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Abstract 

Bakgrund: Akupunktur betyder nålbehandling och har sitt ursprung i traditionell kinesisk 

medicin. En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Akupunktur kan användas 

vid många olika typer av smärttillstånd, bland annat spänningshuvudvärk. En profession som kan 

utöva akupunktur är fysioterapeuter. Många professioner har en positiv inställning till 

akupunkturbehandlingens effekt medan andra anser att nålarna i sig inte är någon unik metod, 

snarare ett resultat av placeboeffekt och väljer då bort denna behandlingsmetod.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters inställning till effekten av 

akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk. 

Metod: Fysioterapeuter inom primärvården i Sverige fick en enskild förfrågan via mail om att 

delta i studien. En länk till en webbenkät samt ett informationsbrev om studiens syfte bifogades. 

En länk till enkäten lades även ut på fackföreningen Fysioterapeuternas hemsida. Enkätfrågorna 

sammanställdes i excel och redovisades i löpande text, tabeller och figurer.  

Resultat: Enkäten besvarades av totalt 32 personer. Svaren tyder på att majoriteten av 

fysioterapeuterna har en positiv inställning till akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk. 

Vid behandling av spänningshuvudvärk väljer man dock information samt träning framför 

akupunktur. Det framkom också att deltagarna ansåg att akupunkturbehandling saknar ett starkt 

vetenskapligt stöd.  

Konklusion: Med dagens aktuella kunskapsläge om akupunktur, visar resultatet i denna studie 

att fysioterapeuterna till största del har en positiv inställning till effekten av 

akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk.  

 

Nyckelord: Akupunktur, enkätstudie, fysioterapi, spänningshuvudvärk  
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Bakgrund 

Akupunktur som behandling mot olika smärttillstånd är en 2000 år gammal terapeutisk metod. 

Sedan 1993 kan metoden användas inom hälso-och sjukvård i Sverige vid tillstånd där det finns 

vetenskapligt stöd för behandlingen eller när beprövad erfarenhet visar på positiv effekt (1).  

Akupunktur betyder nålbehandling och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. 

Förklaringsmodellen för behandlingens effekter är att nervsystemet ökar sin produktion av bland 

annat endorfiner. Endorfiner är ett hormon som kroppen tillverkar själv och som lindrar smärta 

och ökar välbefinnande, vilket bidrar till en lugnande effekt. Behandlingen ökar även 

blodcirkulationen i området där nålarna sitter. Nålen i sig skapar en skada/inflammation, vilket 

leder till en ökad cirkulation som påskyndar läkningsprocessen. Detta resulterar i att muskler blir 

avspända och på så sätt minskar smärtan. Akupunktur kan användas vid många typer av 

smärttillstånd i hela kroppen. Inom primärvården uppges 60-70% av patienter med olika 

smärttillstånd få en smärtlindrande effekt av akupunktur (1). Alla som är legitimerade i sitt yrke 

och genomfört utbildning för akupunktur får utföra behandlingen (2). Bland medicinskt 

legitimerade utövare i Sverige har ca 5000 personer utbildat sig inom akupunktur. Det finns även 

ytterligare personal utanför hälso-och sjukvården i Sverige som arbetar med metoden (1).   

 

Före behandling besvarar patienten ett antal hälsofrågor och en fysisk undersökning av muskler 

och leder utförs. En akupunkturbehandling innebär att man sticker en nål genom huden på 

muskler, senor eller bindväv på specifika punkter, så kallade akupunkturpunkter. Behandlingen 

upprepas oftast 2-3 gånger i veckan och kräver vanligtvis ca 5-6 behandlingar innan effekt. Det 

är mycket ovanligt med allvarliga komplikationer vid akupunkturbehandling (2). Tillstånd då 

man inte bör använda sig av akupunktur är vid hemofili (blödarsjuka), i extremiteter med 

försämrar lymfdränage, överretningfenomen samt ej diagnostiserad smärta. Akupunktur ses som 

en ofarlig behandlingsform så längre den utövas av en medicinskt välutbildad person (1).  

