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Abstrakt 

Bakgrund: Akupunktur är en gammal kinesisk behandlingsmetod som i grunden baserades 

på individen och balans i kroppen. Behandlingsmetoden gjorde sitt intåg till västvärlden under 

1970-talet sedan dess har olika förklaringsmodeller tagits fram. När akupunkturen togs in i 

svensk sjukvård kontrollerades användningsområdet av Socialstyrelsen som dikterade vad 

sjukgymnaster hade tillstånd att behandla för åkommor. Akupunkturen ansågs vara en ofarlig 

behandlingsform, trots detta fanns en del biverkningar. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva yrkesverksamma sjukgymnasters resonemang och erfarenhet kring akupunktur. 

Metod: Yrkesverksamma sjukgymnaster som behandlade med akupunktur intervjuades. 

Intervjuerna transkriberades och en innehållsanalys utfördes. Bakgrundsinformation samlades 

in genom en kort enkät. Resultat: Smärttillstånd var den vanligaste anledning till 

akupunkturbehandling. Andra tillstånd som behandlades mycket med akupunktur var bland 

annat huvudvärk, då informanterna inte såg någon annan lämplig insats. Sjukgymnasternas 

upplevelser av akupunktur baserades på patienternas fysiska reaktion. Genomgången 

akupunkturutbildning var den främsta kunskapskällan. Konklusion: Vanligaste 

behandlingsområdet var smärta. Utvärdering skedde genom patientens subjektiva upplevelse. 

Sjukgymnasternas upplevelser var kopplat till patientens återhämtning eller biverkningar. 

Utbildningen hade stor betydelse. 

 

Nyckelord: Akupunktur, behandling, kvalitativ studie, sjukgymnastik, smärtlindring.  
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Bakgrund 

I grunden är akupunktur en del i den traditionella kinesiska medicinen (TCM), som har 

funnits i ca 2000år. I västvärlden kom intresset för denna behandlingsform på riktigt då 

västerländska delegationer besökt Kina i början av 1970-talet(Carlsson, 2001).  

 

När akupunkturpunktens stickställe identifierats och nålen är korrekt placerad så menar den 

kinesiska läran att en karakteristisk känsla infinner sig i nålens omkringliggande område.  

Denna betecknas ”de-qui” och skiljer sig från själva sticksmärtan. Beskrivningen brukar vara 

”dovt tryckande”, ”tung och varm” eller ”kittlande” (Lian, Chen, Hammes, Kolster, 2005). 

Denna uppkommer framförallt då nålen befinner sig i en muskel. ”De-qui” betyder ”ankomst 

av energi”.  Enligt TCM läran är denna känsla ett tecken på att man har påverkat ”qi”; det 

energiflöde vi har i kroppen.  De-qui känslan anses enligt TCM läran vara viktig att uppnå om 

akupunkturbehandlingen ska ha någon effekt. Därför bör man antingen föra nålen upp och 

ned, rotera den, knäppa på den eller på annat sätt stimulera ytterligare, för att uppnå ”de-qui”, 

i de fall denna känsla inte infinner sig utan stimulering. Denna känsla kan även i en del fall 

följa kroppens meridianer detta tros bero på att en påverkan av djupa muskelafferenter skett 

(de tunna nervtrådar som ger muskeln kontakt med centrala nervsystemet) (Carlsson, 1992).   

 

Generellt sett så är akupunktur en ofarlig form av behandling (Carlsson, 2002a). Men det 

finns biverkningar såsom; dåsighet efter avslutad behandling, svettningar, yrsel, illamående, 

även diarré kan förekomma under första dygnet efter behandling. Tittar man på biverkningar 

som håller i sig några dagar kan en del patienter vittna om koncentrationssvårigheter, 

blodtrycksfall eller som hos ett fåtal; emotionella störningar. Dessa störningar manifesterar 

sig i form av eufori (en känsla av upprymdhet) eller en benägenhet att falla i gråt. Allvarligare 

former av biverkningar med akupunkturbehandling är bradykardi (hjärtat slår under 50 slag 

per min.), djupa infektioner, pneumothorax, hjärttamponad (ökat tryck mot hjärtat p.g.a. 

vätska el. blod i pericardiet) eller ryggmärgsskador.  

För att motverka att biverkningar uppstår bör därför den som behandlar vara medicinskt 

välutbildad (Carlsson, 2002a). 

 

Vid vissa tillstånd bör det undvikas att behandla med akupunktur, så kallade 

kontraindikationer. Dessa kan vara; hemofili, i områden med försämrat lymfdränage p.g.a. 

exempelvis lymfkörtelutrymning i samband med canceroperation, eller områden med 

överretningsfenomen; allodyni, dysestesi eller hyperpati. Överretningsfenomen brukar infinna 
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sig vid neuropatiska smärttillstånd. Speciell försiktighet bör iakttas vid patienter som har 

opererat hjärtklaff, svårt njursjuka, patienter med hepatit, AIDS eller kraftiga hudinfektioner. 

Även psykiskt gravt avvikande patienter, då de kan lätta bli sämre, samt gravida kvinnor i 

första trimestern, med risk för abortering av fostret (Carlsson, 2002a).  

 

Ur ett västerländskt perspektiv har man försökt tolka den traditionella kinesiska medicinens 

grunder (Carlsson, 2001). Här skulle det exempelvis kunna tänkas att de två balanserande 

krafterna kallade yin och yang inom TCM (Kong, Gollub, Huang, Polich, Napadow, Hui, 

Vangel, Rosen, Kaptchuk, 2007) kan vara parasympatiska- och sympatiska nervsystemet 

(Carlsson, 2001). Förbättring av qi kan således tolkas som en ökning av blodcirkulationen. 

För att kunna integrera TCM i den mera evidensbaserade västerländska medicinen så söker 

man förklaringsmodeller till de fysiologiska verkningsmekanismerna. Detta för att kunna 

avgöra om akupunkturbehandling kan tillföra något till den sjukvård vi har idag. 

 

I västvärlden har man enats om ett antal verkningsmekanismer som kan fungera som 

förklaringsmodell till akupunkturbehandlingens effekt. Beroende på vad man behandlar så är 

det olika verkningsmekanismer som arbetar; 

Gate control; syftar till att genom en modulering som sker i dorsalhornet så skickas vissa 

impulser vidare och når tillslut vårt medvetande.  

Detta medför en hämning i omkopplingsstationen så att inte lika många signaler når vår 

medvetandenivå. Denna smärtbefriande effekt kan utlösas om impulsen kommer från ett 

område i närheten. Mekanismen ses som mera kortsiktig smärtlindring (Carlsson, 2002c). 

 

Diffuse noxious inhibitory controle; mekanism beskrivs som descenderande smärthämmning 

som fungerar enligt principen ont ska med ont fördrivas. Fungerar som ett descenderande 

smärtlindringssystem. Systemet fungerar som undertryck av all gammal smärta för att sedan 

fokusera på den senast uppkomna smärtan (Wärne, 2005). Denna form av smärtlindring varar 

endast i minuter efter stimuleringen avslutats, mycket kortvarig effekt alltså (Carlsson, 2010). 

