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Abstract 

Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva triggerpunkter och kan därmed kallas 

triggerpunktrelaterad smärta. Triggerpunkter är hyperirretabla områden i muskelvävnad som 

karaktäriseras av att patienten hoppar till vid palpation. De förekommer vanligen bland 

människor med stillasittande yrken. Akupunkturbehandling vid triggerpunktsrelaterad smärta 

har visat positiva effekter och detsamma gäller för ultraljudsbehandling. Syftet med denna 

studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter ultraljud och akupunktur har vid 

triggerpunktrelaterad smärta. Studien utfördes som en litteraturöversikt med granskning och 

bedömning av interventionsstudier. Både ultraljud och akupunktur visade positiva effekter i 

förhållande till kontrollbehandling och placebobehandling. Bland akupunkturartiklarna var 

studiernas resultat mer entydliga än ultraljudsartiklarna. Evidensläget för båda 

behandlingsmetoderna blev otillräckligt vetenskapligt underlag eller begränsat vetenskapligt 

underlag, vilket kan återföras till bristen på studier och dess kvalitet. Det vore angeläget med 

fler metodologiskt högkvalitativa och enhetliga studier.  

 

Nyckelord: akupunktur, myofasciellt smärtsyndrom, triggerpunkter, triggerpunktrelaterad 

smärta, ultraljud. 
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Myofasciellt smärtsyndrom (MFS) orsakas av aktiva triggerpunkter (TP) och kan därav 

kallas triggerpunktrelaterad smärta (TPRS). En TP är ett hyperirritabelt område som 

återfinns i muskuloskeletal vävnad. Denna punkt är sammankopplad med en kännbar öm 

knöl som sitter i ett spänt band. Dessa punkter är lokaliserade över hela kroppen där varje 

punkt har ett refererat smärtområde. TP karaktäriseras av en reaktion där patienten hoppar 

till även kallat "jumping sign" vid palpation av punkten. Om det även strålar ut i punktens 

smärtområde och denna smärta är identisk med den patienten söker för talar man om en 

aktiv TP. Latent TP är den andra formen. Skillnaden mellan aktiv och latent TP är att vid 

latent har patienten inte smärta i punktens smärtområde, men kan känna smärta vid 

palpation (Travell & Simmons, 1999). Andra sätt att identifiera och stärka TP – 

diagnosen är genom magnetresonanstomografi (Chen, Bensamoun, Basford, Thompson, 

& An, 2007) eller genom sonografi (Ariji et al. 2004).  

 
TP har under historiens gång haft olika benämningar. En av de första att beskriva detta 

tillstånd var den tyske anatomen Froriep som 1843 lade fram sin teori om extremt ömma 

palperbara band som genererade mycket smärta. År 1900 lades en teori fram om 

muskulär reumatism som även omfattade smärta som härleds till ömma punkter. Andra 

benämningar för samma symtom har varit fibrositis. Den första att sammanföra detta 

tillstånd med muskulära kontraktionsmekanismer som orsaken till de spända banden var 

Schade. Det gjordes senare också upp scheman över hur olika muskler har olika 

karaktäristiska smärtmönster. 1952 publicerades Travell & Rinzler kartläggning av 

smärtmönster från TP i 32 olika muskler som används i kliniskt arbete än idag. Travell 

publicerade under sin verksamma tid över 40 rapporter som slutligen mynnade ut i boken 

Myofacial Pain and Dysfunction-The Trigger Point Manual. (Travell & Simmons, 1999). 

 

Vad gäller andelen personer i Sverige med värk i axlar och skuldra år 1991 så uppgick 

siffran till 24,6 % för män och 26,8% för kvinnor i åldrarna 18-75 år. 10 år senare gjordes 

en ny undersökning där 49.0 %  av kvinnorna och 33,3 % av männen mellan åldrarna 16-

84 hade liknande besvär (Statistiska centralbyrån, 2002). En studie undersökte 

förekomsten av MFS bland ungdomar (12-19 år) i Sverige. Av de 28,899 deltagarna 

rapporterades 4,2 % med MFS i käkleden (Nilsson, 2007). En undersökning från USA 
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ville se hur stor andel av patienter som klagat över smärta som hade TPRS. Närmare en 

tredjedel av de 54 tillfrågade kunde diagnostiseras med TPRS (Skootsky, Jaeger & Oye, 

1989) . MFS är vanligt förekommande bland personer med monotona stillasittande yrken 

(Kaergaard & Andersen, 2000; Kaergaard, Andersen, Mikkelsen & Rasmussen, 2000; 

Treaster, Marras, Burr, Hart & Sheedy, 2006).  

 

Det finns många olika behandlingsformer vid TPRS. Inom medicinen tillämpas 

injektionsbehandlingar med lokal-anestesi. Akupunktur och ultraljud är några av de 

behandlingar som tillämpas kliniskt inom sjukgymnastik vid TPRS (Cummings & 

Baldry, 2007).   

 

Det finns hypoteser om att det efter ett mindre trauma eller långvarig statisk belastning 

kan kvarstå långvariga kontraktioner i en muskel. För att dessa ska upphöra krävs det 

kalciumtillförsel, men även energi. Vid en sådan kvarvarande kontraktion minskar 

cirkulationen och detta tillstånd leder till minskad energitillförsel, vilket skapar en ond 

cirkel som förvärrar tillståndet i muskeln och ger en TP. Denna teori anses styrkas av att 

man har funnit tecken på nedsatt cirkulation i aktiva TP. Syftet med akupunktur är därför 

ökad cirkulation i området som ska medverka till att lösa upp kontraktionen och därmed 

värken (Carlsson, 1992). 

 

Enligt Cummings & White (2001) är akupunktur på TP en betydande behandlingsform 

med god effekt vid MFS. En studie som gjordes om MFS i käkmuskulatur visade att 

akupunktur hade smärtreducerande effekt (Goddard, Karibe, Mcneill & Villafourte, 

2002).  Ga, Choi, Park & Yoon (2007) visade att akupunktur hade både smärtreducerande 

effekt och gav förbättrat rörelseomfång i cervikalcolumna hos patienter med MFS i 

nacken. 

 

Ultraljud började användas av sjukgymnaster på 50-talet för att behandla 

muskeloskeletala besvär utifrån teorin att ultraljud skulle öka cellmembranens 

genomtränglighet och därigenom främja läkningsprocessen (Herbert, Jamtvedt, Mead & 

Hage, 2005).  
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Ultraljud används idag i stor omfattning runt om i världen bland sjukgymnaster för att 

behandla muskuloskeletala besvär (Roebroeck, Dekker & Oostendorp, 1998; Lindsay, 

Dearness & McGinley, 1995; Ter Haar, Dyson & Oakley, 1985). Ultraljud har värmande 

och mekanisk verkan på behandlad vävnad, som resulterar i ökad lokal metabolism, 

cirkulation och förmåga att återbilda skadad vävnad (Maxwell, 1992). Kraftig statisk 

ultraljudsbehandling där terapeuten håller applikatorn på samma ställe till patientens 

smärtgräns har visats lösa upp aktiva TP (Majlesi & Ünalan, 2004). 

 

TPRS är ett tillstånd som kan existera hos patienter som konsulterar sjukgymnast. Trots 

detta är det en åkomma som inte ingår i sjukgymnastutbildningen på Luleå Tekniska 

Universitet. Syftet med denna litteraturstudie är att få en fördjupad kunskap i detta ämne 

och få en aktuell bild av evidensläget.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter behandling med 

ultraljud och akupunktur har vid triggerpunktrelaterad smärta. 

 

Vilka dokumenterade effekter har resp. behandlingsmetod? 

