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SAMMANFATTNING  

”Physiotherapy in treatment of tension-type headache- a literature review” 

 
Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk och kostar samhället mycket 

pengar i form av utebliven arbetskraft och sjukvårdskostnader. Den traditionella behandlingen 

med analgetika har vista sig ha motsägande resultat vid behandling av spänningshuvudvärk 

och kan leda till läkemedelsberoende samt ge biverkningar. Syftet med denna litteraturstudie 

var att kartlägga de sjukgymnastiska behandlingsmetoder som finns att tillgå vid 

spänningshuvudvärk samt värdera deras effekt. Litteratursökningen resulterade i tretton 

artiklar som behandlade sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid spänningshuvudvärk. 

Behandlingsmetoderna var akupunktur, avslappning, el-akupunktur, kombinerad 

sjukgymnastik, manipulation samt massage. Resultatet visat att akupunktur har hög evidens 

för att minska smärtintensiteten hos personer med spänningshuvudvärk, avslappning har 

måttlig evidens för att minska smärtintensiteten och att kombinerad sjukgymnastik har 

begränsad evidens för att minska frekvensen av huvudvärk och analgetikakonsumtionen.  

 

Keywords: akupunktur, avslappning, behandlingseffekt, el-akupunktur, evidensvärdering,  

manipulation, massage, spänningshuvudvärk.  
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1. BAKGRUND 
 

Huvudvärk av spänningstyp är den vanligast förekommande formen av huvudvärk (1,2) och 

finns rapporterad i hela världen. Bland 760 personer i Danmark som tillfrågades i en 

intervjustudie uppgav 96 % att de vid något tillfälle led av huvudvärk, 36 % uppgav att de led 

av huvudvärk så ofta som flera gånger i månaden (1). Barn och ungdomar i Sverige som lider 

av spänningshuvudvärk, är det 20 % som anger att de har spänningshuvudvärk minst en gång 

i veckan (3). Frekvensen av spänningshuvudvärk ökar med stigande ålder under tonåren och 

att det är ett vanligare problem bland flickor än bland pojkar (3,4). En annan studie visar att 

10 % av alla barn och ungdomar mellan sju och femton år lider av spänningshuvudvärk (3).   

 

För samhället kostar spänningshuvudvärk stora mängder pengar i utebliven arbetskraft samt i 

sjukvårdskostnader (1,5). I Danmark är sjukfrånvaron på grund av spänningshuvudvärk 820 

dagar per 1000 individer under ett år (1). En engelsk studie visar att personer med episodisk 

spänningshuvudvärk är hemma från jobbet i snitt fyra dagar per år på grund av sin huvudvärk 

och att 44 % av personerna med spänningshuvudvärk bedömer att deras effektivitet på arbetet 

har reducerats cirka fem dagar per år (6).  

 

Spänningshuvudvärk benämnas också som huvudvärk av spänningstyp (HST) eller tension-

type headache (TTH). År 1988 presenterades en klassifikation av diagnoskriterierna av The 

International Headache Society (IHS). Dessa diagnoskriterier för huvudvärk är att 

huvudvärken ska vara bilateral, värken ska vara av en pressande eller tryckande kvalitet, 

huvudvärken ska ha en lätt eller måttlig intensitet samt att den inte förvärras av lätt till måttlig 

aktivitet. För att huvudvärken skall vara av spänningstyp så måste minst två av dessa kriterier 

vara uppfyllda och huvudvärken får inte förekomma i samband med kräkningar (7). 

Spänningshuvudvärk kan indelas i en episodisk och en kronisk form beroende på hur många 

gånger per månad den uppkommer. Den kroniska formen uppkommer sexton gånger eller fler 

per månad och den episodiska uppkommer femton gånger eller färre per månad (5). Episodisk 

och kronisk huvudvärk delas även in i två undergrupper, förekomst eller avsaknad av 

perikranial muskelömhet (8). Det finns även flera andra symtom som är samankopplade med 

spänningshuvudvärk. Dessa kan vara muskelömhet, störningar i tuggapparaten, stress och 

nedstämdhet. Övriga konsekvenser av spänningshuvudvärk kan vara bristande 

koncentrationsförmåga (3). 
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Det är oklart vad som är de bakomliggande orsakerna till spänningshuvudvärk men långvarig 

kontraktion av musklerna i nacken, huvudet och ansiktet anses vara en av anledningarna (9, 

10). En annan teori om varför spänningshuvudvärk uppkommer är att det finns en 

överretlighet i centrala nervsystemet vilket kan leda till att nervimpulser från icke 

smärtledande nerver tolkas som smärta. Spänningshuvudvärken kan även bero på en minskad 

central hämning av smärtkopplingar i trigeminuskärnorna och i ryggmärgens bakhorn vilket 

skapar en okänslighet eller defekt i endorfinsystemet (11). Det anses även att oro, depression 

(1,12) och överkonsumtion av läkemedel kan utlösa spänningshuvudvärk (1).  

 

Den vanligaste behandlingen av spänningshuvudvärk är symtomatisk behandling med 

receptfria läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, paracetamol eller ibuprofen. Enligt IHS 

så är det få av dessa läkemedel som har en vetenskapligt kontrollerad effekt i behandlingen av 

spänningshuvudvärk. Det finns studier som visar att acetylsalicylsyra och ibuprofen har 

effektiv vid behandling av huvudvärk av spänningstyp, medan effekterna av paracetamol 

anses mer motstridiga (1).  Preparaten kan vid överkonsumtion även skapa ett beroende och 

med andledning av detta så bör användandet minimeras. Rapporter om biverkningar såsom 

mag- och tarm problem, dåsighet samt viktuppgång läkemedelsanvändandet förekommer (13). 

  

Spänningshuvudvärk behandlas även med sjukgymnastiska åtgärder. Vanliga 

behandlingsmetoder är akupunktur (3, 8, 9, 11, 14), avslappning (1, 3), massage (10), träning 

(15, 16) och Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) (17). 

 

I det sjukgymnastiska arbetet är det av betydelse att ha vetskap om vilka behandlingsmetoder 

som finns att använda av vid behandling av spänningshuvudvärk. Det är även viktigt att veta 

om någon av dessa behandlingsmetoder har bättre effekt än andra samt om någon av 

behandlingsmetoderna ger bieffekter. 
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2. SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att kartlägga sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid 

spänningshuvudvärk samt effekten av dessa. 

 

3. METOD OCH MATERIAL 
 
Litteraturgranskning med litteratursökning i databaserna Academicsearch, AMED, MedLine 

och Swemed +. De sökord som använts är spänningshuvudvärk, sjukgymnastik, behandling, 

tension headache, tension-type headache, physical therapy, physiotherpy, training och 

treatment. Litteratursökningen har ägt rum mellan januari och april 2005. 

Inklusionskriterierna var artiklar skrivna på svenska, engelska, norska och danska som 

innehöll behandling av personer med spänningshuvudvärk. Exklusionskriterierna var artiklar, 

äldre än från år 1985 och artiklar som innehöll försökspersoner med kräkningar. Hänsyn tog 

till litteraturens vetenskapliga värde i enlighet med SBU´s evidenskriterier (16). 

 

3.1 Analyskriterier 
 

1. Vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder används vid behandlingen av 

spänningshuvudvärk? 

2. Hur är behandlingen upplagd? (Vad innehåller behandlingen? Under hur lång tid pågår 

behandlingen? Antal behandlingstillfällen?) 

3. Vilka behandlingseffekter erhålls?  

4. Förekommer biverkningar av behandlingen? 

5. Vilka mätmetoder används för att dokumentera och utvärdera effekten av behandlingen? 

6. Vilket evidensvärde har behandlingsmetoderna? 

 

Studierna evidensvärderades enligt SBU´s kriterier för evidensvärdering (15). 

 

Stark evidens: Överensstämmande fynd i flera randomiserade- kontrollerade studier av hög 

kvalitet. 

