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Abstrakt 

Introduktion: Smärta är den vanligaste orsaken till att människor i Sverige söker vård inom 

primärvården idag. Smärta kan delas in i smärtklassifikationer där den vanligast 

förekommande är nociceptiv smärta. Två behandlingsmetoder svenska fysioterapeuter 

använder kliniskt vid behandling av smärta är akupunktur och dry needling. Vid akupunktur 

används nålar i specifika akupunkturpunkter och vid dry needling används nålar direkt i 

aktiva triggerpunkter eller smärtsam- och stel muskulatur. Det är inte bevisat hur akupunktur 

och dry needling fungerar men samma verkningsmekanismer tros förklara båda 

behandlingsmetoderna. Åsikterna är delade inom forskningsvärlden och bland svenska 

fysioterapeuter huruvida behandlingsmetoderna överhuvudtaget ska användas kliniskt till 

följd av bristande evidens. Syfte: Syftet var att undersöka svenska fysioterapeuters 

användning samt uppfattning om behandlingsresultat av dry needling och akupunktur. 

Metod: För att besvara syftet genomfördes en enkätundersökning med två urvalsmetoder. En 

egenkonstruerad e-enkät användes som utformades efter källor, inkluderingskriterier och 

andra enkäter. Resultat: 60 svar analyserades. 51 fysioterapeuter hade utbildning i 

akupunktur, av dessa använde 22% aldrig behandlingsmetoden. 19 fysioterapeuter hade 

utbildning i dry needling, av dessa använde 11% aldrig behandlingsmetoden. Bäst 

behandlingsresultat upplevdes vid behandling av nociceptiv smärta. Det fanns inget statistiskt 

samband mellan ålder och användning av behandlingsmetoderna eller användning och tid 

med utbildning i metoderna. Konklusion: Ett större antal fysioterapeuter använde akupunktur 

jämfört med dry needling. Främsta anledningen till att de med utbildning inte använde 

behandlingsmetoderna var bristen på evidens. Gemensamt för behandlingsmetoderna var att 

bäst behandlingsresultat upplevdes vid behandling av nociceptiv smärta. Baserat på denna 

studie finns behov av fler studier som undersöker dry needling och akupunktur i syfte att 

påverka evidensgraden. 

 

Nyckelord: Fysioterapi, Smärta, Smärtbehandling. 
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1. Introduktion  

1.1 Smärta 

Smärta är idag den näst största anledningen till sjukskrivning i Sverige och olika typer av 

smärtproblematik är den vanligaste orsaken till att människor i Sverige söker vård inom 

primärvården (1). Både samhället och den enskilda individen påverkas negativt av smärta. 

Långvarig smärta bidrar till sänkt livskvalité hos ca 12,5 % av Sveriges befolkning och höga 

ekonomiska kostnader för det svenska samhället (1). Smärta klassas som långvarig om en 

person upplever smärta i mer än tre månader och akut om smärta upplevs i mindre än tre 

månader (2). En vanlig orsak till att människor söker vård hos fysioterapeuter inom 

primärvården är akut nack- och ryggsmärta (3). Ungefär var femte svensk drabbas någon 

gång under sin livstid (3). Det innebär att över två miljoner svenskar drabbas av akut smärta i 

rygg och nacke. Detta är ett exempel på en specifik grupp med patienter och ger en inblick i 

hur stor del av Sveriges population som drabbas av akut smärta (3).    

Smärta delas in i akut- och långvarig smärta men även klassificeras på olika sätt (2). De 

klassifikationer som finns idag är nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, smärta med okänd 

bakgrund (tidigare idiopatisk smärta), psykogen smärta eller smärta associerad med centralt 

störd smärtmodulering (2). Nociceptiv smärta är den vanligaste typen av smärta och 

definieras som vävnadsskadesmärta. Det kan exempelvis vara skador på muskler, leder eller 

senor som orsakar smärta (2). Neuropatisk smärta innebär skada på nervsystemet, skadan kan 

antingen vara i det centrala- eller perifera nervsystemet. Neuropatisk smärta kan uppkomma 

som följd av exempelvis diskbråck, operation av olika slag, stroke eller MS (2). Smärta med 

okänd bakgrund (tidigare idiopatisk smärta) definieras ofta som en diffus smärta som inte går 

att härleda till någon specifik kroppsstruktur. Psykogen smärta är smärta som kan härledas till 

psykisk sjukdom som exempelvis svår depression. Den psykogena smärtan påverkas inte av 

nociceptiv- eller neuropatisk stimulering och ska inte jämföras med de psykiska påfrestningar 

som smärta kan orsaka (2). Centralt störd smärtmodulering innebär att 

smärthämningssystemet är dysfunktionellt. Kroppen kan överreagera på stimuli vilket leder 

till smärta och dessa patienter har vanligtvis sensibilitetsförändringar. Denna typ en smärta är 

svårbehandlad då patienterna i många fall inte svarar på vanlig smärtlindrande behandling 

(2). En patient kan lida av flera olika typer av smärta samtidigt och olika behandlingsmetoder 

är mer eller mindre effektiva för att behandla olika typer av smärta (2).  
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Det finns en mängd behandlingsmetoder inom svensk primärvård som fysioterapeuter kan 

använda kliniskt vid behandling av patienter med smärta (4). Två metoder som används för 

behandling av både akut- och långvarig smärta är akupunktur och dry needling. Vid båda 

behandlingsmetoderna används nålar för att stimulera punkter på kroppen i syfte att minska 

olika symtom och öka livskvalité för patienter med smärta (2). 

1.2 Akupunktur  

Akupunktur är en vanlig behandlingsmetod för att behandla smärta inom primärvården (5). 

Vid akupunkturbehandling används nålar i akupunkturpunkter i syfte att smärtlindra (2). Det 

är idag inte bevisat exakt vad som sker i kroppen under en akupunkturbehandling, Carlsson 

beskriver det på följande sätt:  ”Modernt fysiologiskt sett är akupunktur en form av somatisk 

sensorisk afferent stimulering, medan det enligt TCM anses påverka ett slags energiflöde i 

kroppen” (TCM = Traditionell Kinesisk Medicin)(6).  

