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Introduktion: En av de sjukdomsgrupper som snabbt ökar i Sverige är cancer. 

Cancerrelaterad smärta är ett vanligt symtom som många cancerpatienter lider av.  

Smärtlindrande läkemedel ger inte alltid en fullgod effekt vilket gör att det finns ett ökat 

behov av att använda komplementära metoder, där ibland akupunktur. Syftet: Syftet med 

denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevda effekter av akupunktur som en 

komplementär behandling vid cancerrelaterad smärta. Metod: Metoden var att utgå från 

Forsberg och Wengströms (2008) modell av urvalsprocessen för en litteraturstudie. 

Sökprocessen skedde i Cinahl, PubMed, AMED och PsycINFO som sedan ledde fram till 

tio vetenskapliga kvantitativa artiklar. Genom databearbetning skapades två kategorier, 

patienters upplevda effekter av akupunktur på smärtintensitet och patienters faktiska behov 

av analgetika efter akupunkturbehandling. Resultat: Resultatet visade att akupunktur har 

bäst smärtlindrande effekt efter en längre tid. Av de artiklarna som grundar resultatet har 

Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) akupunktur visat sig ha störst effekt på 

cancerrelaterad smärta. Smärtlindrande läkemedel tycks inte minska något betydligt hos 

patienter som genomgått akupunkturbehandling. Eftersom akupunktur som 

omvårdnadsbehandling för cancerrelaterad smärta inte är ett tillräckligt belyst område krävs 

mer forskning. Uppsatsen kan ge förståelse för och kunskap om patienters upplevelser av 

akupunktur som en komplementär behandling. 
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Introduktion 

En av de sjukdomsgrupper som snabbt ökar i Sverige är cancer. Denna utveckling kan 

förknippas med den ökade medellivslängden. För män är medellivslängden idag 79 år och 

för kvinnor 83 år (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2006).  Befolkningen 

blir äldre vilket i sin tur leder till att fler människor hinner utveckla någon form av 

cancersjukdom. Eftersom sjukdomen ökar i utbredning finns ett ökat behov av 

komplementär behandling. Många förknippar ofta cancer med smärta och de flesta 

cancerpatienter upplever cancerrelaterad smärta någon gång under sin sjukdomstid. Hälften 

av patienterna upplever smärtan som måttlig till svår (Running & Turnbeagh 2011). 

Cancersjukdomen och dess smärtproblematik är ett svårt problem. Problemet uppstår både 

för patienterna och för vårdgivarna när smärtstillande läkemedel inte alltid ger den fullgoda 

och önskade effekten (Alimi et al. 2003). Akupunktur är en komplementär metod för 

smärtlindring som stämmer överrens med vetenskap och beprövad erfarenhet och får 

användas på samma premisser som andra metoder inom sjukvården (Carlsson 2010). För att 

kunna säkerställa att sjuksköterskor har det yrkeskunnande och den kompetens som krävs 

för att kunna bemöta dagens och framtidens behov krävs det att sjuksköterskeutbildningen 

ständigt utvecklas (Socialstyrelsen 2005).  

 

Smärta 

Kunskap om att sjukdom och behandling kan åstadkomma lidande för patienter, främst 

genom tillfogad smärta är inte något nytt. Smärta är en vanlig orsak till lidande i samband 

med någon sjukdom. Relationen mellan smärta och lidande är ett centralt begrepp och ett 

svårt lidande kan lindras genom att reducera smärtan (Eriksson 1994).   

Definitionen av smärta varierar, International Association for the Study of Pain (IASP) som 

är en internationell organisation för klinisk behandling och forskning om smärta, definierar 

smärta som; ”unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 

potential tissue damage, or is described in terms of such damage” (IASP 1979, s.250). 

IASP:s definition visar att smärta är förknippat med känslomässiga och psykologiska 

reaktioner och att smärta är en subjektiv upplevelse. Smärtupplevelsen är ett resultat av den 

skadade vävnaden och individens sammanlagda status. I det innefattas fysiskt, emotionellt 

och mental status och i vilket sammanhang som individen befinner sig i. Smärta är en 

individuell upplevelse som kan variera i intensitet, kvalitet, tid, effekt och personlig 

betydelse. Eftersom smärta är subjektivt är det svårt att kategorisera men för att kunna 

ställa en smärtdiagnos kan smärta delas upp i nociceptiv, neuropatisk, psykogen eller 

idiopatisk smärta (SBU 2006). Det är viktigt att sjuksköterskan accepterar och tror på 

patientens smärtupplevelse då många patienter upplever att de blir missförstådda eller 

misstrodda (SBU 2006). Smärtintensiteten mätt i Visuell Analog Skala (VAS) har fått en 

dominerande roll när det gäller olika cancersymtom. Detta mått är inte fullgott eftersom 

varje symtom bör beaktas utifrån intensitet, tidsaspekt, stress och mening. Det är därför 

viktigt att vårdpersonal utför en smärtanamnes där patientens upplevelse och beskrivning är 

betydelsefull som tillexempel smärtans variationer över dygnet, lokalisation och utlösande 

faktorer (Strang 2012).  
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Sjuksköterskans roll 

En central roll för sjuksköterskan är att bedöma och hantera smärta genom att ha kunskap 

om smärtans olika mekanismer, variabler som påverkar patienternas uppfattning av smärtan 

och vilka tillförlitliga metoder och bedömningar som är tillgängliga för att lindra smärta 

(IASP 1994). Sjuksköterskan har mer än andra hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att 

kunna utveckla en nära och stärkande relation till patienter. Därav befinner sig 

sjuksköterskan i en unik position att kunna bedöma fysiska och psykiska välbefinnanden av 

patienter, särskilt som ett svar på behandling (Sofaer 1998). Om sjuksköterskan är väl 

informerad om vilka aspekter av smärtlindring hon eller han kan använda sig av 

tillsammans med en kombination av den unika position som en vårdgivare befinner sig i 

och med hjälp av tidigare kunskap kunna öka sin egen trygghet och säkerställa att patienten 

får ett minskat lidande (Sofaer 1998). 

  

Enligt komptensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska en legitimerad 

sjuksköterska utgå ifrån en helhetssyn och arbeta utefter ett etiskt förhållningssätt i de olika 

kompetensområdena. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson beskriver att något som berör 

hela människans livssituation är sjukdom, ohälsa och situationen av att vara patient. Det 

självklara i livet kan rubbas och människan upplever ett lidande som omfattar hela 

livssituationen (Eriksson 1994). Som tidigare nämnts är en av sjuksköterskans 

huvuduppgifter att bedöma och behandla patienter med smärtproblematik och att utgå ifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet i omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen 2005). Flertalet 

studier har visat är att akupunktur som en komplementär behandling till smärtlindring är en 

säker terapiform som ger få komplikationer eller biverkningar (SBU 2006). Akupunktur är 

en av få behandlingar inom den alternativa medicinen som socialstyrelsen har godkänt. 

Redan år 1984 fastslogs att akupunktur som behandlingsmetod överensstämmer med 

vetenskap och beprövad erfarenhet när det handlar om smärtlindring (SBU 2006). Flertalet 

av sjuksköterskans insatser kan klassificeras som komplementära behandlingar av olika 

slag. Komplementära behandlingar och dess grundläggande filosofi har varit en del av 

omvårdnad sedan starten. Florence Nightingale (1859-1992) skapade en miljö där läkning 

kunde ske och använde terapier såsom musik i läkningsprocessen (Snyder & Lindquist 

2002). Komplementära metoder får allt större uppmärksamhet inom omvårdnad och 

intresset har ökat exceptionellt under det senaste decenniet. Dessa typer av behandlingar 

ger sjuksköterskor en möjlighet att visa omsorg om patienterna (Snyder & Lindquist 2002). 

