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 A K U P U N K T U R

Effektiva och billiga behand-
lingsformer efterfrågas
PTSD sänker livskvaliteten för individer och 
för deras familjer. PTSD har också blivit ett 
gigantiskt nationellt problem för bl.a USA 
som en stor nation som deltar i flera krig. 1,8 
millioner amerikanska soldater har tjänst-
gjort i Afganistan och Irak (Lee et al 2011) 
vilket innebär att hundratusentals av dem är 
traumatiserade. (Och då bortser vi tillfälligt 
från de minst lika många soldaterna och alla 
civila i de länder där kriget utspelas.) Det 
finns ett stort behov av behandling, på krigs-
platsen och när soldaterna återvänt till sitt 
hemland. Läkemedelsbehandling av smärta 
och ångest har begränsad effekt och oönska-
de biverkningar som beroende. Intresset för 
komplementär behandling har därför ökat. 
I USA började militärläkare i mindre skala 
utöva akupunktur på 80-talet. På 90-talet 
hölls akupunkturkurser för läkare i United 
States Air Force och 2001 utvecklade Ric-
hard Niemtzow (läkare och general) ”Battle 
Field Acupuncture”, BFA, som är en form av 
öronakupunktur. BFA passar i militärt bruk 

eftersom den är snabb, enkel och effektiv 
(det står mer om BFA längre ner i denna ar-
tikel). 2009 utbildades 44 läkare som arbetar 
i flygvapnet, flottan och armén i akupunktur. 
Dessa genomförde ett pilotprojekt som vi-
sade att akupunktur minskade smärta, mins-
kade beroendet av narkotiska läkemedel och 
underlättade bedömning av hjärnskador. 
Resultatet ledde till att fler amerikanska mi-
litärläkare utbildades i akupunktur. Utbild-
ningen är i regel 300 timmar lång men det 
finns kortare på-plats-utbildningar som lär 
ut ”akut-akupunktur”. På en militär skola i 
USA för blivande läkare uppmuntras intres-
serade studenter att genomgå en fyra-årig 
utbildning i komplementärmedicin (Pock 
2011).

I andra NATO-länder finns ett spirande in-
tresse för att öka användningen av akupunk-
tur (Belard & Pock 2011) och den kinesiska 
armén använder sedan länge akupunktur 
och moxa. I Kina utbildas både militärläkare 
och annan militär personal utan medicinsk 
utbildning (”grass root practitioners”) i hur 

koppning, moxa, scraping, massage och en-
kel akupunktur kan lindra symptom som 
förkylning, ryggsmärta och muskelproblem 
bland soldater. Moxa används bland annat 
för att stimulera sår-läkning (Guan 2011).  

Fördelar med akupunktur
Den enkla formen av akupunktur som an-
vänds i krigssituationer och i katastrofom-
råden har många fördelar. Används lång-
tidsnålar i öronen kan behandling ges på 
några sekunder. Akupunktur kan ge omedel-
bar lindring, utan läkemedel, och har effekt 
på både kropp och själ. Förutom sin smärt-
lindrande förmåga anses akupunktur ha god 
effekt vid beroende, ångest, depression och 
sömnproblem (Carter et al 2011). Den kan 
ges i parker, kyrkor, väntrum, flyktingläger, 
i skyttegravar. Den är inte beroendeframkal-
lande, har få biverkningar och låg kostnad. 
En icke-verbal behandling är en lättnad för 
den som är skräckslagen, rädd för att tappa 
kontrollen, trött, uppgiven eller skäms för 
sina känslor. Den gör det också möjligt att ge 
behandling till dem som talar andra språk än 
man själv. Att ge behandlingen i grupp, som 
man ofta gör i dessa sammanhang, har också 
fördelar. På Acupuncturists without borders´ 
hemsida (http://www.acuwithoutborders.
org) kan man läsa: ”Healing in a community 
environment is especially beneficial when a 
disaster, trauma, or conflict has affected the 
whole community. Acupuncture in a group 
setting allows the community as well as the 
individuals to experience healing.”

