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AKUPUNKTUR

Av John Erling Håndstad, nestleder Akupunkturforeningen

Triggerpunktnåling og  
Dry Needling er også akupunktur
Mange akupunktører i Norge opplever i disse dager en nedgang i pasienttilstrømning. Institutt  
for akupunktur ved Norges Helsehøyskole opplever nedgang i studenter til studiet. Årsakene til 
dette er komplekse og sammensatte både av geografisk, politisk, mediemessig og faglig karakter.  
I denne artikkelen velger jeg å fokusere på en av årsaksfaktorene; det faktum at stadig flere  
fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater og osteopater tar korte kurs i Dry Needling,  for  
deretter å behandle med nåling av triggerpunkter. 

Dry Needling er et pseudonym for studier og behand-
ling med myofaciell akupunktur, ashiakupunktur 
og triggerpunktakupunktur. Som vi vet har fysiote-

rapeutene  fått nåling av triggerpunkter inn på sin takst-
plakat. Mange av denne type triggerpunktbehandlere er 
nøye med å fortelle at dette ikke er akupunktur, for å skille 
mellom fagfeltene. Og antagelig for å ta avstand til det 
mer «mystiske» faget akupunktur. Men som vi vet er det 
sjelden at pasienter i praksis skiller på dette. 

Dry Needling er ikke, som mange av disse nye nålebe-
handlerne hevder, en ny og adskilt praksis fra akupunktur, 
men snarere et undersystem av muskel-skjelettakupunk-
tur som har blitt praktisert uavbrutt i snart 1400 år. De 
andre profesjonene som nåler triggerpunkter kan være 
svært dyktige på selve lokaliseringen og behandlingen av 
triggerpunktet isolert sett. Men hvordan står det til med 
kunnskapen om effekten av nåling, virkning av forskjel-
lige nåleteknikker, systemiske virkninger av den lokale 
behandlingen og ikke minst sideeffekter og bieffekter av 
den relativt offensive nåling som utføres. 

Det finnes svært begrenset med litteratur og rapporter 
over bieffekter av Dry Needling (1). Dry Needling kan 
sannsynligvis med større hyppighet resultere i pneumo- 
thorax og andre alvorlige bivirkninger, grunnet de korte 
treningskursene og den dype offensive nåleteknikken som 
er typisk for disse behandlere og  behandlingsmetoder. 
Ut i fra et helse- og sikkerhetsperspektiv er det nødven-
dig å jobbe for at kun kvalifiserte behandlere skal kunne 

behandle med nåler. Hva som skal til for å være kvalifisert 
behandler vil være en lengre diskusjon. Men det kan være 
et mål at kun akupunktører i vår forening, eller behandlere 
som har gjennomført utdannelse som er godkjent av Aku-
punkturforeningen skal kunne behandle med nåler.

Dry Needling
Opprinnelig ble betegnelsen Dry Needling brukt for å 
definere at nålen som settes er massiv. Dette i motsetning 
til Wet Needling som er å injisere substanser gjennom en 
hul nål. I teksten Medical Acupuncture forklarer Bekkering 
og van Bussel at akupunktur i prinsippet er en «tørr» terapi 
der det ikke administreres noe pharmakologisk substans 
gjennom nålen. Tørr akupunktur virker nevrofysiologisk 
forskjellig fra våt akupunktur der lokal anestetiske midler 
eller saltvann injiseres (2). 

Vanligvis brukes termen Dry Needling når man refererer 
til nåling av myofacielle triggerpunkter. Som vi vet kjenne- 
tegnes triggerpunkter for å være hyperirritable punkter, 
ha palpable bånd, referert smerte og ha en twich-respons 
når vi nåler disse (3). Smertepunkter ble først beskrevet i 
Vesten i 1938 av John Kellegren og senere systematisert 
som triggerpunkter (TP) av Janet Travel. Praksisen med 
Wet Needling for å deaktivere TP er fremdeles vanlig, men 
i 1979 demonstrerte Carl Lewit at nøyaktig, dyp og tørr 
nåling i et TP var effektivt i behandling av muskel- og 
skjelettsmerter (4,5). 

Det siste 10-året har triggerpunktbehandling med Dry 
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Needling bredt om seg og stadig flere 
kurs og helseprofesjoner tar dette i 
bruk. Forklaringen kan være at det 
er en effektiv behandlingsform som 
kan benyttes av «alle», også de uten 
medisinsk utdannelse, i motsetning til 
Wet Needling.

