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Syftet med studien var att belysa akupunkturens effekt vid
graviditetsillamående och förlossningssmärta. I denna litteraturstudie
granskades åtta artiklar, publicerade mellan 1986 och 2002, tre berörda
graviditetsillamående, fem förlossningssmärta. De granskade studierna om
graviditetsillamående visade inget enhetligt resultat. Vid jämförelse med
kontrollgrupp som ej erhöll akupunktur, uppvisade studierna ett positivt
resultat till akupunkturens fördel, men erhöll kontrollgruppen
placeboakupunktur kunde två av studierna inte påvisa uppenbara skillnader
i behandlingsresultat. De fem granskade studierna om effekten av
akupunktur vid förlossningssmärta visade samtliga att metoden var
fördelaktig som smärtlindrings- och avslappningsbehandling i mer än
hälften av fallen. Det var dock svårt att förutse på vilka kvinnor
behandlingen skulle ha effekt, vilket gör att kvinnan i nuläget inte kan
garanteras en tillfredsställande smärtlindring med enbart akupunktur.
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Introduktion

I Sverige föds årligen drygt 70 000 barn. Graviditet och förlossning är en naturlig process som

är en positiv upplevelse för de flesta kvinnor (Olofsson, 2003). Detta utesluter dock inte att

bland annat en del fysiologiska besvär kan förekomma. En studie gjord i London 1992

(Whitehead, Andrews & Chamberlain) visade att 85 % av de gravida kvinnorna drabbades av

graviditetsillamående och 52 % av kräkningar. Detta går ibland att lindra med farmaka, men

det betyder inte att alla kvinnor vill välja den vägen. En del kanske är rädda att läkemedlen

ska påverka fostret, andra vill välja en ”naturligare” metod.

Det har inte alltid varit självklart för kvinnor i Sverige att få smärtlindring vid förlossning,

trots att den för många kvinnor är en smärtsam och utmattande upplevelse (Olofsson, 2003). I

Sveriges riksdag togs frågan om kvinnors rätt till smärtlindring vid förlossning upp år 1971.

Inte förrän fem år senare beslutades att alla kvinnor i landet hade rätt att få adekvat

smärtlindring (a.a.).

Intensiv smärta, som den vid en förlossning, ger ett stresspåslag som påverkar såväl

cirkulation, respiration, endokrina och metabola system. Smärtan kan även ha negativa

effekter på barnet på grund av att placentablodflödet minskar och syrgaskonsumtionen ökar.

Att lindra smärtan är ett bra sätt att minska risken för fysiska skador hos både den blivande

modern och barnet (Olofsson, 2003) och psykiska skador hos modern (Bergquist et al., 1974).

Det som erbjuds idag är ofta lustgas som har en sederande och analgetisk effekt samt

epiduralblockad som vid rätt administrering av narkosläkare, ska ge fullvärdig smärtlindring

genom att hela bäckenbottenmuskulaturen slappnar av (Berglund, Erlöv-Abrahamsson &

Sundwall Dahl, 1991). Övriga metoder innefattar också droger av något slag som nästan alla

kan påverka barnet negativt (a.a.). En annan nackdel med farmakologisk smärtlindring är att

de flesta läkemedlen inte kan ges när som helst under förlossningen (Lowe, 1996). Att som

barnmorska kunna erbjuda ett välfungerande smärtlindringsalternativ med mindre risker och

som kan användas när som helst under partus är därför önskvärt. Waldenström och Nilsson

(1994) visade i en studie att kvinnor som förlöstes på ett ABC-center (Alternative Birth Care

center) utan farmakologisk smärtstillning hade en mer positiv upplevelse av förlossningen
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jämfört med en kontrollgrupp som förlöstes på en  förlossningsavdelning med sedvanliga

smärtlindringsalternativ.

Bakgrund

Akupunkturhistorik

Akupunktur är en metod som ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM). Inom

TCM menar man att metoden som använts under årtusenden kan lindra symtom och bota

sjukdomar. Eftersom akupunkturen uppkom under den tid då kunskaper i anatomi och

fysiologi var begränsade, bygger förklaringarna till effekterna mycket på filosofiska

tankegångar kring krafterna som styr livets ursprung och upprätthållande (Andersson,

Carlsson & Eriksson, 1984).

Metoden som innebär instick på olika ställen i kroppen med tunna vassa nålar användes redan

2100 f.Kr. Forskare har funnit hieroglyfer om akupunktur på bland annat sköldpaddsskal, och

även akupunkturnålar gjorda av skelettben eller sten. Senare har även bronsnålar hittats

(Carlsson & Anckers, 1997).

På 700-talet e. Kr blev akupunktur en specialgren inom medicinen i Kina. Ett centralt

ämbetsverk byggdes, Imperiets Medicinska Byrå, som blev ansvarig för medicinutbildningen

i landet. Det upprättades särskilda avdelningar för enbart akupunkturbehandlingar. I början av

1800-talet minskade användandet av akupunktur då kejsaren inte längre ansåg att det var en

passande behandlingsform. Metoden kallades bland annat för tortyr och nålarna ansågs vara

de dödliga instrumenten. Örtmedicinen ansågs vara överlägsen som behandlingsform. Drygt

hundra år senare blev akupunkturen åter aktuell då det bästa av både den västerländska och

den traditionella medicinen förenades och forskningen kring att förklara akupunktureffekterna

påbörjades (Kaptchuk, 2002).

Under 1800-talet togs metoden i kliniskt bruk i Europa. Metoden tillhörde då främst kirurgin.

De flesta som använde metoden menade att effekterna förmedlades via nervsystemet. Det

beskrevs instick ovan stora nervstammar, vid ligament, vid senor och på kroppsytan. I
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Frankrike väcktes ett stort intresse kring metoden då en avhandling av Berlioz påvisade god

smärtlindrande effekt vid ”nervsjukdom och all slags värk” (Carlsson, 1992). Västvärldens

intresse för behandlingsmetoden väcktes av ett journalistteam från USA i samband med ett

presidentbesök i Kina år 1971. De fick då se patienter opereras i vaket tillstånd, tillsynes

smärtfria, detta med hjälp av enstaka akupunkturnålar som stimulerades antingen elektriskt

eller manuellt under ingreppet (a.a.). Det har i efterhand visat sig att endast ett fåtal personer

är så starka ”akupunkturmottagare” att endast denna metod räcker som smärtlindring vid

operativa ingrepp (Kaptchuk, 2002).

Samma författare skrev även att tusentals år av historia och lärdom har gjort att det skapats

flera tillvägagångssätt inom metoden. En fransk läkare utvecklade under 1950- talet

auriculoterapin, vilket innebär nålstimulering av ytterörat. Metoden används bland annat mot

abstinensbesvär, mot smärtor och andra funktionella rubbningar. Även brittiska läkare har

skapat sina egna metoder kring akupunktur. En läkare i London specialiserade sig på den

djupa akupunkturtekniken som går ut på att stimulera periostet. Metoden innebär att nålarna

sticks ned i periostet i de punkter som lokalt skulle användas under akupunkturbehandlingen.

En annan brittisk läkare utvecklade en teknik helt motsatt periosttekniken. Han använde sig av

”superficiell”  akupunktur vilket innebär att nålarna sätts in ytligt och inte tränger ned i

muskulaturen. Då behandlas enbart de områden på kroppen där ömma punkter finns

(Carlsson, 1992).