I International council of nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

ge den information som behövs för att kunna uppnå ett informerat samtycke och informera 

patienten om rättigheten att välja eller avstå behandling. Sjuksköterskan ska även stimulera 

arbetsplatsen att bedriva, sprida och använda forskning som är kopplad till omvårdnad och 

hälsa (ICN 2005).  
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Grindteorin 

Ronald Melzack och Patrick Wall grundade The gate control theory år 1965. (Egidius 

2008). Teorin innebär att inhibitoriska neuron, hämmande neuron som finns i ryggmärgens 

dorsalhorn kan minska smärtupplevelsen genom hämning av smärtfortledning. Neuronen 

påverkas framförallt av nedåtstigande smärtbanesystem som till exempel noradrenalin. De 

kan även påverkas av samtidig aktivitet i andra sensoriska fibrer i samma segment genom 

grindteorin. Det är när icke-smärtledande fibrer, A-beta-fibrer aktiveras som de hämmande 

interneuronen kan minska aktiviteten i smärtbanor. Hämningen är direktverkande men 

kortvarig. Denna teori förklarar varför det är vanligt att blåsa på det stället det gör ont när 

någon slagit sig (Strang 2012). Även akupunktur kan fungera genom att blockera bort 

smärtimpulserna som tillfogas patienter med smärta (Egidius 2008). Smärtimpulserna tävlar 

mot beröringspunkterna och upplevelsen av smärta minskas (Strang 2012). 

Akupunktur 

WHO (2000) definierar komplementär och alternativ medicin som: 

“The terms "complementary medicine" or "alternative medicine" are used 

inter-changeably with traditional medicine in some countries. They refer 
to a broad set of health care practices that are not part of that country's 

own tradition and are not integrated into the dominant health care 

system.” (http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/) 

Definitionen av komplementär och alternativ medicin (CAM) är svår eftersom det är ett 

mycket brett område som ständigt förändras. National Center for Complementary and 

Alternative Medicine [NCCAM] (2008) beskriver CAM som en grupp av olika medicinska 

och hälso- och sjukvårdssystem med olika metoder och produkter som inte allmänt 

betraktas som en del av den konventionella medicinen. Den konventionella medicinen som 

även kallas för västerländsk medicin är medicin som kan praktiseras av vårdpersonal som 

läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer. Skillnaderna mellan konventionell 

medicin och CAM är inte alltid absolut, och särskilda CAM metoder kan med tiden bli mer 

allmänt accepterade. Komplementär medicin syftar på användningen av CAM i 

kombination med den konventionella medicinen, som att använda akupunktur utöver 

sedvanlig vård för att bidra till att minska smärta (NCCAM 2008).  

Patienter med cancer möter dagligen problem som kan vara fysiska, psykiska, andliga eller 

emotionella. Man vill med cancerbehandling bota sjukdom eller lindra symtom för att 

förbättra patienters livskvalitet. En överdriven användning av analgetika mot smärta kan 

förknippas med biverkningar som exempel förstoppning (Wong et al. 2006). Genom icke-

farmakologiska behandlingar som kompletterande terapier, kan till exempel akupunktur 

vara till viss nytta. Det har visat sig att det finns ett intresse hos cancerpatienter och 

efterlevande av CAM från USA. Dock används inte akupunktur i större utsträckning då 

vissa kliniker har bristande kännedom om denna behandling och att inte akupunktur har en 

helt klarlagd biologisk mekanism (Dean-Clower et al. 2010). Förståelsen för den 

fysiologiska grunden för denna effekt är växande vad gäller Traditionell kinesisk medicin 

(TCM) (Pfister et al. 2010). En av de första behandlingsområdena som akupunktur verkade 

http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/
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hos cancerpatienter var vid kemoterapi-inducerat illamående och kräkning (Dean-Clower et 

al.2010).  

 

Akupunktur används både inom TCM och inom västerländsk medicin (Nordling 2001). 

TCM bygger på att kroppen har intelligens och en helande förmåga i sig. Metoden används 

för att förebygga och behandla sjukdom. Akupunktur är en gren av TCM som används för 

att återställa balansen och energin i kroppen. Det finns framförallt tre typer av akupunktur: 

mekanisk, termisk eller elektrisk (Smith & Bauer-Wu 2012; SBU 2006). Den elektriska 

strömmen kan justera intensiteten i elektrostimulatorn genom växelström (Wong et al. 

2006). Områdena i huden där nålarna förs in kallas akupunkturpunkter (Smith & Bauer-Wu 

2012). Akupunkturpunkterna på kroppen kan ge olika effekt hos patienten t.ex. Shenman 

(ytterörat) och ST-36 (ben) som används för att behandla smärta och BL-12 till BL-19 

(längs med var sin sida av ryggraden) som ger antinociceptiva effekter (Deng et al. 2008). 

När akupunktur används mot smärta sker en central hämning genom frisläppande av 

endogena opioider och serotonin. Det uppstår också en segmentell hämning via 

opioidfrisättning som ger minskad sympaticusaktivitet och muskeltonus. Behandlingen ger 

även frisättning av andra neuropeptider som har en antiinflammatorisk verkan och ger en 

ökad genomblödning i huden. Effekterna av akupunktur har visat sig vara komplexa och 

kunskapen av behandlingen är begränsad (SBU 2006).  

Nålarna är små och sterila för engångsbruk i olika längder, de är mellan cirka 25-40 mm 

(Crew et al. 2010) och som når ett djup i huden på 0,25 till 1,5 mm (Pfister et al. 2010; 

Deng et al. 2008) beroende på vilken teknik som utförs. Vid insättandet av nålarna 

desinficeras akupunkturpunkterna först med alkohol (Crew et al. 2010). Nålarna förs in i 

huden och skapar neurologiska effekter. De finns kvar i patienten i cirka en halvtimme 

(Smith & Bauer-Wu 2012). Undersökningar visar att det finns ett bra underlag för att 

akupunktur har en bättre smärtlindrande effekt än vad placebo har visat (SBU 2006). Det 

framkommer även att forskning om akupunkturanvändning mot cancerrelaterade symtom 
ökar (Smith & Bauer-Wu 2012). 

Problemformulering  

Trots att akupunktur är en godkänd behandlingsmetod och får användas inom sjukvården 

ingår det inte som utbildningskrav för sjuksköterskor. Det gör att det finns brist på kunskap 

och förståelse om akupunktur som en komplementär behandling i omvårdnadsarbetet. Det 

är viktigt att sjuksköterskan kan använda sig av olika typer av omvårdnadsåtgärder och 

samtidigt ta till sig patienternas upplevelser av åtgärderna. Eftersom cancer är en av de 

sjukdomsgrupper som snabbt ökar i Sverige kommer det krävas fler behandlingsmetoder 

för att kunna lindra eller bota de symtom som uppkommer. De flesta av cancerpatienterna 

upplever någon gång cancerrelaterad smärta antingen från sjukdomen i sig eller från någon 

typ av behandling. Eftersom smärta är något subjektivt som kan påverkas och påverka 

många olika livsfaktorer är det viktigt att patienterna erbjuds en komplementär behandling 

för sin smärtproblematik.  
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienternas upplevda effekter av akupunktur som en 

komplementär behandling vid cancerrelaterad smärta.  

