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Abstrakt 

 
Bakgrund: Smärta är ett stort folkhälsoproblem. Det finns idag flera olika fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder med hög evidens för samma typ av smärtproblem och diagnos vilket gör att 

det i kliniken skiljer sig vilken behandlingsmetod som används. Akupunktur är en av dessa 

metoder och evidensen för akupunktur vid olika muskuloskeletala smärtproblem är välbeforskad. 

Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga fysioterapeuters kliniska användande av 

akupunktur på patienter med muskuloskeletal smärta inom primärvården i Norrbottens län. 

Material och metod: Data samlades in genom en egenutformad webbenkät. Deltagarna 

representerar kliniskt arbetande fysioterapeuter inom primärvården i Norrbottens län. 

Resultat: Av de 46 personer som svarade hade 98% genomgått en akupunkturutbildning och 

samtliga av dessa svarade att de använder sig av metoden mot muskuloskeletala 

smärtproblematik. Vanligaste behandlingsområdena var Nacke, huvud och skuldra. De väljer att 

använda akupunktur för att det har en bra smärtlindrande effekt, minskar muskelspänningar och 

är ett bra komplement till annan behandling.  

Konklusion: Denna studie visar att fysioterapeuters val av behandlingsområden mot 

muskuloskeletal smärta kan kopplas till de anatomiska områden som har visad god 

smärtlindrande effekt av akupunktur. Studien visar även att fysioterapeuter använder akupunktur 

för att de anser att det är en effektiv behandlingsmetod mot smärta och kan kombineras med 

andra behandlingsmetoder.  

 

 

Nyckelord: akupunktur, fysioterapi, smärta 
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Bakgrund 

I dagens samhälle är smärta ett stort folkhälsoproblem och många har någon gång under livet 

besvärats av smärta av något slag. SCB har sedan år 1980 samlat in uppgifter om Sveriges 

befolknings hälsotillstånd och sammanställt en publikation år 2006 (1). Den visade att 65 % av 

befolkningen i åldrarna 16-84 år angav att de besvärades av någon typ av smärta, 71 % av 

kvinnorna, 58 % av männen. Det har skett en ökning av smärta sedan insamlingen av data 

startade år 1980 fram till år 2006 och största ökningen har skett bland kvinnor. För kvinnor är 

värk från nacke, axlar och skuldror den vanligaste orsaken till smärta. Män har en vidare 

smärtutbredning där även ryggvärk, höftsmärta och ischias är lika vanligt som värk från nacke 

axlar och skuldror (1) . 

 

Smärta är komplext och svårt att beskriva men enligt International Association for the Study of 

Pain (IASP) definieras smärta som: 

 

“ En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (2). 

 

Med detta menas att smärta är både en fysisk och en emotionell upplevelse(3). Smärta kan även 

kategoriseras i olika smärttyper. Nociceptiv smärta, muskuloskeletal smärta är den vanligaste 

typen och definieras som direkt skada eller påverkan på någon av kroppens vävnader. En annan 

smärttyp är neuropatisk smärta som definieras av att det finns en skada på nervsystemet, perifert 

eller centralt. Till sist finns en smärttyp som kallas centralt störd smärtmodulering eller 

långvarig smärta (4). Har smärtan funnits längre än 3 månader brukar det betecknas som 

långvarig smärta. Vid behandling av smärta är det viktigt att genom undersökning och 

smärtanalys definiera vilken typ av smärta patienten lider av. Lidbeck 2007 har tagit fram en 

diagnosmall där han beskriver olika typer av smärta och dess symptom. Nociceptiv smärta ger 

molande, malande och pulserande smärtkvalitéer. Perifer neuropatisk smärta ger ofta symptom 

som brännande, stickande, pirrande, huggande och ilande smärtkvalitéer. Smärtan och 

symptomen följer även ett anatomiskt dermatom. Centralt störd smärtmodulering kan ha inslag 

av väldigt varierande symptom och smärtkvalitéer som abnorm ömhet, refererad smärta, diffus 
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motorisk svaghet, utstrålande smärta som inte följer något dermatom och det är även vanligt att 

smärtan byter lokalisation (5).             

 

Eftersom smärta är ett varierande och komplext problem finns det idag många metoder för att 

hantera och behandla smärta. En metod som används i kliniken runt om i världen är akupunktur. 

