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Abstrakt 

Bakgrund: Akupunktur används frekvent som behandling mot smärta såväl som andra 

symptom exempelvis vid spänningshuvudvärk och migrän. Huvudvärk delas in i två 

kategorier: primär och sekundär huvudvärk. Exempel på primär huvudvärk är migrän och 

spänningshuvudvärk och exempel på sekundär huvudvärk är nackrelaterad huvudvärk. Fler 

kvinnor än män har spänningshuvudvärk samt migrän och det är vanligare desto högre 

utbildningsnivå individen har. Syfte: Syftet med studien var att kritiskt granska och 

sammanställa den vetenskapliga litteraturen gällande akupunkturens effekter på smärta och 

livskvalitet vid spänningshuvudvärk och migrän. Metod: En systematisk litteraturöversikt 

genomfördes där totalt 16 artiklar granskades vilka därefter poängsattes utifrån PEDro-scale. 

Därefter omvandlades poängen till ett bevisvärde enligt SBU för att sedan fastställa 

akupunkturbehandlingens evidensvärde. Resultat: Resultatet av litteraturstudien visar att det 

inte finns några signifikanta skillnader mellan akupunktur och shamakupunktur. Mot baslinjen 

finns evidens för att akupunktur är en fungerande behandlingsmetod. Det sammantagna 

evidensvärdet för akupunkturens effekter på smärta samt livskvalitet jämfört med 

kontrollgrupper är antingen motstridigt eller otillräckligt. Konklusion: Vid 

spänningshuvudvärk finns evidens för att akupunktur är en fungerande metod gällande 

smärtlindring jämfört med baslinjen vid direkt efter behandling upp till sex månader. Vid 

migrän finns evidens för att akupunktur är en fungerande metod gällande smärtlindring 

jämfört med kontrollgruppen direkt efter behandling och jämfört med baslinjen vid 

uppföljning efter tre till sex månader. Gällande livskvalitet är evidensen otillräcklig eller 

motstridig för både spänningshuvudvärk och migrän vid samtliga uppföljningar. 

 

Nyckelord: akupunktur, spänningshuvudvärk, migrän, smärta, livskvalitet, litteraturöversikt 
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1. Bakgrund 
Akupunkturbehandling ingår i traditionell kinesisk medicin (TCM) och är en terapeutisk 

metod som är mer än 2000 år gammal. Akupunktur används som behandling mot såväl smärta 

som andra symptom. Vid behandling av smärttillstånd som varat längre än tre månader 

infördes akupunktur 1984 i svensk sjukvård eftersom det då ansågs finnas tillräckligt med 

vetenskapligt stöd för metoden. 1993 togs de speciella författningarna avseende akupunktur 

bort, vilket medför att akupunktur får användas på samma premisser som andra metoder inom 

sjukvården och vid de tillstånd där det finns vetenskap och beprövad erfarenhet, till exempel 

spänningshuvudvärk och migrän [1].  

 

Specifika punkter på kroppen är mer innerverade av nervafferenter än andra punkter, dessa 

kallas för klassiska akupunkturpunkter [2]. Akupunktur innebär att ett instick i kroppen sker 

med tunna, vassa och sterila nålar på dessa punkter. Nålarna penetrerar huden och det 

underliggande muskellagret. En form av akupunktur är manuell akupunktur, där nålarna 

stimuleras på olika sätt, bland annat genom en rotation av nålen. En annan form av 

akupunktur är elakupunktur vilket innebär att nålarna stimuleras med elektricitet på 

frekvenser mellan 1-100 Hz. Elstimuleringen leder till att inåtgående nervändar som 

innerverar huden samt musklerna stimuleras [3].  

 

Det finns två former av akupunktur, analgetisk och terapeutisk akupunktur. Vid terapeutisk 

akupunktur är syftet att få en långvarig smärtlindring och effekterna ses oftast efter fyra till 

åtta behandlingar. Syftet med analgetisk akupunkturbehandling är däremot omedelbar och 

oerhört kraftfull smärtlindring. Främst är det elakupunktur som används vid den analgetiska 

akupunkturbehandlingen [4]. Behandlingen går ut på att patienten får en kraftfull, smärtsam 

och obehaglig känsla av akupunkturen med en smärtlindring som är snabbt debuterande men 

effekten är kortvarig efter stimuleringens slut [2].  

 

En känselsensation kan upplevas när akupunkturpunkten stimuleras, detta fenomen kallas för 

”deqi” och kan beskrivas som träningsvärk, ömhet, tyngd, domningar, myrkryp eller en 

elektrisk stöt. Akupunkturpunkten tros ha bäst effekt när deqi känslan är tydlig omedelbar och 

fortplantas långt ifrån nålsticket [5].  
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Ett ökat intresse för akupunktur sågs efter president Nixons resa till Kina 1971 då han 

bevittnade en operation där patienten fått smärtlindring genom akupunktur och blev därmed  

intresserad av dess verkningsmekansimer [6]. För att förklara de olika 

verkningsmekanismerna har det framställts olika hypoteser och förklaringsmodeller. Vid en 

akupunkturbehandling aktiveras de nedåtgående smärthämmande banorna och det kroppsegna 

morfinet samt serotonin och noradrenalin frisätts, vilket i sin tur leder till att smärtimpulser 

därefter hämmas att nå hjärnan. Denna hämning sker på ryggmärgsnivå och kan ge en 

smärtlindring för patienten i upp till åtta timmar [4, 7]. Gate-control teorin innebär att 

smärtstimuli aktiveras via A-delta och C-fibrer men också sensoriska A-beta fibrer. På 

ryggmärgsnivå hämmas A-delta och C-fibrerna av A-beta fibrerna som skickar in signaler på 

samma segment och därmed upplever patienten en smärtlindring. Denna teori förklarar endast 

smärtlindring under akupunkturstimuleringen [4, 8]. Long-term depression (LTD) är en 

förklaringsmekanism som går ut på att den synaptiska styrkan minskar i dorsalhornet. Detta 

skulle kunna omvända en central sensitisering och patienten blir mindre känslig för 

inkommande smärtsignaler. Denna modell kan ge smärtlindring för patienten i dagar upp till 

veckor [4]. Axonreflexen innebär att när en nål penetrerar huden sker en reflex som medför en 

lokalt ökad cirkulation samt frisättning av lokala endorfiner och neruropeptider som 

påskyndar läkningsprocessen. Vid akupunkturbehandling frisätts kroppens egna morfin som 

kallas oxytocin, vilket ger en långverkande stressreducering för patienten. Oxytocin har en 

påbyggnadseffekt som innebär att stressreduceringen byggs på allteftersom behandlingarna 

fortgår [4]. Eftersom det ännu inte fastställts vilka hypoteser om verkningsmekanismer som 

finns väcks det frågor om hur och på vilket sätt akupunkturbehandling har effekt samt vilka 

verkningsmekanismer som är de mest dominerande.  

 

Akupunktur är en relativt säker behandlingsmetod med låg risk för biverkningar då utövaren 

är kvalificerad med adekvat utbildning inom området [1, 8-11]. Exempel på biverkningar kan 

vara blåmärken, svimningsanfall [10], ett abnormt fysiologiskt svar som resulterar i en 

symptomatisk minskning av hjärtfrekvens och blodtrycksfall [8], dåsighet, yrsel, illamående, 

svettningar och diarré [6]. Allvarligare biverkningar såsom pneumothorax och 

ryggmärgsskador är ovanliga, men förekommer [8, 10]. Även dödsfall har rapporterats efter 

akupunkturbehandlingar [10]. I en studie gjord på kvinnor med migrän sågs signifikant färre 

bieffekter i akupunkturgruppen jämfört med medicingruppen [12].  
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Vid akut smärta är målet att få en total smärtreducering och så snabbt som möjligt få patienten 

tillbaka till vardagen., medan målet vid kronisk smärta är att få en så stor smärtreducering 

som möjligt samt att få patienten tillbaka till en funktionellt fungerande vardag och att ge 

patienten verktyg att själv kunna hantera smärtan [13].  

 

En smärtlindring kan upplevas upp till några timmar efter akupunkturbehandling, dock kan 

symptomen även förvärras efter behandlingen. Försämringen kan hålla i sig från några dagar 

upp till en vecka. De patienter som svarar bra på akupunktur kan uppleva en smärtlindring 

både gällande intensitet och duration, vilket ökar efter varje behandling. En del patienten 

upplever ingen förändring i symptomen [1].  