 

En annan förklaringsmodell till smärtlindring med en mera långvarig effekt kan vara Long 

Term Depression (LTD). Långvarig smärta kan lagras likt ett minne i kroppen på grund av 

aktivitetsberoende förändringar i synaptisk styrka. Detta kallas Long-Term potentation (LTP). 

LTP antas vara anledningen till central sensitisering. Tanken är att LTD är motsatsen till LTP, 

likt en omvänd process. Den bygger på en låg stimulerings frekvens (elakupunktur) och att 
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den sker inom samma segment. Denna mekanism kan förklara den mera långvariga 

smärtlindringseffekt man kan få (Carlsson, 2010).  

 

Sedan finns axonreflexen, denna grundar sig på att stimuleringen ger en frisättning av 

neuropeptider och lokala endorfiner. Endorfinerna ger smärtlindring och neuropeptiderna 

startar en läkningseffekt. Lokala endorfiner kan därför förklara att man kan få effekt på 

akupunkturbehandlingen först efter några dagar i vissa fall. Införandet av nålen skapar en liten 

vävnadsskada som leder till en ökning av endorfiner, på liknande sätt som vid 

inflammatoriska tillstånd (Carlsson, 2010) .  

 

En annan effekt på akupunkturbehandlingen kan vara frisättning av det kroppsegna ämnet 

oxytocin. Detta hormonliknande ämne frisätts främst vid beröring men även vid andra former 

av stimuli. Det ger en förskjutning från aktivitet i vårt sympatiska nervsystem till det 

parasympatiska. Detta ger oss en antistress effekt, som även kan uppnås med hjälp av 

akupunktur (Uvnäs-Moberg, 2000).  

 

Enligt den kinesiska traditionen är akupunktur en behandlingsmetod som fungerar för det 

mesta man kan drabbas av, i västvärlden är det något annorlunda. Alla insatser ska vara 

grundade på något sätt med studier och evidens. Att bedriva studier med hög kvalité inom 

akupunktur är svårt. Men de studier som finns idag talar om effekter på tandvärks smärta, 

huvudvärk och migrän, illamående och kräkningar vid både postoperativ smärta samt 

graviditet och viss effekt på fibromyalgi och skuldersmärta. Mycket av forskningen lägger 

fokus på olika typer av smärtproblematik. Det finns studier som påvisar att 

akupunkturbehandling på olika tillstånd ger smärtlindring likväl som det finns studier som 

visar på motsatsen (Kaptchuk, 2002). I en studie har det påvisats att migränpatienter har 

förutom smärtlindring även fått ökad emotionell styrka samt att de kunnat återgå till ett mer 

kvalitativt liv (Rutberg & Öhrling, 2009). 

 

I praktiken varierar akupunkturbehandlingen mellan olika behandlare; det skiljer sig åt hur 

olika akupunktörer diagnosticerar, vilka symtom de väljer att behandla, vilken teknik de 

använder samt vilken erfarenhet utövaren har (Kelly, 2009).  I västvärlden inom den 

traditionella medicinen använder vi oss av standardiserade behandlingsmetoder medan enligt 

den kinesiska läran ska behandlingen vara individuellt anpassad. Det uppstår en del skillnader 

mellan klinikens behov och vetenskapens värld. På kliniken har man patientens behov för 
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ögonen med individuell anpassning medan i vetenskapens värld ser man mera till hur 

standardiseringen gått till (Carlsson, 1992).  

 

Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2006, s.399 finns det 

starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur ger smärtlindrande effekt som kan jämföras 

med annan behandling vid ländryggssmärta, tennisarmbåge samt vid nack-/skuldersmärta 

(SBU, 2006). 

 

Akupunkturbehandling har visat sig ge effekt på ländryggsmärta i jämförelse med ingen 

akupunkturbehandling alls på patienter som lider av kronisk ländryggssmärta (Brinkhaus, 

Witt, Jena, Linde, Streng, Wagenpfeil, Irnich, Walther, Melchart, Willich, 2006).  

 

I ytterligare en studie gällande kronisk ländryggssmärta gjordes jämförelser mellan tre 

grupper av patienter; sham akupunktur, traditionell kinesisk akupunktur samt konventionell 

behandling. Den konventionella behandlingen bestod av medicinering, sjukgymnastik och 

träning. Resultatet visade på nästan dubbelt så bra resultat för akupunkturgrupperna i 

jämförelse med den konventionella behandlingsgruppens resultat (Haake, Müller, Shade-

Brittinger, Basler, Schäfer, Maier, Endres, Trampisch, Molsberger, 2007).  

 

I en systematisk review skriven av Trinh, Phillips, Ho, Damsma (2004) har författarna 

granskat sex studier som avhandlar akupunkturbehandling av lateral epicondylit. 

Granskningen av dessa visade att det finns stark evidens för att akupunktur skulle ge 

kortsiktig smärtlindring. 

 

Gällande skuldersmärta (Främst; tendinit, kapsulit och reumatisk påverkan) har en del studier 

visat kortsiktiga effekter på smärta samt funktion med akupunkturbehandling (Green, 

Buchbinder, Hetrick, 2005). 

  

Akupunktur i kombination med sjukgymnastik har visat bra resultat gällande smärta och 

funktion i skuldran, i jämförelse med sjukgymnastik som enda intervention (Vas, Ortega, 

Olmo, Perez-Fernandez, Hernandez, Medina, Seminario, Herrera, Luna, Perea-Milla, Mendez, 

Madrazo, Jimenez, Ruiz, Aguilar, 2008).  
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Både akupunktur och sjukgymnastik (vilken bestod av lokal mobilisering) är effektiva 

behandlingsformer för nacksmärta som varat minst 6 veckor. Akupunktur visade sig vara 

något effektivare bland patienter som hade högre smärtupplevelse vid utgångsläget (David, 

Modi, Aluko, Robertshaw, Farebrother, 1998). 

 

Hos patienter som lider av den typ av huvudvärk som kännetecknas som spänningshuvudvärk 

har man kunnat se goda resultat efter akupunkturbehandling. Förbättringarna höll även i sig 

över tid; flera månader efter avslutad behandling (Melchart, Streng, Hoppe, Brinkhaus, Witt, 

Wagenpfeil, Pfaffenrath, Hammes, Hummelsberger, Irnich, Weidenhammer, Willich, Linde, 

2005). 

 

Socialstyrelsen är den instans som har för uppgift att skydda patienten från att bli utsatt för 

behandling som inte anses vara säker och riskfri. Patienterna får inte användas som 

försöksobjekt, utan det ska vara säkra behandlingsmetoder och tydlig evidens för vald insats 

(SFS, 1998:531 LYHS, §3).  

 

Socialstyrelsen godkände akupunktur som behandlingsmetod i Sverige för legitimerad 

sjukvårdspersonal 1984, då användes det enligt Socialstyrelsens särskilda föreskrifter och 

allmänna råd. Fram till 1993 fick akupunktur bara användas för behandling av smärttillstånd 

och detta efter remiss där akupunktur ordinerades. År 1993 upphörde tidigare föreskrifter att 

gälla, det vill säga att samma krav gäller på akupunktur som på annan behandling inom 

sjukvården (Stener-Victorin, 2003).  