Det finns hypoteser kring ett antal mekanismer som påstås verka under en 

akupunkturbehandling. De verkningsmekanismer som tros förklara kortsiktig smärtlindring 

vid akupunktur är bl.a. gate control teorin, descenderade inhiberande banor, DNIC (diffuse 

noxious inhibitory control) (2). Verkningsmekanismer som tros förklara långsiktig 

smärtlindring är bl.a. axonreflexen, long term depression och påbyggnad av oxytocin (2). 

Placebo och patientens förväntan är effekter som även kan förklara varför akupunktur har 

blandad effekt beroende på patient. Det är bevisat att om patienten har positiva eller negativa 

förväntningar på en behandling påverkar det behandlingsresultatet (7, 8) detta gäller även 

akupunkturbehandling. Placebo är det vanligaste argumentet mot akupunktur som 

behandlingsmetod, en del menar att akupunktur främst ger resultat till följd av 

placeboeffekten (9). 

Akupunktur kom till Sverige på 1960-talet (10) och har sedan dess används som 

behandlingsmetod runt om i landet. Akupunktur används som behandlingsmetod vid 

behandlingar av funktionsdiagnoser som exempelvis muskel, led, sen –och 

migränproblematik (2). Även om det endast är hypoteser kring hur akupunktur fungerar finns 

det flertalet studier som visar att akupunktur har effekt på olika typer av smärttillstånd både 

på lång - och kort sikt (11, 12). Akupunktur har bevisad positiva effekter på olika tillstånd, 

exempel på tillstånd är kronisk lumbago (12, 13), knäsmärta (12, 14), epicondylit (15) mm. 
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Akupunktur har även tveksam effekt på andra diagnoser som exempelvis akut lumbago (16) 

och skuldersmärta (17). Det finns även studier som beskriver blandade resultat på effekt 

beroende på typ av smärta och lokalisation (18, 19). En del studier ifrågasätter även om 

akupunktur verkligen har bevisad effekt på bl. a. kronisk ryggsmärta och andra studier visar 

att akupunktur inte är mer effektivt än placebo (20).  

1.3 Dry needling 

Dry needling är en typ av akupunktur som på senare år inom fysioterapin blivit en populär 

manuell behandlingsmetod (21). Till skillnad från akupunktur som främst använder nålar i 

specifika akupunkturpunkter (2) används dry needling direkt i aktiva triggerpunkter och i 

strukturer där det finns smärta eller stelhet i syfte att minska spänningar och smärta (21, 22). 

Det finns olika versioner av dry needling behandling. Den vanligaste innebär att 

fysioterapeuten sticker in nålen snabbt och direkt in i patientens triggerpunkt upprepade 

gånger för att uppnå muskelavslappning och minskad smärta. Samma verkningsmekanismer 

sägs förklara effekterna av dry needling som vid akupunktur och används även på samma 

funktionsdiagnoser (2). Likt akupunktur finns det studier som visar att dry needling har effekt 

på patienter med smärtproblematik (22-24) men även flertalet studier visar motsatsen (22, 

25). 

1.4 Utvärdering av behandlingsresultat akupunktur och dry needling  

För att utvärdera en akupunktur- och dry needling behandling kan fysioterapeuter använda en 

mängd olika skattningsinstrument och mätmetoder. Vanliga mätmetoder i studier som 

används för att utvärdera akupunktur och dry needling är bland annat VAS (Visual analog 

scale), NRS (Numerisk skala), Mätning av ROM med goniometer och SF-36 (Short Form 

Health Survey). Samtliga mätmetoder som är vanliga i studier är även användbara i klinik för 

utvärdering av akupunktur- eller dry needling behandling. (5).  

1.5 Blandade åsikter kring behandlingsmetoderna 

Våren 2019 publicerades en debattartikel av tidningen Fysioterapi som väckte reaktioner hos 

fysioterapeuter i Sverige (26). Författaren var en fysioterapeut vid namn Fredrik Nordin (26). 

Han lyfte frågan om fysioterapeuter som profession i Sverige ska använda akupunktur och 

liknande behandlingar som dry needling när det saknas övertygande evidens för 

behandlingsmetoderna. I Nordins debattartikel ”Hög tid att sluta med pseudovetenskap” om 
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akupunktur och dry needling skrev han “något som borde försvinna från svensk hälso- och 

sjukvård omedelbart” (26). Inlägget öppnade upp för debatt och frågorna började diskuteras 

bland fysioterapeuter i Sverige. Är akupunktur och dry needling behandlingsmetoder som 

borde användas kliniskt eller ska fysioterapeuter använda andra behandlingsmetoder med 

högre evidens? 

Det är ett faktum att det råder blandade åsikter och resultat inom forskarvärlden angående om 

akupunktur och dry needling verkligen har effekt på smärta, både långsiktigt och kortsiktigt 

(2, 13), eller om det endast är en placeboeffekt (20). Debatten som pågår bland svenska 

fysioterapeuter angående om akupunktur och dry needling ska användas kliniskt efter 

Nordins debattinlägg våren 2019 (26) stärker det faktum att åsikterna är blandade. Dessa 

blandade åsikter och studieresultat ledde till en önskan att undersöka användningen av 

behandlingsmetoderna akupunktur och dry needling bland fysioterapeuter som arbetar inom 

svensk primärvård.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska fysioterapeuter som arbetar inom 

primärvården använder samt uppfattar behandlingsresultat av dry needling och akupunktur. 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur stor andel fysioterapeuter som har utbildning i akupunktur respektive dry needling 

använder det i sitt kliniska arbete? 

 

2. Vilket resultat upplever fysioterapeuter att akupunktur respektive dry needling har på olika 

typer av smärtklassificering? 

 

3. Finns det ett samband mellan ålder och användning av de två behandlingsmetoderna? 

 

4. Finns det ett samband mellan användningen av behandlingsmetoderna och hur länge de 

haft utbildning i behandlingsmetoden? 
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3. Material och metod 

3.1 Studiedesign 

För att besvara syftet valdes designen icke-experimentell tvärsnittsstudie av den valda 

kohortgruppen som var fysioterapeuter som arbetar klinisk inom primärvården i Sverige. 

Designen tvärsnittsstudie valdes eftersom undersökningen skedde inom ett kort tidsintervall. 

För att samla in data valdes mätinstrumentet en egenutformad e-enkät eftersom genom en 

enkät kunde ett större antal fysioterapeuter delta i studien (27). 