 

För att utreda akupunkturens effektivitet har studier använt shamakupunktur som 

kontrollgrupp. En metod är att nålar sticks på icke kända akupunkturpunkter. En annan metod 

är minimal shamakupunktur som innebär att nålarna sätts endast en till två millimeter in i 

huden på kända akupunkturpunkter [2]. En tredje metod är trubbiga nålar som ej penetrerar 

huden utan endast nuddar den, sedan skjuts nålen in i skaftet utan att ha penetrerat huden, men 

patienten upplever det som en penetrering. Till exempel kan den så kallade teleskopnålen 

användas för att utföra den här sortens shamakupunktur [14, 15]. Eftersom det finns olika 

sorters shamakupunktur med olika fysiologiska effekter väcks det frågor om det bör finnas en 

standardiserad metod för detta.  

 

Enligt International Headache Society (IHS) finns det två huvudindelningar av huvudvärk: 

primär och sekundär. Exempel på primär huvudvärk är migrän och spänningshuvudvärk. 

Sekundära huvudvärk orsakas av en annan faktor, exempelvis nackrelaterad huvudvärk eller 

kranial/cervikal vaskulär sjukdom [16].  

 

Enligt IHS är kriterierna för spänningshuvudvärk: Huvudvärk som varar mellan 30 minuter 

och sju dagar, pressande eller tryckande smärta, mild till svår intensitet, bilateral lokalisation, 

ljus- och ljudkänslighet avsaknas antingen helt eller så kan en av dessa förekomma samt 

avsaknad av kräkningar. Huvudvärken definieras som dubbelsidig och av tryckande eller 

spännande slag utan känd medicinsk orsak. Denna ska inte vara mer än 15 dagar per månad 

för att klassificeras som episodisk spänningshuvudvärk. Överstiger det 15 dagar per månad 

definieras det som kronisk spänningshuvudvärk [16]. Patogenesen för spänningshuvdvärk är 
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okänd, dock finns det teorier om att omgivningen samt viss ärftlighet kan spela roll. Det är 

inte endast en mekanism som bär ansvaret för att huvudvärken triggas igång [17].  

 

Migrän är en vanlig neurovaskulär sjukdom och det finns två huvudtyper; med eller utan aura. 

Det vanligaste är utan aura och detta drabbar 75 % av de med migrän [18]. De diagnostiska 

kriterierna för migrän är enligt IHS: Huvudvärksattack som varar 4-72 timmar, unilateral 

lokalisation, pulserande smärta, medel/svår intensitet, illamående och/eller kräkningar samt 

ljus och ljudöverkänslighet. Vid migrän med aura ska symptomen vara fullt reversibla och de 

utvecklas gradvis över fyra minuter. Inget aurasymptom varar mer än 60 minuter och 

huvudvärk efterföljer ofta auran men kan även börja före eller samtidigt som denna [16]. 

Patogenesen för migrän är okänd [19].  

 

Huvudvärk är en vanligt förekommande åkomma. I en svensk studie med 1668 individer i 

åldrarna 18 till 74 år visades det att 21 % av deltagarna hade lidit av svår huvudvärk under det 

senaste året. 61 % av de som hade svår huvudvärk uppfyllde IHS  kriterier för migrän. 

Ettårsprevalensen för migrän i Sverige visade sig vara 16,7 % för kvinnor och 9,5 % för män 

[20]. Fler kvinnor än män drabbas av spänningshuvudvärk och ju högre utbildningsnivå 

individen har desto vanligare är det [21]. I en studie var ettårsprevalensen för 

spänningshuvudvärk gällande svenska skolbarn 9,8 % [22].  

 

Daglig huvudvärk har en påverkan på en persons livskvalitet [23]. Migrän kan på lång sikt 

orsaka emotionella förändringar som i sin tur resulterar i att olika strategier för vardagen 

påverkar livet i såväl arbete, socialt liv, familjeliv och andra normala aktiviteter [24, 25]. I en 

studie på en grupp personer med nack- och skuldersmärta sågs signifikanta skillnader i 

sömnkvalitet, depression och arbetsförmåga i akupunkturgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Efter sex månader samt tre år efter behandlingen sågs fortfarande 

förbättringar i akupunkturgruppen [26]. I en studie på kvinnor med urologiska besvär som 

erhöll akupunkturbehandling rapporteras förbättringar i hälsan i såväl bättre sömn som mindre 

stress och depression samt bättre ork i vardagen [27]. Eftersom spänningshuvudvärk och 

migrän kan påverka individens livskvalitet och akupunktur har visat sig påverka denna vid 

olika diagnoser väcker detta frågor om akupunkturens betydelse för livskvalitet vid 

spänningshuvudvärk och migrän.  
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Författarna till denna litteraturstudie har valt att studera akupunkturens effekter på smärta och 

livskvalitet vid spänningshuvudvärk och migrän eftersom de är vanligt förekommande typer 

av huvudvärk [20-22]. Akupunktur används frekvent som behandling mot huvudvärk [28] och 

i två litteratursammanställningar har det påvisats att akupunktur har en trend till att vara 

effektivare jämfört med shamakupunktur gällande smärtlindring vid både 

spänningshuvudvärk och migrän [9, 29]. I en annan litteratursammanställning påvisades att 

det finns svag evidens för att akupunktur är en effektiv metod vid smärtlindring vid 

huvudvärk jämfört med baslinjen, men jämfört med andra behandlingar saknas evidens [30]. 

Sammanfattningsvis kan det vara intressant att se om evidensen för akupunkturbehandling har 

förändrats eftersom de tidigare nämnda litteraturstudierna är sju till åtta år gamla och 

utvecklingen av metoder för shamakupunktur har utvecklats de senaste åren. Författarna vill 

belysa att det saknas studier med fokus enbart på effekterna av smärta samt livskvalitet av 

akupunktur vid spänningshuvudvärk och migrän. Därför ses ett behov av en fördjupning inom 

området. 
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2. Metod 

2.1 Syfte 

Syftet med studien var att kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen gällande effekterna 

på smärta och livskvalitet, av akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk och migrän 

samt sammanställa evidensen. 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Vilka effekter på smärta samt livskvalitet redovisas i studierna? 

2. Vilket bevisvärde har studierna? 

3. Vilken evidens finns för akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk och migrän 

gällande smärta samt livskvalitet? 

 

2.3 Artikelinsamling 

För att få fram artiklar genomfördes sökningar på databaserna Pubmed, PEDro, Academic 

search, Cinahl och Amed. De sökord som använts är: "acupuncture and headache", 

"acupuncture and tension type headache", "acupuncture and tension headache" samt 

"acupuncture and migraine". Begränsningar användes för att inrikta artikelsökningen mot så 

relevanta artiklar som möjligt. På databasen Pubmed användes begräsningarna; språk 

engelska, typ av artikel randomized controlled trial (RCT) samt publicerat efter 1999. På 

databasen PEDro har sökordet "acupuncture and head or neck" använts med begränsningarna; 

typ av artikel clinical trial, publicerat efter 1999. På Academic search användes 

begränsningarna; typ av artikel article, publicerat efter 1999 samt scholary journal. På Cinahl 

användes begränsningarna; språk engelska, typ av artikel clinical trial och journal article, 

publicerat efter 1999, peer reviewed samt evidensbaserat. På Amed användes begränsnigen; 

publicerat efter 1999. Artiklarna söktes fram mellan den 23/1 2008 och 11/2 2008. För att 

ytterligare säkerställa att inga relevanta artiklar uteslutits granskades de utvalda artiklarnas 

referenslistor. Inga ytterligare artiklar framkom efter sökningen på andra artiklars 

referenslistor.  
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Tabell 1. Utfall av litteratursökning 

Databaser/Sökord Antal Träffar Antal relevanta Inkluderade 
Pubmed 91 24 14 
Acupuncture and headache 39   
Acupuncture and tension type 
headache 17   
Acupuncture and tension headache 14   
Acupuncture and migraine 21   
PEDro 84 1 1 
Acupuncture and head or neck 84   
Academic search 81 1 1 
Acupuncture and headache 41   
Acupuncture and tension type 
headache 9   
Acupuncture and tension headache 26   
Acupuncture and migraine 5   
Cinahl med begr clinical trial 17 0 0 
Acupuncture and headache 6   
Acupuncture and tension type 
headache 4   
Acupuncture and tension headache 1   
Acupuncture and migraine 6   
Cinahl med begr journal article 80 0 0 
Acupuncture and headache 32   
Acupuncture and tension type 
headache 15   
Acupuncture and tension headache 8   
Acupuncture and migraine 25   
Amed 69 1 0 
Acupuncture and headache 31   
Acupuncture and tension type 
headache 8   
Acupuncture and tension headache 3   
Acupuncture and migraine 27   
Summa 422 27 16 
 

 

Litteratursökningen resulterade i 422 träffar. De artiklar som ej bedömdes vara relevanta samt 

dubbletter sorterades bort. Artiklarna valdes utifrån inklusion- och exklusionkriterierna efter 

genomgång av titlar och abstrakt. Tre artiklar beställdes [31-33] och 24 artiklar hämtades 

elektroniskt. 27 artiklar bedömdes vara relevanta utifrån titel samt abstrakt. Vid närmare 

granskning föll elva artiklar bort eftersom de inte föll inom ramen för inklusionskriterierna. 