Akupunkturen kommer ursprungligen från traditionell kinesisk medicin (TKM) och är en 

gammal behandlingsmetod som grundades för flera tusen år sedan. I Sverige har det varit en 

accepterad behandlingsmetod sedan år 1984 (6). 

 

Ordet akupunktur står för punktera med nål (7), och innebär att man sticker tunna sterila nålar i 

vissa specifika punkter i vävnaden för att skapa reaktioner i kroppen (8). Enligt den kinesiska 

medicinen grundar sig människans välbefinnande av Qi som betyder livsenergi. I västvärlden var 

teorin och Qi inte tillräcklig för att akupunktur som behandlingsmetod skulle erkännas. Det 

krävdes kontrollerade vetenskapliga studier att akupunkturen har en fysiologisk och verklig 

smärtlindrande effekt för att få denna behandlingsmetod godkänd i Sverige (4). 

 

Akupunktur har idag bevisad smärtlindrande effekt på muskuloskeletala smärttillstånd (9). 

En sammanställning av cochranereviewer visar på att en smärtlindrande effekt kan ses på 

migrän, spänningshuvudvärk och artros i perifera leder när de behandlas med akupunktur (10).  

Akupunktur har en god kortvarig smärtlindrande effekt på nacksmärta (11, 12) samt knäartros 

(13). Det finns även goda belägg för att akupunktur har en smärtlindrande effekt på lateral 

epicondylit (14). Vid ländryggssmärta är litteraturen överens om att akupunktur är en bra 

behandlingsmetod i smärtlindrande syfte om metoden jämförs mot patienter som inte erhåller 

någon annan behandling samt att den har en god effekt i kombination med andra 

behandlingsmetoder (15, 16).  

 

Många patienter söker hjälp inom primärvården för just muskuloskeletal smärta. En brittisk 

studie från 2002 undersökte effekten av akupunktur vid muskuloskeletal smärta på patienter 

inom primärvården (17). Författarna ville titta på vilka anatomiska strukturer som behandlades 

samt akupunkturens effekt gällande minskad smärta. Prevalensen av områden som behandlades 

var ryggsmärta (23%), nacksmärta (18%), smärta kring skuldror (13%), huvudvärk (8%), 
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bröstsmärta (7%) samt smärta lokaliserad till höft, fot, knä, armbåge och hand (31%). Författarna 

drar slutsatsen att denna fördelning av behandlade anatomiska strukturer speglar den typ av 

muskuloskeletal smärta som främst förekommer inom primärvården. Resultatet av denna studie 

visade på att 69% av deltagarna uppgav att akupunktur gett bra eller utmärkt effekt gällande 

smärtminskning (17). 

 

Människokroppen, rörelse och funktion i förhållande till hälsa är centrala begrepp inom 

fysioterapin och för fysioterapeutens intresse och kunskap står funktionsnedsättning och smärta i 

fokus (18). Eftersom smärta är ett stort problem i dagens samhälle (1) kommer författarna till 

denna studie i sitt kliniska arbete att stöta på många patienter vars mål med den fysioterapeutiska 

behandlingen är att bli smärtfri.  

 

Fysioterapi är ett akademiskt yrke och idag finns höga krav på ett evidensbaserat arbetssätt ute i 

kliniken. Forskning och praktik går hela tiden hand i hand då forskare hämtar sina 

frågeställningar från praktiken och sedan återförs resultatet av detta till det kliniska användandet 

(18). Användandet av akupunktur som behandlingsmetod inom fysioterapin baseras på vetenskap 

och evidens (4). Idag finns många olika behandlingsmetoder med god effekt för samma typ av 

problem eller diagnos, till exempel lateral epicondylit. Det finns sällan en standardiserad 

behandlingsmetod vilket gör att det i praktiken ibland skiljer sig vilken behandlingsmetod som 

används och på vilket sätt den används (14, 19, 20). Beroende på fysioterapeutens diagnostik, 

kunskap och erfarenheter, kan olika behandlingar ges för samma smärtproblematik (21). 

Akupunktur är en av dessa behandlingsmetoder som är verksam mot muskuloskeletal smärta (4).  