 

En profession som kan utöva akupunktur är fysioterapeuter. Fysioterapeuter är inom hälso- och 

sjukvården den tredje största professionen i västvärlden. Fysioterapi lägger fokus på att 

förebygga och främja hälsa genom förståelse av kroppens funktion och rörelse i interaktion med 

omgivningen. Under de senaste åren har samhällets intresse för fler insatser inom sjukvården 

ökat (3). Detta har lett till en ökning av efterfrågan på bland annat fysioterapeutisk kompetens då 



 

3 

fysioterapin i Sverige inkluderar hälso-och medicinska områden. Det ställer även krav på en 

ökad kunskap inom fysioterapins olika områden. Ökade krav har i sin tur lett till behov av 

specialisering. En specialisering inom fysioterapin är akupunktur (3). För fysioterapeuten är 

bland annat spänningshuvudvärk ett tillstånd där akupunkturbehandling kan bli aktuell (4).    

 

Spänningshuvudvärk brukar skrivas HST som står för huvudvärk av spänningstyp (5). HST delas 

in i två olika former, episodisk och kronisk. Episodisk spänningshuvudvärk innebär att 

huvudvärken varar mindre än 15 dagar under en månad. Den kroniska formen varar minst 15 

dagar i månaden under minst en sex månaders period. En tryckande, molande värk bilateralt som 

ett band över pannan är karaktäristisk för HST (4). Även ömmande nack -och käkmuskulatur kan 

förekomma. Initialt kommer symtomen smygande för att därefter öka, innan de sakta försvinner 

igen. Orsakerna till symptomen är oklara men både fysiska och psykiska faktorer anses bidra till 

HST. Det kan till exempel vara stress, dålig sömn, inaktivitet, dålig syn och otillräcklig 

belysning som bidrar till ökad spänning i muskulatur (6).     

  

En studie av Coeytaux och Befus (2016) visade att förebyggande behandling eller behandling av 

spänningshuvudvärk med akupunktur har en god effekt. Sammanställningen av metaanalyserna 

jämför olika behandlingar för patienter med spänningshuvudvärk. Behandlingarna som 

jämfördes var endast rutinvård, medicinsk behandling, sham akupunktur och akupunktur. Sham 

innebär en ytlig akupunktur där nåldjupet inte är tillräckligt för att uppnå effekt. Metaanalyserna 

visar på ett signifikant stöd för akupunkturens viktiga roll som en del av en behandlingsplan för 

patienter med spänningshuvudvärk och flera andra olika typer av kronisk huvudvärk (7). 

 

I en review studie undersöktes om akupunktur kunde förhindra episodisk och kronisk HST hos 

vuxna. Resultaten pekade på att akupunktur med minst sex behandlingstillfällen kunde vara ett 

bra alternativ för personer med HST (8). Tolv RCT studier med totalt 2349 vuxna granskades. 

Akupunktur jämfördes med sham akupunktur i sex olika försök. Huvudvärken halverades hos 52 

av 100 deltagare som fick akupunktur jämfört med 43 av 100 deltagare som fick sham 

akupunktur. Det fanns inga skillnader i antalet biverkningar av verklig och sham akupunktur (8). 

Detta resultat visar även att placebo är en bidragande faktor till akupunkturens effektivitet. 
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Många professioner har en positiv inställning till akupunkturbehandlingens effekt medan andra 

anser att nålarna i sig inte är någon unik metod, snarare ett resultat av placeboeffekt och väljer då 

bort denna behandlingsmetod (4). Begreppet placebo innebär en positiv, psykologisk 

förväntanseffekt. Patientens förväntan om smärtlindring kan sätta igång hjärnans 

smärthämmande system. Behandlarens bemötande har alltså stor betydelse för behandlingens 

effektivitet (1).  

 

Det finns tydligt delade meningar kring studier om akupunkturens behandlingseffekt vid 

spänningshuvudvärk (7,8). En del studier lyfter fram akupunkturens fysiologiska effekter, medan 

andra uppmärksammar placebons betydande roll. Mer forskning behövs då evidens för att 

patienter som istället får sham- akupunktur också upplever en förbättring av sin 

spänningshuvudvärk (7,8). 

