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Abstrakt 
Akupunktur är en smärtlindrande behandlingsmetod som använts sedan flera tusen år. Metoden 

innebär att man sticker små tunna nålar på bestämda punkter i kroppen. Metoden är numera 

evidensbaserad och används sedan många år inom den västerländska humanmedicinen. År 1974 

bildades en organisation för att verka för akupunktur även inom veterinärmedicin och akupunktur 

används nu på hundar med många olika smärtproblem.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hundägarens upplevelser av akupunkturbehandling 

på sin hund.  

Metod: Studien grundar sig på intervjuer med fem hundägare vars hundar har fått akupunktur under 

år 2007. Materialet har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Materialet resulterade i fem stycken kategorier; förväntning och inställning, upplevelser 

av bemötandet, resultat och reaktion hos hunden, akupunktur till hundar samt andra behandlingar.  

Konklusion: Denna kvalitativa studie visar på att akupunktur förefaller vara en behandlingsform 

som hundägare är nöjda med och som de upplever positiva resultat av. Då biverkningarna av 

akupunktur är få skulle därför akupunktur kunna vara ett bra förstahandsalternativ vid viss 

smärtproblematik hos hund. 

 

Nyckelord: Akupunktur, behandling, hund, upplevelse  
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Smärta definieras av International Association for the Study of Pain (IASP) som en  

”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i samband med verklig eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 1979). 

 

I kroppens vävnad finns det receptorer för smärta sk. nociceptorer. Dessa skickar signaler till central 

nivå då vävnadsskada uppstår. Impulserna från nocieptorerna går uppåt i olika nervtrådar. A-delta är 

myeliniserade, vilket gör att dessa är mycket snabba och ger en distinkt smärta. C-fiberna är 

betydligt långsammare vilket ger en dovare, mer molande smärta. Smärthämning kan ske på flera 

olika sätt och kroppen har olika systemet för detta på ryggmärgsnivå, centrala nervsystemet, lokalt 

där nålen sticks, autonoma nervsystemet och placeboeffekten.  

 

Akupunktur är idag en evidensbaserad smärtlindrande behandlingsmetod som används av 

sjukgymnaster. Den innebär att man sticker små tunna nålar i kroppen på förutbestämda punkter.  

Denna metod har använts i Kina i flera tusen år, för smärtlindring vid olika smärttillstånd på 

människor. Enligt den traditionella kinesiska medicinen (TCM) har kroppen två motpoler i kroppen, 

yin och yang, som måste var i balans för att hälsa ska kunna uppstå. (Carlsson, 1992) 

För att få en större effekt så stimuleras nålarna genom att man roterar dem. Stimulering kan även 

göras med hjälp av el.  Enligt Janssens (1992) ger inte el-stimulering bättre effekt än vanligt 

stimulering. El-stimulering används, enligt denna studie, mer frekvent i USA än i både Europa och 

Kina. Vid akupunktur på hundar används punkter som är översatta från människan enligt TCM. 

Forskningen kring akupunktur på hund är inte speciellt utvecklad ännu och det krävs flera större 

kontrollerade studier för att kunna evidensbasera akupunkturbehandling på hund. (McGowan, Goff 

& Stubbs, 2007; Habacher, Pittler & Ernst 2006; Janssens 1992) 

 

År 1974 bildades The International Veterinary Acupuncture Society (IVAS) för att integrera 

akupunktur i den västerländska veterinärmedicinen (IVAS, 2008-04-09). Enligt leg veterinär Ritva 

Krokfors Wretemark (personlig kommunikation, 2008-04-21) finns det ca 100 st veterinärer i 

Sverige som har utbildning i akupunktur men ytterst få av dessa använder det regelbundet. 

Utbildningen går ungefär vartannat år i Norden och anordnas av IVAS.  