 

Genom ständigt förnyad forskning inom fysioterapin sker en kontinuerlig kunskapsutveckling 

(18), vilket idag kräver att varje enskild fysioterapeut håller sig uppdaterad inom sitt 

verksamhetsområde. En kartläggning av hur akupunktur används som behandling för patienter 

med muskuloskeletal smärta inom primärvården i Norrbottens län skulle ge en ökad insikt i hur 

kliniskt verksamma fysioterapeuter väljer att behandla smärta hos dessa patienter. Utifrån detta 

vill denna studie undersöka om kliniskt aktiva fysioterapeuter använder sig av akupunktur, vilka 

områden de behandlar samt hur de motiverar användandet av behandlingsmetoden. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga fysioterapeuters kliniska användande av akupunktur på 

patienter med muskuloskeletal smärta inom primärvården i Norrbottens län. 

 

Frågeställningar 

 Hur många av fysioterapeuterna i Norrbottens län använder sig av akupunktur som 

behandlingsmetod mot muskuloskeletal smärta? 

 

 Inom vilka tre anatomiska utbredningsområden använder fysioterapeuter vanligast 

akupunktur som behandlingsmetod vid muskuloskeletal smärta? 

 

 Hur motiverar fysioterapeuter sitt val av akupunktur som behandlingsmetod mot 

muskuloskeletal smärta? 
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Material och metod 

Mätinstrument 

Data samlades in genom en egenutformad webbenkät (Bilaga 1) med frågor utformade för att 

besvara studiens syfte. Enkäten innehöll främst slutna frågor med bestämda svarsalternativ men 

även en del öppna frågor där deltagarna fick skriva fritt. Beräknad tidsåtgång för att svara på 

enkäten var ca 5 min. Vid utformning av enkäten användes programmet EvaSys.  

 

Deltagare 

Deltagarna representerar kliniskt arbetande fysioterapeuter inom primärvården, både inom privat  

sektor och landstingsanställda, i Norrbottens län. Detta var även studiens inklusionskriterier.  

Exklusionskriterier var fysioterapeuter som arbetar inom primärvården men som inte är kliniskt 

aktiva. 

 

Procedur 

Först utfördes en pilotstudie med en enkät. Den skickades till tre fysioterapeuter som arbetar 

inom primärvården i Norrbottens län. Därefter redigerades vissa frågor och ytterligare en 

pilotstudie med den reviderade enkäten skickades ut till samma tre fysioterapeuter innan själva 

studien påbörjades. Fysioterapeuterna gav sitt medgivande till att både delta i pilotstudien och i 

den aktuella studien.  

 

Landstingsanställda fysioterapeuter rekryterades via Norrbottens läns landstings hemsida. 

Fysioterapeuter som arbetar inom privat sektor rekryterades via Eniro samt telefon. Efter 

insamling av mailadresser skickades en webenkät ut med tillhörande informationsbrev (Bilaga 

2). De tillfrågade personerna hade 18 dagar på sig att svara på enkäten. Därefter skickades det ut 

två påminnelser med en veckas mellanrum och efter sista påminnelsen hade de fysioterapeuter 

som ännu inte svarat ytterligare fyra dagar på sig att besvara enkäten.  

 

 

Bortfall 

Kontakt har sökts med alla kliniskt aktiva fysioterapeuter inom primärvården i Norrbotten för att 

uppfylla syftet att kartlägga det kliniska användandet av akupunktur. Kontaktuppgifter till 56 
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landstingsanställda och 69 privata fysioterapeuter erhölls, av dessa valde 10 från privat sektor att 

inte svara på vår förfrågan om mailadress för utskick av enkät. Totalt skickades 115 enkäter ut. 

Det var sammanlagt 70 personer som inte svarade varav 9 var bortfall på grund av att de inte 

arbetade som fysioterapeut eller inom primärvården, de var föräldralediga, tjänstlediga eller 

pensionerade. Redovisning av insamlade kontaktuppgifter och bortfall presenteras i figur 1. 

 

 

Figur 1: Redovisar insamlade kontaktuppgifter och bortfall  

 

 

Dataanalys 

Data från webbenkäten analyserades och sammanställdes genom dataprogrammen EvaSys och 

Microsoft Excel.  