Måttlig evidens: Överensstämmande fynd i en randomiserad kontrollerad studie av hög 

kvalitet och en eller flera randomiserade- kontrollerade studier av låg kvalitet eller 

överensstämmande fynd i flera studier av låg kvalitet.  
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Begränsad evidens: Grundat på en randomiserad kontrollerad studie (av hög eller låg kvalitet) 

eller motsägande fynd i flera studier. 

Ingen evidens: Inga randomiserade- kontrollerade studier eller andra typer av studier av 

tillfredställande vetenskaplig kvalitet (15). 

 

4. RESULTAT 
 

4.1 Utfall av litteratursökningen 
 
Litteratursökningen resulterade i 23 artiklar som uppföljde fastställda kriterier. Efter att 

dubbletterna sorterats ut återstod 13 artiklar. Studierna var publicerade mellan år 1990 och år 

2004. Antalet försökspersoner varierar i studierna från tio stycken till 81 stycken. Studierna 

skiljer sig från att vara randomiserade –och kontrollerade till att helt sakna kontrollgrupp. 

Utfallet av litteratur sökningen redovisas i tabell 1.  

 
Tabell 1. Utfall av sökning. 

Databaser och sökord                                        Antal träffar                               Antal relevanta 

 

Academic search 

Tension-type headache and training                       6                                                  1            

Tension-type headache and treatment                   74                                                 3 

Tension-type headache and 

physiotherapy                                                          1                                                  1 

 

AMED 

Tension-type headache and 

physiotherapy                                                         5                                                   2 

Tension-type headache and training                      4                                                    1 

Tension-type headache and treatment                  33                                                   3  

 

Medline/pubmed    

Tension-type headache and  

physiotherapy                                                      33                                                    5 

Tension headache and physical 
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therapy                                                                 39                                                    1 

Tension-type headache and 

training                                                                 63                                                    2 

 

Swemed + 

Spänningshuvudvärk                                           34                                                     3 

Spänningshuvudvärk and                                      3                                                      0 

sjukgymnastik 

Spänningshuvudvärk and 

behandling                                                             2                                                      1  

 

Summa                                                               297                                                     23 

 
 
Tabell 2. Samanställning av artiklar inkluderade  i studien. 
 
 

Författa- 
res namn 

Artikelns 
namn 

Publi
ka-
tions 
år 

Försöksper-
soner, fp 

Genomförande Resultat Konklusion 

Bussone 
et al.  

“Biofeedback-
assisted 
relaxation 
training for 
young 
adolescents 
with tension-
type headache: 
a controlled 
study” 

1998 35, varav 
fem inte 
fullföljde 
studien. 

Fp. delades in i två 
grupper. Den ena 
gruppen fick 
avslappning med hjälp 
av biofeedback och den 
andra gruppen fick 
placebo avslappning. 
Båda grupper 
behandlades två gånger 
i veckan under fem 
veckor. Uppföljningar 
ägde sedan rum 1, 3, 6 
och 12 månader efter 
avslutad behandling.  

Båda grupper hade 
förbättrats efter 
avslutad behandling 
utan signifikant skillnad 
mellan grupperna. Vid 
uppföljningen efter 1 
och 3 månader efter 
avslutad behandling 
hade båda grupper 
fortfarande en minskad 
smärtintensitet som ej 
var signifikant för 
någon grupp. Vid 
uppföljningarna efter 6 
och tolv månader hade 
avslappningsgruppen en 
signifikant förbättring 
jämfört men 
kontrollgruppen. 

Eftersom båda 
grupper förbättrades 
av avslappning så kan 
man dra slutsatsen att 
avslappning är en bra 
behandlingsform vid 
spänningshuvudvärk. 
Och avslappning med 
biofeedback är ett bra 
val vid behandling av 
ungdomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsätter på nästa 
sida. 
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Författa- 
res namn 

Artikelns 
namn 

Publi
ka-
tions 
år 

Försöksper-
soner, fp 

Genomförande Resultat Konklusion 

Grazzi et 
al. 
 
 

“Electromyogr
aphic 
biofeedback-
assisted 
relaxation 
training in 
juvenile 
episodic 
tension-type 
headache: 
clinical 
outcome at 
three-year 
follow-up” 

2001 54, varav 16 
personer 
avbröt 
studien 
innan den 
var fullföljd. 

Behandlingen bestod av 
att fp. fick avslappning 
med och utan EMG. 
Efter avslutad 
behandling följdes de 
upp efter 1,3, 6,9,12 
och 36 månader. 

Fp. hade förbättrats till 
alla uppföljningar. Och 
vid upp följningen tre år 
efter avslutad 
behandling var 84 % 
symptomfria. 

Denna undersökning 
kom fram till att 
avslappning med 
hjälp av EMG är en 
bra metod att 
använda vid 
behandling av 
spänningshuvudvärk 

Grunnet-
Nilsson et 
al. 

“Manipulation
sbehandling af 
episodisk 
spændings-
type-
hovedpine” 

1999 75, varav 
fem ej 
fullföljde 
studien. 

Fp. delades in i två 
grupper, varav en grupp 
fick 
mjukdelsbehandling 
och spinal manipulation 
och kontrollgruppen 
fick 
mjukdelsbehandling 
och placebolaser. 
Grupperna behandlades 
åtta gånger under fyra 
veckor. 

Båda grupper 
förbättrades men någon 
signifikant skillnad 
mellan de båda 
grupperna fanns ej 

Eftersom ingen 
skillnad i förbättring 
kunde uppmätas 
mellan 
kontrollgruppen och 
behandlings 
gruppen är inte spinal 
manipulation den 
bästa behandlingen 
vid huvudvärk av 
spänningstyp. 

Hammill 
et al. 

”Effectiveness 
of a physical 
therapy 
regimen in the 
treatment of 
tension-type 
headache” 

1995 20 Fp. erhöll under 6 
veckor ergonomisk 
undervisning, fysisk 
träning, is terapi, 
massage, stretching och 
mobilisation av 
cervikalens facettleder 
vid behov. 

Huvudvärksfrekvensen 
förbättrades signifikant 
både efter 
behandlingsperiodens 
slut samt till 
uppföljningen tolv 
månader efter avslutad 
behandling. Inga 
förändringar noterades 
på smärtdurationen eller 
smärtintensiteten. 

Resultatet av denna 
studie pekar på att en 
kombination av olika 
sjukgymnastiska 
behandlingar 
påverkar huvudvärks 
frekvensen på ett 
positivt sätt.  

Hamp et 
al. 

”Effekten av 
akupunktur 
och 
avspänning vid 
behandling av 
barn och 
ungdomar med 
huvudvärk av 
spänningstyp – 
en pilotstudie” 

1999 20 
ungdomar 
mellan 11 
och 19 år 
valdes ut 
som fp 
varav 18 
genomgick 
hela studien. 
Två 
exkluderade
s pga. 
bristande 
intresse. 

Fp. delades in i två lika 
stora grupper. En grupp 
erhöll akupunktur 
segmentellt över 
smärtregionen samt 
icke segmentellt. Den 
andra gruppen erhöll 
avspänning samt 
information om stress 
och smärta. Denna 
grupp fick även ett 
hemträningsprogram 
med avslappning. 

Smärt- 
intensiteten och 
analgetika 
konsumtionen 
minskade hos båda 
grupper. Sjukfrånvaron 
från skolan var däremot 
oförändrad hos båda 
grupper. 

Majoriteten av fp i 
båda grupper 
förbättrades med en 
något större 
förbättring i 
avspännings gruppen. 

     . Fortsätter på nästa 
sida. 
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Författa- 
res namn 

Artikelns 
namn 

Publi
ka-
tions 
år 

Försöksper-
soner, fp 

Genomförande Resultat Konklusion 

Karakuru-
m et al. 
 
 
 
 
 

“The `dry-
needle 
technique`: 
intramuscular 
stimulation in 
tension-type 
headache” 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försökspersonerna 
delades in i två grupper. 
Den ena gruppen fick 
riktig akupunktur och 
den andra gruppen fick 
placebo akupunktur. 
Behandlingsperioden 
var fyra veckor och 
varje behandling varade 
30 minuter. 
 