En studie tog endast upp laserakupunktur som behandlingsform [34]. En studie benämnde ej 

termerna spänningshuvudvärk eller migrän i artikeln [35]. Fem studier exkluderades då de 

inte presenterade effekter av behandlingen [33, 36-39]. I en studie fick interventionsgruppen 

behandling i form av akupunktur tillsammans med behandling enligt traditionell kinesisk 

medicin, som till exempel Qi-Gong eller örter [40].  En studie föll bort eftersom den inte 

11 



 

uppnådde fyra poäng på PEDro-scale [41]. De två sista artiklarna föll bort eftersom de 

presenterade resultatet från studien i andra redan inkluderade artiklar [31, 32]. Totalt 

inkluderades 16 artiklar i studien.  

 

2.4 Inklusionskriterier  

• Artiklar skrivna på engelska. 

• Artiklar som redovisar Randomized Controlled Trials (RCT) studier, Randomized 

Controlled Cross-Over Trial (RCO), Randomized Controlled Double-Blinded Trial 

(RCT DB) eller Randomized Controlled Partly Double-Blinded Trial (RCT PDB).  

• Artiklar som uppnått minst fyra poäng enligt PEDro skala för kvaliteten på studien.  

• Artiklar som innehåller begreppen ”acupuncture” tillsammans med ”tension type 

headache”, ”tension headache”, ”episodic tension type headache”, ”chronic tension 

type headache”, ”migraine”, ”migraine with or without aura” eller ”chronic 

headache” samt som redovisar effekterna av akupunkturbehandlingen.  

 

2.5 Exklusionskriterier 

• Anonyma författare. 

• Artiklar där interventionsgruppen får flera sorters behandlingar samtidigt men ej 

kontrollgruppen. 

• Akupunkturbehandlingar som ej innehåller nålar, till exempel laserakupunktur. 

 

2.6 Analys 

För att fastställa bevisvärdet på de utvalda artiklarna analyserades och kritiskt granskades de 

enligt PEDro´s elva gradiga skala varav endast tio poäng används i den slutliga bedömningen. 

PEDro-scale betygsätter artiklarna utifrån två aspekter, dels studiens pålitlighet och dels om 

artikeln innehåller tillräckligt med adekvat information. Ett poäng erhålls för varje uppnått 

kriterium (bilaga 1).    

 

Av de inkluderade artiklarna var 13 redan graderade enligt PEDro-scale [12, 21, 28, 42-51]. 

För att öka tillförlitligheten vid bedömningen med PEDro-scale bedömdes tre slumpmässigt 

utvalda redan graderade artiklar [45, 48, 50], innan granskning och bedömning gjordes på de 
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tre artiklar som inte bedömts tidigare [52-54]. Artiklarnas PEDro poäng överfördes till ett 

bevisvärde enligt SBU, tabell 2. Detta gjordes för att kunna utföra en evidenssammanställning 

enligt SBU. Därefter jämfördes artiklarnas resultat med varandra för att kunna bestämma 

evidensstyrkan på interventionen enligt SBU: s evidensgradering (bilaga 2) [55].  

 
Tabell 2. Överföring av poäng enligt PEDro-scale till bevisvärde enligt Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering (SBU) [56]. 

PEDro-scale  Bevisvärde enligt SBU 
7-10  Högt bevisvärde 
 
4-6  Medelhögt bevisvärde 
 
0-3  Lågt bevisvärde 
 

Resultatet presenteras dels genom respektive smärtaspekt (duration, intensitet, frekvens, 

smärttröskel, förhindrade attacker samt muskelömhet) och dels genom att dessa smärtaspekter 

har slagits ihop till samlingsbegreppet smärta. För att sammanställa evidensen för 

akupunkturbehandlingens effekter på smärta och livskvalitet omvandlades bevisvärdet för 

respektive aspekt samt uppföljningstid enligt SBU till en gradering av evidensstyrka enligt 

SBU (bilaga 2) [55]. Samlingsbegreppet smärta har även fått en sammanlagd evidensstyrka 

för respektive uppföljningstid. Evidesgraderingen återfinns i tabell 3.  
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Tabell 3. Evidensgradering enligt SBU [55].  

Evidensstyrka 1= Starkt vetenskapligt underlag 

Minst två studier med högt bevisvärde. 

Evidensstyrka 2= Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

Minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde.  

Evidensstyrka 3= Begränsat vetenskapligt underlag 

Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

Studier som uppfyller kraven på bevisvärde saknas.  

Motsägande vetenskapligt underlag 

Studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär.



 

3. Resultat 
 

3.1 Akupunkturbehandlingens effekter på spänningshuvudvärk 

En sammanställning av artiklarna redovisas i tabellform enligt tabell 4 och en evidenssammanställning redovisas i tabellform enligt tabell 5 och 

tabell 6. 
Tabell 4.  Resultat för akupunkturens effekter på spänningshuvudvärk 

Behandling Resultat Studie+ 
Nr 

Design Personer 
INT KO Smärta Livskvalitet 

Uppf P 

White et al 
(2000) 
 
#21 

RCT 50 pat med epi 
spännings hv 
diagn enl IHS 
 
25 pat aku 
25 pat shamaku 

Aku beh en ggr/v i sex 
v. Fyra obl punkter; 
Gb20, Li4, båda bilat. 
Upp till fyra ind 
punkter. En punkt i 
taget beh, manipulation 
i 15 sek sedan togs 
denna bort och ny punkt 
sattes. 

Shamaku i form av 
ett rör, penetrerar ej 
huden. Beh en ggr/v i 
sex v. 
 

*Under behperioden och vid uppf efter 
två mån sågs ingen sign skillnad av hv 
intensiteten i akugruppen jmf med sham. 
*Jmf med baslinjen sågs en sign 
minskning av hv frekvensen i både 
akugruppen och sham.  

*Jmf med baslinjen 
sågs ingen sign skillnad 
av livskvalitet i både 
akugruppen och sham 
både direkt efter beh 
samt efter två mån. 

Uppf direkt 
efter 
behperiode
n samt efter 
två mån. 

9 

Xue et al 
(2004) 
 
#47 

RCO 40 pat med epi 
och kro 
spännings hv 
diagn enl IHS 
 
20 pat elaku 
20 pat shamaku 

I fas ett erhöll en grupp 
shamelaku och en grupp 
elaku två ggr/v i fyra v, 
två v beh fritt, 
grupperna bytte sedan 
beh och fick då 
antingen elaku el 
shamelaku två ggr/v i 
fyra v (fas två). 
Punkter; Li14, Te5*, 
St40, Gb60, Lr3, Lr2, 
Li4, Lu7, Sp6, St36, 
Ki3. 30 min stim, 
Modulerad 2Hz - 
100Hz  

Shamelaku bestående 
av lågfrekvent 
stimulering med 
minimal penetration, 
samma punkter.  
 

*Sign ökad smärttröskel under 
behperioden för den grupp som erhållit 
aku i fas ett jmf med den grupp som fått 
aku i fas två.  
*Sign ökad smärttröskel i båda grupperna 
under respektive behperiod jmf med 
baslinjen. 
*Sign minskning av frekvens, intensitet 
och duration för båda grupperna direkt 
efter beh perioden jmf med baslinjen.  
*Sign minskning av hv frekvens för den 
grupp som erhöll aku i första fasen jmf 
med som fått aku i fas två vid uppf efter 
tre mån.  

*Ingen sign skillnad 
sågs av livskvalitet vid 
någon av uppf för båda 
grupperna. 

Uppf fyra v 
(fas ett), tio 
v (fas två), 
tre mån 
efter fas 
två. 

8 

Melchart et 
al 

RCT 270 pat med epi 
el kro spännings 

Aku beh tolv beh under 
åtta v. Högst 25 nålar. 

Shamaku minimal 
penetration. Tolv beh 

*Direkt efter beh sågs en sign minskning 
av hv frekvens och hv intensitet för 

*Efter fyra v sågs en 
sign förbättring av 

Uppf direkt 
efter beh 

 7 

15 
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(2005) 
 
#49  

hv diagn enl 
IHS  
 
132 pat aku 
63 pat shamaku 
75 pat  
väntelista 

Obl punkter; Gb20, 
Gb21, Lr3. Samt 
valbara punkter. 30 min 
beh.  
 

under åtta v, högst 25 
nålar, ej på aku 
punkter. 
Väntelista 

akugruppen jmf med väntelista. 
 

livskvalitet för 
akugruppen jmf med 
väntelista. 
*Efter sex mån sågs 
ingen sign skillnad av 
livskvalitet i 
akugruppen jmf med 
shamaku. 

samt fyra v 
och sex 
mån efter 
beh. 