Då fysioterapeuter är en av de professioner som utövar akupunktur (2), undersöks i denna studie 

fysioterapeuters inställning till akupunkturbehandling och effekten av denna behandling för 

patienter med spänningshuvudvärk.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka fysioterapeuters inställning till effekten av 

akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk.  
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Material och metod 

Studiedesign 

För att besvara studiens syfte valdes en tvärsnittsstudie i form av en enkät. Studien hade en 

kvantitativ ansats med frågor av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Enkäter lämpar sig väl 

vid undersökning av en större grupp och beskriver nuläget i en viss population (9).                            

 

Urval 

Fysioterapeuter inom primärvården inbjöds att delta i studien. Urvalet gjordes genom att söka 

upp fysioterapeutiska primärvårds-kliniker i Sverige via internet. För att underlätta sökningen 

gjordes ett bekvämlighetsurval (10) med en avgränsning där fokus blev på kliniker i region 

Norrbotten. Via telefonkontakt med enhetscheferna på respektive klinik gjordes en muntlig 

presentation av studien och en förfrågan om intresset att delta i studien framfördes. 

Enhetscheferna tillfrågade därefter fysioterapeuterna på sin enhet om de var intresserade av att 

besvara en enkät om akupunkturbehandling. De fysioterapeuter som var villiga att medverka gav 

enhetschefen tillåtelse att vidarebefordra sin mailadress per telefon till författarna. Totalt fick 

författarna in 30 mailadresser. Enhetschefer vidarebefordrade även i sin tur ut enkäten till 

ytterligare anställda. Fysioterapeuterna fick en enskild förfrågan via mail om att delta i studien 

där även en länk till en webbenkät bifogas. I mailet fanns kort information om studiens syfte, ett 

informationsbrev med en mer specifik förklaring kring studien (bilaga 1), samt en länk till 

enkäten (bilaga 2). En länk till enkäten och information om studien lades även ut på 

fackföreningen Fysioterapeuternas hemsida. Detta möjliggjorde att författarna kunde få in 

ytterligare svar på enkäten, bortsett från de 30 mailadresserna.    

 

Inklusionskriterier 

Fysioterapeuter verksamma inom primärvården i Sverige. 

 

Datainsamling 

Insamling av data gjordes genom en egenkonstruerad webbenkät som besvarades av 

fysioterapeuter i Sverige. Innan utskick testades enkäten genom att ett fåtal fysioterapeuter fick 

möjlighet att ge synpunkter på frågor och formuleringar samt besvara enkäten. På detta sätt 

kunde enkätens validitet testas (9). Efter synpunkter från de fysioterapeuter som testat enkäten 
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utfördes revideringar av några frågor i enkäten. Efter revideringarna skickades enkäten ut till 

deltagarna. Svarstiden sattes till 14 dagar. Efter sju respektive två dagar innan sista svarsdag 

skickades påminnelser ut till samtliga deltagare. 

 

Enkäten  

Enkäten utformades av författarna i google docs och omfattade 11 frågor vilka baserades på 

studiens syfte. Enkäten tog ungefär 5 minuter att besvara. Innehållet bestod av 5 

bakgrundsfrågor, följt av 6 huvudfrågor med fem svarsalternativ per påstående. 

Svarsalternativen var “stämmer helt”, “stämmer ganska bra”, “stämmer delvis”, “stämmer 

ganska dåligt” och “stämmer inte alls”. Endast ett svarsalternativ var möjligt att kryssa i. Enkäten 

återfinns i bilaga 1.  

  

Dataanalys 

All data samlades in och bearbetades med deskriptiv statistik (9). Svaren på frågorna i enkäten 

sammanställdes i excel. Resultaten redovisades i löpande text, tabeller och figurer. Genom en 

korstabell beskrevs sedan varje enskild fråga och dess svarsfrekvens i procent (se tabell 1). Av de 

totalt 11 frågorna plockades tre av de mest relevanta frågorna ut och redovisades i ett diagram, 

(se tabell 2) för att få en överskådlig och tydlig bild av enkätens resultat (9).  

