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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Ångest och depression är vanligt förekommande bland patienter inskrivna i psykiatrisk 

öppenvård. Öronakupunktur är en alternativ behandlingsform som visat sig lindra ångest och depression 

enligt flera tidigare utförda studier. 

Syfte: Utvärdering av öronakupunktur som gruppbehandling vid ångest och depression 

Metod: En psykiatrisk öppenvårdsmottagning har erbjudit gruppbehandlingar med öronakupunktur mot 

ångest och depression under 5 veckor. Deltagarna har svarat på självskattningsskalorna Montgomery 

Åsberg Depression Rating Scale, Beck Anxiety Inventory och Sheehans funktionskala före respektive 

efter behandlingsperioden. Material är insamlat mellan 2008-2012, vilket har analyserats med hjälp av 

SPSS. 

Resultat: Data från 31 patienter inkluderades i studien. Efter behandling visades en signifikant skillnad 

med en sänkning av medelvärdena i de tre olika skalorna.  

Slutsats: Utifrån denna studie är det svårt att dra några slutsatser angående öronakupunkturens effekt. 

Mer studier inom området är önskvärt. 

Nyckelord: Acupuncture, anxiety, auricular acupuncture, depression, psychiatric. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Anxiety and depression are common among patients enrolled in psychiatric outpatient 

care. Ear Acupuncture is an alternative form of treatment that has been shown to relieve anxiety and 

depression in previous studies. 

Aim: To evaluate ear acupuncture as a group treatment for depression and anxiety 

Method: A psychiatric outpatient clinic has been offering group treatments with ear acupuncture for 

anxiety and depression for 5 weeks. Participants of the study have answered self-rating scales 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, Beck Anxiety Inventory and Sheehan Disability scale 

before and after the treatment period. Material was collected in the period 2008-2012 and has been 

analyzed in SPSS. 

Results: Data from 31 patients were included in the study. The results from the study showed a 

significant difference, between the measurements before and after treatment, with a reduction of the 

average values in the three different scales.  

Summary: From this study, it is difficult to draw any conclusions about the effect of ear acupuncture. 

More studies in this area is needed to be able to draw any conclusions. 

Keywords: Acupuncture, anxiety, auricular acupuncture, depression, psychiatric. 
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1. INTRODUKTION  

Sedan 1980 har akupunktur blivit vanligare i Sverige och man ser även en ökad användning av 

akupunktur inom traditionell hälso- och sjukvård. Det används exempelvis vid 

förlossningskliniker, vårdcentraler, mottagningar och även på behandlingshem för personer med 

beroendeproblematik. Sedan 1970-talet har forskning skett inom området akupunktur (Landgren, 

2004). 

 

All form av akupunktur räknas in under komplementär och alternativ medicin och kallas 

Complementary and Alternative Medicine (CAM) i internationella sammanhang. Enligt WHO är 

det viktigt att hitta samverkan mellan traditionell- och komplementärmedicin (CAM) i nationella 

hälsovårdssystem med fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet (WHO, 2000). Den författning 

som reglerade användning av akupunktur som behandlingsform till patienter med 

smärtproblematik godkändes 1982 av Socialstyrelsen. Detta ändrades 1993, när det framkom att 

akupunktur även ger effekt inom andra områden än smärta, vilket ledde till att författningen 

upphörde att gälla. Därmed jämställdes akupunktur med annan sjukvårdande behandling 

(Landgren, 2004) och eftersom hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete enligt 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 kap. 6, §1) kan 

legitimerad sjukvårdspersonal numera använda akupunktur som behandlingsmetod inom de 

områden där akupunktur visat sig ha effekt enligt evidensbaserad forskning. Legitimerad 

vårdpersonal bör hålla sig uppdaterad angående den forskning som pågår inom området och 

anpassa vård och behandling efter det forskningsresultat som presenteras (Landgren, 2004).  

 

1.1 Vad är öronakupunktur 

Öronakupunktur har utövats i Kina i 2000 år för att diagnostisera, förebygga och behandla 

sjukdomar (Landgren, 2004). Det finns fynd från stenåldern som visar att vassa stenar och andra 

föremål har använts på liknande sätt som akupunkturnålar används idag (Gori & Firenzuoli, 

2007). Enligt alternativ medicin har varje kroppsdel och organ en motsvarande reflexpunkt i örat. 