Karakurum 
et al 
(2001) 
 
#54 

RCT DB 30 kvinnor med 
spännings hv 
diagn enl IHS.  
 
15 pat aku 
15 pat shamaku 

Aku beh under fyra v. 
Obl punkter; sex 
förutbestämda 
triggerpunkter. 30 min 
beh.  
 

Shamaku med 
minimal penetration, 
beh under fyra v. 

*Sign minskning av muskelömhet i 
akugruppen jmf med sham samt jmf med 
baslinjen direkt efter beh. 
*Sign minskning av frekvens och 
intensitet för båda grupperna direkt efter 
beh perioden jmf med baslinjen. 

 Uppf direkt 
efter beh. 

 6 

Karst et al 
(2001)  
 
#51 

RCT 69 pat med kro 
el epi spännings 
hv diagn enl 
IHS. 
 
34 pat aku 
35 pat  shamaku 

Aku beh tio beh, två 
ggr/v. Max 15 nålar. 
Obl punkter: Gb20, Li4, 
Lr3. Samt valbara 
punkter. 30 min beh.  
 

Shamaku med 
trubbiga nålar, ingen 
penetration. Tio beh, 
två ggr/v.  
 

*Ingen sign skillnad av hv frekvens sågs i 
akugruppen jmf med sham direkt efter 
behperioden. 
*Sign minskning av hv frekvens och hv 
intensitet för båda grupperna direkt efter 
behperioden, sex v efter behperioden 
samt efter fem mån jmf med baslinjen.  

*Ingen sign skillnad av 
livskvalitet sågs hos 
någon av grupperna 
direkt efter beh, efter 
sex v samt efter fem 
mån jmf med baslinjen. 

Uppf direkt 
efter beh, 
efter sex v, 
fem mån 
efter beh. 

6 

Söderberg 
et al 
(2006) 
 
#48 

RCT  90 pat med kro 
spännings hv 
diagn enl IHS 
 
30 pat aku 
30 pat 
avslappnings-
träning 
30 pat fysisk 
träning 

Aku beh en beh/v under 
tio till tolv v. Tio-tolv 
nålar. Obl punkter; 
Gb20, Gb14, Li4, St44. 
Samt valbara punkter. 
30 min beh.  
 

Avslappningsträning 
åtta-tio tillfällen, 
under två till tre mån, 
instruktionsband med 
hemövningar 
dagligen. 
Fysisk träning under 
två till tre mån, tio 
träningspass på klinik 
och hemträning tre 
ggr/v i fem v.  

*Sign lägre hv frekvens i gruppen som 
erhöll avslappningsträning jämfört med 
akugruppen direkt efter behperioden.  
*Vid tre och sex mån uppf sågs en sign 
minskning av hv intensitet jmf med 
baslinjen för alla grupperna. 
 

 Uppf direkt 
efter beh, 
samt efter 
tre och sex 
mån. 

7 

Karst et al 
(2000) 
 
#50 

RCT 
DB  

39 pat med kro 
spännings hv 
diagn enl IHS  
 
21 pat aku 
18 pat shamaku 

Aku beh tio beh, två 
ggr/v under fem v. Max 
15 nålar. Obl punkter; 
Gb20, Li4, Lr3. Samt 
valbara punkter. 30 min 
beh.  
 

Shamaku med 
trubbiga nålar, ingen 
penetration. Tio beh, 
två ggr/v under fem 
v.  
 

*Direkt efter beh samt efter sex v sågs en 
sign minskning av hv frekvens och hv 
intensitet för båda grupperna jmf med 
baslinjen. 
*Efter sex v sågs ingen sign skillnad av 
smärttröskeln för båda grupperna jmf 
med baslinjen. 

 Uppf direkt 
efter beh 
och sex v 
efter beh. 

 6 

Int= Interventionsgrupp, KO= Kontrollgrupp, Uppf= Uppföljning RCT= Randomized Controlled Trial, Pat= Patienter, Epi= Episodisk, Hv= Huvudvärk, Diagn= Diagnostiserad, Enl= Enligt, 
IHS= International Headache Society, Aku= Akupunktur, Beh= Behandling, Ggr= Gånger, V= Vecka, Obl= Obligatorisk, Bilat= Bilateral, Ind= Individuell,  Sek= Sekunder, Mån= Månader, 
Jmf= Jämfört, Sign= Signifikant,  RCO = Randomized Controlled Cross-Over Trial,, Kro= Kronisk, *= Har fritt översatt punkten till svenska,  Min= Minuter, RCT DB= Randomized 
Controlled Trial Double Blinded  



 

 

3.1.1 Akupunkturbehandlingens effekter på smärta 

Sju studier föll inom denna kategori 

 

Effekter under behandlingsperioden 

Jämfört med sham påvisades ingen signifikant skillnad av smärta i akupunkturgruppen [21]. I 

en cross-over studie sågs, i den grupp som erhållit akupunktur i första fasen, en signifikant 

minskad smärta jämfört med den grupp som erhållit akupunktur i andra fasen [47]. 

 

Jämfört med baslinjen påvisades en signifikant minskad smärta för både akupunkturgruppen 

och shamgruppen [47].   

 

Effekter direkt efter behandlingsperioden 

Jämfört med väntelistekontroll [49] och sham [54] sågs en signifikant minskad smärta i 

akupunkturgruppen och i en annan studie sågs ingen signifikant skillnad i smärta där 

akupunktur jämförts med sham [51].  

Avslappningsträning gav signifikant minskad smärta jämfört med akupunkturgruppen [48]. 

 

Jämfört med baslinjen påvisades en signifikant minskad smärta för både akupunkturgruppen 

och shamgruppen [47, 50, 51, 54].  

 

Effekter vid tre veckor till två månaders uppföljning 

Jämfört med sham sågs ingen signifikant skillnad av smärta i akupunkturgruppen [21].  

 

Jämfört med baslinjen påvisades en signifikant minskad smärta i både akupunkturgruppen och 

shamgruppen [21, 50, 51].  

 

Effekter vid tre till sex månaders uppföljning 

I en cross-over studie gav akupunktur en signifikant minskad smärta för den grupp som erhöll 

akupunktur i första fasen jämfört med den grupp som erhöll akupunktur i andra fasen [47]. 
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Jämfört med baslinjen påvisades en signifikant minskad smärta för både akupunkturgruppen 

och shamgruppen [47, 51] samt avslappningsträning och fysisk träning [48], bortsett från 

smärtparametrarna frekvens samt duration [47].   

 
Evidensstyrka för akupunkturbehandlingen jämfört med baslinjen, det vill säga innan 

behandlingens start, samt jämfört med kontrollgrupperna, det vill säga samtliga 

kontrollgrupper sammanlagt.  

 
Tabell 5. Evidens för akupunkturens effekter på smärtreduktion av spänningshuvudvärk 

 Under beh Direkt efter 
beh 

Tre v – två 
mån 

Tre – sex 
mån 

Nio mån 

 Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO 
Duration - - O - - - O - - - 
Intensitet - O 2 O 3 O 1 - - - 
Frekvens - - 2 M 2 - O O - - 
Smärttröskel O - - - O - - - - - 
Muskelömhet - - O O - - - - - - 
Smärta 
totalt 

O M 2 M 2 O 1 O - - 

O= Otillräckligt vetenskapligt underlag, M= Motstridigt vetenskapligt underlag, 3= Begränsat vetenskapligt 
underlag, 2= Måttligt starkt vetenskapligt underlag, 1= Starkt vetenskapligt underlag, Bas= Baslinjen, KO= 
Alla kontrollgrupper sammantaget -= Studierna tar ej upp dessa smärtaspekter   
 

3.1.2 Akupunkturbehandlingens effekter på livskvalitet 

Fyra studier föll inom denna kategori  

 

Effekter direkt efter behandlingsperioden 

Jämfört med baslinjen sågs en signifikant förbättring av livskvalitet för både 

akupunkturgruppen och shamgruppen [47]. I två andra studier sågs ingen signifikant skillnad 

av livskvalitet för varken akupunkturgruppen eller shamgruppen [21, 51].  

 

Effekter vid tre veckor till två månaders uppföljning 

Jämfört med väntelistekontroll påvisades en signifikant förbättring av livskvalitet för 

akupunkturgruppen [49].  