Akupunktur er fellesnavnet for alle 
metodene
Akupunktur, som vi vet, innebærer å 
sette solide akupunkturnåler i spesi-
fikke punkter på kroppen for å gjen-
opprette balanse og helse. Punktvalget 
kan være basert på tradisjonelle medi-
sinske systemer, punktbeskrivelser og/
eller biomedisinsk forskning (6). Til 
tross for akupunkturens lange kli-
niske historie fra Kina, er den biolo-
gisk medisinske virkningsmekanismen 
mangelfull, selv om det nå kommer 
flere forklaringsmodeller som det 
forskes på. Det siste interessante på 
dette området er forskningen rundt 
bindevev, bindevevsdrag og strekking 
av disse ved å manipulere akupunk-
turnåler. Dette kan være en av flere 
vestlig vitenskapelige forklarings-
modeller på akupunkturpunkter og 
meridianer (7). Dette kan danne en 
bro mellom den tradisjonelle og den 
biomedisinske forklaringsmodellen, 

og forklare hvorfor akupunktur virker, 
ofte med fantastiske resultater.

Både i de klassiske kinesisk medi-
sinske tekster og i de mer moderne 
akupunkturtekster er et stort mang-
fold av nåleteknikker beskrevet. Dette 
gjelder i høyeste grad også de teknik-
ker som benevnes triggerpunktnåling 
og Intra Muskulær Nåling (IMS). 

Triggerpunktnåling er det samme 
som den praksis av ashiakupunktur 
som er beskrevet helt tilbake til Sun 
Si Miao i år 652 e.kr. (8). I de gamle 
tekster er kutane, grunne, og dype 
akupunkturmetoder beskrevet for 
behandling av nummenhet i hud, 
muskelsammentrekninger, spasmer 
og smerte (9). Repeterende nåling og 
gjeninnsetting av nål i muskel med 
forskjellige retninger for behandling 
av smerte, nummenhet og funksjons-
svikt i muskelvev er beskrevet som 
en av de fem gamle nålemetoder (9). 
Dette synes å være likt det Dr. Chan 
Gunn innførte ved bruk av IMS (10). 
Gunn, og svært mange andre, mener 
at IMS og triggerpunktbehandling 
ikke er akupunktur, men historiske 
kilder viser snarere at triggerpunkt-
nåling og IMS i høyeste grad er, og 
har alltid vært, en del av fagfeltet 
akupunktur.

Type praksis er prosessuell, ikke 
betinget av hvilke tanker som ligger 
bak. Med andre ord: Det har ikke 
noen betydning på det faktum at vi 
praktiserer akupunktur hvilke teo-
rier vi baserer vår nålesetting på. Vi 
kan velge å benytte moderne metoder 
som skalleakupunktur, vrist-ankel aku-
punktur, triggerpunktakupunktur, IMS 

eller vi kan administrere behandling 
etter mer historiske TKM kilder som 
5-fase, organsyndromer eller meridian- 
lidelser. Uansett hva vi velger å gjøre 
vil det være akupunktur (11).

Det er et 92% sammenfall mellom 
triggerpunkter og akupunkturpunkter. 
Peng et al. konkluderer med at begge 
skaper liknende lineær utstrålende 

nålerespons. Begge kan behandle 
indre tilstander som forstoppelse, 
dysmenorrhea osv (11).

Noen akupunktører vil velge å 
praktisere kun strengt etter klassiske 
historisk tkm-teori, mens andre i 
hovedsak vil praktisere etter moderne 
biomedisinske teorier, også kalt medi-
sinsk akupunktur. Mange vil benytte 
seg av begge teorigrunnlag. Uansett 
praksisgrunnlag vil dette kun være 
snakk om variasjoner av klassisk aku-
punktur. Triggerpunktbehandling og 
IMS er ikke nye behandlingsformer, 
snarere en videreutvikling av eldre 
tradisjoner.