Vilken evidens finns för resp. behandlingsmetod?  

 

3. Metod  
Frågeställningarna besvarades genom att göra en litteraturstudie som baserades på artiklar 

och litteratur. Artiklarna söktes på internetbaserade sökmotorerna Pubmed, CinAhl och 

Amed. Sökningarna gjordes 7/2-08 - 14/2-08. Facklitteratur till studien söktes på  Luleå 

Universitetsbiblioteket.  

 

3.1 Inklusion-/exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för artiklarna till denna studie var att de skulle behandla akupunktur  

och ultraljud vid TPRS el. MFS som skulle vara lokaliserade i nacke, skuldra, ländrygg 

eller käkled. Sökningarna i Pubmed begränsades med att studierna skulle vara 

”randomized controlled trials” (RCT). Artiklarna skulle vara publicerade på svenska eller 

engelska under tidsintervallet 1992-2007. Sökningarna i Cinahl & Amed gjordes med 

liknande begränsningar. Det som skiljde sökningarna från Pubmed var att ”peer 

reviewed”och ”evidens based” som motsvarar ”RCT” i dessa sökmotorer användes 

istället för ”RCT”. Studier gjorda på djur eller studier som behandlade tenderpoints och 

TP i extremiteter exkluderades.  
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3.2 Artikelinsamling 
Sökningen efter artiklar gjordes på samtliga sökmotorer först utan begränsningar för att 

granska och se om det fanns relevanta artiklar bland träffarna som av någon anledning 

sorterades bort vid sökning med begränsning. Efter varje sökning sparades samtliga 

relevanta artiklar för att kunna exkludera dem i kommande sökningar så att endast nya 

artiklar tillkom. Sökningarna på samtliga sökmotorer utan begränsningar gav 226 träffar 

och med begränsningar totalt 110 träffar. Sökordskonstellationer och träffar redovisas i 

tabell 1 och tabell 2. Efter granskning av träffarna kunde det konstateras att en stor del 

var dubbletter och artiklar som inte behandlade relevant fakta. Slutligen var det 14 

relevanta artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna, dessa redovisas i tabell 3. 

 

 
Tabell 1. Sökmetodik vid insamling av akupunkturartiklar 

Sökordskombinationer: Pubmed Cinahl Amed 
1. Myofascial Pain 
Syndrome (MeSH) AND 
Acupuncture 
Therapy(MeSH) 

• 80 träffar utan 
begränsningar 

• 18 träffar med 
begränsningar 

• Sammanlagt 8 st 
relevanta 

• 46 träffar utan 
begränsningar 

• 13 träffar med 
begränsningar 

• 0 träffar  

• Sammanlagt 2 relevanta 
som fanns med i Pubmed 

2. Myofascial Pain 
Syndrome AND 
Acupuncture Therapy 
OR "myofascial pain" 
acupuncture 

• 21 träffar utan 
begränsningar  

• 21  träffar med 
begränsningar 

• Sammanlagt 0 
nytillkomna relevanta 

• 1 träff utan begränsningar 
• Sammanlagt 0 

nytillkomna relevanta 

• 1 träff 
• Sammanlagt 0 

nytillkomna relevanta 

3. Trigger point 
acupuncture 

• 52 träffar utan 
begränsningar 

• 63 träffar utan 
begränsningar 

• 12 träffar 

• 7 med begränsningar 
• Sammanlagt 0 

nytillkomna relevanta 

• 13 träffar med 
begränsningar 

• Sammanlagt 0 
nytillkomna relevanta 

 

• Sammanlagt 0 
nytillkomna relevanta 

Summa relevanta 
akupunktur artiklar: 

 
8 st 

 
0 st 

 
0 st 
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Tabell 2. Sökmetodik vid insamling av ultraljudartiklar 
Sökordskombinationer: Pubmed CinAhl Amed 
1.Myofascial Pain 
Syndrome AND 
ultrasound 

• 33 träffar utan 
begränsningar 

• 9 träffar med 
begränsningar 

• Sammanlagt 4 st relevanta 

• 10 träffar 
• Sammanlagt 1 

nytillkommen 
relevant 

• 0 träffar 

2.Myofascial Pain 
Syndrome AND 
ultrasonic 

• 38 träffar utan 
begränsningar  

• 8 träffar med 
begränsningar 

• Sammanlagt 0 
nytillkomna relevanta 

• 9 träffar 
• Sammanlagt 1 

nytillkommen 
relevant 

• 0 träffar 

3.Trigger point 
ultrasound OR trigger 
point ultrasonic  

• 2 träffar utan 
begränsningar 

• 2 träffar med 
begränsningar 

• Sammanlagt 0 
nytillkomna relevanta 

• 0 träffar • 0 träffar 

Summa relevanta 
ultraljud artiklar: 

4 st 2 st 0 st 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2. Inkluderade 
akupunkturartiklar= 8 st 
Birch & Jamison, (1998) 

Ceccherelli, Bordin, Gagliardi & 
Caravello, (2001) 

Ceccherelli, Rigoni,  Gagliardi & 
Ruzzante, (2002) 

Edwards & Knowles, (2003) 

Ga, Choi, Park & Yoon, (2007) 

Goddard, Karibe, Mcneill & 
Villafuerte, (2002) 

Shen & Goddard, (2007) 

Smith, Mosscrop, Davies,  Sloan 
& Al-Ani, (2006) 

Tabell 3.1. Inkluderade 
ultraljudartiklar = 6 st 
Esenyel, Caglar & Aldermir, (2000) 

Esenyel, Aldermir, Esra, Cem,  
Saliha & Gulis, (2007) 

Gam et al. (1998) 

Lee, Lin & Hong, (1997) 

Majlesi & Ünalan, (2004) 

Srbely & Dickey, (2007) 

3.3 Evidensförberedning 

Efter granskning och sammanställning av de inkluderade artiklarna kvalitetsgraderades de 

och betygsattes enligt den tiogradiga PEDro-scale (bilaga 1). Elva studier var redan 
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graderade enligt PEDro, de tre studier (Ga et al. 2007; Majlesi et al. 2004; Smith et al. 

2006) som inte var graderade bedömdes av författaren enligt samma skala.  

 

För att kunna fastställa evidensen enligt riktlinjer för Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) gjordes PEDro – poängen enligt Juhlin, Smeds–Isaksson & Tano–

Nordin (2006), till tregradig bevisvärdeskala enligt SBU (Se tabell 4). Detta gjordes för 

att kunna tillämpa SBU: s tregradiga bevisvärdeskala som underlag vid gradering av 

evidensstyrka (Britton, 2000) (Se tabell 5).  

 

Tabell 4. Omvärdering av PEDro – poäng  till bevisvärde enligt SBU. 