 

Deskriptiv statistik presenteras i tabell med spridning, medelvärde, standardavvikelse och 

median. Fördelning av första, andra och tredjehandsval av användningsområden presenteras i 

form av diagram. 
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Den avslutande frågan om varför fysioterapeuterna väljer att använda sig av akupunktur som 

behandlingsmetod har sammanställts genom en metod inspirerad av manifest innehållsanalys 

(22). Samtliga citat läses sedan sorteras citaten utefter dess innehåll där de personer som svarat 

liknande grupperas. Därefter skapar författarna själva det antal kategorier som tillsammans 

innefattar alla citat och representerar sammanhanget av de citat som placeras i varje kategori. 

Materialet kategoriseras av författarna på ett objektivt sätt och representerar innehållets synbara 

komponenter.  Fler personer oberoende av varandra skall kunna placera in innehållet i samma 

kategorier, fria tolkningar bör undvikas (22).  

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var helt frivilligt (23). I samband med erhållandet av enkäten tilldelades 

deltagarna ett informationsbrev (bilaga 2). I informationsbrevet beskrivs studien och dess syfte, 

vilket framgår i metodansatsen och det tydliggörs också att deltagandet var helt frivilligt. Vid 

utskick av påminnelse tilldelades ytterligare ett informationsbrev (bilaga 3). Om den tillfrågade 

personer gav sitt samtycke returnerades svar på enkäten. Om deltagande ej medgavs uteslöt den 

tillfrågade personen att svara på enkäten.  

 

Alla insamlad data behandlades konfidentiellt (23). 

 

Enkätfrågornas innehåll är kopplade till en erkänd behandlingsmetod i deltagarnas profession 

och innehåller inga personliga frågor förutom kön. Enkäten utformades av författarna till denna 

studie och har inte prövats gällande validitet eller reliabilitet. Innan utskick testades enkäten vid 

två tillfällen genom en pilotstudie där tre fysioterapeuter inom primärvården svarade på frågorna 

samt lämnade åsikter om enkätens utformning.  

 

Bedömning gjordes att risken för att deltagare i studien skulle uppleva obehag genom medverkan 

i studien var låg. 
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Resultat 

 

Utav 115 utskickade enkäter returnerades 46 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39%  

(fig. 1). Deskriptiva data redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Spridning av deltagarnas tid som yrkesverksamma fysioterapeuter, år med akupunkturutbildning, klinisk 

användning och antal behandlade patienter.  

 

             
 

     

Spridning Medelvärde SD Median 

År som Fysioterapeut 1-43 år 19,27 år +- 11,8 år 
        

22 år 

År med akupunkturutbildning 
 

2-34 år 

 

16,78 år 
         

+ - 9,26 år 
       

19 år 

År med klinisk användning av 

akupunktur vid muskuloskeletal 

smärta 
 

1-33 år 
         

16,09 år 
 

+ - 9,26 år 

     
18 år 

Antal behandlade patienten 

under föregående 
   vecka.    

0-15 st 3,47 st 
 

+ - 3,4 st 
 

3 st 

 

 

Av de 46 som svarade var 72% kvinnor, 98% har genomgått en akupunkturutbildning. Samtliga 

av de som genomgått en akupunkturutbildning använder sig av akupunktur mot muskuloskeletal 

smärta i sin kliniska verksamhet.  
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Mest frekvent används akupunkturen runt nacke, huvud och skuldra. 34% anger nacke som det 

vanligaste användningsområdet för akupunktur (figur 2). 

 

 

Figur 2: Vanligaste anatomiska utbredningsområde vid användande av akupunktur. 

 

 

Nacke, huvud och axel angavs som näst vanligaste användningsområde och även här var nacke 

det svarsalternativ som flest valde (figur 3).  

 

 

Figur 3: Näst vanligaste anatomiska utbredningsområde vid användande av akupunktur. 
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Som tredje vanligaste användningsområde visade resultatet på en större spridning över 

anatomiska områden. Få hade svarat armbåge som första eller andrahandsalternativ, men som 

tredje val svarade 16% att de använder akupunktur på detta område (figur 4).  

 

 

Figur 4: Tredje vanligaste anatomiska utbredningsområde vid användande av akupunktur. 

 

 

Sammantaget har 72% av samtliga deltagare svarat att nacke är det första, andra eller tredje 

vanligaste anatomiska område där de använder sig av akupunktur som behandlingsmetod. Även 

huvud och axel med 60% respektive 42% var områden med hög sammanlagd svarsfrekvens. 

Ländrygg hade en jämn spridning mellan första andra och tredjehandsval.  Däremot svarade 

ingen att de använde akupunktur på hand eller fot, varken som första, andra eller tredjehands val 

(figur 2,3,4). 