Utförande

Akupunkturens huvuduppgift var enligt den gamla kinesiska traditionen att förändra en

individs ”klimat” exempelvis värma upp eller kyla ned. Små nålar sätts på noga utvalda

punkter på kroppen och ger en afferent stimulering samt försätter kroppen i  balans och

harmoni (Kaptchuk, 2002). Vid manuell akupunktur stimuleras punkten genom att nålen  förs

upp och ned i nålens längdriktning eller roteras nålen medurs och moturs med en amplitud på

90-180°. De olika metoderna kan även kombineras (Carlsson & Anckers, 1997). Antalet

punkter på kroppen som kan stimuleras med nålar har stigit på grund av ökade kunskaper i

ämnet och är i nuläget cirka 2000 stycken. Tillsammans skapar de ett sammanlänkat mönster.

I praktiken använder akupunktören sig endast av cirka 150 punkter. Akupunkturnålarna kan

verka både lokalt samt på större delar av kroppen. Vid varje behandling används oftast mellan
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fem och femton akupunkturpunkter där samtliga anses fylla en funktion för att ge en slutgiltig

effekt (a.a.).

Omfattande forskning visar att akupunktur har smärtstillande effekt vid stimulering av de

tunna smärttröskelhöga nervtrådarna i musklerna (Kaptchuk, 2002). Vid instick av nål

erhålles en afferent stimulering som kan innebära både stimulering av beröringsreceptorer via

Aβ-fibrer, tryckreceptorer via Aδ-fibrer och nociceptorer via C- fibrer. Vilken av fibrerna

som aktiveras mest beror på hur kraftfullt införandet av nålen är (Carlsson, 1992). Dessa

fibrer är sedan kapabla att skicka budskap till ryggmärgen, hjärnstammen samt till neuron i

hypothalamus, som i retur utlöser endogena opioidmekanismer (Kaptchuk, 2002). Denna

reaktion resulterar i en förändring av endorfinhalten och stressrelaterade hormoner i plasma.

En studie som gjorts på kaniner visade att akupunktureffekter såsom smärttröskelhöjning kan

överföras mellan två kaniner med hjälp av transfusion av cerebrospinalvätska (a.a).

När nålen väl är på plats (som regel i muskulaturen) ska en så kallad de-qi känsla breda ut sig,

som innebär en känsla av domning, träningsvärk, värmeökning eller liknande förnimmelse.

Denna känsla anses ofta förmedlad via muskelafferenter av typ II och III. Dessa leder

information från mekanoreceptorer och muskelspolar (Carlsson, 1992). Om de-qi känslan

blockeras erhålles inga effekter av akupunkturstimuleringen (Carlsson & Anckers, 1997).

Graviditetsillamående

Graviditetsillamående brukar debutera före sjätte veckan efter utebliven menstruation,

kulminera ca 2 veckor senare för att klinga av 14-18 veckor in på graviditeten. Vanligast är att

kräkningarna förekommer på morgnarna (Hawthorn, 1998). Ca 1 på 1000 gravida drabbas av

den svårare typen av illamående, kallad hyperemesis gravidarum. När detta föreligger

eskalerar illamåendet, kräkningarna blir frekventa och nutritions- och elektrolytrubbningar

kan förekomma.

Enligt Hawthorn (1998) är patofysiologin bakom graviditetsillamående ej helt känd men

forskning pekar på både fysiska, hormonella och möjligtvis psykologiska faktorer. Enligt en

studie av Van Thiez, Gavaler, Joshi & Sara (1977) kan en förklaring till illamåendet och

kräkningarna vara de steroidhormoner som är aktiva under graviditeten. De kan verka
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hämmande på den glatta muskulaturen i tarmen och minska trycket kring nedre

esofagussfinktern. Lawson, Kern och Everson (1985) visade i sin studie att dessa

steroidhormoner kan bidra till en förlångsamning av magsäcks- och tarmtömning.

En annan teori är att under en graviditet ökar arbetsbelastningen på levern flerfaldigt. Bland

annat sägs att denna höga arbetsbelastning kan bero på den ökade mängden steroider som

levern måste metabolisera. Enligt en studie av Järnfelt-Samsioe (1987) är det möjligt att

kvinnor som drabbas av graviditetsillamående har en lever med låg reservkapacitet vilket

leder till en överbelastad lever vid en graviditet.

Kvinnor som drabbas av graviditetsillamående har ofta också mått illa när de först började

använda p-piller (Hawthorn, 1998). Det kan tänkas att dessa kvinnor har en ökad känslighet

för östrogen och dess metaboliter och då studier visat att östrogener ökar känsligheten i

centrala nervsystemet, kan det vara troligt att de även stimulerar kräkreflexen (Järnfelt-

Samioe, 1987). Ännu har inga studier påvisat ett klart samband mellan hormoner och

illamåendet. Detta kan bero på att tröskeln för när en emetisk reaktion på hormonstigningen

utlöses möjligen är individuell (Hawthorn, 1998). Det har även sökts psykologiska och sociala

förklaringar till graviditetsillamående, men enligt en studie av Whitehead, Andrews och

Chamberlain (1992) visades inget samband mellan illamåendet och kräkningar och om

kvinnan var ogift eller gift eller hade få eller många stödpersoner runt sig. Anemi, pica och

symfysiolys är andra besvär som kan uppträda. Övre magmunnen förslappas och kan inte

sluta tätt vilket kan leda till halsbränna. Obstipation på grund av minskad tarmperistaltik är

relativt vanligt och smärta i ryggslutet på grund av den ökade belastningen drabbar många.

Akupunktur har provats på vissa av dessa besvär, exempelvis illamående och ryggsmärtor

(Weström, Åberg, Andersson & Jönsson, 2000).

Förlossningssmärta

Under en förlossning går det ofta att urskilja tre olika typer av smärta. Först smärta som beror

på dilatationen av cervix och nedre uterussegmentet och kontraktioner av uterus.

Smärtan under utdrivningsskedet uppstår på grund av fortsatt uttänjning av nedre

uterussegmentet och uteruskontraktioner, men också av tryck i lilla bäckenet och perineum.

Slutligen finns det en tredje smärta som är annorlunda till sin karaktär jämfört med de andra



8

två. Den beror på tryck mot olika strukturer i lilla bäckenet, exempelvis mot blåsan, urethra,

blodkärl, nervrötter och muskulatur (Carlsson & Anckers, 1997).

En studie av Lundgren och Dahlberg (1998) visar att en kvinnas upplevelse av smärta vid

förlossning är beroende av många olika faktorer som ålder, rädsla, orealistiska förväntningar

på smärtan, negativa känslor kring graviditeten och mängden smärtstillande de fått under

förlossningen. I samma studie har olika kvinnor beskrivit smärtan med ord som förskräcklig,

mödosam, känns som att explodera eller spricka i bitar. Andra kvinnor i studien använde ord

som positiv smärta, energi, kraft, styrka och extas.

Att själv få bestämma och kunna kontrollera smärtan och situationen är viktigt. En positiv

korrelation mellan denna kontroll och känslan av tillfredsställelse med smärtlindringen

påvisades av Slade, MacPherson, Hume och Maresh (1993). Barnmorskan ska vara där, inte

som ledare, utan som stöd och guide när kvinnan behöver råd eller hjälp (Berg, Lindgren,

Hermansson & Wahlberg, 1996). Detta är något som återspeglas i Jean Watsons

omvårdnadsteorier. Enligt Watson (refererad i Jahren Kristoffersen, 1998) är värden som

autonomi, frihet och valmöjlighet stommen i en bra omvårdnad. Sjuksköterskans roll består i

att assistera patienten i situationer av förändring, utvecklingskonflikt eller förlust som

patienten upplever som stressfylld och hotande. För att kunna göra detta måste sjuksköterskan

kartlägga patientens upplevelse av situationen, hennes kulturella bakgrund och hennes

bemästringsresurser. Sjuksköterskans bidrag består sedan i att identifiera möjligheter och

hjälpa patienten att välja det handlingsalternativ som är rätt för henne. För att detta ska vara

möjligt ska sjuksköterskan eller barnmorskan ha en god vetenskaplig faktagrund att förlita sig

på gällande olika alternativa handlingssätt i en specifik situation (SFS 1998:531).