 PEDro-scale 
 

Bevisvärde enligt SBU 
0-3 

 
Lågt bevisvärde 

4-6 Medelhögt bevisvärde 
7-10 Högt bevisvärde   

 

 

Tabell 5. Gradering av evidensstyrka enligt SBU 

Evidensstyrka: Evidensstyrka 1 – 

Stark vetenskapligt 

underlag 

Evidensstyrka 2 – 

Måttligt starkt 

vetenskapligt 

underlag 

Evidensstyrka 3 – 

Begränsat 

vetenskapligt 

underlag 

Evidensstyrka 4 – 

Otillräckligt 

vetenskapligt 

underlag  

Krav: Minst 2 studier med 

högt bevisvärde eller 

god systematisk 

översikt 

1 studie med högt 

bevisvärde plus minst 

två med medelhögt 

bevisvärde 

Minst 2 studier med 

medelhögt bevisvärde 

Vetenskapligt 

underlag otillräckligt 

Förutsättningen för det angivna är att studierna pekar i samma riktning och att inget talar emot slutsatsen. Vid mindre 
divergenser kan styrkegraden sänkas.  
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4. Resultat 
 
4.1 Effekter av ultraljudsbehandling 
Ultraljudsbehandlingen gavs i samtliga artiklar på liknande sätt under liknade 

förutsättningar, förutom i studien av Majlesi et al. (2004) där behandlingen bestod av 

högintensiv ultraljudsbehandling till patientens smärttröskel. I samtliga studier förutom 1 

(Majlesi et al. 2004) gavs det som kallas konventionell ultraljud i behandlingssyfte, vilket 

innebar att behandlingen pågick i 5-15min med styrka 0,5-3,0 W/cm2.  I tre av studierna 

(Gam et al. 1998; Lee et al. 1997; Majlesi et al. 2004)  jämfördes ultraljudbehandling 

med placebobehandling som har getts med olika ultraljud metoder: antingen med mycket 

låg styrka eller ingen styrka. Andra typer av kontrollbehandlingar som förekom i 

studierna var injektion av lidocaine (Esenyel et al.2000) och elektroterapi (Lee et al. 

1997). Se tabell 6. 

 

Studierna visade motstridiga resultat gällande effekter av konventionell ultraljud. Två 

studier (Esenyel et al. 2000; Esenyel et al. 2007) påvisade signifikant minskning av 

smärta medan Gam et al. (1998) och Lee et al. (1997) inte såg några signifikanta effekter 

gällande smärta. Trycksmärtkänsligheten utvärderades av Esenyel et al. (2000), Srbely et 

al. (2007) och Lee et al. (1997). De två förstnämnda författarna fann signifikanta effekter 

medan Lee et al. (1997) inte kunde påvisa signifikanta effekter.  

Kraftig (hög styrka) ultraljudbehandling, där terapeuten höll applikatorn på TP samtidigt 

som intensiteten (W/cm2) höjdes till patientens smärttröskel utvärderades av Majlesi et al. 

(2004) och Esenyel et al. (2007), som ej kunde påvisa några signifikanta effekter på 

smärta, trycksmärtkänslighet och rörlighet. 

   



Tabell 6.1. Studier som utvärderar effekten av ultraljud vid MFS/TPRS.   
Deltagare Intervention Studie 

Kön/Antal       Ålder 
TP 

lokalisation 
Smärt 

duration BG KG 
Utvärderings 

variabel/instrument 
Signifikant effekt P Behandlings

period 
BG1 n = 36 BG2 n = 36 KG n = 30 

x =Medelvärde, BG=behandlingsgrupp , KG=kontrollgrupp, VAS=Visual Analog Scale, PTM=Pain Treshhold Measurement, TMAS=Taylor 
Manifest Anxiety Scale, BDI= Beck Depression Inventory, n=antal, S=Significant, NS=Non Significant, P=PEDro. 

 
 
 

Smärtintensitet – VAS 
 

S ( förbättring  hos 
BG1 & BG2 i 
förhållande till KG). 
 
NS (skillnad mellan 
BG1&BG2) 

4 Esenyel et al. 
(2000) 

Män= 38 av 
totalt 102 

M. Trapezius. 6 mån – 7 
år 

BG1=10 
behandlingar 

x =31 +

Trycksmärtkänslighet – 
PTM  
 

S (förbättring  hos BG1 
& BG2 i förhållande 
till KG) 
 
 
NS (skillnad mellan 
BG1&BG2) 

Rörelseomfång– 
Goniometer  
 

S (förbättring  hos BG1 
& BG2 i förhållande 
till KG) 
 
NS (skillnad  mellan 
G1&BG2) 
 

Oro/ångest – TMAS 
 

NS ( korrelation i 
förhållande till VAS, 
PTM & 
Rörelseomfång) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6,7 
år  Unilateralt, 

superiort  
Konventionell ultraljud-
behandling, nackstretchövningar 

TP injektioner av lidocaine,  Nackstretchöv
ningar   nackstretchövningar  

 BG2 & KG =  
 Framgår inte 
 
 
 
 
 

Depression - BDI NS (korrelation i 
förhållande till VAS, 
PTM & 
Rörelseomfång) 

BG1 n = 18  BG2 n = 18 BG3 n = 18 BG4 n = 18 KG n = 18 Esenyel et al. 
(2007) 

Män= 24 av 
totalt 90 

Mellan 25 – 40 
år 

M. Trapezius. Minst 6 
mån 

BG 3&4 =10 
behandlingar. 

Smärtintensitet - VAS S (förbättring i BG3 & 
BG4 efter 1 v och 1 
mån i 

3 
Unilateralt, 
superiort 

 Injektion av 
10 mikroliter 
Botulinum 
toxin – A 
(BTX-A),  
nackstrecthö
vningar 

Injektion av 1 
ml 0,5 % 
lidocaine,  
nackstretchövn
ingar 

Konventionell 
ultraljud-
behandling, 
nackstretch 

Hög styrka statisk 
smärttröskel ultraljud 
behandling, 
nackstretchövningar  

Nackstretchöv
ningar    BG1, 2 & 5 

=framgår ej 
 

förhållande till 
baseline. 

 
 

 övningar  S (skillnad mellan 
BG1, BG2 & BG3, 
BG4 

13 
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Tabell 6.2. Studier som utvärderar effekten av ultraljud vid MFS/TPRS 

 
 
 

x =Medelvärde, BG=behandlingsgrupp , KG=kontrollgrupp, VAS=Visual Analog Scale, PTM=Pain Treshhold Measurement, n=antal, 
S=Significant, NS=Non Significant, P=PEDro . 

BG1 n = framgår ej BG2  n = framgår ej BG3 n = framgår ej KG n = framgår ej Smärtintensitet – VAS 
 

NS

Trycksmärtkänslighet - 
PTM 
 

NS 

 

3

   
Lee et al. 
(1997) 

Män=12 av 
totalt 26 
 

x = 43,7 + 14,3 
år 

M. Trapezius. 
Uni/bilateralt. 
Superiort. 

Framgår ej 
Konventionell 
ultraljudbehandling 
på muskel med TP  

Elektroterapi på 
muskel med TP med 
frekvens på 50-100 
Hz under 6 min  

Kombination av 
elektroterapi och 
ultraljudbehandling 
under 6 min 

Placebo ulrtaljud-
behandling 

Framgår ej 

Rörelseomfång – 
Gonimeter  
 

NS 

 

 
 
 

BG1 n = 36 KG n =36 Smärtaintensitet – VAS  S (förbättring i förhållande 
till KG efter första och 
sista behandlingstillfälle) 

Majlesi et al. 
(2004) 

Män= 25 av 
totalt 72 
 

x = 33,7 + 11,7 
år 

M. Trapezius. 
Unilateralt. 
Superiort. 

0-2 v 
Hög – intensiv  statisk smärttröskel ulrtaljudbehandling , 
nackstretchövningar 
 

Konventionell  
Ultraljudbehandli
ng, nackstretch 
övningar 
  

Framgår ej 

Rörleseomfång – 
Goniometer 

S (förbättring i förhållande 
till KG efter första 
behandlingstillfället) 
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BG1 n = 22 KG n = 22 Srbely et al. 
(2007) 

Män= 22 av 
totalt 44 
 

x = 48 år 
Mellan 28 – 65 år  

M. Trapezius. 
Unilateralt. 

Framgår ej 
Konventionell ultraljudbehandling Placebo ultralljud- 

behandling 

1 behandling Trycksmärtkänslighet – 
PTM  
 

S (förbättring i förhållande 
till KG & baseline) 
 
NS( skillnad mellan BG1 & 
KG innan behandling) 