Enkla varianter av akupunktur 
För militär användning behöver akupunktur 
vara snabb, enkel och effektiv. Utrustningen 
måste vara portabel. Behandlingen ges ib-
land på slagfältet, under materiellt svåra för-
hållanden, till patienter med akut smärta och 
chock, ofta av en akupunktör som också är 
stressad och chockad. Narkotiska läkemedel 
är inget bra alternativ om patienten måste 
vara psykiskt skärpt. (En krigsakupunktör 
kan ställas inför andra frågor än civila aku-
punktörer, som ”Hur långt innan en strids-
flygning kan en pilot få akupunktur?”) Det 
finns sällan tid för puls- och tungdiagnos-
tik och sällan möjligheter till kontinuerlig 
uppföljning. Enkla former av akupunktur, 
som öronakupunktur, är att föredra framför 
kroppsakupunktur i en stridssituation efter-
som behandlingen går snabbare att ge och 
att patienten kan behålla kläderna på (Niem-
tzow 2007). 

Bland de olika former av akupunktur 
som den kinesiska armén använder finns 
WAA (Wrist-Ankle Acupuncture) och ”eye 
acupuncture” som båda har fördelen att de 

Akupunktur 
i krig och vid 
katastrofer
Kajsa Landgren

Akupunktur används i allt större omfattning i civila sammanhang. Mindre 
känt är att användningen av akupunktur i militära sammanhang också ökar. 
Krig innebär att en hög andel av de hemvändande soldaterna (ca 20 %) har 
”mild traumatic brain injury” (mTBI) eller posttraumatiskt stress-syndrom 
(PTSD) (Helms et al 2011). Symptomen kan vara huvudvärk, annan be-
stående smärta, oro, ångest, sömnproblem, mardrömmar, koncentrations-
svårigheter, depression och andra psykiatriska symptom. De somatiska och 
psykiatriska symptomen kan förstärka varandra. Missbruk av alkohol, droger 
och läkemedel är vanligt och fler soldater dör av självmord än av strid. Vetera-
nerna har sänkt livskvalitet, fungerar sämre kognitivt, emotionellt, socialt och 
i arbetslivet och de konsumerar mer sjukvård än medborgare som inte deltagit 
i krig (Lee et al 2011). 
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är enkla att lära sig och att personen inte be-
höver klä av sig (Guan 2011). 

Två varianter av akupunktur som är en van-
ligt förekommande i amerikanska militära 
sammanhang är ”Battle Field Acupuncture” 
(BFA) och ”Auricular Trauma Protocol” 
(ATP). Båda är standardiserade former av 
öronakupunktur. Basen i BFA är fem aku-
punkturpunkter i örat: Shen Men, Noll-
punkten, Talamus, Omega 2 och Cingulate 
Gyrus (Niemtzow 2007). Långtidsnålar i 
guld av ASP-typ används. BFA beskrivs ge en 
bra smärtlindring exempelvis vid frakturer, 
så att patienten kan få lindring under trans-
porten till och väntan på slutgiltig behand-
ling. Smärtlindringen kan infinna sig inom 
några minuter och vara i timmar eller dagar 
(Belard & Pock 2011).

Om BFA lanseras främst som smärtlindring 
så utvecklades ATP för att behandla psy-
kiatriska symptom som PTSD och mTBI på 
soldater i aktiv tjänst och på soldater som 
återvänt hem.
ATP består av sex standardiserade öronaku-
punkturpunkter: tre mästarpunkter (Shen 
Men, Nollpunkten och Master Cerebral) och 
tre andra punkter (Hypotalamus, Amygdala 
och Hippocampus). Punkterna behand-

las med vanliga nålar i 30-120 minuter och 
kompletteras efter behandlingen med frö el-
ler kulplåster på samma punkter. Ibland an-
vänds långtidsnålar (Helms et al 2011). 