 

Etiska överväganden 

För att göra ett korrekt vetenskapligt urval av deltagare till enkätundersökningen har författarna 

utgått från principer gjorda av vetenskapsrådet (11). Samtliga deltagare fick via mail en lättläst 

och tydlig sammanfattning om studiens syfte och bakgrund samt en noggrann beskrivning om 

vad deltagandet innebar. I mailet framgick att deltagandet var frivilligt och att man när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande i studien. Personerna hade möjlighet att välja om de ville besvara 

enkäten som bifogades i mailet eller inte. Vid eventuella frågor fanns kontaktuppgifter till 

projektledarna bifogat i mailet. Svarstiden på enkäten var 14 dagar och möjliggjorde att 

deltagarna fick tid att läsa igenom informationen samt ta beslut om medverkan eller inte. En 

enskild individ kunde inte identifieras utifrån svarsalternativen. Fysioterapeuternas mailadresser 

var skyddade med lösenord till författarnas mail. Även excelfiler skyddades med lösenord. 

Samtliga uppgifter från deltagarna användes endast för forskningsändamålet (9). 
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Eventuella risker med enkätstudien var att författarna hade tillgång till personliga mailadresser, 

vilket gjorde att enkäten inte var helt anonym då författarna själva visste vilka personer som 

deltagit. Samtidigt kunde inte en enskild individ identifieras utifrån svarsalternativen.  

Deltagarna har dock valt att frivilligt lämna ut sina uppgifter.   

 

Resultat  

Totalt inkom 32 svar, varav 11 svar kom från män och 21 svar kom från kvinnor. Alla deltagare 

besvarade samtliga frågor. Åldersfördelningen bland deltagarna var relativt jämt fördelad i de 

olika åldersgrupperna. Av dem som besvarade enkäten hade 34% mindre än fem års 

yrkeserfarenhet. På frågan om utbildningsnivå, framkom att huvuddelen av deltagarna (84,4%) 

genomfört en grundutbildning och drygt 15% hade en utbildning på magister eller masternivå. 

Information som förstahandsval vid behandling av spänningshuvudvärk valdes av 43,8% av 

deltagarna, medan 34,4% valde träningsråd som första behandling. Information och träning 

valdes då framför akupunktur. På frågan om akupunkturens effektivitet är svaren ganska 

entydiga då endast 3,1% inte håller med om akupunkturens effektivitet och lika få anser att 

allvarliga biverkningar förekommer. Svaren visar även att placeboeffekten har en betydande roll 

vid behandling då 71,9% svarade “stämmer delvis”. Över hälften av deltagarna anser att 

akupunktur fungerar p.g.a. fysiologiska mekanismer. Nedan kan samtliga enkätfrågor utläsas 

(tabell 1 och 2). Svaren redovisas i procent.    

 

 

Tabell 1: Beskrivning av deltagarna utifrån ålder, kön, år i yrket och utbildningsnivå 

Ålder (%) 

Under 30 år 25% 

30-40 31,3% 

40-50 31,3% 

Över 50 12,5% 
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Kön   

Man 34,4% 

Kvinna 65,6% 

Annat 0% 

Antal år i yrket   

Under 5 år 34,4% 

5-10 år 21,9% 

10-20 år 21,9% 

Över 20 år 21,9% 

Utbildningsnivå   

Kandidatnivå 84,4% 

Magisternivå 6,3% 

Masternivå 9,4% 

Doktorsnivå 0% 
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Tabell 2: Fördelning av svarsalternativ i procent                                        Totalt %                                                

Vad är ditt förstahandsval vid behandling av spänningshuvudvärk   

Information 43,8% 

Mjukdelsbehandling/triggerpunktsbehandling 3,1% 

Träningsråd 34,4% 

Akupunkturbehandling 

  

18,8% 

Jag anser att akupunktur är en effektiv behandling vid spänningshuvudvärk   

Stämmer helt 25% 

Stämmer ganska bra 37,5% 

Stämmer delvis 28,1% 

Stämmer ganska dåligt 6,3% 

Stämmer inte alls 

  

3,1% 

Jag anser att akupunktur inte har några allvarliga biverkningar   

Stämmer helt 43,8% 

Stämmer ganska bra 53,1% 

Stämmer delvis 0% 

Stämmer ganska dåligt 3,1% 

Stämmer inte alls 

  