3.2 Urval 

Ett ändamålsmässigt urval genomfördes där urvalet begränsades till endast svenska 

fysioterapeuter med utbildning i akupunktur och/eller dry needling. Inkluderingskriterier 

sattes upp för att tydligt begränsa urvalet. Deltagarna valdes ut genom två olika metoder för 

urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval (27). Snöbollsurvalet genomfördes genom att 

lägga ut e-enkät och informationsbrev på sociala mediet Facebook i grupperna 

“Fysioterapeuterna” och “Jobbportalen för fysioterapeuter/sjukgymnaster”. Tillsammans 

hade grupperna vid tidpunkten för studiens genomförande ca 7400 medlemmar där 

majoriteten uppskattningsvis var legitimerade fysioterapeuter. Bekvämlighetsurvalet 

genomfördes genom att författarna kontaktade tidigare handledare från VFU-placeringar 

under grundutbildningen samt andra fysioterapeutkontakter som författarna hade. 

Bekvämlighetsurvalet genomfördes via mail direkt till ca tio stycken deltagare. 

3.3 Inkluderingskriterier 

Inkluderingskriterier var legitimerade fysioterapeut som arbetar kliniskt inom svensk 

primärvård och har patientkontakt. De fysioterapeuter med utbildning inom akupunktur 

och/eller dry needling samt haft utbildningen i minst sex månader inkluderas. Deltagarna 

behövde ha kunskap i det svenska språket eftersom enkäten var skriven på svenska. 

3.4 Bortfallsanalys 

Samtliga deltagare som svarade på enkäten uppfyllde inkluderingskriterierna och inga bortfall 

noterades. 
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3.5 Mätinstrument 

Det mätinstrument som användes i studien var en egenutformad e-enkät. Enkäten 

konstruerades i Google Formulär som är ett digitalt mätverktyg. Samtliga frågor utformades 

av författarna baserat på inkluderingskriterierna och med stöd av källor (2, 28, 29). Enkäten 

bestod av tre delar. Första delen innehöll sex frågor med allmän information om deltagaren. 

De resterande två delarna innehöll sju frågor vardera, en del om akupunktur och en del om 

dry needling (bilaga 2). I enkäten medföljde informationsbrev (bilaga 1) samt definitioner av 

begreppen akupunktur och dry needling. Detta för att minska risken för missuppfattningar när 

deltagarna svarade på enkäten.  

 

Enkäten pilottestades innan den skickades ut till deltagarna i syfte att kvalitetstesta den. 

Testperson som var legitimerad fysioterapeut svarade på enkäten och skickade sedan 

feedback via mail till författarna. När enkäten var godkänd av testperson, handledare och 

examinator skickades enkäten ut till urvalet. Tillsammans med enkäten medföljde 

informationsbrev där det framgick att enkäten var konfidentiell, varför just fysioterapeuter 

blev tillfrågade, samt godkännande att svaren på enkäten användes i studien av författare och 

handledare. 

3.6 Datainsamling  

Insamlingen av data skedde via enkätundersökning där en egenutformad enkät användes. 

Enkät med tillhörande informationsbrev (Bilaga 1) lades ut som ett inlägg i de två tidigare 

nämnda Facebook-grupperna. Innan enkäten lades ut i de två Facebookgrupperna som valts 

som urval sökte författarna och fick godkännande av båda Facebook-grupperna. Detta för att 

säkerställa att grupperna inte skulle ta bort enkäten. Enkäten lades ut i Facebook-grupperna 

med en kort introduktion. Enkät och informationsbrev skickades via mail till deltagare via 

bekvämlighetsurvalet tillsammans med en kort introduktion. I introduktionen uppmanades 

medlemmar att svara på enkäten samt att skicka den vidare till andra fysioterapeuter. För att 

uppnå ett tillräckligt stort underlag för att besvara syftet behövdes minst 30 enkätsvar och 

målbilden var att få in 60 svar. Efter fem dagar hade 60 svar registrerats och enkäten låstes 

efter det. En påminnelse hade förberetts ifall 30 svar inte kommit in efter tio dagar, den 

användes ej.  
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3.7 Dataanalys  

Data från enkäterna analyserades och bearbetades med deskriptiv dataanalys (27, 30). Data 

sammanställdes i Microsoft Excel version 16.29.1. Den allmänna informationen om 

deltagarna presenterades i medelvärde och procent. Sambanden presenterades med 

korrelationskoefficient (r-värde) där 0,0 innebär inget statistiskt samband och 1,0 innebär 

perfekt samband (27). I denna studie ansågs r-värde på 0.5 som statistiskt signifikant (27). 

Alla resultat redovisades i löpande text, tabeller och grafer. Fria kommentarer till 

enkätfrågorna redovisas i text. 

3.8 Etiska överväganden  

Informationsbrev skickades tillsammans med enkäten till deltagarna (bilaga 1). I studien togs 

de grundläggande principerna inom etik i beaktande, rättviseprincipen, autonomiprincipen, 

godhetsprincipen och principen om att inte skada (27) samt principer i 

Helsingforsdeklarationen (31). Det framgick tydligt i informationsbrevet att enkäten var 

frivillig att besvara samt att enkäten var konfidentiell och att svaren endast skulle användas 

till studien. Efter att enkäten låstes tackades samtliga deltagare via inlägg i Facebook 

grupperna samt via mail direkt till deltagarna via bekvämlighetsurvalet. Alla deltagare blev 

behandlad med samma villkor och inga frågor med syfte att kränka ställdes. Deltagarnas 

integritet och identitet värnades om genom hela studien. Inga personuppgifter och/eller 

arbetsplatser uppgavs. Det var ingen ekonomisk vinning för författarna eller deltagarna i 

denna studie. Studien genomfördes för att undersöka och öka kunskapen kring 

behandlingsmetoderna och genom det bidra till att öka välbefinnandet hos patienter.   
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4. Resultat 

4.1 Allmänt om deltagarna i studien 

Totalt samlades 60 e-enkätsvar in. Av dessa 60 fysioterapeuter hade 51 (85%) utbildning i 

akupunktur och 19 (31%) utbildning i dry needling. 

Åldern på fysioterapeuterna var mellan 24 och 65 år med en medelålder på 33 år. 

