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Sammanfattning 

 

I världen lever cirka 3-5 procent av befolkningen med det långvariga smärtsyndromet 

fibromyalgi. Det är svårt att finna behandlingar mot fibromyalgi då det inte finns någon 

vetenskap om vad som orsakar syndromet. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att 

beskriva effekterna på smärta och hälsa av akupunkturbehandling hos personer med 

fibromyalgi samt beskriva kvaliteten av de valda artiklarnas metod. Studien utformades med 

en deskriptiv design där 11 vetenskapliga artiklar inkluderades och sammanställdes. 

Litteratursökningarna utfördes i databaserna Medline (PubMed) samt Cinahl. Resultatet 

visade att akupunktur gav positiva kortsiktiga effekter på smärta och hälsa i kombination med 

farmakologisk behandling hos personer med fibromyalgi. Däremot var långtidseffekten av 

akupunktur inte betydande effektiv. Placebo visade sig även ge en god effekt. Akupunktur gav 

betydande minskning av smärta genom en förhöjd aktivering av endogena opioidreceptorer 

samt genom ökat blodflöde i hud och muskler. Slutsatsen av studien var att akupunktur med 

fördel kan användas tillsammans med farmakologisk behandling till personer med 

fibromyalgi. För att kunna ge en god omvårdnad är det viktigt att få kunskap och förståelse 

om akupunktur som behandlingsmetod till denna population. För att dra några slutsatser om 

akupunktur kan ge några långsiktiga effekter behövs mer forskning inom området.  
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Abstract 

 

Approximately 3-5 percent of the world population lives with the long-term pain syndrome 

fibromyalgia. Treating this condition is challenging because there is no known cause. The aim 

of this literature review was to describe the effects on pain and health of acupuncture therapy 

in people with fibromyalgia and to describe the quality of the selected articles method. The 

study was designed with a descriptive design in which 11 articles were included and collated. 

The literature searches conducted in Medline (PubMed) and Cinahl. The findings indicated 

that acupuncture gave positive short-term effects on pain management and health in 

combination with pharmacological treatment in people with fibromyalgia. No findings 

showed that acupuncture gave any long-term effects. Placebo was also shown to give a good 

effect. Acupuncture significantly reduced pain by the increase in activation of the endogenous 

opioid receptors and the increased blood flow to muscles and the skin. The study concluded 

that when you combine acupuncture with pharmacological treatments, the results were 

advantageous for people with fibromyalgia. In order to provide good health care it is 

important to gain knowledge and understanding of acupuncture as a treatment for this 

population. In order to determine the long term effects on the use of acupuncture, additional 

research is required.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Smärta och hälsa 

Den internationella organisationen för klinik och forskning om smärta; International 

Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som ”en obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller 

beskriven i termer av en sådan skada”.  Således är smärta alltid en subjektiv upplevelse som 

kan bedömas och mätas genom en mängd olika smärtskattningsskalor (Werner & Leden 

2010). Kvinnor är oftast känsligare för smärta än vad män är (Dawn 2009). Långvarig smärta 

kan definieras som smärta som varat längre än tre månader vilket är en längre tid än den 

förväntade läkningstiden av vävnadsskada (Werner & Leden 2010). Kristoffersen (2005) 

beskriver att hälsa kan bedömas på olika sätt beroende av vilket samhälle eller kultur en 

person tillhör. Värderingar och vad som anses vara normalt och statistiskt ligger till grund för 

hur hälsa kan bedömas av vårdpersonal. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definieras 

hälsa: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej 

endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” (Kristoffersen 2005). 

1.1.2 Fibromyalgi  

Fibromyalgi är ett långvarigt smärtsyndrom som skiljer sig från var enskild individ (Tapper 

2005). Det uppskattas att cirka 3-5 procent av världens befolkning lever med fibromyalgi 

(Anderberg & Bojner Horwitz 2007). Tillståndet drabbar främst medelålders kvinnor vilka 

utgör 80 – 90 procent av personer med fibromyalgi (Anderberg & Bojner Horwitz 2007, 

Järhult & Offenbartl 2006, Magnusson & Mannheimer 2009). Syndromet klassas som en 

folksjukdom då folksjukdom definieras som en sjukdom där förekomsten finns hos minst en 

procent hos befolkningen (Pellmer & Wramner 2007).  

1.1.3 Symtom och diagnos 

Smärta är det främsta symtomet som ses hos personer med fibromyalgi (Tapper 2005). 

Kvinnor är oftast känsligare för smärta än vad män är (Dawn 2009). Hos personer med 

fibromyalgi är smärtan långvarig och vanligen lokaliserad till muskulaturen där det 

förekommer ömhet i alla fyra kroppskvadranter trots att ingen sjuklig förändring i 

muskelfibrerna kan ses (Carlsson 2010, Ericson & Ericson 2008, Olin 2002). Andra vanliga 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationen
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symtom som har stor påverkan på hälsan utöver smärta hos personer med fibromyalgi är 

sömnsvårigheter, depression, ångest, stelhetskänsla och nedsatt kognitiv funktion (Arnold 

m.fl. 2008, Carlsson 2010). En onormal kraftlöshet/trötthet är det näst största symtomet 

(Carlsson 2010, Olin 2002). Tillståndet fibromyalgi har tidigare benämnts som sveda- värk- 

och brännkärring (SVBK) till att idag finna en djupare förståelse om syndromet (Magnusson 

& Mannheimer 2009). American College of Rheumatology som hädanefter förkortas ACR 

fastställde genom sin studie år 1990 kriterierna för syndromet fibromyalgi (Wolfte m.fl. 

1990). Kriterierna togs fram för användning i forskning. För att en person ska kunna 

diagnostiseras med fibromyalgi ska kriterierna från American College of Rheumatology 

uppfyllas. Det första kriteriet är att smärtan ska kunna uttryckas i övre och nedre extremiteter 

samt på både vänster och höger sida av kroppen, utöver detta ska även axialsmärta finnas 

(halsrygg, främre bröstkorg, bröstrygg eller ländrygg). Det andra kriteriet är att smärtan ska 

finnas på minst 11 av 18 (nio bilaterla) områden ”tender points” på kroppen som smärtar vid 

ett tryck på ungefär 4kg/cm2 vid klinisk undersökning. Smärtan i tender points ska vara 

smärtsam, inte endast ömmande. Fibromyalgi diagnostiseras om dessa två kriterier uppfylls 

samt om smärtan varat konstant i minst tre månader (Wolfte m.fl. 1990). Tender points är 

ömmande punkter som personer med fibromyalgi själv kan känna och hitta. Trigger points är 

områden av muskler som smärtar vid palpation och noteras inte själv av patienten förrän den 

som undersöker påpekar detta. Båda kan tillsammans existera hos personer med fibromyalgi 

(Cymet 2003).  

1.1.4 Behandling 

Det är fortfarande en stor utmaning att finna behandlingar till fibromyalgi eftersom vissa 

forskare anser att det inte finns några effektiva behandlingar mot syndromet (Sarzi-Puttini 

m.fl. 2008). Behandlingen inriktar sig till stor del på att stödja och hjälpa patienten att hantera 

sin sjukdom (Ericson & Ericson 2008). För att kunna hantera smärtan vid fibromyalgi 

kombineras farmakologisk behandling (behandling med läkemedel), med icke farmakologisk 

behandling (behandling utan läkemedel) (Dawn 2009). Akupunktur är en vanlig icke 

farmakologisk behandlingsmetod till personer med fibromyalgi (Anderberg & Bojner Horwitz 

2007). Omvårdnaden av fibromyalgipatienter fokuserar på att till så stor del som möjligt 

kunna lindra patientens symtom (Ericson & Ericson 2008). 

1.1.5 Akupunktur 

Akupunktur är en flera tusen år gammal smärtlindrande behandlingsmetod med ursprung från 

Kina då små, tunna nålar sticks in på olika punkter i kroppen (Schönström 2006, Tapper 
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2005). I många fall är detta en effektiv behandlingsform med sällsynta biverkningar 

(Schönström 2006). Antingen ges manuell stimulering eller elektrisk stimulering. Den 

manuella stimuleringen är den vanligaste. Vid manuell nålstimulering förs nålen antingen lite 

upp och ner i nålens längdriktning eller så roteras nålen medurs och moturs. Dessa två 

metoder kan kombineras (Carlsson 2010). Det är ännu inte känt hur akupunktur smärtlindrar 

men det förmodas verka på flera sätt bland annat genom påverkan i det centrala nervsystemet 

samt genom att stimulera till en ökad produktion av endogena opioider (Almås 2002, Carlsson 

2010). Det förmodas också kunna öka blodflödet i muskulatur samt hud vilket ger en 

smärtlindrande effekt (Carlsson 2010). Nålarna brukar vanligtvis sitta i en halvtimme. 

Punkterna som penetreras väljs efter vilken påverkan som vill åstadkommas.  Behandlingen är 

i stort sett smärtfri så länge nålarna sätts in rätt och inte kommer åt en nerv (Schönström 

2004). Många studier använder sig av placebo som kontroll för att se om det finns en 

placeboeffekt vid behandling. Placeboeffekt är en positiv, psykologisk förväntansfull effekt 

på olika symtomupplevelser. Vid akupunkturplacebo innebär det att nålen inte penetrerar 

huden men personen får en liten stimulans som upplevs som en nålkänsla. Placebo liksom 

akupunktur kan även visa en viss effekt av behandling dock är detta inte enbart 

placeboeffekter (att personen har trott på den och fått sina förväntningar uppfyllda) utan 

innefattar också många andra aspekter som till exempel situationen, när och hur behandling 

ges (Carlsson 2010). 