Dessa punkter används både för att ställa diagnos och behandla. Stimulans sker genom att en 

akupunkturnål, långtidsnål eller kulplåster sätts in i örat på den punkt som ska stimuleras. 

Akupunkturnålen används under kortare tid och långtidsnålen och kulplåstret kan sitta kvar i örat 

under flera dygn (Landgren, 2004). 
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Dr Paul Nogier anses vara den moderna akupunkturens fader. Det är från 

honom begreppet homunculus, det inverterade fostret örat, kommer (se 

figur 1). Nogier utformade efter sin upptäckt en karta över örats olika 

reflexpunkter som representerar olika delar i kroppen. Utifrån Nogiers 

iakttagelse utfördes en studie i USA där läkare genom att studera punkter 

i örat kunde få fram diagnoser som hade 75 % överensstämmelse med 

den medicinska diagnosen. Därmed stärktes teorin om att en 

kartläggning av kroppen är representerad i ytterörat (Gori & Firenzuoli, 

2007). 

               

Trots att både patienter och personal upplever öronakupunktur positivt som behandlingsmetod, är 

forskningen begränsad om hur mekanismen bakom öronakupunktur fungerar (Black, Carey, 

Webber, Neisg & Gilbert, 2011) 

  

1.2 Patienter med ångest/depression 

Olika situationer i livet kan orsaka ångestkänslor hos individen, dessa känslor är oftast 

övergående. Om ångesten fortgår samt blir så påtaglig att den påverkar det dagliga livet och ger 

upphov till lidande och funktionsnedsättningar för individen, kallas det ångestsyndrom. 

Ångestsyndrom är vanligt och cirka var fjärde person drabbas (Läkartidningen, 2011). Individens 

förmåga att arbeta upphör och denne behöver ofta en långvarig behandling i form av läkemedel 

och psykoterapi. Detta leder till att även samhället påverkas då kostnaderna blir höga (Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering, 2005). Depression är vanligt förekommande i samhället. 

Risken att drabbas av depression är hos män 20 % och hos kvinnor 40 %. Depression och ångest 

förekommer ofta samtidigt då det påverkar varandra (Allgulander, 2008). Patienter med ångest 

och depressionssjukdomar får ofta behandling inom öppenvårdspsykiatrin. Som sjuksköterska 

inom öppenvårdspsykiatrisk mottagning är en viktig uppgift att lindra symtom och förbättra 

funktion. Ofta sker detta genom stödjande samtal, information och undervisning men även andra 

former av mer terapiinriktade samtal och behandlingar (Björkdahl, 1999).  

 

1.3 Tidigare studier av öronakupunktur som behandling av ångest och depression 

Tidigare genomförda studier visar att öronakupunktur för att reducera ångest har effekt. Wang et 

al (2001a) genomförde en studie där friska individer delades in i tre grupper. Första gruppen fick 

öronakupunktur på Shenmen-punkten, den andra gruppen fick öronakupunktur på en 

avslappningspunkt och den sista gruppen fick öronakupunktur på en falsk punkt.  Resultatet visar 

          
Figur 1: det inverterande 

fostret i örat. 
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att öronakupunktur på avslappningspunkter kan minska ångest. Ytterligare en studie av Wang et 

al (2001b) med patienter som ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp visar liknande resultat vad 

gäller ångest. I en studie fick patienter öronakupunktur under ambulansfärd för att minska 

ångest. Författarna konstaterade att öronakupunktur förbättrar patientens helhetsintryck av 

vården (Kober et al, 2003). I en liknande studie av Mora och medarbetare (2007) studerades 

effekten av öronakupressur, vilket är tryck utan nålar på specifika punkter, för att minska ångest 

hos äldre patienter under planerad ambulansfärd. Deltagarna, alla med njurstensproblem, 

transporterades till sjukhuset för planerad dagkirurgi. Hälften av patienterna fick öronakupressur 

på en avslappningspunkt och hälften fick öronakupressur på en falsk punkt under transporten. 

Resultatet från studien visade att patienterna som fått akupressur, på avslappningspunkten blev 

mindre oroliga, förväntade sig mindre smärta samt såg mer positivt på behandlingen än de 

patienter som fick akupressur på den falska punkten (Mora et al., 2007). 