Större delen av fysioterapeuterna hade haft utbildning i behandlingsmetoderna mellan 6 

månader och 5 år (figur 1a och b). 

De olika behandlingsmetoderna användes på olika typer av funktionsdiagnoser men det var 

tydligt att båda framför allt användes vid muskelproblematik. Akupunktur användes vid fler 

olika typer av funktionsdiagnoser jämfört med dry needling (figur 2a och b). 

 

  

   1a      1b 

Figur 1 a och b: År med utbildning i behandlingsmetoderna hos fysioterapeuter. Akupunktur n=51. Dry 

needling n=19. 0–5 år= 6 månader-5 år. 

 

 

 

   2a      2b 

Figur 2 a och b: Funktionsdiagnoser vid användning av behandlingsmetoderna. Akupunktur n=51. Dry 

needling n=19 
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4.2 Användning av akupunktur  

Av de 51 fysioterapeuter som hade utbildning i akupunktur använde 33% akupunktur i sitt 

kliniska arbete mindre än en gång per vecka. Endast 22% använder det fyra gånger per vecka 

eller oftare. Lika stor andel använder aldrig akupunktur i sitt kliniska arbete (figur 3). 

 

 

Figur 3: Användningen av akupunktur bland 51 svenska fysioterapeuter i primärvården. 

 

Av 51 fysioterapeuter valde elva stycken att svara skriftligt på frågan om varför de inte 

använder sig av akupunktur som behandlingsmetod kliniskt. Av elva svar ansåg nio att 

akupunktur har bristande evidens och/eller dåligt behandlingsresultat. Fysioterapeuterna 

ansåg även att det finns andra behandlingar som tar mindre tid, där patienten är mer aktiv och 

därmed inte kräver lika många besök. 

4.3 Användning av dry needling 

Av de 19 fysioterapeuter som hade utbildning i dry needling använde 32% det i sitt kliniska 

arbete, lika stor andel använde det mindre än en gång per vecka. 11% använder aldrig dry 

needling i kliniken (figur 4). 
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Figur 4: Användningen av dry needling bland 19 svenska fysioterapeuter i primärvården 

 

En skriftlig kommentar om varför dry needling inte används i kliniken är att fysioterapeuten 

inte tycker att det sker någon biologisk förändring för vävnadskapacitet utan att man endast 

lurar nervsystemet.  

4.3 Upplevelse av behandlingsresultat med akupunktur  

Vid behandling med akupunktur upplever 33% av fysioterapeuterna att det har relativt bra 

resultat på nociceptiv smärta. 24% upplever inte att akupunktur ger något behandlingsresultat 

(figur 5).  

 

Figur 5: 19 fysioterapeuters upplevelse om akupunktur. (1=Instämmer inte alls, 5=instämmer helt) 
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4.4 Upplevelse av behandlingsresultat med dry needling 

Vid behandling med dry needling var det smärtklassifikationen nociceptiv smärta som 

fysioterapeuterna ansåg att dry needling gav positiva behandlingsresultat (figur 6). 

Vid övriga smärtklassifikationer upplevde inte fysioterapeuterna att dry needling hade 

positiva behandlingsresultat eller att resultaten var minimala.  

 

 

Figur 6: 19 fysioterapeuters upplevelse om dry needling (1=Instämmer inte alls, 5=instämmer helt.) 

4.5 Samband mellan fysioterapeutens ålder och användning av akupunktur 

Resultatet visar att det inte finns något samband (r-värde = 0,1) mellan fysioterapeutens ålder 

och hur ofta de använder sig av akupunktur. Visuellt kan man antyda en trend att äldre 

använder sig av akupunktur oftare (figur 7).  
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Figur 7: Visuell graf av samband mellan användning av akupunktur och fysioterapeutens ålder. (Y-axel anger 

frekvens 0=Nej, aldrig. 1=Ja, mindre än en gång per vecka. 2=Ja, en gång per vecka. 3=Ja, två-tre gånger per 

vecka. 4=Ja, fyra gånger per vecka eller oftare. X-axel anger år, 1=24-29 år, 2=30-34 år, 3=35-39 år, 4=40-

44 år, 5=45-49 år, 6=50-56 år) 

4.6 Samband mellan fysioterapeutens ålder och användning av dry needling 

Resultatet visar att det inte finns något samband (r-värde = -0,3) mellan fysioterapeutens 

ålder och hur ofta de använder sig av dry needling. Visuellt kan man antyda en trend att yngre 

använder sig av dry needling oftare (figur 8). 

 

  

Figur 8: Visuell graf av samband mellan användning av dry needling och fysioterapeutens ålder. (Y-axel anger 

frekvens 0=Nej, aldrig. 1=Ja, mindre än en gång per vecka. 2=Ja, en gång per vecka. 3=Ja, två-tre gånger per 

vecka. 4=Ja, fyra gånger per vecka eller oftare. X-axel anger år, 1=24-29 år, 2=30-34 år, 3=35-39 år, 4=40-

44 år, 5=45-49 år, 6=50-56 år) 

4.7 Samband mellan användningen av och tid med utbildning inom akupunktur 

Resultatet visar att det inte finns något samband (r-värde = 0,07) mellan användningen av 

akupunktur och hur länge man haft utbildning i behandlingsmetoden. 

Visuellt kan man antyda en trend att om man varit utbildad länge använder man det oftare 

(figur 9). 
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Figur 9: Visuell graf av samband mellan användning av akupunktur och antal år med utbildning i 

behandlingsmetoden. (Y-axel anger frekvens 0=Nej, aldrig. 1=Ja, mindre än en gång per vecka. 2=Ja, en gång 

per vecka. 3=Ja, två-tre gånger per vecka. 4=Ja, fyra gånger per vecka eller oftare. X-axel anger år med 

utbildning) 

4.8 Samband mellan användningen av och tid med utbildning inom dry needling 

Resultatet visar att det inte finns något samband (r-värde = -0,3) mellan användningen av dry 

needling och hur länge man haft utbildning i behandlingsmetoden. Visuellt kan man se en 

trend att användningen av behandlingsmetoden används mer sällan om man haft utbildning 

länge (figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10: Visuell graf av samband mellan användning av akupunktur och antal år med utbildning i 

behandlingsmetoden. (Y-axel anger frekvens 0=Nej, aldrig. 1=Ja, mindre än en gång per vecka. 2=Ja, en gång 

per vecka. 3=Ja, två-tre gånger per vecka. 4=Ja, fyra gånger per vecka eller oftare. X-axel anger år med 

utbildning)  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval 

Bekvämlighetsurval och snöbollsurval valdes som metoder i urvalsprocessen (27). Valet av 

dessa urvalsprocesser resulterade i 60 enkätsvar efter endast några dagar. 60 svar var målet 

att uppnå och även antalet svar som låste enkäten. Att enkäten skulle låsas vid 60 svar var 

bestämt innan enkäten skickades ut för att undvika att resultatanalysen skulle bli för 

omfattande. Detta tyder på att valet av urvalsprocesser var en styrka för studien.   