1.1.6 Teoretisk bakgrund  

Dorothea Orem var en teoretiker inom omvårdnad som kom att ha en stor betydelse inom 

vården med utformningen av sin egenvårdsteori. Teorin grundar sig på de fyra begreppen 

människa, miljö, hälsa och omvårdnad (Kristoffersen 2006). Egenvård är ett måste för var 

enskild individ om den så utförs av sig själv eller någon annan för att upprätthålla liv. 

Egenvård måste ständigt ske under en lärandeprocess för att upprätthålla sitt eget 

hälsotillstånd då människan utvecklas. För att omvårdnaden ska vara optimal krävs en god 

relation mellan sjuksköterska och patient (Orem 2001). Det är viktigt för personer med 

fibromyalgi att få kunskap om sin långvariga sjukdom i kombination med andra 

behandlingsmetoder än enbart farmakologiska (Arnold 2009). Interventioner som innehåller 

fysiska, psykosociala och beteendemässiga faktorer beskrivs som ett av det bästa sättet att ta 

till sig egenvård för personer som lever med fibromyalgi (Rooks m.fl. 2007). Mannerkorpi 

och Henriksson (2007) skriver att dessa interventioner samt utbildning kan vara en hjälp till 
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personer som lever med fibromyalgi att kontrollera sin smärta samt andra symtom och leda 

till en påskyndad anpassningsprocess.  

1.2 Problemformulering 

En stor mängd människor lever med fibromyalgi (Anderberg & Bojner Horwitz 2007, Järhult 

& Offenbartl 2006, Magnusson & Mannheimer 2009). Det finns ingen kunskap om vad som 

orsakar syndromet vilket gör det svårt att finna behandling (Magnusson & Mannheimer 2009, 

Tapper 2005). Det är viktigt att se om det finns vetenskapliga belägg i litteraturen för att 

akupunktur som behandlingsmetod ger lindring då det krävs kunskap om vad som kan hjälpa 

dessa personer att lindra deras smärta samt främja dess hälsa. Författarna till föreliggande 

studie har observerat att akupunktur samt dess effekter på smärta och hälsa hos personer med 

fibromyalgi är sparsamt belyst i tidigare forskning . Denna vetenskap är en viktig kunskap för 

sjuksköterskor att känna till för att kunna hjälpa denna patientgrupp.  

1.3 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekterna på smärta och hälsa av 

akupunkturbehandling hos personer med fibromyalgi samt beskriva kvaliteten av de valda 

artiklarnas metod.   

1.4 Frågeställningar 

1. Vilken kvalitet har metoden i de granskade artiklarna? 

2. Vilka effekter på smärta visas av akupunktur hos personer med fibromyalgi? 

3. Vilka effekter på hälsa visas av akupunktur hos personer med fibromyalgi? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie. Polit och Beck (2008) menar att i en litteraturstudie 

utgår forskaren från evidensbaserad kunskap som redan finns inom området. Vidare skriver 

de att en deskriptiv forskning innebär att observera, beskriva och dokumentera aspekter på 

naturliga förekommande situationer samt ibland fungera som en utgångspunkt för antaganden 

eller teoriutveckling. Denna forskning har som huvudsyfte att beskriva egenskaper hos 

personer, situationer eller grupper samt hur ofta vissa fenomen inträffar. 

2.2 Litteratursökning 

Omfattande sökning om ämnet fibromyalgi utfördes i databaserna Medline (PubMed) samt 

Cinahl via biblioteket på högskolan i Gävle. Sökord som användes var ”fibromyalgia”, 

“acupuncture”, “acupuncture therapy”, “patient perspective”, “self care” samt “effects”. 

Sökorden kombinerades var och en tillsammans med fibromyalgia med hjälp av booleska 

sökoperatorn ”AND” mellan de två sökorden. ”AND” innebär att endast artiklar som 

innehåller båda sökorden inkluderas vid sökningen (Willman m.fl. 2006). I PubMed användes 

sökord både med och utan MeSH-termer. Sökningarna begränsades (limits) till att endast söka 

artiklar som var skrivna på engelska, svenska och norska samt högst 10 år gamla artiklar 

inkluderades. Intervju var ytterligare en begränsning som gjordes för att få fram 

intervjustudier. I Cinahl användes fritextsökning som avgränsades genom att de högst fick 

vara 10 år gamla och vetenskapligt granskade (peer reviewed). En källa har även sökts 

manuellt från en referenslista i en tidigare uppsats om fibromyalgi. Utfallet för 

litteratursökningen presenteras i tabell 1. Av artiklarna som användes fanns 10 i ”free full 

text” och en artikel betalades genom att bli prenumerant i tidsskriften ”Alternative Therapies 

in Health and Medicine”. Artiklarna i föreliggande studies resultat är märkta med prefixet * 

före författarnamnen i referenslistan.  
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2.3 Tabell 1. Utfall av litteratursökning 

Datum Databas Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

källor 

 

Antal 

inkluderade 

källor (exl. 

Dubbletter) 

2011-

01-28 

Cinahl Fibromyalgia AND 

Acupuncture 

10 senaste år, 

peer reviewed 

68 2 0 

2011-

01-27 

MedLine 

(PubMed) 

”Fibromyalgia”[Mesh] AND 

“Acupuncture 

Therapy”[Mesh] 

10 senaste år, 

engelska, 

svenska, norska 

34 14 9 

2011-

01-27 

MedLine 

(PubMed) 

”Fibromyalgia”[Mesh] AND 

Patient Perspective 

10 senaste år, 

engelska, 

svenska, norska 

58 1 0 

 

2011-

01-27 

MedLine 

(PubMed) 

”Fibromyalgia”[Mesh] AND 

”Self Care”[Mesh]  

10 senaste år, 

engelska, 

svenska, norska 

49 1 0 

2011-

02-03 

MedLine 

(PubMed) 

Fibromyalgia AND 

Acupuncture AND Effects 

10 senaste år, 

engelska, 

svenska, norska 

26 4 1 

2011-

01-28 

Manuell 

sökning 

Från en annans artikels 

referenslista 

  1 1 

 Totalt   235 23 11 

 

2.4 Kriterier för urval av källor 

2.4.1 Inklusionskriterier 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar som är vetenskapligt granskade av sakkunniga. Artiklar 

skrivna på engelska, svenska samt norska, publicerade från år 2001 fram till år 2011 samt 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Endast artiklar som hade något etiskt 

resonemang eller godkännande har inkluderats.  
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2.4.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som riktade sig mot barn under 18 år samt artiklar som var utformade som 

litteraturstudier exkluderades i resultatdelen. Artiklar som inte var relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar valdes bort.   

2.5 Dataanalys 

När sökningar gjorts utifrån sökorden och ett hanterbart antal artiklar återstod lästes 

abstrakten på de artiklar som hade en relevant titel för litteraturstudiens syfte. De abstrakt som 

svarade på studiens syfte hämtades i fulltext och delar av metoden i artiklarna 

kvalitetgranskades. Författarna valde att fördjupa sig i artiklarna med avseende på dess 

metoddel och bedöma kvaliteten av dessa då metoddelen enligt Forsberg och Wengström 

(2008) svarar för om studien har en hög, medel eller låg kvalitet. Det författarna granskar är 

om relevant design, mätinstrument samt analys använts i förhållande till studiens syfte samt 

urval, undersökningsgrupp och bortfall i studien. För att artikeln ska uppnå en hög kvalitet 

krävs enligt Polit och Beck (2008) att studien har en hög reliabilitet samt validitet. De 

beskriver vidare att med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig informationen i en studie är 

och med validitet menas i vilken grad rätt mätinstrument används i förhållande till vad syftet 

är att mäta. För att en hög kvalitet ska uppnås krävs även att försöksgruppen är representativ 

och tillräckligt stor (Forsberg & Wengström 2008). Kvaliteten beror även på storleken på 

bortfallet av deltagare i studien (Willman m.fl. 2006). Resultatet i artiklarna är statistiskt 

signifikanta om de uppvisar ett p-värde som är mindre än 0.05. Denna signifikans ger 

sannolikt resultatet en hög validitet samt att samma resultat kan förväntas för en ny 

försöksgrupp (Polit & Beck 2008).  Kvalitetsbedömningen av de valda artiklarna presenterar 

författarna i resultatet. Inklusions- och exklusionskriterierna sågs över. Författarna 

exkluderade 12 källor på grund av att de visade sig vara litteraturstudier eller på grund av att 

de inte svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Samtliga artiklar 

bedömdes av författarna utifrån etiskt godkännande samt resonemang. 

 

Författarna till studien delade först upp artiklarna och relevanta texter till studiens syfte 

markerades och sammanställdes i en tabell. Denna tabell bearbetades ännu en gång för att 

presentera artiklarnas huvudresultat i en tabell, se bilaga 2. Författarna till studien har läst 

artiklarna ett flertal gånger och alla artiklarna lästes av båda författarna innan resultatet 

sammanställdes. Polit och Beck (2008) beskriver att genom att kategorisera texter utifrån 

innehållet och ge de olika kategorierna en färgkod underlättas sammanställningen av datan. 
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Vidare beskriver de att den data som tillhör samma kategori sammanställs. Utifrån den text 

som författarna fick ut under arbetets gång kategoriserades resultatet in i olika delar. Genom 

texten i varje kategorisering utvecklades tre huvudrubriker samt underrubriker till dessa. 