 

Metod 

All forskning startar sin process med en allmän litteraturgenomgång. Syftet med det är att 

beskriva en bakgrund som motiverar till att en empirisk studie görs eller för att beskriva det 

nuvarande kunskapsläget inom ett särskilt område. Det finns olika typer av litteraturstudier: 

allmän litteraturstudie, systematisk litteraturstudie och begreppsanalys. Litteraturstudien 

innebär att söka, kritiskt granska och ställa samman litteraturen inom det valda ämnet eller 

problemområdet. Genom att sammanställa flera olika vetenskapliga studier till en 

litteraturstudie kan fler människor lättare ta till sig specialiserad och aktuell kunskap inom 

sitt område (Forsberg & Wengström 2008). Till denna allmänna litteraturstudie har en 

modell enligt Forsberg och Wengström (2008) valts för att lättare följa en struktur i arbetet 

med uppsatsen.  

 

Urvalsprocess enligt Forsberg och Wengström (2008) s.90. 

Steg 1. Identifiera det valda intresseområdet och definiera sökord. 

Steg 2. Besluta om kriterier (Inklusion och Exklusion). 

Steg 3. Genomföra sökning i användbara databaser. 

Steg 4. Söka efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning inom området.  

Steg 5. Välja relevanta titlar, gå igenom och läsa sammanfattningar. Göra ett första urval av 

den litteratur som ska användas i fortsatt granskning. 

Steg 6. Läsa artiklarna i sin helhet och efter det göra en utvärdering av artiklarnas kvalitet.  

 

När urvalsprocessen är färdig påbörjas analysmomentet som en del i forskningsprocessen. 

Olika typer av analysmetoder kan användas beroende på hur frågeformuleringen i studien 

ser ut. Analysmetoderna skiljer sig om det är studier med kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

I denna fas tas beslut om hur data ska bearbetas och analyseras. Analysfasen övergår sedan 

i ett resultat där insamlad data bearbetas, analyseras och sammanställs. Det sammanställda 

resultatet ska besvara studiens syfte. De framtagna resultaten och den använda metoden 

kommer därefter att diskuteras. Litteraturstudien avslutas med en slutsats som ska bygga på 

resultaten och diskussionen. Slutsatsen kan även innehålla vilken betydelse det framtagna 

resultatet kan få och eventuellt förslag på vidare forskning (Forsberg & Wengström 2008). 
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Inklusionskriterier 

Artiklarna som ingick i studien, var peer review då artiklarna är granskade och innehöll 

vetenskaplig kvalitet. Detta på grund av att det finns många möjligheter att publicera 

resultat som inte är peer review (Polit & Beck 2012). Studien var gjord på människor 

eftersom litteraturstudien ses ur ett patientperspektiv och omfattar patienter med 

cancerrelaterad smärta. Därför var cancerpatienter och cancerrelaterad smärta 

inklusionskriterier. Artiklarna som användes i studien var publicerade mellan 2002-2012 

för att få så nya men ändå jämförbara resultat som möjligt. Artiklarna som ingick i 

litteraturstudien kunde vara både kvalitativa och kvantitativa.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklarna som omfattade akupressur samt någon specifik cancersjukdom ingick inte i 

studien eftersom all cancerrelaterad smärta berör området och att akupressur inte är 

penetrerande. Artiklarna som användes i studien var inte review artiklar, letters eller papers. 

Studier gjorda på djur exkluderades.  

 

Litteratursökning 

En litteraturstudie byggs på vetenskapliga artiklar där forskning som gjorts inom det valda 

problemområdet sammanställs. Då den föreliggande uppsatsen handlar om patienters 

upplevelser kommer det vara värdefullt att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar för att kunna se problemet ur ett större perspektiv (Forsberg & Wengström 2008). 

Databaser som har använts för de vetenskapliga artiklarna är PsycINFO, Cinahl, AMED 

och PubMed (tabell 1). Pubmed är en version av Medline och omfattar områdena medicin, 

omvårdnad och odontologi. Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning. Denna 

databas innehåller tidskrifter som inte finns i Medline. Innehållet i Cinahl omfattar 

omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. AMED innehåller alternativmedicin, 

sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering, fotvård och palliativ vård. Den fjärde 

databasen som använts är PsycINFO som täcker psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad och närbelägna områden. SweMed är en nordisk databas som innehåller 

referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter som täcker medicinsk forskning. 

Denna databas har varit till hjälp för att hitta svenska ord översatt till engelska sökord som 

använts i de fyra databaserna. Sökorden är valda utifrån ord i litteraturstudiens 

problemformulering. För att få en mer specifik och avgränsande sökning användes 

boolska operatorn AND som kombinerar sökorden (Forsberg & Wengström 2008). 

Sökorden som använts skiljer sig mellan databaserna då de använder sig av olika ord för 

att hitta till rätt ämnesområde. Dessa ord kallas olika från databas till databas, i Cinahl 

kallas de för headings, i PubMed för MeSH, i AMED för subjects respektive Thesaurus i 

PsycINFO. Sökningarna bestod inte endast av dessa specifika termer utan vissa sökord 

gjordes i fritext då ingen passande term fanns.   

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/psycinfo/thesaurus/browsepage/$N/queryTermField/false/false?accountid=27746
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Tabell 1. Resultat av sökningar i Cinahl, PubMed, PsycINFO och AMED 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinal 

Datum 

     

120912 1 Acupuncture 

therapy 

1008    

120912 2 Cancer pain 2774    

120912 3 S1 and S2 35 10 6 6 

Antal valda 

artiklar 

  10 6 6 

 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed 

Datum 

     

120914 1 Cancer 768960    

120914 2 Pain 171604    

120914 3 Acupuncture 
analgesia 

335    

120914 4 S1 and S2 and 

S3 

18 3 (1*) 2 2 

120914 5 Acupuncture 

therapy 

4258    

120914 6 Experience 136184    

120914 7 S1 and S2 and 

S5 and S6 

11 4 (1*) 0  0 

Antal valda 

artiklar 

  7 2 2 

 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Amed 

Datum 

     

121019 1 Acupuncture 3201    

121019 2 Cancer pain 1130    

121019 3 S1 and S2 34 8 (5*) 2 2 

Antal valda 
artiklar 

  8 2 2 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO 
Datum 

     

120918 1 Pain 54262    

120918 2 Acupuncture 810    

120918 3 Neoplasmas 24947    

120918 4 S1 and S2 and S3 8 4 (3*) 0 0 

Antal valda 

artiklar 

  4 0 0 

Totalt antal 

artiklar 

    10 

 

Externa dubletter – samma artikel som återfinns i mer än en databas markeras med *. 

 

 

Urval 1. 

Artiklarna som valdes ut till urval 1 togs fram genom bedömning av artiklarnas titlar och 

abstrakt för att stämma in på syftet med uppsatsen samt att de skulle stämma med 

inklusions- och exklusionskriterierna. Det resulterade i 29 artiklar varav tio stycken var 

dubbletter vilket gav 19 artiklar i urval 1. Manuella sökningar gjordes för att hitta mer 

material till studien, vilket inte resulterade i några fler artiklar som kunde användas då alla 

var dubbletter med de som framtagits i databassökningen.   

 

Urval 2. 

Under urval 2 lästes de 19 artiklarna av författarna var och en för sig och resultatet 

granskades så att det stämde in på syftet, inklusions och exklusionskriterierna med studien. 

Nio artiklar exkluderades på grund av att de inte uppfyllde kriterierna eller studiens syfte. 

