink et 

al., 2002b). Detta skulle kunna tyda på att penetration av nålar genom huden, oavsett var 

och hur djupt, ger analgetisk effekt eller placeboeffekt. En stor svårighet i utformandet av 

akupunkturstudier är att ge kontrollgrupper en inaktiv behandling som är omöjlig att 

särskilja från den riktiga behandlingen. Det finns flera olika former av 

placeboakupunktur, bland annat att nålar sätts i punkter som inte är akupunkturpunkter 

eller i icke relevanta punkter för den aktuella diagnosen. En annan form av placebo är att 

nålar sätts ytligt i riktiga akupunkturpunkter eller att patienten tror att nålar penetrerar 
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huden utan att de gör det. Vid den sistnämnda metoden används exempelvis ett 

”pennliknade” instrument som fästs på huden (Dincer & Linde, 2003). Det är möjligt att 

det skulle vara bättre att använda sig av placeboakupunktur där patienten tror att nålar 

penetrerar huden utan att de gör det, för att minska den fysiologiska påverkan som sker 

när nålen sticks in. Detta beror på att även om punkten är mindre tätt innerverad ger 

behandlingen en sensorisk stimulering och det ger svårigheter att påvisa statistiska 

skillnader i studier då grupper jämförs (Carlsson, 2001). Enligt Carlsson (1992) erfordras 

det att de patienter som får placeboakupunktur inte tidigare erhållit riktig 

akupunkturbehandling så att de vet hur det ska kännas. I studien av Molsberger och Hille 

(1994) beaktades detta eftersom ett av inklusionskriterierna var att patienterna inte 

tidigare fått akupunkturbehandling. I Molsberger (1986) tillfrågades patienterna om de 

erhållit akupunkturbehandling tidigare, dock framkom det inte om de då blev 

exkluderade.  

 

Det faktum att Molsberger och Hille (1994) såg tio procent högre smärtlindring för de 

patienter som hade en positiv syn på akupunktur (dock inte signifikant) var intressant för 

det kan tyda på att terapeutens förklaring av behandlingsmetodens effekter är av vikt för 

patientens upplevda smärtlindring. I en studie av Dominicus (2002) undersöktes 

omständigheter kring relationen mellan patient och terapeut då det framkom att denna 

relation hade stor betydelse för patientens upplevda resultat av akupunkturbehandling, 

mindre betydelse hade placeboeffekt samt patientens förväntningar. Fink et al. (2002a) 

diskuterade i sin studie att det terapeutiska förhållningssättet kunde vara framträdande i 

början av en uppföljningsperiod för att sedan avta vid senare uppföljningar. Detta menade 

författarna kunde bero på att vikten av det terapeutiska förhållningssättet då doldes av det 

naturliga sjukdomsförloppet. Haker och Lundeberg (1990) diskuterade i sin studie att det 

kunde vara möjligt att patienterna kände sig mer behandlade om de upplevde De Qi, 

eftersom det är en stark känsla. De menade att en kombination av placeboeffekt och 

terapeutisk effekt av klassisk djup akupunktur kunde vara en anledning till att det var 

skillnader mellan grupperna. MacPherson, Stewart, Mercer, Scullion och Thomas (2003) 

såg i sin studie att patientens uppfattning av terapeutens empati är starkt associerat till 

patientens förbättring. Fysisk beröring och engagemang kan ha betydelse för patienten då 
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det är viktigt att bli omhändertagen. Den möjliga påverkan av terapeutens förhållningssätt 

gör att det finns en osäkerhet om den verkliga effekten av akupunkturbehandling. 

Akupunkturstudier går inte att göra dubbelblinda därför är det viktigt att vara medveten 

om detta vid upplägg av framtida studier. 

 

Sex av elva inkluderade studier utvärderade underarmsfunktionen och fick signifikant 

förbättrade resultat. Samtliga studier kunde ha utvärderat underarmsfunktionen eftersom 

smärta vid dorsalflexion mot motstånd enligt Sölveborn (1999) ingår i diagnoskriterierna 

för lateral epikondylsmärta. 

 

Få av de inkluderade studierna gjorde uppföljningar av akupunkturens effekter, tre 

månader eller senare efter behandlingsperiodens slut. Denna litteraturstudie kunde 

därmed inte fastställa att akupunktur ger effekter efter tre månader eftersom bevisvärdet 

på studierna var för lågt. Detta resultat stöds av Green et al. (2002) som inte heller kom 

fram till tillräcklig evidens för att akupunktur ger effekter efter tre månader eller senare 

efter behandlingsperiodens slut vid lateral epikondylsmärta. På grund av detta finns ett 

behov av att fler studier genomförs med uppföljningar tre månader eller senare efter 

behandlingsperiodens slut.  