5.1.2 Inkluderingskriterier  

Valet att exkludera fysioterapeuter med utbildning i mindre än sex månader grundar sig i att 

de fysioterapeuter som haft utbildning i mindre än sex månader inte haft tillräckligt med tid 

för att ha utvärderat eller eventuellt behandlat patienter med akupunktur och/eller dry 

needling. 

5.1.3 Datainsamling  

För att besvara syftet och frågeställningarna valdes en kvantitativ metod där deskriptivdata 

analyserades (27). Enkät valdes som datainsamlingsmetod där enkätsvaren var grunden till 

resultatet (29). Valet föll på att använda en e-enkät via Internet (29). Fördel med enkät via 

Internet var att enkäten kunde nå ut till ett större urval av deltagare. Deltagarna kunde svara 

på enkäten när de själva hade tid, detta var effektivare för både deltagare och författare. 

Användningen av e-enkät gjorde datainsamlingen och resultatsammanställningen mer 

effektiv. Nackdel var att om deltagarna eventuellt missuppfattat frågor kunde inte de svaren 

korrigeras i resultatet. En annan nackdel var att risken var större att potentiella deltagare 

valde att inte svara på enkäten jämfört med om enkäten skickats via post direkt till deltagarna 

(29). 

 

Enkäten lades ut i två grupper på Facebook kopplade till fysioterapi med ca 7400 medlemmar 

totalt. Det hade eventuellt varit mer effektivt att en specifik region i Sverige valts ut och att 

primärvårdsenheter kontaktats direkt. Valet föll dock på Facebook eftersom där fanns 

möjligheten att nå ut till fysioterapeuter i hela Sverige. Möjligheterna var även större att nå ut 

till fysioterapeuter med intresse eller åsikter kring behandlingsmetoderna samt större chans 

att få in de antal svar som behövdes för att genomföra studien. De två Facebook-grupperna 
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användes för att nå ut till en stor mängd fysioterapeuter. Uppskattningsvis var majoriteten av 

medlemmar i grupperna fysioterapeuter men hur stor andel av dem som uppnådde 

inkluderingskriterierna var inte möjligt att uppskatta. Detta är anledningen till varför enkäten 

lades ut i grupper med flera tusen medlemmar men låstes efter 60 svar, eftersom det inte var 

möjligt att uppskatta hur stor andel som uppnådde kriterier i de två Facebook-grupperna.  

5.1.4 Mätinstrument  

Enkäten var egenutformad vilket har för -och nackdelar. Fördel med egenutformade frågor 

var att de är direkt kopplade till att besvara syftet. Nackdel med egenutformade frågor var  

den inte är reliabilitet- och validitetstestad, vilket är en svaghet för studien (32). 

Enkätutformningen var baserad på en tidigare enkät och litteratur för att stärka enkätens 

trovärdighet samt säkerställa att frågorna var relevanta och stämde överens med aktuell 

vetenskap (2, 28, 29). Enkäten konstruerades i programmet Google Formulär. Fördelar med 

Google Formulär var att enkätfrågorna var enkla att konstruera, att den grafiska designen av 

enkäten kunde ändras samt att programmet underlättade vid sammanställningen av resultatet. 

 

Enkäten var uppdelad i tre delar. En allmän informationsdel som innehöll frågor om bland 

annat kön och ålder. En del om användning och behandlingsresultat av akupunktur och den 

sista om användning och behandlingsresultat av dry needling. Fysioterapeuten svarade endast 

på delen med frågor kring behandlingsmetoden de hade utbildning i. Enkäten tog ca fem till 

åtta minuter att svara på vilket gjorde det möjligt för deltagarna att snabbt svara på enkäten. 

Information om uppskattad svarstid ingick i informationsbrevet vilket var positivt då 

deltagarna blev förberedda hur lång tid enkäten skulle ta att svara på. Detta ökade chanserna 

för att ett större antal fysioterapeuter skulle svara på enkäten.  

 

Innan enkäten skickades till deltagarna pilottestades den på en testperson som arbetar kliniskt 

som fysioterapeut. Detta i syfte att säkerställa kvalitén av enkäten. Författarna var inte 

närvarande när testpersonen svarade på utkastet till enkäten utan fick feedback via mail. Om 

enkäten hade testats på ett större antal testpersoner samt om författarna varit närvarande hade 

eventuellt ytterligare brister i enkäten upptäcks innan utskicket. Detta hade eventuellt 

påverkat resultatet av studien eftersom enkäten då hade utformats annorlunda.  
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5.1.5 Dataanalys 

Fördel med dataanalysen var att redovisningen i tabeller och figurer med tillhörande text 

gjorde att resultatet tydligt kunde redovisas. Att r-värde på 0,5 bestämdes före studiens start 

gjorde det effektivt när sambandsanalysernas skulle sammanställas vilket var en fördel för 

studien. 

5.1.6 Etiska överväganden 

En av studiens styrkor var att de etiska principerna som bestämdes innan studiens start följdes 

under hela studien. Informationsbrevet gav deltagarna nödvändig information, inga 

personuppgifter eller annan information i resultatet kan härledas till enskilda personer eller 

arbetsplatser. Inga frågor i enkäten kränkte någon fysioterapeut. Om studien har bidragit till 

patienters välbefinnande är tveksamt. Dock har detta resultat bidragit med information som 

belyst hur situationen kring behandlingsmetoderna ser ut i Sverige.  