I Svensk författningssamling, SFS, 1998:531 LYHS står det:  

” 1 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”  

SFS 1998:531 Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område(LYHS). 

Socialstyrelsen: Stockholm. 

 

Många patienter har genom tiden sökt sig till alternativmedicin såsom akupunkturbehandling, 

denna kan vara en ytterligare källa som tillfredsställer patientens vårdbehov. Kanske är det en 

bidragande orsak till att akupunkturen fått sin plats inom den traditionella vården (Paramore, 

1997). 
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Sjukgymnaster har i enlighet med sin legitimation en lagstadgad skyldighet att följa regler om 

vad som behandlas och i vilket syfte (SFS, 1998:531 LYHS). Av den anledningen har vi valt 

att se över sjukgymnasters resonemang och erfarenheter kring akupunkturbehandling. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva yrkesverksamma sjukgymnasters resonemang och erfarenhet kring 

akupunktur. 

 

Frågeställningar: 

Vilka tillstånd behandlar sjukgymnaster med akupunktur i kliniken? 

Hur resonerar sjukgymnaster kring sin akupunkturbehandling? 

Vilka upplevelser har sjukgymnasterna i samband med utförda akupunkturbehandlingar? 

Hur samlas ny kunskap in om akupunktur? 

 

Metod 

Metod och analys 

Studien är genomförd med kvalitativ ansats som enligt Kvale (1996) är en lämplig metod att 

välja vid studier som beskriver människors upplevelser och åsikter sett utifrån deras egen 

världsuppfattning. Intervjuer genomfördes med hjälp av ett antal öppna frågor (bilaga 2).  

 

Dessa spelades in för att senare komma att transkriberas ordagrant. Därefter gjordes en 

induktiv innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs (2007). Den logiska innebörden av det 

insamlade materialet beskrivs genom analysen med målet att undvika tolkning från författarna 

av, endast beskriva, det transkriberade materialet. Transkriberingsmaterialet lästes och 

meningsbärande enheter som passade in i studiens syfte valdes ut. Efter jämförelser och 

diskussioner klipptes utvalda delar ut. De utvalda styckena kondenserades och delades 

därefter in i kategorier som motsvarade den grupp frågan sorterade in i. Beroende på innebörd 

delades kategorierna sedan in i underkategorier.   

 

Författarna använder sig även av en kort enkät där bakgrundsinformation angående kön, ålder 

och utbildning samlas in som ett komplement till intervjun. Enkäten besvarades efter avslutad 

intervju för att inte påverka intervjusituationen.  

 

 

Procedur 

Kontakt togs med 11 st arbetsplatser, 4 st i Boden och 7 st i Luleå. Alla arbetsplatser fick efter 

besök på plats ett informationsbrev som beskrev det vi ämnade att göra och vad vi behövde 

deras hjälp med. De som inte svarat på mejl att de ville vara med tog vi kontakt med och 
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frågade om de kunde tänka sig att ställa upp. Målet var att få en så varierad grupp som möjligt 

utifrån; hur länge de arbetat som sjukgymnaster, vilken behandlingsfrekvens de hade på 

akupunkturbehandlingarna, fördelat över två kommuner, inom både privat och landstingsstyrd 

regi. De som anmält intresse blev inbokade för intervju. Vid intervjutillfället besvarade även 

informanterna en mindre enkät med bakgrundsfrågor. Vid varje intervjutillfälle deltog bägge 

författarna, där den ena ledde intervjun medan den andra hade en mera observerande roll. 

Intervjuerna varade i ca 30 minuter, alla ägde rum på informantens arbetsplats.  

 

Informanter 

Vi hade 9 deltagare i studien, målsättningen var att få 10-15 deltagare. Fördelningen var  

5 kvinnor och 4 män. Informanterna i intervjuerna var yrkesverksamma sjukgymnaster som i 

kliniken använder akupunktur, klinikerna var belägna inom Boden och Luleå kommun. 

Inklusionskriterierna var att informanterna var verksamma sjukgymnaster i klinik samt att de 

använt akupunktur som behandlingsmetod under de senaste sex månaderna. 

Exklusionskriterierna var om informanterna var verksamma inom sluten vård.  

 

Etiska aspekter  

Efter fastställd kontakt skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 1) där det framgick att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studien, utan att skäl 

behövde anges. Deltagandet i studien var anonymt, inga person- eller kontaktuppgifter 

publicerades i den färdiga studien. Identitet på intervjuperson uppgavs inte heller den vid 

inspelningen. All insamlad information förstördes efter studiens avslutande. Deltagarnas 

identitet skall inte kunna identifieras i arbetet. I informationsbrevet tydliggjordes syftet med 

studien.    
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Resultat 

I intervjuerna framkom hur informanterna tänker kring behandlingen och hur de väljer att 

arbeta med den samt vad de skulle önska sig mer information av.  

Åldersmässigt var det ett smalt spann av sjukgymnaster som intervjuades. Åldersfördelningen 

bland informanterna var att 3st var i åldern 31-40år, 2st var i åldern 41-50 och 4st var mellan 

51 och 65år. Däremot var det olika typer av arbetsplatser; både privata och landstingsdrivna. 

 

Tabell 1. Fördelningen kvinnor och män samt inom vilken 

 Kvinnor Män 

Landsting 4 2 

Privat 1 2 

  

Tiden informanterna hade arbetat med akupunktur varierade i ett stort spann, fördelningen såg 

ut följande: 3st hade arbetat 6-10år, 2st hade arbetat 11-15år, 3st hade arbetat 16-20år och 1 

informant hade arbetat mellan 21 och 25år.  Tabell 2 visar på vilken/vilka utbildningar som 

informanterna har genomgått. Informanterna kunde kryssa i flera svarsalternativ eftersom 

möjligheten att ha genomgått flera utbildningar fanns. 

 

Tabell 2. Genomgången utbildning. 

Utbildning Kvinnor Män 

Universitet 2 1 

Annan privatutbildningsanordnare 4 3 

Grundutbildning 2 3 

Påbyggnadsutbildning  3 

Not. Flera utbildningar kunde genomgåtts av vardera informanten. 

 

Analysen av intervjuerna genomfördes genom informationen delades in i 5 kategorier som 

vardera fick underkategorier. Kategorierna var: 

- behandling var den största kategorin med flest underkategorier. Denna kategori 

omfattade vilka tillstånd som behandlades i kliniken och vad behandlingen byggdes 

på. 

- kunskap som behandlade varifrån informanterna fått sina kunskaper och hur de tar del 

av ny information inom akupunktur.  

- målsättning bearbetade information om informanternas målsättning med behandling 

och hur de kommit fram till den. 
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- upplevelse som tydliggjorde vilka upplevelser informanterna hade varit med om. 

- utvärdering, vilken redogjorde för hur utvärdering av behandlingsresultat skedde. 

 

Flödesschema över analysen:  

 

 

 

Behandling 

Denna kategori av resultatet består i sin tur av underkategorierna; vanligast, tillstånd, 

vetenskapligt stöd samt val. 

Kategorin som sådan beskriver de frågor vi hade till informanterna som gällde själva 

behandlingen som utfördes på patient.  