 

Avslutningsvis ställdes en öppen fråga där deltagarna fick svara på varför de väljer att använda 

sig av akupunktur. Totalt erhölls 43 citat. Utifrån citaten bildades fyra kategorier. Nedan följer 

en presentation av kategorierna som beskrivs av utvalda citat från vad deltagarna svarat. 
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● Fungerar bra framförallt i smärtlindrande syfte (Totalt 24 citat) 

“I smärtlindrande syfte” 

“Bra smärtlindring, ger en längre smärtvarande effekt än andra behandlingsformer” 

 

● Fungerar bra mot muskelspänningar (Totalt åtta citat) 

“God effekt vid vissa spänningstillstånd. Biverkningsfritt” 

“För den muskelavslappnande och smärtlindrande effekten” 

 

● Bra komplement till annan behandling (Totalt sex citat) 

“Har god erfarenhet av att det hjälper. Ofta i kombination med träningsinsatser” 

“Oftast goda resultat kombinerat med bla mtt efter ett tag” 

 

●  Använder ej akupunktur som första hands val (Totalt fem citat) 

“Som ett alternativ när jag inte får förväntad effekt på annan behandling. Aldrig som 1:a hands 

val.” 

“Jag väljer inte akupunktur som första alternativ om pat inte har haft erfarenhet från 

akupunktur sedan tidigare, undantag migrän” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Undersökning via webbenkät är en bra metod att tillämpa för forskning när utskicket sker till en 

specifik grupp. Fördelarna med denna metod är att frågorna är enkla för deltagaren att besvara 

med hjälp av givna kryss- och textrutor samt att svaret lämnas med ett enkelt knapptryck. Det 

bidrar även till ett konfidentiellt deltagande och att forskaren undviker personlig interaktion med 

deltagarna. Denna metod databearbetningen är även enkel att analysera då enkäten är förkodad 

och resultaten kan enkelt transporteras och analyseras i valt kalkylprogram. Nackdelen med en 

enkätstudie är att svarens karaktär kan bli påverkade med förbestämda svarsalternativ och att 

deltagarna inte har någon möjlighet att framföra sitt resonemang runt svaren. Det är även svårt 

att kontrollera sanningshalten i svaren och det finns risk för misstolkningar (24). För att kunna ge 

deltagarna i denna studie möjlighet att uttrycka sina åsikter lämnades därför en öppen svarsruta 

där de hade möjlighet att skriva kommentarer. Författarnas kontaktuppgifter bifogades även och 

deltagarna uppmanades att kontakta författarna vid eventuella frågor.  

 

Utskicket resulterade i en svarsfrekvens på 39%.  En studie som undersökt svarsfrekvensen vid 

utskick av webbenkät kommer fram till att en svarsfrekvens på 20% är vad som anses normalt 

(25). Socialstyrelsen har även skrivit en sammanställning av webbenkät om datafrågsteknik där 

de sammanfattar den förväntade svarsfrekvensen till allt ifrån 2-50% (26). Med referens till detta 

anser författarna till denna studie att svarsfrekvensen är acceptabel och inom ramarna för vad 

som kan förväntas vid användande av webbenkät som datainsamlingsmetod. Svarsfrekvensen i 

denna studie gör att det är svårt att dra någon slutsats om hur många av fysioterapeuterna inom 

primärvården i Norrbottens län som har en akupunkturutbildning och där av kan inte resultatet 

generaliseras till hela Norrbottens län. 

 

Påminnelser och utskick av pilotenkät har visats minska risken för att något ska gå fel samt 

påverkar svarsfrekvensen positivt (25). För att uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt användes 

i denna studie pilotutskick och påminnelser.  
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Informationsbrevet (bilaga 2) infogades i ett mail med länk till enkäten.  Det finns en risk att 

informationsbrevet inte varit tillräckligt tydlig gällande att denna studie vände sig till alla kliniskt 

verksamma fysioterapeuter, även de utan akupunkturutbildning, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Då 98% av deltagarna svarade att de har en utbildning inom akupunktur anser författarna till 

denna studie att resultatet kan vara missvisande och inte representerar den verkliga siffran bland 

fysioterapeuter i Norrbottens län.  

 

Den egenkonstruerade enkäten innehöll frågor komponerade av författarna till denna studie.  