0% 
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Jag anser att akupunktur fungerar på grund av placeboeffekt   

Stämmer helt 0% 

Stämmer ganska bra 6,3% 

Stämmer delvis                                                                                             71,9% 

Stämmer ganska dåligt 18,8% 

Stämmer inte alls 

  

3,1% 

Jag anser att akupunktur fungerar på grund av fysiologiska 

reaktioner/mekanismer 

  

Stämmer helt 21,9% 

Stämmer ganska bra 46,9% 

Stämmer delvis 25% 

Stämmer ganska dåligt 6,3% 

Stämmer inte alls 

  

0 % 

 
Jag använder akupunkturbehandling eftersom patienterna önskar det 

  

Stämmer helt 0% 

Stämmer ganska bra 15,6% 

Stämmer delvis 46,9% 

Stämmer ganska dåligt 18,8 % 
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Stämmer inte alls 

  

18,8 % 

Jag anser att evidensen för att behandla spänningshuvudvärk med akupunktur 

är begränsad 

  

Stämmer helt 0% 

Stämmer ganska bra 21,9% 

Stämmer delvis 65,6% 

Stämmer ganska dåligt 12,5% 

Stämmer inte alls 0 % 

 

Enkätsvaren visar att information är förstahandsvalet vid behandling av spänningshuvudvärk hos 

ungefär 44% av dem som besvarade enkäten. Träningsråd som förstahandsval valdes av 34% av 

deltagarna, medan akupunkturbehandling var ett förstahandsval hos knappt 19% (figur 1).   

 

Figur 1: Deltagarnas förstahandsval vid behandling av spänningshuvudvärk 
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I enkäten fanns en fråga om huruvida akupunkturbehandling ansågs vara en effektiv behandling 

vid spänningshuvudvärk. Svaren visade på att deltagarna i olika hög grad ansåg att akupunktur 

var en effektiv behandling då endast 3,1% valde stämmer inte alls, vilket illustreras i figur 2.  

 

Figur 2: Svarsfördelning på frågan: “Jag anser att akupunktur är en effektiv behandling vid 

spänningshuvudvärk” 

 

Deltagarna anser att evidensen för att behandla spänningshuvudvärk med akupunktur är något 

begränsad då 65,6% svarade stämmer delvis. (figur 3). 

 

Figur 3: Svarsfördelning på frågan: “Jag anser att evidensen för att behandla spänningshuvudvärk med 

akupunktur är begränsad  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Datainsamlingen för denna studie gjordes via en enkät där deltagarnas svar ligger till grund för 

studiens resultat. Det är viktigt att frågorna i en enkät är noga utvalda och svarar upp mot 

studiens syfte. För att presentera ett trovärdigt resultat har enkäten utformats från de riktlinjer 

som Olsson och Sörensen (2011) beskriver (9). Dispositionen av enkäten är viktig och författarna 

valde att börja med ett antal inledande, enkla och korta bakgrundsfrågor för att därefter övergå 

till huvudfrågorna som riktar sig till studiens syfte. Formulering av samtliga frågor skrevs på ett 

enkelt och lättförståeligt språk. Författarna valde neutrala påståenden angående akupunktur som 

varken är positivt eller negativt vinklade. Enkäten innehåller ett fåtal frågor som inte tar lång tid 

att besvara. Detta ökar chansen att de tillfrågade tar sin tid till att besvara den. Enkäten 

granskades även av ett antal fysioterapeuter innan utskick för att stärka enkätens validitet och 

reliabilitet (9).   

 

En webbenkät har en fördel genom att författarna får en automatisk sammanställning av all 

rådata. All data blir då korrekt sammanställd och författarna behöver inte arbeta med inmatning 

av siffror i ett statistikprogram. Risken för felaktig inmatning av siffror minskar, vilket ökar 

resultatets trovärdighet (9). Författarna gjorde även en sekundärkontroll av rådatan för att 

kontrollera att siffrorna stämde. En personlig kontakt och muntlig presentation av studien via 

telefon kan också bidra till att öka deltagandet i studien. Enkäten testades även av ett antal 

fysioterapeuter innan utskick. Detta resulterade i ett fåtal revideringar av en del frågors 

formuleringar då de ansågs vara för positivt inriktade till akupunktur. Enkätens påståenden blev 

efter revideringarna mer neutralt riktade. 