Smärtintensiteten och 
durationen förbättrades 
signifikant hos båda 
grupper. En signifikant 
förbättring i 
nackrörlighet samt 
muskelömhet 
uppmättes hos den 
grupp som erhållit 
riktig akupunktur, dock 
ej hos placebogruppen. 

Dry-needle 
akupunktur är en bra 
behandlingsmetod 
vid huvudvärk av 
spänningstyp, 
speciellt för att 
minska 
muskelömheten och 
öka nackrörligheten. 
 

Karst et 
al. 

“Needle 
acupuncture in 
tension-type 
headache: a 
randomized 
placebo-
controlled 
study” 

2001 69 Försökspersonerna 
delades in i två grupper 
varav en grupp fick 
placebo akupunktur och 
en fick äkta akupunktur. 
Båda grupper fick tio 
behandlingar som 
varade 30 minuter. 

Båda grupper 
förbättrades gällande 
smärtintensitet, 
analgetika konsumtion 
och 
huvudvärksfrekvens. 
Det fanns inga 
signifikanta skillnader 
mellan grupperna eller 
deras förbättring 

Eftersom det inte 
fanns någon 
signifikant skillnad 
mellan de båda 
grupperna förbättring 
är författarna 
besvikna på 
akupunkturens effekt 
som 
behandlingsmetod 
vid spännings- 
huvudvärk. 

Puustjärvi 
 et al. 

“The effects in 
massage 
patients whit 
chronic 
tension 
headache” 

1990 21 Fp. fick tio 
massagebehandlingar 
av överkroppen, som 
varade en timme. 

Fp. nackrörlighet 
förbättrades I alla 
riktningar utom ext. 
Smärtfrekvensen och 
intensiteten blev lägre 
efter behandlingen. 

Massagen är en god 
behandlingsform vid 
huvudvärk av 
spänningstyp och 
effekten av 
behandlingen kan 
räcka upp till sex 
månader. 

Stone et 
al. 

”Simultaneous 
multiple-
modality 
therapy for 
tension 
headaches and 
neck pain” 

1997 81 
 

Fp. behandlades med en 
fyrkanalig TENS i övre 
cervikalen, samtidigt så 
gavs vibrations 
massage över bakre 
nackmuskulaturen och 
skuldran samt att 
elektroder rördes över 
nacken för att skapa en 
traktion och massage. 

Fp. skattade sin 
huvudvärk lägre på 
VAS efter avslutad 
behandling. 
Smärttröskel- 
mätningen via 
dolometer visade en 
förbättring som ej var 
signifikant. 

Eftersom ingen 
signifikant förbättring 
av smärttröskel 
uppkom efter 
avslutad behandling 
fast fp. skattade lägre 
på VAS, kan det bero 
på att dessa punkter 
som mättes inte 
påverkas av denna 
behandling fast fp. 
upplevde en subjektiv 
förbättring.  

      Fortsätter på nästa 
sida. 
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Författa- 
res namn 

Artikelns 
namn 

Publi
ka-
tions 
år 

Försöksper-
soner, fp 

Genomförande Resultat Konklusion 

Torelli et 
al. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Physio 
therapy for 
tension-type 
headache: a 
controlled 
study” 

2004 50, varav 48 
fullföljde 
studien. 

Fp. delades i två 
grupper. Den ena 
gruppen fick 
sjukgymnastik i 8 
veckor, 2 gånger i 
veckan och den andra 
gruppen fungerade som 
kontrollgrupp under de 
första 8 veckorna och 
fick sedan 
sjukgymnastik under 8 
veckor. Efter avslutad 
sjukgymnastik följde en 
uppföljning efter 12 
veckor. 

Huvudvärksfrekvensen 
förbättrades signifikant 
hos båda grupper direkt 
efter avslutad 
behandling. 
Smärtintensiteten och 
durationen förblev 
oförändrade. Analgetika 
konsumtionen var 
signifikant lägre vid 
uppföljningen 12 
veckor efter avslutad 
behandling. 

Sjukgymnastik har 
god effekt vid 
minskandet av dagar 
med 
spänningshuvudvärk. 

Quinn et 
al. 

“Massage 
therapy and 
frequency of 
chronic 
tension 
headaches” 

2002 10, varav 6 
inte 
fullföljde 
studien. 

Fp. gavs massage två 
gånger i veckan under 
fyra veckor. Varje 
behandling varade 30 
minuter.  

Huvudvärks- 
frekvensen var 
signifikant lägre under 
behandlingsperioden. 
Antalet 
huvudvärkstillfällen 
minskade hos fp. 
Längden på 
huvudvärkssmärtan 
förkortades men ej 
signifikant. 
Smärtintensiteten 
minskades hos fp. 

Massage är en bra 
behandlingsmetod att 
använda för att 
minska antalet 
huvudvärksanfall 
under en vecka.  

White et 
al. 

“Acupuncture 
for episodic 
tension-type 
headache: a 
multicentre 
randomized 
controlled 
trial” 

2002 50, varav två 
inte 
avslutade 
studien. 

Fp. delades in i två lika 
stora grupper. En grupp 
erhöll akupunktur och 
en grupp erhöll falska 
akupunktur, en gång i 
veckan under sex 
veckor. 
Uppföljningsbehandlin
g ägde rum en och två 
månader efter avslutad 
behandling.   

Båda grupper 
förbättrades under 
behandlingen och det 
förelåg ingen 
signifikant skillnad 
mellan de båda 
grupperna. 

Eftersom ingen 
skillnad förekom 
mellan de båda 
grupperna kan 
studiens resultat 
tolkas som att sham 
akupunktur eventuellt 
kan ge en viss 
stimulering som 
liknar akupunkturen. 
Även upplevelsen att 
vara med i en studie 
kan ge en effekt som 
främjar välmående. 

Xue et al. “Electroacupu
ncture for 
tension-type 
headache on 
distal 
acupoints 
only: a 
randomized, 
controlled 
crossover 
trial” 

2004 40, varav 6 
inte 
fullföljde 
studien. 

Fp. delades in i två 
grupper. Grupp 1 erhöll 
under en fyra veckors 
period el akupunktur 
två gånger i veckan, 
sedan erhöll grupp 1 
placebo el-akupunktur 
under fyra veckor. 
Grupp 2 fick under de 
första fyra veckorna 
placebo el akupunktur 
och el akupunktur 
under de fyra sista 
veckorna. 

Smärtintensiteten 
minskade hos båda 
grupper. 
Huvudvärksfrekvensen 
och durationen 
minskade signifikant 
hos båda grupper. 
Trycket i musklerna 
minskade hos båda 
grupper och 
livskvaliteten höjdes 
hos båda grupperna.  

Behandlingen med 
riktig el-akupunktur 
förbättrade 
försökspersonerna 
men inte placebo el-
akupunktur. Eftersom 
inga bieffekter 
uppkom under 
studiens gång så är 
el-akupunktur på 
distala punkter en bra 
behandlingsmetod 
vid huvudvärk av 
spänningstyp. 
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4.2 Behandlingsmetoder 
 

4.2.1 Akupunktur 
 

White et al. (2002) använder sig av akupunktur som behandlingsmetod vid 

spänningshuvudvärk i en studie på en population av 50 vuxna (6). Karakurum et al. (2004) 

beskriver dry-needle akupunktur som används vid behandlingen av huvudvärk av 

spänningstyp hos en population av 30 vuxna personer (8). Karst et al. (2001) nyttjade 

akupunktur vid behandling av spänningshuvudvärk i en studie som innehöll en population av 

69 vuxna personer (19). Akupunktur beskrivs av Hamp et al (1999) som sjukgymnastisk 

behandling av spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar (3). 

 

4.2.2 Avslappning 
 
Grazzi et al. (2001) beskriver avslappningen med hjälp av feedback med en elektromyograph 

(EMG) som sjukgymnastisk behandlingsmetod bland 54 barn och ungdomar (2). Avslappning 

med feedback genom EMG används på en population av 35 barn och ungdomar i en studie av 

Bussone et al. (1998) (20). Individuellt tillämpad avslappning beskrivs av Hamp et al. (1999) 

som behandlingsmetod vid spänningshuvudvärk hos ungdomar (3). 