En tredje variant av akupunktur utvecklades 
av Robert Koffman, läkare och kapten. Han 
beskriver (Koffman 2011) hur han i Afga-
nistan behandlat amerikanska soldater som 
har ont i kroppen (”som alla soldater har”) 
eller som skadats av att ha kört på landmi-
nor. Soldaterna hade spräckta trumhinnor, 
pulserande huvudvärk och var i chock efter 
att ha förlorat kamrater i attackerna. ”Koff-
mans cocktail” innehåller öronakupunktur 
och ett tillägg av kroppspunkter som ”four 
gates” (dvs LI4 + LR3), GV20 och Yintang. 
Koffman beskriver snabb och tydlig effekt av 
behandlingen. De traumatiserade soldaterna 
kunde komma i ro, sova och smärtan mins-
kade ibland momentant. Koffman är psyki-
atriker och vet att det är svårt att få soldater 
att ta emot psykiatrisk vård. Han beskriver 
hur akupunktur kan vara en öppning för 
samtal och har myntat en slogan: ”Come for 
the needles, stay for the therapy”. 

Akupunktur utan gränser 
Akupunktörer har erbjudit behandling 
vid andra katastrofer än krig, bland an-

nat genom Acupuncturists without borders 
(se http://www.acuwithoutborders.org).  
Acupuncturists without borders är USA-
baserad och har erbjudit akupunktur på 
katastrofplatser sedan översvämningen efter 
orkanen Katrina i New Orleans 2005. Året 
efter den orkanen behandlades nära 8000 
personer som evakuerats, förlorat sina hem 
och anhöriga, hjälparbetare och volontärer. 
75 akupunktörer deltog utan ersättning. I 
en katastrofsituation behövs en enkel, billig 
form av akupunktur som lätt kan nå ut till 
många, som ger snabb lindring av ångest och 
hjälper människor att sova. Acupuncturists 
without borders har valt att använda NADA 
(National Acupuncture Detoxification Asso-
ciation) som de beskriver som en ”commu-
nity style acupuncture”. NADA är en stan-
dardiserad öronakupunktur som använder 
punkterna Shen Men, Sympatikus, Njure, 
Lunga och Lever. Ibland används kroppsaku-
punkturpunkter som tillägg. NADA bedöms 
ha mycket god effekt vid stress och trauma. 
Behandlingen ges i grupp. Parallellt med att 
behandlingen ges utbildas personal så att be-
handlingen kan fortsätta efter det att akut-
teamet åkt hem. NADA har också använts 
som katastrofhjälp tex efter attentatet mot 
World Trade Center och efter jordbävningen 
på Haiti. 
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Acupuncturists without borders arbetar inte 
bara i katastrofmedicinska projekt. De dri-
ver också sedan 2006 akupunkturkliniker 
för krigsveteraner, för närvarande i 23 stä-
der i USA. Kostnadsfritt behandlas soldater 
som återvänt från Irak och Afganistan, och 
deras familjer, för att minska symptomen av 
PTSD. Också veteraner från tidigare krig får 
behandling. Målsättningen är att bryta spira-
len av smärta, kaos och lidande.  
Förutom Acupuncturists without borders 
finns Acupuncture without borders (jo, det 
är två olika organisationer!) Den sistnämnda 
organisationen (se http://www.acupuncture-
sfi.org) grundades i Frankrike redan 1992. 
Sedan dess har lokala organisationer star-
tats i fyra andra europeiska länder. Syftet 
är att utbilda akupunktörer som ska arbeta 
på sjukhus i utvecklingsländer så att de ska 
kunna integrera akupunktur med övrig be-
handling i landet. De akupunkturkurser som 
ges är 3-4 veckor åt gången, vilket upprepas 
tre år i rad. Enligt hemsidan är det en mer 
avancerad TKM-akupunktur som lärs ut av 
Acupuncture without borders, jämfört med 
de enklare formerna av akupunktur som dis-
kuterats ovan. Utbildningsprojekt har med 
mer eller mindre genomslagskraft genom-
förts i Tibet, Haiti, Burkina Faso, Mali , Mau-
retanien, Kamerun, Senegal och Kina.

