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REFERAT

Av Hanne Aanensen

Øst møter vest
Internasjonalt dagseminar om forskning på akupunktur og tradisjonell østasiatisk medisin

Fredag 18. januar var Litteraturhuset i Oslo samlingssted for flere ledende forskere  
og fagutøvere innen tradisjonell kinesisk medisin. Seminaret Øst møter Vest ble arrangert  

av Norges Helsehøyskole Campus Kristiania i samarbeid med Akupunkturforeningen.

En rekke ledende forskere og fageksperter fra usa, Storbri-
tannia, Australia og Norge var invitert til Oslo for blant 
annet å presentere forskning på effekten av akupunktur-
behandling for en rekke lidelser, og gode strategier for 
fremtidens forskning. Tema for dagen var:
•	 Hva viser ny forskning om effekten av akupunktur- 
 behandling?
•	 Hva sier forskning om taijiquan?
•	 Hva er viktige behov og metodiske utfordringer  
 innen forskning på akupunktur og annen tradi- 
 sjonell østasiatisk medisin? Hva er en god strategi  
 for framtidens forskning?
•	 Hva skjer internasjonalt i forhold til autorisasjon,  
 regulering og arbeid med standardisering?

Akupunktur er en gammel behandlingsform, men som 
vestlig medisinsk vitenskapelig disiplin er den ung. Det 
har vært mange utfordringer i møtet mellom moderne 
medisinsk vitenskapelig forskningsmetodikk og klinisk 
akupunktur i vest de siste 20–30 årene. 

Den rådende skepsisen til akupunktur skyldes delvis at 
mange studier ikke kan tillegges vitenskapelig troverdig-
het på grunn av svakheter ved design og metode, og den 
skyldes delvis at kinesisk medisinsk filosofi er vanskelig å 
forstå og akseptere fordi den er veldig forskjellig fra den 
naturvitenskapelige tankegang. 

Hva bør man fokusere på i fremtiden for å avansere 
tkm-feltet og hva er viktige behov og mål for fremtidig 
forskning på akupunktur? Dette var noen av spørsmålene 
som ble belyst gjennom flere av seminarets presentasjoner.

Introduksjon
Terje Alræk, førsteamanuensis ved Norges Helsehøyskole 
– Campus Kristiania åpnet seminaret og introduserte høy-
skolens dekan Ole Petter Hjelle og Cecilie Brewer, leder i 
Akupunkturforeningen. Brewer ga en kort historikk om 

Akupunkturforeningens utvikling i Norge fra 70-tallet 
og frem til i dag. Hun presenterte arbeidet som har vært 
gjort og den pågående prosessen for autorisasjon, hvor 
pasientsikkerhet er målet via krav om adekvat utdanning, 
og hun informerte om hvor situasjonen står i dag.

Steven Birch, førsteamanuensis ved Norges Helse-
høyskole – Campus Kristiania og Mark Bovey, leder ved 
Acupuncture Research Resource Centre, BAcC, London, 
ble videre presentert. Birch fortalte at Bovey, Alræk og 
ham selv allerede for 10 år siden hadde startet samtaler 
om behovet for et slikt seminar som nå ble arrangert, og 
at de var svært fornøyd med at det omsider var blitt en 
realitet. Bovey informerte om workshopen som hadde 
pågått de fire forestående dagene med inviterte forskere 
og fageksperter. Dette arbeidet ble presentert mer detaljert 
senere på dagen.
 
Akupunkturforskning og dokumentasjon
De neste tre presentasjonene omhandlet akupunkturforsk- 
ning og dokumentasjon og var følgende: 
•	 Hugh MacPherson, PhD: Acupuncture for chronic  
 pain: an individual patient data meta-analysis
•	 Lixing Lao, PhD: Evaluating the effects of acupunc- 
 ture on knee osteoarthritis – a stepwise approach to  
 research 
•	 Sarah Price, PhD cand: Traditional acupuncture  
 (ta) as supportive care for women with early breast  
 cancer (ebc) – what were the perceived benefits and  
 what did practitioners aim to achieve? 

Placebo eller virkelig effekt?
Hugh MacPherson holdt en svært interessant presen-
tasjon av forskning på kroniske smertetilstander. Selv 
om akupunktur er mye brukt for kroniske smerter, er 
det fortsatt uenighet om dens effekt. Er akupunktur 
bedre enn sham-akupunktur? Er akupunktur bedre enn 
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standard behandling? Det er viktig 
å finne svarene på disse spørsmålene 
mener MacPherson. Mange spør også 
spørsmål om akupunktur virker. Er det 
placebo eller ikke? 