Sideeffekter og bivirkning
Det finnes teoretiske beskrivelser av 
alvorlige skader assosiert med Dry 
Needling inkluderer pneumothorax, 
skader i det perifere- og sentrale ner-
vesystem, organpunktur og syncope 
(10). Det er ukjent hvor mange til-
feller av dette som har kommet etter 
triggerpunktbehandling og IMS. Janz 
og Adams gjorde et større søk på 
Medline, Pedro og Scopus på risiko 
ved akupunktur og ved Dry Needling. 
108 artikler kom opp på akupunktur, 
men kun én caserapport på Dry Need-
ling. De mener at noe av grunnen til 

den manglende rapportering av side-
effekter ved Dry Needling kan være 
at det foreløpig ikke er så mye i bruk 
som akupunktur. En annen grunn kan 
være at Dry Needling ennå ikke har 
nok interesse blant forskere. Det kan 
også være at forskere, slik som pasi-
enter, ser på Dry Needling og aku-
punktur som en og samme sak (1).
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Gitt at Dry Needling er å anse som 
identisk med triggerpunktakupunktur 
og ashiakupunktur, er det naturlig å 
tenke seg at risiko ved Dry Needling 
kan sammenliknes med risiko ved 
akupunktur. Søket til Janz og Adams 
viser at akupunktur er sett på som 
en trygg behandlingsform forutsatt 
at den utføres av godt utdannete, 
trente akupunktører. Imidlertid kan 
akupunktur medføre alvorlige skader, 
bivirkninger og til og med død. Det 
ble funnet 86 dødsfall i 32 artikler, 
der årsakene var pneumothorax, 
punktur av hjerte, store blodårer, sen-
tralnervesystem og lever. Infeksjon var 
også en av årsakene (12). 

Pneumothorax er den vanligste av 
de ikke fatale alvorlige skader etter 
akupunktur. En observasjon i studien 
er at både dødsfall og alvorlige skader 
kunne vært unngått dersom akupunk-
tøren hadde hatt et høyt kompetan-
senivå (12). I en studie fra Australia 
vises det at risikoen for bivirkning 
etter akupunkturbehandling er signi-
fikant høyere for de med kun 0–12 
måneders utdannelse, sammenliknet 
med de med 37–60 måneders utdan-
nelse. I den samme studien fant de 
at risikoen for pneumothorax for 
pasienter behandlet av leger som 
utførte akupunktur var dobbelt så 
stor som de som ble behandlet av 
akupunktører med lengre tradisjonell 
kinesisk medisinsk (tkm) utdannelse 
(13). Den australske studien viser at 
det ikke er nok, som mange har antatt, 
å ha tilstrekkelig utdannelse i vestlig 
anatomi og fysiologi. God utdannelse 
med praktisering i tradisjonell aku-
punktur viser seg å ha en signifikant 
lavere risikoprofil (13).

Diskusjon
Metoder i medisinsk akupunktur, 
triggerpunktnåling og IMS tenderer 
til å foretrekke dype innstikk, mer 
offensive og med kraftig stimulerende 
nåleteknikk. Dette bringer med seg 
en sterkt øket risiko for sideeffekter 
enn mer overflatisk nåling. De fleste 
som praktiserer såkalt Dry Needling, 
triggerpunktnåling og IMS har kor-
tere kurs som teoretisk og praktisk 
grunnlag, og faller derfor inn under 
den høyere risikokategorien i den 
australske studien (13). 

Når vi vet at nåling med forskjel-
lige manipuleringsmetoder, dybder og 
innstikksmetoder har svært forskjellig 
effekt på pasienten, er risikoen for til 

nå ikke målte mer diffuse sideeffek-
ter som slitenhet, kvalme, svimmelhet, 
hodepine osv. relativt stor. Teknikkene 
i Dry Needling og IMS er å betrakte 
som det vi kaller kraftig reduserende. 
Rent lokalt vil dette spre Qi og Blod 
og løse opp triggerpunktet, men hva 
skjer på et mer systemisk nivå dersom 
pasienten i utgangspunktet har en Xu 
tilstand som Yin Xu eller Blood Xu?

Dry Needling og triggerpunkt-
nåling har lagt til nok et kapittel i 
akupunkturens historie. Systemati-
seringen av triggerpunkter og nåling 
av disse ser ut til å ha gjort det enkelt 
for noviser og uerfarne nålebehand-
lere å oppnå raske resultater rent 
smertemessig og muskulært. Dette 
blir på mange måter det samme som 
å lære seg fikserte kokebokoppskrif-
ter for en del vestlige diagnoser som 
også blir praktisert av nålebehandlere 
med utilstrekkelig utdannelse. Disse 
innfalsvinkler kan sees på som bidrag 
til fagfeltet akupunktur, på lik linje 
med for eksempel elektroakupunk-
tur, auriculoterapi, laserstimulering 
og injeksjon i triggepunkter. 

