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Variasjon i diagnoser er et velkjent problem for helserela-
terte yrkesgrupper. Likevel møter akupunktører realiteten 
med skepsis, bortforklaring og kritikk, og argumenter 
som ikke holder mål i forhold til tidens formelle krav til 
vitenskapelighet. Et mye brukt argument er påstanden 
om at biomedisinsk reduksjonistisk forskningsmetoder 
ikke er egnet til å undersøke tkm som er forankret i et 
helhetlig menneskesyn. 

I kronikken belyses betydningen av tkm-diagnoser 
og det stilles spørsmål ved relevansen av disse. Typiske 
bemerkninger til forskningsresultater i tkm refereres, 
argumentene kommenteres og det undersøkes hvor de 
har sin rot, f.eks. i holisme som har en sentral plass  
i tkm. Formålet er å få i gang en debatt som kan klargjøre 
hvor akupunkturmiljøet befinner seg, og hvor det ønsker å 
befinne seg, i forhold til vitenskapelige krav. Jeg ønsker å 
skape refleksjon og bevisstgjøring som er nyttig i forhold 
til akupunktørenes profesjonsprosess, og som også kan 
være aktuelt for Akupunkturforeningens profilering. 

Diagnoser
Diagnoser er menneskeskapte, og endrer seg over tid med 
ny kunnskap og nye behov. Den biomedisinske diagnosen 
har ulike funksjoner, den angir blant annet hva som er 
riktig behandling og pasientens prognose. Den gir pasi-
entrettigheter og resultatmidler. For å kunne forstå og 
kommunisere med mennesker og verden vi lever i er det 
utviklet et felles språk som navngir og klassifiserer diag-
noser. 

Spesialisthelsetjenesten er lovpålagt å diagnostisere i 
henhold til Den internasjonale klassifikasjonen av syk-
dommer og beslektede helseproblemer (icd). I fagutvik-
ling og forskning må diagnosen være entydig definert og 

internasjonalt akseptert. Det er spesielt viktig at diagnosen 
er treffsikker og pålitelig, dette måles med validitet og 
inter-rater reliabilitet (1). 

Inter-rater reliabilitet, at terapeuter er enige om diag-
nosen til samme pasient, har ikke blitt viet særlig opp-
merksomhet i akupunkturfaglige debatter, til tross for at 
problematikken med unøyaktige diagnoser og feil behand-
ling var nevnt i Huang di Nei Jing (2).

Studier har vist at akupunktører, også fra samme skole/
bakgrunn, setter forskjellige diagnoser på samme pasient 
(3-20) uten at dette har trigget diskusjon om hvordan vi 
kan oppnå mer pålitelige diagnoser. Lav diagnoseenighet 
har blitt forsøkt forklart med at det skyldes feil og mangler 
ved studiene. En populær forklaring er at reduksjonistiske 
biomedisinske metoder ikke er egnet for å undersøke aku-
punktur som er forankret i et holistisk verdenssyn. 

Håndtering av dårlige forskningsresultater
Dersom reduksjonistiske metoder generelt sett ikke er 
egnet for å undersøke tkm, så skaper det flere proble-
mer. Det betyr at resultater fra akupunkturstudier basert 
på slike metoder ikke kan anerkjennes. Det er synd i de 
tilfellene der resultatene konkluderer med god effekt av 
akupunktur. Dersom metoden ikke er egnet kan vi ikke 
stole på resultatene selv om de er positive. Gode resultater 
fra akupunkturstudier spres raskt på sosiale media, og 
aksepteres som sannhet, til tross for at det er brukt reduk-
sjonistiske metoder. Argumentet om uegnede metoder bru-
kes til å benekte dårlige studieresultater av akupunktur. 
Ved å forbigå de negative resultatene, hemmes forbedring 
og fagutvikling. En annen måte å stagnere fagutvikling på 
er å svare at kritikerne tar feil, f.eks. professor Kristian 
Gundersen, og hevde at han angriper tkm. 
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Videre har det blitt argumentert at problemene med å 
få tkm som vitenskap, har ikke ligget i tkm i seg selv, men 
i den trege utviklingen av biomedisinsk vitenskap, som 
gradvis utviklet verktøyet for å forstå kompleksitet (21). 
Det er altså ikke noe tkm-utøvere kan gjøre, siden årsaken 
til problemet ligger i at biomedisinsk vitenskapsutvikling 
går for trått. De har ikke gitt tkm en metode som er 
kapabel til å undersøke kompleksiteten i tkm-diagnosene.