Mätinstrumenten som används i artiklarna kommer författarna skriva ut i sin helhet första 

gången de nämns därefter används förkortningar. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till studien har gjort etiska överväganden genom att läsa forskningsetisk litteratur 

(Forsberg & Wengström 2008, Olsson & Sörensen 2007). Etiska övervägande bör göras vid 

empiriska studier och litteraturstudier. Författarna kommer att redovisa alla källor som ingår i 

studien och presentera alla resultat som stöder hypotesen respektive inte stöder hypotesen 

(Forsberg & Wengström 2008). Det är oetiskt att inte redovisa det som inte stöder forskarens 

egna åsikter. Etiken inom forskning inkluderar även dess trovärdighet därför är det viktigt att 

vara medveten om vad som anses vara forskningsfusk. Upphovsmannen av texten måste 

framgå och vid användande av citat ska dessa samt referenserna anges korrekt (Olsson & 

Sörensen 2007). Författarna till studien anser att det är viktigt att noggrant sätta sig in i hur 

referenser och citattecken ska användas helt korrekt samt att överväga om studien ger mer 

vinst än obehag. Att överväga vinst och obehag anses vara ett av de viktigaste övervägandena 

inom forskningen (Olsson & Sörenssen 2007). De valda artiklarna har någon form av etiskt 

resonemang eller godkännande vilket var ett av kraven för att bli inkluderade i studien. 

Forsberg och Wengström (2008)  poängterar att litteraturstudier ska bestå av endast artiklar 

som är granskade av etisk kommitté.  
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3. Resultat 

 

Författarna har valt att redovisa resultatet från 11 vetenskapliga artiklar i löpande text under 

tre huvudrubriker där den första huvudrubriken är ”Kvalitet av metoddelen av de valda 

artiklarna” den andra ”Akupunkturens effekter på smärta hos personer med fibromyalgi” 

eftersom smärta utgör det största symtomet hos personer med fibromyalgi. Vidare då smärta 

inte är det enda som påverkar hälsan hos personer med fibromyalgi redovisas symtom utifrån 

psykologiska, fysiologiska samt sociala aspekter under den tredje huvudrubriken 

”Akupunkturens effekter på hälsan utöver smärta hos personer med fibromyalgi”. Under 

andra och tredje huvudrubriken finns flera underrubriker för att underlätta för läsaren. I bilaga 

1 presenteras metodbeskrivning av valda källor med design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt analysmetod. I bilaga 2 presenteras de valda källornas syfte samt 

sammanfattande resultat för att ge en lättöverskådlig bild av artiklarna.  

3.1 Kvalitet av metoddelen av de valda artiklarna 

Samtliga artiklar som ingick i studien var kvantitativa samt hade ett etiskt godkännande och 

resonemang. De hade även alla använt sig av relevant design, mätinstrument samt 

analysmetod av data i förhållande till deras syfte (Assefi m.fl. 2005, Duncan m.fl. 2007, Harris 

m.fl. 2005, Harris m.fl. 2006, Harris m.fl. 2009, Itoh & Kitakoji 2010, Martin m.fl. 2006, 

Sandberg m.fl. 2004, Sandberg m.fl. 2005, Singh m.fl. 2006, Targino m.fl. 2008). Alla artiklar 

använde sig av validerade mätinstrument. Vidare redovisade alla studier relevanta inklusions- 

samt exklusionskriterier där ACR kriterier fanns med som en inklusionskriterie i samtliga 

studier. Könsfördelningen i studierna var representativ för kvinnor i alla studier, varav tre 

studier endast inkluderade kvinnor (Harris m.fl. 2009, Sandberg m.fl. 2004, Sandberg m.fl. 

2005).  Itoh och Kitakoji (2010) hade den minsta undersökningsgruppen på 16 personer som 

var diagnostiserade med fibromyalgi medan Harris m.fl. (2005) hade den största 

undersökningsgruppen med ett urval på 114 personer med fibromyalgi. Alla studier som hade 

bortfall redovisade detta (Assefi m.fl. 2005, Duncan m.fl. 2007, Harris m.fl. 2005, Harris m.fl. 

2006, Itoh & Kitakoji 2010, Martin m.fl. 2006, Sandberg m.fl. 2005, Singh m.fl. 2006, Targino 

m.fl. 2008). Sex studier redovisade ett blindningsresonemang, där antingen forskarna var 

oberoende eller deltagarna mottog placebo, i sina studier (Assefi m.fl. 2005, Harris m.fl. 2005, 

Harris m.fl. 2009, Itoh & Kitakoji 2010, Martin m.fl. 2006, Targino m.fl. 2008). Itoh och 

Kitakoji (2010), Martin m.fl. (2006) samt Targino m.fl. (2008) använde sig av blindande 
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(oberoende forskare) i sina studier för att förhindra att de påverkade resultatet. I fyra studier 

var de medverkande blindade där deltagarna mottog placebo samt akupunktur (Assefi m.fl. 

2005, Harris m.fl. 2005, Harris m.fl. 2009, Martin m.fl. 2006). 

3.2 Akupunkturens effekter på smärta hos personer med fibromyalgi  

3.2.1 Smärtlindring beroende av placering, stimulering samt antal behandlingar 

I två artiklar sågs signifikanta förbättringar i smärta (Harris m.fl. 2005, Harris m.fl. 2006).  I 

Harris m.fl. (2005) studies resultat redovisade de att genom ökade antal behandlingar av 

akupunktur sågs en större förbättring i smärtlindring, tre behandlingar per vecka gav mer 

smärtlindring än en behandling per vecka. Vidare visades att 25 till 35 procent av deltagarna 

fick en övergripande smärtreducering. Däremot sågs inga statistiska signifikanta skillnader för 

grupperna beroende på var nålarna placerades eller vid stimulering av dem i båda studierna 

(Harris m.fl. 2005, Harris m.fl. 2006). I Harris m.fl. (2006) studie fick deltagarna tre olika 

framkallade smärtåtgärder mellan perioderna av akupunktur. Multiple Random Staircase, 

MRS (tryckstimuli) visade en signifikant förbättring från baslinjen till slutet av behandlingen.  

Däremot visade varken dolorimeter (tröskel och tolerans) samt anbud punkträkning ingen 

signifikant förbättring av smärta. Både smärtskattningsskalan numerical rating scale (NRS) 

och smärtfrågeformuläret Short Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) visade 

signifikanta positiva förändringar i smärta från behandlingens början till behandlingens slut. 

3.2.2 Smärtskattning med hjälp av Visuell Analog Skala  

Fem ytterligare artiklar har visat på smärtreducering vid akupunkturbehandling hos personer 

med fibromyalgi genom analys av det validerade mätinstrumentet visuell analog skala som 

hädanefter förkortas VAS (Duncan m.fl. 2007, Itoh och Kitakoji 2010, Martin m.fl. 2006, 

Singh B.B m.fl. 2006, Targino m.fl. 2008). Endast en artikel redovisar att akupunktur inte har 

någon effekt på smärta hos personer med fibromyalgi (Assefi m.fl. 2005). Targino m.fl. (2008) 

redovisar att VAS låg på fem hos en grupp som fick akupunktur i kombination med 

antidepressiva läkemedel samt fysisk träning medans den låg på åtta hos en annan grupp som 

enbart fick antidepressiva läkemedel och fysisk träning efter tre månaders behandling. Denna 

skillnad var statistisk signifikant (P < 0.001). Dock var detta inte längre statistiskt signifikant 

efter 6, 12 och 24 månader efter behandlingen (P > 0.05). Singh B.B m.fl. (2006) redovisar i 

sin studie att enligt VAS förbättrades graden av smärta efter akupunktur som var statistisk 

signifikant (P = 0.002). Itoh och Kitakoji (2010) redovisar i sin studie att smärtintensiteten 

hos personer med fibromyalgi minskat från ett medelvärde på åtta till fyra-sex efter fem 
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veckors akupunkturbehandling då det gavs en behandling i veckan. Detta var en statistisk 

signifikant skillnad (P = 0.022) som upptäcktes mellan personerna som fick akupunktur och 

kontrollgruppen som ej fick akupunktur. Efter femte veckan började även kontrollgruppen få 

akupunktur och vid vecka 10 fanns inte längre någon statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna, men det har fortfarande skett en förbättring då värdena fortsatt att minska efter 

vecka fem. Denna studie visar på att akupunktur ger en symtomförbättring hos personer med 

fibromyalgi samt i tillägg till mediciner kan ge ytterligare förbättringar. Duncan m.fl. (2007) 

rapporterade i sin studie den person som fick bäst effekt av akupunkturen då VAS sjönk från 

7,1 till 0,3 efter 34 veckors uppföljning. Från vecka 14 och framåt efter 

akupunkturbehandlingen började de flesta återgå till sitt ursprungsläge. De personer som 

slutförde studien visade ingen tendens till att få någon långsiktigt effekt av akupunktur.  

Assefi m.fl. (2005) redovisar sitt resultat med hjälp av VAS analys av akupunkturbehandling 

under behandlingen vid 1, 4, 8 och 12 veckor samt uppföljande mätningar 3 och 6 månader 

efter akupunkturbehandlingens slut. Dessa resultat jämfördes med en mätning som gjordes 

innan behandlingen påbörjade. Förbättringar skedde snabbast efter en vecka men blev 

försvagade under vecka ett till åtta, som sedan planade mellan vecka åtta och tolv samt 

minskade något efter tre och sex månader efter behandlingen. Inga signifikanta skillnader 

upptäcktes mellan den riktade akupunkturen och kontrollgruppen som mottog placebo vad det 

gäller symtom som smärta. 