 

Lateral epikondylsmärta är en diagnos som påverkar patientens vardagliga liv (Green et 

al., 2002). Det hade varit en möjlighet att resultatet i de inkluderade studierna belyst 

patienternas upplevelser av behandlingen såsom förbättrad hälsa, sömn och ökad aktivitet 

eftersom detta, enligt Carlsson (2002c), är effekter av akupunktur som många patienter 

upplever vid ett flertal andra diagnoser. 

 

El-akupunktur visade sig vara effektivare än akupunktur vid lateral epikondylsmärta 

(Tsui & Leung, 2002). I en litteraturstudie av Casimiro et al. (2005), visade det sig att el-

akupunktur var fördelaktigt för att minska knäsmärta vid reumatoid artrit, upp till fyra 

månader efter behandlingsperiodens slut. Floatingakupunktur visade sig vara effektivare 

än el-akupunktur (Huang et al., 1998). Resultatet att floatingakupunktur gav positiva 

effekter överensstämde med en studie gjord på fotledsstukning skriven av Huan, Fu och 
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Wei (1999). I denna studie framkom att floatingakupunktur gav signifikanta effekter 

gällande minskning av akut smärta och ödem samt att dessa patienter återfick normal 

ledrörlighet i fotleden.  

 

I två av de inkluderade studierna framkom att akupunktur var signifikant mer effektivt än 

steroidinjektion respektive ultraljudsbehandling (Brattberg, 1982 och Davidson et al., 

2001). Detta överensstämde med Trinh et al. (2004) som drog slutsatsen att akupunktur 

var effektivt som behandling vid lateral epikondylsmärta i jämförelse med andra 

behandlingar som till exempel steroidinjektioner. Det var positivt att akupunktur var 

effektivare än steroidinjektioner då injektionerna kan vara skadliga för kroppen och ökar 

risken för nekros (Chilton, 1997). Detta överensstämde med en studie av Tillander, 

Franzén, Karlsson och Norlin (1999) där fem steroidinjektioner gavs i m.supraspinatus 

och m.infraspinatus på råttor som ledde till en nekrosbildning i senorna. Resultaten 

indikerade att användning av steroidinjektioner på människor bör ske med försiktighet. I 

Johansson, Adolfsson och Foldevis (2005) randomiserade kontrollerade studie, där 

patienterna hade impingement syndrom, framkom att akupunktur var effektivare än 

ultraljudsbehandling, då båda kombinerades med hemövningar.  

 

Ingen av de inkluderade studierna fick mer än sju poäng enligt PEDro Scale och fick 

därmed inget högt bevisvärde enligt SBU. I de studier som fick sju poäng enligt skalan 

saknades vissa kriterier för att nå upp till högt bevisvärde. Dessa kriterier handlade bland 

annat om att dubbelblinda studier inte går att genomföra på grund av att terapeuten i 

akupunkturstudier måste veta vad han/hon gör samt att nålar sätts i rätt punkter med rätt 

djup och riktning (Carlsson, 2001). Det berodde även på att studierna hade bristfälligt 

randomiseringsförfarande. De inkluderade studier som hade lågt bevisvärde var tio år 

eller äldre vilket visar att utvecklingen mot bättre studier går framåt. Denna 

litteraturstudie graderades till evidensstyrka tre som innebär begränsat vetenskapligt 

underlag, enligt SBU:s ”slutsatsers evidensstyrka” (se bilaga 3) eftersom ingen 

inkluderad studie hade högt bevisvärde.  
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Slutsats 
 
Akupunktur ger signifikant smärtreduktion och funktionsförbättring av underarmen vid 

olika uppföljningstillfällen upp till två veckor efter behandlingsperiodens slut. De 

inkluderade studierna håller inte den kvalité som krävs för att kunna ge några 

rekommendationer angående användandet av akupunktur vid lateral epikondylsmärta. 

Det finns ett behov av randomiserade kontrollerade studier med bra kvalité och med 

många försökspersoner, som har både kort- och långsiktiga uppföljningar, för att utreda 

akupunkturbehandlingens effekter vid lateral epikondylsmärta.  
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Bilaga 1 

 
PEDro Scale  
 

1. eligibility criteria were specified no  yes  where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)  no  yes  where: 

3. allocation was concealed  no  yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  
indicators no  yes  where: 

5. there was blinding of all subjects  no  yes  where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no  yes  where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups  no  yes  where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no  yes  where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome  no  yes  where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome no  yes  where: 

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi 
list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic 
reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The 
list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items 
not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As 
more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 
PEDro score reflects the importance of individual scale items. 
The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which 
of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro 
database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical 
information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion (criterion 
1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) has been 
retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the 
PEDro score reported on the PEDro web site.  
The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment 
effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that the 
treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the treatment effect was 
big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment outweigh its 
negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to 
compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not 
possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy practice. 