 

Jämfört med baslinjen sågs ingen signifikant skillnad av livskvalitet för både 

akupunkturgruppen och shamgruppen [21, 51]. 
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Effekter vid tre till sex månaders uppföljning 

Jämfört med sham sågs ingen signifikant skillnad av livskvalitet hos interventionsgruppen 

[49]. 

 

Jämfört med baslinjen sågs en signifikant förbättring av livskvalitet för både 

akupunkturgruppen och shamgruppen [47]. I en annan studie kunde det ej ses någon 

signifikant skillnad av livskvalitet för någon av grupperna [51]. 

 

Evidensstyrka för akupunkturbehandlingen jämfört med baslinjen, det vill säga innan 

behandlingens start, samt jämfört med kontrollgrupperna, det vill säga samtliga 

kontrollgrupper sammanlagt.  

 
Tabell 6. Evidens för akupunkturens effekter på livskvalitet vid spänningshuvudvärk 

 Under beh Direkt efter 
beh 

Tre v – två 
mån 

Tre – sex 
mån 

Nio mån 

 Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO 
Livskvalitet - - M - 3 O O O - - 
O= Otillräckligt vetenskapligt underlag, M= Motstridigt vetenskapligt underlag, 3= Begränsat vetenskapligt 
underlag, 2= Måttligt starkt vetenskapligt underlag, 1= Starkt vetenskapligt underlag, Bas= Baslinje, KO= 
Kontrollgruppen, -= Studierna tar ej upp dessa smärtaspekter   



 

3.2 Akupunkturbehandlingens effekter på migrän 

En sammanställning av artiklarna redovisas i tabellform enligt tabell 7 och en evidenssammanställning redovisas i tabellform enligt tabell 8 och 

tabell 9.   
Tabell 7. Resultat för akupunkturens effekter vid migrän 

Behandling Resultat Studie+ 
Nr 

Design Personer 

INT KO Smärta Livskvalitet 

Uppf P 

Allais et al  
(2002)  
 
#12 

RCT 160 kvinnor 
med migrän  
 
80 pat aku 
80 pat 
medicinen 
flunarizine 

Aku beh under sex mån, 
en ggr/v de första två 
mån, sedan en 
ggr/mån. 16 nålar. Obl 
punkter; Lr3, Sp6, St36, 
Cv12, Li4, Gb20, Gb14, 
EX Taiyang, Gv20. 
Alla utom Cv12 och 
Gv20 var bilat. 20 min 
beh.  
 
 

Flunarizine tio mg 
dagligen de första två 
mån, sedan 20 
dagar/mån. 

*Sign lägre hv frekvens i 
akugruppen jmf med 
medicingruppen under beh perioden 
samt efter två mån.  
*En sign minskning av hv frekvens 
sågs hos båda grupperna jmf med 
baslinjen både under behperioden 
samt efter två och fyra mån.  
*Ingen sign skillnad av hv intensitet 
i akugruppen jmf med 
medicingruppen vid fyra mån uppf. 

 Uppf 
efter två 
och fyra 
mån. 

5 

Allais et al 
(2003) 
 
#52 

RCT 60 kvinnor med 
migrän 
 
20 pat aku 
20 pat TENS 
20 pat infraröd 
laserterapi 

Aku tio beh, två ggr/v 
första två v, sedan en 
ggr/v sista sex v beh 
Obl punkter; Lr3, Sp6, 
Li4, Gb20, Gv20*, EX 
Taiyang. Samt valbara 
punkter. 20 min beh.  
 

TENS, tio beh, två 
ggr/v första två v, sedan 
en ggr/v sista sex v. 
Infraröd laserterapi tio 
beh, två ggr/v första två 
v, sedan en ggr/v sista 
sex v.  

*Sign minskning av hv frekvens 
under behperioden för alla 
grupperna jmf baslinjen. 
*Fortsatt sign lägre hv frekvens för 
akugruppen vid uppf efter en och två 
mån. 

 Uppf 
direkt 
efter beh 
samt 
efter en 
och två 
mån. 

7 

Linde et al 
(2005) 
 
#46 

RCT 28 kvinnor med 
mensrelaterad 
migrän  
 
15 pat aku. 
13 pat shamaku 

Aku beh tolv nålar. Obl 
punkter; Gb8, Gb20, 
Li4, Lr3, Sp6. Samt 
valbara punkter. 30 min 
beh.  
 

Shamaku beh med 
trubbiga aku nålar, 
ingen penetration.  
 

*Ingen sign skillnad av hv intensitet 
eller frekvens sågs i akugruppen jmf 
med shamaku vid uppf efter tre och 
sex mån. 

 Uppf 
efter tre 
och sex 
mån. 

6 

Streng et 
al 
(2006)  
 
#42 

RCT  114 pat med 
migrän diagn enl 
IHS 
  
59 pat aku 

Aku beh 8-15 beh under 
tolv v. Obl punkter; 
Gb20, Gb40, Gb41, 
Gb42, Gv20*, Li3, 
Te3*, Te5*, EX 

Metoprolol beh 100-200 
mg dagligen under tolv 
v.  
 

*Ingen sign skillnad i hv frekvens 
sågs i någon av grupperna varken 
under behperioden eller direkt efter.  
*Jmf med shamaku sågs en sign 
lägre hv frekvens i akugruppen vid 

*Sign förbättring av livskvalitet i 
akugruppen jmf med shamaku 
både direkt efter beh samt efter 
fyra mån med undantag av 
mentalt SF36, depression och 

Uppf 
direkt 
efter beh 
perioden 
samt 

7 

20 



 

55 pat 
medicinen 
metoprolol 

Taiyang. Samt valbara 
punkter.  20-30 min 
beh.  
 

uppf efter fyra mån. 
 

med undantag av SES direkt efter 
behperioden. 

efter fyra 
mån. 

Vickers et 
al 
(2004)  
 
#28 

RCT 200 pat med kro 
hv  
 
160 pat aku 
140 pat  
traditionell beh 

Aku beh tolv beh under 
tre mån. Ind punkter för 
varje pat.  
 
Traditionell beh från 
allmän läkare. 

 *Sign lägre hv frekvens och hv 
intensitet i akugruppen jmf med 
tradtitionell beh vid uppf direkt efter 
beh samt vid nio mån uppf. 
 

*Ingen sign skillnad av 
livskvalitet i akugruppen jmf med 
traditionell beh både direkt efter 
beh samt vid nio mån uppf, 
*Vid nio mån uppf sågs en sign 
förbättring i rollfunktion-fysiska 
begränsningar, energi och 
hälsoförändring för akugruppen 
jmf med traditionell beh. 

Uppf 
direkt 
efter beh 
samt 
efter nio 
mån. 

5 

Melchart 
et al 
(2003) 
 
#53 

RCT 
PDB 

179 pat med 
migrän 
 
60 pat aku  
58 pat 
medicinen 
sumatriptan 
61 pat placebo 

Aku beh direkt efter 
rand vid första 
symptom av 
migränattack. Om pat 
ändå fick en 
migränattack gavs aku 
en gång till. Punkter; 
Gb41, Gb20, Gb15, 
Gb14, Gb10, Gb8, Li4, 
Lr3, Te5*, Gv20 EX 
Taiyang. 1,5 tim beh.  

Sumatriptan beh sex mg 
koksaltlösning i en ml. 
Placebo beh 
koksaltlösning 1 ml. 

*Sign fler i akugruppen än i placebo 
förhindrade migränattacker inom 48 
timmar. 
 

 Uppf 
inom 48 
timmar 

7 

Linde et al 
(2005)  
 
#45 

RCT 302 pat med 
migrän diagn enl 
IHS 
  
145 pat aku 
81 pat  shamaku 
76 pat väntelista 

Aku beh tolv beh under 
åtta v, två ggr/v de 
första fyra v, sedan en 
ggr/v. Max 25 nålar. 
Obl punkter; Gb20, 
Gb40, Gb41, Gb42, Gv 
20*, Li3, Te3*, Te5*, 
EX Taiyang. 30 min 
beh. 
 

Shamaku beh minimal 
penetration. Tolv beh 
under åtta v, två ggr/v 
de första fyra v, sedan 
en ggr/v. Shamaku 
penetrerade huden på 
distala icke kända hv 
aku punkter  
Väntelista ingen 
profylaktisk beh under 
tolv v. 

*Sign lägre hv intensitet i 
akugruppen direkt efter beh 
perioden jmf med väntelista.  
*Ingen sign skillnad av hv 
frekvensen sågs av någon av 
grupperna vid sex mån uppf jmf 
med baslinjen.  
 

*Sign förbättring av livskvalitet 
med undantag av mentalt SF-36 
och depression sågs i akugruppen 
direkt efter behperioden jmf med 
väntelista. 
 