Ett antal forskare har försökt kartlägga akupunkturens effekt vid graviditetsillamående och

förlossningssmärta. Det är på sin plats att sammanställa detta vetenskapliga material för att

utvärdera om det är en metod som förtjänar att lyftas fram mer i mödravården. Även den

grundutbildade sjuksköterskan, verksam i andra vårddiscipliner, kan ha nytta av en sådan

sammanställning då dessa också kan möta gravida kvinnor och deras funderingar.
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Syfte

Syftet med studien var att belysa akupunkturens effekter vid illamående under graviditet, samt

smärta vid förlossning.

Metod

Sökprofil

Vid sökning av artiklar har inklusionskriterierna varit manuell akupunkturbehandling under

pågående förlossning samt vid graviditetsillamående. Artiklar som omfattat

elektroakupunktur och akupunktur i smärtlindringssyfte under graviditet har exkluderats.

Även artiklar som rört akupunktur under förlossning i annat syfte än att smärtstilla har

uteslutits. Alla artiklar publicerade tidigare än 1985 har valts bort, likaså artiklar skrivna på

annat språk än engelska. Databaserna Amed, Cochrane Library, Cinahl och PubMed har

använts. Sökning utfördes med hjälp av MESH- termerna acupuncture, labour, delivery,

childbirth, pregnancy, nausea, hyperemesis, obstetrics och pain.

Sökschema

En sammanfattning av artikelsökningens resultat redovisas i tabell 1. För utförligare

sökinformation se bilaga 2.

Tabell 1. Sammanfattning av artikelsökning

Databaser Antal träffar Urval 1 Urval 2

Amed 45 6 3

Cochrane Library 12 6 0

Cinahl 165 0 0

Pubmed 73 9 5

Totalt 295 21 8
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Analys/Bearbetning

Det första urvalet baserades på artikelns titel. Om titeln stämde med detta arbetes syfte

studerades abstraktet. Reviewartiklar och mindre uttömmande artiklar sorterades bort. I övrigt

användes inklusions- och exklusionskriterierna nämnda under sökprofilen, för sortering av

materialet. De artiklar som var relevanta beställdes och lästes i sin helhet och gick vidare till

urval 2, där den vetenskapliga kvaliteten granskades med hjälp av en bedömningsmall som

utarbetats utifrån skalor i SBU: s rapport från 1996 och SBU & SSF: s rapport från 1998 (Falk

& Nilsson, 2000). Den modifierade mallen ses i bilaga 3. Alla artiklar poängsattes enligt

fastställda kriterier i bedömningsmallen. Bedömningen gav en poängsumma som sedan

räknades om i procent och resulterade i en gradering I-III. Grad I påvisar enligt

bedömningsmallen en hög vetenskaplig kvalitet. Det krävs 80-100 procent av

bedömningsmallens poängsumma för att erhålla grad I. För grad II krävs 70-79 procent och

för grad III 60-69 procent. Studier som erhöll kvalitetspoäng motsvarande grad III eller lägre

har uteslutits ur denna studie på grund av låg vetenskaplig kvalitet.

Föreliggande sammanställning presenteras i enlighet med Institutionen för Omvårdnad i

Lunds instruktioner, i form av en integrerad analys. Samtliga artiklar presenteras i en

artikelmatris (bilaga 1). I denna redovisas även graden av vetenskaplig kvalitet. De

analyserade artiklarna är märkta med en stjärna (*) i referenslistan.

Resultat

Vid bearbetning av artiklarna synliggjordes syftets två intentioner, nämligen att belysa

effekter av akupunktur vid graviditetsillamående respektive förlossningssmärta. Resultatet

presenteras med dessa ämnesområden som rubriker.
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Effekter av akupunktur vid graviditetsillamående

I en studie från 2002 (Smith, Crowther & Beilby) jämfördes tre grupper, som erhöll tre olika

typer av akupunktur med en kontrollgrupp som ej fick någon akupunktur. Kontrollgruppen

ansågs nödvändig för att spontan lindring av illamåendet skulle kunna vara med i beräkningen

av akupunkturens effekt. De akupunkturmetoder som användes var traditionell akupunktur,

som omfattade stimulering av flera akupunkturpunkter under ett och samma

behandlingstillfälle för att uppnå önskad effekt. Vid PC6-akupunktur stimulerades endast

akupunkturpunkten pericardium-6, som är belägen en bit ovan handledsvecket på

underarmens insida mellan senorna till m. palmaris longus och m. flexor carpi radialis. Sist

placeboakupunktur, vilket innebar att nålar sattes mycket ytligt, på ställen som ej anses vara

specifika akupunkturpunkter. Totalt ingick knappt 600 gravida kvinnor i studien som löpte

över fyra veckor. Under denna tid fick kvinnorna akupunktur fem gånger. Kvinnorna fick

gradera sitt illamående på en skala vid namn Rhodes Index of Nausea and Vomiting Form

(Smith et al., 2002).

Illamåendet minskade redan efter första veckans behandlingar i gruppen som erhöll

traditionell akupunktur. Av kvinnorna i gruppen som fick traditionell akupunktur var knappt

14% fria från illamåendet efter en veckas behandling jämfört med drygt 4% i

kontrollgruppen. Efter sista behandlingen var skillnaden så signifikant jämfört med

kontrollgruppen att ett p-värde på 0,001 påvisades. Inget p-värde uträknades för skillnaden i

förbättring mellan traditionell akupunktur och placeboakupunktur men ett p-värde angavs för

skillnaden i förbättring mellan placeboakupunktur och kontrollgruppen. Detta var 0,01, en

statistiskt säkerställd förbättring, vilket i jämförelse med p-värdet vid traditionell akupunktur

indikerar en liten skillnad i behandlingseffekt mellan traditionell akupunktur och

placeboakupunktur.

En studie utförd av Knight, Mudge, Openshaw, White och Hart (2001) undersökte liksom

Smith et al. (2002) skillnaden i effekt mellan traditionell akupunktur och placeboakupunktur.

De 55 gravida kvinnorna, slumpmässigt uppdelade i två grupper fick någon av de två

akupunkturbehandlingarna utan att veta vilken. Behandling utfördes tre till fyra gånger under

en treveckorsperiod och kvinnorna fick dagligen på en bestämd tidpunkt skatta sitt illamående

på en VAS- skala från 0 (inget illamående alls) till 100 (värsta tänkbara illamående). Efter

avslutad behandling fick de svara på frågan om de trodde de fått traditionell akupunktur eller
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placeboakupunktur. En kvinna trodde att hon fått placeboakupunktur, övriga svarade att de

trodde de fått traditionell akupunktur eller att de inte visste vilken akupunkturtyp de erhållit.

Kvinnorna skattade till en början sitt illamående i genomsnitt lika i de båda grupperna på

studiens första dag. Medianen för traditionell akupunktur var 85,5, medan den för

placeboakupunktur var 87,0. De fortsatte sedan att skatta sitt illamående poängmässigt lika

under hela behandlingen och vid sista mätningen hade illamåendet minskat till 47,5 hos de

som erhöll traditionell akupunktur och 48,0 i den grupp som erhöll placeboakupunktur.