5.2 Resultatdiskussion 

Enligt resultatet var det vanligare att svenska fysioterapeuter inom primärvården hade 

utbildning i akupunktur jämfört med dry needling och ett större antal fysioterapeuter använde 

akupunktur jämfört med dry needling. De som hade utbildning i behandlingsmetoderna men 

valde att inte använda dem klinisk uppgav att det främst är bristen på evidens som var 

orsaken. Bäst behandlingsresultat upplevde deltagarna att behandlingsmetoderna hade vid 

behandling av nociceptiv smärta. Vanligaste funktionsdiagnosen deltagarna använde 

metoderna vid var muskelproblematik. Inget statistiskt samband mellan ålder och användning 

av metoderna eller användning och tid med utbildning i metoden fanns. Dock kan visuella 

tendenser till samband observeras i samtliga sambandsanalyser (figur 7-10).  

5.2.1 Användning av behandlingsmetoderna 

Syftet med studien var att undersöka svenska fysioterapeuters användning samt uppfattning 

om behandlingsresultat av dry needling och akupunktur. Resultatet av de 60 enkätsvar som 

analyserades visade att användningen av behandlingsmetoderna var blandad. 51 av 60 (85%) 

fysioterapeuter som svarade på enkäten hade utbildning i akupunktur. Resultatet visade att en 

majoritet (33%) av de fysioterapeuter som använder akupunktur för att behandla patienter 

kliniskt använder det mindre än en gång i veckan. 11 av 51 (22%) använder aldrig 

akupunktur trots att de har utbildning i behandlingsmetoden. Av de med utbildning i dry 

needling är det 11 % som aldrig använder metoden klinisk. På frågan varför de inte använde 
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akupunktur eller dry needling kliniskt svarade majoritet att det berodde på den bristande 

evidensen. Övriga svarade att det finns bättre metoder för smärtlindring och att det funkar 

bättre med behandlingar där patienten är aktiv. En annan orsak som fysioterapeuterna uppgav 

var tidsbrist.    

 

Användningen av dry needling var något annorlunda jämfört med akupunktur. En större 

andel fysioterapeuter använde dry needling mer än en gång per vecka och endast ett fåtal 

använde aldrig dry needling. Resultatet av användning baseras på 51 svar på akupunktur och 

19 svar på dry needling. Skillnaden mellan antalet svar som resultatet baseras på kan ha 

påverkat resultatet då skillnaden är stor mellan antalet svar. Inga tidigare studier har 

undersökt användningen av akupunktur och dry needling inom svensk primärvård.  

 

Vilka funktionsdiagnoser som behandlingsmetoderna användes för var olika. Resultatet visar 

tydligt att dry needling används främst vid muskelproblematik (50%) medan användningen 

av akupunktur var mer spridd bland funktionsdiagnoserna (figur 2a-b). Detta stämmer 

överens med tidigare studier på akupunktur och dry needling. I studier som undersöker dry 

needling som behandlingsmetod är det behandling av muskulära triggerpunkter som 

undersöks (23, 24). Akupunktur har i tidigare studier testats på en rad olika 

funktionsdiagnoser exempelvis problematik i muskler (12), senor (15) och leder (14).  

5.2.2 Samband mellan fysioterapeutens ålder och användning  

Resultatet visade inget statistiskt samband (r-värde = 0,1) mellan fysioterapeutens ålder och 

användning av varken dry needling eller akupunktur. Inga tidigare studier har undersökt 

sambandet mellan ålder och användning av akupunktur och dry needling. Dock kan det i 

figur 7 och 8 visuellt ses tendenser till att akupunktur används mer av äldre fysioterapeuter 

och dry needling används mer av yngre. Dessa tendenser kan bero på olika orsaker. 

Deltagarnas ålder var mellan 24 och 65 år med ett medelvärde på 33,3 (figur 1) och är en av 

orsakerna som kan ha påverkat dessa visuella tendenser. De flesta deltagarna var 30 år vilket 

gör att de äldres svar blir tydligare i en visuell graf (figur 7 och 8). Varför det visuellt kan 

observeras tendenser till att fler äldre fysioterapeuter använder akupunktur kan bero på att 

behandlingsmetoden funnits längre i Sverige jämfört med dry needling (10). Anledningen till 

varför de visuella tendenserna i figur 8 tyder på att dry needling används mer av yngre 

fysioterapeuter kan bero på att behandlingsmetoden är relativt ny i Sverige. En annan faktor 

som kan ha påverkat sambandsanalysen är var i Sverige deltagarna utbildat sig till 
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fysioterapeut samt hur gamla de var när de studerade. Även när de valt att utbilda sig i 

akupunktur och eller dry needling påverkar sambandsanalysen. Utbildningen till fysioterapeut 

och utbildningen i behandlingsmetoderna förändras ständigt och utbildningarna skiljer sig 

mellan städer.  

5.2.3 Samband mellan användning och tid med utbildning  

Resultatet visade inget statistiskt samband mellan användningen av och tid med utbildning 

inom dry needling eller akupunktur. Inga tidigare studier har undersökt sambandet mellan 

användning och tid med utbildning i akupunktur och dry needling. Likt resultatet av samband 

mellan ålder och användning av behandlingsmetoderna kan de visuellt i resultatet tyda på 

tendenser till ett samband (figur 9 och 10). Tendenserna skiljer sig mellan akupunktur och 

dry needling.  

 

Visuellt i figur 10 kan tendenser till att dry needling används mer av fysioterapeuter som haft 

utbildning i metoden under kortare tid tydas. Eventuellt kan detta resultat bero på att 

majoriteten (68%) av de som svarat på frågan endast haft utbildning i dry needling under en 

kortare tid (figur 1b). Visuellt i figur 9 kan tendenser till att akupunktur används mer om 

fysioterapeuten haft utbildning i metoden under en längre tid tydas. Detta kan eventuellt bero 

på att äldre fysioterapeuter “fastnar i gamla hjulspår” och använder metoden om de haft 

positiva behandlingsresultat tidigare. Dessa tendenser kan även påverkas av när deltagarna 

utbildat sig till fysioterapeuter. Om deltagarna utbildat sig till fysioterapeut senare i livet kan 

det påverka tiden de haft med utbildning i någon av behandlingsmetoderna och genom det 

påverka sambandsanalysen.   