Uppf 
direkt 
efter beh 
samt 
efter sex 
mån. 

6 

Alecrim- 
Andrade 
et al  
(2006) 
 
#44 

RCT 31 pat med 
migrän diagn enl 
IHS 
  
16 pat aku 
15 pat shamaku 

Aku beh 16 beh under 
tolv v, två ggr/v de 
första fyra v, sedan en 
ggr/v. 12-20 nålar. Obl 
punkter; Gb12, Gb20, 
Gb21, Bl10. Samt 
valbara punkter.  

Shamaku minimal 
penetration på icke 
kända hv aku punkter.  
 

*Ingen sign skillnad i hv durationen 
mellan grupperna varken direkt efter 
beh eller vid sex mån uppf.  
*Sign reducerad frekvens och 
duration för båda grupperna efter 
sex mån jmf med baslinjen.  
 

 Uppf 
efter två 
mån och 
sex mån. 

6 

Diener et RCT 960 pat med Aku beh tio beh under Shamaku beh *Sign lägre hv intensitet i  Uppf 7 

21 
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al 
(2006) 
 
#43 

DB  migrän  
 
313 pat aku 
339 pat shamaku 
308 pat  
profylaktisk 
medicin 

sex v 10-25 nålar. 30 
min beh. 
 

penetrerade huden på 
icke kända hv punkter.  
Profylaktisk medicin 
beh.  
 

akugruppen jmf med profylaktisk 
medicingruppen vid uppf både 
direkt efter behperioden samt efter 
fem mån.  
*Sign minskning av hv frekvens för 
alla grupper efter fem mån jmf med 
baslinjen.  

direkt 
efter beh 
efter två 
mån 
samt 
efter fem 
mån. 

Int= Interventionsgrupp, KO= Kontrollgrupp, Uppf= Uppföljning, RCT= Randomized Controlled Trial, Pat= Patienter,  Aku= Akupunktur, TENS= Transcutan Elektrisk Nervs Stimulering, 
Beh= Behandling, Ggr= Gånger, V= Vecka, Obl= Obligatorisk, *= Har fritt översatt punkten till svenska, Min= Minuter, Mån= Månader, Sign= Signifikant, Hv= Huvudvärk, Diagn= 
Diagnostiserad, Enl= Enligt,  IHS= International Headache Society, Mg= Milligram, RCT DB= Randomized Controlled Trial Double Blinded, Medi= Mediciner, Bilat= Bilateral, RCT PDB= 
Randomized Controlled Trial Partly Double Blinded, Ml= Milliliter  
 



 

3.2.1 Akupunkturbehandlingens effekter på smärta 

Nio studier föll inom denna kategori  

 

Effekter under behandlingsperioden 

Jämfört med medicingruppen [12] samt TENS och infraröd laserterapi [52] påvisades en 

signifikant minskad smärta i akupunkturgruppen. Motstridiga resultat visades i en annan 

studie där en signifikant minskad smärta sågs i shamgruppen jämfört med akupunkturgruppen 

[46].  

 

Jämfört med baslinjen påvisades ingen signifikant skillnad av smärta för både 

akupunkturgruppen och medicingruppen [42].  

 

Effekter direkt efter behandlingsperioden 

Jämfört med traditionell behandling [28], medicinering och placebomedicinering [53] samt 

med väntelistekontroll [45] påvisades en signifikant minskad smärta i akupunkturgruppen. 

Detta motsägs i en annan studie där det ej kunde påvisas någon signifikant skillnad av smärta 

i akupunkturgruppen jämfört med sham [44].  

 

Effekter vid tre veckor till två månaders uppföljning 

Jämfört med medicineringsgruppen påvisades en signifikant minskad smärta i 

akupunkturgruppen [43]. Detta motsägs i en annan studie där det ej kunde påvisas någon 

signifikant skillnad i akupunkturgruppen jämfört med shamgruppen [44].  

 

Jämfört med baslinjen sågs en signifikant minskad smärta i akupunkturgruppen [52]. 

  

Effekter vid tre till sex månaders uppföljning 

Jämfört med medicingruppen [42, 43] och sham [43] sågs en signifikant minskad smärta i 

akupunkturgruppen. Detta motsägs i andra studier där det ej kunde påvisas någon signifikant 

skillnad i akupunkturgruppen jämfört med shamgruppen [44, 46].  

 

Jämfört med baslinjen påvisades en signifikant minskad smärta för både akupunkturgruppen 

och shamgruppen [43, 44, 46] och medicineringsgruppen [43], bortsett från smärtparametern 

frekvens [46].  
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Effekter vid nio månaders uppföljning 

Jämfört med traditionell behandling sågs en signifikant minskad smärta i akupunkturgruppen 

[28].  

 

Evidensstyrka för akupunkturbehandlingen jämfört med baslinjen, det vill säga innan 

behandlingens start, samt jämfört med kontrollgrupperna, det vill säga samtliga 

kontrollgrupper sammanlagt.  

 
Tabell 8. Evidens för akupunkturens effekter vid migrän 

 Under beh Direkt efter 
beh 

Tre v – två 
mån 

Tre – sex 
mån 

Nio mån 

 Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO 
Duration - - - O - O O O - - 
Intensitet - - - 3 - O - M - O 
Frekvens M O - O O - O O - O 
Förh attacker - - - O - - - - - - 
Smärta 
totalt 

M M - 3 O M 2 M - O 

O= Otillräckligt vetenskapligt underlag, M= Motstridigt vetenskapligt underlag, 3= Begränsat vetenskapligt 
underlag, 2= Måttligt starkt vetenskapligt underlag, 1= Starkt vetenskapligt underlag, Bas= Baslinje, KO= 
Kontrollgrupp, Förh= Förhindrade, -= Studierna tar ej upp dessa smärtaspekter   
 
 

3.2.2 Akupunkturbehandlingens effekter på livskvalitet 

Tre studier föll inom denna kategori  

 

Effekter direkt efter behandlingsperioden 

Jämfört med traditionell behandling sågs ingen signifikant skillnad av livskvalitet i 

akupunkturgruppen [28]. Jämfört med väntelistekontroll [46] och medicinering [42] sågs en 

signifikant förbättring av livskvalitet, bortsett från livskvalitetsparametrarna mentalt SF-36 

och depression [42, 46] och smärtsensorik (SES) [46].  

 

Effekter vid tre till sex månaders uppföljning 

Jämfört med medicinering påvisades en signifikant förbättring av livskvalitet för 

akupunkturgruppen, bortsett från livskvalitetsparametrarna mentalt SF-36 samt depression 

[42].   
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Effekter vid nio månaders uppföljning 

Jämfört med traditionell behandling sågs ingen signifikant skillnad av livskvalitet i 

akupunkturgruppen, bortsett från de tre livskvalitetsparametrarna; rollfunktion – fysiska 

begränsningar, energi samt hälsoförändring [28].  

 

Evidensstyrka för akupunkturbehandlingen jämfört med baslinjen, det vill säga innan 

behandlingens start, samt jämfört med kontrollgrupperna, det vill säga samtliga 

kontrollgrupper sammanlagt.  

 
Tabell 9. Evidens för akupunkturens effekter vid migrän 

  Under beh Direkt efter 
beh 

Tre v – två 
mån 

Tre – sex 
mån 

Nio mån 

 Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO Bas KO 
Livskvalitet - - - O - - - O - O 
O= Otillräckligt vetenskapligt underlag, M= Motstridigt vetenskapligt underlag, 3= Begränsat vetenskapligt 
underlag, 2= Måttligt starkt vetenskapligt underlag, 1= Starkt vetenskapligt underlag, Bas= Baslinjen, KO= 
Kontrollgruppen, -= Studierna tar ej upp dessa smärtaspekter   
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4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Resultatet av analysen presenteras i form av en systematisk litteraturöversikt. Detta valdes 

därför att den sammanfattar en konkret klinisk frågeställning [57]. Artiklar till studien söktes i 

Pubmed, PEDro, Academic search, Cinahl samt Amed då dessa databaser ansågs täcka in 

området som valts att analyseras eftersom de är stora sjukgymnastiska databaser och är 

riktade till sjukgymnaster. Valet av sökord anses vara täckande eftersom det valda området då 

innefattas av både spänningshuvudvärk, migrän samt akupunktur. För att få en så stor 

spridning som möjligt vid artikelsökningen användes fritext på samtliga databaser med 

undantag av PEDro där ämnesord användes. På grund av tidsbegränsning avgränsades 

sökningen till artiklar publicerade efter 1999, vilket kan leda till uteslutande av relevanta 

artiklar publicerade innan denna avgränsningstid. Författarna ansåg att studien var tvungen att 

begränsas eftersom det finns ett stort materialunderlag inom området. Artikelsökningen 

ansågs vara mättad eftersom det i ett senare skede av artikelsökningen ej framkom några nya 

artiklar utan endast sådana som redan var relevanta för studien. För att ytterligare säkerställa 

mättnaden granskades de relevanta artiklarnas referenslistor samt andra reviews referenslistor.  