Anledningen till det har varit att abstrakten varit missvisande när de lästes i urval 1. Från 

urval 2 gick de tio artiklarna vidare till urval 3. 

 

Urval 3. 

I urval 3 bedömde författarna tillsammans de tio artiklarnas vetenskapliga kvalitet med 

hjälp av granskningsmallar framtagna enligt Avdelningen för omvårdnad (2004). Det 

visade sig att alla tio artiklarna hade kvalitet och kunde användas till att skapa ett resultat.  

 

Databearbetning 

Artiklarna som fanns kvar i urval tre lästes enskilt i sin helhet. Artiklarna numrerades för att 

lättare kunna hålla isär och hitta en bra struktur i arbetet. Resultatet som svarade på syftet 

med studien ströks under med en överstrykningspenna, särskildes och skrevs ner på 

smålappar. Därefter diskuterades resultaten på lapparna fram och tillbaka flera gånger och 

olika kategorier testades mot varandra för att få fram de resultat som svarar på studiens 

syfte. Resultatet omarbetades och två kategorier och tre underrubriker bildades efter 

granskning av tabeller, figurer och löpande text. Utefter detta sammanställdes artiklarnas 

resultat med hjälp av olika färgkoder enligt kategoriseringen till ett resultat som svarade på 

syftet. 
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Etiska överväganden 

Det artiklar som finns med i studien var etiskt granskade. All litteratur som finns med i 

uppsatsen redovisas i en referenslista samt i löpande text. Alla artiklar som rör studien har 

tagits med oavsett vad de visar för resultat då det är oetiskt att inte ha med alla resultat av 

problemet. Eventuell förförståelse lades åt sidan och påverkar inte resultatet (Forsberg & 

Wengström 2008). Bokstavliga översättningar från originalspråk stämmer sällan bra 

överrens. Översättningen som görs måste bevara den underliggande betydelsen av den 

ursprungliga formuleringen (Polit & Beck 2012). För att undvika misstolkningar angavs 

därför citat på originalspråk. Vid granskning av studier är det viktigt att tänka på de etiska 

aspekterna som, vem deltagarna i studien var, vem som har utfört studien och varför den 

har utförts (Polit & Beck 2012). Enligt vetenskapsrådets rapport (2007) följdes riktlinjerna 

vad gäller ohederlighet vilket innebär att ta avstånd ifrån fabricering, stöld eller plagiering 

av data och hypoteser, metoder som inte angivits av en källa. Att inte förvränga data genom 

att ta med felaktig exklusion eller inklusion av resultat samt data som förvränger tolkning 

(Forsman 2007). 
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Resultat 

Utifrån de tio utvalda artiklarna som undersökt effekten av akupunktur som smärtlindring 

och dess påverkan på analgetikaanvändning hos patienter med olika former av 

cancerrelaterad smärta presenteras resultaten i följande två kategorier; Patienternas 

upplevda effekter av akupunktur på smärtintensitet och Patienternas faktiska behov av 

analgetika efter akupunkturbehandling samt underrubriker som gäller för båda 

kategorierna; korttidseffekter, effekter efter en månad och långtidseffekter (Figur 1). 

Resultatet presenteras i löpande text, tabeller och figurer. Artiklarna sammanfattas i en 

matris i bilaga 1. Resultatmåtten som studierna har använt sig av presenteras i bilaga 2. 

Vilka akupunkturmetoder som har använts och hur frekvent behandlingen har utförts visas i 

Bilaga 3. 

 

 

Figur 1. Resultatets två kategorier och dess underrubriker.  

 

 

Patienters upplevda effekter av akupunktur på smärtintensitet. 

Studierna har använt sig av olika behandlingar av akupunktur som en komplementär 

smärtlindrande metod vid cancerrelaterad smärta som presenteras utefter korttidseffekter, 

effekter efter en månad och långtidseffekter.  Resultaten i artiklarna jämförs med baslinjen 

vilket innebär att smärtintensitet mäts innan första behandling ges.  

 

Korttidseffekter 

Här påvisas resultatet i specifika dagar för att kunna se effekten på kort tid.  

 

I Takahasi (2009) undersöktes den smärtlindrande effekten av traditionell kinesisk medicin 

(TCM) akupunktur dagen efter behandling hos patienter som hade terminal cancer och som 

vårdades i sitt hem. Fördelar och nackdelar med akupunktur för dessa patienter som är i 

livet slutskede undersöktes. Genom en experimentell metod visade det att 

behandlingseffekterna varierade mellan ingen till utmärkt effekt, där två tredjedelar 

upplevde en god till utmärkt effekt och en tredjedel hade ingen smärtlindrande effekt av 

TCM akupunktur (Takahasi 2009). Smärtintensiteten minskade hos postoperativa patienter 

som fått akupunkturbehandling efter utvärdering från dag 2-6 i jämförelse med en 

kontrollgrupp dock en marginell skillnad (Wong et al. 2006; Deng et al. 2008). Wong et al. 

(2006) utvärderade betydelsen av elektroakupunktur i hanteringen av postthoracotomy 

sårsmärta. Utvärderingen utfördes med hjälp av mätinstrumentet visuell analog skala 

(VAS) (Wong et al. 2006). Deng et al. (2008) använde sig av en speciell akupunkturteknik 

Patienters upplevda effekter av 

akupunktur på smärtintensitet 

- Korttidseffekter 

- Effekter efter en månad 

- Långtidseffekter 

Patienters faktiska behov av analgetika 

efter akupunkturbehandling 

- Korttidseffekter 

- Effekter efter en månad 

- Långtidseffekter 
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för kirurgiska ingrepp som innebär implantation av små intradermala nålar liknande 

häftstift som behålls under fyra veckor. Resultaten är utvärderade med hjälp av numerisk 

rating skala (NRS) som kan jämföras med VAS. Deng et al. (2008) undersökte även smärta 

i rörelse, som var något lägre i kontrollgruppen i jämförelse med dem som fått behandling 

av akupunktur. När mätningar av smärtintensitet genomfördes efter en vecka visade 

Takahasi (2009) och Dean-Clower et al. (2010) en minskning av smärta hos de patienter 

som fått akupunktur enligt TCM. En marginellt positiv inverkan efter 10 dagar visades 

också i hur smärta påverkar störningar i patienternas liv (Deng et al. 2008). Samma studie 

visar även att de patienter som fått en specifik kirurgisk akupunktur hade en marginellt 

högre smärtintensitet än de som inte erhållit akupunktur (Deng et al. 2008), detta 

framkommer också i Pfister et al. (2010) där deltagarna har en varierande svårighetsgrad av 

smärta. Pfister et al. (2010) undersökte om akupunktur kan minska på smärta eller 

dysfunktion hos cancerpatienter som har genomgått halsdissektion. 

 

Effekter efter en månad 

Under denna underrubrik ingår studier där utvärderingen varierar mellan tre till sex veckor 

efter baslinjen.  