Last amended June 21st, 1999 



Notes on administration of the PEDro scale: 
All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a 

literal reading of the trial report it is possible that a criterion was not 
satisfied, a point should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and 
a list of criteria used to determine who was eligible to participate in the 
study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states 
that allocation was random. The precise method of randomisation need not 
be specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be 
considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not 
satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject 
was eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was 
made, of which group the subject would be allocated to. A point is 
awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 
concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque 
envelopes or that allocation involved contacting the holder of the 
allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must 
describe at least one measure of the severity of the condition being treated 
and at least one (different) key outcome measure at baseline. The rater 
must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to 
differ, on the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by 
a clinically significant amount. This criterion is satisfied even if only 
baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary 
measure of the effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In 
most studies, more than one variable is used as an outcome measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did 
not know which group the subject had been allocated to. In addition, 
subjects and therapists are only considered to be “blind” if it could be 
expected that they would have been unable to distinguish between the 
treatments applied to different groups. In trials in which key outcomes are 
self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is 
considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the 
number of subjects initially allocated to groups and the number of subjects 
from whom key outcome measures were obtained. In trials in which 
outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have 
been measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 
treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 
outcomes were available, the analysis was performed as if subjects 
received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 
criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to 
treat, if the report explicitly states that all subjects received treatment or 
control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of 
one group with another. Depending on the design of the study, this may 

 



 

involve comparison of two or more treatments, or comparison of treatment 
with a control condition. The analysis may be a simple comparison of 
outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison 
of the change in one group with the change in another (when a factorial 
analysis of variance has been used to analyse the data, the latter is often 
reported as a group × time interaction). The comparison may be in the 
form hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the 
probability that the groups differed only by chance) or in the form of an 
estimate (for example, the mean or median difference, or a difference in 
proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) 
and its confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The 
treatment effect may be described as a difference in group outcomes, or as 
the outcome in (each of) all groups. Measures of variability include 
standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile 
ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or 
measures of variability may be provided graphically (for example, SDs 
may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear what is being 
graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent 
SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is considered 
to have been met if the number of subjects in each category is given for 
each group. 

 

Physiotherapy evidence database, PEDro (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 
Poäng enligt PEDro Scale omsatta till bevisvärde enligt SBU 
 

PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU 
 
 

8-11 

Högt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. 
Kan vara en stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller 
utvärdering av en behandlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl på 
förhand uppställda kriterier. 
  

 
 

4-7 

Medelhögt bevisvärde 
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra 
geografiska områden, matchade grupper eller liknande. För övriga 
områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda kriterier. 
 

 
 

0-3 

Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade 
kontroller (retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått 
respektive inte fått en viss behandling), stora bortfall eller andra 
osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda 
kriterier. 

Not. Data i kolumn 2 är från "Faktaruta 1" av M. Britton, 2005. Evidensgradering. [WWW dokument]. 
URL http://www.sbu.se/www/index.asp 
 

Not. Från "Effekter av helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion, balans och 
bentäthet: Systematisk litteraturöversikt" av M. Juhlin, Y. Smeds-Isaksson & A. Tano-
Nordin, 2006, p.6. Reproducerad med tillstånd. 
 

 



Bilaga 3 

SBU 

Slutsatsers evidensstyrka 
Styrkan hos det vetenskapliga underlaget för en slutsats baserad på alla utvalda studier benämns i 
engelsk litteratur "level of evidence", evidensstyrka. Det kan vara av värde för läsare av 
systematiska litteraturöversikter att veta hur säker en slutsats är. Detta belyser också risken för hur 
snabbt den kan 
ändras. Vid starkt vetenskapligt stöd bör några mindre studier inte kunna påverka slutsatserna 
nämnvärt, medan man vid svagare underlag måste vara observant på det som tillkommer. 

För att gradera evidensstyrka måste alla accepterade studier vara kritiskt granskade, deras 
bevisvärde bedömt och fakta extraherade. Först då är det dags att göra en summering och sedan 
dra slutsatser från den. Slutsatserna kan visa sig ha olika solid vetenskaplig grund. 

Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, 
givit samma resultat blir det vetenskapliga underlaget starkt och slutsatsen pålitlig (evidensstyrka 
1). Det gäller även då det finns en god systematisk översikt av flera välgjorda studier. 

Om endast en studie med högt bevisvärde finns, men resultaten stöds av flera studier med 
medelhögt bevisvärde, blir evidensstyrkan måttligt stark (evidensstyrka 2). 

Begränsad styrka (evidensstyrka 3) föreligger när ingen studie med högt bevisvärde men minst två 
med medelhögt bevisvärde finns. 

Under denna nivå är det vetenskapliga underlaget otillräckligt; man måste ange vad eventuella 
slutsatser i så fall baserar sig på (evidensstyrka 4). 

Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att inget talar emot 
slutsatsen. Vid mindre divergenser kan styrkegraden sänkas. Se faktaruta 2. 

  FAKTARUTA 2

Gradering av slutsatsernas evidensstyrka  

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 
 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god 
systematisk översikt. 

Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt 
bevisvärde. 

Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag 
 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 

 

  

 

        Britton, M. (2007). 
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