 

I USA används akupunktur på hund för att behandla muskuloskeletala problem och smärtlindra 

besvär som är irreversibla, däribland höftledsproblem. (Millis, Levine & Taylor, 2004; A.Schoen, 

2001) 

Studier visar att akupunktur är vanligast vid tillstånd såsom olika typer av pareser, smärta på grund 
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av trauma samt diskproblematik på små hundar. På stora hundar används det utöver samma som 

små hundarna även vid spondylos, artrit samt smärta på grund av höftledsdysplasi (Millis, Levine & 

Taylor, 2004; A. Schoen, 2001). Vid artrit används akupunktur för att minska smärtan för hunden så 

att den kan bli mer rörlig och därmed öka muskulaturen kring den affekterade leden. (Millis, Levine 

och Taylor, 2004).  

 

Enligt Millis, Levine & Taylor (2004) har akupunktur, operation och konservativa behandlingar ett 

likvärdig resultat vid diskproblematik. I en artikel av Wing-Wah, Kuang-Yang, Hanru, Leang-Shin 

& Jen-Hsou (2001), som syftar till att öka kunskapen om akupunktur hos veterinärer, anger 

författarna att akupunktur kan användas istället för kirurgi.   

 

I en studie av Gustafsson och Siggelin (2007) uppger 12 smådjursjukhus och kliniker att 

akupunktur är en vanlig åtgärd och används vid tillstånd såsom rygg- och nacksmärtor, artros och 

övrig smärta. Enligt Millis, Levine & Taylor (2004) finns det en positiv attityd till akupunktur. Detta 

eftersom operation kan skapa mera smärta för djuret medan akupunktur ger smärtlindring. I 

dagsläget finns det vid de flesta större djursjukhus och djurkliniker en rehabiliteringsavdelning med 

sjukgymnast, vilken i samarbete med veterinär, kan erbjuda akupunktur som behandlingsform.  

 

Akupunktur som behandlingsform för smärtlindring av hundar är relativt nytt och bygger mycket på 

kunskap från humansjukvården. Evidensen för akupunktur är diskuterad och olika studier visar på 

varierande resultat. Därmed finns det delade meningar både inom humanmedicinen och inom 

veterinärmedicinen. Studier som presenterar hundägarens upplevelser av akupunkturbehandling på 

hund har dock ej kunnat hittas. 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hundägarens upplevelser av akupunkturbehandling och 

dess effekter på sin hund.
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Frågeställning 

• Hur upplever hundägaren akupunkturbehandling på sin hund? 

• Hur upplevs effekterna av akupunkturbehandlingen? 

• Vilka förväntningar finns kring akupunkturbehandling? 

 

 

Material  
Det undersökta materialet var hundägare vars hund hade blivit behandlad med akupunktur vid ett 

djursjukhus under 2007.  

Inklussionskriterierna var:  

• akupunkturbehandlingen skulle vara påbörjad under 2007  

• akupunkturbehandlingen skulle vara avslutad under 2007  

• indikationerna för behandlingen skulle vara smärtlindring 

 

Tjugo stycken hundar uppfyllde dessa kriterier. Av dessa var fem stycken avlivade, tre stycken på 

grund av besvären de sökte för och två stycken på grund av annan orsak. Två hundar har 

vidareremitterats på grund av andra besvär som krävt åtgärder och akupunkturbehandlingen har då 

inte fortsatt enligt våra inklusionskriterier. Av etiska skäl exkluderades avlivade hundar oavsett 

orsak. Även vidare remitterade hundarna exkluderades oavsett orsak.  

Efter ovan exkluderingar kvarstod 13 hundar som påbörjat och avslutat akupunkturbehandling pga. 

smärta under 2007. Av dessa 13 hundar lottades 7 hundar ut att ingå i denna studie, varav 5 av dessa 

hundar/hundägare accepterade att deltaga i denna studie (Figur 1). De 5 hundarna hade olika besvär 

från rörelseapparaten exempelvis hälta, rygg och höftsmärta. 



20 hundar 

3 på grund av besvären 
de sökte för 

5 avlivade 
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             Figur 1: Urval. 