Skillnaden var obetydlig. Kvinnorna skattade även hur effektiv de tyckte behandlingen varit

på en skala från ett till fem. Medianen blev i bägge grupperna en fyra. Detta illustrerar att de

överlag var nöjda med behandlingen oavsett vilken behandling de fått. Resultaten av såväl

studien av Smith et al. (2002) och Knight et al. (2001) indikerar alltså att det förelåg föga

skillnad mellan effekten av traditionell akupunktur och placeboakupunktur.

I den tidigare refererade studien av Smith et al. (2002) erhöll cirka 150 kvinnor PC6-

akupunktur mot sitt illamående. De jämfördes med en lika stor kontrollgrupp som ej fick

någon akupunktur. Under andra behandlingsveckan påvisades en betydande förbättring (p ‹

0,05) i gruppen som fick PC6-akupunktur i förhållande till kontrollgruppen. Förbättringen

fortlöpte under hela behandlingstiden. Det gjorde den även i placeboakupunkturgruppen och

vid behandlingstidens slut var p-värdet lägre för placeboakupunkturgruppen än för P6-

akupunkturgruppen. Antalet kräkningar i grupperna jämfördes fortlöpande men ingen

minskning i frekvens kunde påvisas i jämförelse med kontrollgruppen.

En studie gjord i Sverige (Carlsson et al., 2000) visade liksom studien av Smith et al. (2002)

att PC6-akupunktur hade en positiv effekt på graviditetsillamående. 40 gravida kvinnor som

alla var inlagda på grund av hyperemesis gravidarum blev slumpmässigt indelade i två

grupper, grupp A och B. Under åtta dagar fick de akupunktur tre gånger dagligen à 30

minuter, under dag ett och två och dag fem och sex. Övriga dagar var behandlingsfria. En

timme efter dagens sista behandling fick de skatta sitt illamående på en VAS- skala. De

skattade även sitt illamående på samma tider de dagar de ej fick behandling. Genomsnittet för

skattat illamående dag 0 var olika i de två grupperna, därför valdes det att studera hur fort

grupperna sjönk på VAS- skalan. En snabb sänkning var en indikation på lyckad behandling.
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Grupp A fick under dag ett och två akupunktur på punkten PC6 medan grupp B fick ytlig

(subkutan) placeboakupunktur på en punkt som ej låg i närheten av någon känd

akupunkturpunkt. Under dag fem och sex fick istället grupp A placeboakupunktur och grupp

B PC6-akupunktur. Analys av resultatet visade att illamåendet minskade signifikant fortare

när de fick PC6-akupunktur än när de erhöll placeboakupunktur. De som behandlades med

PC6-akupunktur under den första behandlingsperioden märkte av en snabbare förbättring än

de som fick denna behandling under den andra perioden. Minskningen av illamåendet var

endast signifikant vid PC6-akupunktur och inte vid placeboakupunktur. Samtliga kvinnor

kräktes dag 0. Ur resultatet kunde utläsas att antalet kräkningar minskade signifikant i grupp

A, till 7 av 17, medan det i grupp B minskade till 12 av 16. Detta under den period då grupp A

fick PC6-akupunktur. När grupp B fick PC6-akupunktur sjönk antalet kräkningar även där.

Studien visade att det fanns skillnad i behandlingsresultat mellan PC6-akupunktur och

placeboakupunktur till PC6-akupunkturens fördel (Carlsson et al., 2000). Denna skillnad

kunde inte påvisas i studien av Smith et al. (2002).

Carlsson et al. (2000) rapporterade att inga biverkningar av akupunktur kunde påvisas. De har

däremot inte redogjort för vilken metod de använt för att kunna registrera eventuella

biverkningar. Studien av Smith et al. (2002) nämner inget om biverkningar, men detta tas upp

i  studien gjord av Knight et al. (2001). Om kvinnorna kände av några biverkningar var de

ombedda att rapportera dessa. Biverkningar påvisades i såväl gruppen som fick traditionell

akupunktur och gruppen som fick placeboakupunktur. Totalt 19 fall av biverkningar

påträffades. Av dessa återfanns 8 i gruppen som fick placeboakupunktur. Kvinnorna i de båda

grupperna upplevde symtom som trötthet, sömnstörningar, tyngdkänsla i armar, mer energi,

förändrad smak, blåmärken, tryck i näsan, huvudvärk och ökat antal kräkningar. En

rapporterade att hennes drömmar blivit klarare och intensivare än vanligt, någon kände sig

uppsvälld och en kvinna angav frusenhet. I samtliga fall ansåg de att dessa diffusa symtom

var kopplade till deras akupunkturbehandling (a.a.).

Effekter av akupunktur vid förlossningssmärta

En studie utförd 1986 i Nigeria (Umeh) omfattande 30 kvinnor, utvärderade effekten av

sacralakupunktur vid förlossningssmärta. Metoden innebar att medan kvinnan ligger på sidan,

infördes två långa nålar subkutant, längs med kotpelaren med början i regionen där coccyx
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möter sacrum. Nålarna stimulerades därefter manuellt, upp och ned i nålens längriktning samt

i roterande rörelser. Kvinnorna skulle bedöma smärtan på en VAS-skala från noll till tio, där

noll är "ingen smärta" och tio är "värsta tänkbara smärta". Bedömningen utfördes av

kvinnorna före införsel av nålarna och sedan med 15-minutersintervaller under hela

förlossningen. Tillfredsställande smärtlindring uppnåddes med enbart akupunktur hos 19 av

kvinnorna. Av dessa angav sex kvinnor VAS noll och de återstående 13 indikerade en viss

smärta men ansåg ändå att smärtlindringen var fördelaktig. De resterande 11 kvinnorna av de

totalt 30 behövde dessutom petidin som smärtlindring. Av samtliga deltagare kunde 24

kvinnor tänka sig akupunktur vid en eventuell framtida förlossning.

I en studie av Kvorning Ternov, Nilsson, Löfberg, Algotsson och Åkeson (1998a)

undersöktes om akupunktur har någon effekt på smärtintensiteten under förlossningen.

Kvinnorna som deltog i undersökningen blev indelade i två grupper à 90 blivande mödrar, en

kontrollgrupp och en experimentgrupp. Samtliga kvinnor oavsett grupp blev under studiens

gång erbjudna ett medicinskt analgetiskt program som bl.a. innebar antingen EDA

(epiduralanalgesi), lustgas eller pudendusblockad. Experimentgruppen fick i första hand

akupunktur, medan kontrollgruppen inte erbjöds denna metod som smärtlindring. Den

analgetiska effekten av akupunktur bedömdes genom att det totala behovet av farmakologisk

smärtlindring jämfördes hos de som erhållit akupunktur med de i kontrollgruppen.

Avslappningspunkter kombinerades med smärtlindringspunkter. Av de 90 kvinnor som erhöll

akupunktur behövde 54 kvinnor ingen annan analgetika jämfört med 12 kvinnor i

kontrollgruppen som inte fått akupunktur. Samtidigt visade resultatet att antalet kvinnor som

behövde syrgas och lustgas var fler i akupunkturgruppen än i kontrollgruppen. Akupunktur

ansågs inte ha någon betydelsefull effekt på förlossningsförloppet. Av samtliga deltagare i

akupunkturgruppen kunde 85 kvinnor överväga att erhålla akupunkturbehandling vid

eventuellt ytterligare förlossning. Samtliga barn i akupunkturgruppen var friska, och inga barn

hade mindre än åtta poäng av tio på Apgarskalan, en bedömningsskala som tar hänsyn till

barnets hjärtverksamhet, andning, muskeltonus, reflexer och hudfärg (a.a.).