Faren for både milde og alvorlige 
sideeffekter er imidlertid stor dersom 
Dry Needling utføres av behandlere 
med utilstrekkelig klassisk akupunk-
turutdannelse og erfaring.

Konklusjon
Akupunktur er verken en enkel 
teknikk eller basert på en enkel 
forklaringsmodell. I flere tusen år 
har akupunktur gjennomgått en 
utvikling og raffinering. Ubrukelige 
teorier har blitt forkastet og for-
nyelser inkorporert (14). Fagfeltet 
akupunktur er evolusjonært og har 
tilpasset seg forskjellige kulturer og 
paradigmer over tid. Slik har f.eks 
varianter som japansk-, koreansk-, 
fransk-, vestlig- og medisinsk aku-
punktur oppstått. Dry Needling er 
et slikt felt innenfor medisinsk aku-
punktur som bør inkorporeres helt 
i akupunkturfeltet. Vi kan ikke stå 
og se på at stadig flere benytter den 
lettvinte løsningen å ta korte kurs for 
å nåle triggerpunkter. Dry Needling 
vil da leve sitt eget liv utenfor, -og 
ofte på tross av-, akupunkturen. 

Vi som akupunktører i Norge 
må ta tilbake styringen, få hånden 
på rattet og kreve at all behandling 
med solide nåler er å betrakte som 
akupunktur. Alle som skal behandle 
med nåler må gjennom et minstemål 

av utdannelse og praksis bestemt av 
Akupunkturforeningen, før de kan 
slippe løs på pasienter. Til dags dato 
er det kun akupunktører som kan stå 
for kvalitetssikringen av nålebehand-
ling. Stadig flere korte kurs i offensiv, 
dyp nåling for behandlere med lite 
eller ingen annen akupunkturutdan-
nelse, vil sannsynligvis skape flere 
alvorlige skader. Dette vil slå tilbake 
på hele vårt fagfelt fordi folk flest ikke 
ser forskjellen på nålebehandling av 
uerfarne behandlere og en akupunk-
tør i Akupunkturforeningen. 

Det er hverken i vår, eller i det 
norske folks interesse, at nålebehand-
ling ikke er regulert, slik at enhver 
med et lite kurs kan praktisere. Vi 
må vise til risiko ved nålebehandling 
utført av ukyndig behandler, og sam-
tidig vise til den fantastiske effekten 
av akupunktur utført av erfaren godt 
utdannet akupunktør. Som jeg har 
vist til finnes studier som underbygger 
påstanden om at nålebehandling kun 
bør utføres av akupunktører med lang 
kvalitetssikret utdannelse. Prosessen 
med å få regulert Dry Needling, slik 
at kun godt kvalifiserte behandlere 
benytter metoden, bør settes i gang 
på flere plan. Akupunktører må ikke 
stå med lua i hånden å se på uten å 
markere overfor andre nålebehandlere 
hvilke syn vi har på dette og risikoen 
ved metoden. 

Sentralt i Akupunkturforenin-
gen bør vi gå i dialog med de andre 
behandlerorganisasjonene, kurshol-
dere i Dry Needling og premissle-
verandører som Helsedirektoratet 
og Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD). På hvilke grunnlag fysiotera-
peutene fikk gjennom nålebehandling 
som en del av sin takstplakat? På en 
eller annen måte har de fått gjen-
nomslag for at nåling er en effektiv 
behandlingsform uten at det kreves 
en tilstrekkelig utdannelse. Samtidig 
har arbeidet med å få autorisert aku-
punktører med lang og god utdannelse 
pågått i mange år.

Noe vi kan gjøre umiddelbart er 
å informere alle vi støter borti, enten 
det er lokalt eller sentralt, om forskjel-
len på Dry Needling utført av behand-
lere med korte kurs og akupunktur 
utført av kompetente akupunktører. 
Dette er en sak som bør vekke til 
engasjement lokalt og sentralt. Det 
handler om helse og sikkerhet for våre 
pasienter, og om livsgrunnlaget for oss 
akupunktører. 5
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