 

Metod 
Datainsamling 

Studien genomfördes genom en kvalitativ ansats med öppna frågor till fem hundägare. På den 

lottade listan tillfrågades de sju första om de var villiga att ställa upp i vår studie genom ett 

introduktionsbrev (se bilaga 1). Då fem av de tillfrågade hundägarna hade tackat ja till deltagande 

genomfördes intervjuerna med utgång från en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuerna gjordes via 

telefon och samtalen spelades in. Intervjuerna var ca femton minuter lång. Efter två intervjuer 

skickades intervjufrågorna ut till resterande informanter via e-post för att de skulle få möjlighet att 

förbereda sin inför intervjun. 

 

Analys 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant och analyserades sedan med kvalitativ deskriptiv metod i en 

innehållsanalys med utgång från Burnard (1991) samt Graneheim och Lundman (2003).  

De meningsbärande enheterna, vilket är det centrala i intervjun som svarar till syfte (Graneheim och 

Lundman, 2003)  plockades ut och kodades. Var för sig har författarna kategoriserat in i vardera 

underkategori och dessa granskats av den andra, innan sedan huvudkategorierna formulerades 

tillsammans. Varje meningsbärande enhet finns bara i en kategori. Detta resulterade i fem olika 

Brev till de 7 första i 
turordningen 

5 hundägare 
accepterade 

2 hundägare svarade 
inte på brevet 

13 hundar som lottas i 
en turordning 

2 annan orsak 

2 vidareremitterade 
pga. andra besvär 
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huvudkategorier. 

 
Exempel på kodning: 
Meningsbyggande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag är ju själv för 
akupunktur, jag har ju 
fått det själv så att det 
tycker jag att det blir 
förbättring med det. 

 

Är för akupunktur, 
har testat själv. 

Har testat akupunktur 
 

Förväntning/Inställning.
 

 

 

Etiska aspekter 

Alla uppgifter har behandlats konfidentiellt och varken den enskilde deltagaren eller dess hund skall 

kunna identifieras i studien. Dessutom informerades de hundägare som valde att vara med i studien, 

redan genom informationsbrevet samt då vi tog kontakt med dem, att de när som helst utan att ange 

orsak kunde avbryta intervjun eller att välja att inte svara på en fråga.  
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Resultat 
Grupperingen av de meningsbärande enheterna resulterade i fem kategorier; 

• Förväntningar och inställning hos hundägaren 

• Upplevelser av bemötandet 

• Upplevelser av resultat och reaktion hos hunden 

• Att välja akupunktur till hunden 

• Andra behandlingar i kombination med akupunktur 

Författarna har i materialet kunnat se att hundar svarar snabbt på akupunkturbehandling, ofta redan 

vid första behandlingstillfället.  

 
Förväntningar och inställning hos hundägaren 

Sammanfattningsvis så hade informanterna en positiv inställning till akupunktur som behandling på 

hunden. Några hade provat akupunktur själv och hade erfarenhet av förbättring och trodde att det 

skulle vara liknande även på hundar. Några av hundägarna tyckte att även inte är säkert att det 

fungerar så vill man pröva akupunktur eftersom det innebär att hunden inte får biverkningar även 

om behandlingen skulle visa sig vara verkningslös. Informanterna tycker att behandlingen är värd 

att försöka. Någon hundägare hade hört mycket gott om akupunkturbehandling på hund och ville 

därför prova. 

” I och med att jag tagit akupunktur själv och fått väldigt bra resultat så är jag 

positivt inställd till akupunktur.” 

 

”Det skulle vara intressant att se hur det skulle fungera, jag har ingen erfarenhet av 

det. Jag förväntade mig nog ingenting utan jag tänkte att man kan ju pröva om det 

funkar på honom, och det gjorde det. Det var positivt.” 

 

Upplevelser av bemötandet 

Bemötandet, känslan av förtroendet för behandlaren och omhändertagandet av hunden var viktigt 

för alla informanterna och samtliga tog upp det under intervjuerna.   

 

”Och det känner man ju när man är djurägare att det är väldigt viktigt för mig att han 

som en liten patient fick jättebra vård.” 

 

”Hon var hemskt trevlig och hemskt lugn och man kände att hon hade kunskap om det 
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hon gjorde så att säga. Förklarade väldigt tydligt precis allt som hon skulle göra 

innan hon gjorde. Och innan hon började så såg hon till att hunden var lugn och 

pratade med mig att det var okej och kollade lite hur hunden kände inför nya 

människor och nya upplevelser och så vidare.” 