Kvorning Ternov, Buchhave, Svensson och Åkeson (1998b) fortsatte utvärderingen av den

smärtstillande effekten av akupunktur vid förlossningssmärta i en studie med ett större antal

deltagare än vad som tidigare förekommit inom detta område. I studien undersöktes även om

övriga eventuella effekter av akupunktur kunde påvisas. Samma smärtlindringsprogram som i

ovannämnda undersökning erbjöds kvinnorna. Totalt innefattade studien drygt 3300 blivande
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mödrar som slumpmässigt indelades i två ungefär lika stora grupper, kontrollgrupp respektive

akupunkturgrupp. Studien utfördes på samma sätt som föregående studie med den skillnaden

att kvinnorna i akupunkturgruppen i första hand blev erbjudna akupunktur men behövde inte

nödvändigtvis välja detta. Av samtliga kvinnor i akupunkturgruppen valde knappt 1000

akupunktur som smärtlindringsmetod. Kvinnorna skulle efter förlossningen utvärdera

akupunkturbehandlingens effekt och biverkningar i ett frågeformulär. Hos de kvinnor där

akupunktur introducerats var det en signifikant minskad användning av lustgas, samt även en

minskad användning av traditionella smärtlindringsmetoder bortsett från EDA. Behovet av

EDA ökade istället hos de som fått akupunktur. Ett mindre antal nyfödda barn var i behov av

neonatalvård hos de vars moder fått akupunktur jämfört med de som inte fått

akupunkturbehandling under förlossningen. Av de knappt 900 kvinnorna som utvärderade

upplevelserna av akupunkturen via ett frågeformulär var mer än hälften nöjda med

smärtlindringen. Drygt 700 av de tillfrågade kunde tänka sig akupunkturbehandling som en

alternativ smärtlindringsmetod för eventuella framtida bruk. Ogynnsamma effekter som

troligtvis var relaterat till akupunkturen rapporterades av drygt 60 kvinnor i studien. De

vanligaste av dessa effekter var en för snabb förlossning samt lokal smärta av nålarna. Det

fanns även en ökning i användningen av sugklocka hos de som använt akupunktur (a.a.).

I de tre redovisade studierna var procentuellt ungefär lika många kvinnor nöjda med den

smärtlindring akupunktur gav. Liknande resultat visades således vid en jämförelse mellan den

nigerianska studien (Umeh, 1986) och studien gjord av Kvorning Ternov et al. (1998b),

gällande hur många procent som kunde tänka sig att använda akupunktur igen vid en

förlossning. I studien av Kvorning Ternov et al. (1998a) påvisades en ökning av användandet

av lustgas i akupunkturgruppen, men i den andra studien av Kvorning Ternov et al. (1998b)

var det tvärtom.

En studie av Ramnerö et al. (2002) undersökte även den om akupunktur hade någon effekt på

smärtintensiteten under förlossningen. Den omfattade även akupunkturens effekt på

avslappningsförmågan samt på förlossningsförloppet jämfört med användning av sedvanlig

analgetikabehandling. Av samtliga 90 kvinnor blev hälften slumpmässigt utvalda att deltaga i

experimentgruppen, som erhöll akupunktur. Den andra hälften utgjorde kontrollgrupp. Precis

som hos Kvorning Ternov et al. (1998a, 1998b) kombinerades avslappningspunkter med

smärtlindringspunkter. Samma punkter användes dock inte. Barnmorskan anpassade

akupunkturbehandlingen under förlossningen efter individen beroende på smärtans
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lokalisering. Antalet nålar varierade från två till tolv. Hur djupt nålarna sattes berodde på

vilken akupunkturpunkt som skulle stimuleras samt tjockleken på det subkutana fettet. De

flesta av nålarna tejpades fast mot huden för att förhindra immobilisering. Nålarna satt kvar i

en till tre timmar. Ingen signifikant skillnad kunde urskiljas mellan de båda grupperna

gällande förlossningsförloppet, det vill säga på vaginal födsel eller kejsarsnitt. Däremot var

behovet av EDA hos kvinnorna i akupunkturgruppen lägre jämfört med kontrollgruppen.

Akupunkturgruppen upplevde signifikant bättre avslappningsförmåga, men vid mätningen av

smärtintensitet var värdet lika i de båda grupperna. Alla utom två kvinnor i

akupunkturgruppen var nöjda med smärtlindringen. Sju kvinnor, alla omföderskor, nöjde sig

med endast akupunktur som smärtlindring. När studien belyste användandet av övriga

analgetiska metoder syntes ingen skillnad förutom att icke- farmakologiska metoder såsom

exempelvis bad och varma riskuddar användes i mindre omfattning i gruppen som erhöll

akupunktur (a.a.).

Skilnand, Fossen och Heiberg (2002) undersökte i en randomiserad singel- blind studie om

effekten av akupunktur skilde sig åt under förlossningen beroende på om kvinnan erhöll

placeboakupunktur eller traditionell akupunktur. Friska gravida som förväntades genomgå en

normal förlossning deltog i studien. Av de drygt 200 kvinnor som deltog i studien erhöll cirka

hälften av kvinnorna traditionell akupunktur och den andra hälften placeboakupunktur.

Deltagarna blev varse om att farmakologiska smärtstillande medel skulle erbjudas om inte

akupunkturen var tillräckligt smärtlindrande. Samtliga kvinnor hade under hela förlossningen

tillgång till lustgas.

De nålar som tejpades satt kvar tills övergången av sedvanlig analgetika skedde eller tills

förlossningen ägt rum. De otejpade nålarna togs bort efter 20 minuter. När kontrollgruppen

erhöll placeboakupunktur användes samma typ av nålar, men då på punkter som används vid

vaccination eller andra typer av injektioner, exempelvis på utsidan av armen. Protokoll fördes

på smärtintensiteten och avslappningsförmågan under förlossningen. VAS- skala användes för

att värdera smärtan. Införandet av nålar påbörjades då VAS-mätningen visade en

smärtintensitet på tre eller mer. Därefter värderades smärtan efter 30 minuter, 1 timme och

efter 2 timmar. Den sammantagna smärtupplevelsen av förlossningen bedömdes 2 timmar

post partum. Nålarna avlägsnades och VAS bedömningen avslutades om kvinnan erhöll EDA,

petidininjektion eller lustgas under akupunkturbehandlingen. De som genomförde
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akupunkturbehandlingen ombads att innan nålarna avlägsnats, fylla i ett frågeformulär om

deras upplevelse av förlossningen (Skilnand et al., 2002).

Innan förlossningen och precis före akupunkturbehandlingens start var det ingen signifikant

skillnad på kvinnornas smärtupplevelser mellan de båda grupperna. Vid varje VAS-mätning

under förlossningen kunde däremot utläsas att kvinnorna i den grupp som erhöll traditionell

akupunktur hade lägre VAS- poäng än kvinnorna i placebogruppen. Även vid mätningen av

smärtan två timmar post partum var resultatet detsamma (a.a.).

Precis som i studien av Ramnerö et al. (2002), men i motsats till Kvorning Ternov et al.