 

I en studie av Karst och medarbetare (2007) har öronakupunktur lika god effekt som Midazolam 

nässpray, lugnande medel av bensodiazepin typ, för att reducera ångest inför tandläkarbesök.  I 

studien ingick tre grupper, den första gruppen fick Midazolam nässpray och den andra gruppen 

fick öronakupunktur på ångestreducerande punkter. Den sista gruppen bestod av en 

kontrollgrupp där testpersonerna fick öronakupunktur på punkter utan dokumenterad effekt för 

att minska ångest. Kontrollgruppen fick inte samma resultat av ångestreduktion som de andra 

grupperna. En annan studie om ångest inför tandläkarbesök visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan öronakupunktur på avslappningspunkter och falska punkter. 

Patienterna i denna studie delades in i tre grupper. En grupp fick öronakupunktur på tre punkter 

som används för att behandla ångest. Den andra gruppen fick öronakupunktur på tre falska 

punkter och den sista gruppen fick ingen akupunktur. Även om ingen signifikant skillnad kunde 

påvisas mellan de två grupperna som fick akupunktur så minskade ångesten signifikant hos dessa 

grupper jämfört med gruppen som inte fick akupunktur, där ångesten istället ökade (Michalek-

Sauberer, Gusenleitner, Gleiss, Tepper & Deusch, 2012). 

 

Black och medarbetare (2011) undersökte i en studie om öronakupunktur fungerar mot ångest 

vid abstinens för droger. 101 patienter delades in i tre grupper. Grupp 1 fick 5 akupunkturnålar 

på punkter specifika för missbruk. Grupp 2 fick 5 likadana akupunkturnålar som sattes på falska 

punkter. Grupp 3 fick inga akupunkturnålar. För övrigt behandlades alla patienter i de olika 

grupperna på samma sätt. De behandlades 3 x 45 minuter i ett rum med nedtonat ljus, lugn musik 

och en kopp koffeinfritt örtte. För att bedöma graden av ångest användes State Trait Anxiety 
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Inventory, ett instrument för självrapportering angående upplevd ångest. Graden av ångest mättes 

innan och efter varje behandlingstillfälle. Det visade ingen signifikant skillnad i grad av ångest 

mellan de olika grupperna. 

 

I en studie gjord av Courbasson och medarbetare (2007) studerades effekten av öronakupunktur 

vid missbruksproblem, ångest och depression. Patienterna delades in i två grupper och alla fick 

en behandling som pågick under 21 dagar. Behandlingen bestod av grupp- och individuell terapi 

samt psykoedukativ utbildning, så som exempelvis utbildning om stresshantering, avslappning 

och självkänsla. En av grupperna fick utöver denna utbildning öronakupunktur. Resultatet visade 

att hos gruppen som fått öronakupunktur som tilläggsbehandling minskade värdena på 

självskattningsskalan Beck Anxiety Inventory (BAI) från måttlig ångest till mild ångest från före 

till efter behandlingen. Vid uppföljning efter 1 och 3 månader var nivån fortfarande på mild. Hos 

gruppen som inte hade fått öronakupunktur minskade ångest nivån från måttlig till mild men vid 

1 och 3 månaders uppföljning hade nivån ökat till måttlig igen. Det visade sig även att de som 

fått öronakupunktur kände sig mindre deprimerade och mindre ängsliga. Det är dock svårt att dra 

slutsatser av resultaten på grund av det låga antal av deltagare som fullföljde frågeformulären vid 

uppföljningen. 

 

En studie av Wang och medarbetare (2004), handlar om akupunktur för att minska ångest hos 

föräldrar till barn som ska opereras och om det därmed också kan reducera ångesten hos barnen. 

Deltagarna i gruppen var uppdelade i två grupper. Akupunkturgruppen fick akupunktur i ytterörat 

på tre punkter som tidigare har dokumenterats ha effekt på ångest. Kontrollgruppen fick också 

akupunktur på tre falska punkter i ytterörat som inte är kända för att minska ångest. I studien 

deltog 67 mödrar och barn. Nivån av ångest mättes genom en självskattningsskala och en 

psykologisk skala som mäter situationsanpassad ångest. Ångesten mättes under tre tillfällen, 

innan akupunktur, 30 minuter efter de fått akupunktur och när barnet fick anestesi. En signifikant 

skillnad uppmättes när barnet fick anestesi. Akupunkturgruppen hade då mindre ångest än 

kontrollgruppen. 