 

Underrubriken vanligast beskrev vilka de vanligaste tillstånden var, som informanterna 

behandlade med akupunktur på kliniken. De tillstånd som behandlades med akupunktur var 

främst smärttillstånd i extremiteter och huvudvärk.  Även om även annat kunde förekomma. 

 

” …mot spänningshuvudvärken är det..det finns inte så jättemycket annat” 
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”…smärtlindringsbiten där så är det ju ofta att om det är folk som har svårt att tolerera 

smärt..painkilling…så är det ett läge att använda” 

 

” När det gäller migrän ser jag inget annat alternativ” 

 

Övriga tillstånd som behandlas men inte i samma utsträckning hamnade i underkategorin; 

tillstånd. Det visade sig vara skiftande anledningar till att använda akupunktur som 

behandlingsmetod. Flera svarade att de använder akupunktur då inget annat har hjälpt. 

Dominerande var att de inte bara använde akupunkturen som en isolerad insats utan i regel i 

kombination med annat. Detta för att informanterna inte endast ville ge passiv behandling. 

Det informanterna gärna behandlade i kliniken var ganska väl inrutat på smärta.  

 

”Jag behandlar gärna en musarm/…/ radial epicondylit” 

 

” Jag behandlar gärna en..en subacromial impingement om den är väldigt väldigt irriterad” 

 

” …smärta av olika slag, huvudvärk, knävärk, ryggvärk/…/Bäckenbesvär hos gravida och så 

muskelspänningar” 

 

”Mest är det ju smärttillstånd. Migrän, nackbesvär, ryggbesvär, knäbesvär, axelbesvär” 

 

” …muskulär smärta men även smärta vid diskbråck och eh..eh tinnitus, migrän. Det är lite 

blandat faktiskt/../artroser, knäartroser” 

 

” …det är ju framförallt olika tendinittillstånd..alltså seninflammationer, axel, armbåge, 

framförallt” 

 

Underkategorin val innehåller informanternas anledningar till sitt val av behandlingsform. En 

av de stora anledningarna till att behandlingen blev akupunktur, hos våra informanter, var att 

det inte gick att träna bort patientens problem. Majoriteten av informanterna var inne på denna 

linje. De flesta var överens i sina svar om att akupunkturen var en smärtlindrande behandling 

som i och med detta kan möjliggöra andra former av insatser; där den vanligaste var träning i 

någon form. Behandling med akupunktur var generellt främst i smärtlindrande syfte.  
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” …mycket ens egna tidigare erfarenheter/…/vad akupunktur kan göra i det läget” 

 

” För egen del ska jag väl säga att akupunkturen sällan är första hands valet” 

 

 

” Inget förstahandsval, används om inget annat fungerar” 

 

” Jag möter mer..så här kroniska smärtpatienter och patienter med mångfacicliterade det vill 

säga utbredd smärta i kroppen..så jag väljer nog i större utsträckning träning än akupunktur 

idag” 

 

Av de andra tillstånd som kom fram av informanterna att de behandlar i kliniken, dock ej i 

lika stor utsträckning, så var smärtlindring är ändå det dominerade området. En informant 

uppgav att denne satt akupunktur i avslappningssyfte. 

 

”. ..framförallt muskulär, nociceptiv smärta..” 

 

”…allt från huvudvärk..muskelproblematik. Smärttillstånd helt enkelt” 

 

”…det handlar ju om att jag ger det just vid smärta… som smärtlindring” 

 

” …ge aku i det område som jag tycker att jag kan ge, bara för att få de liksom lite mer 

avslappnade” 

 

” De är så plågade av smärta så i smärtlindrande syfte.. så får de akupunktur.” 

 

Den underkategorin som vi namngett vetenskapligt stöd innehåller informanternas uppgifter 

om vad de använder sig för vetenskapligt stöd för sin behandling. Under intervjuerna 

påpekades det en del om vilket vetenskapligt stöd de hade till sin behandling. En av 

informanterna uppgav att vetenskapliga stöd ger ett tryggare arbetsredskap. 

 

”…vi får ju bara egentligen behandla där det finns evidens” 
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”Jag tänker på några som fått ..som jag stuckit för klimakteriebesvär, det finns ju en del 

forskat på det ” 

 

”...radial epicondylit är ju ett sånt där område som det forskats en hel del även med 

akupunktur” 

 

”man känner liksom att man har ett mer förtroligt redskap/…/ då har man lite mera 

vetenskapligt på hand” 

 

Målsättning 

Kategorin målsättning hade två underkategorier, samråd och förväntning. Kategorin 

omfattade information som gällde målsättning informanten hade med akupunkturbehandling 

och hur de brukade komma fram till den.  

Underkategorin samråd var den del av informationen som handlade om att målsättningen med 

behandlingen var att kom fram genom ett samtal med patienten. Majoriteten av informanterna 

samtalar med patienten om hur de upplever sin vardag, vilka begränsningar de har. Däremot 

så är det en mycket liten del av informanterna som verkligen har med målsättningen i sitt 

samtal med patienterna. De flesta uttrycker att detta är en brist i deras möte med patienten och 

att det är någonting de måste arbeta mer på.  

 

”…kanske måste sätta upp det mera…tänka ifrån att det är en punkt för sig.” 

 

”…det blir ju där när man pratar, samtalar” 

 

” Och ofta är frågan vad skulle du göra om du inte hade såhär” 

 

” Ja till exempel om det är någon som..använder väldigt mycket analgetika kanske till och 

med missbrukar analgetika det vill säga de kanske tar sina egna citodon och svärmors 

panocod eller något sånt där så är det väldigt viktigt liksom att reducera analgetikaintaget” 

 

Underkategorin förväntningar behandlade det som framkom i flera intervjuer angående 

förväntade resultat, att det i sin tur blev en målsättning för dessa informanter. En generell del 

av informanterna hade förväntningar på att resultat skulle infinna sig efter ett visst antal 

behandlingar var utförda, annars ansåg de inte att akupunkturen var den behandling som 
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patienten bör få. Förväntningar som informanterna hade gällande målsättningen visade på att 

de flesta ville minska smärtan och se förbättring hos patienten.  

 

”... ofta funktion om det är en..en..en led eller någonting då är det ju funktion man trycker 

målet på” 

 

” Målsättningen är ju alltid att patienten ska bli bättre” 

 

”Det är klart att man har som målsättningen att lindra smärta..och muskelspänningar.. det är 

ju det man behandlar oftast.” 

 

”…det minskar ned smärträdslan om det inte gör lika ont..eller rörelserädsla” 

 

Utvärdering 

Kategorin utvärdering delades in i två underkategorier, samtal och funktion. Kategorin 

behandlade information om hur informanterna utvärderar sina behandlingsresultat med 

akupunktur.   

Underkategorin samtal innefattade att samtala med patienterna som utvärdering, att det var 

patientens subjektiva upplevelse de utvärderade behandlingen ifrån. Samtliga informanter 

uppgav att de utvärderar den utförda akupunkturbehandlingen de valt till patienten genom att 

samtala med patienten. 