Helhetstenkning – personlige TKM-diagnoser 
Kompleksiteten det refereres til avspeiler seg i teoriene 
forankret i tkm. tkm-diagnosene og behandlingen er 
karakterisert av helhetstenkning (21). Best mulig effekt 
av akupunkturbehandling oppnås ved å gi en personlig 
tilpasset behandling dirigert av en individualisert tkm-
diagnose (22). 

Dersom den individualiserte diagnosen virkelig er 
avgjørende for behandlingseffekt, blir det svært viktig 
at pasienten får akkurat denne diagnosen, uavhengig av 
akupunktøren som diagnostiserer den. 

Uenighet om diagnoser er et kjent problem innen 
ulike helseyrker, og det er slett ikke overraskende at det 
også forekommer innen akupunktur. Vi vet derfor at det 
forekommer diagnosevariasjon i klinisk tkm-praksis, og 
at det må ha forekommet så lenge vi har diagnostisert. 
Den individualiserte diagnosen er derfor ikke individuell 
for pasienten, men avhenger av akupunktøren som diag-
nostiserer. Følgelig, når diagnosen styrer behandlingen, 
og akupunktører setter ulik diagnose på samme pasient, 
vil behandlingen bli tilfeldig for pasienten, avhengig av 
akupunktøren. 

Pasienter opplever å få effekt uansett hvilken akupunk-
tør de bruker, eller til tross for «tilfeldig» behandling. Uten 
denne opplevelsen ville kanskje akupunktur gått tapt, men 
metoden har overlevd gjennom en lang historie, og spredt 
seg til mange land. Behandlingseffekten pasienten opple-
ver, kan derfor bero på noe annet enn behandling av «rik-
tig» diagnose, og følgelig er det ikke tkm-diagnose som 
er avgjørende for effekten. I følge Sherman et al. (2001) 
er ikke tkm-diagnosene viktige for behandlingseffekten 
(16). Akupunkturbehandling med eller uten syndromdiffe-
rensiering ga ingen forskjell, i følge en metaanalyse utført 
av Huijuan et al. (2012) (23). På bakgrunn av slike funn, 
blir det naturlig for akupunktørene å stille seg spørsmål 
om hvor funksjonelle disse diagnosene er. Trenger vi vir-
kelig en tkm-diagnose for å gi en «effektiv» behandling? 
Dette spørsmålet har blitt stilt mange ganger gjennom 
historien uten at det har fått avgjørende konsekvenser 
for dagens praksis. 

Legene Martin og Sue Allbright (24) viser en måte å 
unngå diskusjonen på. De er ikke overrasket over at det 
er liten enighet om diagnoser i studien til Birkeflet 2011, 
og forklarer; - tkm-patterns er patterns, ikke alle mennes-
ker passer inn i et pattern. Derfor bruker ikke Allbright´s 
denne tilnærmingen, men tilbyr Fem Element akupunk-
tur, som vurderer personens egenskaper helhetlig (24).  
I følge Maciocia (1998, 2004) kan pattern-differensiering 
inkludere Fem Element teorien. Begge tilnærmingene er 
tuftet i tkm-teori – etter en helhetsvurdering av personen, 
konkluderes det i et pattern (22, 25). Allbright´s forholder 
seg ikke til de faktiske forhold beskrevet i litteraturen. De 
bruker og fortolker teorien etter egen forståelse, hvilket 

bidrar til variasjon. Slik argumentasjon ødelegger mer 
for faget enn det er til nytte, da det fremstiller tkm som 
uvitenskapelig. 