6 

Deltagare Intervention Studie 

Kön/Antal Ålder 

TP 
lokalisation 

Smärt 
duration 

BG KG 

Behandlings
period 

Utvärderings 
variabel/instrument 

Signifikant effekt P 

BG1 n = 20 BG2  n = 18  KG n = 18 Antal och typ av TP – 0-
3 skala  

S (förbättring BG1 & BG2 
i förhållande till KG) 

Smärtaintensitet – VAS  NS 

Funktion – VAS  
 

NS 

Gam  et al. 
(1998) 

Män=? av 
totalt 67 

Framgår ej 
 

Skuldra & 
nackregionen 

Minst 3 mån 
Konventionell ultraljudbehandling 
på TP , tvära friktioner över 
TP:erna., styrka & 
rörlighetsövningar för nacke & 
skuldra 

Placebo ultraljudbehandling  Ingen behandling 
2ggr / v i  
sammanlagt 4 
v 

Analgetisk användande NS 
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4.1.1 Evidenssammanställing – Ultraljud kontra annan behandling/typ 

av ultraljud 
Smärta 

Tre studier (Esenyel et al. 2000; Esenyel et al. 2007; Lee et al. 1997) utvärderade smärta. 

Esenyel et al. (2000) med medelhögt bevisvärde och Esenyel et al. (2007) med lågt 

bevisvärde visade att behandlingen gav en signifikant förbättring. Enligt SBU:s normer 

(tabell 5) innebär detta att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att behandla 

med ultraljud för att uppnå smärtreducering. 

 

Rörelseomfång 

Gällande förbättring av rörligheten så är det sammanlagt tre artiklar (Esenyel et al. 2000; 

Lee et al. 1997; Majlesi et al. 2004) som behandlar området. Majlesi et al. (2004) med 

högt bevisvärde och Esenyel et al. (2000) som har medelhögt bevisvärde kom fram till att 

behandlingen gav en signifikant förbättring av rörligheten. Enligt SBU:s normer (tabell 5) 

innebär detta att det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att behandla med 

ultraljud för att uppnå ett bättre rörelseomfång. 

 

Trycksmärtkänslighet 

Studier som utvärderade trycksmärtkänsligheten var Esenyel et al. (2000) med medelhögt 

bevisvärde och Lee et al. (1997) med lågt bevisvärde. Esenyel et al. (2000) redovisade en 

signifikant förbättring. Enligt SBU:s normer (tabell 5) innebär detta att det finns 

otillräckligt vetenskapligt underlag för att behandla med ultraljud i syfte att minska 

trycksmärtkänsligheten. 

 
 
4.1.2 Evidenssammanställning – Ultraljud kontra placebobehandling 
Smärta 

I de tre studier (Gam et al. 1998; Lee et al. 1997; Majlesi et al. 2004) som utvärderar 

smärta var det endast en studie (Majlesi et al. 2004) med högt bevisvärde där man 

konkluderade att behandlingen gav signifikant minskning av smärtan. Enligt SBU:s 

15 



normer (tabell 5) innebär detta att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att 

behandla med ultraljud för att uppnå smärtreducering. 

 

Rörelseomfång  

Lee et al. (1997) med lågt bevisvärde var ensam om att utvärdera rörelseomfång och kom 

fram till att behandlingen inte gav signifikant förbättring i jämförelse med 

placebobehandlingen. Enligt SBU:s normer (tabell 5) innebär detta att det finns 

otillräckligt vetenskapligt underlag för att behandla med ultraljud för att uppnå ett bättre 

rörelseomfång. 

 

Trycksmärtkänslighet 

Två studier behandlade trycksmärtkänsligheten varav en studie (Srbely et al. 2007) med 

medelhögt bevisvärde kom fram till att behandlingen gav signifikant förbättring och en 

studie (Lee et al. 1997) med lågt bevisvärde icke signifikanta effekter. Enligt SBU:s 

normer (tabell 5) innebär detta att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att 

behandla med ultraljud i syfte att minska trycksmärtkänsligheten. 

 

4.2 Effekter av akupunktur 
Akupunkturbehandlingarna gavs i sju av åtta studier enligt västerländska principer, d.v.s. 

på akupunktur- eller triggerpunkter för att behandla smärta med upprepade stimuleringar 

av nålen. Behandlingstiden för dessa studier varierade mellan 2,3 – 30 min och antalet 

behandlingar mellan 1 och 14 ggr. I den resterande studien (Birch et al. 1998) 

behandlades patienterna med japansk akupunktur där man inte stimulerade nålarna.  

 

I de sex studier som har angett akupunkturpunkterna framgick det att fyra av dessa (Birch 

et al. 1998; Ceccherelli et al. 2001; Ceccherelli et al. 2002; Goddard et al. 2002) använde 

både distala och lokala punkter i förhållande till smärtlokalisationen och en studie (Smith 

et al. 2006) endast på lokala punkter och en studie (Shen et al. 2007) endast på distala 

punkter. 
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Förekommande kontrollbehandlingar var: Non Steroid Anti Inflammatory Drug 

(NSAID), ytlig västerländsk akupunktur och injektion av Lidocaine. I de studier där 

placebobehandlingar gavs gjordes detta genom att nålarna sattes på irrelevanta punkter 

eller genom att få patienten att tro att nålen penetrerade huden. Samtliga studier 

utvärderade effekten av akupunktur på smärta. Andra variabler som utvärderades var: 

trycksmärtkänslighet, rörelseomfång, huvudvärk och depression.  

 

Samtliga studier förutom Shen et al. (2007) kom fram till signifikanta effekter gällande 

minskning av smärta. Två studier (Ga et al. 2007; Shen et al. 2007) påvisade signifikant 

minskning av trycksmärtkänsligheten efter akupunkturbehandling. De två studier (Shen et 

al. 2007; Smith et al. 2007) som utvärderat huvudvärk såg inte några signifikanta 

förbättringar efter behandlingsperioden. Vad gäller rörlighet kom Ga et al. (2007) fram 

till signifikant förbättring medan Smith et al. (2007) inte kunde påvisa signifikanta 

effekter.



 Tabell 7.1. Studier som utvärderar effekten av akupunktur vid MFS/TPRS.  

x =Medelvärde, BG=behandlingsgrupp , KG=kontrollgrupp, VAS=Visual Analog Scale, NSAID=Non Steriod Anti Inflammatory 
Drug,CPEQ=Comprehensive Pain EvaluationQuestionnaire, SF-MPQ=Short Form Mcgill Pain Questionnaire, MGPQ=Mcgill Pain 
Questionnaire, n=antal, S=Significant, NS=Non Significant, P=PEDro. 

Deltagare Intervention Signifikant effekt Studie 
Kön/Antal Ålder 

TP 
lokalisation 

Smärt 
duration BG KG 

Behandlings
period 

Utvärderings P 
variabel/instrument 

BG1 n = 15 BG2 n= 16 KG n= 15 CPEQ: 
Smärta - SF-MPQ 
 

 
S 

Birch et al.  Män=8 av 
totalt 46 

4 Nacke Minst 6 
mån 

14 beh/12 v x = 39,5 år 
 (1998) 

Smärtintensitet - Melzack 
 

S (förbättring i förhållande 
till BG2& KG) 

"Relevant" japansk akupunktur 
(ingen stimulering)  gavs med 
0,18mm nålar i 2 faser:  

"Irrelevant"(placebo) japansk 
akupunktur (ingen stimulering) 
gavs med 0,18mm nålar i 2 faser: 

NSAID  18-65 år 

 
¤Fas 1- punkterna: SI-3, BL-
62, GB-41 & TW-5 bilateralt, 
stickdjup 2-3mm, tid 10 min 

¤Fas 1- punkterna: LI-5, GB-42, 
TW-8 & ST-4 bilateralt, stickdjup 
2-3mm, tid 10 min. 