5.2.4 Upplevelse av behandlingsresultat 

Resultatet visade att svenska fysioterapeuter upplevde bäst behandlingsresultat vid 

behandling av nociceptiv smärta, både med akupunktur och dry needling. Majoritet av 

tidigare studier som visat att akupunktur har effekt på smärta har undersökt akupunktur som 

behandling vid nociceptiv smärta. 

 

Tidigare studier som undersökt akupunktur som behandlingsmetod vid andra 

smärtklassifikationer, exempelvis psykogen smärta har inte visat positiva resultat (33). 

Baserat på resultatet av denna studie stämmer upplevelserna kring behandlingsresultat av 

andra smärtklassifikationer än nociceptiv smärta överens med tidigare forskning. 
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Resultatet av denna studie visar att svenska fysioterapeuter endast upplever att dry needling 

ger goda behandlingsresultat vid behandling av nociceptiv smärta. Detta stämmer överens 

med tidigare studier som undersökt dry needling som behandlingsmetod vid olika typer av 

nociceptiv smärta (22-24, 34). Dry needling hade minimala resultat vid behandling av andra 

smärtklassifikationer enligt resultatet av studien. En studie har tidigare undersökt dry 

needling som behandling vid smärtklassifikationen smärta med okänd bakgrund där resultatet 

inte visade på positiva behandlingsresultat (35).  

 

Vid behandling av nociceptiv smärta upplevde majoriteten av fysioterapeuterna i studien 

positiva behandlingsresultat med dry needling men upplevelserna var spridda vid behandling 

med akupunktur. Eventuellt kan detta bero på att det är svårare att utvärdera 

behandlingsresultatet vid akupunktur. Vid behandling med dry needling får patienten 

antingen direkt smärtlindring eller ingen lindring. En full akupunktur behandlingsserie brukar 

vara åtta till tolv behandlingar (2). Patienten svarar ofta inte direkt på behandlingen vilket 

eventuellt kan göra det svårare för fysioterapeuter att uppleva behandlingsresultatet jämfört 

med dry needling. Akupunktur och dry needling är sällan enda behandlingen för en patient 

(36, 37) vilket gör det svårt för fysioterapeuter att tolka behandlingsresultatet.  

5.2.5 Delade åsikter kring behandlingsmetoderna 

Resultatet av denna studie visar att flertalet fysioterapeuter har en tveksam bild kring 

akupunktur och dry needling. De blandade åsikterna kring behandlingsmetoderna belystes av 

denna studie. Resultatet visade att 11 % av de som hade utbildning i dry needling inte 

använde metoden och 22 % som hade utbildning i akupunktur inte använde det klinisk (figur 

3 och 4). De skriftliga svaren från deltagare som inte använde behandlingsmetoderna kliniskt 

belyser att åsikterna är delade kring användandet. Den främsta anledningen var bristen på 

evidens. Debattartikeln som publicerades i Fysioterapi tidningen av Nordin (26) tog upp 

ämnet att bland annat akupunktur och dry needling inte borde fortsätta användas i Sverige. En 

av de största argumenten mot behandlingsmetoderna var just bristen på evidens. Till detta 

debattinlägg publicerades en mängd olika debattrepliker (38, 39). Baserat på åsikter kring 

behandlingsmetoderna delades svenska fysioterapeuter i två läger, de som är för och de som 

är emot behandlingsmetoderna.  

 



24 

Användningen av behandlingsmetoderna var blandade. Användningen av akupunktur var 

delad bland deltagarna. I figur 3 redovisas användningen av akupunktur och det är tydligt att 

det finns två sidor. En sida som använder akupunktur regelbundet i klinik och en sida som 

sällan använder akupunktur. I figur 4 redovisas användningen av dry needling där majoriteten 

använde det mer regelbundet i klinik jämfört med akupunktur. Eventuellt kan detta bero på 

att dry needling ger snabbare och tydligare resultat och det är därför fler fysioterapeuter 

använder dry needling jämfört med akupunktur. Dock är det i denna studie svårt att jämföra 

dry needling och akupunktur då antalet fysioterapeuter med akupunkturutbildning (n=51) var 

högre jämfört med dry needling (n=19).  

5.2.6 Klinisk reflektion 

Baserat på resultatet går det inte att anta att alla fysioterapeuter med utbildning i 

behandlingsmetoderna vill använda dem kliniskt. Evidens var den främsta anledningen till att 

fysioterapeuter med utbildning i akupunktur eller dry needling valde att inte använda 

metoderna. Detta tyder på att det är viktigt för fysioterapeuter som arbetar kliniskt att ta 

diskussionen på respektive arbetsplats om behandlingsmetoderna ska användas eller inte. En 

stor mängd fysioterapeuter med utbildning i behandlingsmetoderna använder dem inte vilket 

gör det nödvändigt med ett större antal studier som undersöker behandlingsmetoderna. Det 

behövs fler studier i syfte att påverka evidensgraden för akupunktur och dry needling. Om 

evidensgraden påverkas, antingen åt det ena eller andra hållet kommer detta troligtvis bidra 

till hur en stor del svenska fysioterapeuter använder metoderna klinisk. En liknande studie 

men med ett större antal deltagare hade bidragit till en mer omfattande analys av svenska 

fysioterapeuters användning- och uppfattning av behandlingsresultat med akupunktur och dry 

needling. Dock är detta inte nödvändig i nuläget utan det finns större behov av studier som 

undersöker akupunktur och dry needling i syfte att påverka evidensgraden.  
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6. Konklusion 

Akupunktur användes av ett större antal fysioterapeuter jämfört med dry needling, men 22% 

av de med utbildning i akupunktur använde inte behandlingsmetoden kliniskt och 11% 

använde inte dry needling trots utbildning. Främsta anledningen var bristen på evidens för 

båda behandlingsmetoderna. Fysioterapeuter upplevde goda behandlingsresultat med 

akupunktur vid behandling av flera olika smärtklassifikationer jämfört med dry needling där 

goda resultat främst upplevdes vid behandling av nociceptiv smärta. Gemensamt för 

behandlingsmetoderna var att bäst behandlingsresultat upplevdes vid behandling av 

nociceptiv smärta och metoderna används främst vid muskelproblematik. Det fanns inget 

statistiskt signifikant samband mellan fysioterapeuternas ålder och användning av 

behandlingsmetoderna eller mellan användning och tid med utbildning i metoderna. Dock 

kunde det visuellt i sambandsanalyserna observeras trender till samband. Denna studie 

fokuserar på hur fysioterapeuter använder akupunktur och dry needling, vilket inte har 

undersökts tidigare. Fortsatt forskning som undersöker akupunktur och dry needling i syfte 

att påverka evidensgraden krävs.  
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Bilaga 1: Informationsbrev  