 

Upplevelser av resultat och reaktion hos hunden 

Samtliga informanter upplevde en positiv effekt hos sin hund efter behandlingen. Under 

behandlingens gång var det några hundar som reagerade med smärta då nålarna sattes trots detta 

valde ingen att avbryta. 

 

”Det har gett smärtlindring och de har kunnat sträcka ut, och jag tror att sen 

rehabiliteringsträningen har förenklats genom att hunden har mått bättre och kunnat 

sträcka ut och röra musklerna på ett bättre sätt.” 

 

”Han godtog ju det och höll sig lugn och sansad så han hade ingen smärta eller 

någonting, det upplevde jag inte. Kanske bara när man just satte några vissa nålar 

men annars så låg stilla och såg ut och njuta av det.”  

 

Att välja akupunktur till hunden 

Några av informanterna visste om att man kunde behandla med akupunktur och tog upp det, andra 

blev erbjuden behandlingen  

 

”Det var jag själv som förde det på tal till vår veterinär, att om jag skulle kunna få prova 

det på honom.” 

 

”Jag blev erbjuden, så det var inget som jag faktiskt föreslog själv. Utan jag erbjuden att få 

prova på akupunktur. Så det tog jag gladeligen emot.” 

 

 

 

 

 

 

Andra behandlingar i kombination med akupunktur 
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Akupunkturbehandling kombineras ofta med andra åtgärder exempelvis medicinering, samt som 

smärtlindring i samband med bassängträning. 

 

”Det har varit antibiotika först på båda och kombination med smärtstillande och det har 

gett dålig effekt det har gett bättre effekt med rehabiliteringsträning och akupunktur.” 

 

”Så har han ju varit hos veterinären först innan och fått inflammationshämmande.” 
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Diskussion 
 

Metod diskussion 

Detta djursjukhus har ett geografiskt mycket stort upptagningsområde. Intervjuerna gjordes därför, 

av geografiska skäl, per telefon och spelades in.  Vi valde att göra intervjuerna per telefon för att 

inte begränsa oss över var informanterna skulle bo. Vi upplever att det kanske skulle ha varit lättare 

att intervjua informanterna om vi hade varit i samma rum. Via telefon är det svårt att bedöma 

nyanser och under samtalet låta det vara tyst tillräckligt länge för att ge intervjupersonen möjlighet 

att tänka efter. Uppmärksamheten från informanterna kan vi tänka oss hade varit bättre vid ett 

personligt möte. Vissa gånger upplevde vi även att informanterna hade en stressig miljö runt 

omkring sig och kunde inte ha full koncentration på intervjun. Efter två intervjuer så valde vi att 

skicka ut intervjuguiden till resterande tre deltagare via e-post. Detta gjorde vi för att de skulle ha en 

möjlighet att förberedda sig och tänka efter. Vi upplevde inte någon skillnad på svaren och vi ställer 

oss frågande till om våra informanter har läst denna.  

 

Materialet som ingår i studien är ganska litet och vi blev lite överraskade att det inte var fler hundar 

under året som uppfyllde våra inklusionskriterier. Anledningen till att vi valde att skicka förfrågan 

om att delta i studien till sju hundägare är att vi bedömde att det skulle bli ett hanterligt material 

samt att det är över hälften av materialet. Alternativet var att gå ytterligare något år tillbaka i 

journalerna men problemet med att fråga hundägare om akupunktur som hunden fått för flera år 

sedan är att det kan vara svårt att dra sig tillminnes upplevelser kring behandlingen. De 

samstämmiga svaren som vi fått från informanterna tolkar vi som att materialet är tillräckligt stort 

för att man ska kunna dra slutsatser. Det finns en mättnad i materialet. En möjlig anledning till att vi 

har fått väldigt samstämmiga svar kan vara att de som inte upplevde akupunktur som något bra 

kanske inte ville delta i studien.  