I september i fjor ble det publisert 
en studie på bruken av akupunktur for 
kroniske smerter i det prestisjetunge 
Archives of Internal Medicine. Studiet 
ble ledet av Dr. Andrew Vicker og ses 
på som et svært viktig arbeid som pre-
senterer en av de sterkeste analysene 
hittil, om akupunktur bare er placebo 
eller ikke. MacPherson som selv er en 
av forfatterne av studien presenterte 
studiens hovedfunn. 

Studiet involverte et stort antall – 
18.000 pasienter med kroniske smer-
ter var inkludert i en enkel database 
med statistisk styrke til å etablere 
noen klare konklusjoner. Pasientene 
var involvert i 29 akupunkturstudier 
for smertetilstander som inkluderte 
korsrygg- og nakkesmerter, osteoart-
ritt, hodepine og migrene. 

Funnene viste at akupunktur var 
statistisk overlegen både sham-kon-

troll og ingen akupunktur (standard 
behandling), for alle smertetypene 
som ble undersøkt. Alle med p (sann-
synlighet) verdier mindre enn 0.001. 
Én sjanse av tjue (p-verdi 0.05) er alt 
det som behøves for å etablere statis-
tisk signifikans. Studien viser dermed 
det beste beviset hittil at akupunktur 
er mer effektivt enn placebo.

Til tross for disse positive resulta-
tene har det vært en del kritikk rettet 
mot denne studien, forklarte Mac- 
Pherson. Kritikken går blant annet på 
at akupunktur ble funnet å være av 
liten nytte. Dette er i strid med hva 
studien viser, nemlig at akupunktur 
gjorde det bedre enn sham-akupunk-

tur så vel som standard behandling, 
med svært betydelige forskjeller. 

Andre har stilt spørsmål ved om 
effekten av akupunktur er så god at 
det er verdt å bruke klinisk. Profes-
sor David Colquhoun ved University 
College London har tidligere uttalt 
at det har ingenting å bety om aku-
punktur er bedre enn sham. Det som 
virkelig betyr noe er at Vickers et al 
viser at forskjellen er altfor liten til å 
være av klinisk interesse. MacPherson 
mener at Colquhoun foretrekker å 
ignorere det ubehagelige faktum at 
Vickers-studien er langt den mest 
robuste meta-analysen av akupunk-
turstudier til dags dato, og at det 
bare inkluderer høykvalitetstudier. 
Colquhoun, som har bakgrunn som 
farmakolog, unnlater også å erkjenne 
at svært lik effektstørrelse er fun-
net når man sammenligner nasaids 
med placebo. F.eks fant Zhang et al 
(2007) en effektstørrelse på 0.23 da 
de sammenliknet nasaids med pla-
cebo, som er akkurat den samme 
forskjellen som Vickers et al fant da 

de sammenliknet akupunktur med 
sham for korsrygg- og nakkesmerter. 
MacPherson forteller at det er foruro-
ligende sikkerhetsaspekter med vanlig 
brukte farmakologiske behandlinger 
for muskelsmerter, spesielt i tilfelle 
av nasaids som ibuprofen og dik-
lofenak. Tramér et al (2000) har 
anslått at 1 av 1200 pasienter som 
tar nasaids i minst to måneder vil 
dø av gastroduodenale komplikasjo-
ner på grunn av medikamentet, og 
ekstrapolerer dette til rundt 2.000 
dødsfall årlig i Storbritannia alene. 
I kontrast til dette tyder bevisene på 
at bivirkninger fra akupunktur er 
sjeldne.

MacPherson fortalte at de nye 
bevisene tyder på at akupunktur gir 
en effektiv og sikker intervensjon 
for kroniske smerter. Argumentet fra 
skeptikere om at akupunktur ikke er 
mer enn placebo kan nå bli motbevist 
med det beste beviset hittil fra Vickers 
et al´s studie. 

Når man sammenligner med pla-
cebo utkonkurrerer ikke nasaids, den 
vanligste farmakologisk intervensjon 
for kroniske smerter, akupunktur i 
denne forbindelse.

For smerter og plager forbundet 
med kroniske smerter er det ingen 
magiske «kurer». De spesifikke tera-
peutiske effektene av behandlinger 
for kroniske smerter, leddgikt og 
alderdom er trolig alltid liten. Den 
kliniske relevante sammenligningen 
er hvorvidt akupunktur bør gis som 
et tillegg til vanlig behandling. Og 
i denne sammenhengen er bevis nå 
utvetydig, nemlig at akupunktur kan 
betraktes som en effektiv og trygg 
behandling for kroniske smerter, 
avsluttet MacPherson.

