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Sammanfattning    
 
Akupunktur tillhör traditionell kinesisk medicin där en holistisk människosyn används. 
Nålar sätts in i muskulaturen och stimuleras för att uppnå De Qi, den specifika nål 
känslan. Behandlingen används främst i smärtlindrade syfte och som sjuksköterska kan 
akupunktur vara en omvårdnadsåtgärd. Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka 
bieffekter akupunktur kan ge och om dessa är så svåra att de kan ge upphov till ohälsa 
och lidande. Sammanlagt sju artiklar användes och dessa söktes efter i databaserna: 
Cinahl, Pubmed, Medline och Academic search elite. Analysen gjordes utefter en 
kvantitativ ansats där medelvärden och spridningsmått räknades ut. Resultatet visade att 
mindre bieffekter var vanliga då de förekom i samband med 0.2-2.6 % av 
akupunkturbehandlingarna. Vanliga bieffekter var hematom, mindre blödningar, 
övergående trötthet och nålstickssmärta. Allvarliga bieffekter såsom pnemothorax, 
hjärttamponad och krampanfall var mycket ovanliga. Det rapporterades även vissa 
bieffekter som kunde ha undvikits såsom kvarglömda nålar och bortglömda patienter. 
Sammanfattningsvis framkom det att akupunktur är en relativt säker behandlingsmetod 
när den utförs av välutbildade terapeuter. Akupunkturens mindre bieffekter är inte 
tillräckligt svåra för att ge upphov till ohälsa och lidande, däremot kan de allvarliga 
samt undvikliga bieffekterna resultera i detta. 
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INLEDNING 

Synen på akupunktur har förändrats på väldigt kort tid. För inte så länge sedan ansågs 
akupunktur vara rent nonsens i västvärlden. Det stora genombrottet för akupunktur kom 
i början av 70-talet då Nixon, USA: s president besökte Kina. En journalist som var med 
på resan fick blindtarmsinflammation och blev opererad med akupunktur som enda 
bedövningsform. Journalisten intervjuades och berättade då att han var helt smärtfri 
under operationen. Detta väckte stor uppmärksamhet i pressen världen över för på den 
tiden fanns inte kunskapen om att det finns smärthämmande system i kroppen, som kan 
aktiveras av sensorisk stimulering. Efter detta blev forskare utanför Kina intresserade av 
akupunkturens verkningsmekanismer och vetenskaplig forskning kring detta började 
utföras.  
 
När vi studerade forskning som fanns inom området upptäckte vi att resultaten framför 
allt fokuserar kring akupunkturens positiva smärtlindrande effekter. Funderingar 
väcktes hos oss om akupunktur verkligen inte ger några negativa bieffekter d.v.s. om 
det är en helt säker behandlingsmetod. Vi tycker att alla som kommer i kontakt med 
akupunktur d.v.s. den som ger respektive får akupunktur, som till exempel 
sjuksköterskor och patienter behöver ha kunskap om dess eventuella bieffekter. Det är 
viktigt att kunskapen om bieffekterna sprids till utövarna av akupunktur för då kan de 
minimeras och de bieffekter som uppstår kommer inte att komma som en chock för vare 
sig behandlaren eller patienten. För oss sjuksköterskor är kunskaperna om 
akupunkturens negativa effekter viktiga av två skäl. För det första så kan vi själva ge 
akupunktur efter särskild utbildning och för det andra så kan vi förvänta oss att få frågor 
om behandlingen från patienterna som vi möter i vården.  
 
 
BAKGRUND 

Akupunktur 
Akupunktur har blivit allt synligare i den västerländska vården och efterfrågan ökar 
kontinuerligt (Kaptchuk, 2002). Behandlingsmetoden har använts inom den 
österländska medicinen under flera tusen år och ingår i det omfattande systemet 
traditionell kinesisk medicin (TKM). Det var först på 1970-talet som akupunkturens 
verkningsmekanismer började studeras inom västerländsk forskning (Andersson & 
Lundeberg, 1995). 
 
Akupunkturbehandling innebär att tunna, sterila nålar sticks in genom huden ner i 
muskulaturen. Nålarna stimuleras sedan genom vridande rörelser för att framkalla den 
specifika De Qi känslan, en känsla som patienten kan uppleva som ömhet, tyngd, 
domning och/eller som en elektrisk stöt som ibland kan stråla ut i extremiteten. De Qi 
kan upplevas av både behandlaren och patienten. Behandlaren upplever då att nålen 
”fastnar” i vävnaden samtidigt som patienten erfar den specifika De Qi känslan (Kong, 
Gollub, Huang, Polich, Napadow, Hui, et al., 2007). Qi, betyder livsenergi och den tros 
cirkulera runt i kroppens meridianer, vilka förser hela kroppen med Qi. Det finns 12 
huvudmeridianer (lika många som årets månader) som är uppkallade efter de organ som 
de utgår ifrån, t.ex. urinblåsan, njuren, mjälten och levern och de har engelska 
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beteckningar såsom ”Urine bladder” (urinblåsan), ”Kidney bladder” (njuren), ”Spleen 
bladder” (mjälten) och ”Liver bladder” (lever). Dessutom finns det ett antal 
extrameridianer. På meridianerna finns det 365 akupunkturpunkter (lika många som 
årets dagar) och det är i dessa samt i 50-60 extrapunkter som nålarna placeras (Ernst, 
Pittler & Wider, 2008; Carlsson, 1992).         
 