 

I fem av sex studier som undersökte effekter efter en månad upplevde patienterna en 

minskad smärta efter behandling av akupunktur där tre studier visar på signifikanta resultat 

(Pfister et al. 2010; Dean-Clower et al. 2010;  Alimi et al. 2003; Donald et al. 2011; Crew 

et al. 2010.) Värsta tänkbara smärtan minskades i Crew et al. (2010) med 50 % i jämförelse 

med baslinjen efter behandling av TCM akupunktur mot smärtsymtom som uppstått på 

grund av behandling mot bröstcancer. Akupunkturbehandlingen gavs två gånger i veckan i 

sex veckor (Crew et al. 2010).  Resultat från Donald et al. (2011) med västerländsk 

akupunktur där patienterna upplevde smärtsymtom efter kemoterapi-inducerad behandling 

visar på att 100 % av deltagarna upplevde en minskad smärta efter behandling av 

akupunktur. Behandlingen gavs en gång i veckan i sex veckor (Donald et al. 2011). En 

studie visar att smärtintensiteten är marginellt högre hos dem som fått en specifik 

akupunktur för kirurgi (Deng et al. 2008). Samma studie visar dock att smärta som bidrar 

till störningar i patienters liv blev marginellt bättre efter akupunkturbehandlingen (Deng et 

al. 2008). Ytterligare tre studier visar på minskade smärtrelaterade störningar i patienternas 

liv, där två studier visar på signifikanta resultat och alla genomgått behandling av TCM 

akupunktur (Pfister et al. 2010; Dean-Clower et al. 2010; Crew et al. 2010).  

 

Långtidseffekter 

Under denna underrubrik ingår studier där utvärderingen varierar mellan 60-90 dagar ifrån 

baslinjen.  

 

Av de patienter som har genomgått akupunkturbehandling ses en minskning i 

smärtintensitet över tid, där 2 studier visar på signifikanta skillnader. De olika 

behandlingsmetoderna var TCM och öronakupunktur (Alimi et al. 2003; Schroeder et al. 

2012; Johnstone et al. 2002; Dean-Clower et al. 2010). En av studierna har använt sig av 

två placebogrupper som har jämförts med en sann akupunktur.  En av placebogrupperna 

använder penetrerande akupunktur. Resultat ifrån denna studie visar på att smärtintensiteten 
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inte minskas av hudpenetrationen i sig utan de krävs att de sanna akupunkturpunkterna 

berörs (Alimi et al. 2003). Dean-Clower et al. (2010) som ville se möjligheten till 

administrering av akupunktur och bedöma effekten av behandlingen på symtom hos 

palliativa cancerpatienter såg en förbättring av smärtintensiteten efter 8 veckors behandling 

av TCM akupunktur. Akupunkturbehandlingen hade en kvarvarande effekt efter att 

behandlingen avbröts och smärtans svårighetsgrad var lägre en månad efter i jämförelse 

med tiden innan behandlingen gavs, det visade även positiv effekt på smärtrelaterad 

störning i patienternas liv (Dean-Clower et al. 2010). Akupunktur som gavs som 

smärtlindrande postoperativt visar också på en minskad smärtstörning i det dagliga livet 

dock en marginell skillnad efter 60 dagar men en ökad smärtstörning efter 90 dagar (Deng 

et al. 2008). 

 

Sammanfattningsvis visar studierna på att majoriteten av resultaten har en minskad 

smärtintensitet efter akupunkturbehandling och bäst resultat kunde ses efter en månad och 

framåt, vilket visas i tabell 3. Studier kan visa flera resultat och därför förekomma i tabellen 

fler än en gång. 

  

 

Tabell 3. Antal studier som visar en minskad, ökad eller ingen effekt av smärtintensitet 

Akupunkturbehandling Antal studier Minskad 

smärta 

Ökad 

smärta 

Ingen 

effekt 

Korttidseffekter 5 4 1 1 

Effekter efter en månad 6 6 1  

Långtidseffekter 5 5 1  
 

 

Patienters faktiska behov av analgetika efter akupunkturbehandling  

Sex studier har undersökt effekten som akupunktur har på användningen av analgetika. 

Resultaten presenteras utefter tidsintervallerna korttidseffekter, effekter efter en månad och 

långtidseffekter.   

 

Korttidseffekter 

Effekten av elektroakupunktur på postthoracotomy smärta är osäker, Wong et al. (2006) 

undersökte denna effekt på 27 patienter varav hälften som ingick i en simulerad akupunktur 

kontrollgrupp och hälften ingick i elektroakupunkturgrupp. Genomsnittlig användning av 

patient-kontrollerad smärtstillande (PCA) morfin visade ingen skillnad på den 

postoperativa dag ett mellan de som fått elektroakupunktur och de som fått simulerad 

akupunktur. En signifikant skillnad uppnåddes först efter postoperativ dag två (Wong et al. 

2006). Forskarna i studien Deng et al. (2008) som använde sig av specifik kirurgisk 

akupunkturteknik såg ingen skillnad i läkemedelsanvändning som avser epidural och 

morfin under de fem första dagarna efter operation.  
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Effekter efter en månad 

I studien som undersökte effekten av akupunktur hos patienter som tidigare genomgått en 

halsdissektion sågs ingen skillnad i läkemedelsanvändningen hos dem som fått TCM 

akupunktur en gång i veckan under fyra veckor jämfört med sedvanlig vård. Användningen 

av analgetika minskade i de båda grupperna (Pfister et al. 2010). Donald et al. (2011) som 

använt sig av västerländsk akupunktur men inte jämfört med någon kontrollgrupp visade 

också minskad användning av smärtstillande läkemedel i sin undersökning. Alimi et al. 

(2003) utvärderade effekten av akupunktur på patienter som led av kronisk perifer eller 

central neuropatisk smärta som uppkommit efter behandling av cancer. Alimi et al. (2003) 

visade att den smärtstillande användningen var stabil mellan de som fått öronakupunktur 

och de som ingick i de två placebogrupperna. Endast 7 % i akupunkturgruppen kunde 

minska sin analgetikabehandling (Alimi et al. 2003). 

 

 

Långtidseffekter 

Johnstone et al. (2002) undersökte effekten av hur patienter med cancer eller symtom från 

cancerterapi upplever akupunktur som en potentiell lindring av symtom. Varaktigheten av 

respons av akupunkturbehandlingen var varierande men resulterade ofta i en minskning av 

oral smärtlindring (Johnstone et al. 2002). 

 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet ingen tydlig skillnad i läkemedelsanvändning före och 

efter akupunkturbehandling, vilket visas i tabell 3. Studier kan visa flera resultat och därför 

förekomma i tabellen fler än en gång  

 

 

Tabell 4. Antal studier som visar en minska, ökad eller oförändrad effekt av 

analgetikaanvändning. 

Akupunkturbehandling Antal 

studier 

Minskad 

smärtlindring 

Ökad 

smärtlindring 

Ingen 

effekt 

Korttidseffekter 2 1  2 

Effekter efter en månad 3 1  2 

Långtidseffekter 1 1   
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Diskussion 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevda effekter av akupunktur som en 

komplementär behandling av cancerrelaterad smärta. De två framtagna kategorierna med 

tre tillhörande underrubriker som resultatet grundade sig på var: Patienternas upplevda 

effekter av akupunktur på smärtintensitet och patienternas faktiska behov av analgetika 

efter akupunkturbehandling samt underrubrikerna som gäller för båda kategorierna; 

korttidseffekter, effekter efter en månad och långtidseffekter. Övervägande antal studier har 

visat att akupunkturbehandling har en bättre smärtlindrande effekt över längre tid än på kort 

sikt. Majoriteten av artiklarna visade inte på någon skillnad i analgetikabehov efter 

akupunkturbehandling. 

 

Resultatdiskussion 

Cancersjukdom ökar i utbredning vilket gör att det finns ett ökat behov av komplementära 

metoder för smärtlindring (SBU 2006). Smärtproblematiken är ett svårt problem som 

uppstår både för patienterna och för vårdgivarna när smärtstillande läkemedel inte alltid ger 

den fullgoda och önskade effekten (Alimi et al. 2003).  Genom analysen av resultatet i 

denna studie visar akupunktur på en övervägande god smärtlindrande effekt. Andra studier 

så som Choi et al. (2012) visar också på att akupunkturbehandling kan lindra 

cancerrelaterad smärta då de har jämfört effekten med akupunktur i kombination med 

läkemedel med endast läkemedelsbehandling (Choi et al. 2012). 