(1998b) var behovet av EDA mindre i den grupp som erhöll traditionell akupunktur. I studien

av Skilnand et al. (2002) erhöll nästan hälften av kvinnorna i akupunkturgruppen inget

farmakologiskt läkemedel jämfört med knappt en fjärdedel i placebogruppen. Detta att

jämföras med studien av Kvorning Ternov et al. (1998a) där motsvarande siffror var 60%

akupunkturgruppen respektive 13% i kontrollgruppen. Värt att påpeka är att i den sistnämnda

studien erhöll kontrollgruppen ingen akupunktur alls. Kvinnorna i akupunkturgruppen i

studien av Skilnand et al. (2002) hade signifikant kortare förlossningstid än de i

placebogruppen. Exkluderas de kvinnor som erhållit EDA kunde dock ingen skillnad i

förlossningstid påvisas. Oxytocin användes mindre än hälften så mycket i experimentgruppen

jämfört med kontrollgruppen. Ingen av kvinnorna som deltog i studien fick några

biverkningar såsom rodnader eller infektioner av nålsticken, ej heller efter hemkomsten. I ett

frågeformulär om kvaliteten på omvårdnaden som 91 kvinnor från akupunkturgruppen och 93

kvinnor från kontrollgruppen fyllde i innan utskrivning kunde forskarna utläsa att så gott som

samtliga var överens om att de fått god vård. Kvinnorna som angav att de blivit smärtstillade

vid införandet av nålar var de som tillhört akupunkturgruppen och inte de i gruppen som fått

placeboakupunktur (a.a.).
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Diskussion

Metoddiskussion

Syftet med studien var från början att belysa effekten av akupunktur vid förlossningssmärta.

Då det arbete som utförs i vården måste vara vetenskapligt beprövat och akupunktur är en av

de smärtlindringsmetoder som regelbundet erbjuds vid förlossning idag, trodde vi att det

skulle finnas tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom detta område, men så var inte fallet.

Syftet med studien ändrades därför till att även undersöka effekten av akupunktur vid

graviditetsillamående. Sökandet efter artiklar blev därefter något lättare, men vid närmare

granskning av det material vi fann, handlade många artiklar om akupressur eller

elektroakupunktur istället för manuell akupunktur. Det fanns fler studier än de vi granskat på

de valda områdena. Dessa var dock skrivna på kinesiska och var därför ej aktuella på grund av

bristande språkkunskaper. Hjälp med sökning i databaserna erhölls av bibliotekarie med stor

erfarenhet av denna typ av sökning, dock utan resultat. Få vetenskapliga undersökningar har

gjorts på området i västvärlden vilket resulterat i att denna studie endast omfattar åtta

granskade artiklar.

Resultatdiskussion

Studierna gjorda av Smith et al. (2002), Knight et al. (2001), Carlsson et al. (2000) och

Skilnand et al. (2002) har använt ytlig akupunktur som placeboakupunktur. Samtliga har i

diskussionen resonerat om detta verkligen är en bra metod då den kan ha påverkat A-

deltafibrerna i huden på någon nivå som då kan ha orsakat en viss sensorisk stimulus. Detta

kan vara en förklaring till att Smith et al. (2002) och Knight et al. (2001) har fått nästan lika

bra och i vissa fall bättre resultat för placeboakupunktur jämfört med PC6-akupunktur och

traditionell akupunktur vid graviditetsillamående. Smith och Crowther (2002) gjorde en ny

studie baserad på samma population som den tidigare. Syftet var att utvärdera om ytlig

akupunktur var en trovärdig placebometod och om den påverkade längden på den period

under vilken kvinnorna besvärades av illamående. De fann att ju längre tid som gått desto

större blev placeboeffekten. Medan traditionell akupunktur och PC6-akupunktur hade effekt

redan efter första respektive andra veckan var det först mot slutet av behandlingen som
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placeboakupunktur visade en effekt. Att en sådan sen effekt skulle bero på behandlingen

ansåg Smith och Crowther (2002) vara osannolikt. De trodde att effekten snarare utlöstes på

grund av en känsla av stöd och samhörighet som kvinnorna i gruppen byggde upp under

studiens gång, vilket vi anser kan vara sannolikt. Dessa positiva effekter av

placeboakupunktur diskuterades redan i den tidigare studien av Smith et al. (2002).

Knight et al. (2001) förklarade sitt negativa resultat av akupunktur vid graviditetsillamående

med att det möjligtvis kan ha påverkats av bland annat förutfattade meningar. De nämnde

även att saker de inte styrde över som exempelvis deltagarnas arbetsscheman, sociala

åtaganden och den begränsade tillgängligheten av en akupunktör bidrog till att det ibland gick

längre eller kortare tid än önskat mellan behandlingarna. Carlsson et al. (2000) har påvisat ett

mer positivt resultat av akupunktur vid hyperemesis gravidarum. De förklarade i diskussionen

att det fördelaktiga resultatet kan ha påverkats av att barnmorskan som utförde akupunkturen

inte kunde vara ovetandes om vilken typ av akupunktur som skulle utföras. Det kan därför ha

förelegat en liten risk för att barnmorskan påverkat de deltagande patienterna. Risken kunde

anses minimal då hon enligt forskarna ej diskuterat behandlingen med de deltagande och har

ej heller varit närvarande när de skattat sitt illamående. Att de fått helt skilda resultat kan

sannolikt bero på antalet behandlingar. I studien av Carlsson et al. (2000) erhöll kvinnorna sex

behandlingar på två dagar medan de i studien från 2001 av Knight et al. endast fick tre till

fyra behandlingar under tre veckors tid. Kanske krävs behandling med täta intervaller för att

uppnå önskad effekt. De olika resultaten kan också förklaras av att i studien av Carlsson et al.

(2000) har endast kvinnor med diagnosen hyperemesis gravidarum deltagit, så resultatet kan

också tolkas som att akupunktur har en bättre effekt på denna svårare form av

graviditetsillamående.

Att placebo kan uppnå en positiv effekt har demonstrerats i en del av de granskade studierna.

Istället för att förklara bort denna effekt, kanske det är dags att acceptera det förhållandet att

människans tro på en metod kan vara tillräckligt stark för att en förbättring ska uppnås. Ett

intressant exempel på detta redovisades i en artikel av Lohmander (2002). I artikeln redovisas

en studie rörande olika operationsformer av knäartros. Två vanliga operationsmetoder,

artroskopisk ledsköljning och artroskopisk ledstädning användes i två olika patientgrupper,

men den tredje patientgruppen behandlades enbart med “låtsaskirurgi” vilket innebar att ett

hudsnitt gjordes på motsvarande ställen som för de två andra ingreppen. Förbluffande nog var

behandlingresultatet detsamma oavsett operationsmetod, till och med två år efter operationen.
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Lohmanders artikel tar även upp andra exempel på studier som påvisat den starka effekten av

placebometoder. Den etiska aspekten av att låtsas behandla människor som är i behov av vård,

är viktig att framhålla. Är det etiskt försvarbart att utsätta patienten för detta?

Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration år 2000 säger:

“En ny metod skall jämföras med de idag förekommande bästa förebyggande, diagnostiska

och terapeutiska metoderna i fråga om fördelar, risker och olägenheter. Detta utesluter inte

användning av placebo, eller att ingen behandling ges, i studier där ingen beprövad

förebyggande, diagnostisk eller terapeutisk metod finns.” (Milton, 2002, s. 1215)

Vid graviditetsillamående finns idag få effektiva beprövade behandlingar till skillnad från vid

förlossningssmärta. Får då enligt deklarationen trots detta placeboakupunktur användas eller

ingen behandling alls erbjudas, som jämförelse i en studie som granskar effekten av

akupunktur vid förlossningssmärta? Vi anser det vara svårt att utläsa akupunkturens egentliga

effekt om inte placeboakupunktur används. Hade det varit mer etiskt försvarbart att fortsätta

med akupunktur utan att veta om det fungerar, än att utföra jämförelsen med placebo? Det

viktiga är att deltagarna har fått information om att de kan hamna i en grupp som utsätts för

denna låtsasbehandling och att de efter detta själv valt om de vill vara med i studien. Viktigt

är också att forskarna tar ansvar för att placebobehandlingen utgör en så liten risk som möjligt

och att den risk som dock kvarstår vägs mot den potentiella vinsten av ett klart svar på

prövningens primära frågeställning.