 

” …fråga om de tycker det har blivit en subjektiv förbättring” 

 

” …ja det är ju naturligtvis samtal ihop med..men..patienten..till exempel vad det gäller 

liksom sömnstörningar och de här hormonella allstå hur det har gått” 

 

” jag brukar ju vad ska man säga utvärdera..man pratar om det och frågar och resonerar...” 

 

”Men den ehm..det är ju patientens upplevelse som man får utvärdera..alltså det har blivit 

bättre” 

 

Underkategorin funktion innefattade att man använde sig av något slags mätinstrument som 

utvärdering. Något fler än hälften av dem uppgav att de använder sig av ett mätinstrument till 
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grund för utvärderingen vanligtvis VAS-skalan. En bråkdel av alla informanter anger att de 

ser till eventuell förbättring av den nedsatta funktionen som ett sätt att utvärdera. De flesta var 

ändå noga med att poängtera att det var viktigt att utvärdera, för att få ett mått som var 

användbart, då det annars skulle vara svårt att se om det verkligen blev en förbättring av det 

som patienten sökte för.  

 

” Dels att patienten då upplever en smärtlindring men framför allt vill jag se det i funktionen 

för där är ju den riktiga smärtlindring som jag tycker att jag kan se sen” 

 

” …utvärdering sker genom VAS och sen är det ju en subjektiv bedömning ofta av patienten 

såklart” 

 

”…efter ett par tillfällen gör jag en ny fysundersökning” 

 

”…det gäller en axel till exempel så använder jag mig av samma skattning som axelina, det 

är vilosmärta, rörelsesmärta…eh…..natt..alltså sömnstörningar och sen allmän funktion.” 

 

” I de allra flesta fall där jag stoppar akupunktur försöker jag att använda en skattningsskala 

där de får skatta sina problem på VAS” 

 

” Utvärderar med samma tillvägagångssätt som jag använt vid bedömning, det vill säga 

samma undersökning” 

 

Kunskap 

Kategorin kunskap avhandlar hur informanterna tar del av ny kunskap och hur de värderar 

den de innehar samt vad de önskar mer utav. Kategorin kunskap består av tre underkategorier; 

den ena är studier, den andra är erfarenheter och den sista är mer forskning. 

 

Underkategorin studier handlar om hur informanterna tar del av ny kunskap, vad de använder 

sig av för källa till det och i vilken utsträckning. Ganska många av informanterna uppger att 

de läser artiklar för att vidga sin kunskap. De artiklar som de tar del av är i regel de som finns 

i olika tidskrifter. Ingen av de tillfrågade angav att de letade efter specifika artiklar och aktivt 

sökte information. Ett fåtal av de tillfrågade betonade att det inte fanns tid till att varken göra 

litteratursökningar eller läsa nytt material. 
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”Nu har man inte så mycket tid för att läsa” 

 

”…när det gäller uppföljning då är det ju artiklar i olika facktidskrifter.” 

 

”mycket i samtal med kollegor då” 

 

”… studenterna har föredrag som de har varje år då.. så då kan man få lite nytändning 

kanske och kolla upp litegrann på nätet” 

 

Flera av informanterna uppgav att den största delen av deras kunskap baserar sig på den 

utbildning som de genomgått.  

 

” Framförallt från utbildningen/…/ så klart det man läser” 

 

”Jag använder primärt det som jag lärde mig på utbildningen” 

 

” Litteratur, artiklar, böcker ibland har man ju läst och så sin utbildning, grundutbildning i 

akupunktur” 

 

” Utbildningen, uppdatering via artiklar/…/ beprövad erfarenhet.” 

 

Många av informanterna svarade att det var erfarenheten som var deras främsta 

kunskapskälla. Främst de som arbetat mer än 10år svarade att de i första hand använder sig av 

den beprövade erfarenhet de ackumulerat i sin profession.  

 

”... har  lärt mig... Jag brukar vara lite försiktig med att sätta alla nålar på en gång” 

 

”Erfarenhet, fingertoppskänsla” 

 

”…när man jobbat så här länge är det beprövad erfarenhet” 

 

” …många patienter som kom/…/ med specifika… remitteringar för att prova akupunktur på 

olika saker. Övergångsbesvär till exempel lärde jag mig därifrån” 
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”…nu är det mer beprövad erfarenhet höll jag på att säga..kommit på att det fungerar rätt 

bra för de här tillstånden..” 

 

Mer forskning blev också en underkategori till kunskap.  Underkategorin handlade om det 

som informanterna främst efterfrågar, gällande evidens. Där framkom det att främst stora och 

välutförda studier, som då ger ett mer representativt uttryck var efterfrågat. Det var tydligt att 

informanterna var insatta i vilken form av studie som gav det mest konkreta svaret. 

Informanterna ville veta i vilken utsträckning studierna stödde behandlingarna. Därför 

efterfrågades främst randomiserande kontrollerade studier (RCT). 

 

”…större RCT-studier, Randomiserade Kliniska Studier kan nog vara önskvärt.” 

 

 Det framkom att en informant ansåg att studier som genomförs bör överhuvudtaget ha bättre 

dokumentation och undersökning. Informanterna var medvetna om att det fanns underbyggd 

information om smärta och spänningar, men de önskade fler studier överlag. 

 

Det fanns exempel på tillstånd som informanterna själva behandlat och sett bra effekt på, men 

gärna skulle se att det fanns mera forskning kring, som då skulle ytterligare bekräfta att det är 

en vedertagen behandlingsmetod. 

 

”...det skulle kunna vara det  här då med bäckensmärta hos gravida...” 

 

”Till exempel sinuit...är väldigt intressant att behandla och där kan det verkligen bli 

halleluljaeffekt...” 

 

De artiklar som informanterna tagit del av gav ofta upphov till ett ökat intresse om aktuellt 

ämne i dessa. Det framkom av informanterna att olika hormonella besvär var något som 

behandlades ute i klinikerna. Det kunde röra sig om menopausala besvär till exempel 

svallningar.   

 

”Jag skulle vilja veta lite mer om det jag just läst, med de som har svallningar alltså 

menopausala besvär på grund av hormonella påslag" 
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Upplevelse 

Kategorin upplevelse sammanbinder informanternas tolkningar om hur behandlingarna varit. 

Denna har tre underkategorier; positiv, negativ samt biverkningar. 

 

Den positiva upplevelsen var informantens egen tolkning av en minnesvärd positiv upplevelse 

de haft i samband med akupunkturbehandling. Av de positiva upplevelserna dominerade det 

mirakulösa återhämtandet. Patienten blev botad oerhört snabbt. Det fanns nästan lika mycket 

positiva upplevelser hos informanterna som beskrev känslan av att få behandlingsresultat hos 

de patienter som inte trodde på akupunkturen, som de som nästan blev lite övertalade att 

prova.  

 

” När det gäller sådana här fantastiska reaktioner på väldigt kort tid så har det infunnit 

några gånger att jag stuckit för bihåleinflammationer.” 

 

” Det som är särskilt roligt är ju de det funkar riktigt bra på..och framförallt de som kanske 

inte ens tror att det kommer att funka för dem..” 