 

Enkäten utformades så att endast ett svarsalternativ var möjligt att välja. Detta kan ha varit en  

nackdel i frågan om förstahandsval av behandling då fysioterapeuter kombinerar olika 

behandlingsmetoder och inte utgår från en enstaka behandling. Frågan om förstahandsval av 

behandling vid spänningshuvudvärk kunde ha kompletterats med en fråga om vilka andra 

behandlingsmetoder fysioterapauterna använde. Eftersom enkäten inte innehöll några frågor med 

fritextsvar var det inte möjligt för deltagarna att utveckla och förtydliga sina påståenden. 
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Samtidigt kan en enkät med mer utförliga svar bli svårtolkad och kräva mer tid av deltagarna att 

besvara, vilket i sin tur kan medföra att man väljer att inte besvara enkäten.  

 

Inklusionskriterierna för denna enkät var fysioterapeuter verksamma inom primärvården. De 

ställdes dock inga krav på att ha en utbildning inom akupunktur, vilket kan påverka studiens 

resultat. Samtidigt är författarna endast ute efter att undersöka fysioterapeutens inställning till 

ämnet. För ett mer trovärdigt resultat hade författarna kunnat  utöka inklusionskriterierna genom 

att ställa utbildning inom akupunktur som ett krav.  

 

Resultatet baseras på totalt 32 deltagare. Ett större antal deltagare samt en längre svarstid hade 

eventuellt kunnat ge ett förändrat resultat. Bortfallet kan inte fastställas då det inte går att mäta 

antalet personer som fått enkäten. Enkäten har dels vidarebefordrats av chefer ut till anställda 

och anställda har i sin tur också skickat ut den till sina kollegor. Den publicerades även på 

fysioterapeuternas fackförbund. Det går inte heller att utläsa antalet deltagare från hemsidan och 

antalet som svarat via mail. Ett offentliggörande av en enkät gör den tillgänglig för allmänheten 

och kan då besvaras av vem som helst. Hemsidan riktar sig dock till fysioterapeuter och är inte 

tillgänglig eller relevant för andra att besöka.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka fysioterapeutens inställning till effekten av 

akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk. Resultatet av enkätstudien visar 

att fysioterapeuterna till största del har en positiv inställning till ämnet. Deltagarna väljer dock 

information och träning framför akupunktur som behandling vid spänningshuvudvärk. 

 

Idag finns en del studier som visar på att akupunktur kan fungera för många olika typer av 

smärttillstånd och användandet av behandlingsformen ökar (12). Det diskuteras dock fortfarande 

huruvida akupunkturen fungerar på grund av fysiologiska mekanismer och hur stor placebo-

effekten är. I en studie av Madsen et al. (2009) har man tittat på tre RCT-studier som undersöker 

effekten av akupunkturbehandling, placebo-akupunktur och ingen akupunktur alls. Placebo 

innebär i detta fall att nålen placeras ytligt och på en icke-akupunkturpunkt. Totalt 3025 patienter 

inkluderades med tillstånd som spänningshuvudvärk, migrän, artros, ryggsmärta, fibromyalgi, 



 

15 

samt postoperativ smärta. Metaanalysen använde sig av VAS som utvärderingsmått. Studien 

visar att akupunktur jämfört med placebo har en effekt gällande smärta, dock mycket liten. 

Gällande placebo i jämförelse med ingen akupunktur, är effekten måttlig (13).     

Resultaten i ovan nämnda studier överensstämmer med enkätens resultat angående 

placeboeffekten då majoriteten av fysioterapeuterna anser att placebo har en betydande roll i 

behandlingen och  huvuddelen valde svarsalternativet “stämmer delvis” på frågan om 

akupunktur fungerar på grund av placeboeffekt. Drygt hälften av deltagarna anser även att 

akupunktur fungerar på grund av fysiologiska reaktioner/mekanismer då de flesta svarat 

“stämmer ganska bra”. Denna enkätstudie visar att fysioterapeuterna anser att akupunktur har en 

effekt och fungerar på grund av en kombination av fysiologiska mekanismer samt placebo, vilket 

överensstämmer med flera studier inom området (7,8,12,13). 