Det finns en risk att frågornas konstruktion har haft en inverkan på resultatet, framför allt 

gällande frågorna 1.9, 1.10 och 1.11 (Bilaga 1). Deltagarna kunde endast välja ett alternativ per 

fråga och var styrda till de förutbestämda svarsalternativen. Om frågan varit öppen och 

deltagarna fått markera valfritt antal områden hade resultatet kunnat se annorlunda ut och fler 

behandlingsområden hade möjligen täckts in.   

 

Valet av en manifest innehållsanalys grundade sig på att författarna ville sammanfatta innehållet 

av citaten utan att lägga in värderingar eller personliga tolkningar. De synliga komponenterna 

framträder i innehållet och skall ligga i fokus (22). Syftet med denna metod var att plocka ut de 

meningsbärande enheterna och sätta in dem i ett större sammanhang och då skapa en förståelse 

till hur fysioterapeuter i Norrbotten motiverar sitt användande av akupunktur på patienter med 

muskuloskeletal smärta. Valet av att använda en manifest innehållsanalys gjorde det möjligt att 

urskilja och kategorisera fysioterapeuternas svar utan att lägga in en personlig värdering. Trots 

att denna metod har använts görs alltid en viss tolkning då de meningsbärande enheterna ur 

citaten plockas ut. Författarna till denna studie är medvetna om detta och har i så stor 

utsträckning som möjligt undvikit att värdera och fritt tolka citaten.  

 

 

Resultatdiskussion 

Nacke och huvud var de behandlingsområden som hade högst svarsfrekvens vad gäller smärta. 

För just dessa områden finns studier på att akupunktur har en smärtlindrande effekt (10, 11, 12, 

28).  Behandlingsområdena stämmer delvis överens med studien av Kam et al. på mest frekventa 

användningsområden inom primärvården. I den studien var nacke och huvud bland de områden 
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som vanligast fick akupunkturbehandling (15). Att nacke, huvud och rygg är vanliga 

behandlingsområden korrelerar väl med SCBs sammanställning där dessa områden anges vara 

det som orsakar mest smärta bland Sveriges befolkning (1).   

 

Fot och hand var de områden som ingen svarat att de vanligen behandlar med akupunktur. För 

diagnoserna plantar faschiit och achillestendinit i foten finns studier gjorda som visar att 

akupunktur har en smärtlindrande effekt (29, 30). Gällande användande akupunktur för 

muskuloskeletal smärta från hand kan vi inte finna någon studie som undersökt specifikt detta. 

Däremot finns studier som undersökt akupunktur som smärtlindrande behandling för reumatoid 

artrit samt artros i perifera leder och då är hand och fot ett relevant behandlingsområde (7, 31).  

Anledningen till att de tillfrågade fysioterapeuterna inte anger hand och fot i något av 

svarsalternativen kan bero på att författarna frågat efter första, andra och tredje-handsval. Detta 

kan innebära att deltagarna valt nacke och huvud framför hand och fot då det är mer vanligt 

förekommande smärtområden och behöver inte innebära att hand och fot inte behandlas med 

akupunktur (1). Detsamma gäller områdena knä och höft där det finns studier som visat att 

akupunktur gett god smärtlindrande effekt (10, 13, 31) 

 

Av de 43 citat vi fick in svarade majoriteten (29st) av deltagarna att de använder akupunktur för 

att lindra smärta eller som avslappning vid olika spänningstillstånd. Anledningen till att de väljer 

att behandla patienter med akupunktur är att de uppger sig ha klinisk erfarenhet av att metoden 

ger bra effekt vid dessa tillstånd. Författarna till denna studie får uppfattningen av att det råder en 

positiv inställning till akupunktur bland deltagarna och att de regelbundet använder sig av 

metoden i sitt kliniska yrkesutövande.  

 

Könsfördelningen bland fysioterapeuterna som deltog i undersökningen var 72% kvinnor och 

28% män vilket även motsvarar resultatet från högskoleverkets undersökning av 

könsfördelningen bland fysioterapeuter (27).  