 

4.2.3 El-akupunktur 
 

El-akupunktur beskrivs av Xue et al. (2004) som behandling på en population av 40 vuxna 

med spänningshuvudvärk i en australiensisk studie (13). 

 

4.2.4 Massage 
 

Puustjärvi et al. (1990) använder massage som sjukgymnastisk behandlingsmetod på en 

population av 21 vuxna med huvudvärk av spänningstyp (14).  

 

4.2.5 Kombinerad sjukgymnastik  
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Stone et al. (1997) använde sig i en studie av kombinerad sjukgymnastik vid behandling av 

spänningshuvudvärk. Behandlingen innehöll TENS behandling, massage och traktion Studien 

utfördes på en population av 81 vuxna med spänningshuvudvärk (17). En kombination av 

olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder beskrivs i en studie av Torelli et al. (2004) som 

behandlingsmetod vid spänningshuvudvärk av 50 vuxna. Den kombinerade sjukgymnastiken 

bestod av massage, avslappning, stretching, information och fysisk träning (18). Kombinerad 

sjukgymnastik som omfattade ergonomisk undervisning, kyla, massage, stretching samt 

mobilisation av cervikalens facettleder finns beskriven av Hammill et al. (1995) som 

behandling vid spänningshuvudvärk bland 20 vuxna (16). Quinn et al. (2002) beskriver 

massage, traktioner och muskel energi teknik som sjukgymnastisk behandlingsmetod vid 

spänningshuvudvärk bland 10 vuxna (10). Kombinerad sjukgymnastisk som innehöll 

manipulation och djupmassage används i en studie av Grunnet-Nilsson et al. (1999) som 

behandlingsmetod vid spänningshuvudvärk på en population av 75 vuxna personer (5). 

 

4.3 Behandlingens utförande, frekvens och duration 
 

4.3.1 Akupunktur 
 

I en engelsk studie av White et al. (2002), där akupunktur användes som behandlingsmetod 

vid spänningshuvudvärk, erhöll försökspersonerna akupunktur på punkterna GB 20 och LI 4 

samt på fyra individuella punkter på huvudet, nacken och skuldrorna. Behandlingen utfördes 

genom att en nål i taget användes, när deQi uppstått togs den nålen ut och en annan punkt 

behandlades på samma sätt.. Behandlingen fortsatte för försökspersonerna en gång i veckan 

under sex veckor med uppföljningsbehandlingar efter en och två månader (6).  

 

Karst et al. (2001) valde bland akupunkturpunkterna GB20, LI4, LR3, GB8, GB14, GB21, 

GB41, UB2, UB10, UB60, LU7, TW5, ST8, ST36, ST44, DU20 och varje försöksperson fick 

en individuell sammansättning av punkter Behandlingen utfördes två gånger i veckan och 

totalt tio behandlingstillfällen och nålarna fick sitta kvar i 30 minuter (19). 

 

Karakurum et al. (2001) genomförde en studie där ”dry-needle” akupunktur testades som 

behandling av huvudvärk av spänningstyp. Akupunkturpunkterna var sex förbestämda trigger 

punkter. Grupper behandlades under fyra veckor, 30 minuter per gång (8). 
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Hamp et al. (1999) utförde en studie om akupunktur som behandlingsmetod vid huvudvärk av 

spänningstyp. Försökspersonerna behandlades en gång i veckan under 30 minuter vid åtta 

tillfällen. Akupunkturen gav på punkterna GB 20, GB 21, GV 20, BL 2, EX 2, ST 6, LI 4 och 

ST 36. Nålarna stimulerades manuellt och deQi efterstävades tre gånger under varje 

behandlingstillfälle (3). 

 

4.3.2 Avslappning 
 

En studie utfördes av Grazzi et al. (2001) där avslappning med hjälp av ElectroMyoGraph 

(EMG) undersöktes på barn och ungdomar. Behandlingen gavs två gånger i veckan under fem 

veckor i följd. Försökspersonerna fick under behandlingen sitta ner på ett bekvämt sätt. Under 

de första fyra behandlingarna fick försökspersonerna progressiv muskelavslappning för åtta 

muskelgrupper (underarm, överarm, ben, mage, bröst, skuldror, ögon och panna). Vid det 

femte behandlingstillfället så introducerades EMG. Varje behandling med EMG bestod av sju 

minuter för att ställa in EMG apparaten, sju minuter hörsel feedback genom EMG och sju 

minuter av egen avslappning då EMG stängdes av (2).  

 

En studie angående avslappnig som behandlingsmetod vid huvudvärk av spänningstyp, 

utfördes av Bussone et al. (1998) på 30 barn och tonåringar mellan 11 och 15 år. 

Försökspersonerna fick avslappning med hjälp av biofeedback, fick två behandlingar i 

veckan, i fem veckor. Under behandlingen fick försökspersonerna sitta ner i en bekväm 

ställning. Gruppen fick under de första fyra behandlingarna träna sig på avslappning utan 

biofeedback. Vid det femte besöket började biofeedback att användas och varje behandling 

avslutades med avslappning utan biofeedback (20). 

 

Hamp et al. (1999) genomförde en studie där individuellt tillämpad avslappning testades som 

behandling vid spänningshuvudvärk. Behandlingen utfördes åtta gånger och 

försökspersonerna fick även ett hemträningsprogram med avspänning. Hamp et al. gav även 

gruppen som fick tillämpad avslappning även information om smärta, stress, stresshantering 

och avspänningsteknik (3). 

 

4.3.3 El-akupunktur 
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Xue et al. (2004) granskade el-akupunktur på distala punkter vid behandling av huvudvärk av 

spänningstyp. Försökspersonerna delades in i två grupper och de två grupperna erhöll el-

akupunktur två gånger i veckan under en fyra veckors period (13). 

4.3.4 Massage 
 

Puustjärvi et al. (1990) utförde en studie beträffande massage som behandlingsmetod vid 

spänningshuvudvärk. Tio massagebehandlingar gavs under två och en halv veckas tid och 

varje behandling varade en timme. Massagen gavs från occipital kanten till axlarna och ner till 

sacrum. Individuella triggerpunkter i nacken behandlades med massage (14).  

 

4.3.5 Kombinerad sjukgymnastisk behandling.  
 

Stone et al. (1997) gjorde en studie där olika behandlingsmetoder kombinerades. 

Försökspersonerna fick stimulering av övre cervikalen genom en fyrkanals TENS. Dessutom 

behandlades de med vibrations massage över bakre nackmuskulaturen samt över skuldrorna. 

Denna massage gavs genom elektroder som är skapade för att ge akupressur. Därtill så rördes 

dessa elektroder upp och ner för nacken och gav massage samt gav en traktion medan pannan 

var fixerad i frontalplan för att framkalla en naturlig lordos (17). 

 

Torelli et al. (2004) utförde en undersökning där kombinerad sjukgymnastik testades som 

behandlings metod vid spänningshuvudvärk. Försökspersonerna i studien delades in i två 

grupper. Grupp 1 erhöll två gånger i veckan under fyra veckors tid sjukgymnastik i form av 

massage, avslappning, stretching samt undervisning för att lära sig att undvika sin smärta. 

Fyra veckor efter denna behandling fick denna grupp fysisk träning i små grupper. Grupp 2 

fick under de första åtta veckorna ingen behandling, för att sedan få samma behandling i åtta 

veckor som grupp 1 fått (18).  

 

Hammill et al. (1995) genomförde en undersökning angående sjukgymnastik som 

behandlingsmetod vid spänningshuvudvärk. Behandlingen utfördes en gång i veckan under 

sex veckor och bestod av ergonomisk undervisning, kyla, massage, stretching samt 

mobilisation av cervikalens facettleder om det behövdes. Försökspersonerna fick även ett 

hemträningsprogram för att öka den styrkan i de cervikala musklerna (16).  
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En studie om spinal manipulation som behandling vid spänningshuvudvärk utfördes av 

Grunnet-Nilsson et al. (1999). Försökspersonerna behandlades med spinal ledmanipulation av 

nackens leder och mjukdelsbehandling. Behandlingen ägde rum åtta gånger under fyra veckor 

och varje behandling varade i femton minuter (5).  