 

De resultat som grundar denna studie har framtagits på olika sätt, antigen genom en eller 

flera kontrollgrupper eller utan kontrollgrupp då resultat framtagna från 

akupunkturgruppens upplevelse inte jämförts mot dem som inte genomgått behandling. I 

dessa fall kan resultatet ha påverkat trovärdighet negativt i studien. I en reviewartikel Choi 

et al. (2012) som jämfört olika resultat där dem använt sig av var sin kontrollgrupp visades 

ett resultat på signifikanta positiva effekter av akupunkturbehandling medan en annan 

studie inte visade på några positiva effekter (Choi et al. 2012). Detta tyder på att studier 

liknande vår kan komma fram till olika resultat oavsett om man använt sig av artiklar med 

kontrollgrupp eller inte för att utvärdera effekten av akupunkturbehandling.  

 

Smärtproblematiken vid cancersjukdom är ett svårt problem för patienterna men även för 

vårdgivarna som har i uppgift att smärtlindra patienter, då smärtstillande läkemedel inte 

alltid har en fullgod effekt (Alimi et al. 2003). Sex artiklar i denna studies resultat har tittat 

på hur akupunkturbehandlingen har påverkat analgetikaanvändningen. Resultatet visar 

ingen tydlig effekt av minskad analgetika trots att smärtintensiteten minskat hos denna 

patientgrupp efter akupunkturbehandling. En orsak till detta skulle kunna vara att 

cancerpatienter kan behöva ta extradoser av analgetika utöver sin grunddos för att undvika 

smärttoppar över dygnet (Strang 2012). Eftersom smärttoppar är ett vanligt problem vid 

cancersjukdom skulle en rädsla av att nå dessa toppar kunna infinna sig hos patienterna 

vilket gör att grunddosen av analgetika inte minskas.   
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Akupunkturbehandlingen kunde även ge andra effekter utöver smärtlindring som har 

uppmärksammats när resultatet i studien sammanställdes. I sjuksköterskornas 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2005) beskrivs att sjuksköterskan ska motverka 

komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling. Akupunktur visade sig ha en 

positiv inverkan på muntorrhet (Pfister et al. 2010), sömn (Donald et al. 2011; Dean-

Clower et al. 2010; Takahasi 2009), värmevallningar (Johnstone et al. 2002), illamående 

och kräkning (Johnstone et al. 2002), stelhet, funktionsförmåga och fysiskt välbefinnande 

(Crew et al. 2010), ångest (Dean-Clower et al. 2010), depression (Dean-Clower et al. 2010) 

förstoppning (Takahasi 2009) och dyspne (Takahasi 2009). Detta visar att akupunktur har 

god inverkan på fler symtom än smärta hos cancerpatienter.  

 

Eftersom smärta är något subjektivt som innefattar fysiskt, emotionellt och mentalt status 

och i vilket sammanhang individen befinner sig i (SBU 2006) kan akupunkturbehandlingen 

påverka patienter på olika sätt då alla befinner sig i olika tillstånd och status. Studiens 

resultat grundar sig på många olika patientgrupper som befinner sig i olika stadier av sin 

sjukdom vilket kan ha påverkat resultatet eftersom alla uppfattar smärtan på olika sätt. Att 

studier är gjorda på olika patientgrupper kan också styrka studien då ett bredare perspektiv 

på smärta framkommer.  

En annan sak som har skiljt sig i artiklarna är behandlingsmetoderna. Sex artiklar 

(Schroeder et al. 2012; Crew et al. 2010; Takahasi 2009; Dean-Clower et al. 2010; 

Johnstone et al. 2002; Pfister et al. 2010) har använt sig av TCM akupunktur där alla har 

visat sig haft en positiv inverkan på smärtlindring. De andra artiklarna har använt sig av 

annan typ av akupunkturbehandling vilket gör att det är svårt att jämför dem.  Eftersom 

behandlingsmetoderna var olika har de även använt sig av olika mätinstrument vilket gör 

att patienten kan beskriva sin smärta på olika sätt. Detta har gett studien ett bredare 

perspektiv på smärta men även gjort det svårare att jämföra resultaten. Det styrker studien 

att olika behandlingsformer har använts då akupunkturbehandlingens effekter precis som 

smärtan kan ses ur ett bredare perspektiv. Studiernas bredd kan också ses som en brist och 

kan ha påverkat det framtagna resultatet negativt genom att det är svårt att jämföra de olika 

typerna av akupunktur.  

 

Alimi et al. (2003) visar i sin studie där de använt sig av två kontrollgrupper för att sedan 

jämföra mot en äkta akupunkturgrupp att det inte är själva hudpenetrationen i sig som ger 

effekt utan när nålarna träffar de sanna akupunkturpunkterna. SBU (2006) visar att sann 

akupunktur har bättre effekt än placebo. Dessa två resultat bekräftar att sann akupunktur har 

en betydande effekt vilket styrker akupunkturbehandling.  
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En legitimerad sjuksköterska ska enligt socialstyrelsen (2005) utgå ifrån en helhetssyn och 

arbeta efter ett etiskt förhållningssätt. Studien visar på minskad smärtintensitet efter 

akupunkturbehandling främst över tid och att smärta är ett stort problem inom 

cancersjukdomen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2010:243) ska: 

 

När det finns flera behandlingsalternativ som står i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska 

landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han 

eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda 

behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller 

skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. 

 

Då akupunktur stämmer överrens med vetenskap och beprövad erfarenhet är behandlingen 

godkänd som en komplementär medicin av Socialstyrelsen. Trots detta finns det endast ett 

fåtal studier där fokus ligger på akupunktur som en komplementär behandling mot 

cancerrelaterad smärta. Flertalet cancerpatienter väljer att använda sig av andra 

komplementära behandlingar. Wells et al. (2007) visar att akupunktur användes hos 2,6 % 

av deltagarna (N=189). Detta bekräftar även Fouladbakhsh et al. (2005) där 2 % deltagare 

av (N= 286) använde akupunktur som en komplementär behandling. En orsak till att det ser 

ut så här kan vara att sjuksköterskan trots sitt holistiska synsätt upplever sig som 

representant för ett etablerat system där alternativa behandlingar inte accepteras som 

behandling för cancerpatienter (Damkier et al. 1998). Resultaten som denna studie är 

uppbyggd på visar att akupunkturbehandling skulle kunna vara ett bra komplement i 

kombination med konventionell behandling. Det holistiska synsättet behöver därför inte 

vara ett hinder för att ersätta den biomedicinska behandlingen utan istället ses som ett 

komplement till en modern teknik (Damkier et al. 1998). Omvårdnadsteoretikern Katie 

Eriksson framhåller det holistiska synsättet där människan i grunden är en enhet av kropp, 

själ och ande. Den ledande idén inom omsorg är att lindra lidande för att kunna bevara och 

skydda liv och hälsa (Eriksson 2002). Lidande är precis som smärta något unikt och enskilt 

för varje individ och genom att använda akupunktur som en komplementär smärtlindrande 

behandling kan ett minskat lidande för patienten uppnås.  