NS Tron på behandlingen  

¤Fas 2- punkterna GB-20, GB-
21, GB-12, BL-10, BL-11 & 
GV 14 bilateralt, stickdjup 2-
10mm, tid 10 min. 

¤Fas 2- punkterna BL-16, SI-9, 
LI-15 bilateralt, stickdjup 2-3mm, 
tid 10min. 

BG1 n=22 KG n=22 10 beh under 5 
v 

Smärta - MGPQ  S (förbättring i förhållande 
till baseline i BG1&KG) 

3 Skuldra Minst 3 
mån 

Ceccherelli 
et al. (2001) 

Män=29 av 
totalt 44 x = 56,1+

 

10,1 år 
 Västerländsk akupunktur med 0,3mm nålar på punkterna: SI-3, SI-9, 

LI-11, LI-15, TE-14, TE-15, & GV-14 unilateralt, stickdjup 25mm, 
stimulering i 30 sek/5min under totalt 20 min 

Ytlig Västerländsk 
akupunktur med 
0,3mm nålar på 
punkterna: SI-3, 
SI-9, LI-11, LI-15, 
TE-14, TE-15, & 
GV-14 unilateralt, 
stickdjup 4mm, 
stimulering i 30 
sek/5min under 
totalt 20 min 

40-65 år S (skillnad mellan BG1& 
KG) 

 

BG1 n= 21 KG n=21 6 8 beh under 6 v Smärta - MGPQ S (förbättring i förhållande 
till baseline i BG1&KG) 

Lumbalen Minst 3 
mån 

Ceccherelli 
et al. (2002) 

Män=30 av 
totalt 42 x =41,6+10,1 år 

 Västerländsk akupunktur med 0,3mm nålar på punkterna: extra 19, 
VG-6, GB-34, UB-54, UB-62 bilateralt + 4 TP, stickdjup 15mm, 
stimulering i 20sek/5min under totalt 20 min. 

Ytlig Västerländsk 
akupunktur med 
0,3mm nålar på 
punkterna: extra 
19, VG-6, GB-34, 
UB-54, UB-62 
bilateralt + 4 TP, 
stickdjup 2mm, 
stimulering i 
20sek/5min under 
totalt 20 min. 

30-50 år  S (skillnad mellan BG1& 
KG)  
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Tabell 7.2. Studier som utvärderar effekten av akupunktur vid MFS/TPRS.  

 
x =Medelvärde, BG=behandlingsgrupp, KG=kontrollgrupp, SF-MPQ=Short Form Mcgill Pain Questionnaire, VAS=Visual Analog Scale, 
PTM=Pain Treshhold Measurement, GDF-SF= Geriatric Depression Scale – Short Form, n=antal, S=Significant, NS=Non Significant, 
P=PEDro. 

 

Deltagare Intervention Studie 
Kön/Antal Ålder 

TP 
lokalisation 

Smärt 
duration BG KG 

Behandlings
period 

Utvärderings Signifikant effekt P 
variabel/instrument 

BG1 n=14 BG2 n=13 KG n=13 Smärta – SFMPQ  S( förbättring i förhållande 
till KG)  

Framgår ej Framgår ej 3 v Edwards et 
al. (2003) 

Män=12 av 
totalt 40  

6 x =56,3 år 
 Ytlig västerländsk akupunktur 

utan stimulering på TP med 
0,3mm nålar, stickdjup 4mm, 
tid 2,3-5,2 min, 
Stretchövningar för berörd 
muskel. 

Stretchingövningar för berörd 
muskel. 

Ingen behandling 
 Trycksmärtkänslighet – 

PTM  
S (förbättring i förhållande 
till baseline & BG2) 

BG1 n=18 KG  n=21 Smärtintensitet – VAS  S(i förhållande till baseline) 
NS(skillnad mellan 
BG1&KG) 

3 v 

Smärtintensitet – FACES S(i förhållande till baseline) 
NS(skillnad mellan 
BG1&KG) 

M. Trapezius. 
Bilateralt. 
Superiort. 

Minst 6 
mån 

Ga et al. 
(2007) 

Män=3 av 
totalt 39 

7 x =77,4+

Trycksmärtkänslighet – 
 0-3 skala 

S(i förhållande till baseline) 
NS(skillnad mellan 
BG1&KG) 

Rörelseomfång– 
Goniometer 

S(i förhållande till baseline) 
NS(skillnad mellan 
BG1&KG) 

 

7,9 år 
 63 – 91 år 

 Modifierad TP akupunktur , nackstretchövningar Injektion av 0,2 ml 
0,5 % lidocaine i 
lokaliserad aktiv 
TP uni/bilateralt 
på övre trapezius, 
nackstretchövning
ar 

 
 
 

Depression – GDS-SF  NS( i förhållande till 
baseline och skillnad mellan 
BG1&KG) 

BG1 n=10 KG n=8 6 1 behandling Smärta – VAS  S( i förhållande till baseline ) Käken Minst 3 
mån 

Goddard et 
al. (2002) 

Män=3 av 
totalt 18 x =34,9 år 

 NS(skillnad mellan 
BG1&KG) 

Västerländsk akupunktur med 4 nålar bilateralt på punkterna LI-4 och 
ST-6 på 10-30mm stickdjup och med 1 stimulering på 5 sek i mitten 
av den totalt 30 min långa behandlingen. 

Placebo 
akupunktur med 4 
nålar bilateralt på 
punkterna 1cm 
distalt om LI-4 
och 1cm dorsalt 
om ST-6 på 2-
4mm stickdjup och 
med 1 stimulering 
på 5 sek i mitten 
av den totalt 30 
min långa 
behandlingen 

22 -52 år  
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Tabell 7.3. Studier som utvärderar effekten av akupunktur vid MFS/TPRS.  

x =Medelvärde, BG=behandlingsgrup, KG=kontrollgrupp, NRS=Numeric Rating Scale, VAS=Visual Analog Scale, PTM=P in Treshhold 

Measurement, n=antal, S=Significant, NS=Non Significant, P=PEDro.

a

Deltagare Intervention Studie 
Kön/Antal Ålder 

TP 
lokalisation 

Smärt 
duration BG KG 

Behandlings
period 

Utvärderings 
variabel/instrument 

Signifikant effekt P 

BG1 n=9  KG n=6 Ansiktssmärta – NRS  NS(i förhållande till baseline 
och skillnad mellan 
BG1&KG) 

Huvudvärk – NRS NS(i förhållande till baseline 
och skillnad mellan 
BG1&KG) 

Nacksmärta – NRS  NS(i förhållande till baseline 
och skillnad mellan 
BG1&KG) 

Shen et al. 
(2007) 

Män=1 av 
totalt 14  
 

x =43,1+13,6 år Käken Minst 3 
mån Västerländsk akupunktur på punkten LI-4 på vänster hand genom en 

1cm tjock skumplatta som sätts över LI-4, med 1 stimulering på 5sek 
efter 5 min in i behandlingen som vara totalt i 15 min , stickdjup 10-
20mm 

Placebo  akupunktur 
på punkten 1cm 
dorsalt om LI-4 på 
vänster hand genom 
en 1cm tjock 
skumplatta som sätts 
1cm dorsalt om LI-4, 
med 1 stimulering 5 
min in i 
behandlingen som 
vara totalt i 15 min , 
stickdjup 0mm 