 

Quinn et al. (2002) genomförde en studie som prövade massage som behandling vid 

spänningshuvudvärk. Behandlingen utfördes genom att varje försöksperson fick en 30 

minuters behandling, två gånger i veckan under fyra veckor. Behandling bestod av massage 

av nacken, lätta traktioner i nacken, muskel energi teknik för nackens muskler och stretching 

(10). 

 

4.4 Behandlingseffekter 
 

4.4.1 Akupunktur 

 

Akupunktur studien av White et al. med stimulering av GB 20 och LI 4 samt på fyra 

individuella punkter på huvudet, nacken och skuldrorna visade en minskning av 

huvudvärksfrekvensen, smärtintensiteten och analgetikakonsumtionen. Men denna minskning 

var ej signifikant. Under den sista uppföljningen upplevde fem försökspersoner att de hade 

blivit mycket förbättrade och en upplevde att huvudvärken helt hade försvunnit (6). 

 

Karst et al. fann att efter akupunkturbehandlingen av individuella akupunkturpunkter valda 

bland punkterna GB20, LI4, LR3, GB8, GB14, GB21, GB41, UB2, UB10, UB60, LU7, TW5, 

ST8, ST36, ST44, DU20 hade smärtintensiteten, analgetikakonsumtionen och 

huvudvärksfrekvensen minskats men minskningen var ej signifikant (19). 

 

Karakurum et al. undersökning om dry-needle akupunktur visade att försökspersonerna 

förbättrades signifikant gällande både smärtintensitet och duration. Utvärderingen påvisade 

även att muskelömheten signifikant minskats. Även nackrörligheten förbättrades signifikant 

hos försökspersonerna (8). 

 

I Hamp et al. studie om akupunktur som behandlingsmetod vid spänningshuvudvärk hos barn 

och ungdomar upplevde 67 % att de hade blivit mycket bättre. 78 % av försökspersonerna 

angav innan behandlingen startade att de hade huvudvärk flera gånger i veckan, när 
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behandlingen var avslutad så uppgav 33 % samma frekvens och uppvisade därmed ingen 

signifikant förbättring. Smärtintensiteten och analgetika konsumtionen minskades men denna 

minskning var ej signifikant. Efter avslutad behandling var sjukfrånvaron från skolan 

oförändrad (3).  

 

4.4.2 Avslappning 
 

Grazzi et al. konstaterar att försökspersonerna har en signifikant minskning av huvudvärk vid 

första uppföljningen jämfört med före behandlingen. Förbättringen var vid uppföljningen ett 

år senare oförändrar. Vid uppföljningen tre år efter avslutad behandling så var förbättringen 

signifikant större än vid ett års uppföljningen. 32 av 38 (84%) försökspersoner var 

symptomfria vid den sista uppföljningen (2).   

 

Bussone et al. fann att försökspersonernas huvudvärks intensitet hade minskats efter avslutad 

behandling, men minskningen var ej signifikant. Vid uppföljningarna efter en och tre månader 

efter avslutad behandling hade fortfarande försökspersonerna en lägre smärtintensitet än innan 

behandlingen påbörjades. Vid uppföljningarna sex och tolv månader efter avlutad behandling 

hade försökspersonerna fortfarande en lägre huvudvärks intensitet än innan behandlingen 

(20). 

 

Hamp et al. fann i sin studie om individuellt tillämpad avslappning som behandlingsmetod vid 

spänningshuvudvärk att 56 % av försökspersonerna upplevde att det hade förbättrats mycket 

efter avslutad behandling. Smärtintensiteten hade minskats men ej signifikant. 

Analgetikakonsumtionen och huvudvärksfrekvensen minskades dock signifikant. 

Sjukfrånvaron från skolan var efter avslutad behandling oförändrad (3). 

 

4.4.3 El-akupunktur 
 

Xue et al. resultat visar en signifikant lägre frekvens av spänningshuvudvärk efter 

behandlingen med el-akupunktur jämfört med innan behandlingen startade. Vid uppföljningen 

tre månader efter avslutad behandling hade frekvens av huvudvärk åter stigit men ej till den 

ursprungliga frekvensen. Huvudvärksdurationen var signifikant lägre för försökspersonerna 

efter att de mottagit behandlingen. Vid uppföljningen hade åter försökspersonernas 

huvudvärks duration åter ökat. Smärtintensiteten och hade minskat och smärttröskeln hade 

höjts hos försökspersonerna men dessa förändringar var ej signifikanta. Vid uppföljningen så 
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hade smärt intenstiteten ökat hos försökspersonerna men ej stigit till nivån den låg på innan 

behandlingen. Försökspersonernas livskvalitet hade även ökat under denna behandling (13). 

 

4.4.4 Massage 
 

Puustjärvi et al. fann att nackens rörlighet hade förbättrats i alla riktningar förutom extension. 

Huvudvärksintensiteten skattad på VAS och huvudvärksfrekvensen hade förbättrats 

signifikant vid uppföljningen men hade stigit något vid de senare uppföljningarna (14).      

 

4.4.5 Kombinerad sjukgymnastik 
 

Stone et al. fann att försökspersonerna skattade sin huvudvärk till 4,36 med en standard 

avvikelse på 3,66 i snitt på VAS före behandlingen och efter avslutad behandling till 2,68 med 

en standardavvikelse på 2,99 på VAS, vilket är en signifikant förbättring. Dolometer 

mätningen gav förbättrade resultat av smärttröskeln i musklerna men förbättringen var ej 

signifikant Eftersom den objektiva skattningen som försökspersonerna gjorde via VAS 

förbättrades men den subjektiva dolometermätningen inte förbättrades tolkar författarna det 

som att dessa triggerpunkter ej är påverkade av behandlingen eller att dolometern är fel 

redskap att använda vid utvärdering av denna behandlingsmetod (17).    

 

Torelli et al. kom fram till att efter den sjukgymnastiska behandlingen var avslutad hade 

försökspersonerna signifikant lägre huvudvärksfrekvens. Smärtintensiteten och durationen var 

oförändrad genom studien. Analgetika konsumtionen var oförändrad under behandlingens 

gång men hade en signifikant minskning vid uppföljningen efter tolv veckor (18).   

 

Hammill et al. fann att huvudvärksfrekvensen var signifikant förbättrad både vid 

behandlingens avslutning samt vid uppföljningen. Huvudvärks durationen hade ej förbättrats 

vid behandlings periodens slut och ej heller vid uppföljningen. Huvudvärksintensiteten 

förbättrades ej vare sig vid behandlings periodens slut eller vid uppföljningen. Eftersom 

huvudvärksfrekvensen förbättrades signifikant både direkt efter behandlingen samt efter tolv 

månader så är detta en god behandlingsform för att minska huvudvärksfrekvensen (16).  

 

Grunnet-Nilsson et al. fann i sitt resultat efter den kombinerade sjukgymnastiska 

behandlingen med spinal manipulation, att försökspersonerna hade mindre smärta, lägre 
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smärtfrekvens och en minskad analgetikakonsumtion. Det kunde inte dokumenteras någon 

signifikant skillnad i förbättringen (5).   

 

Resultatet av Quinn et al. undersökning blev att huvudvärksfrekvensen hade minskat 

signifikant. Smärtintensiteten minskade något men minskningen var ej signifikant. 

Huvudvärksdurationen minskade hos försökspersonerna men ej heller denna minskning var 

signifikant (10). 

 

En sammanfattning av behandlingsmetodernas effekt direkt efter avslutad behandling finns i 

tabell 3. 

 

Tabell 3.Behandlings resultat. 

 
Behandlingsmetod Smärtintensitet Huvudvärksfrekvens Analgetikakonsumtion 

Akupunktur  

(Hamp et al.) 

(+) (+) (+) 

Akupunktur 

(Karakurum et al.) 

++ ? ? 

Akupunktur 

(Karst et al.) 

0 0 0 

Akupunktur 

(White et al.) 

(+) (+) (+) 

Avslappning 

(Bussone et al.) 