Akupunktur for slitasjegikt 
Konvensjonell behandling for slita-
sjegikt (osteoartritt), den vanligste 
formen for leddgikt, er assosiert med 
ubehagelige bivirkninger og er ofte 
ineffektiv. Akupunktur og tradisjo-
nell kinesisk medisin (tkm) har vært 
brukt i tusenvis av år i behandling av 
smerter og andre dysfunksjoner. De 
vitenskapelige bevisene på effekten 
er tvetydige, og å tilpasse seg den 
vestlige biomedisinske modellen for 
å vurdere dem er en stor utfordring. 
Ved å anvende en systematisk, steg-
for-steg tilnærming, har et forsker-
team ved University of Maryland 
nøye vurdere effekten av akupunktur 

Mark Bovey  Hugh MacPherson Terje Alræk
Foto: Eli Ragnhild Bjørneby
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for slitasjegikt i løpet av de siste 10 
årene. Deres vellykkede erfaringer 
kan være en nyttig modell for frem-
tidig akupunktur og tkm-forskning. 
Disse erfaringene ble presentert på 
dagens seminar av professor Lixing 
Lao ved University of Maryland.

Akupunktur som støttebehandling 
for brystkreftpasienter
Kvinner med tidlig brystkreftdiagnose 
og som mottar kjemoterapi opplever 
en rekke symptomer og bivirkninger, 
noen varer lenge etter at behandlingen 
er avsluttet. PhD-kandidaten Sarha 
Price har utforsket hvilke behov og 
bekymringer kvinnene har og hvor-
dan de opplever effekt av akupunk-
turbehandling under kjemoterapi. 

Ytterligere innsikt ble også innhen-
tet fra utøverne som behandlet dem. 
Dette var en kvalitativ intervensjons-
studie, hvor 14 kvinner med nylig 
diagnostisert brystkreft ble rekruttert 
via onkolog. Kvinnene ble tilbudt 
ti behandlinger med akupunktur. 
Intervjuene ble gjennomført før kje-
moterapi, under og ca. seks måneder 
etterpå. Intervjuer med to utøvere av 
akupunktur ble gjennomført før og 
etter at de behandlet deltakerne. 

Hva er viktig for pasienten? Hva 
forsøker utøvere å oppnå? Hva er 
målet med behandlingen? Den vik-
tigste fordelen kvinnene beskrev var 
en følelse av at akupunktur hjalp 
dem å takle kjemoterapien. Denne 
følelsen av mestring var en kombina-
sjon av umiddelbar nytte og lindring 
av symptomer og kvinnene fant den 
terapeutiske relasjonen veldig støt-
tende. Responsen var at «det ville ha 

vært vanskelig å håndtere uten aku-
punktur». Konklusjonen i studien er 
at disse pasientene trenger en støt-
tende intervensjon, at akupunktur 
gjør det mulig for dem å takle situa-
sjonen og gir dem et bredt spekter av 
emosjonelle og fysiske forbedringer.  

Konklusjon fra forskningsworkshop 
om tradisjonell kinesisk akupunktur 
Terje Alræk, Stephen Birch og Mark 
Bovey presenterte resultatene fra 
workshopen de holdt i dagene før 
seminaret. Diskusjonene involverte 
mange viktige problemstillinger, blant 
annet om akupunktur er en effektiv 
behandling og om mulige fysiologiske 
virkningsmekanismer. 

Mye forskning er gjort på aku-

punktur frem til dags dato. Det meste 
av forskningen er gjort for å teste 
hvor effektivt akupunktur er i kli-
niske studier og utforske fysiologiske 
responser på nåling, for å forsøke å 
kartlegge de mekanismene som gjør at 
akupunktur muligens fungerer. Det er 
blitt gjort fremgang på begge disse to 
områdene, slik at vi har bevis for en 
rekke medisinske problemer der aku-
punktur synes å være effektiv og hvor 
akseptable mekanismer som gjør at 
akupunktur kan fungere har blitt vist. 
Man vet ikke hva alle mekanismene 
er, men dette er noe forskerne håper 
kan bli klarere i fremtiden.