 

Wu och medarbetare (2011) visar i en studie att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

behandling med öronakupunktur eller kroppsakupunktur vid behandling mot ångest inför 

operation. Deltagarna delades in i två grupper varav den ena fick kroppsakupunktur och den 

andra fick öronakupunktur. De båda grupperna fick 2 behandlingar i veckan under 4 veckor. 

Varje behandling varade i ca 30 minuter. Studien visar ingen signifikant skillnad mellan de olika 
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behandlingarna utan båda metoderna fungerar mot ångest. Dock är öronakupunktur lättare att 

utföra och lära sig vilket gör att det är den metoden som troligtvis kommer att användas i 

framtiden enligt författarna. 

 

Ångest och depression är en stor del av sjukdomsproblematik globalt. Användning av 

akupunktur som behandlingsform mot ångest och depression ökar. Tidigare gjorda studier visar 

att biverkningarna är få (Pilkington 2010). Några biverkningar som kan förekomma är yrsel och 

värme eller en konstig känsla i det behandlade örat (Mischalek-Sauberer, 2012). Ytterligare en 

biverkning är smärta från nålarna (Mischoulon, Brill, Ameral, Fava & Yeung, 2012). Flera 

studier visar på att öronakupunktur är en kostnadseffektiv behandling, då den kräver liten mängd 

utrustning, är snabb att utföra och lätt att lära sig (Mischalek-Sauberer et al., 2012; Wu, Liang, 

Zhu, Liu & Miao, 2011; Mora et al., 2007).  

 

1.4 Problemformulering 

För att uppfylla en god vård ska den enligt Socialstyrelsen utgå från evidensbaserad praktik. Med 

det menas att vården stöds av evidensbaserad kunskap men även att den utgår ifrån individens 

unika förutsättningar (Socialstyrelsen, 2011). Att som sjuksköterska inom psykiatrin kunna 

erbjuda öronakupunktur i grupp kan ge utökade möjligheter till komplementära 

behandlingsmetoder. Vid en öppenvårdsmottagning i Mellansverige har öronakupunktur givits av 

omvårdnadspersonal till patienter med ångest och depressionsproblematik. Före och efter 

gruppbehandlingarna har patienterna fått göra självskattningar. Verksamheten har inte utvärderat 

detta. Denna studie är därmed relevant för att delvis utvärdera effekten av öronakupunktur och 

därmed säkra kvaliteten på gruppbehandlingarna (SOSFS, 2011:9). 

 

1.5 Syfte 

Syftet är att i form av ett kvalitetsarbete sammanställa resultat från självskattningsinstrument, 

besvarade av personer med ångest och depressionsproblematik som erhållit gruppbehandling 

med öronakupunktur av omvårdnadspersonal. 

 

1.6 Frågeställningar 

1. Visar patienter med ångest och depression någon förändring av sina symtom efter 

gruppbehandling med öronakupunktur?  

2. Visar patienter med ångest och depression någon förändring av sin funktion efter 

gruppbehandling med öronakupunktur? 
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2.METOD 

 

2.1 Design 

Forskningsdesign: Kvantitativ studie (Polit & Beck, 2008) 

 

2.2 Urval/undersökningsgrupp 

Data från patienterna som ingick i studien valdes utifrån ett konsekutivt urval (Polit & Beck, 

2008). 32 patienter med ångest/depressionsdiagnos som önskade deltaga i gruppbehandling med 

öronakupunktur enligt National Acupuncture Detoxification Association (NADA) tillfrågades 

under åren 2008-2012.  NADA används internationellt där fem nålar sätts in i ytterörat på 

specifika NADA punkter (NADA/Sverige, 2012). Patienter med aktuell graviditet eller aktuella 

psykotiska symtom exkluderades. Patienterna var mellan 29-73 år varav 7 var män och 25 var 

kvinnor. Patienterna hade alla en pågående kontakt inom den psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen. 1 patient lämnade ej in samtliga skalor och räknas därmed som 

bortfall.   