Informationsbrev - Användning och behandlingsresultat av akupunktur 

och dry needling inom svensk primärvård 

Akupunktur och dry needling är två behandlingsmetoder som idag används av svenska 

fysioterapeuter för att behandla patienter med olika typer av smärtproblematik. Båda 

behandlingsmetoderna är omdiskuterade och det råder blandade åsikter inom forskning och 

klinik om hur metoderna bör användas och vilka behandlingsresultat de har.  

 

Syftet med enkäten är att undersöka användning av samt uppfattning om behandlingsresultat 

av dry needling och akupunktur som metod hos svenska fysioterapeuter med utbildning i 

antingen en eller båda behandlingsmetoderna. För att besvara syftet kommer en enkätstudie 

genomföras. Enkäten riktar sig till leg. fysioterapeuter som arbetar kliniskt i svensk 

primärvård och varit utbildad i akupunktur och/eller dry needling i minst sex månader. 

Enkäten innehåller tre delar. Första delen innehåller sju frågor, sedan två delar som innehåller 

fem frågor vardera, en del om akupunktur och en del om dry needling. Enkäten tar ca 5-8 min 

att svara på. 

Enkäten är frivillig att besvara och alla svar kommer användas till examensarbetet där endast 

författare och handledare kommer ta del av enkätsvaren. Enkäten är konfidentiell vilket 

betyder att redovisat resultat inte kommer kunna härledas till enskild deltagare eller klinik 

och datan kommer att analyseras på gruppnivå.  Inga personuppgifter eller arbetsplatser 

kommer uppges i studien Studien publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida från 

januari 2020. http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5919.  

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet, Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

     Vid frågor kontakta oss gärna. Tack för att ni deltar!  

 

           Martina Thoms     Lovisa Axelsson 

 Mail: amioth-6@student.ltu.se   Mail: lovaxe-6@student.ltu.se  

 Tel: 0767680818     Tel: 0730516046 

 

Handledare: Agneta Larsson, Universitetslektor, Fysioterapeut 

Mail: agneta.larsson@ltu.se 

Tel: 0920-493891 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5919
mailto:amioth-6@student.ltu.se
mailto:lovaxe-6@student.ltu.se


 

Bilaga 2: Enkätfrågor kopierade från Google Formulär  

Enkätfrågor – Användning och behandlingsresultat av akupunktur och dry needling i 

primärvården  

Del 1 – Allmän information  

Ålder     

- Alternativ mellan 21 och 75. 

Hur många år har du varit leg. Fysioterapeut?  

- Alternativ mellan 0 och 50.   

Har du utbildning i akupunktur?   

- Ja 

- Nej   

Om ja: Hur länge har du haft utbildning i akupunktur?  

- Alternativ mellan ”mindre än ett år och ”mer än 50 år”   

Har du utbildning i Dry Needling?     

- Ja 

- Nej 

Om Ja: Hur länge har du haft utbildning i dry needling?  

- Alternativ mellan ”mindre än ett år och ”mer än 50 år”      

Del 2 – Akupunktur 

Definition av akupunktur: Behandling med nålar i akupunkturpunkter där syftet med 

behandlingen är smärtlindring, ej direkt i triggerpunkter. Om du ej har utbildning i 

akupunktur, var vänlig gå vidare till dry needling-delen. 

Använder du akupunktur i ditt kliniska arbete?     

- Ja, fyra gånger per vecka eller oftare 

- Ja, två - tre gånger per vecka 

- Ja, en gång per vecka 

- Ja, mindre än en gång per vecka 

- Nej, aldrig     



 

Om nej: varför inte? 

- Svarstext 

Akupunktur har bra effekt på nociceptiv smärta 

(Svara med siffran du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt  

   

Akupunktur har bra effekt på neurogen smärta 

(Svara med siffran du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Akupunktur har bra effekt på psykogen smärta 

(Svara med siffran du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Akupunktur har bra effekt på centralt störd smärtmodulering 

(Svara med siffran du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Akupunktur har bra effekt på smärta med okänd bakgrund (tidigare idiopatisk smärta) 

(Svara med siffran du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Ev. kommentar till föregående frågor 

- Svarstext      

Vid vilken typ av funktionsdiagnoser använder du akupunktur?    

- Muskeldiagnoser 

- Ledproblematik 

- Senproblematik 

- Migränproblematik  

- Annat......  

Del 3 – Dry needling 



 

Definition av dry needling: Triggerpunktsbehandling med nålar upprepade gånger direkt i 

triggerpunkten för att uppnå muskelavslappning. Om du ej har utbildning i Dry Needling 

behöver du inte svara på detta avsnitt. 

Använder du dry needling i ditt kliniska arbete?     

- Ja, fyra gånger per vecka eller oftare  

- Ja, två till tre gånger per vecka 

- Ja, en gång per vecka 

- Ja, mindre än en gång per vecka 

- Nej, aldrig 

Om nej: varför inte?   

- Svarstext   

Dry needling har bra effekt på nociceptiv smärta 

(Svara med den siffra du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

      

Dry needling har bra effekt på neurogen smärta 

(Svara med den siffra du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Dry needling har bra effekt på psykogen smärta 

(Svara med den siffra du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

      

Dry needling har bra effekt på centralt störd smärtmodulering 

(Svara med den siffra du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Akupunktur har bra effekt på smärta med okänd bakgrund (tidigare idiopatisk smärta) 

(Svara med den siffra du tycker passar bäst in på påståendet) 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 Instämmer helt 

         

Ev. kommentar till föregående frågor  



 

- Svarstext     

Vid vilken typ av funktionsdiagnoser använder du dry needling? 

- Muskeldiagnoser 

- Ledproblematik  

- Senproblematik 

- Migränproblematik 

- Annat......  
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