3.2.3 Smärtskattning med hjälp av Fibromyalgia Impact Questionnaire  

Duncan m.fl. (2007), Itoh och Kitakoji (2010) och Martin m.fl. (2006) redovisar effekterna av 

akupunktur på smärtan genom det validerade frågeformuläret Fibromyalgia Impact 

Questionnaire som hädanefter förkortas FIQ. Martin m.fl. (2006) redovisar i sin studie 

resultatet en samt sju månader efter akupunkturbehandling att det inte var statistiskt 

signifikant att smärtan förbättrades hos den grupp som fick akupunktur i jämförelse med den 

grupp som fick placebo, dock visades ändå en förbättring hos gruppen som fick akupunktur. 

Itoh och Kitakoji (2010) däremot visar en statistisk signifikant förbättring vad det gäller 

smärta genom FIQ fem veckor efter behandling av akupunktur. Duncan m.fl. (2007) 

rapporterade i sin studie att den person som fick bäst effekt av akupunkturbehandlingen hade 

60,5 poäng på FIQ som sjönk till 20,6 av akupunkturbehandling efter 34 veckors uppföljning 

vilket visar på en smärtförbättring. 
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3.2.4 Smärtskattning med hjälp av SF-36 

Assefi m.fl. (2005) och Targino m.fl. (2008) har även skattat smärtan med analys av den 

validerade hälsoenkäten Short Form-36 som hädanefter förkortas SF-36. Targino m.fl. (2008)  

redovisar genom SF-36 en statistisk signifikant skillnad till förmån av akupunktur efter 3, 6 

samt 12 månader men efter 24 månader fanns inga signifikanta skillnader mellan personerna i 

akupunktur och kontrollgruppen vad det gäller smärta. Assefini m.fl. (2005) har gjort 

mätningar med SF-36 vid 1, 4, 8 och 12 veckor samt uppföljande mätningar 3 och 6 månader 

efter akupunkturbehandlingens slut. Dessa resultat jämfördes med en mätning som gjordes 

innan behandlingen påbörjade. Inga signifikanta skillnader upptäcktes mellan den riktade 

akupunkturen och kontrollgruppen vad det gäller symtom som smärta.  

3.2.5 Smärtskattning med hjälp av övriga mätinstrument 

I Targino m.fl. (2008) studie använde sig forskarna också av ett annat validerat mätinstrument 

Pressure Pain Threshold (PPT) och genom att mäta antalet ömma punkter, hur många 

triggerpunkter som var under 4kg/cm2, sågs en förbättring i smärta både efter tre och sex 

månader. Även Singh B.B m.fl. (2006) mätte antalet ömma punkter med hjälp av en algometer 

genom att räkna antalet ömma punkter av 18 bestämda punkter. Större press tillämpades vid 

ett fåtal punkter där en förbättring visades två månader efter behandling. Personerna kände 

mindre smärta då det uppnådde en högre trycknivå innan de nådde sin smärttröskel. Martin 

m.fl. (2006) mätte också smärtan med hjälp av en validerad skala som var inriktad på smärta 

(Multidimensional Pain Inventory, MPI) där det sågs en statistisk signifikant förbättring (P = 

0.003) av smärta en månad efter akupunkturbehandling, men efter sju månader var det inte 

längre signifikant.  

3.2.6 Smärtlindring från aktivering av endogena opioidreceptorer 

Harris m.fl. (2009) visar i sin studie kortsiktiga och långsiktiga smärteffekter av akupunktur i 

dess aktivering av μ-opioida receptorer (MORs) samt dess bindningspotential. Kortsiktiga 

effekter på 14 regioner i hjärnan visade 12 en förhöjd aktivering av receptorerna till de som 

fick akupunktur och till de som fick placebo visades enbart en liten ökning eller ingen alls. 

Undantag fanns vid två regioner som visade en ökning för båda grupperna men fortfarande i 

en högre utsträckning hos de som fick akupunktur. Inom fem regioner i hjärnan är det känt att 

dessa utgör en del av regleringen av de sensoriska och affektiva kvaliteterna av smärta samt 

för känslomässiga reaktioner hos människor. Långsiktiga effekter visade återigen på stora 

förändringar i receptorerna vid 10 av de 14 regioner hos de som fick akupunktur. Ingen i 

placebogruppen visade en ökning av receptorerna då det vid vissa regioner ej skett någon 



13 

 

förändring eller en minskning av aktivitet. I studien observerades även en betydande 

minskning av smärta för både de som fick akupunktur samt placebo och det fanns ingen 

statistisk signifikant skillnad i smärtreduktionen mellan de båda grupperna (p > 0.50). Av de 

14 regionerna var det en region som visade sig ha en signifikant positiv samband med 

reduktionen av smärta (p = 0.027) då denna region hade minskat sin bindningskapacitet. De 

personer i placebogruppen som hade en högre minskning av de μ-opioida receptorerna inom 

denna region visade sig även ha en större minskning av klinisk smärta. 

3.2.7 Smärtlindring till följd av ökat blodflöde 

Två studier har mätt om blodflödet ökar av nålstimulering till personer med fibromyalgi vilket 

kan vara en förklaring till att metoden lindrar muskelsmärta. (Sandberg m.fl. 2004, Sandberg 

m.fl. 2005). Nålarna penetrerades både på subkutan nivå samt på intramuskulär nivå. I den ena 

studien mättes blodflödet i tibialis anterior muskeln samt i huden hos personer med 

fibromyalgi samt hos friska personer (Sandberg m.fl. 2004). I den andra studien mättes 

blodflödet i trapezius muskeln samt i huden hos personer med fibromyalgi, hos personer med 

arbetsrelaterad skada samt hos friska personer (Sandberg m.fl. 2005). I Sandberg m.fl. (2004) 

studie jämfördes blodflödet mellan deltagarens ben då det ena benet fick stimulering under 20 

minuter med mätningar var femte minut. Blodflödet i det stimulerade benet var förhöjt under 

dessa 20 minuter hos både deltagarna med fibromyalgi samt hos de friska deltagarna men i 

störst utsträckning hos deltagarna med fibromyalgi. Innan nålsättning fanns det ingen skillnad 

i blodflödet mellan de båda benen. Blodflödet ökade både på intramuskulär samt subkutan 

nålinsättning. Resultatet visade att intramuskulär stimulering var överlägsen subkutan 

stimulering. Vid subkutan nålstimulering ökade blodflödet i huden med 26,4 procent och i 

muskeln med 46,1 procent. Ökningen höjdes betydligt mer vid intramuskulär stimulering då 

den procentuella ökningen i huden ökade med 62,4 procent och i muskeln med 93,1 procent. I 

Sandberg m.fl. (2005) studie visades under kontrollperioden utan nålstimulering en signifikant 

ökning av blodflödet efter 50 minuter hos personer med fibromyalgi, en ökning som ej visade 

sig hos de övriga två grupperna. Under subkutan nålstimulering visades ett signifikant högre 

blodflöde i huden under de första 40 minuterna jämfört med kontrollperioden för personerna 

med fibromyalgi medan muskelblodflödet var signifikant högre under hela mätningen på 60 

minuter. En signifikant större förändring visade sig även i blodflödet vid djup 

muskelstimulering jämfört med kontrollomgången under de första 20 minuterna i huden och 

första 40 minuterna i muskeln. Det fanns ingen signifikant skillnad i VAS som mätte ångest, 
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smärtintensitet samt obehagskänslor mellan subkutan och intramuskulär nålstimulering för 

personer med fibromyalgi.   

3.3 Akupunkturens effekter på hälsan utöver smärta hos personer med fibromyalgi 

3.3.1 Skattning av hälsa med hjälp av Fibromyalgia Impact Questionnaire 

Duncan m.fl. (2007), Itoh och Kitakoji (2010),  Martin m.fl. (2006) och Singh B.B m.fl (2006) 

har använt sig av FIQ för att analysera symtomförbättring utöver smärta även sömn, fatigue, 

stelhet, ångest och depression på en skala 0-100. Martin m.fl. (2006) kom fram i sin studie att 

det blev en symtomförbättring för personer med fibromyalgi som gavs akupunktur både en 

samt sju månader efter behandling. Signifikanta förbättringar sågs i symtom som 

trötthet/fatigue, ångest samt känslomässig utmattning. Symtomförbättringar sågs också när 

det gäller fysiska funktioner, välbefinnande, sömn, stelhet samt depression dock var dessa ej 

statistiskt signifikanta. Störst skillnad sågs efter en månad efter akupunktur behandlingen (P = 

0,007). Itoh och Kitakoji (2010) mätte i sin studie livskvaliteten med hjälp av FIQ. Detta 

visade att det skedde en statistisk signifikant förbättring efter fem veckor hos de som fick 

akupunktur (P = 0.026). Efter femte veckan började även kontrollgruppen få akupunktur och 

vid vecka 10 fanns inte längre någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna, men det 

har fortfarande skett en förbättring då värdena fortsatt att minska sedan vecka fem. Denna 

studie visar på att akupunktur ger en symtomförbättring hos personer med fibromyalgi. 