 

Resultatet av enkäten visar att 43,8% väljer information som ett förstahandsval vid behandling av 

spänningshuvudvärk och inte akupunktur. I en litteraturstudie har man tittat på olika 

evidensbaserade behandlingsformer vid spänningshuvudvärk. De olika inkluderade studierna 

undersöker dels läkemedelsalternativ som behandling vid spänningshuvudvärk men också 

fysioterapeutiska behandlingsformer, samt information. Fördelen med information är att 

patienten får en ökad förståelse för sina besvär och varför smärtan uppkommit (14). Genom att 

terapeuten ger patienten information, får patienten större insikt och medvetenhet om sitt 

problem/skada. Detta ger en möjlighet för patienten att själv förebygga symptom, ta eget ansvar 

för sin situation och inte enbart bli en mottagare av passiv behandling (15). Passiv behandling 

gör patienten beroende av sin behandlare, vilket ur ett långsiktigt perspektiv kan dra ut på 

rehabiliteringsprocessen. I en del fall kan dock passiv behandling vara ett måste initialt för att 

patienten senare ska ha en möjlighet till egen aktivitet. Vid till exempel svår spänningshuvudvärk 

kan akupunktur vara ett förstahandsval med syfte om att lindra den värsta smärtan, för att senare 

kunna kombinera behandlingen med annan behandling, såsom träning.  

I en studie av Andersen et al (2017) undersöktes styrketräning för nack- och axelmuskulatur 

gällande frekvens, smärtintensitet samt användning av analgetika. Totalt 573 kontorsarbetare 

med spänningshuvudvärk deltog. Fyra träningsgrupper bildades med olika träningsintensitet, 

träningstid och tillsyn. En femte grupp tränade inte alls. Studien visade att totalt en timmes 

styrketräning, oavsett fördelning under veckan, ger effekt och reducerar huvudvärksfrekvensen 
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hos kontorsarbetare. Resultaten visade på 50% minskad huvudvärksfrekvens enligt VAS hos de 

grupper som tränade i jämförelse med gruppen som inte tränade alls (16). Resultatet från denna 

studie överensstämmer också med hur fysioterapeuterna i enkätstudien rangordnade sina 

behandlingsalternativ. Detta kan tyda på att fysioterapeuterna är väl insatta i vilka 

behandlingsmetoder som är verksamma för patienter med smärta. 

 

Enkätens resultatet tyder även på att fler väljer träning som behandling vid spänningshuvudvärk 

framför akupunktur. Idag finns ett starkt stöd för att träning som behandling vid olika 

smärttillstånd kan vara effektivt. Ett ökat antal studier inom det senaste decenniet ger bevis för 

effektiviteten av fysisk träning vid bland annat muskuloskeletala smärta. Studier tyder även på 

att tillsyn under träningen av en träningsinstruktör eller fysioterapeut ger mer effekt än de som 

inte har tillsyn (17). Fysisk aktivitet förbättrar allmän hälsa, sjukdomsrisk och progression av 

kroniska sjukdomar. Forskning som undersöker effekten av fysisk aktivitet på kronisk smärta har 

ökat betydligt under de senaste 25 åren. Resultaten stödjer fördelarna med fysisk aktivitet för 

behandling av kronisk smärta. Det är viktigt att anpassa den fysiska aktiviteten till de specifika 

behoven och begränsningarna hos varje patient. När det tillämpas på kroniska smärttillstånd 

inom lämpliga parametrar (frekvens, varaktighet, intensitet), förbättrar fysisk aktivitet smärta till 

en hög grad (18). Det starka vetenskapliga stödet om träning vid smärta kan vara en bidragande 

orsak till att fysioterapeuter väljer träning som behandling vid spänningshuvudvärk framför 

akupunktur.  