 

En evidenssammanställning har gjorts för att kartlägga vilken evidensstyrka 

akupunkturbehandlingens effekter har gällande smärta samt livskvalitet vid 

spänningshuvudvärk och migrän. Evidensstyrka visar hur många studier med ett visst 

bevisvärde som ligger till grund för en slutsats [58]. Författarna valde att endast inkludera 

artiklar som är någon form av RCT för att få ett mer tillförlitligt resultat på 

evidenssammanställningen. SBU anser att RCT studier är bäst lämpade att besvara 

frågeställningar vid behandlingsstudier [59], vilket stödjer författarnas val av inklusion. 

Författarna valde vidare att endast inkludera studier skrivna på engelska eller svenska. Detta 

kan ha begränsat resultatet då akupunkturens ursprungsland är Kina, och en del studier som 

kunde ha varit relevanta för analysen kunde ha varit skrivna på andra språk, bland annat 

kinesiska.  

 

I inledningsfasen av artikelsökningen behandlade de relevanta artiklarna fler effekter på 

spänningshuvudvärk och migrän, förutom smärta och livskvalitet, exempelvis bieffekter. 

Därför valde författarna att förändra frågeställningen så att denna endast blev inriktad på 
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smärtan och livskvalitet, för att begränsa resultatet. Det medförde att effekter såsom 

medicinintag samt rörelseomfång uteslöts ur resultatanalysen.  

 

En del artiklar har använt sig av IHS kriterier för diagnostisering av spänningshuvudvärk och 

migrän, emellertid ej alla. Författarna tror att resultatet kan ha påverkats då en del artiklar 

endast benämner interventionsgruppen som ”migränpatienter” eller att de har 

spänningshuvudvärk. För att säkerställa diagnosen på personerna i interventionsgruppen hade 

författarna önskat att alla artiklar använt sig av IHS kriterier för diagnostiseringen. Detta kan 

ha höjt kvaliteten på resultatet ytterligare.  

 

13 av de inkluderade artiklarna var redan evidensgraderade enligt PEDro-scale. För att höja 

tillförlitligheten vid gradering enligt PEDro poängsattes tre av de redan graderade artiklarna 

[45, 48, 50] av författarna, oberoende av varandra. Det påvisades inga skillnader vare sig 

mellan författarna eller jämfört med PEDro´s gradering. Eftersom graderingen var lika mellan 

alla parter anses inte detta vara någon felkälla som kan ha påverkat resultatet. Därefter 

graderades de tre ograderade artiklarna [52-54] av författarna, oberoende av varandra, och 

sedan jämfördes resultatet mellan författarna. Graderingen har enligt författarna gått till på ett 

mycket tillfredsställande sätt.  

 

En möjlig felkälla vid evidensgraderingen kan vara då artiklarnas evidensvärde har 

omvandlats till en gradering av bevisvärde enligt SBU [56]. Eftersom denna 

omvandlingstabell har använts tidigare [56, 60, 61] anser författarna att den kan vara 

tillförlitlig. Detta eftersom överföringen av PEDro poängen till graderingen är rimlig. Skulle 

författarna göra denna överföring själva hade den mest sannolikt sett ut på liknande sett.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att kritiskt granska och sammanställa evidensen av 

akupunkturens effekter på smärta och livskvalitet vid spänningshuvudvärk och migrän. Detta 

anses av författarna vara intressant därför att prevalensen av migrän är 9,5 % för män, 16,7 % 

för kvinnor och prevalensen för spänningshuvudvärk är 9,8 % för barn [20, 22] och 

akupunktur används frekvent som behandlingsform av sjukgymnaster idag [2, 21].  
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Jämfört med kontrollgruppen finns det sammantaget antingen motstridig eller otillräcklig 

evidens vid respektive uppföljningstillfälle för akupunkturbehandling av spänningshuvudvärk 

och migrän vid smärta. Anledningen till resultatet tror författarna kan vara att de inkluderade 

studierna ej har samma uppföljningstid, vilket leder till få studier vid respektive 

uppföljningstid. Den sammantagna evidensen får även stöd i andra studier där man har 

kommit fram till liknande resultat [9, 29, 30]. I en studie framkom det att ingen evidens finns 

som utvärderar akupunkturbehandling jämfört med ingen behandling att tillgå och att det 

finns otillräcklig evidens om akupunktur är lika effektiv som annan huvudvärksbehandling 

[9]. I en annan studie var författarnas konklusion att det finns evidens som stödjer värdet av 

akupunktur som behandling vid idiopatisk huvudvärk, men att kvaliteten samt mängden av 

denna ej är övertygande. I samma studie framkom att fortsatt forskning med stora 

shamkontroller krävs för att antingen kunna förkasta eller bekräfta den tillgängliga evidensen 

för att akupunktur är en fungerande behandlingsmetod mot huvudvärk [29]. Detta får stöd av 

Mayer som har kommit fram till att det finns data som indikerar att akupunktur kan vara 

användbart mot huvudvärk men att det saknas evidens för att den är effektivare än annan 

behandling mot smärta [30]. Ytterligare en studie kom fram till att akupunktur kan spela en 

viktig roll vid smärtbehandling av huvudvärk men för att kunna dra slutsatser krävs det vidare 

forskning [8].  

 

Det har framkommit att det finns en trend till att akupunktur är att föredra framför 

shamakupunktur som smärtlindring vid huvudvärk. I andra studier har liknande resultat 

framkommit där majoriteten av de inkluderade artiklarna visade antingen att akupunktur var 

signifikant bättre eller att det fanns en trend till att akupunktur var bättre som 

behandlingsmetod vid smärtlindring [9, 29]. Liknande resultat har även framkommit i SBU: s 

rapport där man har kommit fram till att vid ländryggssmärta har akupunktur en bättre 

smärtlindrande effekt än shamakupunktur [55].  

 

Resultatet visade att akupunktur är effektivare än väntelistekontroll vid smärtlindring för 

spänningshuvudvärk. Detta stöd av SBU: s rapport där det har framkommit att vid långvarig 

ländryggssmärta, nack- och skulder smärta, tennisarmbåge, ansiktssmärta samt whiplash 

relaterad smärta har akupunktur en bättre smärtlindrande effekt än ingen behandling [55]. Vid 

spänningshuvudvärk finns evidens för att akupunktur är en fungerande behandlingsmetod 

gällande förbättring av livskvalitet tre veckor till två månader efter behandling jämfört med 

baslinjen. Resultatet får stöd av en annan studie där det framkom att individer med kroniska 
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sjukdomar, bland annat huvudvärk, hade fått en ökad livskvalitet efter akupunkturbehandling 

och att denna förbättring höll i sig vid sex månaders uppföljningen [62]. Vid övriga 

uppföljningstillfällen visade resultatet att evidensen är antingen motstridig eller otillräcklig.   

 

Att akupunktur är effektivare än väntelistekontroll för smärtlindring vid migrän visade 

resultatet, vilket får stöd av SBU: s rapport där det har framkommit att vid långvarig 

ländryggssmärta, nack- och skulder smärta, tennisarmbåge, ansiktssmärta samt whiplash 

relaterad smärta har akupunktur en bättre smärtlindrande effekt än ingen behandling [55].  

 

Resultatet visade att akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk ger en minskad smärta 

jämfört med baslinjen direkt efter behandlingsperioden samt upp till sex månader efter 

behandling. Jämfört med baslinjen finns evidens för att akupunktur är en fungerande metod 

vid smärtlindrande behandling av migrän vid uppföljning efter tre till sex månader. Vid 

migrän finns det sammantaget antingen otillräcklig evidens för att livskvaliteten förbättrats 

jämfört med baslinjen samt kontrollgruppen vid uppföljning direkt efter behandlingen och 

upp till nio månader efter behandling. Det är av klinisk betydelse att verifiera om det finns 

evidens för akupunkturens effekter vid behandling av spänningshuvudvärk eller migrän. Att 

även analysera resultatet utifrån baslinjen kan vara av värde, eftersom det är viktigt att se 

huruvida akupunkturbehandling har någon effekt överhuvudtaget. Då sjukgymnaster frekvent 

utför denna behandling är det av betydelse att påvisa att akupunktur är en potentiell 

behandlingsmetod och denna metod bör ej förkastas. Därför kan det då vara relevant att ha 

vetenskapligt stöd för akupunkturens effekter jämfört med baslinjen.   