Den västerländska medicinen förklarar de smärtlindrande effekterna av 
kroppsakupunktur genom aktivering av kroppens endogena smärthämmande system. 
Impulser som leder smärtupplevelser ifrån kroppen behandlas på olika nivåer inom 
centrala nervsystemet, CNS. Den första bearbetningen av smärtimpulsen sker i 
ryggmärgens dosalhorn, därefter sker den i den reticulära formationen i thalamus, i 
hypothalamus och slutligen i cortex. När akupunkturnålen sticks in i huden fås en 
afferent stimulering som aktiverar a-beta fibrer, a-delta fibrer och eventuellt c-fibrer 
beroende på intensiteten av stimuleringen. Lokalt runt insticksstället uppstår en 
frisättning av bland annat neurotransmittorn calcitonin gene related peptide (CGRP), 
vilket leder till vasodilatation och en ökad perifer genomblödning. Upprepade 
behandlingar kan leda till en ökad vaskularisering i området. Stimuleringen leder också 
till en lokal frisättning av kroppens smärtlindrande opioider exempelvis endorfin. 
Dessutom aktiveras den så kallade ”Gate kontroll mekanismen” som innebär att 
stimuleringen av akupunkturnålen ger en aktivering av hämmande nervceller i 
ryggmärgens bakhorn som konkurrerar ut smärtimpulserna och förhindrar att dessa når 
CNS (Carlsson, 1992). Genom stimuleringen frisätts också oxytocin och endogena 
opioider (Anderson & Lundeberg, 1995). I hjärnstammen aktiveras peri aqueductal grey 
matter (PAG) som har till uppgift att frisätta endorfiner vilket i sin tur leder till en 
generell höjning av smärttröskeln med förbättrad smärtlindring som resultat. Även i 
thalamus, hypothalamus och sensoriska cortex sker endorfin frisättningen. Liknande 
frisättning av endorfiner kan även ses i kroppen vid fysisk aktivitet och motion 
(Carlsson, 1992).   
 
Skillnaden mellan Västerländsk medicin, VM och TKM är att VM behandlar symtom 
eller diagnostiserad sjukdom medan TKM behandlar ett syndrom på obalans mellan Yin 
och Yang. Obalansen kommer att leda till ohälsa och manifest sjukdom om den inte 
korrigeras. Enligt samma teori kommer akupunktur att återställa obalansen och därmed 
skapa förutsättning för kroppen att läka sig själv (Kaptchuk, 2002). TKM bygger inte på 
naturvetenskaplig fakta utan det är en samling av empirisk fakta i ett filosofiskt format. 
Livsenergi är ett centralt begrepp inom TKM men detta finns inte inom den 
västerländska medicinen, där fokus främst ligger på materiella fynd så som 
labbrapporter och röntgenplåtar. TKM fokuserar på processerna och dynamiken i 
funktionsrubbningarna. Vid sjukdom uppstår det först en funktionsrubbning och om den 
finns kvar uppstår det en sjukdom i något organ. Enligt VM krävs det en cellulär eller 
kemisk patologi för att definiera sjukdom. Utövare av akupunktur med den kinesiska 
filosofin menar att det går att förebygga sjukdom genom att ge akupunktur i ett tidigt 
stadie. Detta till skillnad från VM som behandlar först när symtom uppkommit. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att den västerländska akupunkturen utförs för att 
bekämpa symtom medans den kinesiska filosofin utför akupunktur för att återställa 
harmonin i kroppen (Carlsson, 1992). 
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Akupunktur idag 
År 1984 fastslog socialstyrelsen (SOSFS 1984:33) att akupunktur för behandling av 
smärta är förenlig med beprövad erfarenhet och vetenskap. 1993 kom en ny förordning 
(SOSFS 1993:18) i vilken alla restriktioner gällande akupunkturbehandling togs bort, 
d.v.s. det blev tillåtet att använda akupunktur vid alla tillstånd där det finns en 
vetenskaplig grund för att metoden skall ha effekt. I förordningen står det vidare att den 
som ger akupunktur ska ha kunskap om tillståndet som behandlas samt om 
behandlingsformen och att patienten ska få en korrekt vald behandling som skall 
överensstämma med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.   
 
Akupunktur är dokumenterat effektivt vid en rad muskulo-skelettala besvär bland annat: 
ryggsmärta (Manheimer, White, Berman, Forys, & Ernst, 2005), smärta vid knäartros 
(Ezzo, Hadhazy, Birch, Lao, Kaplan, Hochberg, et al., 2001), nack- och skulder smärta 
(Guerreiro de hoyos, Andrés Martín, Baena de Leon, Vigára Lopez, López, Verdugo 
Morilla, et al., 2004), bäckensmärta hos gravida kvinnor (Elden, Ostgaard, Fagevik-
Olsen, Ladfors & Hagberg, 2008; Elden, Fagevik-Olsen, Ostgaard, Stener-Victorin & 
Hagberg, 2008) och vid huvudvärk (Jena, Witt, Brinkhaus, Wegscheider & Willich, 
2008). Världshälsoorganisationen, WHO har uppgivit 41 stycken olika tillstånd där den 
anser att akupunktur kan användas (se bilaga 1). Patienter som fått akupunktur har 
rapporterat ett flertal positiva bieffekter av akupunktur såsom ökad energi, förbättrad 
sömn, förbättrad tarmfunktion, avslappning samt en känsla av välbehag (Harborow & 
Ogden, 2004). 
 
Ellenbecker, Fraizer och Verney (2004) har utfört en studie som handlar om 
sjuksköterskors observationer och erfarenheter av problem och biverkningar av olika 
slags behandlingar i USA. Enligt denna studie är det viktigt att alla sjuksköterskor har 
kunskap om möjliga bieffekter av de behandlingar som ges till patienterna för då kan 
biverkningar förebyggas och en god kvalitet av vården garanteras. 
 
I Sverige får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utöva akupunktur efter erhållen 
utbildning, vilket innebär att akupunktur kan utövas av allmänsjuksköterskan. Det 
ökade intresset för akupunktur har tillexempel medfört att det finns en geriatrisk 
avdelning på Högsbo sjukhus i Göteborg, där akupunktur utövas dagligen av 
sjuksköterskor (Byström, 2008).  
 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Inom vårdvetenskapen studeras bland annat begreppen hälsa, ohälsa och lidande 
(Wiklund, 2003). Bieffekter av behandling kan ge upphov till ohälsa och lidande.   
 