(+) ? ? 

Avslappning 

(Grazzi et al.) 

(+) ? ? 

Avslappning 

(Hamp et al. 

(+) ++ ++ 

El-akupunktur 

(Xue et al.) 

(+) ++ ++ 

Kombinerad sjukgymnastik 

(manipulation, djup 

massage) 

(Grunnet-Nilsson et al.) 

(+) (+) (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätter på nästa sida. 
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Behandlingsmetod Smärtintensitet Huvudvärksfrekvens Analgetikakonsumtion 

Kombinerad sjukgymnastik 

(ergonomisk undervisning, 

fysisk träning, is terapi, 

massage, stretching och 

mobilisation av cervikalens 

facettleder) 

(Hammill et al.) 

0 ++ ? 

Kombinerad sjukgymnastik 

(TENS, massage, 

traktioner) 

(Stone et al.) 

(+) ? ? 

Kombinerad sjukgymnastik 

(massage, avslappning, 

stretching, undervisning, 

fysisk träning) 

(Torelli et al) 

0 ++ 0 

Kombinerad sjukgymnastik 

(massage, traktion, MET) 

(Quinn et al.) 

(+) ++ ? 

Massage 

(Puustjärvi et al.) 

++ ++ ? 

 

(+) = minskning eller förbättring, ++ = signifikant förbättring, 0 = oförändrat, ? = ej 

undersökt, - = försämring eller ökning. 

 

4.5 Bieffekter till behandlingsmetoden 
 

White et a. fann att två försökspersoner (en i placebogruppen och en i akupunkturgruppen) 

upplevde att huvudvärken hade förvärrats, fyra försökspersoner fick blåmärken efter nålen 

och en försöksperson fick smärta efter nålen (6). I Hamp et al. studie upplevde två 

försökspersoner i akupunkturgruppen trötthet som en bieffekt av behandlingen (3). Vid de 

övriga behandlingsmetoderna finns det ej beskrivet några oönskade bieffekter.  
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4.6 Mätmetoder 
 

4.6.1 Smärtdagbok 
 

White et al. lät båda grupper få en smärtdagbok tre veckor innan akupunkturbehandlingen 

startade. Denna dagbok fick de skriva i under hela behandlingens gång, tre veckor efter 

avslutad behandling samt i ytterligare en treveckors period som startade tre månader efter 

avslutad behandling då även en uppföljning ägde rum. I smärtdagboken skulle 

försökspersonerna skatta sin huvudvärk efter den visuella analoga skalan (VAS), analgetika 

konsumtion, antal dagar med spänningshuvudvärk samt dokumentera längden på 

huvudvärkssmärtan (6). 

 

Karst et al. försökspersoner uppmanades att föra en smärtdagbok i vilken de skulle anteckna 

analgetikakonsumtion, smärtintensitet enligt VAS, smärtlokalisation, hur länge huvudvärken 

höll i sig samt frekvens per månad. Utvärderingen skedde efter avslutad behandling med 

försökspersonernas smärtdagbok som underlag (19). 

 

Försökspersonerna i Karakurum et al. studie om dry-needle akupunktur, fick 15 dagar innan 

påbörjad behandling börja föra en smärtdagbok, där de dokumenterade smärtintensiteten och 

durationen (8). 

 

Grazzi et al. gav försökspersonerna en smärtdagbok fyra veckor innan 

avslappningsbehandlingen startade, där huvudvärkens skärpa skulle noteras varje timme efter 

en 5-skalig måttstock.  Efter tio behandlingstillfällen fick försökspersonerna skriva 

smärtdagbok under fyra veckors tid. Uppföljningar ägde rum efter 1, 3, 6, 9, 12 och 36 

månader efter avslutad behandling och inför varje uppföljning så instruerades 

försökspersonerna att skriva smärtdagbok i fyra veckor. Vid de första fem 

uppföljningstillfällena fick försökspersonerna en kort påminnelse om behandlingen om de 

själv vill det (2).  

 

Bussone et al. försökspersoner fick en smärtdagbok där de skulle anteckna sin smärtintensitet 

fyra veckor innan avslappningsbehandlingen med EMG startade. Under behandlingen, fyra 

veckor efter behandlingen, samt i fyra veckors perioder vid uppföljningarna som ägde rum tre, 

sex och tolv månader efter behandlingen avslutats (20). 
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I Torelli et al. undersökning om kombinerad sjukgymnastik fick båda grupper en 

smärtdagbok, innan behandlingen startade, där de skulle notera smärtintensiteten, duration 

och huvudvärksfrekvens. Båda grupper hade en uppföljning efter avslutad behandling samt 

tolv veckor efter avslutad behandling (18) 

 

Hammil et al. gav försökspersonerna tre veckor innan den kombinerade sjukgymnastiska 

behandlingen startade, en smärtdagbok där de skulle dokumentera huvudvärksfrekvensen, 

smärtdurationen samt smärtintensiteten på VAS. Uppföljning ägde rum tolv månader efter 

avslutad behandling och innan uppföljningen fick försökspersonerna anteckna sin frekvens, 

duration och intensitet i smärtdagboken (16). 

 

Försökspersonerna i Grunnet-Nilsson et al studie fick två veckor innan studien starta skriva 

smärt dagbok där smärtintensiteten enligt VAS, huvudvärksfrekvensen och 

analgetikakonsumtionen skulle dokumenteras. Smärtdagbok användes även en vecka, en 

månad, två månader och tre månader efter behandlingen var avslutad (5). 

 

Puustjärvi et al. lät försökspersonerna i sin studie om massage skatta sin smärtintensitet på 

VAS (14). Quinn et al. gav sina försökspersoner innan studien om kombinerad sjukgymnastik 

började, en smärtdagbok där de blev instruerade att skriva ner smärtintensiteten (VAS), 

huvudvärksfrekvensen samt huvudvärks durationen (10). 

 

4.6.2 Mätning av nackens rörlighet samt palpation 

 

Karakurum et al. mätte nackens rörlighet i alla riktningar på försökspersonerna innan 

behandlingen samt en palpation av nackmuskulaturen för att lokalisera muskelömhet vid 

triggerpunkter (8). Puustjärvi et al. mätte upp försökspersonernas nackrörlighet med hjälp av 

en myrin mätare två veckor innan massagebehandlingen startade. Vid uppföljningarna som 

ägde rum två veckor, tre månader och sex månader efter avslutad behandling gjordes samma 

mätning om (14). 

 
4.6.3 Skattning och frågeformulär 

 

Innan påbörjad akupunktur eller avslappning behandling fick försökspersonerna i Hamp et al. 

studie utvärdera sin huvudvärk genom att skatt sin upplevda smärta på en visuell analog skala 
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(VAS) (3). Stone et al. utvärderade sin studie om kombinerad sjukgymnastik som behandling 

av huvudvärk av spänningstyp genom att försökspersonerna innan påbörjad behandling fick 

skatta sin huvudvärksintensitet på en visuell analog skala (VAS) (17). Hamp et al. lät i sin 

studie om avslappning och akupunktur som behandling av spänningshuvudvärk hos 

ungdomar, försökspersonerna skatta sin frekvens av huvudvärken på en femgradig skala 

(dagligen, flera gånger i veckan, någon gång i veckan, 1-2 gånger i månaden och aldrig). Samt 

ange hur mycket analgetika de använde enligt en femgradig skala (dagligen, 3-4 gånger i 

veckan, 1-2 gånger i veckan, 1-2 gånger i månaden och aldrig). Försökspersonerna angav 

även hur stor skolfrånvaro de hade haft den senaste månaden beroende på sin 

spänningshuvudvärk. Som utvärdering användes även en sexskalig beteendevetenskaplig 

smärtskala (0=ingen värk till 5=mycket stark värk) (3). Puustjärvi et al. lät försökspersonerna 

i sin studie om massage skatta sin huvudvärksfrekvens två veckor innan behandlingen, vid 

avslutad behandling samt vid uppföljningarna (14). 