” …man som kom ner på sjukgymnastiken i rullstol. /…/hade legat och dragit golv/…/och 

sprungit, /…/ fick han.. kraftiga smärtor i ryggen/…/ kom alltså till sjukgymnastiken i 

rullstol/…/ kunde inte belasta sina ben./…/ gav/…/ periostal akupunktur/…/ när han reser sig 

upp så såg jag att det här fungerade jättebra, hakan ramlade ner och han var helt smärtfri” 

 

” …det mest positiva det har jag nog ifrån akupunktur på mig själv/.../jag hade en 

problematisk axel/…/ impingementtillstånd..som inte riktigt ville ge sig..och så då fick jag en 

kollega att sätta akupunktur-behandling på mig.. 4 gånger..eller 5gånger så var det helt 

borta” 

 

”...en skogsarbetare… som fick en tall över sig /…/blev medvetslös och låg under trädet 

där...Han fick väldigt ont i bröstryggen... och han piggnade till och sen så var till läkare...och 

inga frakturer eller någonting...men han hade jävligt ont..och så gick han ju på... hos olika 

sjukgymnaster väldigt länge/.../ smackar dit 10 nålar och så chia jag..och så han började han 

gråta...karln...och sen när han steg upp/.../värken var helt borta” 
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” Då kan jag tänka på en som hade huvudvärk/…/ Hade haft det ganska länge.. och som gick 

med på att ja men vi bokar ett par tider..och där han faktiskt märkte att det hjälper. Så vi 

bokade in längre tid och han blev bra.” 

 

Den negativa upplevelsen var informantens egna tolkning av en minnesvärd negativ 

upplevelse de haft i samband med akupunkturbehandling. I intervjuerna var det alltid den 

negativa upplevelsen som beskrevs först. En liten del av informanterna angav att de såg det 

som negativt att det inte blev någon effekt alls på behandlingen.  

 

Den underkategorin som vi valt att kalla biverkningar var den underkategori som beskrev 

upplevelsen av biverkningar som informanterna upplevde drabbat patienter under utförd 

akupunkturbehandling. Intressant var att informanternas egen upplevelse var främst patientens 

biverkningar av behandlingen och inte hur informanterna själva kände. 

 

”…personen i fråga tuppade av totalt och låg ned med öppna ögon men det var ingen hemma 

så att säga/…/Det var obehagligt” 

 

”...han hade ju suttit upp på de tidigare tillfällena och det var ju inte första gången, det var 

kanske femte-sjätte behandlingen med akupunktur..och då såg jag ju efter ett par minuter att 

han blev ganska vit i ansiktet och han sa att han inte mådde så bra..och då svimmade han helt 

enkelt” 

 

” Och det som eventuellt kan vara om man lyckas överstimulera någon så att man blir 

illamående och dålig och...väldig yr i huvudet och..så där..eller så där extremt euforisk 

ungefär som när man ligger på golvet och håller på att skratta ihjäl sig” 

 

” Ett exempel som kanske var mindre lyckat..det var en patient med whiplashskada och 

ångestproblem..och jag hade gett honom akupunktur vid några tillfällen för nacksmärta..det 

hade gått bra och han hade blivit bättre..sen..satte jag till en nål..och lämnade honom några 

minuter..när jag kommer tillbaka till rummet hade han en panikångestattack” 

 

”…de får ökad spänning istället av att de tycker att det är obehagligt.. de gråter kanske..” 
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” Stoppade för hans armbåge.. Så började han svettas kopiösa mängder..bara på armen.. 

Inget alls annars utan bara på armen så att det droppade om fingrarna.. på han…” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ ansats, intervjuer, var bra i det syfte att vi ville få reda på 

informanternas upplevelser av akupunktur och deras resonemang kring behandlingarna. Vi 

ville även få fram vilka tillstånd som behandlas i klinken. Vår önskan var även att undersöka 

vilka tillstånd som mest frekvent behandlas. Kvantitativ studie hade blivit svår då enkäterna 

hade blivit långa, och förmodligen inte kunnat ge alla svar. Som ett exempel kan nämnas att 

vid enkätförfarande är oftast svaren givna och listan på valbara tillstånd som behandlas med 

akupunktur hade då blivit lång. Detta då alla alternativ bör vara med för att studien ska ge ett 

så verklighetsbaserat svar som möjligt. Vi ville ta del av deras tankegångar och detta är 

svårare i enkäter (Kvale, 1996). 

 

Analys gjordes av textenheter utifrån det transkriberade materialet, se under metod, detta var 

den metod vi ansåg skulle återge bäst vad som sagts av informanterna och inte vara tolkningar 

av oss författare (Elo & Kyngäs, 2007). Vi märkte att det var svårt att tolka utifrån 

meningsenheter då dessa inte ger helhetsbilden av intervjusituationen.  

 

Enkäten med bakgrundsfrågor informanterna fick besvara i slutet av intervjusituationen var 

för att de inte skulle känna sig ifrågasatta vad gäller utbildning och att det i sin tur skulle 

påverka resultatet. Att få ned bakgrundsinformationen på papper gjorde det mer lätthanterligt 

för oss att sammanställa. Dock blev frågan angående vilken utbildning de gått otydlig och vi 

inte fick fram de svar som vi hade förväntat oss. Vi hade en tanke om att grundutbildning i 

akupunktur hade genomgåtts innan man läste en vidareutbildning oavsett om man läser via 

universitet eller privat utbildningsanordnare, men att tyda av svaren kunde informanterna läst 

vidareutbildning men inte grundutbildning. Förmodligen beror det på en miss i 

kommunikationen där vi inte var tillräckligt tydliga. Antingen framgick det inte att de fick 

kryssa fler alternativ eller så menade de att det var en vidareutbildning inom 

sjukgymnastutbildning, svaret på det vet vi inte.  

 

Utifrån våra frågor har författarna i efterhand reflekterat över vad vi hade kunnat förbättra. En 

del frågor blev mer slutna än tanken var, syftet var att ställa öppna frågor. En fråga blev lång 

och svårhanterlig för informanterna då den i realiteten bestod av två frågor, detta gällde främst 

frågan om utvärdering och resonemang kring målsättning. Det märktes i resultatet då 

intervjusvaren kunde vara svårtydda. Författarnas tolkning av detta var att det kunde vara 
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svårt för sjukgymnasterna att veta om det var deras egen målsättning eller det mål man 

kommit fram till i samråd med patienten, gällande dennes framtid.  

 

En anledning till detta kan vara ovana att göra kvalitativa intervjuer. Det författarna tog till sig 

av detta var att längre tid borde passerat mellan intervjuerna för att få reflektionstid. Den tiden 

hade författarna kunnat använda till att se över materialet och sett om vi fått fram det som 

önskades samt att eventuellt förbättra egen intervjuteknik. I efterhand upptäckte vi att det 

skulle ha ställts fler följdfrågor för att verkligen få den information vi tänkt oss. Detta kan 

bara förklaras med brist på rutin från vår sida. I framtida studier kommer detta att tas i 

beaktning. 

 

Viktigt att påpeka är att vi enbart intervjuat ett litet antal informanter inom begränsad area 

således är det inte representativt för alla akupunkturbehandlande sjukgymnaster. 