Ohälsa 

Hälsa och ohälsa kan ses hos alla människor oavsett var de kommer ifrån eller i vilket 
stadie i livet de är. Ett visst lidande och viss ohälsa kan visa sig som andliga problem, 
behov och även begär efter något att tro på. Människan kan uppfattas endast som en 
biologisk kropp och då skildras ohälsa i form av kroppsliga dysfunktioner, men när ett 
vårdvetenskapligt perspektiv används sätts människans hälsa och lidande i fokus istället 
för hennes sjukdom. 
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Ohälsa kan upplevas på olika sätt beroende på vilken individ som drabbas av den för 
individens subjektiva upplevelse av välbefinnande spelar roll för hur hon upplever hälsa 
och ohälsa. D.v.s. en patient kan ha en upplevd eller verklig hälsa/ohälsa. Vid verklig 
hälsa finns det inga tecken på ohälsa. Vid upplevd hälsa har individen någon form av 
ohälsa, såsom en allergi men detta behöver inte påverka patientens känsla av 
välbefinnande. På samma sätt kan upplevd ohälsa skapa ett illabefinnande trots att det 
inte finns några objektiva tecken på sjukdom (Wiklund, 2003). En figur som illustrerar 
detta finns i bilaga 2. Den upplevda ohälsan är en av anledningarna till att patienter med 
viss smärtproblematik söker akupunktur som en alternativ behandlingsmetod (Chung, 
Bui & Mils, 2003). I det engelska språket finns det två begrepp som illustrerar det 
Wiklund beskriver, nämligen begreppen ”sickness” som betyder att patienten har en 
diagnostiserad sjukdom och ”illness” som betyder att patienten upplever att de inte mår 
bra trots att patienten inte har någon diagnostiserad sjukdom (Nationalencyklopedin, 
2008).      
 

Lidande 
Den mest centrala upplevelsen i en människas liv beskrivs som lidande (Eriksson, 
1994). Det finns olika sorters lidande beroende på orsaken till lidandet. Dessa benämns: 
vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidande är ett lidande som patienten 
upplever som en konsekvens av den vård och behandling som erhållits, men 
vårdlidandet kan även uppstå som följd av utebliven eller bristfällig vård. 
Sjukdomslidande är ett lidande som orsakas av sjukdom och det kan bestå av både 
kroppsliga och psykiska symtom (Eriksson, 1994). Livslidande berör hela människans 
liv och det kan vara mer eller mindre påtagligt (Wiklund, 2003). Detta lidande kan vara 
av mindre grad eller ett hot mot individens hela existens (Eriksson, 1994).  
 
Att lindra lidande och arbeta för att ”den sjuka” skall kunna behålla sin värdighet är en 
av sjuksköterskornas grundläggande uppgifter (SOSFS 1993:17). För att detta ska 
kunna ske på ett optimalt sätt måste patientens lidande bekräftas och hon måste bemötas 
med respekt (Eriksson, 1994). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns en ökad efterfrågan av komplementär medicin för behandling av smärta inom 
sjukvården idag, då den traditionella behandlingen ibland är otillräcklig. Dessutom har 
en del människor svårt att tolerera biverkningarna som medicinerna kan ge och andra 
människor kan inte använda vissa läkemedel på grund av allergier. Forskning har visat 
att icke farmakologisk behandling såsom akupunktur är effektivt för behandling av en 
rad muskulo-skelettala smärttillstånd. Detta har medfört att akupunktur som 
smärtlindring efterfrågas allt mer. Akupunktur används idag på olika smärtkliniker och 
som legitimerad sjuksköterska kan akupunktur vara en utav omvårdnadsåtgärderna som 
sjuksköterskan utför. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om vilken 
ohälsa och vilket lidande som kan uppstå till följd av akupunkturbehandling.  
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SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka bieffekter akupunktur kan ge och om dessa är 
så svåra att det kan ge upphov till ohälsa och lidande. 

 
METOD 

Metoden som användes i denna uppsats är en litteraturstudie med en kvantitativ ansats. 
Databaser som användes vid artikelsökningen var: Cinahl, Medline, Pubmed och 
Academic Search Elite. Databaserna valdes då de har vetenskapliga artiklar som berör 
vård och omsorg. Sökord som var anpassade efter syftet valdes ut.  
Dessa var: Acupuncture, Safety, Adverse events, Adverse event, Adverse effects, Side 
Effects, Serious adverse effects och Reactions. Sökorden har även kombinerats (se 
bilaga 3).  
Begränsningar gjordes till ”peer rewieved” artiklar och sökningar i fältet ”abstract”, där 
det fanns möjlighet till detta. För att hitta nya artiklar studerades även de funna 
artiklarnas referenslistor. Sex artiklar från de funna artiklarnas referenslistor lästes men 
dessa valdes bort då de visade sig vara irrelevanta för arbetet.  
 

• Inklusionskriterier var som följer: artiklarna skulle belysa bieffekter av 
kroppsakupunktur givet för smärta, de skulle vara skrivna på engelska eller 
svenska och de skulle vara publicerade från år 2000 och framåt.  

• Exklusionskriterier var som följer: artiklar om akupunktur som 
allmänsjuksköterskan inte kommer i kontakt med. Akupunktur för 
smärtbehandling av barn valdes bort då endast en artikel hittades.  

 
16 artiklar uppfyllde kriterierna och valdes för analys.   

 
Analys 
Analysen genomfördes efter Fribergs (2006) modell för kvantitativ forskning och 
artiklarna lästes igenom flera gånger av båda författarna. En kritisk granskning av 
artiklarna gjordes och nio av de 16 artiklarna valdes bort på grund av att de hade 
metodologiska brister. Dessa var att i fem av artiklarna saknades det en tydligt 
beskriven metod, två stycken var endast en till två sidor långa, de sista två saknade helt 
en diskussion. Sex artiklar uppfyllde alla kriterierna och dessutom valde vi att ta med en 
litteraturöversikt över 86 publikationer som beskriver allvarliga komplikationer. Denna 
valdes att ta med på grund av att allvarliga bieffekter är mycket ovanliga, men trots det 
viktiga att belysa. Litteraturöversikten och en artikel av Bensoussan, Myers och Carlton 
(2000) valdes att presenteras separat då dessa skiljde sig från de andra artiklarna. 
Bensoussan, et al. (2000) skildrar bieffekter som uppstått under utövarnas 
yrkesverksamma liv och tar upp många fler behandlingar än de andra artiklarna, vilket 
gör att resultaten skiljer sig åt. Då litteraturöversikten av Peuker och Grönemeyer 
(2001) inte tar upp hur många behandlingar de 86 olika publikationerna innehåller är det 
inte möjligt att jämföra med de andras resultat. Det går inte heller att räkna ut 
medelvärde eller spridningsmått.  
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Artiklarna analyserades på följande sätt  
1. Resultaten i artiklarna lästes igenom igen av båda författarna. 
2. Likheter samt skillnader av artiklarnas resultat registrerades.  
3. Medelvärdet av antalet bieffekter i jämförelse med antalet givna behandlingar 

beräknades där det var möjligt. 
4. Ett spridningsmått (”range”) beräknades där det var möjligt.   