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett av två skötare på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. De 

mätinstrument som har använts är de redan utformade självskattningsskalorna Montgomery 

Åsberg Depression Rating Scale, (MADRS), Beck Anxiety Inventory, (BAI) och (Sheehans 

Funktionsskala). MADRS innehåller nio frågor med olika påståenden för att bedöma psykiska 

besvär. Graden av depression mäts i poäng, 0-54, där en högre poäng visar på depression. BAI är 

en skala med 21 påståenden som bedömer graden av ångest, resultatet ger en poäng mellan 0-63. 

Sheehans Funktionsskala gör en bedömning av funktionen, funktionsnivån ger en poäng mellan 

0-30 på funktionsskalan, i det dagliga livet avseende arbete/skola, socialt liv och 

familjeliv/ansvar i hemmet. De variabler som skall mätas är symtom av ångest, depression och 

funktionsnivå. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen har på försök erbjudit öronakupunktur med NADA i 

grupp för patienter som lider av ångest och depression mellan åren 2008-2012.  Fyra deltagare 

per grupp träffades två gånger i veckan under en femveckors period, där de fick behandling på 

fem punkter i örat enligt modellen för NADA. Varje behandlingstillfälle tog 45 minuter. Under 

behandlingen med öronakupunktur fick de patienter som önskade varma vetekuddar på axlarna. 
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Innan första behandlingstillfället har patienterna fyllt i de ovannämnda självskattningsskalorna 

samt en andra gång efter den sista behandlingen. Patienterna fick skriftlig och muntlig 

information innan behandlingen startade. Studien är godkänd av verksamhetschef och all data 

avidentifierades innan det analyserades. 

 

 

2.5 Datanalys:  

Statistical packages for the social sciensis (SPSS) användes för att analyser och bearbeta data 

(Polit & Beck, 2008). 

 

2.6 Etiska överväganden 

Detta arbete är ett kvalitetsarbete för att utvärdera en gruppbehandling som ges på en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning. Deltagarna i studien har informerats och gett sitt samtycke till att 

frågeformulären samt att insamlad data sparas och analyseras. Deltagarna har haft möjlighet att 

när som helst avbryta sitt deltagande i studien (Codex, 2012). För att den enskilde individen ska 

förbli anonym är materialet kodat utav personal på öppenvårdsmottagningen. Journalgranskning 

har således inte utförts av författarna till arbetet. 

 

3. RESULTAT 

31 patienter svarade på enkäterna, MADRS, BAI och Sheehans Funktionsskala, före respektive 

efter behandling. Förändringen av medelvärdet före och efter i alla skalor presenteras i figur 1. 

Resterande resultat presenteras enskilt under respektive skattningsskalor. 

 
 

Figur 2 Medelvärde före och efter behandling med öronakupunktur. 
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3.1 Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – MADRS 

Medelvärdet i gruppen var före behandling 23,32 samt efter behandlingen 19,00, se figur 2. 

Medelvärdet sänktes med 4,323, vilket ger en signifikant skillnad med p-värde på <0,001 och en 

standardavvikelse på 5,969. 

 

Utav de nio frågorna i enkäten finns det en signifikant skillnad mellan före och efter behandling i 

sju av frågorna, se tabell 1. Frågan angående patientens sinnestämning, där upplevelsen av glädje 

och nedstämdhet mäts, visar ingen signifikant skillnad. Detta gäller även frågorna angående 

koncentrationsförmåga. Hög signifikansnivå finns i frågorna angående matlust, oroskänslor och 

initiativförmåga. 11 stycken patienter upplever en förbättring angående matlust medan ingen av 

de tillfrågade upplever någon försämring. I frågan angående oroskänslor svarade 15 stycken av 

dem upplevde en förbättring, dock angav 2 stycken en känsla av försämring. Initiativförmågan 

förbättrades hos 16 av patienterna, medan 4 stycken upplevde en försämring. Totalpoängen hos 

24 av patienterna i gruppen har minskat se figur 3. 

 

Tabell 1 MADRS frågor, jämförelse mellan före och efter behandling 

 Sinnesstäm. Oroskänsl. Sömn Matlust Koncentrations

- förmåga 

Initiativ-

förmåga 

Känslomässigt 

engagemang 

Pessimism Livslust 

p-

värde 

0,061 0,006 0,044 0,002 0,094 0,006 0,033 0,015 0,044 
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Figur 3 MADRS. Individuell totalpoäng på depressionsskalan före respektive efter behandling med öronakupunktur. 