 

De klassiska akupunkturpunkterna har en större innervation av nervafferenter, vilket gör att 

dosen av stimuli blir större än om nålen sticks på en icke klassisk akupunkturpunkt där 

innervationen av nervafferenter är mindre [2]. Punktvalet skiljde sig åt i studierna. De mest 

frekvent valda punkterna var Gb20, Li4, Lr3 samt Gv20. I fyra studier [12, 42, 49, 53] 

innehållande dessa punkter visade resultatet ingen signifikant skillnad på smärta jämfört med 

baslinjen. Eftersom nio studier [21, 44-48, 50-52] innehållande samma punkter visade att 

smärtan minskade kan dessa punkter vara av betydelse vid akupunkturbehandling, men mer 

forskning behövs för att fastställa detta.  

 

Vid både akupunktur och shamakupunktur ger patienten ett placebosvar som innebär att då 

patienten tror sig få riktig akupunkturbehandling sätts automatiskt kroppens egna 
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smärthämmande banor igång och detta medför att patienten får en smärtlindring [49, 54, 63, 

64]. Shamakupunktur med teleskopnålar tror författarna kan vara en överlägsen metod då de 

fysiologiska mekanismerna inte aktiveras eftersom huden ej penetreras. Eftersom både 

akupunkturen och shamkontrollen ger ett placebosvar kan detta bortses från båda grupperna. 

De effekter som då akupunkturgruppen uppvisar är de relevanta. Därför kan detta vara en 

bättre metod för shamkontrollen än de metoder som penetrerar huden. Teleskopnålen kan vara 

negativ att använda som shammetod eftersom den som utför behandlingen ej är blindad, 

patienter som tidigare erhållit akupunktur kan förnimma att nålen ej penetrerar huden samt att 

nålen likväl kommer att sätta igång ett stimuli, om än inte så starka. Vidare kan det också 

diskuteras om det har någon betydelse om patienten har tidigare erfarenhet av akupunktur. 

Enligt Carlsson [6] bör patienten ej ha tidigare erfarenhet av akupunktur för att kunna erhålla 

shamakupunktur. Anledningen till att shamakupunktur väljs frekvent som kontrollgrupp i 

artikar som behandlar akupunktur tror författarna kan bero på att de i studien vill ha blindade 

försökspersoner. Om kontrollgruppen erhållit medicinering eller annan behandling skulle det 

då ej vara möjligt att blinda grupperna för den behandling de erhöll. Genom att 

försökspersonerna är blindade för sin behandling tror författarna att resultatet blir mer 

tillförlitligt eftersom det endast är akupunkturen som utvärderas.  

 

I en cross-over studie erhöll två grupper både akupunktur och shamakupunktur men i olika 

faser. Grupp ett erhöll akupunktur i första fasen och sham i andra fasen, medan grupp två 

erhöll sham först och sedan akupunktur. Resultatet visade att den grupp som erhöll 

akupunktur i första fasen uppvisade en signifikant lägre smärta efter tre månader än den grupp 

som erhöll akupunktur i andra fasen. Författarna till studien diskuterar att uppehållsperioden 

mellan faserna kanske ej var helt adekvat med tanke på att värdena ej gick tillbaka till 

ursprungsvärdena vid baslinjen [47]. Detta väcker funderingar om huruvida den riktiga 

akupunkturens effekter i första fasen kan ha förstärkts av shamakupunkturen som de erhöll i 

andra fasen. Funderingar väcks även kring akupunkturens verkliga effekter och det vore 

intressant med mer forskning inom området för att fastställa dessa.  

 

4.3 Rekommendationer för framtida forskning 

Denna litteraturstudie upplyfter värdet av forskning inom området av akupunkturens 

användande vid spänningshuvudvärk och migrän. För att kunna verifiera att akupunktur är en 

fungerande behandlingsmetod behövs ytterligare forskning inom området med stora 
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kontrollgrupper och en fungerande shammetod. En rekommendation från författarna är att 

använda sig av teleskopnålen som shammetod och att i största mån använda sig av 

randomiserade kontrollerade studier. En rekommendation är också att studierna läggs upp 

likartat i fråga om behandlings- och uppföljningstid, antal nålar samt placering. Att även 

använda sig av IHS kriterier vid diagnostisering för att få ett mer likartat upplägg av studierna 

är en rekommendation av författarna.   

 

4.4 Konklusion 

Vid spänningshuvudvärk finns evidens för att akupunktur är en fungerande metod gällande 

smärtlindring jämfört med baslinjen vid uppföljning direkt efter behandling och upp till sex 

månader. Den sammantagna evidensen för akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk 

gällande livskvalitet är antingen motstridig eller otillräcklig. Vid migrän finns evidens för att 

akupunktur är en fungerande metod gällande smärtlindring jämfört med kontrollgruppen 

direkt efter behandling och jämfört med baslinjen vid uppföljning efter tre till sex månader. 

Gällande livskvalitet är evidensen otillräcklig vid samtliga uppföljningar. 
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PEDro-scale 
 

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

 

 

PEDro Scale (last modified March, 1999)  

The following table briefly explains why each item has been included in the PEDro scale. 

Slightly more detail on some of these items is provided in the PEDro tutorial. An excellent text 

for those who want to know more about clinical trial design is Pocock SJ (1983). Clinical 

Trials. A Practical Approach. Chichester: John Wiley. (The emphasis in this text is on drug 

trials, although most principles apply equally well to trials in physiotherapy).  

1. eligibility criteria were specified. 
no/yes 

 

[Explanation] This criterion influences external validity, but not the internal or statistical 

validity of the trial. It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi 

scale are represented on the PEDro scale. This item is not used to calculate the PEDro 

score.  

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, 

subjects were randomly allocated an order in which treatments were 

received). no/yes 

 

[Explanation] Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) 

treatment and control groups are comparable. 

3. allocation was concealed. 
no/yes 

 

[Explanation] "Concealment" refers to whether the person who determined if subjects were 

eligible for inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which 

group the next subject would be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the 
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decision about whether or not to include a person in a trial could be influenced by 

knowledge of whether the subject was to receive treatment or not. This could produce 

systematic biases in otherwise random allocation. There is empirical evidence that 

concealment predicts effect size (concealment is associated with a finding of more modest 

treatment effects; see Schulz et al. (1995), JAMA 273(5): 408-412)

4. the groups were similar at baseline regarding the most important 

prognostic indicators. 

 

no/yes 

[Explanation] This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance 

with random allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of 

inadequate randomisation procedures. 

5. there was blinding of all subjects. 
no/yes 

 

[Explanation] Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to 

discriminate whether they had or had not received the treatment. When subjects have been 

blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment 

was not due to placebo effects or Hawthorne effects (an experimental artifact in which 

subjects responses are distorted by how they expect the experimenters want them to 

respond). 

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

 

[Explanation] Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to 

discriminate whether individual subjects had or had not received the treatment. When 

therapists have been blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of 

effect) of treatment was not due to the therapists' enthusiasm or lack of enthusiasm for the 

treatment or control conditions. 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key 

outcome.  
no/yes 
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[Explanation] Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to 

discriminate whether individual subjects had or had not received the treatment. When 

assessors have been blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of 

effect) of treatment was not due to the assessors' biases impinging on their measures of 

outcomes. 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% 

of the subjects initially allocated to groups. 

 

no/yes 

[Explanation] It is important that measurement of outcome are made on all subjects who 

are randomised to groups. Subjects who are not followed up may differ systematically 

from those who are, and this potentially introduces bias. The magnitude of the potential 

bias increases with the proportion of subjects not followed up. 

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 

 

[Explanation] Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol 

violations may involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment 

when they should not have. Analysis of data according to how subjects were treated 

(instead of according to how subjects should have been treated) may produce biases. It is 

probably important that, when the data are analysed, analysis is done as if each subject 

received the treatment or control condition as planned. This is usually referred to as 

"analysis by intention to treat". For a recent discussion of analysis by intention to treat see 

Hollis S, Campbell F (1999) BMJ 319: 670-4. 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at 

least one key outcome. 

 

no/yes 

[Explanation] In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference 

between groups is greater than can plausibly be attributed to chance. 
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11. the study provides both point measures and measures of variability for 

at least one key outcome. 

 

no/yes 

[Explanation] Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of 

treatment effects. The best estimate (point estimate) of the treatment effect is the 

difference between (or ratio of) the outcomes of treatment and control groups. A measure 

of the degree of uncertainty associated with this estimate can only be calculated if the 

study provides measures of variability. 
 

   

 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-randomised 

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".  
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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.

Criterion 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 
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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 x time 

interaction). The comparison may be in the form of 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  
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number of subjects in each category is given for each group. 
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