 

RESULTAT 

I alla de artiklar som undersökts framkom det att akupunktur ger bieffekter 
(Bensoussan, et al., 2000; Ernst, Strzyz & Hagmeister, 2003; MacPherson, Scullian, 
Thomas & Walters, 2004; MacPherson & Thomas, 2005; MacPherson, Thomas, 
Walters & Fitter, 2001; Peuker & Grönemeyer, 2001; White, Hayhoe, Hart & Ernst, 
2001, bilaga 4). En översikt av antalet lindriga bieffekter respektive allvarliga bieffekter 
relaterat till antalet behandlingar redovisas i tabell 5. 
 

Tabell 5: Sammanställning av andel lindriga och allvarliga bieffekter i de analyserade artiklarna.  

Resultaten är n (%). 

 
Lindriga bieffekter: svimning, illamående/kräkning, hematom, mindre blödning, övergående 
trötthet och nålstickssmärta. Allvarliga bieffekter: pneumothorax, hjärttamponad, infektion, 
krampanfall, pseudoaneurysm och ryggmärgsskada.  
 
 

De vanliga bieffekterna vid akupunktur 
En sammanställning över artiklarnas vanligaste bieffekter kan ses i tabellen nedan. Två 
artiklar (MacPherson, et al., 2001; MacPherson & Thomas, 2005) redovisade också 
positiva bieffekter såsom avslappning och ökad energi. 
 
 

 
Författare Behandlingar 

 
Bieffekter 

 
Lindriga 

 
Allvarliga  

 
Bensoussan, et al. (2000)  2 039 526 3222 (0.16) 3078 (0.15) 

 
144 (0.01) 

 
Ernst, et al. (2003) 3532 402 (11.4) 402 (11.4) 

 
0 

 
MacPherson, et al. 
(2001) 34 407 10 963 (31.9) 10 963 (31.9) 

 
0 

 
MacPherson, et al. (2004) 30 196 1044 (3.5) 1018 (3.4) 

 
26 (0.1) 

 
MacPherson & Thomas 
(2005) 30 000 15 745 (52) 15 745 (52) 

 
 
0 

 
White, et al. (2001) 31822 2178 (6.8) 2177 (6.8) 

 
1 (0.005) 
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Tabell 6: Den vanligaste bieffekten i de analyserade artiklarna. Resultaten är n (%).  
 
Artiklar 

 
Bieffekter 

 
Antal 

 
Bensoussan, et al. (2000) 

 
Svimning 

  
1169/2039526 (0.06) 

 
Ernst, et al. (2003) 

 
Mindre blödningar 

 
104/3532 (3) 

 
MacPherson, et al. (2001)  

 
Avslappning 

 
4098/34407 (12) 

 
MacPherson, et al. (2004) 

 
Trötthet 

 
227/30196 (0.8) 

 
MacPherson & Thomas 
(2005) 

 
 

Avslappning 

  
 

7436/30000 (25) 
 
White, et al. (2001) 

 
Blödning 

 
982/31822 (3) 

 

Lindriga bieffekter 
Sammantaget fem artiklar som redovisade 129 957 akupunktur behandlingar 
rapporterade att svimning, illamående/kräkning, smärta vid insticket av nålen, 
övergående trötthet och blödning/hematom var vanliga bieffekter (Ernst, et al., 2003; 
MacPherson, et al., 2001; MacPherson, et al., 2004; MacPherson & Thomas, 2005; 
White, et al., 2001). Andelen patienter som svimmade i samband med akupunktur var 
0.2 % (”range” 0.012- 0.82%) och andelen patienter som mådde illa och/eller kräktes 
var 0.2 % (0.009-0.37 %). Andelen patienter som upplevde nålstickssmärta var 1.5 % 
(0.34-3.8 %). Övergående trötthet och ringa blödning/hematom i samband med 
behandling drabbade 2.6 % (0.3-7.7 %) av patienterna respektive 2.3 % (0.1-5 %) av 
patienterna. 
 
Bensoussan, et al. (2000) fann i sin undersökning om bieffekter av 2 039 526 
akupunkturbehandlingar som utförts under utövarnas (n=1100) yrkesverksamma liv att 
svimning förekom i samband med 0.06 % (n=1169) av behandlingarna. Motsvarande 
siffror för, illamående/kräkning och ökad smärta var 0.026 % (n=534) respektive 0.05 
% (n=1069).  
 

Bieffekter som kunde ha undvikits 
Få bieffekter som kunde ha undvikits rapporterades i artiklarna. MacPherson, et al. 
(2001) (n=34407 behandlingar) och White, et al. (2001) (n=31822 behandlingar) 
rapporterar två respektive sju undvikliga bieffekter till följd av akupunkturbehandling. 
Dessa bestod av kvarglömda nålar i patienterna och patienter som glömdes bort i 
behandlingsrummet. Även MacPherson, et al. (2004) rapporterade undvikliga händelser 
(n=109). De vanligaste var även här kvarglömda nålar i patienterna (n= 55, 0.2 %) och 
att patienterna lämnades ensamma för länge (n=10, 0.03 %). Dessutom rapporterade de 
ett fall där akupunkturnålen gick sönder.  
 
Två patienter rapporterade att den medicinska behandlingen blev försenad på grund av 
akupunkturbehandlingen men att det inte fick några allvarliga konsekvenser.  
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Ett antal (n=199, 0.7 %) patienter rapporterade att de fått rådet att sluta eller minska sin 
medicinering och sex patienter rapporterade andra problem som inte heller resulterade i 
allvarliga konsekvenser.  
 