 

Majoriteten av personerna som besvarade enkäten har endast gått en grundutbildning inom 

fysioterapi. I en grundutbildning ingår endast grundläggande kunskaper om akupunktur. Ett 

större antal personer med vidareutbildning och en fördjupad kunskap kring akupunktur, skulle 

möjligtvis kunnat påverka inställningen om ämnet och därmed resultatet i enkäten. Enkätens 

resultat visar att 65,6% anser att evidensen för att behandla spänningshuvudvärk med akupunktur 

delvis är begränsad. Det kan tolkas som att deltagarna anser att mer forskning behövs angående 

akupunkturens effekter.  
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Konklusion  

Med dagens aktuella kunskapsläge om akupunktur, visar resultatet i denna studie att 

fysioterapeuterna till största del har en positiv inställning till effekten av akupunkturbehandling 

vid spänningshuvudvärk. Fysioterapeuternas förstahandsval vid behandling av 

spänningshuvudvärk är information, följt av träning och därefter akupunktur. Detta visar att 

aktiva behandlingar väljs före passiva. När man väljer att behandla med akupunktur anser man 

att metoden är effektiv men att mer forskning behövs.  
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Bilaga 1- Informationsbrev  

 

Vi är två studenter vid Luleå Tekniska universitet från termin 6 som nu skriver vårt 

examensarbete. Studien syftar till att undersöka fysioterapeutens inställning till 

akupunkturbehandling för patienter med spänningshuvudvärk. 

  

Vi vänder oss nu till fysioterapeuter verksamma inom primärvården i Sverige. Vi har fått tillgång 

till dina uppgifter genom att kontakta din vårdcentral per telefon. 

  

Vi undrar nu om du kan tänkas medverka i vår enkätstudie. Vi skickar då ut en egenkonstruerad 

webbenkät via email. De 11 frågorna i enkäten är egenkonstruerade av författarna. Enkäten 

baseras på studiens syfte och bakgrund om akupunkturbehandling vid spänningshuvudvärk. 

  

Enkäten besvaras genom att klicka i ett svarsalternativ och tar max 5 min. Svarstiden för enkäten 

sätts till 14 dagar. Efter 7 respektive 2 dagar kvar av svarstiden skickas påminnelser ut till 

samtliga om att besvara enkäten. Därefter samlas all data in och resultatet redovisas i löpande 

text, tabeller och diagram. 

  

En enskild individ kan inte identifieras utifrån svarsalternativen. Du har rätt att avbryta 

deltagandet utan att ange skäl. 

När studien är klar kommer den finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida:   

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214    

  

  

Tack för att ni delar med er av er kunskap! 

  

  

Studenter vid LTU Termin 6:   

Johanna Brar, ojaabx-5@student.ltu.se, 0707 63 01 41 

Emma Fritz, emmfri-5@student.ltu.se,  0703 21 79 17 

  

Handelare: 

Birgitta Nordström 

birgitta.nordstrom@norbotten.se 

Tel nr: 0761001539 

 

 

 

 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214
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Bilaga 2 - Enkät 

 

 

Bakgrundsfrågor- kryssa för ett alternativ 

  

1.Din ålder 

● Under 30 år 

● 30-40 år 

● 40-50 år 

● Över 50 år 

  

2. Kön 

● Man 

● Kvinna 

● Annat 

  

3. Antal år i yrket 

● Under 5 år 

● 5-10 år 

● 10-20 år 

● Över 20 år 

  

4. Utbildningsnivå 

● Grundutbildning 

● Magisternivå 

● Masternivå 

● Doktorsnivå 
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5. Vad är ditt förstahandsval vid behandling av spänningshuvudvärk? 

● Information 

● Mjukdelsbehandling/triggerpunktsbehandling 

● Träningsråd 

● Akupunkturbehandling 

  

För frågorna 6-11 finns följande svarsalternativ. Välj ett av dem för respektive fråga: 

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer delvis 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

  

6. Jag anser att akupunktur är en effektiv behandling vid spänningshuvudvärk 

7. Jag anser att akupunktur inte har några allvarliga biverkningar 

8. Jag anser att akupunktur fungerar på grund av placeboeffekt 

9. Jag anser att akupunktur fungerar på grund av fysiologiska reaktioner/mekanismer 

10.  Jag använder akupunkturbehandling eftersom patienterna önskar det 

11. Jag anser evidensen för att behandla spänningshuvudvärk med akupunktur är begränsad   

 

  