1 behandling 

Trycksmärtkänslighet - 
VAS 

S (förbättring i förhållande till 
baseline och skillnad mellan 
BG1& KG) 
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BG1 n=15 KG n=12 Funktion – VAS  S(förbättring i förhållande till 
baseline hos BG1) 

Smärta – VAS  
 

S(förbättring i förhållande till 
baseline hos BG1) 

Smärtutbredning – 
Smärtkarta  

S(förbättring i förhållande till 
baseline hos BG1) 

Rörelseomfång – 
Vernier style bite gauge 

NS(i förhållande till baseline) 

Muskelömhet – 
Palpation 

S(förbättring i förhållande till 
baseline hos BG1) 

Huvudvärk – Frågor NS(i förhållande till baseline) 
Käkdevaition – Mätning  NS(i förhållande till baseline) 

Smith  et al. 
(2007) 

Män=3 av 
totalt 27 
 

x =40,5+13,6 år 
 

Käken Minst 6 
mån Västerländsk akupunktur genom en tub som fästes på huden på 

punkten ST-7 bilateralt med 10sek stimulering var 5min under totalt 
20 min, stickdjup 6 – 12mm   

Placebo akupunktur 
genom en tub som 
fästes på huden på 
punkten ST-7 där en 
trubbig nål endast 
snuddar huden(ej 
penetration) med 10 
sek stimulering var 5 
min under totalt 20 
min. 

6 behandlingar 
under 3 v 

Ljud från käkleden – 
Stereostetoskop  

NS(i förhållande till baseline) 
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4.2.1 Evidenssammanställning – Akupunktur kontra annan behandling/typ av 

akupunktur 
 

Smärta 

Samtliga fyra studier (Ceccherelli et al. 2001; Ceccherelli et al. 2002; Edwards et al. 2003; Ga et 

al. 2007) som faller under denna kategori har utvärderat smärta. Dessa fyra kom fram till att 

akupunktur ger signifikanta effekter i förhållande till baseline varav Ceccherelli et al. (2001) och  

Ceccherelli et al. (2002) med lågt resp. medelhögt bevisvärde även påvisade signifikanta 

skillnader mellan studiegrupp och kontrollbehandling. Enligt SBU:s normer (tabell 5) innebär 

detta att det finns begränsat vetenskapligt underlag för att behandla med akupunktur för att uppnå 

smärtreducering. 

 

Rörelseomfång 

Ga et al. (2007) med högt bevisvärde studerade effekten av akupunktur gällande rörlighet i 

cervikalen i alla dess rörelseriktningar. Vid interventionens slut kunde det konstateras en 

signifikant förbättring av rörlighet i cervikalen i förhållande till baseline men ingen signifikant 

skillnad jämfört med kontrollbehandlingen. Enligt SBU:s normer (tabell 5) innebär detta att det 

finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att behandla med akupunktur för att uppnå ett bättre 

rörelseomfång. 

 

Trycksmärtkänslighet. 

De två studier som inom denna grupp utvärderade trycksmärtkänslighet var Ga et al. (2007) med 

högt bevisvärde och Edwards et al. (2003) med medelhögt bevisvärde. Båda påvisade en 

signifikant förbättring jämfört med baseline och Ga et al. (2007) visar även en signifikant skillnad 

mot kontrollbehandlingen. Enligt SBU:s normer (tabell 5) innebär detta att det finns otillräckligt 

vetenskapligt underlag för att behandla med akupunktur för att minska trycksmärtkänsligheten. 

 

4.2.2 Evidenssammanställning – Akupunktur kontra placebobehandling 
 

Smärta 

Alla fyra studier (Birch et al. 1998; Goddard et al. 2002; Shen et al. 2007; Smith et al. 2007) som 

jämförde akupunktur med placebobehandling utvärderade smärta. Birch et al. (1998) med 

medelhögt bevisvärde redovisade signifikanta effekter i förhållande till baseline och 

placebobehandling. Även Goddard et al. (2002) och Smith et al.(2007) med medelhögt resp. högt 
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bevisvärde påvisade signifikanta resultat i förhållande till baseline. Enligt SBU:s normer (tabell 

5) innebär detta att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att behandla med akupunktur 

för att uppnå smärtreducering. 

 

Rörelseomfång 

Smith et al. (2007) med högt bevisvärde, som utvärderade om akupunktur hade någon signifikant 

effekt gällande rörlighet i käken kunde inte konkludera detta. Enligt SBU:s normer (tabell 5) 

innebär detta att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att behandla med akupunktur för 

att uppnå ett bättre rörelseomfång. 

 

Trycksmärtkänslighet 

En studie inom denna grupp granskade trycksmärtkänslighet. Shen et al. (2007) med högt 

bevisvärde redovisade signifikanta effekter i förhållande till både baseline och 

placebobehandling. Enligt SBU:s normer (tabell 5) innebär detta att det finns otillräckligt 

vetenskapligt underlag för att behandla med akupunktur för att uppnå minskad 

trycksmärtkänslighet. 

 
 
4.3 Sammanfattning av Evidensstyrka 
Utifrån studiernas evidens gick det inte påstå att någon av behandlingsmetoderna i dagsläget har 

tillräckligt med vetenskapligt underlag. Sammantaget kan sägas att fler högkvalitativa RCT 

studier behövs.  
 
Tabell 8. Sammanfattning av evidensstyrka 
Variabel Ultraljud kontra 

annan 
behandling/typ av 
ultraljud 

Ultraljud kontra 
placebo 

Akupunktur kontra 
annan behandling/typ av 
akupunktur 

Akupunktur kontra 
placebo 

Evidensstyrka 3 – 
Begränsat 
vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt vetenskapligt 
underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Rörelseomfång 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 3 – 
Begränsat vetenskapligt 
underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Smärta 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt vetenskapligt 
underlag 

Evidensstyrka 4 – 
Otillräckligt 
vetenskapligt underlag 

Trycksmärtkänslighet 
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5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion  
 
Artiklarna som denna studie bygger på söktes på sökmotorerna Pubmed, Cinahl och Amed. Dessa 

sökmotorer inriktar sig på publikationer med medicinskt innehåll och bedömdes därför vara 

relevanta för denna studie.  

 

Sökningarna efter artiklar gjordes bl.a. med Medical Subject Headings (MeSH) – termer som 

fungerar som ett kontrollerat vokabulär som används för att skildra innehållet i en artikel (Alton 

& Eliasson, 2000). En sökning med sådana termer förutsätter att artiklarna är indexerade med 

aktuella MeSH – termer, annars faller de bort från träfflistan. För att få ett så litet bortfall som 

möjligt av relevanta artiklar gjordes även sökning med fritext. Både sökningarna med MeSH – 

termer och fritext gjordes med och utan begränsningar i form av att de skulle vara skrivna på 

engelska, svenska, RCT, under 1992 – 2007, återigen för att utesluta att relevanta artiklar fallit 

bort. RCT valdes för att det är ett kvalitetskriterium vilket kan bidra till att höja evidensresultatet 

och tidsintervallet för att behandla någorlunda aktuell forskning. Under granskning av samtliga 

träffar med eller utan begränsningar påträffades ingen studie som hade varit relevanta för att 

besvara frågeställningarna, men som inte kom med p.g.a. inklusionskriterierna. Ett 

inklusionkriterium var att TP skulle vara lokaliserad i nacke, skuldra, ländrygg eller käkled. Detta 

visade sig vara de kroppsdelar som hade studerats när det gäller akupunktur/ultraljud behandling 

vid TP, vilket gjorde att ingen studie exkluderades p.g.a. av att TP var lokaliserad i någon annan 

kroppsdel. Utifrån detta resonemang anser författaren att uppsatsen har gjorts enligt bästa möjliga 

metod. 