Allvarliga bieffekter 
Allvarliga bieffekter var mycket ovanliga i de sju artiklarna som analyserats i resultatet. 
I en artikel av (MacPherson, et al., 2004) sågs infektioner lokalt eller utbredda över 
kroppen vid 23/30196 (0.08 %) behandlingar. Tre kvinnor i samma studie uppgav att 
allvarliga händelser hade inträffat. En kvinna som hade bröstcancer med metastaser 
rapporterade att hon fått så ont i ryggen efter akupunktur att hon var tvungen att besöka 
sjukhus men att smärtan försvann dagen efter. En annan kvinna fick 
vattenkoppsliknande utslag som blev till blåsor över hela kroppen. Kvinnan uppgav att 
hon mådde dåligt av detta i flera veckor. Den tredje kvinnan var med om en trafikolycka 
två dagar efter en akupunkturbehandling. Hon uppgav att hon trodde att den extrema 
tröttheten efter akupunkturbehandlingen orsakat olyckan.  
  
I en artikel av White, et al. (2004) drabbades en man, som fått akupunktur för 
ryggsmärta av ett krampanfall. Mannen blev medvetslös i tre minuter. Han vaknade 
sedan illamående och trött. I artikeln av Bensoussan, et al. (2000) rapporterades 
krampanfall i samband med 0.004 % (80/2039526) av behandlingarna och 
pneumothorax i samband med 0.003 % (64/2039526) av behandlingarna.  
 
I litteraturstudien av Peuker & Grönemeyer (2001) där författarna har gått igenom 86 
artiklar med fokus på ovanliga men allvarliga komplikationer av akupunktur beskrivs 
åtta fall av hjärttamponad, där två slutade i dödsfall. Vidare rapporteras cirka 90 fall av 
pneumothorax, varav två hade dödlig utgång. Skador på bukens inälvor var ovanliga, 
men ett fall av skadad njure hittades. I detta fall hade en akupunktur nål gått av och 
fastnat inne i njuren och den var tvungen att avlägsnas kirurgiskt. Författarna 
rapporterade också 10 fall av skador på ryggmärg och nerver och tre fall av 
pseudoaneurysm. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Det var svårt att hitta artiklar som specifikt redovisade bieffekter om akupunktur, då de 
flesta berörde akupunkturens positiva effekter. Det fanns ett begränsat antal artiklar på 
engelska som enbart handlade om bieffekter som var publicerade efter år 2000. Vi fann 
inga artiklar på svenska som passade vårat syfte. Några av artiklarna valdes bort då det 
var skrivna på tyska.  
  
En sammanläggningsartikel valdes då den beskrev allvarliga komplikationer orsakade 
av akupunktur. Vi valde att ta med den för att allvarliga komplikationer är mycket 
ovanliga och därmed svåra att få tillräcklig information om. Det stora antalet av 
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pneumothorax som rapporteras i artikeln kan verka högt, men vi tror att antalet 
behandlingar som innefattas i de 86 artiklarna är mycket stort. Vi antar detta för att bara 
i de sex artiklar som vi har analyserat tas det upp information om 2 169 483 
behandlingar, vilket borde innebära att sammanläggningsartikeln granskade betydligt 
fler.  
 
Två av studierna som undersöks i resultatet är prospektiva studier, vilket innebär att 
akupunktörerna skriver ner bieffekter i samband med varje behandling. Att göra detta i 
stället för att göra en retrospektiv studie (där man försöker minnas vad som hänt 
tidigare) ger en korrektare rapportering.  
 
En kritik som kan framföras av vårt resultat kan vara att tre av artiklarna har samma 
huvudförfattare (MacPherson). Vi tror inte att detta har någon betydelse för resultatet då 
han är en välkänd forskare och expert inom området. Konstigt nog så fann vi nästan 
inga artiklar med fokus på bieffekter från Kina, Japan eller Vietnamn, trots att 
akupunktur använts under mycket lång tid i dessa länder. De randomiserade 
kontrollerade studierna (RCT) som vi hänvisar till i bakgrunden rapporterade alla en 
god smärtlindrande effekt vid muskulo-skelettala besvär och att akupunktur inte gav 
några allvarliga komplikationer.   
 
Enligt SBU (Britton, 2000) så bygger evidensbaserad medicin på resultat från 
randomiserade studier. Då vi inte har med RCT studier i vår uppsats har vi inte kunnat 
värdera bevisgraden på detta sätt. 
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att lindriga bieffekter i samband med akupunktur är vanligt. Dessa 
var till exempel blödning/hematom, trötthet och nålstickssmärta. I en litteraturstudie av 
Ernst och White, (2001) rapporterades också nålstickssmärta, trötthet och 
blödning/hematom vara de vanligaste bieffekterna. Bieffekterna som rapporterades var 
lindriga och gav inga bestående men, så vi anser inte att de är tillräckligt allvarliga för 
att skapa ohälsa eller lidande. Att dessa lindriga bieffekter är små framkommer också i 
en kvalitativ studie med ostrukturerade intervjuer av patienter som fått akupunktur 
(Griffiths och Taylor, 2005). En patient jämför nålsmärtan med ett litet stick i fingret 
och uppger att akupunkturnålen känns mindre än en spruta. En annan patient i samma 
studie jämför nålsmärtan med ett myggbett. I en artikel av Paterson och Britten (2004) 
beskrivs att patienterna ofta var oroliga och nervösa inför själva nålinsticket men när 
sticket väl kom så var det mycket få som verkligen kände obehag. Detta styrks av att det 
är få patienter som avbryter sin akupunkturbehandling på grund av bieffekter, vilket 
tyder på att de anser att nyttan med behandlingen överstiger obehagen som kan uppstå 
(MacPherson, et al., 2005; MacPherson & Thomas, 2005). Ytterligare en annan patient 
upplevde att hon blev avslappnad och till och med somnade under behandlingen och 
hon såg inte detta som ett problem utan kände istället ett välbefinnande (Paterson & 
Britten, 2004). Enligt ett PM (Wärne, 2007) från Sahlgrenska universitetssjukhuset om 
akupunktur är det viktigt att informera patienterna även om dessa lindriga bieffekter då 
de till exempel kan störa bilkörningen. Det som patienterna har beskrivit ovan styrker 
vårt antagande om att de lindriga bieffekterna inte ger upphov till ohälsa eller lidande.   
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Ohälsa och lidande kan uppstå vid de allvarliga komplikationerna som finns beskrivna i 
resultatet, som till exempel hjärttamponad, pneumothorax och infektioner. En artikel i 
The Lancet beskriver att en kvinna under en behandling fick bröstsmärtor och att hon då 
ville att nålen skulle tas bort. Kort därefter kände hon att hon var på väg att dö, vilket 
hon även gjorde på grund av hjärttamponad (Halvorsen, Anda, Naess & Levang, 1995). 
Detta är ett fall av ohälsa som slutade i ett dödsfall. Kvinnan valde att genomföra en 
behandling som anses ofarlig och det slutade med att hon dog. Det måste ha varit ett 
fruktansvärt lidande för kvinnan när hon förstod allvaret i sin situation. Att dödsfall 
uppkommer i samband med eller efter en akupunkturbehandling är mycket ovanligt. 
Om man gör en jämförelse mellan hur många som dött i direkta sviter av 
akupunkturbehandling och hur många som dött i samband med läkemedelsbehandling t. 
ex. NSAID preparat kan man se att akupunktur är en mycket säkrare behandlingsmetod. 
Mac Pherson, et al. (2001) skriver i sin studie om detta och där görs en jämförelse med 
NSAID- preparat som t. ex. Ipren eller Voltaren som de flesta människor tar någon gång 
i livet vid smärta. I Storbritannien skrivs det årligen ut runt 20 miljoner recept på 
NSAID- preparat och årligen hamnar mellan 3500 och 12 000 av dessa på sjukhus på 
grund av läkemedlet. Uppskattningsvis dör mellan 2000 till 2500 årligen på grund av 
medicinen. Om man ser till detta är risken betydligt mindre att något ska hända vid en 
akupunkturbehandling.    
 