Dr. Maggie Ju (2012) bruker en annen forklaring 
som tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse. Hun 
understreker at ulike akupunktører mest sannsynlig vil 
gi akupunktur forskjellig. Det er fordi akupunktur er så 
individualisert at det ikke finnes enighet om den optimale 
behandlingen for noen tilstander. Dette dokumenteres av 
forskning, Birkeflet, Laake et al. 2011, som har funnet at 
akupunktur er så unikt at akupunktører hverken er enige 
om diagnoser eller behandlingsforslag (26). Ju (2012) bru-
ker variasjon i diagnoser til å poengtere at akupunktur er 
unikt og individuelt. 

Problematikken i dette diskuteres ikke; det lar seg 
f.eks. ikke gjøre å undersøke effekten av akupunktur mot 
Spleen deficiency, fordi akupunktører ikke er enige om at 
diagnosen er der. Hvilken betydning har da diagnosen? 

Vitenskapeliggjøring og utvikling av TKM-diagnoser
tkm-diagnosen har gjennom tiden blitt foraktet og 
beskyldt for ikke å være vitenskapsbasert. Forståelse av 
sykdomslære var delt i kinesisk medisin (km), og det var 
ulike tankeretninger som ofte var gjensidig utelukkende 
(21). Kinesiske tegninger av organene gjort i Song- og 
Yuan-dynastiene, korresponderte ofte ikke til den nøy-
aktige strukturen av menneskeorganer (27). Så sent som  
i 1922 forsvarte Yun Tieqiao at organene i km ikke referer 
til «the body of flesh and blood», men var bare begreper 
for å kunne forstå den transformative prosessen som gir 
liv til kosmos. Slik klarte de å holde km utenfor kravene 
fra biomedisinsk anatomi (21). 

Fremdeles lever argumenter om at organer og meri-
dianer bare er metaforer for å forstå teorien. Dette til 
tross for at det, fra slutten av 1800-tallet og til midten av 
1900-tallet, ble understreket hvorfor objektive standar-
der for diagnoser og behandling er viktig. Det ble advart 
mot konsekvensen av å behandle sykdom under vilkår 
med uenighet om diagnoser og organer. Flere leger ville 
ha ulikt syn, gi ulik diagnose, hvilket ville føre til at folk 
fikk ulik behandling, og man ville heller ikke kunne vite 
hvilken sykdom folk døde av. Vestlig vitenskap ønsket å 
etablere en ensartet, sammenhengende, universelt valid 
system for klassifisering, og krevde mer nøyaktighet og 
detaljerte beskrivelser av kroppsanatomien (21). 

Et forslag var at ved å forlate kinesisk medisinske syk-
domsnavn ville man fremme vitenskapelig utvikling av 
faget. Utøvere av km var motstandere av forslaget. De 
følte at deres identitet ble truet og var redde for at effekten 
av klinisk praksis skulle reduseres (21). Dette er identisk 
med dagens forståelse. Argumentet vi bruker, at tkm må 
få bevare sin særegenhet – kinesisk medisin fokuserer på 
tkm-diagnoser og vestlig medisin på behandling av syk-
dom, ble dannet under denne debatten (21).

km ville beholde egne sykdomsnavn, og kampen 
for autonomi startet i 1930-årene. Definisjonen av km-
diagnosene ble etablert på en slik måte at de kunne for-
stås som enten syndrom eller symptomer, og dermed 
kunne aksepteres av både km og vestlig medisin. Vestlig 
medisin fokuserer på klassifisering av sykdom, men kan 
akseptere km-diagnoser, mens kinesisk medisin hoved-
sakelig behandler km-diagnoser, selv om de kjenner til 
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sykdomseksistens. Under etableringen av Peoples Republic 
of China (prc) i 1949 ble denne definisjonen etter hvert 
aksiomatisk; det vil si, selvinnlysende, som ikke trenger 
bevis (21). 