Resultatet visar att akupunktur kan ge ytterligare förbättringar i tillägg till medicin som 

behandling till personer med fibromyalgi. Duncan m.fl. (2007) studie rapporterade flera 

personer med fibromyalgi vid minst ett tillfälle att det kändes ”väldigt mycket förbättrat” av 

att få akupunktur. Bara en person rapporterade ”väldigt mycket förbättrat” efter 34 veckors 

uppföljning. Den personens FIQ föll från 60,5 till 20,6 från start till behandlingens slut. Efter 

behandlingen hade tre personer minskat med minst 20 procent på FIQ och två personer med 

minst 50 procent. Efter sex månader hade en person fortfarande 20 procent minskning och en 

person 50 procent minskning. Från vecka 14 och framåt efter akupunkturbehandlingen 

började de flesta återgå till sitt ursprungsläge, av de personer som slutförde studien visade 

ingen tendens till att få någon långsiktig effekt av akupunktur. Singh B.B m.fl. (2006) 

redovisar i sin studie att symtomförbättring sågs enligt FIQ från 53,6 till 38,9 (P = 0.0001) en 

månad efter akupunkturbehandling till personer med fibromyalgi och fortsatte att sjunka efter 

två månader ner till 30,5 (P = 0.0001). 
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3.3.2 Skattning av hälsa med hjälp av SF-36 

Assefini m.fl. (2005), Singh B.B m.fl. (2006) och Targino m.fl. (2008) redovisar genom SF-36 

livskvaliteten hos personerna som ingick i studierna. Targino m.fl. (2008) visade att det fanns 

en statistisk signifikant skillnad till förmån av akupunktur efter 3, 6 samt 12 månader men 

efter 24 månader fanns inga signifikanta skillnader mellan personerna i akupunktur och 

kontrollgruppen vad det gäller livskvalitet. Statistisk signifikanta förbättringar i symtom som 

sågs genom SF-36 var fysisk funktion, fysisk roll, allmän hälsa, vitalitet, mental hälsa och på 

emotionell nivå. Assefi m.fl. (2005) redovisar i sin studie mätningar av SF-36 vid 1, 4, 8 och 

12 veckor samt uppföljande mätningar 3 och 6 månader efter akupunkturbehandlingens slut. 

Dessa resultat jämfördes med en mätning som gjordes innan behandlingen påbörjade. Inga 

signifikanta skillnader upptäcktes mellan den riktade akupunkturen och kontrollgruppen vad 

det gäller symtom som trötthet/fatigue, sömnkvalitet och allmänt välbefinnande. Singh B.B 

m.fl. (2006) redovisar bland annat sitt resultat genom en förkortad version av SF-36 (SF-12) 

då signifikanta förbättringar sågs två månader efter behandling vad det gäller påverkan på 

arbete, påverkan på dagliga aktiviteter, emotionella problem som påverkar arbetet eller 

regelbundna aktiviteter samt hur personen känt de fyra senaste veckorna. 

3.3.3 Skattning av hälsa med hjälp av övriga mätinstrument 

Singh B.B m.fl. (2006) har också använt sig av en funktionshinderskala (Health Assessment 

Questionnaire, HAQ) där förbättring sågs från medelvärde 4,6 till 3,7 vilket var statistiskt 

signifikant (P = 0.022). En förbättring sågs i symtom som depression med hjälp av Beck 

Depression Scale efter både en och två månader. Efter en månad hade depressionen sjunkit 

från 14,1 (mild/måttlig depression) till 8,9 vilket var statistiskt signifikant (P = 0.007). Efter 

två månader sjönk det genomsnittliga resultatet ännu mer till 6,3 vilket var statistiskt 

signifikant (P = 0.001). Två månader efter behandling såg en statistiskt signifikant förbättring 

(P = 0.006) i vilken utsträckning personerna använt sig av olika copingstrategier genom 

Coping Strategy Questionnaire (CSQ), ingen signifikant förbättring sågs mellan baslinjen och 

en månad.  
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat  

Resultatet visade på att akupunktur har en positiv effekt när det gäller smärta och hälsa på 

kortsiktig väg i kombination med farmakologisk behandling hos personer med fibromyalgi. 

Större förbättringar i smärta observerades genom ett ökat antal behandlingar samt större 

förbättringar påvisades för både smärta och hälsa upp till 12 månader. Resultatet visade på att 

akupunktur inte kan ge en långsiktig effekt då det började plana av efter några månader till att 

inte uppvisa någon signifikant förbättring efter 24 månader. Placebo visade sig även ge en 

god effekt till personer med fibromyalgi men en högre effekt visades till de som fick 

akupunktur. Akupunktur gav en förhöjd aktivering av endogena opioidreceptorer på kort och 

lång sikt som var förknippad med minskning av smärta. Akupunktur gav även ett ökat 

blodflöde på subkutan samt på intramuskulär nivå i de regioner där nålstimuleringen utförs. 

Symtom som visade sig ge en signifikant förbättring var fysisk funktion, fysisk roll, allmän 

hälsa, vitalitet, mental hälsa och på emotionell nivå. Signifikanta förbättringar på hälsan 

observerades vad det gäller påverkan på arbete, påverkan på dagliga aktiviteter, emotionella 

problem som påverkar arbetet eller regelbundna aktiviteter. Akupunktur visade sig ge en 

signifikant sänkning av depressionen samt förbättring i vilken utsträckning personerna använt 

sig av olika copingstrategier på kort sikt.  

4.2 Resultatdiskussion  

Författarna anser att med kunskap om icke farmakologiska behandlingsalternativ kan 

sjuksköterskan ge personer med fibromyalgi en möjlighet till mer delaktighet i sin vård där 

hon eller han kan ta beslut om vilken vård som vill mottas. Orem (2001) menar att det krävs 

en relation mellan sjuksköterskan och patienter för att omvårdnaden ska vara optimal. Det är 

viktigt att stärka personens egen kapacitet att tillgodose olika behov (Orem 2001). Författarna 

anser att akupunktur kan tillhöra egenvård då ett eget beslut om icke farmakologisk 

behandling kan bidra till att dessa personer kan upprätthålla sitt eget hälsotillstånd. Porter 

m.fl. (2010) beskriver att akupunktur hjälper personen att balansera sin inre energi och främjar 

den egna kapaciteten till att bli frisk. 

 

Vid granskningen av de valda artiklarnas metoddel framkom det att alla artiklar hade använt 

sig av validerade mätinstrument som var relevanta för studiernas syfte. Användning av dessa 
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mätinstrument stärker studiernas validitet samt kvaliteten i artiklarna (Polit & Beck 2008). En 

annan styrka som stärker reliabiliteten var noggrannheten i urvalet då relevanta inklusions och 

exklusionskriterier användes. ACR kriterier var med som en inklusionskriterie i samtliga 

artiklar vilket författarna anser stärker trovärdigheten på försöksgruppen som är representativ. 

Könsfördelningen som var representativ för kvinnor bör inte vara en påverkan på studien 

eftersom tillståndet främst drabbar kvinnor. Polit och Beck (2008) beskriver att det är svårt att 

avgöra en exakt siffra av vad som anses vara ett tillräckligt urval i en kvantitativ studie. De 

beskriver att det största möjliga urvalet är det bästa. Ett större urval ger en mer representativ 

bild av befolkningen i resultatet. Majoriteten av artiklarna hade ett lågt urval och detta tror 

författarna kan ha berott på att det kan ha funnits svårigheter att finna personer med 

fibromyalgi som uppfyller inklusionskriterierna som studierna använde sig av. Författarna till 

föreliggande studie ställer sig tveksamma till att studierna blir replicerbara med ett alltför litet 

urval. Polit och Beck (2008) menar att vid ett för litet urval är risken större för att det ska 

uppstå fel och leda till ofullständiga resultat. Två studier hade ett högt bortfall vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2008) sänker trovärdigheten på studien. Författarna till 

föreliggande studie anser att tillräckliga åtgärder vidtogs i de studier som använde sig av en 

blindande metod då studierna testade blindningen för att se om deltagarna visste vilken 

behandling de mottog vilket enligt Willman m.fl. (2006) stärker trovärdigheten. En svaghet i 

Sandberg m.fl. (2004) och Sandberg m.fl. (2005) studier var att de inte mätte någon 

uppföljande effekt efter avslutad behandling, därför kan inga långsiktiga effekter påvisas 

genom deras studier. Martin m.fl. (2006) genomförde endast mätningar en samt sju månader 

efter avslutad behandling vilket är en svaghet då det kan betyda att de missat statistiska 

signifikanta skillnader under månaderna mellan.  

Tidigare studier av Lundeberg och Lund (2007), Martin-Sancheza m.fl. (2009) samt Napadow 

m.fl. (2008) kom fram till att effekten av akupunktur inte är specifik hos personer med 

fibromyalgi eftersom placebo har gett liknande effekt. Ett fåtal artiklar i föreliggande studie 

visade på att inga signifikanta skillnader sågs mellan de som fick akupunktur och de som fick 

placebo vilket visar på att akupunktur inte var bättre än placebo, däremot skedde det en 

smärtförbättring hos båda grupperna (Assefi m.fl. 2005, Harris m.fl. 2009). Harris m.fl. (2009) 

kom i sin studie fram till att en förhöjd aktivering av endogena opiodider sågs hos både 

akupunkturgruppen och den grupp som fick placebo och ingen signifikant skillnad sågs vad 

det gäller minskning av smärta. Itoh och Kitakoji (2010) samt Martin m.fl. (2006) studier 

visar motsägelsefulla resultat då akupunktur ger en signifikant betydande effekt jämfört med 
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kontrollgruppen som fick placebo. Detta styrks av Hardy-Pickering m.fl. (2007) tidigare 

resultat som beskriver att akupunktur var mer effektiv än placebo vad det gäller att ge 

smärtlindring och ökning av smärttröskeln. Författarna tror med stöd av litteraturen att det är 

en psykologisk förväntansfull effekt på akupunktur då personerna känner till att det var 

antingen akupunktur eller placebo som skulle mottas. Dessa förväntningar påverkar 

behandlingen positivt (Carlsson 2010, Polit & Beck 2008). 