 

Av etiska skäl exkluderades hundar som avlivats, oavsett orsak. Risken att hundar kan ha avlivats 

på annan klinik, avlidit av någon annan orsak eller ha omplacerats var en etisk aspekt som 

författarna hade i åtanke vid förfarandet.    

 

Eftersom det är det enda djursjukhuset i regionen där man erbjuder rehabilitering av hund så kan 

informanterna känna sig i en beroendeställning till sitt djursjukhus och därför inte vilja vara 

kritiska. Det kan också vara så att man inte har någonting att jämföra med och därför inte kan ta 

ställning.  

Resultatdiskussion 
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Den vanligaste orsaken till akupunkturbehandling vid detta djursjukhus var hälta och behandlingen 

gavs i syfte att minska smärtan och därmed få ett bättre rörelsemönster inför fortsatt träning.  I vår 

intervjustudie användes inte akupunktur som enda behandling på någon hund utan kombinerades 

med andra åtgärder exempelvis medicinering mot smärta och inflammation och i många fall också 

vattenträning samt regim/hemövningar. Vi har kunnat se i materialet att hundarna som svarar på 

akupunkturbehandling gör det ganska snabbt; flera hundar  redan vid första behandlingstillfället. En 

studie visar också att även om det används så få nålar som fyra så ger det effekt på hunden 

(Janssens, 1992). Oftast gavs, vid detta djursjukhus, akupunktur i en behandlingsserie på 3-4 

gånger. Detta tycker vi visar på att man tidigt, redan efter en till två behandlingar, kan utvärdera om 

akupunktur ger effekt.  

 

Samtliga intervjuade informanter upplever akupunkturbehandling som något positivt och tycker att 

det är värt att prova. Denna positiva inställning grundar sig många gånger på att hundägaren själv 

har goda erfarenheter av akupunktur. I vår studie så överför hundägaren sina egna erfarenheter och 

upplevelser av sin egen tidigare behandling på hunden och förväntar sig samma reaktioner. En av 

informanterna visste om att det fanns en sjukgymnast på djursjukhuset och frågade efter 

akupunkturbehandling till sin hund. De flesta blev dock erbjudna behandlingen i syfte att 

smärtlindra inför vidare rehabilitering. Alla informanterna tyckte att även om behandlingen inte har 

effekt så har man inte heller fått några biverkningar av den hos hunden så man tar inga risker. 

Inställningen var genomgående att akupunkturbehandling är värt att pröva och ett enkelt riskfritt 

sätt att eventuellt slippa operation, eller att kunna dra ner på medicindosen till sin hund.  

 

Alla våra informanter var nöjda med akupunkturbehandlingen och skulle inte tveka att göra om det 

om det om det skulle behövas. Det kan vara så att hundägare är positiva till akupunkturbehandling 

för att eventuellt kunna undvika dyra och kanske riskfyllda operationer som man inte är helt säker 

på resultatet av. Det finns dock studier som visar på att kostanden inte är den viktigaste orsaken till 

val av behandling för sin hund. Hellyer (2002) skriver i sin artikel att djurägare är ofta inte skrämda 

av kostnaden för smärtlindring av deras djur. Det som skulle vara intressant att ställa mot varandra 

är operation och akupunktur, där kan vi tänka oss att kostnaden kommer att ha betydelse för vad 

hundägaren i första hand väljer. En operation är ett stort ingrepp, vilket kräver rehabilitering i större 

eller mindre grad för hunden, dessutom kan det i vissa fall vara svårt att veta det slutliga resultatet 

av en operation. I det perspektivet så kan akupunktur vara ett alternativ att prova. Det kan också 

vara så att de hundägare som accepterar akupunkturbehandling till sin hund är positivt inställda 

redan från början, de hundägare som inte alls tror på behandlingen kanske tackar nej i ett tidigt 

skede hos veterinären.  
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Några av hundarna reagerade med smärta då vissa akupunkturnålar sattes men trots detta verkade 