 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma, möta patienter och deras sjukdomsupplevelser och 

lidande för att så långt som möjligt lindra detta genom passande åtgärder (Socialstyrelsen 

2005). Akupunktur visade sig vara en säker och allmänt väl tolererad behandling med få 

biverkningar vilket SBU (2006) bekräftar i sin rapport . Detta resultat skulle kunna stärka 

att sjuksköterskan kan använda akupunktur som en smärtlindrande behandling i 

omvårdnadsarbetet. Snyder & Lindquist (2002) menar om sjuksköterskan ska kunna 

använda sig av komplementära behandlingar i arbetet måste det införas i omvårdnadens 

kursplaner. Det är lika viktigt att filosofin bakom komplementära behandlingar finns med i 

sjuksköterskeutbildningens kursplan som kunskap om teknik och läkemedel. Allmänheten 

visar ett ökat intresse för komplementära metoder och genom lärande och ökad kunskap 

finns möjligheten att återuppta denna typ av behandlingar till den plats den hade i 

omvårdnad under Florence Nightingales tid (Snyder & Lindquist 2002). 
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Metoddiskussion 

Denna studie utgick från Forsberg och Wengström (2008) modell av urvalsprocessen i en 

litteraturstudie. Syftet med den var att lätt kunna följa dessa steg och få en överblick för att 

få en strukturerad metodbeskrivning. Processens användes som ett stöd och utgångspunkt 

men då steg fyra var att söka efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning 

inom området valdes detta steg att förbises eftersom det inte var möjligt att komma i 

kontakt med pågående forskning.  

 

Ett flertal databaser har använts PubMed, AMED, Cinahl och PsycINFO, sökorden hade 

samma utgångspunkt men varierade i sökningarna eftersom de olika databaserna använder 

sig av olika ämnesord. För att få svar på studiens syfte var till en början ”experience” ett 

passande sökord. När sökningarna genomfördes upptäcktes det att ”experience” inte var ett 

fungerande sökord eftersom det varken fanns som ett ämnesord eller gick att söka i fritext i 

databaserna med undantag för PubMed men det genererade inte i några användbara artiklar. 

De valda sökorden visade sig vara passande då det inte gick att finna nya artiklar genom 

manuella sökningar utan materialet fanns i databaserna. Vid närmare granskning av 

artiklarna kunde patienters upplevelser synliggöras genom olika typer av mätinstrument. 

 

För att få ett bredare underlag var målet att hitta en blandning mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier. När artiklarna sedan lästes i sin helhet framkom det att inga av de 

utvalda studierna var kvalitativa. Kvalitativa studier hade varit till fördel för studiens 

resultat då det kan återspegla patienternas upplevelser och erfarenheter i ett bredare 

perspektiv. För att få ett bredare resultat skulle även tidsintervallen kunna utökats till äldre 

publicerade artiklar. Äldre artiklar kan även ses som en brist i resultatet då forskningen inte 

är lika aktuell. 

 

De analyserade artiklarnas deltagare varierade i antal vilket gör att de studier med lågt antal 

deltagare kan ge ett mer slumpmässigt resultat genom att det är svårt att göra en analys om 

det finns en verklig skillnad eller inte vilket kan ha påverkat studien negativt (Forsberg & 

Wengström 2008). Detta kan bland annat bero på att det förekommer två pilotstudier. De 

inkluderades trots att de var pilotstudier då en av dem utvärderade effekten av 32 deltagare 

vilket ansågs som ett tillräckligt antal deltagare för att fastställa validitet och visade på 

signifikanta skillnader i resultatet. I den andra studien ingick en kontrollgrupp men 

inkluderade dock ett mindre antal deltagare. Resultaten i pilotstudierna var uppmuntrande 

vilket motiverar till vidare forskning men eftersom artiklarna är publicerade under åren 

2010 och 2011 har inga uppföljningsstudier publicerats. Lee et al. (2005) beskriver att det 

finns ett fåtal studier som redogör för akupunktur som en behandlingsmetod till 

cancerrelaterat smärttillstånd. När material samlades in för denna studie upptäcktes samma 

problem. Antalet studier är få och de refererar ofta till varandra. Alimi et al. (2003) är ett 

exempel på en studie som förekommer som referens många gånger. Det är en studie med 

god kvalitet som har höga signifikansnivåer. Trots ett begränsat urval och varierande 

kvalitet kunde alla artiklarna inkluderas i studien.  
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Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska eventuell förförståelse beaktas. När 

litteraturstudien påbörjades fanns en viss förförståelse om att akupunktur hade en positiv 

inverkan på cancerrelaterad smärta. Denna förförståelse lades åt sidan och alla aspekter av 

behandlingens effekter har inkluderats för att ge en rättvis och objektiv bild av resultatet.  

 

När resultatet analyserats framkom det att akupunkturbehandlingen hade en lindrande 

effekt på mer cancerrelaterade symtom än smärta. Eftersom smärta och cancer är komplext 

och medför många symtom är det svårt att endast lindra ett specifikt symtom då de ofta 

hänger samman med varandra. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturstudie skulle kunna leda till en ökad kunskap och förståelse om patienters 

upplevelser av akupunktur som smärtlindringsmetod vid cancersmärta. Nytt intresse och 

kunskap kan föras vidare och metoden kan börja användas som en komplementär 

omvårdnadsbehandling för cancerpatienter. Eftersom smärta är individuellt och kan ha flera 

olika dimensioner är den farmakologiska smärtlindringen inte alltid tillräcklig. Att lindra 

smärta och minska patienters lidande är en av sjuksköterskans viktigaste åtgärder. Därför 

skulle den ökade kunskapen genom denna studie av patienternas upplevelse av akupunktur 

som en komplementär omvårdnadsbehandling gällande smärtlindring vara till stor vikt för 

vidare utveckling och mer individanpassad vård. Efter granskning av resultat har det 

uppmärksammats att det endast finns ett fåtal biverkningar som exempelvis blåmärken och 

kortvarig smärta vid själva akupunkturbehandlingen. Detta tyder på en tacksam behandling 

som är väl tolererad hos patienter med redan många biverkningar från smärtstillande 

läkemedel som till exempel illamående. Cancerrelaterad smärta kan innebära ett påtagligt 

lidande i form av flera olika typer av symtom. Med hjälp av en ökad komplementär 

smärtlindring kan sjuksköterskan bidra till en god omvårdnad och bättre smärtlindring. 

Minskat deltagande i aktiviteter, påverkan på relationer, depression, ångest och trötthet kan 

förhindras då detta har en koppling till smärtans påverkan.  

 

Framtida forskning 

Under studiens gång har vi påträffat problem med att hitta artiklar kring det valda området 

och att det finns ett antal litteraturstudier som belyser fortsatt forskning kring området. 

Detta menar författarna också efter arbetet med uppsatsen då ett fåtal artiklar undersöker 

effekten av akupunktur för cancerrelaterad smärta. Eftersom cancer och cancerrelaterad 

smärta är växande problem behövs mer smärtlindrande metoder. Efter granskning av de 

utvalda artiklarna återfanns det endast kvantitativa studier. Kvalitativa studier skulle öka 

förståelsen för patienters upplevelser av akupunktur som smärtlindring och fler dimensioner 

av upplevelserna skulle uppmärksammas. Tidigare forskning har använt sig av läkare, 

sjukgymnaster eller akupunktörer som utförare vid akupunkturbehandlingen. Studier kring 

hur effektivt och smärtlindrande akupunktur är när sjuksköterskan är den som utför 

behandlingen skulle kunna vara betydande för omvårdnaden.  
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Slutsats 

Akupunktur har en övervägande god smärtlindrande effekt efter en längre tids behandling 

som ett komplement till smärtstillande läkemedel. Resultat på smärtlindring med 

signifikanta skillnader ses först efter en månad. Vad det gäller en minskad smärtstillande 

läkemedelsanvändning sågs ingen nämnvärd skillnad före och efter 

akupunkturbehandlingen. Mer forskning kring området kan ge mer underlag för hur 

akupunktur kan användas inom cancervården och hur det kan bidra till en god 

omvårdnadsåtgärd.  