 

Tidigare studier beskriver i sitt resultat att akupunktur har en positiv effekt mot symtom hos 

personer med fibromyalgi (Birch m.fl. 2004, Cao m.fl. 2010, Hardy-Pickering m.fl. 2007, 

Porter m.fl. 2010). Cao m.fl. (2010) visar på att akupunktur var betydligt bättre än 

konventionella läkemedel för att minska smärta och antalet ömma punkter. I de studier som 

inte använt sig av placebo i föreliggande studie har statistiska signifikanta förbättringar setts 

av akupunkturbehandlingen hos personer med fibromyalgi både i smärta och hälsa. Fysisk 

funktion, fysisk roll, allmän hälsa, vitalitet och mental hälsa är några symtom som visade sig 

ha en signifikant förbättring i flertalet av studierna. Signifikanta förbättringar på hälsan 

observerades även vad det gäller påverkan på arbete, på vardagliga livet samt på depression 

och i vilken utsträckning personerna använder sig av olika copingstrategier. Hardy-Pickering 

m.fl. (2007) redovisar att effekter sågs på morgonstelhet, trötthet och ångest vilket visar på att 

akupunktur kan ha en roll i symtombehandling av fibromyalgi. Föreliggande studies resultat 

visade på att akupunktur gav ett ökat blodflöde i huden samt i musklerna i högre utsträckning 

hos personer med fibromyalgi än hos friska personer. Carlsson (2010) beskriver att det ökade 

blodflödet ger en smärtlindrad effekt. I föreliggande studies resultat visas högst effekt på 

smärta och hälsa direkt efter behandling och några veckor framåt, ingen studie visar på 

långsiktiga effekter bortsett från en artikel som påvisade på en statistisk signifikant skillnad 

vid en 12 månaders mätning. Cao m.fl. (2010) beskriver att akupunktur hade en signifikant 

skillnad i VAS under behandling men efter behandlingens slut var detta inte längre 

signifikant. Birch m.fl. (2004) och Hardy-Pickering m.fl. (2007) kom fram till att det fanns en 

brist på långsiktig uppföljning vilket gör det svårt att avgöra de långsiktiga fördelarna av 

akupunktur. Birch m.fl. (2004) menar att hittills kan endast en lovande positiv effekt påvisas 

på smärta. De menar att det är svårt att veta hur effektiv akupunktur är hos personer med 

fibromyalgi då mer och bättre forskning behövs. I föreliggande studies artiklar var det tillåtet 

med annan form av behandling samtidigt som akupunktur gavs. Däremot fick personerna som 

medverkade i studierna inte tillföra någon ny behandling under studiens gång. Detta gör att 

författarna till föreliggande studie inte kan dra en slutsats om akupunktur fungerar som 
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enskild behandlingsmetod hos personer med fibromyalgi. Trots olika resultat i tidigare 

forskning visar majoriteten av artiklarna i föreliggande studie på positiva effekter av 

akupunktur hos personer med fibromyalgi. Detta gör att författarna till föreliggande studie 

kan dra slutsatsen att forskning av akupunktur till dessa personer har gått framåt och kan 

fungera som en icke farmakolgisk behandlingsmetod tillsammans med farmakologisk 

behandling.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Studien utformades som en deskriptiv litteraturstudie och denna design anses vara relevant för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Personer under 18 år exkluderades då 

fibromyalgi är vanligast hos medelålders personer. Studierna skulle vara publicerade från 

2001 till 2011 på grund av att litteraturstudien skulle beskriva forskningen under det senaste 

decenniet. De artiklar som användes var mellan ett och sju år. En brist med att använda 

artiklar som är för gamla är att de inte ligger i tiden. Det finns lite studier gjorda om 

akupunktur hos personer med fibromyalgi därför gick sökningen 10 år tillbaka i tiden. Äldre 

artiklar än 10 år hade minskat resultatets trovärdighet. Artiklarna fick vara på svenska, norska 

och engelska vilket kan ha orsakat att forskning som lett till annat resultat än det som 

redovisas här har utelämnats, anledningen till detta var att inga andra språk behärskades av 

författarna. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar skulle inkluderas i föreliggande 

litteratursökning för att svara på syftet och frågeställningarna. En svaghet i studien var att 

inga kvalitativa artiklar användes i resultatet då underlaget inte var tillräckligt. En sökning 

genomfördes genom att kombinera sökorden ”Fibromyalgia” [Mesh] och “Acupuncture 

Therapy” [Mesh] och sedan begränsa sökningen till intervjustudier. Denna sökning 

resulterade i noll träffar. Att använda sig av endast kvantitativa artiklar i denna studie kunde 

ändå ge ett brett perspektiv och de kunde svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Majoriteten av de valda artiklarna var randomiserade kontollerade studier som vanligen 

används vid mätning av behandlingseffekter samt anses denna typ av studie ha den bästa 

studieuppläggningen för att testa hypoteser och påvisa effekter (Forsberg & Wengström 2008, 

Willman m.fl. 2006). De valda ariklarna genomförde sina studier i Sverige, Japan, England, 

Brasilien och USA vilket gav en bra spridning som kan ses som en fördel för att få en 

överblick på olika kulturer. Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl samt Medline 

(PubMed) där utbudet av det valda ämnet var begränsat. För att få ihop ett tillräckligt 

underlag till resultatet valdes även en artikel ut som ej var kostnadsfri. Artiklarna lästes av 

båda författarna var och en för att sedan bearbetas och diskuteras av båda vilket kan ses som 
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en styrka då Willman m.fl. (2006) beskriver att minst två personer bör oberoende av varandra 

systematiskt granska och kvalitetsbedöma artiklarna. Dataanalysen genomfördes genom att 

författarna tog hänsyn till hur Polit och Beck (2008) beskriver hur bearbetning av data kan 

genomföras. Författarna valde att beskriva kvaliteten av de valda artiklarnas metod eftersom 

detta kan ha en betydande påverkan på resultatet.  

4.4 Allmän diskussion 

Vid mötet med personer med fibromyalgi anser författarna att det är av stor vikt att 

uppmärksamma perspektiven fysiskt, psykiskt och socialt då smärta inte är de enda symtomet. 

Tidigare har dessa personer benämnts som ”sveda- värk- och brännkärring” vilket var en 

oetisk benämning för dessa personer. Bytet av benämningen till fibromyalgi anser författarna 

vara ett stort steg i rätt riktning för dessa personer. Det är viktigt att få kunskap om andra 

behandlingsmetoder än farmakologiska. Författarna till föreliggande studie anser att vid icke 

farmakologiska behandlingsmetoder finns ingen vinst bakom som det gör med 

farmakologiska behandlingsmetoder. Författarna tror därför inte att det finns någon som 

driver dessa behandlingsmetoder framåt så som vid farmakologiska behandlingar då företag 

tjänar pengar på det. Därför ställs ekonomiska krav på de som vill stärka sin egenvård med 

icke farmakologisk behandling. Tapper (2005) menar att akupunktur tillhör en icke 

farmakologisk behandling som är dyr då den hittills utförs utan understöd. Vidare tror 

författarna med stöd av Tapper (2005) att med fler studier om akupunktur, som en icke 

farmakologisk behandlingsform, kan det i framtiden bli en självklar vård till den 

patientkostnad som betalas vid vård genom landstinget. Författarna anser att om akupunktur 

ska ges till personer med fibromyalgi så bör de ske regelbundet och anpassas efter individen 

då inga långsiktiga effekter påvisats samt tillsammans med farmakologisk behandling. Dawn 

(2009) beskriver att behandling hos dessa personer ska ske i en kombination av farmakologisk 

och icke farmakologisk behandling.  

4.5 Slutsats 

Resultatet visar på att akupunktur kan ha effekt när det gäller både smärta och hälsa på 

kortsiktig väg vilket visar att akupunktur med fördel kan användas som ett komplement till 

farmakologisk behandling hos personer med fibromyalgi. Detta examensarbete kommer att ha 

betydelse eftersom fibromyalgi klassas som en folksjukdom kommer sjuksköterskan 

säkerligen i kontakt med denna population. Denna studie kan ge kunskap och förståelse av 

akupunktur som behandling samt dess effekter för att kunna ge en god omvårdnad. Kvinnor 

och män som lever med fibromyalgi samt deras närstående kan även med denna studie få 
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ökad kunskap om akupunktur som behandlingsmetod och dess effekter. Mer forskning behövs 

för att kunna visa på om akupunktur kan ge långsiktiga effekter samt mer kvalitativ forskning 

behövs om upplevelser av att få akupunktur vid fibromyalgi.  
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BILAGA 1: Metodbeskrivning av valda källor 
 

Författare 

+ publ. år 

Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod Analysmetod 

Assefi m.fl. 

2005 

 

A randomized 

clinical trial of 

acupuncture 

compared with 

sham 

acupuncture in 

fibromyalgia. 

Kvantitativ 

ansats. 

Randomiserad, 

bluff-

kontrollerad 

studie där 

deltagarna var 

blindade.  

 

91 kvinnor, 5 

män med 

fibromyalgi. 

Bortfall 10. 

Medelålder 47 

år. 

Smärtskattningsskala 

VAS. 

Frågeformulär SF-36. 

Chi – square test. 

 

Duncan 

m.fl. 2007 

Acupuncture in 

the treatment of 

fibromyalgia in 

tertiary care – a 

case series. 

Kvantitativ 

ansats. 

En öppen, 

okontrollerad 

observationsstud

ie på 

öppenvårdspatie

nter. 

 

24 patienter 

diagnostiserade 

med 

fibromyalgi.  

Bortfall 4. 

Åldersgrupp 18-

65 år. 

Smärtskattningsskala 

VAS.  