 

Xue et al. försökspersoner fick ett frågeformulär som de skulle fylla i innan studiens om el-

akupunkturs start, efter de fyra första veckorna, efter de fyra sista veckorna samt tre månader 

efter avslutad behandling då en uppföljning ägde rum. Frågorna i formuläret gällde 

huvudvärksfrekvensen, huvudvärks durationen samt smärtintensiteten som skattades enligt 

VAS. Utvärdering av studien gjordes även genom mätning av trycket i vissa muskler med 

hjälp av en algometer. Försökspersonerna fick även svara på frågor om deras livskvalitet (13).  

 

4.6.4 Mätning av smärttröskel 
 

Stone et al. använde för att testa behandlingsapparatens effektivitet på ett objektivt sätt över 

triggerpunkter användes fibromyalgi triggerpunkter som var erkända av The American 

collage of Reumatology. En standard dolometer användes för att mäta patientens smärttröskel 

på dessa triggerpunkter som var: vid occiput, nedre cervikalen, m. trapezius, m. supraspinatus, 

i tummen samt på överarmen (17). 

 

4.7 Evidensvärdet av effekten i studierna 
 

4.7.1 Studiernas vetenskaplighet 

 

White et al. studie rörande akupunktur som behandlingsmetod var randomiserad och 

kontrollerad och innehåll 50 försökspersoner som delades in två grupper. Försökspersonerna 
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erhöll riktig akupunktur medan försökspersonerna erhöll placebo (sham) akupunktur med 

hjälp av en cocktail pinne i en tub som pressades mot huden och roterades under 15 sekunder 

innan behandlaren bytte punkt. Placebo akupunkturen gavs på fyra standardiserade områden 

över huvud, nacke och skuldror och på en punkt individuellt utprövad på försökspersonen. 

Områden som inte behandlades med placebo akupunkturen var kända akupunkturpunkter och 

smärtande punkter. Efter att behandlingen avslutats fanns det inga signifikanta skillnader 

mellan de båda grupperna gällande huvudvärksfrekvens, smärtintensitet eller 

analgetikakonsumtion (6). 

 

Karst et al. genomförde en kontrollerad –och randomiserad studie rörande akupunktur som 

behandlingsmetod vid spänningshuvudvärk. 69 försökspersoner inkluderades i studien. 

Försökspersonerna delades in i två grupper varav en grupp fick äkta akupunktur och 

kontrollgruppen fick placebo akupunktur med hjälp av en nål som ej penetrerade huden. Den 

andra gruppen erhöll akupunktur med hud penetration. Båda grupper fick akupunkturen på 

samma punkter. Efter avslutad behandling fann författarna att båda grupper hade förbättrats 

lika mycket och det fanns ej någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna (19). 

 

Försökspersonerna i Karakurum et al. studie om akupunktur delades in i två grupper. Den ena 

gruppen fick riktig akupunktur medan den andra gruppen fick placebo akupunktur ytligt i 

huden. Placebo gruppen fick sin ytliga akupunktur på samma punkter som den grupp som fick 

riktig akupunktur. Båda grupper behandlades under fyra veckor, 30 minuter per gång. 

Karakurum fann ingen skillnad i förbättringen av smärtintensiteten och huvudvärksdurationen 

mellan den grupp som fått riktig akupunktur och kontrollgruppen. Muskelömheten och 

nackrörligheten hade förbättrats signifikant hos den grupp som hade fått riktig akupunktur 

medan förbättringen hos kontrollgruppen ej var signifikant (8). 

 

Studien som Bussone et al. utförde om avslappning med hjälp av EMG på ungdomar var 

kontrollerad –och randomiserad. Försökspersonerna delades in i två grupper varav en grupp 

fungerade som kontrollgrupp (10 fp) och fick placebo avslappning med EMG utan att få 

någon feedback från apparaten, medan den andra gruppen (20 fp) fick riktig avslappning med 

hjälp av EMG. Bussone et al. fann att båda grupper hade förbättrats. Dock hade den grupp 

som fått riktig avslappning med EMG förbättrats mer än kontrollgruppen men skillnaden var 

ej signifikant. Vid uppföljningarna hade båda grupper en lägre smärtintensitet än innan 

behandlingen men den grupp som erhållit riktig avslappning hade en lägre smärtintensitet än 

kontrollgruppen. Skillnaderna mellan de båda grupperna var ej signifikanta (20). 
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Studien som Hamp et al. utförde innehöll två grupper som fick två olika behandlingar, 

akupunktur och avslappning med information. Efter avslutad behandling fanns ingen 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna i deras smärtintensitet eller 

analgetikakonsumtion (3). 

 

Xue et al. studie om el-akupunktur innehöll två grupper. Grupp 1 fick under de fyra första 

veckorna el-akupunktur och under de sedan kommande fyra veckorna placebo el-akupunktur. 

Grupp 2 fick under de fyra första veckorna placebo el-akupunktur och under de senare fyra 

veckorna riktig el-akupunktur. Efter avslutad behandling hade båda grupper en signifikant 

lägre frekvens av spänningshuvudvärk. Huvudvärksdurationen var signifikant lägre hos den 

grupp som erhållit äkta el-akupunktur men en signifikant förbättring fanns ej hos 

kontrollgruppen. Smärtintensiteten, livskvaliteten och trycket i musklerna hade minskats hos 

båda grupper men minskningen var ej signifikant (13). 

 

Grunnet-Nilsson et al. utförde en studie om kombinerad sjukgymnastik som främst innehöll 

spinal ledmanipulation som behandling vid spänningshuvudvärk. Studien omfattade 75 

försökspersoner som delades in i två grupper. Grupp 1 fick ledmanipulation och 

kontrollgruppen erhöll en placebo laser behandling. Efter avslutad behandling fann inte 

Grunnet- Nilsson et al. några skillnader mellan de båda gruppernas förbättring (5).  

 

I studien om massage av Puustjärvi et al. och kombinerad sjukgymnastik av Quinn et al. 

saknas kontrollgrupper. I studien av Puustjärvi et al. medverkade 21 försökspersoner och i 

studien av Quinn et al. medverkade tio försökspersoner (10, 14). Grazzi et al. studie om 

avslappning med hjälp av EMG saknade kontrollgrupp (2). Stone et al. och Hammil et al. 

undersökningar om kombinerad sjukgymnastik vid spänningshuvudvärk saknar kontrollgrupp 

(16, 17).  

 

Torelli et al. genomförde en undersökning rörande kombinerad sjukgymnastik som 

behandling vid spänningshuvudvärk. 50 försökspersoner delades in i två grupper, varav grupp 

1 fick behandling under åtta veckors tid och grupp 2 fungerade som kontrollgrupp. Efter 

avslutad behandling erhöll grupp 2 samma behandling som grupp 1 fått. Båda grupper hade 

efter avslutad behandling en signifikant lägre frekvens av huvudvärk (18). 
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4.7.2 Evidensvärdering enligt SBU  
 
 

Stark evidens för att akupunktur ger en behandlingseffekt på smärtintensiteten eftersom det 

finns överensstämmande fynd i flera studier som är kontrollerade och randomiserade studier 

av hög kvalitet. Begränsad evidens för att akupunktur är en bra effekt på 

huvudvärksfrekvensen och analgetikakonsumtionen vid spänningshuvudvärk, eftersom det 

finns överensstämmande fynd i en kontrollerad randomiserad studie av hög kvalitet. Ingen 

evidens finns för att akupunktur har någon effekt vid sjukfrånvaro (3, 6, 8, 17, 19). 

 

Måttlig evidens för att avslappning har inverkar på smärtintensiteten då överensstämmande 

fynd påträffats i två kontrollerade randomiserade studier av låg kvalitet. Begränsad evidens 

för att avslappning som behandlingsmetod har en god effekt på huvudvärksfrekvensen och 

analgetika konsumtionen då detta grundas på en studie av låg kvalitet (2, 3, 15, 20). 

 

Begränsad evidens för att el-akupunktur inverkar på smärtintensiteten, huvudvärksfrekvensen 

och analgetikakonsumtionen då positiva fynd endast påträffats i en randomiserad –och 

kontrollerad studie. Inga uppgifter finns om sjukfrånvaro (13, 15). 