Ifølge Birch er et av hovedproble-
mene for feltet tkm og andre tradi-
sjonelle former for akupunktur at de 
fleste kliniske og fysiologiske studier 
ikke undersøker hva vi gjør i praksis, 
eller hva vi lærer våre studenter på 
akupunkturskolene. Dermed har vi 

fremdeles ikke mange bevis på hvor 
effektive våre tradisjonelle former for 
akupunktur kan være, eller hvilke 
mekanismer som muligens gjør at det 
fungerer. Hva kan gjøres for å tette 
dette gapet var et viktig tema under 
workshopen. 

I løpet av workshopen hadde det 
vært mange fruktbare diskusjoner. 
Dette arbeidet resulterte i fire viktige 
dokument. Dette arbeidet vil de nå 
videre forsøke å få publisert i et aner-
kjent tidsskrift. Å få dette distribuert 
ut til skoler/foreninger innen vårt fag-
felt mener de også er viktig for å fostre 
videre aktivitet og flere prosjekt.

Akupunkturbruk, lovgivning og 
regulering
Under denne presentasjonen fikk vi 
først et innblikk om akupunktur i 
Norge – bruk og forskning, ved Terje 
Alræk. Akupunktur har i dag ingen 
formell plass i det offentlige helseve-
senet i Norge. Flere norske sykehus og 
smerteklinikker har likevel introdu-
sert og akseptert bruk av akupunktur 
innenfor sine vegger. Tverrfaglig sam-
arbeid har i lengre tid vist gode resul-
tater ved flere sykehus og institutter 
i Norge. De fleste norske fødeavde-
linger og smerteklinikker tilbyr i dag 
akupunktur, det er også en økende 
bruk ved kvalme, bivirkninger etter 
operasjon og ved plager i forbindelse 
med cellegiftbehandling. 

En studie fra 2011 (Salomonsen 
et al, 2011) viser at 80% av norske 
sykehus som tilbyr pasientene alter-
nativ behandling tilbyr akupunktur. 
Ved akupunktur stiller sykehusene 
også krav til utdanning i akupunk-
tur til de som skal utføre den. Studien 
konkluderer med at det har vært en 
merkbar økning i tilbudet av alterna-
tiv behandling i norske sykehus fra 
2001, da andelen som tilbudte pasi-
entene slik behandling var 25%, mot 
50% i dag.

I brukerundersøkelsen som Opinion 
Perduco gjennomførte i august 2012 for 
Akupunkturforeningen oppga 28% at 
de hadde oppsøkt akupunktør i løpet 
av det siste året, 53% oppga at de ble 
bedre eller helt frisk som følge av 
behandlingen for den siste lidelsen. 
De fleste oppga at de fikk behandling 
for nakkeproblemer. Også betennelse 
i sener og muskler, ryggsmerter/isjias, 
hodepine/migrene, astma, allergi, 
bihuler, luftveisinfeksjoner er lidelser 
der akupunktør ble oppsøkt.

Fra venstre: Peter Wayne, Lixing Lao, Mark Bovey, Terje Alvæk, Chris Zaslawski,  
Arne Kausland.
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I 2004 kom den aller første norske 
doktorgraden i akupunktur, og siden 
den gang er det kommet fem til, den 
siste i 2010. For tiden er det flere 
som er underveis med ulike prosjekt 
og studier, og sannsynligvis vil det bli 
langt flere doktorgrader innenfor aku-
punktur i fremtiden. 

Chris Zaslawski, dekan og første-
amanuensis ved University of Techno-
logy, Sydney, presenterte akupunktur 
i Australia – hvordan og hvorfor det 
nå er en del av den nasjonale helsetje-
nesten. 1. juli 2012 ble den kinesisk 
medisinske profesjonen klargjort for 
inkludering i The National Registra-
tion and Accreditation Scheme for 
helseprofesjoner i Australia. Dette 
er en stor oppnåelse for profesjonen 
kinesisk medisin og et resultat av 
mange fagfolks harde arbeide gjen-
nom de siste 30 årene i Australia. 
Zaslawski ga en kort oppsummering 
av arbeidet som er blitt gjort og hvil-
ken betydning dette vil ha i fremti-
den. Blant annet mener han at det 
vil ha effekt av å bli bedre beskyttet 
av offentligheten og bedre standarder 
for utdanning og praksis. 