Frågeformulär FIQ, 

SF-MPQ,  

Pain Self-Efficacy 

Questionnaire,  

SF-36. Hospital 

Anxiety and 

Depression scale. Till 

slut fick personerna 

fylla i en 

helhetsbedömning av 

förändringen på en 

femgradig skala för 

hur deras fibromyalgi 

såg ut nu jämfört med 

innan behandlingarna 

startade. 

Undersökande 

dataanalys. 

 

Harris m.fl. 

2005 

 

Treatment of 

fibromyalgia 

with formula 

acupuncture -  

investigation of 

needle 

stimulation, and 

treatment 

frequency. 

Kvantitativ 

ansats. 

Randomiserad 

blindad studie. 

106 kvinnor, 8 

män.  

Bortfall 38.  

Åldersgrupp 

44,5-51,3. 

Smärtskattningsskala 

NRS. 

Frågeformulär SF-36.  

Mätning av fatigue 

Multi-dimensional 

Fatigue Inventory 

(MFI). 

Parade T-test. 
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Författare 

+ publ. år 

Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod Analysmetod 

Harris m.fl. 

2006 

Comparison of 

clinical and 

evoked pain 

measures in 

fibromyalgia. 

Kvantitativ 

ansats 

2x2 factorial 

design användes 

för att  

undersöka den 

enskilda och 

synergistiska 

effekterna av 

både  

nål plats och nål 

stimulering på 

effekten av 

akupunktur. 

114 personer 

med diagnosen 

fibromyalgi. 

92 % kvinnor 

(60 av 65).  

Bortfall 49. 

Medelålder 

48,31 år. 

Smärtskattningsskala 

NRS. 

Frågeformulär, 

modifierad form av 

SF-MPQ. 

Tryckstimuli MRS.  

Mätinstrument 

Dolorimeter för att 

fastställa smärttröskeln 

samt nivåer av 

tollerans.  

Smärtintensiteten 

spelades in på en 21-

box numerical 

descriptor scale.  

 

T test. 

Chi – square test. 

Pearson 

correlations 

mellan 

förändringen av 

poäng i både 

kliniska  

och framkallade. 

Harris m.fl. 

2009 

Traditional 

chinese 

acupuncture and 

placebo (sham) 

acupuncture are 

differentiated by 

their effects on 

μ-opioid 

receptors 

(MORs). 

Kvantitativ  

ansats.  

Randomiserad 

blindad studie. 

20 kvinnliga 

patienter med 

diagnosen 

fibromyalgi.  

Inga bortfall. 

Åldersgrupp 18-

75 år. 

En 3-D scanner 

Positron emisson 

tomography (PET). 

Anatomisk 

magnettomografi 

(MRT).  

Frågeformulär SF-

MPQ. 

Sample t-test. 

Chi – square test.  

En modifierad 

Logan grafisk 

analys. 

Itoh & 

Kitakoji 

2010 

Effects of 

acupuncture to 

treat 

fibromyalgia: A 

preliminary 

randomised 

controlled trial. 

Kvantitativ 

ansats. 

Randomiserad,  

Jämförande 

design. 

  

16 patienter 

diagnostiserade 

med 

fibromyalgi. 13 

kvinnor, 3 män.  

Bortfall 3. 

Åldersgrupp 25-

63 år. 

Smärtskattningsskala 

VAS. Frågeformulär 

FIQ-24. 

 

 

 

Statistisk analys. 

Mann-Whitney U 

test. Fisher´s 

exact test.  

Martin m.fl. 

2006 

Improvement in 

fibromyalgia 

symtoms with 

acupuncture: 

results of a 

randomized 

controlled trial. 

Kvantitativ 

ansats. 

Prospektiv, 

delvis blindad, 

kontrollerad, 

randomiserad 

klinisk studie. 

49 kvinnor, 1 

man med 

fibromyalgi.  

Bortfall 1. 

Ingen 

åldersgrupp 

presenterades. 

Frågeformulär FIQ. 

Smärtskattningsskala 

MPI.  

En primär analys. 

Kovariansanalys. 

Sekundär analys. 
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Författare 

+ publ. år 

Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlingsmetod Analysmetod 

Sandberg 

m.fl. 2004 

 

Peripheral 

effects of needle 

stimulation 

(acupuncture) 

on skin and 

muscle blood 

flow in 

fibromyalgia. 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Jämförande 

design mellan 

kvinnor med 

fibromyalgia 

och friska 

kvinnor. 

15 kvinnor med 

fibromyalgi och 

14 kvinnor som 

var friska.  

Inga bortfall. 

Medelålder 39,9 

år. 

Blodflödesmätning 

PPG. 

Smärtskattningsskala 

VAS. 

Friedman´s test. 

Icke parametriska 

- Student-

Newman-Keul´s 

test.korrigerar för 

multipla 

jämförelser. 

Wilcoxon signed 

ranking test.  

Mann-Whitney U 

test. Spearman's  

test – 

korrelationsanalys

er. 

Sandberg 

m.fl. 2005 

Different 

patterns of 

blood flow 

response in the 

trapezius muscle 

following needle 

stimulation 

(acupuncture) 

between healthy 

subjects and 

patient with 

fibromyalgia 

and work-

related trapezius 

myalgia. 

Kvantitativ 

ansats 

Jämförande 

design. 

 

46 kvinnor 

varav 20 

patienter med 

Fibromyalgi, 7 

personer med 

arbetsrelaterade 

smärtor samt 19 

friska/smärtfria 

personer.  

Bortfall 2. 

Åldersgrupp 20-

60 år. 

Blodflödesmätning 

genom ett skräddarsytt 

2-kanals optisk sond.  

Mätinstrument PPT, 

CROM. 

Smärtskattningsskala 

VAS. 

Statistiska 

analyser. 

Friedman´s test. 

Variansanalys. 

Student-Newman-

Keul´s test.  

Wilcoxon signed 

rank test.  

Mann-Whithey-U 

test. 

Singh m.fl. 

2006 

Effectiveness of 

acupuncture in 

the treatment of 

fibromyalgia.  

 

Kvantitativ 

ansats. 

Kvasi-

experimentell 

klinisk design.  

Pilotstudie.  

 

24 personer med 

fibromyalgi. 

Bortfall 3. 

19 kvinnor, 2 

män Medelålder 

53,6 år. 

 

Frågeformulär SF-12 

modifierad SF-36. 

Smärtskattningsskala 

VAS. Frågeformulär 

HAQ, Copingstrategi 

Questionnaire. 

Beck Depression 

Scale. 

Algometeravläsning. 

Parade T-test. 

Targino 

m.fl. 2008 

 

A randomized 

controlled trial 

of acupuncture 

added to usual 

treatment for 

fibromyalgia.   

 

Kvantitativ 

ansats. 

Kontrollerad 

randomiserad 

klinisk studie. 

60 kvinnor med 

fibromyalgi. 

Bortfall 2. 

Åldersgrupp 20 

70 år. 

Smärtskattningsskala 

VAS. Mätinstrument 

TePsN, PPT18. 

Frågeformulär 

SF-36. 

T-test. 

Wilcoxon rank-

sum test. 

Mann- Whitney U 

test. 
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BILAGA 2: Resultatbeskrivning av valda källor 

Författare, 

årtal 

Syfte Resultat 

Assefi m.fl. 

2005. 

Att avgöra om 

akupunktur lindrar 

smärta hos patienter 

med fibromyalgi. 

 

Studien visar att förbättringar i VAS och SF-36 skedde snabbast direkt 

efter behandlingen men försvagades under vecka 1-8, planade mellan 8-

12 och minskade något tre och sex månader efter behandlingen. Inga 

signifikanta skillnader upptäcktes mellan den riktade akupunkturen och 

kontrollgruppen. Den huvudsakliga effekten av akupunktur var inte 

signifikant vilket visar på att akupunktur inte var bättre än simulerad 

akupunktur vad det gäller att lindra smärta hos personer med 

fibromyalgi. 

Duncan m.fl. 

2007. 

Att utforska 

acceptans och 

fördelarna med 

akupunktur.  

Syftet ändrades 

sedan till att helt 

enkelt bara beskriva 

patienternas framsteg 

med akupunktur, 

eller vad personer 

med avanserad 

fibromyalgi kan ha 

för hjälp av 

akupunktur. 

(ändringen skedde 

pga att för många 

personer hoppat av 

studien). 

Studien visar med sitt resultat att fyra patienter rapporterade vid minst ett 

tillfälle att det kändes ”väldigt mycket förbättrat” Bara en person 

rapporterade Väldigt mycket förbättrat” efter 34 veckors uppföljning. 

Den personens FIQ föll från 60,5 till 20,6 och VAS från 7,1 till 0,3. Efter 

behandlingen hade tre personer minskat med minst 20 % på FIQ och två 

personer med minst 50 %. Efter 6 månader hade en fortfarande 20 % 

minskning och en 50 % minskning. Från vecka 14 och framåt efter 

behandlingen började de flesta återgå till sitt ursprungsläge. Av de 

personer som slutförde studien visade ingen tendens till att få någon 

långsiktig effekt av akupunkturbehandlingen. 

Harris m.fl. 

2005. 

Att undersöka om 

typiska 

akupunkturmetoder – 

nålplacering, 

nålstimulering och 

behandlingsfrekvens 

var viktiga 

förbättringsfaktorer 

vid 

fibromyalgibehandli

ng.  

Studien visar att inga signifikanta skillnader sågs för grupperna beroende 

på var nålarna placerades eller vid stimulering av nålarna. Studien visade 

att genom ökade akupunkturbehandlingar kunde smärtan minskas. Tre 

behandlingar per vecka gav mer smärtlindring än en behandling per 

vecka. Det sågs även ett samband vid intag av analgetika och antal 

behandlingar. 25% - 35% av deltagarna kände en förbättring vad det 

gäller smärta, men det var inte beroende på nålstimulering eller plats. 