Ved å forbinde km-diagnosedifferensiering med teorien 
om de 8-prinsipper, lagde de et arbeidsverktøy som gjorde 
det mulig å samle all km-teori under et paradigme. «Zheng 
differentiation and treatment determination»- paradigmet 
ble skapt sent i 1950-årene og begynnelsen av 1960-tallet. 
Slik ble km til tkm, systematisk og «vitenskapelig» etter 
datidens kriterier (21). 

 Fra 1960-tallet og utover ble tkm-diagnosene fastslått 
som et fundamentalt prinsipp i tkm-praksis. Etablerin-
gen ble gjort gjennom publisering av nasjonale lærebøker  
i kinesisk medisin. Lærebøkene stadfestet at tkm-diag-
noser og behandling av disse, er kjernen i km. På midten 
av 1990-tallet ble diagnosene mer lik biomedisinske syn-
dromer, og lærebøkene ble organisert rundt sykdommer 
som ble inndelt i en rekke tkm-diagnoser. tkm-diagnosene 
tok etter hvert form og egenskap som rene sykdomstyper. 
De ble definert til å være et stadium av en gitt sykdom, 
og representerer dermed en måte å organisere biomedi-
sinske lidelser (21). tkm-diagnosen ble knyttet opp mot 
biologiske fakta for å legitimere tkm som «vitenskape-
lig», samtidig som den kunne spores til gamle tekster og 
to tusen år klinisk erfaring. tkm-diagnosene kjennetegnet 
km, og i løpet av 1900-tallet ble de brukt i arbeidet med 
å skille tkm fra vestlig medisin (21). 

I arbeidet med å tydeligere skille tkm fra vestlig medi-
sin, å skille seg fra en reduksjonistisk forståelse, vendte 
kineserne seg i begynnelsen av 1950-tallet mot det vestlig 
filosofiske begrepet holisme (21).  

 
Vitenskapeliggjøring gjennom holisme
Begrepet holisme er ikke opprinnelig kinesisk, men ble 
anvendt på km fra 1950-tallet og utover. Det kinesiske 
ordet som oversettes til engelsk som holisme er zhengti 
guannian, ofte forenklet til zhengti guan. Zhengti kan 
oversettes til begrepet «wholes», og stammer fra Mao 
Zedong og Ai Siqi sitt arbeid. Deres interesse for «wholes» 
stammet fra europeisk filosofi, særlig fra Friedrich Engels. 
Guannian er opprinnelig et buddhistisk begrep som refere-
rer til retningen av ens tenkning og oppmerksomhet mot et 
spesifikt objekt. Ordhistorien viser et sammensatt begrep 
fra to måter å tenke og oppfatte verden på, importert til 
Kina fra gamle India og moderne Europa, hvor det har 
fått og mistet betydninger og referanser på veien (28).  

I arbeidet med å definere en plass for tkm i helsevese-
net, ble det brukt Marxistisk dialektikk. Disse ideene ble 
sentrale for definisjonen av tkm etter dannelsen av prc  
i 1949. Mao-Kina gjorde et slu politisk trekk. Den opprin-
nelige praksisen med «pattern differentiation» bianzheng, 
ble justert. Bianzheng var et homonym – et forvekslings-
ord, ord som uttales og/eller skrives likt, men har ulikt 
opphav og ulik betydning. Bianzheng ble justert til å bli 
den karakteristiske egenskapen av tkm. Pattern-differensi-
ering ble motstykket til medisinsk sykdomsdifferensiering, 
for å understreke tkms egenart. tkm ble omformet fra en 
erfaringsbasert praksis til en vitenskapelig praksis (28). 

Holisme ble brukt til å argumentere for at tkm var 
vitenskapelig begrunnet. tkm ble knyttet til holisme 
i artikler som ble publisert fra midten ak 1950-tallet.  