ändå informanterna väldigt lugna och nöjda med behandlingen och ingen valde att avbryta. Detta 

tror vi kan förklaras med att flera av informanterna själv har fått akupunktur eller alternativt är 

ganska medveten om vad akupunktur är och hur det fungerar. Sjukgymnasten som utför 

behandlingen är med under hela behandlingen och hundägaren och hunden lämnas aldrig ensam i 

rummet. Detta innebär att behandlaren kan förklara vad som sker vilket är en trygghet för 

hundägaren. En studie visar att många hundar är stressade och nervösa innan behandlingen men de 

flesta blir lugna i och med behandlingen (Scott, 2001). Detta överensstämmer även med vad många 

av hundägarna upplevde. Samma studie visade även att hundägare är villiga att genomföra 

akupunkturbehandling då den upplevs som positiv för deras hund. Ur behandlarens synvinkel är det 

en behandlingsform då hundar ofta inte försöker smita, bitas eller är rädda (Scott, 2001). 

 

Vi tror att det skulle kunna förekomma en viss placeboeffekt vid akupunkturbehandling av hund. 

Hos hunden finns nog inte den effekten men en nöjd hundägare som tror på akupunktur och tycker 

sig se en förbättring av besvären hos sin hund utstrålar ett lugn och välbefinnande som hunden med 

stor säkerhet uppfattar och blir därmed lugn. På humansidan är akupunktur svår att utvärdera 

eftersom försökspersoner vet om de får behandling eller inte. Trots den placeboeffekt som 

eventuellt kan förekomma hos hundägare så tror vi att akupunkturstudier på hundar är lättare att 

utvärdera. Informanterna i vår studie upplever att hundarna svarat snabbt på 

akupunkturbehandlingen  och det skulle vara intressant att göra vidare studier på detta.  

 

Bemötandet av hund och hundägare är en viktig del för djurägaren och våra informanter poängterar 

hur viktigt det är att hunden får en bra vård, i en trygg miljö av kompetent personal. Vi upplever att 

informanterna sätter väldigt stor tilltro till behandlaren av sin hund och hur viktigt det är att hunden 

inte ska behöva ha ont eller lida mer än nödvändigt. Omsorgen om sin hund och viljan att göra det 

rätta som hundägare är stor, och vi upplever att vägledning och hjälp på vägen behövs och 

uppskattas.  

 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2005) säger i sitt betänkande ”Behörighet och ansvar inom 

djurens hälso- och sjukvård”  

 

” Inom veterinärmedicin har rehabiliteringsfrågor fått ökad uppmärksamhet och 

sedan ett tiotal år tillbaka har sjukgymnasternas kunskaper allt mer efterfrågats inom 

djurens hälso- och sjukvård.” 
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Eftersom rehabilitering och till viss del också friskvård av hundar efterfrågas och erbjuds alltmer på 

djurklinikerna så har staten i sina betänkanden (SOU 2000:16; SOU 2005:98) kartlagt olika 

behandlingar och frågat vem som ska utföra dessa för att djuren inte ska utsättas för lidande. 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, (2006) säger i sitt remissyttrande till utredningen 

”Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård” att de förordar legitimering av 

djursjukgymnaster eftersom sjukgymnastik bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet både 

nationellt och internationellt. Internationellt går utvecklingen inom djurens rehabilitering från 

humant utbildade sjukgymnaster som tillför kunskaper som i dag inte finns inom 

veterinärmedicinen.  

 

Att sjukgymnaster med vidareutbildning är de som ska ge akupunkturbehandling och rehabilitering 

till hundar ser vi som en självklar del av sjukgymnastyrket och ett område som är eftersatt i dag. 

Legitimering är en kvalitetssäkring och innebär en trygghet för hundägaren att behandlaren har 

utbildning och kunskap på området. Scott (2001) skriver i sin artikel att intresset för akupunktur 

bland veterinärer i Storbritannien ökat kraftigt för att få ytterligare en behandlingsmetod för 

smärtlindring av muskuloskeletala problem. 