Harris m.fl. 

2006. 

Att avgöra om 

frammanande smärta 

som presenterar 

slumpmässigt tryck 

stimuli skulle 

medföra förbättringar 

i klinisk smärta hos 

pat med fibromyalgi 

bättre än traditionella 

åtgärder. 

Studien visar att det fanns signifikanta förändringar i både NRS 

(smärtskattningsskala) och SF-MPQ (smärtfrågeformulär) från studiens 

början till vecka 13. Deltagarna avslutade tre olika framkallade 

smärtåtgärder mellan perioderna av akupunktur. MRS visade 

signifikanta förbättringar från baslinjen till vecka 14. Däremot visade 

varken dolorimeter (tröskel och tollerans) samt anbud punkt räkning 

ingen signifikant förbättring. Jämförelse av frammanande och klinisk 

smärta åtgärder gjordes: Graden av samband mellan frammanande och 

klinisk smärta förbättring. Korrelationen mellan förändringen i anbudet 

punkt räkna och SF-MPQ var signifikant. 
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Författare, 

årtal 

Syfte Resultat 

Harris m.fl. 

2009. 

Att jämföra effekten 

av akupunktur med 

placebo akupunktur i 

hurvida det sker en 

aktivering av 

endogena opioida 

antinociceptive 

system och μ-opioida 

receptorer. 

Studien visar att det sker en förhöjd aktivering av endogena opioida 

antinociceptive system och μ-opioida receptorer till akupunkturgruppen 

jämfört med placebogruppen både på kort och lång sikt. Både 

akupunktur och placebo gruppen resulterade i kliniskt menigsfull 

minskning av smärta, dock inga signifikanta skillnader mellan de båda 

grupperna i minskning av smärta. Ingen signifikant skillnad fanns som 

kunde visa att personerna visste vilken typ av behandling de fått som 

kunde ha påverkat förändringar i MOR bindningen. 

Itoh & Kitakoji 

2010. 

Att utvärdera 

effekterna av 

akupunktur på smärta 

och livskvalitét hos 

patienter med 

fibromyalgi. 

Studien visar att akupunktur ger en betydande minskning av VAS genom 

en signifikant skillnad mellan personer som fått akupunktur och 

kontrollgruppen som ej fick akupunktur. När båda grupperna började få 

akupunktur fanns inte länge en signifikant skillnad. Studien visar även 

på att akupunktur förbättrar livskvaliteten som visade på en statistiskt 

signifikant förbättring. Resultatet visar även på att akupunktur kan ge 

ytterligare förbättringar i tillägg till medicin som behandling till patienter 

med fibromyalgi. 

Martin m.fl. 

2006. 

Att testa hypotesen 

att akupunktur 

minskar fibromyalgi 

symtom.  

 

Studien visar att akupunktur ger en avslappnande och trötthetskänsla till 

många direkt efter behandlingen, men den kan ge milda blåmärken och 

ömhet. Akupunktur visade även statistiskt signifikanta positiv effekt på 

FIQ skalan (P = 0.01) efter en månad. Efter 7 månader var det också 

signifikant förbättring hos akupunkturgruppen (P = 0.02). Signifikanta 

förbättringar sågs i symtom som trötthet/fatigue och ångest, ej i smärta. 

Symtom förbättring såg också när det gäller fysiska funktioner, 

välbefinnande, smärta, sömn, stelhet samt depression men de var inte 

statistisk signifikanta. MPI skala visade också en signifikant förbättring 

vad det gäller smärta en månad efter behandling (P = 0.03). Efter sju 

månader var den inte signifikant längre. Störst skillnad i FIQ poäng 

mellan akupunkturgruppen och kontrollgruppen visade sig en månad 

efter avslutad behandling (P = 0.07 Total poäng). Symtom som visade 

signifikanta förbättringar var trötthet, ångest och affektiva nöd 

(känslomässig utmattning), men alla symtom visade en viss förbättring 

även om de inte var signifikanta. 

Sandberg m.fl. 

2004. 

Att utvärdera 

effekten av djupa 

samt subkutan 

nålstimulering på de 

lokala blodflödet i 

tibialis anterior 

muskeln och huden 

hos 

fibromyalgipatienter. 

 

Studien visar att akupunktur ökar blodflödet i huden samt musklerna hos 

patienter med fibromyalgi i större utsträckning än hos friska. Efter fem 

minuter var det dock inte signifikant längre. Djupare ingripande av nål 

visade sig ge ökad smärta och obehag för patienter. Både djup stimulans 

och subkutan nålinsättning resulterade i att blodflödet ökade i huden 

samt muskeln mer hos fibromyalgideltagarna än hos de friska 

deltagarna. I jämförelse med medelvärderna för subkutan nålstimulering 

som var 26,4 %  i huden och 46,1% i muskeln var det en ökning av 

blodflödet till  62,4 % i huden och 93,1 % i muskeln vid djupare 

nålstimulering under de första 5 minuterna. Djupare akupunktur 

resulterade i en större ökning av blodflödet i både hud och muskler mer 

hos fibromyalgideltagarna än hos de friska. Jämförelse mellan benen: 

innan nålsättningen fanns ingen skillnad i blodflödet mellan de båda 

benen på deltagaren. Vid stimulering i de ena benet sågs ökningar av 

blodflödet i det stimulerade benet.  
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Författare, 

årtal 

Syfte Resultat 

Sandberg m.fl. 

2005. 

Att undersöka 

effekten av 

nålstimulering på 

lokala blodflödet i 

trapetsmuskeln och 

överliggande hud hos 

friska 

försökspersoner och 

två grupper av 

patienter som lider 

av kronisk smärta i 

trapetsmuskeln 

(Fibromyalgi pat och 

arbetsrelaterade 

trapezius myalgi 

pat). 

Studien visar att båda smärtgrupperna (Fibromyalgi och arbetsrelaterad 

skada) hade signifikant minskning av smärttröskeln vid tryck (PPT) och 

signifikant bättre aktivt rörelseomfång (AROM) än friska gruppen. 

Blodflödet i huden ökade signifikant vid efter 40-60 minuter hos 

personerna med fibromyalgi. Ej signifikant hos de andra två grupperna. 

Det muskulära blodflödet ökade signifikant från fem minuter ända till 60 

minuter hos de båda smärtgrupperna. signifikant ökning av blodflödet 

vis subkutan nålstimulering skedde direkt vid behandlingens början hos 

personerna med fibromyalgi men visade sig inte längre vara signifikant 

mellan 40-60 minuter. Djup muskelstimulering inducerade signifikant 

större förändringar i blodflödet än kontrollomgången. Vid en jämförelse 

av djup och subkutan nålstimulering var djup överlägsen bättre än 

subkutan för att öka både hud och muskelblodflödet vid 20-60 minuter 

under behandlingen. Hos personer med fibromyalgi gav subkutan 

nålstimulering signifikant större ökning av blodflödet i hud och muskel 

under de första fem minuterna jämfört med djup nålstimulering. 

Personerna med fibromyalgi visade ingen signifikant skillnad på VAS av 

ångest, smärtintensitet och obehag vid djup jämfört med subkutan 

stimulering. Friska hade betydligt högre obehag vid djup nålstimulering 

än FM pat men ingen skillnad i smärta fanns vid djup nålstimulering. 

Singh m.fl. 

2006. 

Att fastställa effekten 

samt säkerheten av 

akupunktur på de 

specifika punkter 

som visar symtom 

till personer med 

fibromyalgi. 

Studien visar statistiskt signifikanta förbättringar i FIQ både efter en 

månad samt efter två månader under behandlingen (P =0.0001). 

Signifikanta förbättringar i livskvalitét sågs även efter två månader på 

den reviderade SF-36 (SF-12) samt för smärta enligt VAS. Enligt 

funktionshinderskalan HAQ sågs en signifikant förbättring av hälsa från 

ett medelvärde på 4,6 till 3,7 (P = 0.022). Likaså vid mätning av 

depression efter en månad sågs signifikanta förbättringar (P = 0.007) 

som fortsatte förbättras i takt med behandlingen (P = 0.001) efter två 

månader. Vad det gäller användning av copingstrategier visades efter två 

månader under behandling en signifikant förbättring (P = 0.006). Efter 

två månader sågs även en förbättring i antalet ömma punkter då 

deltagarna kände mindre smärta när större press tillämpades vid knäet, 

bakhuvud, trapetzius, gluteala och supraspinatus bilateralt. 

Targino m.fl. 

2008. 

Att utvärdera 

effekten av 

akupunktur för 

fibromyalgi. 

 

Studien visar genom VAS att akupunktur som tillägg till vanlig vård är 

mer effektivt än vanlig vård utan akupunktur. Skillnaden i VAS tre 

månader efter behandling visade sig vara positiv statistisk signifikant (p 

< 0.001) mellan akupunkturgruppen och kontrollgruppen. Resultatet 

visade ingen långsiktig effekt på VAS. Antalet ömma punkter 

förbättrades enbart på kort sikt av akupunktur. Livskvalitét och smärta 

visade en statistisk signifikant förbättring upp till 12 månader efter 

akupunktur, dock ej signifikant efter 24 månader. Signifikanta 

förbättringar som sågs i SF-36 mätningen efter tre månader var fysisk 

funktion (0.021), kroppslig smärta (0.002), Vitalitet (0.022) samt 

emotionellt (0.004). Efter sex månader allmän hälsa (0.027). Efter 12 

månader var det bara fysisk roll som fortfarande var signifikant (0.038). 

 