I vårt resultat framkom det att undvikliga händelser är väldigt ovanliga men att de 
förekommer. Dessa händelser såsom kvarglömda nålar och bortglömda patienter gör att 
patienten kan uppleva ett vårdlidande. Paterson och Britten, (2004) har beskrivit en 
kvinnas upplevelse av akupunkturbehandling. Kvinnan berättar att hon under varje 
behandling blev lämnad ensam större delen av tiden, vilket ledde till att hon upplevde 
behandlingen som för kort. Hon kände sig obekväm och kränkt då akupunktören inte 
hade tid att vare sig lyssna eller tala med henne. Även om undvikliga händelser inte 
skapar fysisk ohälsa kan det ändå ge upphov till ett vårdlidande. Eriksson, (1994) menar 
att ett vårdlidande kan uppstå ifall önskad behandling inte fås eller blir som den var 
tänkt. Det är ett onödigt lidande som inte hör hemma i vården, där uppgiften är att lindra 
lidande. Därför är det viktigt att på alla sätt försöka eliminera lidandet (Dahlberg, 2002). 
 
Bensoussan, et al. (2000) är en retrospektiv studie och resultatet skiljer sig från de andra 
artiklarnas resultat. Detta kan bero på att det är svårt att minnas lindriga bieffekter 
såsom mindre blödningar eller hematom. Då dessa varken är allvarliga eller skapar ett 
stort lidande för patienten. Artikeln rapporterar nämligen inga blödningar/hematom eller 
specificerar vilken sorts smärta som patienterna upplevt och detta är ju bieffekter som är 
vanligt förekommande i de andra artiklarna. I artikeln rapporteras flera allvarliga 
komplikationer och vi tror att antalet av dessa förmodligen överrensstämmer med 
verkligheten eftersom det är lättare att minnas allvarliga händelser. Händelser utöver det 
vanliga och som skapar ett lidande minns man oftast genom hela livet.  
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Slutsats 
 
Akupunktur är en säker behandlingsmetod när den utförs av välutbildade terapeuter. Det 
framgår tydligt av resultatet att allvarliga komplikationer är mycket ovanliga. Då 
akupunktur är en behandling som efterfrågas allt mer bör alla sjuksköterskor veta att 
den väldigt sällan ger upphov till ohälsa och lidande. Vårdlidande i form av 
nålstickssmärta, övergående trötthet, hematom och illamående måste anses vara ringa 
eftersom de flesta patienter inte väljer att avbryta behandlingen på grund av dessa. 
Sjuksköterskorna bör därför kunna erbjuda samt rekommendera akupunktur som ett 
alternativ till den traditionella medicinska behandlingen av smärta.   
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Bilaga 1: Indikationer för akupunktur enligt WHO 
Tabell 1: Världshälsoorganisationens indikationer för akupunktur: 
 
 
Andnings
-organ 

 
 
 
Mag/tarm  

 
 
Neurologiska 
besvär 

 
 
 
Ögon 

 
Muskel-
skelett 
smärta 

 
 
 
Orala besvär 

 
 
Akut 
bihåle-
inflammati
on 

 
 
Kramp i 
matstrupen 
och övre 
magmunnen 

 
 
 
 
 
Huvudvärk 

 
 
 
 
Akut bindhinne-
inflammation 

 
 
 
 
Tennis-
armbåge 

 
 
 
 
Tandkötts-
inflammation 

 
 
 
 
 
 
Akut rinit 

 
 
 
 
 
 
Hicka 

 
 
 
 
 
 
Migrän 

 
 
 
 
 
Inflammerad 
näthinna 

 
 
Rygg-
smärta i 
nedre 
delen av 
ryggen 

 
 
 
 
Akut och 
kronisk 
faryngit 

 
 
Förkylning 

 
 
Gastroptosis 

 
Förlamning 
efter stroke 

 
Närsynthet hos 
barn 

 
 
Knäartros 

 
 
Tandvärk 

 
 
 
Akut 
halsfluss 

 
 
Akut och 
kronisk 
magkatarr 

 
 
 
Ansiktsnerv-
smärta 

 
 
 
Starr utan 
komplikationer 

 
 
”Cervico-
brachial 
syndrome” 

 

 
 
 
Akut 
bronkit 

 
 
Över-
produktion av 
magsyra 

 
 
Tidigt stadie av 
ansikts-
förlamning 

  
 
 
Frusen 
skuldra 

 

 
 