 

Resultatdiskussion 

Författarna har genom uppnått resultat fått en ökad inblick i sjukgymnasters sätt att tänka och 

tillämpa akupunkturbehandling. Genom att göra en indelning på fem huvudkategorier 

hoppades vi kunna utröna upplevelse och resonemang kring detta. Huvudkategorierna skulle 

beskriva behandlingen, hur målsättningen sattes för patientens räkning, hur sjukgymnasterna 

utvärderade behandlingsinsatsen, hur de ackumulerade kunskap samt tillämpade den och 

slutligen beskrev sjukgymnasternas upplevelse i samband med behandlingsutförandet. De 

underkategorier vi sedan delade in varje huvudkategori i skulle i sin tur ytterligare utröna de 

fenomen som existerar i sjukgymnasters behandlingsvardag.  

 

Behandlingsmässigt, angående de vanligaste tillstånden, var det ett tydligt svar på vilken 

tillämpning akupunkturen hade. Av tillstånden som var det vanligaste att behandla 

dominerade smärta, det var den tydliga linje som de flesta av informanterna följde. Det man 

kunde se vad gällde vetenskapligt stöd var att det fanns en insikt i vilken plats detta har i 

sjukgymnasternas behandlingsvardag. Då det gällde valet som gjordes, om det var aktuellt 

med akupunktur eller ej, var svaren tydligt riktade åt samma håll. Akupunktur användes 

främst i smärtlindrande syfte för att kunna påbörja annan behandling vanligtvis träning.  
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En studie vi tagit del av visar på att akupunktur kan vara effektivare mot smärta än vad den 

mera konventionella behandlingen (träning, medicinering, sjukgymnastik) var (Haake, 

Müller, Shade-Brittinger, Basler, Schäfer, Maier, Endres, Trampisch, Molsberger, 2007).  

En annan studie som undersökt akupunkturbehandling vid idiopatisk huvudvärk och migrän 

visade även den goda behandlingsresultat (Melchart, Linde, Berman, White, Vickers, Allais, 

Brinkhaus, 2008). Dessa studier bekräftar den linje de flesta av våra informanter var inne på; 

akupunkturen ger smärtlindring. Man kan dock spekulera i om akupunkturbehandlingen 

skulle kunna ta en större del i den sjukgymnastik vi bedriver idag.  

 

Det finns bestämmelser som reglerar sjukgymnasternas behandlingsgrunder utifrån befintlig 

forskning (SFS, 1998: 531 LYHS). Detta kan eventuellt bli en begränsning för yrkesutövande 

sjukgymnaster då de studier som bedrivs måste hålla en viss kvalité. 

 

I valet av behandling tog informanterna upp skiftande anledningar dock var det intressant att 

trots att de använt sig av akupunktur under de senaste 6 månaderna, som var en av 

inklusionskriterierna för att delta i studien, var det långt ifrån det dominerande 

behandlingsalternativet. Intressant här var att det fanns en studie om att akupunkturen faktiskt 

kunde ge bättre behandlingsresultat mot smärtan än konventionell behandling (Haake, Müller, 

Shade-Brittinger, Basler, Schäfer, Maier, Endres, Trampisch, Molsberger, 2007).  En aspekt 

som vissa av informanterna tar upp betonar att valet av behandling kan bero på den egna tron 

och intresset för akupunkturbehandling, detta kan vara en förklaring till varför en del väljer 

akupunkturbehandling i större utsträckning än andra.  

 

Målsättningen angav de flesta att den skedde i samråd med patienterna, dock var det inget 

som tydde på att målet var riktigt utstakat för den individuella patienten. En del av 

sjukgymnasterna hade även en egen förväntan på behandlingsresultat. Detta var något som de 

flesta av informanterna beskrev.   

 

Enligt Kostenius & Lindqvist (2006) handlar målsättningsarbete om att bestämma specifika 

kriterier för en individs eller en grupps insatser. Kriterierna ska sedan leda och motivera 

personernas handlingar och beteende. Målsättningar kan öka förståelsen mellan individer och 

främja en öppen och stöttande kommunikation. Med tydliga mål minskas stress då det ger en 

känsla av kontroll. För att ett mål ska vara funktionellt bör det vara konkret, utmanande, 

uppnåeligt, mätbart och tidsbestämt (Kostenius & Lindqvist, 2006).  
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Målsättning var ett område som många av informanterna inte hade med som en naturlig del i 

behandlingen med patienten. I Svensk författningssamling, SFS, 1998:531 LYHS 1§ står det:  

”Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.”  

Detta bör då enligt vår tolkning som författare ske genom att en gemensam målsättning 

mellan patient och sjukgymnast upprättas. Vi anser att målsättningen är viktig för att 

behandlingsresultat ska uppnås, då behandlingen planeras utifrån den. Vi tror att en tydlig 

målsättning ökar patientens delaktighet. 

 

Utvärderingssättet dominerades av allmänna samtal med patienten, en mindre del av 

informanterna använde utvärderingsinstrument. Det förekom även att förbättring av 

funktionen fungerade som utvärdering.  

 

Utvärdering av akupunkturbehandlingarna skedde systematisk överlag hos alla informanter 

genom uppföljning med samtal vid behandlingstillfällena. Utvärdering av resultat är 

väsentligt för att både ge återkoppling till individen och för att kontinuerligt kvalitetssäkra 

den egna verksamheten (Werner & Strang, 2008). Vi som författare anser att utvärderingen 

bör ske både vad det gäller funktion såväl som patientens subjektiva upplevelse. 

Utvärderingen kan även öka patientens delaktighet i sin rehablitering. I enlighet med ICF bör 

utvärdering även syfta till att öka medvetenheten i vården gällande behandlingsresultaten 

(Socialstyrelsen, 2003). Genom att både ta med den subjektiva upplevelsen och även se till 

den objektiva förbättringen hos patienten tror författarna att utvärderingen skulle fylla en 

större funktion.  

 

Ny kunskap hos sjukgymnasterna definierades av studier som de tog del av, det fanns faktorer 

som begränsade informationssökandet. De sjukgymnaster som hade lång yrkeskarriär i ryggen 

förlitade sig på den; erfarenhet. 

Utifrån lagen som styr hälso- och sjukvårdspersonal (SFS, 1998:531 LYHS) tolkar vi det som 

att erfarenhet täcks utav beprövad erfarenhet och artiklar är det som krävs för att arbeta i 

överensstämmelse med nuvarande vetenskap. 

 

Författarna till denna studie insåg att en av frågorna var något ledande, gällande tankar kring 

vald behandling, då vi gjorde ett tillägg på frågan om hur de ackumulerat sin kunskap. Detta 

kan ha påverkat resultatet genom att informanterna svarade ur ett mer evidensbaserat 
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perspektiv, strikt baserat på gällande litteratur och forskning. Det vi ville få fram här var ju 

den subjektiva tolkningen av vad sjukgymnasterna tänkte kring sin valda behandling. 