 

Begränsad evidens för att kombinerad sjukgymnastik har en god behandlingseffekt vid 

spänningshuvudvärk, då en randomiserad –och kontrollerad studie visar en förbättring av 

smärtintensiteten. Begränsad evidens för att kombinerad sjukgymnastik påverkar 

huvudvärksfrekvensen då en studie visar en signifikant förbättring av huvudvärksfrekvensen. 

Begränsad evidens för att kombinerad sjukgymnastik inte har någon inverkan på 

analgetikakonsumtionen och sjukfrånvaron, då en studie rapporterar detta (15, 16, 17, 18).  

 

Begränsad evidens för att kombinerad sjukgymnastik som främst innehåller spinal 

manipulation inte har större behandlingseffekt på smärtintensitet, huvudvärksfrekvens och 

analgetikakonsumtion än kontrollgruppen då detta finns beskrivet i en studie (5, 15). 

 

Ingen evidens för att massage har en behandlingseffekt på smärtintensiteten och 

huvudvärksfrekvensen då studien varken är randomiserade eller kontrollerade. Uppgifter om 

analgetikakonsumtion och sjukfrånvaro saknas (10, 14, 15).  
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5. DISKUSSION 
 

Litteratursökningen resulterade i endast tretton studier eftersom många studier som är gjorda 

om sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid huvudvärk innehåller blandade grupper med 

olika sjukdomsdiagnoser och dessa studier exkluderades då jag ville koncentrera mig på de 

studier som behandlade personer med spänningshuvudvärk. Trots att litteratursökningen 

resulterade i så få studier så bedömer jag ändå att en litteratur studie är en bra metod för att 

svara på mina frågeställningar. 

 

Fem stycken sjukgymnastiska behandlingsmetoder beskrivs i den litteratur som använts i 

denna studie. Dessa var akupunktur, avslappning, el-akupunktur, massage samt kombinerad 

sjukgymnastik vilket innehöll TENS, massage, traktion, avslappning, stretching, 

undervisning, information, kyla, fysisk träning samt mobilisation och manipulation i 

cervikalen (2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19. 20). I alla studier så hade den riktiga 

behandlingen eller placebo behandlingen gott resultat vilket tyder på att det är viktigt för en 

person som lider av spänningshuvudvärk att uppmärksammas och få en behandling. 

Placebogruppen förbättring kan även bero på att försökspersonerna är med i en studie, vilket 

kan få behandlingsresultatet att förbättras för att försökspersonerna vill bli så friska och 

botade som möjligt för att ge studien ett gott resultat  

 

 Den behandlingsmetod som har gett bäst resultat på smärtintensiteten är akupunktur som 

enligt SBU´s evidenskriterier hade hög evidens för behandlingseffekt (3, 6, 8, 15, 19). 

Avslappning hade måttlig evidens vid tillbakagång av smärtintensiteten (2, 3, 15, 20). 

Kombinerad sjukgymnastik hade bäst effekt vid minskning av huvudvärksfrekvens då den 

enligt SBU´s kriterier hade måttlig evidens. Kombinerad sjukgymnastik med manipulation 

och djup massage hamnade en begränsad evidensnivå (5, 10, 15, 16, 17, 18). I studien om el-

akupunktur så var behandlingsresultaten väldigt bra, tyvärr så hittade jag endast en artikel om 

denna behandlingsmetod och därför blir evidens nivån endast begränsad evidens (13, 15). 

Även massage som behandlingsmetod vid spänningshuvudvärk visade upp goda 

behandlingsresultat men eftersom undersökningen ej var kontrollerade –och randomiserade 

och av väldigt låg kvalitet så erhåller denna behandlingsmetod ingen evidens enligt SBU´s 

evidenskriterier (14. 15). Kanske skulle den bästa behandlingsmetoden vara att kombinera 

olika behandlingar som har högt evidensvärde. Det hade varit bra om det fanns mera 

forskning gjort på enbart spänningshuvudvärk då det är den vanligaste formen av huvudvärk. 

Speciellt bra tycker jag att det vore om det gjordes mer forskning på analgetika konsumtionen 
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eftersom den traditionella symtomatiska analgetika behandlingen kan ge bieffekter. Och gärna 

forskning som har samma behandlings intervall, utvärdering och uppföljning så att det blir 

lättare att jämföra de olika behandlingsmetoderna.  

 

Författaren saknar i denna litteraturstudie studier som undersöker effekten av fysisk träning i 

form av allmän motion och basal kroppskännedom vid behandling av spänningshuvudvärk. 

Fysisk träning beskrivs i en studie men effekten av träningen resovisas ej separat. Då fysisk 

träning och basal kroppskännedom används inom den svenska sjukgymnastiken hade det varit 

intressant om det hade funnits någon forskning om dessa behandlingsmetoder. 

 

Akupunktur visade sig i denna litteraturstudie vara den behandlingsmetod vid 

spänningshuvudvärk som erhöll högst evidensvärdering (3, 6, 8, 15, 19). Men eftersom det 

även var det behandlingsmetod som var mest studerad så hade det varit intressant om det 

funnits lika mycket material om de övriga behandlingsmetoderna.  

 
Bieffekter som rapporterades i studien var väldigt få. Det var endast akupunkturbehandlingen 

som gav bieffekter i form av blåmärken, trötthet, nålsmärta och en försöksperson som fick 

förvärrade huvudvärkssymtom (3, 6). Det är positivt att sjukgymnastiska behandlingsmetoder 

ger få bieffekter, då det kan användas som orsak till att pröva sjukgymnastik istället för 

analgetika behandling.  

 

Behandlingarnas upplägg skilde dig en del mellan de olika studierna. Men det flesta 

behandlingsmetoderna verkar användas två gånger i veckan under fyra till fem veckor vilket 

är en vanlig behandlingsserie inom primärvården. Författaren till detta arbete tycker att det är 

bra att studierna testar behandlingsmetoderna under en tidsintervall som är lätt att omvandla 

till det kliniska sjukgymnast arbetet.   

 

Mätmetoderna som har använts i de flesta undersökningarna har varit användning av 

smärtdagbok där försökspersonerna har fått anteckna olika kriterier för olika studier (2, 5, 6, 

8, 10, 16, 18, 19, 20). Författaren till denna litteraturstudie tycker att detta är ett bra sätt att 

utvärdera studiernas effekt och det ger även försökspersonerna en större insikt i hur deras 

smärta förändras. Andra mätmetoder som användes i studierna var dolometer, nackrörlighet 

med myrinmätare, smärtkänslighet på triggerpunkter med mera. Dessa mätmetoder skilde från 

olika studier och blir därför svåra att jämföra. Därför valde författaren till denna 

litteraturstudie ut fyra behandlingseffekter att jämföra. Vissa av studierna som är med i denna 
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litteraturstudie saknar helt uppföljning och vissa studier hade uppföljningar upp till tre år efter 

avslutad behandling. Därför har författaren valt att jämföra resultaten direkt efter avslutad 

behandling. Men långtidsuppföljningarna efter avslappningsbehandlingen med hjälp av EMG 

visar en signifikant minskning av smärtintensiteten (2, 20).      

 

Resultatet i detta arbete kan ha en betydelse för sjukgymnaster genom att det ger dem en hjälp 

att välja behandlingsmetod vid behandling av spänningshuvudvärk. Eller kanske göra en egen 

kombination av de olika behandlingarna. 

 

5.1 Slutsats 

 

Denna litteraturstudie fann fem olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid 

spänningshuvudvärk. Den behandlingsmetod som har det högsta evidensvärdet vid 

behandling av spänningshuvudvärk är akupunktur. Den visar även avslappning har ett måttligt 

evidensvärde för att minska smärtintensiteten, kombinerad sjukgymnastik har ett begränsat 

evidensvärde i minskandet av huvudvärksfrekvensen och analgetikakonsumtionen. 

Litteraturstudien visat också att dessa behandlingsmetoder gav få bieffekter. Den enda 

behandlingsmetod som gav oönskade effekter var akupunktur. Detta är bra att veta för 

sjukgymnaster som arbetar med denna diagnos. 
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