 
Astma 

 
Kronisk 
tolvfinger-
tarmssår 

 
 
Perifer 
nervsjukdom 

  
 
 
Ischias 

 

  
Akut och 
kronisk kolit 

 
Tidiga symtom 
efter polio 

   

  
Akut 
bakteriell 
dysenteri 

 
 
Meniere´s 
sjukdom 

   

  
 
Förstoppning 

 
Neurogen 
blåsa 

   

  
Diarré 

 
Sängvätning 

   

  
 
 
Paralytiskt 
ileus 

 
 
Nervsmärta i 
de interkostala 
musklerna 

   

 
Hämtad från Sierpina & Frenkel, 2005. 
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Bilaga 2: Hälsopositioner 
 
Människans hälsopositioner 

 
 
Figur 1: Människans hälsopositioner (Wiklund, 2003, s. 81).  
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Bilaga 3: Artikelsökning och förklaring till artiklarna  
Tabell 2: Artikelsökning  

Databas Sökord 
Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal 
analyserade 
artiklar samt 

författare 

 
Cinahl 

 
 

Acupuncture and Adverse 
event 9 4 2 (3,6) 

 
Cinahl 

 
 

Acupuncture and reactions 17 5 2 (2,4) 

 
Pubmed 

 
 

Acupuncture and Adverse 
event 18 7 3 (3,5,6) 

Pubmed 

 
Acupuncture and Adverse 

event and safety 6 4 1 (3) 

Pubmed 

 
Acupuncture and serious 

adverse effects 57 9 4 (2,3,6,7) 

Medline 

 
Acupuncture and side effects 

and safety 21 4 1 (1) 

Medline 

 
Acupuncture and adverse 

events and safety 21 3 2 (1,2) 

Academic 
search elite 

 
Acupuncture and adverse 

events and safety 4 2 0 

 
Academic 
search elite 

 
 

Acupuncture and adverse 
effects 23 6 0 

 
Tabell 3: Förklaring till artiklarna som redovisas i tabell 2 

 
 

 
Artiklar 

 
Nummer 

 
 
Ernst, et al; CTM 2003 

 
1 

 
MacPherson, et al; AIM 2001 

 
2 

 
MacPherson, et al; QSHC 2004 

 
3 

 
MacPherson & Thomas; AIM 2005 

 
4 

 
Bensoussan, et al; AFM 2000 

 
5 

 
White, et al; AIM 2001 

 
6 

 
Peuker & Grönemeyer; AIM 2001 

 
7 
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Bilaga 4: Översikt av analyserad litteratur 
Tabell 4: Översikt av analyserad litteratur 

 Deltagare/Antal 
Behandlingar 

Metod/ 
Utvärderings 
instrument  

Resultat Slutsats 

 
Titel: Risks 
Associated 
With the 
Practice of 
Traditional 
Chinese 
Medicine 
Författare: 
Bensoussan, 
et al; 2000  
Tidskrift: 
Archives of 
Family 
Medicine 
Land: 
Australien 

 
A: Utövare av 
TCM med 
medicinsk 
utbildning 
(n=2408) och B: 
utövare av TCM 
utan medicinsk 
utbildning 
(n=2029) 
tillfrågades om 
biverkningar av 
akupunktur under 
sin verksamma 
tid.  

 
Frågeformulär som 
bestod av två 
huvudfrågor om 
avvikande 
händelser,  
med syfte att  
jämföra antalet 
avvikande 
händelser med 
utövarens 
utbildning.    
 
Statistik:  Mann 
Whitney U test 
 

 
1100/4437  
(42 %) utövare 
deltog  
 
Ingen statistisk 
skillnad sågs 
mellan de båda 
grupperna  
 
3222 bieffekter 
rapporterades  
 
Vanliga: 
Svimning 
1169/2 039 526 
(0.06 %), 
smärta 
1069/2 039 526 
(0.05 %) och 
illamående/ 
kräkning 
534/2 039 526  
(0.026 %).  
 
Allvarliga: 
pneumothorax 
64/2 039 526  
(0.003 %) och 
krampanfall 
80/2 039 526  
(0.004 %).   

 
Risken för 
allvarliga 
bieffekter finns 
men den är 
liten.   

 
Titel: 
Incidence of 
adverse 
effects during 
acupuncture 
therapy – a 
multicentre 
survey 
Författare: 
Ernst, et al; 
2003 
Tidskrift: 
Complementar
y Therapies in 
Medicine 
Land: 
Tyskland 

 
Terapeuter 
(n=29) 
 
Patienter  
(n=409)  
 
Behandlingar 
(n=3535) 

 
Frågeformulär 
användes, med 
syftet att undersöka 
samband mellan 
biverkningar, kön 
och ålder på 
patienter. 
 
Statistik: Chi-
square test, 
Fisher’s test, t-test 
och Mann Whitney 
U-test.   

 
402 
behandlingar 
gav 
biverkningar 
402/3535  
(11.4 %).  
 
Vanligast: 
Blödning 
104/3535  
(3 %), 
hematom 
79/3535 (2 %) 
och yrsel 
36/3535 (1 %).  
 
Afasi n=1  

 
Akupunktur är 
en säker 
behandling 
som ger 
lindriga 
bieffekter. 
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(1 timma efter 
behandling).  
 
Samband sågs 
mellan antal 
nålar och 
blödning/hemat
om 
 
Små blödningar 
var mer 
sällsynta hos 
kvinnor än hos 
män och 
hematom var 
ovanliga på 
unga patienter.  

 
Titel: A 
Prospective 
Survey of 
Adverse 
Events and 
Treatment 
Reaction 
following 
34,000 
Consultations 
with 
Professional 
Acupuncturists 
Författare: 
MacPherson, 
et al; 2001 
Tidskrift: 
Acupuncture 
in medicine 
Land: 
Storbritannien 

  
Utövare  
(n=1848)  
 
Behandlingar 
(n=34407)  

 
Akupunktörerna 
gavs ett 
självrapporterings 
häfte där olika 
avvikande 
händelser 
rapporterades efter 
svårighetsgrad.  
 
I ett separat häfte 
fick de skriva upp 
milda övergående 
reaktioner och 
svara på frågor om 
sig själva.  