 

Vår studie visar att hundägare upplever smärtlindring hos sin hund och att hunden rör sig bättre 

efter det att hunden fått akupunktur. Om detta beror på akupunkturen går många gånger inte att säga 

eftersom hundarna medicinbehandlats samt i flera fall genomfört vattenträning. Det skulle därför 

vara intressant att se vad en studie där enbart akupunktur använts som behandlingsmetod skulle ge 

för resultat. Eftersom hundar tycks svara på akupunktur så snabbt, redan efter ett till två 

behandlingstillfällen, kan behandlingen avslutas om ingen förbättring sker och andra åtgärder kan 

då påbörjas. Detta gör att behandlingen oftare borde provas som ett första alternativ eftersom man 

så snabbt kan utvärdera om det fungerar, kanske redan innan medicinbehandling sätts in. I en studie 

av Janssens (1992) menar författaren att akupunktur är mycket potent för att lindra inflammationer 

trots att man inte fullt ut känner till verkningsmekanismerna. Flera studier i veterinärmedicin jämför 

vilka olika preparat som är det bästa beroende på sjukdom och ras (Fusellier Desfontis, Le Roux, 

Madec, Gautier, Thuleau & Gogny, 2008; Eng Ng, Halliwell & Ping Wong, 2008). Vi har inte 

kunnat hitta någon studie som jämför eller utvärderar medicin kontra akupunktur inom 

veterinärmedicin.  Vidare hade det varit intressant att gå vidare och göra en studie på hundar som 

endast varit behandlade med akupunktur.  
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Konklusion 

 

Denna kvalitativa studie visar på att akupunktur förefaller vara en behandlingsform som hundägare 

är nöjda med och som de upplever positiva resultat av. Då biverkningarna av akupunktur är få 

skulle därför akupunktur kunna vara ett bra förstahandsalternativ vid viss smärtproblematik hos 

hund. 
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Hej!      BILAGA 1. 

 
Detta brev sänds till dig via sjukgymnasten på Ett djursjukhus med anledning av att Din hund 
behandlats där med akupunktur under år 2007. 
 
Vi är två studenter som går sjätte terminen på sjukgymnastprogrammet vid Luleå Tekniska 
Universitet. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete och vi är därför intresserad av att göra 
intervjuer med fem till sex personer vars hund genomgått akupunkturbehandling. Intervjun kommer 
att ta ca 30 minuter där vi ställer några frågor kring akupunkturbehandlingen på din hund som du 
fritt får svara på.  
 
Syftet med studien är att undersöka hundägares upplevelse av behandling med akupunktur på hund 
och om det finns någon skillnad mot behandlande sjukgymnasts upplevelse. Intervjun kommer att 
ske per telefon och spelas in på band. Materialet kommer enbart att vara tillgänglig för oss och 
raderas efter att studien är avslutad.  
 
Deltagande i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att orsak till detta behöver 
uppges. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att enskilda personer eller 
hundar inte kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. Den färdiga studien kommer att 
finnas tillgänglig via universitetets hemsida www.ltu.se from juli 2008 
 
Om Du vill delta i studien och får vi kontakta dig för intervju ber vi Dig skicka in svarstalongen i 
medföljande svarskuvert eller maila till oss. 
 
Vid frågor är Du välkommet att kontakta någon av oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Gerhardsson   Monica Nilsson 
Tele: 070-211 77 89   Tele : 070-5508315 
anager-5@student.ltu.se   monnil-2@student.ltu.se 
 
 
Handledare vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap,  
Universitetslektor Inger Jacobson 
 
 
Svarstalong: 
 
Jag är villig att ställa upp på intervju och ni får gärna kontakta mig.  
 
Namn: 
 
Telnr: 
 
Mobilnr: 
 
E-post:  
 
Nås säkrast, tid och dag:  

http://www.ltu.se/
mailto:anager-5@student.ltu.se
mailto:monnil-2@student.ltu.se
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BILAGA 2. 

 

Intervjuguide 

 

Frågor till hundägaren 

 

• Hur upplevde du hundens akupunkturbehandling? 

• Var det skillnad mellan de olika behandlingstillfällena? 

• Var akupunktur det enda behandlingsalternativet? Diskussion kring behandling? 

• Vad var dina förväntningar kring behandlingen? 

• Har hunden krävt mer behandling? I så fall vad? Varför? 

 