Arne Kausland, akupunktør/styre-
medlem Akupunkturforeningen, ga en 
kort presentasjon av det internasjonale 
standardiseringsarbeidet for tkm som 
administreres av International Orga-
nization for Standardization (iso). 
Kausland representerer Standard 
Norge i dette arbeidet hvor han også 
er representert som ekspert i i to av 
arbeidsgruppene (Quality and safety 
of acupuncture needles og Informatics 
of tcm). iso/tc249 tcm ble etablert 
i 2009 med formål om å utarbeide 
ulike standarder innenfor kvalitet 
og sikkerhet, samt informatikk og 
nomenklatur. I følge Kausland er dette 

arbeidet det største løftet som skjer 
for tcm internasjonalt for tiden. iso/
tc249 har pr idag 23 deltakerland (8 
europeiske) og 9 observatørland.  

Forskning på taiji og akupunktur- 
forskningsstrategier for fremtiden 
Osteopeni betegner en tilstand med 
lav bentetthet (bmd) i skjelettet som 
kan gi risiko for brudd i knokler, 
spesielt lårhalsbrudd og håndledds-
brudd (skjelettlidelser). Osteopeni og 
fallrelaterte brudd er et stort folke-
helseproblem. 25–30% eldre faller én 
eller flere ganger pr år, 10% resulterer 
i brudd, dislokasjon, hodeskader og 
andre alvorlige skader. 

Retningslinjer for behandling 
av osteopeni inkluderer blant annet 
trening for å dempe utviklingen av 
benskjørhet, og kompensere for f.eks 
dårlig balanse og nedsatt muskel-
styrke. Dette er årsaken til at det 
er fornuftig å utforske Tai Chi. En 
mengde studier hittil tyder på at Tai 
Chi har en god effekt på både fysisk 
og psykisk helse. Peter Wayne, PhD, 
presenterte sin studie: Impact of Tai 
Chi exercise on multiple fracture-
related risk factors in post-meno-
pausal osteopenic women: a pilot 
pragmatic, randomized trial.

Avslutning
Det var mange i salen som satt med 
spørsmål de ønsket å stille fagpane-
let, men før det ble åpnet opp for 
dette avrundet Stephen Birch dagens 
program med: What next? Research 
strategies for the future. 

Det er blitt en utvidet bruk av 
akupunktur de siste årene og det er 
et presserende behov for flere studier. 
Birch trakk frem noen viktige punkter 
vi må ha fokus på fremover:

•	 tydeliggjøre teoriene for praksis  
 (spesielt traditionally-based  
 systems of acupuncture (tbsa)
•	 tydeliggjøre innholdet i praksisen  
 (spesielt tbsa)
•	 utføre kvalitative studier
•	 forbedre kunnskapsgrunnlaget  
 for diagnoser (spesifikt for tbsa)
•	 forbedre kunnskapsgrunnlaget  
 for behandlingsteknikker  
 (spesielt tbsa)
•	 identifisere effekten av behand- 
 ling som eksplisitt bruker tbsa- 
 teorier – særlig effekten av rot- 
 behandling
•	 Ben vs Biao
•	 utforske hvilke effekter som   
 skyldes behandlingsteknikken og  
 hvilke som skyldes utøveren
•	 avklare rollen til utøveren i   
 behandlingen – spesielt tbsa-  
 behandlinger, samt pasient-  
 utøver interaksjoner
•	 utvikle mer omfattende og  
 hensiktsmessige metoder for   
 å teste tbsa-behandlingssystem  
 – teste «hele systemet», teste   
 komplekse intervensjoner.

Når det gjelder ressurser til forsk- 
ning fortalte Birch at det ikke er en 
åpenbar interesse fra regjering og 
medisinske finansieringsorganer. Vi 
må derfor utvikle en klar strategi 
som nøye bruker tilgjengelige res-
surser. Man må starte i liten skala 
og man kan søke midler innenfor 
høyskoler, profesjonsorganisasjoner, 
firma som selger akupunkturbøker 
og akupunkturnåler og interesserte 
forskningsgrupper. Man må etablere 
en agenda og en gruppe til å koordi-
nere forskningen, og bygge bevis fra 
bunnen av, stein på stein, avsluttet 
Birch. 5
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Brüntrup, Ines Maria: Gammel kunnskap, nye spørsmål: en genial kombinasjon?  
Hvordan aktuell forskning kan revitalisere klinisk praksis, deQI nr. 2, 2012.

Pressebrief: Forskningsseminar: Øst møter Vest, Norges Helsehøyskole-Campus Kristiania/ 
Akupunkturforeningen 2013

Salomonsen et al: Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals.  
bmc Complement Altern Med. 2011 Jan 18;11:4. doi: 10.1186/1472-6882-11-4.

The Acupuncturist, British Acupuncture Counsil (BAcC), November 2012