 

En svaghet i denna studie var att sökningen resulterade i så få relevanta artiklar, vilket gjorde att 

det inte kunde göras ytterligare inklusions-/exklusionskriterier för att precisera interventionerna 

och utvärderingsvariablerna för att kunna göra rättvisare bedömningar och dra slutsatser. Detta 

gjorde att subgrupperna inte var så kongruenta som författaren hade önskat. Exempelvis har 

interventionerna gjorts på olika kroppsdelar. Detta gör det svårt att jämföra behandlingarnas 

effekter på t.ex. rörlighet.  

 

De utvalda artiklarna graderades enligt PEDro – scale som är ett verktyg som används för att 

kvalitetsbestämma artiklar efter en 10-gradig skala. 11 av 14 var graderade. De tre återstående 

artiklarna graderades av författaren själv enligt en mall (bilaga 1) vilket kan ses som en felkälla 
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då författarens graderingar inte kontrollgraderades av en andra person för att se att resultaten av 

graderingarna överensstämde. Validiteten av omvärderingen av PEDro – poäng till SBU 

tregradiga bevisvärdeskala kan diskuteras då detta inte är en vedertagen metod för att kunna 

nyttja SBU evidensgraderingssystem utifrån PEDro – poäng. Den har använts vid tidigare 

examensarbeten och har vid dessa ansetts som tillförlitlig då den ställer höga krav på studiernas 

metodologiska kvalitet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Det kunde konstateras att både akupunktur och ultraljud hade signifikanta effekter vid mätning av 

smärta, rörelseomfång och trycksmärtkänslighet, och beroende på vilken variabel som 

utvärderades så skiftade den signifikanta effekten mellan behandlingarna. Akupunktur hade flest 

signifikanta effekter gällande smärta och ultraljud gällande rörelseomfång. Samma mönster sågs 

vid evidenssammanställning där akupunktur hade ett begränsat vetenskapligt underlag för 

behandling vid smärta, och ultraljud för behandling av minskat rörelseomfång. 

 

Det har tidigare nämnts att interventionerna var inkongruenta. Inom ultraljud fanns det t.ex.  inte 

någon intervention där behandlingarna var exakt lika varandra, när det gäller styrka, 

behandlingstid och behandlingsperiod. Även om de kunde likna varandra gjorde detta det ändå 

svårt att utvärdera ultraljud och dess effekter i allmänhet vid TPRS. Detsamma gäller för 

akupunkturbehandlingen där punkter och teknik skiljde mellan interventionerna. I akupunkturens 

fall var det mer förståligt då TP lokalisationen var avgörande för punktplacering. Detta hade 

kanske undvikits om tillgången till forskning varit större så att man kunnat välja ett område på 

kroppen att studera.  

 

Både bland akupunktur-och ultraljudstudierna förekom respektive behandling i kombination med 

annan behandling. Även om kombinationsbehandlingen gavs till kontrollgrupperna kan det aldrig 

med säkerhet påvisas att det är just ultraljud eller akupunktur som varit bidragande till en effekt 

om behandlingen har utförts i kombination med annan behandling. Ga et al. (2007) kombinerade 

studiegruppens och kontrollgruppens behandling med nackstretchövningar vilket kan ge ett 

missvisande resultat då stretchövningar kan användas som behandling vid TPRS (Travell & 

Simmons, 1999). Därför vore det angeläget med fler RCT studier med rena behandlingsgrupper 

och tydligare globala riktlinjer för forskningsdesign.  
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Två ultraljudstudier (Lee et al. 1997; Majlesi et al. 2004) beskrev ingen behandlingsperiod. Detta 

är en brist eftersom om syftet är att pröva den kliniska tillämpbarheten för en behandling så är det 

av vikt att ange hur ofta och hur länge behandlingen gjordes för att uppnå ett resultat. 

 

 

P.g.a. bristen på studier och deras ibland bristfälliga kvalitet blev evidensläget för denna 

litteraturgranskning otillräckligt i samtliga kategorier förutom två, rörelseomfång i förhållande till 

ultraljud kontra annan behandling/typ av ultraljud och smärta i förhållande till akupunktur kontra 

annan behandling/typ av akupunktur, där evidensstyrkan motsvarade en trea d.v.s. begränsat 

vetenskapligt underlag. Det vore angeläget med fler högkvalitativa studier för att kunna fastställa 

evidensen.  

 

I en översiktsstudie från 2004 (Huguenin, 2004) där evidensläget kring TPRS granskades 

konkluderades att akupunktur och ultraljud kan vara effektiva, men det finns för få studier för att 

kunna dra några slutsatser om vilken behandlingsmetod som är att föredra. Den tar även upp att 

problemet med att existerande studier är av så låg kvalité och diskuterar om det är av intresse att 

studera dessa. Detta är slutsatser som författaren delar med Huguenin (2004) och som han har 

blivit uppmärksammad om under skrivandet av denna studie. 

 

Det var svårt att dra någon slutsats om vilken behandlingsmetod som hade bäst effekt. Detta blev 

problematiskt när man började jämföra de signifikanta effekterna mellan behandlingsmetoderna. 

Båda metoderna hade signifikanta effekter men sådana. Problemet uppstår när man ska lägga 

värdering i resultatdelen om vilken effekt som bäst. Är det bättre att t.ex. få signifikant effekt 

gällande minskad smärta än ökat rörelseomfång? Slutsatsen av detta blev att det inte gick att 

avgöra vilken behandlingsmetod som hade bäst effekt. Författaren anser att signifikant effekt av 

smärtreducering är det viktigaste resultatet då smärta kan vara orsaken till den inskränkta 

rörligheten, och utifrån evidensläget är akupunktur att föredra framför ultraljud vid behandling 

för smärtreducering.  

 

5.3 Konklusion 
De signifikanta effekter som har påvisats av ultraljudbehandling vid MFS/TPRS är minskad 

smärta, större rörelseomfång och minskad trycksmärtkänslighet. Vid akupunktur påvisades 

signifikanta effekter när man utvärderade smärta, rörelseomfång och trycksmärtkänslighet. När 

det gäller evidensläget för behandling med akupunktur vid MFS/TPRS finns ett begränsat 
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vetenskapligt underlag för akupunktubehandlingar vid smärta i jämförelse med andra 

behandlingar. Samma evidensstyrka gäller för ultraljudsbehandlingar vid TPRS/MFS för ökat 

rörelseomfång i jämförelse med andra behandlingar/typer av ultraljud. Studiernas heterogenitet 

gällande interventionerna resulterade i att slutsatser om effekter inte kan ställas med säkerhet. Det 

vore angeläget med fler metodologiskt högkvalitativa och homogena studier.  

 

26 



 

6. Referenser 

 
Alton, V., & Eliasson, M. (2000). How to search for clinical answers on the Internet. 
Läkartidningen, 97, 4426-4434. 
 

Ariji, Y., Sakuma, S., Izumi, M., Sasaki, J., Kurita, K., Ogi, N., Nojiri, M., Nakagawa, M., 

Takenaka, M., Katsuse, S., & Ariji, SE. (2004). Ultrasonographic features of the masseter muscle 

in female patients with temporomandibular disorder associated with myofascial pain. Oral 

Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 98, 337-341.

 

Birch, S., & Jamison, R. (1998). Controlled Trials of Japanese Acupuncture for Chronic 

Myofascial Neck Pain: Assessment of Specific and Nonspecific Effects of Treatment. The 

Clinical Journal of Pain, 14, 248-255. 

 

Britton, M. (2000). Så graderas en studies vetenskapliga bevisvärde och slutsatsernas styrka. 
Läkartidningen, 97, 4414-4415. 
 