 
574/1848  
(31 %) av 
utövarna 
deltog. 
 
43/34407  
(0.1 %) 
betydande 
avvikande 
händelser 
rapporterades.  
 
Vanligast: 
illamående 
105/34407  
(0.3 %), 
svimning 
4/34407  
(0.012 %), 
förvärrat 
tillstånd av 
tidigare 
symtom 
7/34407  
(0.02 %) och 
oacceptabel 
smärta 5/34407 
(0.0014 %).  
 
Tre onödiga 
händelser 
rapporterades 
(kvarglömda 
nålar).  
 
10,920 lindriga 
övergående 
reaktioner 
rapporterades 
efter 

 
Akupunktur är 
en relativt 
säker 
behandling i 
jämförelse med 
medicinska 
behandlingar.  
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5136/34407  
(15 %) 
behandlingar.  
 
Vanliga: 
Avslappning 
4098/34407  
(12 %) och 
ökad energi 
2267/34407 
(6.6 %).  
Lokala 
reaktioner: 
hematom 
587/34407  
(1.7 %), smärta 
422/34407  
(1.2 %) och 
blödning 
126/34407 
(0.37 %).  

 
Titel: Patient 
reports of 
adverse 
events 
associated 
with 
acupuncture 
treatment: a 
prospective 
national 
survey 
Författare: 
MacPherson, 
et al; 2004 
Tidskrift: 
Quaility and 
Saefty in 
Health Care 
Land: 
Storbritannien 

 
Utövare  
(n=638) 
 
Patienter 
(n=9408)  
 
Behandlingar 
(n=30 196) 

 
Patienterna fick ett 
frågeformulär och 
en checklista med 
vilka avvikande 
händelser som 
kunde inträffa,  
med syfte att 
kartlägga risken att 
drabbas avvikande 
händelser.  

 
6348/9408  
(67 %) av 
patienterna 
deltog.  
 
682 patienter 
682/6348  
(10.7 %) 
rapporterade 
1044 avvikande 
händelse.  
 
De vanligaste 
var svår trötthet 
227/30196 
(0.77 %) och 
oacceptabel 
smärta vid 
nålen 
103/30196  
(0.34 %).  
 
109/30196 
(0.36 %) 
ansågs 
undvikliga.  
 
199/6348 (3 %) 
patienter 
rapporterade 
ha blivit 
rekommendera
de att minska 
eller att sluta ta 
sin vanliga 
medicinering. 

 
Akupunktur är 
en relativt 
säker 
behandling när 
den utförs av 
välutbildade 
akupunktörer.   
Avvikande 
händelser får 
inte patienten 
att avbryta 
behandlingen.  
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Två patienter 
rapporterade 
en försening av 
annan 
behandling på 
grund av 
akupunkturen.    
 

 
Titel: Short 
term reactions 
to 
acupuncture- 
a cross-
sectional 
survey of 
patient reports 
Författare: 
MacPherson & 
Thomas; 2005 
Tidskrift: 
Acupuncture 
in medicine 
Land: 
Storbritannien 

. 
Utövare  
(n=1955)  
 
Patienter 
(n=9408) 
 
Behandlingar 
(n=30000) 
 
 
 
 

 
Frågeformulär med 
syfte att ta reda på 
vad patienters 
upplevelser under 
och direkt efter 
behandlingen. 

 
638/1955  
(33 %) utövare 
deltog. 
 
Minst 1 
kortvarig 
reaktion under 
eller precis 
efter 
behandlingen 
rapporterades i 
94.6 % av 
fallen. 
 
Vanligaste: 
avslappning 
7436/30000 
(24.7 %), ökad 
energi 
3072/30000  
(10 %). 
2776/30000  
(9 %) negativa 
reaktioner 
(nålstickssmärt
a, hematom, 
svimning osv.).  

 
Bieffekter 
rapporteras i 
högre grad av 
patienter än av 
akupunktörer.    
 
Vanligt med 
positiva 
bieffekter. Trots 
negativa 
bieffekter vill 
patienterna 
fullfölja 
behandlingen. 

 
Titel: Survey 
of Adverse 
Events 
Following 
Acupuncture 
(SAFA): A 
Prospective 
Study of 
32,000 
Consultations 
Författare: 
White, et al; 
2001 
Tidskrift: 
Acupuncture 
in medicine 
Land: 
Storbritannien  

 
Utövare  
(n=78)  
 
Behandlingar 
(n=31822)  

 
Frågeformulär 
användes, med 
syfte att undersöka 
antalet avvikande 
händelser som 
uppkom under en 
månads 
behandlingar. 

 
Totalt 
rapporterades 
2178/31822 
(6.8 %) 
avvikande 
händelser.  
 
Vanligast: 
Blödning 
(hematom) 
982/31822  
(3 %), smärta 
vid nålinsticket 
364/31822  
(1.1 %) och 
övergående 
förvärrning av 
symtom 
306/31822 
(0.096 %).  
 

 
Akupunktur är 
en säker 
behandling, 
d.v.s risken att 
drabbas av 
allvarliga 
bieffekter är 
minimal.  
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Onödiga 
händelser var 
glömda nålar 
5/31822  
(0.016 %) och 
att patienten 
glömdes bort 
2/31822  
(0.006 %).  

     
 
Titel: Rare But 
Serious 
Complications 
of 
Acupuncture: 
Traumatic 
Lesions 
Författare: 
Peuker & 
Grönemeyer; 
2001 
Tidskrift: 
Acupuncture 
in medicine  
Land: 
Tyskland 

 
 

 
Litteraturöversikt 
över 86 artiklar 
(1965-2001) 

 
Hjärttamponad  
(n=8)  
 
Pneumothorax  
(ca.90)  
 
Skador på 
bukens inälvor 
var ovanligt 
 
Skador på 
ryggmärg eller 
nerver (n=10) 
 
Pseudoaneurys
m (n=4)  

 
Alla de 
traumatiska 
skadorna som 
rapporterades 
kunde ha 
undvikits ifall 
behandlaren 
hade haft 
tillräckliga 
kunskaper i 
människans 
anatomi. 
Effektiv träning 
i anatomi bör 
vara 
obligatorisk och 
den bör testas 
och friskas upp 
mellan varven.  