 

Spridningen av antal år med arbetslivserfarenhet och akupunkturutbildning var stor och jämnt 

fördelad mellan årtalen vilket vi tror är en representativ siffra för yrkesgruppen då det 

fortlöpande sker pensionsavgångar och examineras nya fysioterapeuter. Samma gäller antal 
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behandlade patienter under en vecka. Variationen i antal patienter kan bero på arbetsroll och 

inriktning vilket då påverkar val av akupunktur som behandlingsmetod.  
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Konklusion 

Denna studie visar att fysioterapeuters val av behandlingsområden mot muskuloskeletal smärta 

delvis kan kopplas till de anatomiska områden som har visad god smärtlindrande effekt av 

akupunktur. Studien visar även att fysioterapeuter använder akupunktur för att de anser att det är 

en effektiv behandlingsmetod mot smärta och kan kombineras med andra behandlingsmetoder. 

Författarna anser att det behövs fler studier för att resultatet skall vara generaliserbart till 

fysioterapeuter i hela Norrbottens län. 
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Bilaga 1: 



 
 

 



 
 

 

Bilaga 2: 

Informationsbrev 

Inom vården ges idag allt större utrymme för alternativ medicin vid behandling av smärta. 

Akupunktur är en erkänd behandlingsmetod och har i studier visat sig ha god effekt på 

muskuloskeletal smärta. Syftet med denna studie är att kartlägga användandet av akupunktur 

inom primärvården i Norrbottens län vid muskuloskeletal smärta. Hur många 

primärvårdsfysioterapeuterer i Norrbotten har en akupunkturutbildning, hur många använder sig 

av akupunktur vid dessa smärttillstånd, på vilka kroppsliga områden används akupunktur samt 

vad motiverar användandet? 

 

Studien riktar sig därför till alla yrkesverksamma fysioterapeuter inom primärvården i 

Norrbottens län, även de som inte har en utbildning inom akupunktur. För att resultatet av 

studien ska bli tillförlitligt krävs det svar från så många fysioterapeuter som möjligt. 

 

Vi som genomför denna studie är två fysioterapeutstudenter som läser sista terminen vid 

fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Studien är vår kandidatuppsats. 

 

Kontaktuppgifter har erhållits via officiella hemsidor, via direktkontakt med fysioterapeuter samt 

via verksamhetsansvarig. Datainsamlingen sker genom en webbenkät som tar max 5 minuter att 

svara på. Genom att svara på enkäten godkänner du deltagande i denna studie. Deltagandet är 

konfidentiellt och helt frivilligt. Du kan när som helst under ifyllandet av enkäten avbryta ditt 

deltagande. När enkäten är insänd kan avbrott ej längre göras. Insamlad data hanteras endast av 

undertecknade studenter samt ansvarig handledare. Du har en vecka till förfogande att lämna ditt 

svar. 

 

Länk till enkäten: [DIRECT_ONLINE_LINK] 

 

Den färdiga studien kommer att publiceras på LTUs hemsida och finnas tillgänglig från och med 

mitten av juni 2014. 

Länk: http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 



 
 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 

 

Sasha Kronberg, fysioterapistudent LTU 

saskro-1@student.ltu.se 

Tel: 0707-168629 

 

Sofia Viklund, fysioterapistudent LTU 

sofvik-1@student.ltu.se 

Tel: 0738-434820 

 

Handledare: Inger Jacobson, PhD, leg sjukgymnast. 

Avdelning för hälsa och rehabilitering 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tel: 0920-491000 (växel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3: 

Påminnelsebrev 

För en vecka sedan skickades ett mail innehållande ett informationsbrev och en enkät till dig 

med syfte att kartlägga användandet av akupunktur inom primärvården i Norrbottens län. Studien 

riktar sig till alla yrkesverksamma fysioterapeuter inom primärvården, även du som inte 

använder eller har en utbildning i akupunktur. 

 

Detta är en påminnelse till dig som inte svarat på enkäten att lämna ditt svar inom den närmsta 

veckan om du vill delta i denna studie. Deltagande är helt frivilligt. 

 

Länk till enkät: [DIRECT_ONLINE_LINK] 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 

 

 

Sasha Kronberg, fysioterapistudent LTU 

saskro-1@student.ltu.se 

Tel: 0707-168629 

 

Sofia Viklund, fysioterapistudent LTU 

sofvik-1@student.ltu.se 

Tel: 0738-434820 

 

Handledare: Inger Jacobson, PhD, leg sjukgymnast. 

Avdelning för hälsa och rehabilitering 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tel: 0920-491000 (växel) 

 