Två studier av de åtta som granskats har bland annat undersökt de symtom som kvinnorna

upplevde som biverkningar av akupunkturbehandlingen (Knight et al., 2001, Kvorning

Ternov et al., 1998b). I studien från 1998 (Kvorning Ternov et al.) nämndes biverkningarna:

en snabb förlossning, lokal smärta från nålarna, yrsel eller utmattning, värmekänsla och

spänningar. Att lokal smärta från nålarna kan upplevas verkar troligt, men övriga symtom

verkar något diffusa. Känslan av värme, utmattning, yrsel och spänningar kan lika gärna bero

på det faktum att kvinnan genomgår en förlossning. En snabb förlossning behöver inte vara

negativt. Detta är kvinnornas bedömning, så vad jämför de med? En tidigare förlossning eller

hur lång tid de hört att en förlossning brukar ta? Detta framgår inte av studien. Studien av

Knight et al. (2001) uppgav lika diffusa symtom. Odsberg, Schill och Haker (2001) har gjort

en pilotstudie på ämnet biverkningar och komplikationer vid akupunktur. Studien innefattade

nästan 2800 deltagare som fick sammanlagt knappt 9300 behandlingar under en
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fyraveckorsperiod. De har delat upp ämnet i positiva biverkningar, negativa biverkningar och

komplikationer som de definierade som icke avsiktliga effekter, som kan vara livshotande. I

denna studie framgick tydligt att känslan av utmattning var en vanlig biverkning som dock

ansågs vara en positiv sådan (a.a.). Kvorning Ternov et al. (1998b) och Knight et al. (2001)

nämnde båda denna biverkning. Övriga positiva biverkningar som rapporterades i mer än 1 %

av fallen var en rogivande känsla, bättre sömn och eufori (Odsberg et al., 2001). De vanligast

förekommande negativa biverkningarna var blödning, hematom och kortvarig försämring av

de symtom som behandlades. Även svimningskänsla, svettning, extrem trötthetskänsla och

svimning förekom i enstaka fall. Inga komplikationer påvisades. I en sådan här omfattande

studie är det lättare att se vad som verkligen är biverkningar än när det bara tas upp som en

bifråga i studier liknande de vi granskat.

Det verkar inte finnas några typiska akupunkturpunkter som alltid nyttjas. I de olika studierna

gällande framförallt förlossningssmärta har därför olika akupunkturpunkter använts. Detta

komplicerade jämförelsen av resultaten av de granskade studierna på detta område. Den enda

gemensamma nämnaren vid val av akupunkturpunkter som vi fann var att i samtliga studier

på förlossningssmärta har punkter som sägs ge smärtlindring eller avslappning använts.

Förvånansvärt är att trots att de nyttjat olika punkter, har procentuellt lika många kvinnor i tre

av studierna varit nöjda med den smärtlindring som uppnåtts med akupunktur.

Studier vi trodde skulle vara lätta att jämföra då de använde samma akupunkturpunkter,

uppvisade trots detta skillnader i behandlingsresultatet vid jämförelse av behovet av sedvanlig

analgetika. Detta kan tolkas som att akupunktur är en metod vars behandlingsresultat är svårt

att förutse. Vi anser trots dess oförutsägbarhet att metoden bör erbjudas som alternativ

behandling då fem granskade studier faktiskt visade att flertalet uppnådde bra effekt. Metoden

kan i jämförelse med framförallt farmakologisk behandling även anses kostnadseffektiv.

Kanske skulle framtida studier inom akupunkturområdet också kunna inrikta sig på att söka

identifiera dom kvinnor som kan förväntas ha god effekt av akupunkturbehandling vid

graviditetsillamående och förlossningssmärta.
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Bilaga 1 (4)

                               Matris över granskade artiklar

Studie Syfte Metod Resultat Poäng enl.
Carlsson, C.,Axemo, P., Bodin, Undersöka om akupunktur i 33 kvinnor med hyperemesis Studien visade att illamåendet SBU-modell
A., Carstensen, H., Ehrenroth, förhållande till standardbehand- gravidarum blev utvärderade försvann signifikant fortare i Grad I. >80%
B., Madegård-Lind, I., & ling kunde påskynda en förbätt- och jämförda efter att ha fått gruppen som erhöll traditionell 47 poäng
Navander, C. ring i tillståndet hos kvinnor djup akupunktur på punkten PC6 akupunktur jämfört med Hög veten-
Manual acupuncture reduces med hyperemesis eller placebo (ytlig) akupunktur. placebogruppen. Alla kräktes skaplig kvalitet
hyperemesis gravidarum: A gravidarum. Innan och efter akupunk- dag 0 men dag 3 var det 7/17
placebo-controlled, turbehandling fick de på en som kräktes i akupunkturgrup-
randomized, single-blind VAS- skala uppskatta hur pen jämfört med 12/16 i
cross-over study. illamående de kände sig. placebogruppen. Inga biverk-
Journal of pain and symptom ningar av akupunkturen
management. 2000. noterades.
Knight, B., Mudge, C., Jämföra traditionell akupunktur Inklusionskriterier: 6-10:e Fem kvinnor drog sig ur innan Grad I. >80%
Openshaw, S., White, A., & gentemot placeboakupunktur graviditetsveckan, besväras av den andra behandlingen. 42 poäng
Hart, A. vid behandlingen av illamående med eller utan kräk- Ytterligare sex innan den fjärde. Hög veten-
Effect of acupuncture on graviditetsillamående. ningar, barnmorskekontakt, Studien visade att ingen skill- skaplig kvalitet
nausea of pregnancy: A positiv till akupunkturbehand- nad i effekt fanns mellan
randomized, controlled trial. ling. Exklusionskriterier: traditionell akupunktur och
Obstetrics and gynecology. kvinnor med symtom som placeboakupunktur. Biverknin-
2001. kräver sjukhuskontakt samt de gar som exempelvis trötthet,

som tidigare fått akupunktur. sömnstörningar, huvudvärk
Slumpmässigt utvalda erhöll m. m påvisades.
traditionell akupunktur eller
placeboakupunktur. 55 kvinnor
deltog och fick 3-4 behandlin-
gar under 3 veckors tid.
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Kvorning Ternov, N., Att ytterligare utvärdera smärt- Under två 12- månaders 994 fick akupunktur och 880 Grad I. >80%
Buchhave, P., Svensson, G., & stillande- och biverknings- perioder valdes 1708 blivande rapporterade sina åsikter om 47 poäng
Åkeson, J. effekter av akupunktur under mödrar (kontrollgrupp) ut akupunkturen. 58 % var nöjda Hög veten-
Acupuncture during child- förlossning hos ett större respektive 1609 med sin smärtlindring och 78% skaplig kvalitet
birth reduces use of conven- antal blivande mödrar. (studiegruppen) för att  delta i kunde tänka sig att använda sig
tional analgesia without studien. Kontrollgruppen blev av akupunktur vid en eventuell
major adverse effects: a retro- erbjudna alla tillgängliga smärt- kommande förlossning. Endast
spective study. stillande metoder utom akupun- 7,1% rapporterade biverkningar
American journal of ktur medan studiegruppen även som de trodde kunde bero på
acupuncture. 1998. blev erbjudna akupunktur. akupunkturen. De vanligaste

Följande akupunkturpunkter synpunkterna var en alltför
användes: GV20, SI3, PC6, SP9, snabb förlossning och lokal
SP6, LV3, BL60, BL57, GB34, smärta där nålarna satt.
ST36 & LI4.