 

3.2 Beck Anxiety Inventory – BAI 

Innan behandlingen med öronakupunktur låg medelvärdet på 20,61 och efter låg medelvärdet på 

17,68, se figur 1, vilket gav en sänkning med 2,935. P-värde 0,01 visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan mätningen före och efter behandling. Standardavvikelsen är 5,938.  

Hos 21 av patienterna har graden av ångest minskat efter behandling med öronakupunktur, se 

figur 4. 

 

Av de 21 ångestsymtom (se bilaga 1) som bedöms i enkäten finns det en hög signifikansnivå på 

fem av symtomen. Dessa symtom är ”inte kunna slappna av” (p-värde = 0,019), ”skräckslagen” 

(p-värde = 0,052), ”nervös” (p-värde = 0,003) ”skakig” (p-värde = 0,033) och ”svimfärdig” (p-

värde = 0,021). 
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Figur 4 BAI. Individuell totalpoäng på ångestskalan före respektive efter behandling med öronakupunktur. 

 

 

3.3 Sheehans Funktionsskala 

 

Patientens funktion i arbetet/skolan, det sociala livet och familjeliv/ansvar i hemmet behandlas i 

enkäten, funktionsnivån ger en poäng 0-30. 24 av 31 svarade på frågan angående arbete/skola, 29 

personer svarade på frågorna om det sociala livet samt familjeliv/ansvar i hemmet.  

 

Medelvärdet sänktes med 2,065 i patientgruppen, från 18,84 innan behandlingen med 

öronakupunktur till 16,77 efter behandlingen, se figur 1. Skillnaden före och efter behandling är 

signifikant med p-värde 0,023 och en standardavvikelse på 4,788. 18 av patienterna redovisar en 

lägre totalpoäng på Sheehans funktionsskala efter behandling med öronakupunktur. I båda 

mätningarna påvisas ett individuellt högsta värde på 30 samt minsta värde på 0, se figur 5. 

 

Resultatet visar en signifikant skillnad gällande det sociala livet och familjelivet/ansvar i 

hemmet, se tabell 2. Angående det sociala livet upplever 17 individer en förbättring efter 

behandling med öronakupunktur, medan fyra individer rapporterade en försämring. 14 personer 

redovisade en förbättring av funktionen i familjeliv/ansvar i hemmet och fyra personer upplevde 

en försämring. 
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Tabell 2 Sheehans Funktionsskala, jämförelse mellan före och efter behandling 

 Arbete/Skola Socialt liv Familj/Ansvar i 

hemmet 

p-värde 0,424 0,009 0,027 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 5 Sheehans funktionsskala. Individuell totalpoäng på individens funktionsförmåga före respektive efter 

behandling med öronakupunktur. 

 

 

4. DISKUSSION 

Tidigare studier visar att ångest går att lindra genom behandling med öronakupunktur (Wang et 

al., 2001a; Wang et al., 2001b). Den utförda studien visar liknande resultat. En signifikant 

skillnad finns gällande mätningar med BAI före och efter behandlingen med öronakupunktur, där 

den upplevda ångesten i patientgruppen har reducerats. Även MADRS och Sheehans 

Funktionsskala visar en signifikant förbättring i graden av depression och funktion hos 

patienterna. 

 

Många i samhället lider av ångest och depression, vilket även leder till höga kostnader för 

samhället (SBU, 2005). Fler studier inom området kan ge möjligheter att hitta nya 

behandlingsmetoder för att minska individens lidande och därmed även samhällets kostnader. 
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Kostnaderna för samhället på grund av ångest och depression hos medborgare är höga på grund 

av behandling med bland annat psykoterapi och läkemedel (SBU, 2005). Alternativa 

behandlingsmetoder är därför av stor vikt att finna för att minska dessa kostnader. 