I 1959 plasserte Qin Bowei holisme som kjernen i tkm  
i sin lærebok; «Introduksjon til kinesisk medisin». Boken 
starter med diskusjon av holisme og pattern-differensiering 
som kjerneverdier i km (28). I dag anerkjennes europeisk 
holisme knyttet til antikke tekster uten at det fornemmes 
noen diskontinuitet. Forskjellene mellom dem ble fjernet 
ved å bygge moderne holisme opp innenfor antikke tan-
kemodeller og vice versa (28).

Den først vestlige diskusjonen om tkm som eksplisitt 
holistisk, stammer fra Tyskland der naturmedisin og holis-
tisk gestaltforståelse allerede var etablert. Akupunktur var 
i mellomkrigsårene av interesse i Frankrike, og spredde 
seg til andre europeiske land, Amerika og Australia hvor 
den gradvis ble tilknyttet holistisk tenkning. Vesten så på 
tkm som holistisk og forsto holisme som integrering av 
kropp, sjel og ånd. De satte likhetstegn mellom tkm og 
kinesisk kultur, og kinesisk kultur ble dermed relatert til 
holisme (28).

Holisme betyr ulike ting for forskjellige mennesker, 
og begrepet brukes av alternativmedisinere for å skille 
deres praksis fra biomedisin. Holisme er ofte definert i 
opposisjon til reduksjonisme, men kan også sees på som 
komplimenterende til det. For noen er holisme strukturer 
for andre prosess (28).

Holisme – Apartheid – Nazisme – Hippiekultur  
Begrepet holisme ble skapt i 1926 av Jan Smuts, en Sør-
Afrikansk politiker. Begrepet ble dannet for å beskrive 
evolusjonsprosessen mot dannelsen av heler. Helheten 
ble definert som mer enn summen av delene. Dette er 
kulturell holisme, som forsvarte utviklingen av apartheid  
i Sør Afrika (28).

I Weimar-Tyskland, under nazismen, ble holistisk 
vitenskap en vanlig akademisk retning, en blanding av 
streng vitenskapelig forskning og kulturpolitikk. Holis-
tisk overbevisning ble populær i mellomkrigsårene blant 
akademikere og spredde seg til England og usa (28). 

Holismen fra Weimar-Tyskland hadde greiner til  
hippiebevegelsen og til etableringen av Esalen Instituttet  
i California i 1961. Esalen-miljøet forsøkte å syntetisere 
spiritualitet, mystisisme og vitenskap, og hadde en indi-
rekte påvirkning på utviklingen av tkm i vesten (28).  
I Kina begynte unge tenkere som var kjent med de siste 
vestlige filosofier å anvende holisme som et verktøy for 
å forstå verden, og for å utvikle motstandsstrategier for 
vestlig imperialisme (28).

Kinesere hadde sett på forholdet mellom menneske og 
naturen gjennom en helhetlig forståelse. Fra 6-700 tallet 
var de inspirert fra indisk buddhistisk tankegang, som 
forstod at mennesket var en integrert del av naturen, alt 
henger sammen og korresponderer med hverandre. De 
la imidlertid ikke vekt på å studere naturen objektivt, 
men brukte intuisjon og mente de kunne løse naturens 
mysterier gjennom å få glimt av sunn fornuft og innsikt 
(29). Kina var tuftet på mystikk og symboler, og gamle 
tekster (30, 31). Denne verdensanskuelse fungerte ikke til 
alle tider på alle områder. 

Modernisering og logikk
Grunnen til at Mao startet med sin modernisering og 
vitenskapeliggjøring var Kinas nederlag i den sino-japan-
ske krigen i 1894-1895. Vesten hadde lykkes, mens Kina 
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mistet autoritet og selvbildet (30, 31). Den europeiske 
vitenskapen kunne skaffe nye måter å løse spørsmål  
i tro og politiske prosesser (30-32). Antikke Kina hadde 
ikke utviklet vitenskap og manglet vitenskapelig teori og 
metode for å undersøke det fysiske univers. Manglende 
systematisk og analytisk metode har forsinket Kinas viten-
skapsutvikling (29). 