 

Upplevelsen hos sjukgymnasterna i behandlingssituationen kunde vara positiv både i 

bemärkelsen behandlingsresultat överhuvudtaget men även mera fantastiska upplevelser, av 

informanter benämnda som hallelujaupplevelser, än endast uppnått resultat under 

behandlingstiden. Den negativa upplevelsen var baserad på uteblivna effekter. Annan 

upplevelse hos sjukgymnasterna visade sig vara de biverkningar de iakttog under 

behandlingen. Vad det gällde den minnesvärda situationen vi efterfrågade hos informanterna, 

kom vi inte åt det vi önskat. Tanken från vår sida var att de skulle beskriva en minnesvärd 

situation för dem själva, i egenskap av behandlare, vad de upplevde och kände. Istället fick vi 

en grundligare beskrivning av biverkningar hos patienten. Det kanske var just patientens 

biverkningar som informanterna upplevde negativt, möjligen skapade detta en känsla av 

obehag.  

 

Även om den generella uppfattningen är att akupunktur är en ofarlig behandlingsform så finns 

det fortfarande en del risker (Odsberg, Schill, Haker, 2001; Werner & Strang, 2008). 

Akupunkturutövaren bör vara medicinskt skolad, för att minska riskerna för obehagliga 

biverkningar. Den vanligaste faran med akupunktur är symtomatisk maskering, därav vikten 

att ställa en korrekt diagnos, av någonting värre exempelvis hjärntumörer (Werner & Strang, 

2008).   

 

Vi efterfrågade vad sjukgymnasterna önskade veta mer om gällande forskning, detta gav mera 

generella svar. Däremot fick vi tydliga svar att det främst var ökad kvalite på studier som de 

önskade. Det som kan ge begränsningar i studier som bedrivs är bristande förståelse för 

akupunkturens effekt, ofullständig blindning av deltagare, svårigheter att hitta lämplig 

placebobehandling att jämföra med eller svårighet att standardisera utförandet (Kelly, 2009). 

Det kan emellertid vara en förklaring till varför sjukgymnaster i stor utsträckning väljer annat 

alternativ som behandling, då många studier kring akupunktur håller för låg kvalité.  

 

Sjukgymnasterna begränsades kanske av detta fenomen, detta utgör skillnaden mellan 

kliniska och vetenskapliga behov. Akupunkturen är en mycket individuellt utformad 

behandlingsmetod i sin grundutformning. Trots den grunden utförs här i väst endast 

behandling som är strikt begränsad av standardisering (Carlsson, 1992).  
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Författarna till denna studie upplevde att resultatet väckte nya frågeställningar bland annat 

varför det främsta behandlingsområdet var smärta. Svarade sjukgymnasterna detta för att det 

är en vedertagen behandlingsmetod eller är det för att vi till största delen behandlar just detta i 

kliniken. Det skulle kunna tänkas att det mest förekommande som patienter söker för är just 

nociceptiv smärta, den vanligaste formen av smärta är vävnadsskadesmärta. Till denna 

kategori räknas led- och ryggvärk, migrän och spänningshuvudvärk (Carlsson, 2010).  

 

Konklusion 

Denna studie visade att det vanligaste behandlingsområdet med akupunktur var smärta, men 

det var sällan förstahandsval. Det fanns brister vad det gällde utformande av målsättningen i 

samråd med patienten, däremot uppgav de flesta att de utvärderade behandlingen genom 

patientens subjektiva upplevelse. Sjukgymnasternas upplevelse av akupunkurbehandlingar 

baserades på patientens återhämtning eller de biverkningar som eventuellt uppstod. 

Inhämtandet av ny kunskap dominerades av artiklar men de flesta baserade behandlingen på 

den utbildning de genomgått. Områden som önskades mer studier inom bland annat sinuit, 

menopausala besvär och bäckensmärta hos gravida. Större randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) var önskvärt inom akupunktur.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev om studie i akupunktur  

 
Vi är två sjukgymnaststudenter som skriver vårt examensarbete. Syftet med studien är att 

påvisa vad som i kliniken behandlas med akupunktur samt belysa hur sjukgymnasterna 

resonerar kring sin akupunkturbehandling. Resultaten från studien kan i framtiden komma att 

uppmuntra andra att utöka forskningen inom området akupunktur.   

 

Vi vänder oss till Dig då du är en av de yrkesverksamma sjukgymnaster i Boden och Luleå 

som i Din profession kan tänkas utöva akupunktur. Detta är en förfrågan till Dig om 

deltagande i studien.   

 

Deltagandet i studien innebär en intervju baserad på öppna frågor samt att Du själv får 

besvara en mindre enkät. Detta sker vid ett och samma tillfälle och beräknas ta ca 30 minuter 

allt som allt. Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan analyseras. Enkätsvaren ses 

som ett komplement till den kvalitativa analysen och skall ge en deskriptiv bild av hur 

akupunkturen används i kliniken. Den information vi kommer att samla in hanteras av oss två 

studenter. Uppgifterna kommer att förvaras i låst utrymme. Identitet på intervjuperson 

kommer ej att uppges, vare sig vid inspelning eller transkribering. I vårt slutgiltiga resultat 

kommer du som tillfrågats att vara helt avidentifierad. Förhoppningen är att resultatet av 

denna studie skall kunna leda till en ökad kunskap om sjukgymnasters syn på 

akupunkturbehandling. 

 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan, utan att ange särskilt skäl.  
 

Den färdiga studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida (http://epubl.ltu.se), januari 2011.  

 

Med detta brev hoppas vi på Din medverkan. Vid frågor se kontaktuppgifter nedan.  

Om du redan nu känner att medverkan skulle vara möjligt hör av Dig via mejl eller telefon.  

Vi kontaktar dig för att bestämma en tid och plats som passar Dig. 

 

Med vänliga hälsningar Eveline och Erika. 

 

Kontaktuppgifter: 

    

Erika Lind, Student, S0001H, Sjukgymnastik    Eveline Häll, Student, S0001H,Sjukgymnastik 

erklin-8@student.ltu.se              evehal-8@student.ltu.se 

070-3663092               073-6473595 

 

 

Jenny Röding, Handledare, Universitetslektor  

jenny.roding@ltu.se 

0920-491000 växel 

Universitetsområdet, Porsön 

971 87 Luleå 
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Bilaga 2. 

 
Intervjustudieunderlag 

 

1. Hur länge har du använt dig av akupunkturbehandling i ditt profession? 

 

 

2. Vilka åkommor/problem har du mest frekvent behandlat med akupunktur? 

 

 

3.    Hur är dina tankar kring vald behandling, hur har du akumulerat kunskapen; har du     

       hittat informationen från artiklar, böcker eller via utbildning etc? 

 

4.    Kan du berätta om en minnesvärd situation där du använt dig av akupunktur?  

 

5. Vad är det som avgör att du överväger att använda akupunktur som                  

behandlingsmetod, framför andra sjukgymnastiska metoder, på patienten? 

 

 

6.  Är det något speciellt område inom akupunktur där du sett god effekt, men önskar  

       mer evidens? 

 

 

7. Hur utvärderar du behandlingsresultaten och hur sker resonemanget kring 

målsättningen? 
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Bilaga 3. 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Kön 

□Man □kvinna 

 

Ålder 

□21-30    □31-40 □41-50  □51-65 

 

 

Utbildning inom akupunktur 

□Universitet □Annan privat utbildningsanordnare 

 

□Grundutbildning □Påbyggnadsutbildning 

 