. 
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*Kvantitativ metod 

*Experimentell  

*Frågeformulär som speglar 

patienternas upplevelser och 

effekter.  

Deltagare: 17st 

Bortfall: 1 st 

Alla patienter rapporterade 

minskade symtom efter 

akupunkturbehandlingen. 

Johnstone, P.A.S., 

Polston, G.R., 

Niemtzow, R.C & 

Martin, P.J. 

2002 Hur patienter med 

cancer eller symptom 

från cancerterapi 

upplever effekten av 

akupunktur som 

potentiell lindring för 

sina symptom. 

*Kvantitativ metod 

*Experimentell 

*Frågeformulär med VAS, 

Xerostomi interventering, 

Mayo Clinic Hot Flash metric. 

Deltagare: 79 st 

Bortfall: 10 st.  

Att akupunktur har en 

förbättring på 

cancerrelaterande symtom på 

smärta, illamående och 

muntorrhet. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Deng%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Rusch%20V%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Vickers%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Malhortra%20V%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ginex%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Downey%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Bains%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Park%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Rizk%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Flores%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Yeung%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Cassileth%20B%5Bauth%5D


   

 

Författare Årtal Syfte Metod Huvudresultat 

Pfister, D.G.,  
Cassileth, B.R.,  

Deng, G.E.,  

Yeung, K.S., 

Lee, J.S.,  
Garrity, D.,  

Cronin, A.,  

Lee, N.,  
Kraus, D., 

Shaha, A.R.,  

Shah, J & 
Vickers, A.J. 

2010 Fastställa om akupunktur 
minskar smärta eller 

dysfunktion hos patienter 

med cancer som har 

genomgått halsdissektion. 

*Kvantitativ metod 
*Experimentell, randomiserat 

urval som använt sig av 

frågeformulär uppbyggt på 

Constant-Murley, modifierad 
version av Constant-Murley, 

Medicinering Kvanifiering Scale 

(MQS), Numerisk Rating Scale of 
pain (NRS), Xerostomia 

inventory. 

*Deltagare: 58 st 
Bortfall: 12 st 

Akupunktur ger bättre lindrande 
effekt av smärta, funktion och 

daglig aktivitet än sedvanlig vård. 

Samt att muntorrheten minskas.  

Schroeder, S., 

Meyer- Hamme, G & 

Epplèe, S. 

2011 Fastställa om det finns 

bevis för akupunktur 

som en effektiv 

behandling av perifer 

neuropati (PN)  

*Kvantitativ metod 

*Experimentell studie 

*NCS (objektiv parameter) 

gjordes före behandling och 6 

mån senare. Frågeformulär 

efter 6 mån. om effekten hade 

förbättrats, försämrats eller var 

oförändrad. 

Deltagare: 11 st 6 akupunkturgr 

och 5st i kontrollgr. 

Akupunktur har en positiv 

effekt på CIPN mätt med 

objektiva parametrar (NCS). 

Takahashi, H. 2009 Utvärdera effekten av 

akupunktur på olika 

symtom hos palliative 

cancer patienter. 

*Kvantitativ metod 

*Experimentell studie 

*Utvärderings blankett med 

frågorna om behandlingen 

Utmärkt (symtomfri) Bra, 

Skälig och Ingen effekt. 

Deltagare: 12 st. 

 

Akupunktur visade sig bidra 

avsevärt till lindring av de 

symtom som upplevs av 

palliativa cancer patienter.  
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Författare Årtal Syfte Metod Huvudresultat 

Wong, R.H.L.,  

Lee, T.W., 

Sihoe, A.D.L., 

Wan, I.Y.P., 

Ng, C.S.H., 

Chan, S.K.C., 

Wong, W.W.L., 

Liang, Y.M & 

Yim, A.P.C. 

2005 Utvärdera betydelsen 

av elektroakupunktur i 

hantering av tidig 

postthoracotomi 

sårsmärta. 

*Kvantitativ metod 

*Experimentell  

* Prospektiv, randomiserat 

urval, dubbelblind, placebo-

kontrollerad.  

*Frågeformulär med VAS har 

använts.  

Deltagare: 25 st 

Bortfall: 2 st 

Elektroakupunktur kan sänka 

narkotiska smärtstillande krav 

hos patienter med torakotomi.  

 



   

 

Bilaga 2. Mätinstrument som har använts i studien. 

Artikel Mätinstrument Skala Vad som mäts 

(Pfister et al. 
2010) 

Constant-Murley score. 0-100.  1 Smärta (15p.) 
2Dagliga aktiviteter (20p.) 

3 Smärtfria rörelser (40p.) 

4 Smärtfri effekt (25p.) 

(Pfister et al. 

2010); (Deng 
et al. 2008) 

NRS (Numerical 

Rating Scale) 

0-10 Ingen smärta till värsta 

tänkbara smärta.  

(Alimi et al. 

2003); 

(Johnstone et 

al. 2002); 
(Wong et al. 

2006) 

VAS (Visual Analog 

Scale) 

0-10 

0-100 

Ingen smärta till värsta 

tänkbara smärta 

Crew et al. 

(2010); (Deng 
et al. 2008); 

(Dean-Clower 

et al. 2010) 

BPI (Brief Pain 

Inventory) 

0-10 Intensiteten av smärta, 

störningar av smärta i 
patientens liv 

(Pfister et al. 

2010); (Deng 
et al. 2008) 

MQS (Medication 

Quantification Scale) 

Skalan ändras i 

förhållande till 
dagliga 

rekommenderade 

doser. 

Läkemedelsanvändning hos 

patienter med smärta. 

(Takahasi 

2009) 

Frågeformulär Utmärkt (symtomfri) 

Bra, Skälig och Ingen 
effekt.  

Effekten av akupunktur som 

smärtlindring 

(Donald et al. 

2011); 

(Schroeder et 
al. 2012) 

Frågeformulär Förbättrats, 

försämrats eller 

oförändrat 

Effekten av akupunktur som 

smärtlindring. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 3. Akupunkturbehandlingsmetoder som har använts i studierna 

Artiklar Behandlingsmetod Tid/Antal sessioner 

Dean-Clower et al. 2010 TCM Akupunktur 8 veckor/12 gånger 

Takahasi 2009 TCM Akupunktur 1 vecka/1gång 

Crew et al. 2010 TCM Akupunktur 6 veckor/12 gånger 

Donald et al. 2011 Västerländsk akupunktur 6 veckor/6 gånger 

Alimi et al. 2003 Öronakupunktur 4 veckor/2 gånger 

Schroeder et al. 2012 TCM akupunktur 3 månader/10 gånger 

Johnstone et al. 2002 TCM akupunktur, 

öronakupunktur, 
elektroakupunktur och 

koreansk/japansk hårbotten 

akupunktur. 

4 månader/4 gånger 

Pfister et al. 2010 TCM akupunktur 4 veckor/4 gånger 

Wong et al. 2006 Elektroakupunktur 1 vecka/14 gånger 

Deng et al. 2008 Specifik kirurgisk akupunktur 
med kvarvarande häftstift 

4 veckor/ kvarvarande 

  

 
 

 