Öronakupunktur är förutom kostnadseffektivt även relativt fritt från biverkningar (Pilkington, 

2010). Fler studier inom området skulle kunna leda till högre evidens och en större acceptans för 

behandlingsformen. Att i framtiden kunna erbjuda denna patientgrupp, som ofta behandlas med 

läkemedel med biverkningar och risk för beroende, en alternativ behandlingsform utan större 

biverkningar kan leda till en förbättring både på individ- och samhällsnivå. Kostnaderna för 

samhället och för individen kan minska samt minimera biverkningarna som kan ge obehag för 

individen. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av MADRS visar på en signifikant skillnad före och efter behandling med 

öronakupunktur. Sex av nio områden visar en signifikant förbättring. Detta tyder på att 

behandlingen som en helhet har gett ett positivt resultat. Oroskänslorna har dämpats, matlusten 

och initiativförmåga har ökat. I studien av Wang och medarbetare (2004) redovisas liknande 

resultat angående oroskänslorna. Mödrar till barn som ska opereras som fått öronakupunktur 

hade en lägre grad av oro vid sövning av barnet än kontrollgruppen. 

 

Resultatet från analysen av BAI som mäter graden av ångest, visar även den en signifikant 

skillnad i det sammanlagda poängen. Däremot är det bara fem av de 21 ångestsymtomen som har 

en hög signifikansnivå. Resultatets validitet kan därför diskuteras och kritiskt granskas. En 

förbättring i fem av symtomen bör ses som ett positivt resultat. Dock är det 16 symtom som inte 

har förbättrats, vilket kan ses som negativt. Eftersom behandlingen pågick under en kort period 

med endast tio behandlingstillfällen, kan det vara en orsak till att ett positivt resultat inte kunde 

ses i resterande ångestsymtom. En längre behandlingsperiod skulle eventuellt kunna medföra att 

fler ångestsymtom förbättras. Utifrån den utförda studiens resultat kan BAI som mätinstrument 

diskuteras. Även om resultatet visar en signifikant skillnad kan inga slutsatser dras eftersom 

stora skillnader förekommer mellan de olika symtomen på skalan och bör därför analyseras 

separat. 

 

Sheehans Funktionsskala, vilken mäter funktionen i arbete/skola, det sociala livet och 

familjeliv/ansvar i hemmet, visar även den en signifikant skillnad före och efter behandling med 

öronakupunktur. Även här kan resultatets validitet diskuteras. I två av de tre frågorna var det en 
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signifikant skillnad. I frågan angående arbete/skola ses ingen signifikant skillnad, vilket skulle 

kunna bero på att bara 24 av 31 patienter besvarade frågan. Ingen av de tre områdena som är 

behandlade i enkäten är besvarade av alla 31 patienterna. Det kan tyda på att enkäten är svår att 

förstå. Eftersom att deltagarna är få är de obesvarade delarna av betydelse när resultatet 

analyseras. Bättre information om enkäten innan studien påbörjas kan ge högre svarsfrekvens 

och därmed ett säkrare resultat. 

 

Akupunktur är kostnadseffektivt och kräver minimal utrustning, är snabb att utföra samt kan leda 

till minskade kostnader för hälso- och sjukvården (Mora et al., 2007). I den utförda studien 

behandlas fyra patienter under 45 minuter per gång utav en sjuksköterska, vilket är både tids- 

och kostnadseffektivt. Möjligtvis skulle akupressur vara ett alternativ till akupunktur, vilket 

också kan utföras av akupressurutbildad vårdpersonal vilket kan vara till fördel för de patienter 

som har en rädsla för nålar och stick.  

 

Flera av de ovan redovisade studierna använde en kontrollgrupp som fick öronakupunktur på 

falska punkter. Olika resultat redovisas angående dessa falska punkter, i flertalet studier ger 

öronakupunktur på avslappningspunkter en viss förbättring, dock är denna skillnad inte 

signifikant jämfört med kontrollgruppen som fick öronakupunktur på falska punkter (Mora et al., 

2007; Karst et al., 2007; Michalek-Sauberer et al., 2012). Wang och medarbetare (2004) visar 

däremot en signifikant skillnad på nivån av ångest mellan de som fick öronakupunktur på falska 

punkter och de som fick på avslappningspunkter. Michalek-Sauberer och medarbetare (2012) 

redovisar å andra sidan att det finns en signifikant skillnad mellan de som fått öronakupunktur på 

kända avslappningspunkter respektive falska punkter och de som inte fått någon akupunktur. De 

punkter som används som falska i de tidigare studierna skulle kunna ha en viss avslappnande 

effekt som inte tidigare finns dokumenterad. Detta kan vara orsaken till att även 

kontrollgrupperna som har fått öronakupunktur på falska punkter visar ett positivt resultat. 