Ceccherelli, F., Bordin, M., Gagliardi, G., & Caravello, M. (2001). Comparison Between 

Superficial and Deep Acupuncture in the Treatment of the Shoulder’s Myofascial Pain: A 

Randomized and Controlled Study. Acupuncture & Electro-Therapeutics Researsch, 26, 229-238. 

 

Ceccherelli, F., Rigoni, MT., Gagliardi, G., & Ruzzante, L. (2002). Comparison of Superficial 

and Deep Acupuncture in the Treatment of Lumbar Myofascial Pain: A Double-Blind 

Randomized Controlled Study. The Clinical Journal of Pain,18, 149-153. 

 

Chen, Q., Bensamoun, S., Basford, JR., Thompson, JM., & An, KN. (2007). Identification and 

Quantification of Myofascial Taut Bands With Magnetic Resonance Elastography. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation, 88,1658-1661. 

 

Cummings, M., & Baldry, P. (2007). Regional myofascial pain: diagnosis and management. Best 

Practice and Research. Clinical Rheumatology, 21, 367-87. 

 

27 



Cummings, TM., & White, AR. (2001). Needling therapies in the management of myofascial 

trigger point pain: a systematic review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82, 

986-92. 

 

Edwards, J., & Knowles, N. (2003). Superficial Dry Needling and Active Stretching in the 

Treatment of Myofascial Pain-A Randomized Controlled Trial. Acupuncture in Medicine, 21, 80-

86. 

 

Esenyel, M., Caglar, N., & Aldermir, T. (2000). Treatment of Myofascial Pain. American Journal 

of Physical Medicine & Rehablilitation, 79, 48-52. 

 

Esenyel, M., Aldermir, T., Esra, G., Cem, ZE., Saliha, D., & Gulis, D. (2007). Myofascial pain 

syndrome: Efficacy of different therapies. Journal of Back Musculoskeletal Rehabilitation, 20, 

43-47.  

 

Ga, H., Choi, JH., Park, CH., & Yoon, HJ. (2007). Acupuncture needling versus lidocaine 

injection of trigger points in myofascial pain syndrome in elderly patients-a randomized trial. 

Acupuncture in Medicine, 25, 130-136. 

 

Gam, AN., Warming, S., Larsen, LH., Jensen, B., Hoydalsmo, O., Allon, I., Andersen, B., 

Gotzsche, NE., Petersen, M., & Mathiesen, B. (1998). Treatment of myofascial trigger-points 

with ultrasound combined with massage and exercise – a randomised controlled trial. Pain, 77, 

73-79.  

 

Goddard, G., Karibe, H., Mcneill, C., & Villafuerte, E. (2002). Acupuncture and placebo 

acupuncture reduce muscle pain in myofascial pain patients. Journal of orofacial pain, 16, 71-6. 

 

Herbert, R., Jamvedt, G., Mead, J & Hagen, KB. (2005). Practical Evidence-Based 

Physiotherapy. Kina: Elsevier Butterworth Heinemann. 

 

Huguenin, LK. (2004). Myofascial trigger points: the current evidence. Physical Therapy in 

Sport, 5, 2-12. 

 

28 



Juhlin, M., Smeds-Isaksson, Y., & Tano-Nordin, A. (2006). Effekter av 

helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion, balans och bentäthet: systematisk 

litteraturöversikt. Examensarbete. Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för 

sjukgymnastik. Luleå Tekniska Universitet. 

 

Kaergaard, A., & Andersen, JH. (2000). Musculoskeletal disorders of the neck and shoulders in 

female sewing machine operators: prevalence, incidence, and prognosis. Occupational and 

Environmental Medicine, 57, 528-534.  

 

Kaergaard, A., Andersen, JH., Rasmussen, K., & Mikkelsen, S. (2000). Identification of neck-

shoulder disorders in a 1 year follow-up study. Validation Of a questionnaire-based method. 

Pain, 86, 305-10.  

 

Lee, JC., Lin, DT., & Hong, CZ. (1997). The effectiveness of Simultaneous Thermotherapy with 

Ultrasound and Electrotherapy with combined AC and DC Current on the Immediate Pain Relief 

of Myofascial Trigger Points. Journal of Musculoskeletal Pain, 5, 81-90.    

 

Majlesi, J., & Ünalan, H. (2004). High-power pain threshold ultrasound technique in the 

treatment of active myofascial trigger points: a randomized, double-blind, case-control study. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85, 833-836. 

 

Maxwell, L. (1992). Therapeutic ultrasound: its effects on the cellular and molecular mechanisms 

of inflammation and repair. Physiotherapy 78, 421–426. 

 

Nilsson, IM. (2007). Reliability, validity, incidence and impact of temporomandibular pain 

disorders in adolescents. Swedish dental journal, 183, 7-86. 

 

Parsons, A., Breen, NE., Foster, L., Letley, T., Pincus, S., Vogel., & Underwood, M.  (2007). 

Prevalence and comparative troublesomeness by age of musculoskeletal pain in different body 

locations. Family Practice, 24, 308-16. 

 

PEDro-Scale 

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html 

29 

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html


2008-03-20 

 

Roebroeck, M.E., Dekker, J., & Oostendorp, RAB. (1998). The use of therapeutic ultrasound in 

physical therapy: practice patterns in Dutch primary health care. Physical Therapy, 78, 470–478.  

 

SBU 

http://sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Om-SBUs-metodergranskning/Evidensgradering/ 

2008-03-20 

 

Shen, YF., & Goddard, G. (2007). The Short-Term Effects of Acupuncture on Myofascial Pain 

Patients After Clenching. Pain Practice, 7, 256-264. 

 

Skootsky. SA, Jaeger, B & Oye, K. (1989). Prevalence of myofascial pain in general internal 

medicine practice. The Western Journal of Medicine 51, 157-60. 

 

Smith, P., Mosscrop, D., Davies, S., Sloan, P., & Al-Ani, Z. (2007). The efficacy of acupuncture 

in the treatment of temporomandibular joint myofascial pain:A randomized controlled trial. 

Journal of Dentistry, 35, 259-267.   

 

Socialstyrelsen. (2002). Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002. Stockholm: Ekonomi Print. 

 

Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/EB300B25-B8CB-4CE3-8F51-

CCEAA09E96D9/1285/2002462.pdf  

2008-01-05 

 

Srbely, JZ., & Dickey, JP. (2007). Randomized controlled study of the antiociceptive effect of 

ultrasound on trigger point sensitivity: novel applications in myofascial therapy. Clinical 

Rehabilitation, 21, 411-417. 

 

30 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/EB300B25-B8CB-4CE3-8F51-CCEAA09E96D9/1285/2002462.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/EB300B25-B8CB-4CE3-8F51-CCEAA09E96D9/1285/2002462.pdf
http://sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Om-SBUs-metodergranskning/Evidensgradering


Travell, JG., Simons, DG., & Simons, LS. (1999). Myofacial Pain and Dysfunction: The Trigger 

Point Manual. Volume 1. Upper Half of Body. Second edition. Baltimore: Williams & Wilkins.  

 

Ter Haar, G., Dyson, M., & Oakley, EM. (1985). The use of ultrasound by physiotherapists in 

Britain, 1985. Ultrasound in Medicine and Biology, 13, 659–663. 

 

Treaster, D., Marras, WS., Burr, D., Sheedy, JE., & Hart, D. (2006). Myofascial trigger point 

development from visual and postural stressors during computer work. Journal of 

Electromyography and Kinesiology, 16, 115-24.

31 



Bilaga 1. 
 
PEDro Scale  
 

1. eligibility criteria were specified no  yes  where: 

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

3. allocation was concealed  no  yes  where: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

  

 