TCM-perspektiv 
I vetenskapliga artiklar beskrivs akupunktur 
annorlunda än i artiklar i TKM-tidskrifter. 
Akupunktureffekten beskrivs i medicinska 
artiklar ur ett neuroanatomiskt perspektiv 
och anses ofta ha en psyko-emotionell posi-
tiv effekt. En artikel skiljer sig från de flesta 
akupunkturartiklar i vetenskapliga tidskrif-
ter genom att beskriva PTSD med TKM-
terminologi (Helms et al 2011). Författarna 
beskriver exempelvis först symptomen ur ett 
TKM-perspektiv: ”Stagnant Liver Qi escala-
ting into Liver Fire accounts for some of the 
most distressing symptoms…”. Därefter be-
skrivs på ett västerländskt neurofysiologiskt 
sätt hur trauma skadar hjärnan: ”The trauma 
spectrum involves a disorder in the relation-
ship of the prefrontal cortex and orbitofron-
tal cortex with respect to the amygdala and 
hippocampus”. Författarna beskriver sedan 
amygdala som hjärnans centrum för skräck 
och förklarar att amygdala vid trauma inte 
nedreglerar som den ska utan släpper ige-
nom för många signaler till hjärnbarken. 
Detta resonemang anges som skäl till att ör-
ats reflexpunkt Amygdala ingår i det standar-
diserade ATP-protokollet (Helms et al 2011). 

Öronakupunktur jämfört med 
kroppsakupunktur? 
Öronakupunktur används ofta i militära 
sammanhang. Om öronakupunktur visar 
sig ha lika god effekt som kroppsakupunk-
tur har öronakupunktur fördelen att utbild-

ningen är kortare och därmed billigare. I en 
pågående studie jämförs effekten av aku-
punktur enligt TKM med öronakupunktur 
som behandling av kronisk huvudvärk efter 
traumatisk hjärnskada hos soldater (Lee et 
al 2011). En tredje grupp får sedvanlig be-
handling, utan akupunktur. Hypotesen är att 
båda formerna av akupunktur ska reducera 
huvudvärken men att TKM ska ha bättre ef-
fekt på andra symptom som soldaterna har 
parallellt med huvudvärken. Det ska bli in-
tressant att få ta del av resultatet när studien 
är klar!

Temanummer 
American Academy of Medical Acupuncture 
har en tidskrift , “Medical Acupuncture”. Ett 
helt nummer av denna tidskrift ägnades 2011 
åt olika aspekter av militär användning av 
akupunktur (Medical Acupuncture, Volume 
23, Number 4, 2011). Flera av de artiklar jag 
refererar till i denna artikel finns i Medical 
Acupuncture´s temanummer. En artikel (Lit-
scher et al 2011) beskriver laboratorieförsök 
gjorda i Österrike som visar att effekten av 
elstimulering av de akupunkturpunkter som 
används i BFA går att mäta i hjärnan med 
NIRS (Near InfraRed Spectroscopy).  En 
”runda-bords-konferens” finns också refe-
rerad i tidskriften. Där framkommer det att 
akupunktur till veteraner ibland kombineras 
med laserbehandling (tex efter amputatio-
ner), och att en fördel med akupunktur efter 
hemkomsten är att det ger tillfälle till kost-
rådgivning och livsstilsråd. Det framskymtar 
en rädsla för att den enkla akupunktur som 
lärs ut i form av BFA kan spridas utanför det 
militära användningsområdet och därmed 
medföra en urvattning av akupunktur (Jonas 
et al, 2011). I en avslutande artikel (Hickey 
2011) konstateras att akupunktur används i 
militära sammanhang, att den kliniska upp-
fattningen är att det fungerar bra men att det 
behövs mer forskning. Richard Niemtzow 
sammanfattar: ”Den utökade användningen 
av akupunktur på slagfälten har mötts av en-
tusiasm bland både läkare och patienter – för 
att det fungerar” (min översättning).