Vestlig kultur søkte sannhet som det høyeste mål, det 
krever kognitiv metode som legger vekt på logisk reson-
nement og analyse. Logikk ble aldri utviklet som viten-
skap i Kina (29). Jesuittene forsøkte å innføre logikk, 
men kineserne ignorert den (30-32), og logikk ble først 
integrert i kinesisk begrepsrom på 1900-tallet. Hensikten 
med å innføre logikk i Kina var å bidra til vitenskapelig 
fremgang (30, 31). Logikk hadde gjort det mulig for vest-
lige land å oppnå velstand og makt, og politikk hadde 
blitt en vitenskap. Kina hadde lidd nederlag og deres poli-
tikk og tenkning var forankret i antikke Konfutsianske 
klassikere. Disse manglet logisk stringens og definisjoner 
og var fulle av tvetydigheter. Logikk kunne brukes som 
metodegrunnlag for å gå bort fra den gamle doktrinen og 
sikre en viss pålitelighet i politiske, moralske og spirituelle 
forskrivelser. Meningen med hvert ord måtte defineres 
nøyaktig og avgrenses uten å gi tvil, slik at man kunne 
snakke om det samme (30, 31). (Jmf. diagnoser.)

En utfordring for å oppnå nøyaktige definisjoner lig-
ger i det kinesiske språket. Kinesiske karaktertegn har 
problemer med klart og tydelig å definere om ordet 
er et substantiv, verb eller adjektiv, dette må fortolkes 
av sammenhengen i setningen. Det er også mangler  
i grammatikk. Dette gjør at beskrivelser av ting kan bli  
tvetydige, hvilket har preget litteratur og oversettelser 
(30, 31). Problemer med språk, oversettelser og feiltolk-

ninger førte til at lærebøker i tkm kunne inneholde feil. 
Språkproblemene ble utnyttet kommersielt. Innholdet  
i originalarbeider ble mikset og matchet til å lage mange 
forskjellige bokutgaver (32). 

Kulturbakgrunn, fortidens krav til vitenskapelige 
metoder, bruk av logikk og språkets egenart, vil ha inn-
virket på hvordan tkm ble formulert. tkm er Kinas stolte 
kulturarv og det er vanskelig å endre på et grunnleggende 
fundament. Likevel er det en nødvendighet for oss å kva-
litetssikre det helsetilbudet vi gir i vårt samfunn, og å 
tilpasse tradisjonell medisin etter dagens krav til medisinsk 
forståelse og behandling. Dette er nødvendig dersom aku-
punktur forankret i tkm skal bli en profesjon.  

Konklusjon
tkm-diagnosene oppstod i Mao-Kina. Helhetstenknin-
gen i tkm er inspirert fra europeisk holisme og vevd inn 
i antikke ideer. tkm har gjennom tidene vært kritisert, 
kritikken har blitt ignorert og trenert for å bevare tkm. 
Dette medfører en treg fagutvikling. I vår tid med krav 
til evidensbasert medisin gjør dette faget sårbart og gir 
rom til at andre yrkesgrupper uten tkm-forankring kan 
overta akupunkturbehandling. Dersom faget skal utvikles 
og bevares må tkm håndtere kritikk på en akademisk 
måte. tkm-diagnosenes betydning trenger revurdering.

Fagmiljøet; foreningen og skolen, må tydeliggjøre 
hvordan de forholde seg til kunnskap om at tkm-diag-
noser har liten reliabilitet. Hvordan skal dette påvirke 
utdanning og generell forståelse blant akupunktører? Hva 
skjer når annet helsepersonell legaliserer sin triggerpunkts- 
behandling på bakgrunn av at tkm-diagnoser ikke har 
relevans? 5
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