Kvorning Ternov, N., Nilsson, Att utvärdera den smärt- Jämförelse av två grupper à 90 60% i akupunkturgruppen Grad I. >80%
M., Löfberg, L., Algotsson, L., stillande effekten av st kvinnor. Grupperna var lika jämfört med 13% i kontroll- 45 poäng
& Åkeson, J. akupunktur vid förlossning. gällande ålder, durationen av gruppen klarade sig utan annan Hög veten-
Acupuncture for pain relief förlossningen, användning av smärtlindring. Inga biverkningar skaplig kvalitet
during childbirth. oxytocin, antal förlösta med av akupunkturen noterades,
Acupuncture & Electro- kejsarsnitt och antal tidigare varken för barn eller moder.
Therapeutics Res. 1998. graviditeter. Studiegruppen fick

i första hand akupunktur som
smärtlindring medan kvinnorna
i kontrollgruppen själv fick välja
farmakologisk smärtlindrings-
metod bortsett från akupunktur.
Jämförelsen bestod i att under-
söka om kvinnorna i akupunk-
turgruppen behövde mindre
övrig smärtstillande behandling
jämfört med kontrollgruppen.
Akupunkturpunkterna GV20,
 LI14, Si3, SP9, SP6, BL60,
BL57, GB34 och ST36
användes.
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Ramnerö, A.Hanson, U., & Undersöka akupunkturens 90 gravida kvinnor deltog i en Ingen signifikant skillnad Grad I. >80%
Kihlgren, M., betydelse och effekt under randomiserad studie varav 46 kunde urskiljas på förlossnings- 47 poäng
Acupuncture treatment during förlossningen samt dess slumpmässigt utvalda erhöll förloppet. Behovet av EDA Hög veten-
labour- a randomized påverkan på smärtintensiteten, akupunktur under var mindre i gruppen som fått skaplig kvalitet
controlled trial. avslappningsförmågan förlossningen som ett akupunktur. Akupunktur-
International journal of och förlossningsförloppet komplement eller ett alternativ gruppen upplevde signifikant
obstetrics and gynaecology. jämfört med vid användning till sedvanliga smärtstillande bättre avslappningsförmåga,
2002.  av sedvanlig analgetika. medel. men vid mätningen av smärt-

intensitet var värdet lika i de
båda grupperna.

Skilnand, E., Fossen, D.,  & Analysera om akupunktur kan 210 kvinnor deltog i en Smärtskalepoängen och Grad I. >80%
Heiberg, E. vara ett förnuftigt alternativ randomiserad singel-blind behovet av farmakologisk anal- 50 poäng
Acupuncture in the som smärtlindring under studie som gick ut på att getika var lägre hos de kvinnor Hög veten-
management of pain in labor. förlossningen, samt även utvärdera smärtlindrings- som erhöll äkta akupunktur. skaplig kvalitet
Acta obstetrica et gynecologica undersöka övriga möjliga effekten under förlossningen Dessa kvinnor hade även
scandinavica. 2002. effekter av akupunkturen under beroende på om kvinnan kortare förlossningsskede än

själva förlossningsförloppet. erhöll traditionell akupunktur de kvinnor som erhöll falsk
eller placeboakupunktur. Detta akupunktur.
gjordes med hjälp av smärt-
skalor samt mätning av det
eventuella behovet av anal-
getika i läkemedelsform.

Smith, C., Crowther, C., & Att fastställa om akupunktur 593 kvinnor som varit gravida Traditionell akupunktur visade Grad I. >80%
Beilby, J. minskar illamående, kräkförsök mindre än 14 veckor, med minskat illamående och mindre 48 poäng
Acupuncture to treat nausea och kräkningar, samt förbättrar symtom som illamående och kräkförsök från och med 2:a Hög veten-
and vomiting in early gravida kvinnors hälsa. kräkningar blev slumpmässigt veckan, likaså pericardium-6- skaplig kvalitet
pregnancy: a randomized uppdelade i 4 olika grupper: akupunktur. Placeboakupunk-
controlled trial. traditionell akupunktur, tur visade minskat illamående
Birth. 2002. pericardium-6-akupunktur, och antal kräkförsök i 3:e

placeboakupunktur och ingen veckan. Detta tyder på en viss
akupunktur (kontrollgruppen) placeboeffekt. Inga föränd-
De behandlades varje vecka, 4 ringar i antal kräkningar
veckor i följd och jämfördes påvisades i någon grupp.
med kontrollgruppen.
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Umeh, B. U. O. Utvärdera effekten av sacral- 30 gravida nigerianska kvinnor Drygt 63 % av kvinnorna Grad II.>70%
Sacral acupuncture for pain akupunktur vid förlossnings- deltog i studien. Två akupunk- klarade sig med enbart akupun- 39 poäng
relief in labour: initial clinical smärta. turnålar, 8.75 cm långa fördes ktur som smärtlindring. Av Medel veten-
experience in nigerian women. in subkutant längs kotpelaren dessa kvinnor rapporterade skaplig kvalitet
Acupuncture & Electro- vid coccyx-sacrum regionen. knappt 32 % fullständig smärt-
Therapeutics Res. 1986. Nålarna satt kvar i minst 20 lindring. 80 % av samtliga

min, och som längst tills för- kvinnor som deltog i studien
lossningen var avslutad. kunde tänka sig att använda

akupunktur vid en eventuell
kommande förlossning.
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Sökschema över använda databaser. Tabell 1-4.

Tabell 1.

Amed Antal träffar Urval 1 Urval 2

1 Acupuncture 5582

2 Delivery 5800

3 Pain 11851

4 1 AND 2 AND 3 10 2 2

5 Childbirth 81

6 1 AND 3 AND 5 5 1 0

7 Labour 168

8 1 AND 3 AND 7 10 2 1

9 Pregnancy 818

10 Nausea 290

11 1 AND 9 AND 10 13 1 0

12 Obstetrics 49

13 1 AND 12 7 0

Tabell 2.

Cochrane Library    Antal träffar Urval 1 Urval 2

1 Labour (MeSH) 1036

2 Pain (MeSH) 14365

3 Acupuncture (MeSH) 186

4 1 AND 3 1 1 0

5 Nausea (MeSH) 2338

6 3 AND 5 7 5 0

7 Pregnancy (MeSH) 8361

8 3 AND 7 4 0
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Tabell 3.

Cinahl Antal träffar Urval 1 Urval 2

1 Acupuncture 2214

2 Labour 3471

3 Delivery 26859

4 Childbirth 7202

5 1 AND 2 42

6 1 AND 3 89

7 1 AND 4 53

8 Pain 38013

9 1 AND 2 AND 8 27 0

10 1 AND 3 AND 8 51 0

11 1 AND 4 AND 8 31 0

12 Pregnancy 31093

13 1 AND 12 149

14 Nausea 2385

15 1 AND 12 AND 14 47 0

16 Hyperemesis 124

17 1 AND 16 9 0

18 1 AND 12 AND 16 9 0

Tabell 4.

PubMed Antal träffar Urval 1 Urval 2

1 Acupuncture 8258

2 Labour

3 1 AND 2 82

4 Pain

5 1 AND 2 AND 4 27 2 2

6 Nausea 24052

7 1 AND 6 143
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8 Pregnancy 480446

9 1 AND 8 312

10 1 AND 6 AND 8 32 6 3

11 Hyperemesis 851

12 1 AND 11 14 1 0
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