Referenser 
Belard J-L, Pock A. Acupuncture and NATO. 
Medical Acupuncture. December 2011, 
23(4): 271-273. 
Carter K.O, Olshan-Perlmutter M, Nor-
ton, H. J, Smith, M.O. NADA Acupuncture 
Prospective Trial in Patients with Substance 
Use Disorders and Seven Common Health 
Symptoms. Medical Acupuncture, Septem-
ber 2011, 23 (3).
Guan L. The Application of Acupuncture 
in Military Medicine in China. Medical 
Acupuncture. December 2011, 23(4): 275-
279. 
Helms J.M, Walkowski S.A, Elkiss M, Pitt-
man D, Kouchis N.S, Lawrence B. HMI Au-

ricular Trauma Protocol: An Acupuncture 
Approach for Trauma Spectrum Symptoms. 
Medical Acupuncture. December 2011, 
23(4): 209-213.
Hickey A.H. Military Medical Acupuncture 
and CAM: Next Steps. Medical Acupuncture. 
December 2011, 23(4): 281-285.

Jonas W.B, Walter J. A.G., Fritts M., Niem-
tzow R.C. Acupuncture for the Trauma 
Spectrum Response: Scientific Foundations, 
Challenges to Implementation. Medical 
Acupuncture. December 2011, 23(4): 249-
262. 

Jonas W.B (Moderator). Participants: Niem-
tzow R.C, Helms J.M, Petri R.P, Koffman 
R.L, Walter J.A.G, Burns S.M. The Use of 
Acupuncture in the U.S. Military: Challenges 
and Opportunities. Medical Acupuncture. 
December 2011, 23(4): 219-227. 

Koffman R.L. Downrange Acupuncture. 
Medical Acupuncture. December 2011, 
23(4): 215-218. 

Lee C, Wallerstedt D, Duncan A, York A, Hol-
lifield M, Niemtzow R.C, Burns S.M, Jonas 
W.B. Design and Rationale of a Compa-
rative Effectiveness Study to Evaluate Two 
Acupuncture Methods for the Treatment of 
Headaches Associated with Traumatic Brain 
Injury. Medical Acupuncture. December 
2011, 23(4): 237-247. 

Litscher G, Bauernfeind G, Gao X, Mueller-
Putz G, Wang L, Anderle W, Gaischek I, 
Litscher D, Neuper C, and Niemtzow R.C. 
Battlefield Acupuncture and Near-Infrared 
Spectroscopy–Miniaturized Computer-Trig-
gered Electrical Stimulation of Battlefield 
Ear Acupuncture Points and 50-Channel 
Near-Infrared Spectroscopic Mapping. Med-
ical Acupuncture. December 2011, 23(4): 
263-270. 

Niemtzow R.C. Battlefield acupuncture. 
Medical Acupuncture. December 2007, 
19(4): 225-228.
Pock A.R. Acupuncture in the U.S Armed 
Forces: A Brief History and Review of Cur-
rent Educational Approaches. Medical 
Acupuncture. December 2011, 23(4): 205-
208. 

York A, Crawford C, Walter A, Walter J.A.G, 
Jonas W.B, Coeytaux R. Acupuncture Re-
search in Military and Veteran Populations: 
A Rapid Evidence Assessment of the Litera-
ture. Medical Acupuncture. December 2011, 
23(4): 229-236. 

 A K U P U N K T U R  I  K R I G  O C H  V I D  K A T A S T R O F E R