 

Andra faktorer så som musik, dämpat ljus och något varmt att dricka kan också påverka 

resultatet vid behandling med öronakupunktur (Black et al., 2011). I de flesta studier rörande 

öronakupunktur används inte enbart öronakupunktur, utan någon kringliggande faktor används 

också. Det kan vara en orsak till att signifikanta skillnader mellan de olika grupperna inte 

påvisas, vilket ses i studien av Black och medarbetare (2011). 
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4.2 Metoddiskussion 

 

I den utförda studien ingick ingen kontrollgrupp, utan alla deltagare fick samma behandling. 

Därför kan det vara svårt att dra någon slutsats om det är på grund av behandling med 

öronakupunktur som medförde att graden av ångest och depression har minskat eller om det 

beror på andra faktorer. De patienter som ville ha fick också, förutom öronakupunktur, även 

varma vetekuddar. Hur många som använde vetekuddar under behandlingen med 

öronakupunktur finns inte dokumenterat, vilket bör finnas i åtanke när resultatet granskas. Om 

resultatet beror på öronakupunkturen, användande av varma vetekuddar eller en kombination av 

dessa två, är svårt att avgöra. Behandlingarna utförde också i grupp vilket kan ha påverkat 

patienterna olika. För en del av patienterna kan det eventuellt ha givit en lugnande effekt, medan 

andra kan ha påverkats negativt av gruppbehandlingarna. Ytterligare en faktor som kan spela in 

är det bemötande som patienterna får av den som utför behandlingen. Om akupunktören är 

mycket engagerad och övertygande kan det överföras till patienterna och ge en eventuell 

placeboeffekt. Samtidigt så är ett gott bemötande en del av behandlingen. Ett dåligt bemötande 

kan möjligtvis ge motsatt effekt och påverka resultatet negativt. Även patientens inställning 

skulle kunna påverka resultatet, om patienten är positivt inställd och tror på behandlingsformen 

skulle det kunna påverka patientens upplevelse ytterligare och ge ett mer positivt resultat än hos 

de patienter som är skeptiska till öronakupunktur. Det kan därför vara svårt att jämföra olika 

studier inom området på grund av att studierna använder varierande behandlingssätt, med olika 

akupunktörer och kringliggande faktorer samt individuell- eller gruppbehandling. 

 

Ytterligare faktorer som kan påverka resultatet är annan pågående behandling, exempelvis 

läkemedelsbehandling eller samtalsterapi. I det insamlade materialet finns ingen information 

angående övrig behandling.  

 

4.3 Slutsats 

Utifrån denna studie går det inte att dra en slutsats angående öronakupunkturens effekt som 

behandling vid ångest och depression. I det insamlade materialet redovisas inte tillräckligt med 

information så som annan pågående behandling, vad som hände i rummet under 

behandlingstiden eller vetekuddens påverkan. Avsaknad av kontrollgrupp gör att resultatet inte 

får en lika hög trovärdighet. Nya studier med kontrollgrupper och få omkringliggande faktorer 

bör utföras för att med säkerhet kunna fastställa att det är öronakupunktur som ger effekt. 
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Bilaga 1. Beck Anxiety Inventory 

 
Symtom Signifikansnivå, p-värde 

Domningar stickningar 0,366 

Värmekänsla 0,206 

Skakningar i benen 0,480 

Inte kunna slappna av 0,019 

Rädsla att det värsta ska hända 0,251 

Yrsel eller virrighet 0,384 

Hjärtat slår hårt eller snabbt 0,134 

Ostadighet 0,593 

Skräckslagen 0,052 

Nervös 0,003 

Kvävningskänslor 0,180 

Händerna skakar 0,317 

Skakig 0,033 

Rädd att tappa kontrollen 0,854 

Svårighet att andas 0,480 

Rädsla att dö 0,739 

Rädd 0,796 

Dålig matsmältning eller obehag i magen 0,268 

Svimfärdig 0,021 

Rodnad 0,480 

Svettning, ej beroende på värme 1,000 

 

 

 


