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Öron-akupunktur i psykiatrisk vård – information och 

diskussionsunderlag till personal 

Akupunktur (NADA) som alternativ eller kompletterande behandling vid stress, 

sömnsvårigheter och beroendeproblematik.  

Kajsa Landgren, docent, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. 

Det finns många varianter av akupunktur. Som komplement till sedvanlig psykiatrisk vård och 

beroendevård används en enkel form av standardiserad öronakupunktur, NADA (National 

Acupuncture Detoxification Association) (Stuyt & Voyles, 2017). En svensk nationell 

enkätundersökning bland regionala, kommunala och privata behandlingsenheter samt Statens 

institutionsstyrelse visade att 62 % av de 489 enheter som besvarade enkäten använde någon 

form av komplementärmedicinsk behandling, och 19 % använde NADA (Wemrell, Olsson, 

Landgren, 2020). En stor del av de patienter som erbjuds NADA tackar ja och uppskattar 

behandlingen (Wive Dürr & Lunde, 2020). De symptom som behandlas är oro, ångest, abstinens, 

depression och sömnproblem. Fem korta, mycket tunna, sterila nålar sätts i samma fem punkter i 

båda öronen vid varje behandlingstillfälle och får sitta kvar i 30-40 minuter. NADA kan ges i 

grupp eller individuellt. Det går fort att sätta nålarna. Patienten sitter eller ligger med nålarna i 

öronen och vilar i ca 40 minuter. NADA stör inte annan behandling och kan kombineras med tex 

läkemedelsbehandling. Vi föreslår att patienten provar en serie med tio akupunkturbehandlingar. 

Därefter utvärderas effekten. Om patienten är nöjd med behandlingen och symptomen har 

minskat kan man erbjuda ytterligare tio behandlingar varefter man gör en ny utvärdering. Om 

patienten upplever sig få hjälp med sina symptom kan behandlingen fortgå längre. I början av 

behandlingsserien, och när patienter har intensiva besvär, ges behandling tätare. När patienten 

mår bättre glesas behandlingen ut. Exempel: patienter med intensiva symptom får daglig 

behandling i två veckor, därefter tre g/v i två veckor, därefter 2 g/v, 1 g/v och när patienten 

känner sig stabil kommer han vid behov. Patienter som vid behandlingsstarten har måttligare 

besvär av oro eller sömnproblem kan starta med NADA 1-2 g/v och uppleva en effekt av det.  

Patienten kan bli trött och dåsig medan de sitter med nålarna i öronen. Ofta infinner sig en 

behaglig, avspänd känsla. Många slumrar eller somnar. (Om patienten känner sig mycket 

påverkad efter behandlingen bör de sitta och vila en stund om de ska köra bil efteråt.) Efter en 

serie NADA-behandlingar beskriver många förbättrad sömn, mindre oro, ångest och smärta. 

Ibland kombineras öronakupunktur med en eller flera akupunkturnålar på kroppen (oftast punkter 

på huvudet eller händerna). Det är också vanligt att kombinera NADA med så kallade kulplåster 

mellan akupunkturbehandlingarna. Då fästs en liten kula eller frö med ett plåster på örat så att 

kulan kan utöva akupressur. 
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Så verkar akupunktur  

Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsmetod. När en akupunkturnål sticks genom 

huden skickas signaler via nervbanorna till hjärnan. Flera signalsubstanser som har en gynnsam 

verkan frisätts. Akupunktur har god effekt på många men hjälper inte alla. Endast få och milda 

biverkningar har rapporterats (Tan, Molassiotis, Wang, & Suen, 2014). Man kan bli trött eller yr, 

och sticket kan upplevas som smärtsamt. Om patienten upplever obehag tas nålarna bort och 

patienten får vila en halvtimma.  

Akupunktur vid psykisk ohälsa, mekanismer och effekt 

Med hjälp av tester i laboratorier, på människor och djur, har effekten av hur öronakupunktur 

påverkar det autonoma nervsystemet och HPA-axeln kartlagts (Hou et al 2015). Det limbiska 

systemet moduleras och en rad neurotransmittorer och hormoner (bland annat endorfiner, 

kortison, adrenalin, nor-adrenalin och oxytocin) frisätts, vilket kan förklara långvariga effekter 

som smärtlindring, minskad depression, oro och ångest och förbättrad sömn (Dhond, Kettner, & 

Napadow, 2007; Fang et al., 2009, Hou et al 2015), och den känsla av avslappning och lugn som 

kan uppkomma efter akupunktur (Arvidsdotter et al 2013).  

Arvidsdotter (2013) utvärderade effekten av 8 veckors akupunkturbehandling på 120 patienter 

med stressrelaterade symptom. Oro och depression minskade signifikant mer i 

akupunkturgruppen jämfört med gruppen som fick standardbehandling och effekten kvarstod 

efter 24 veckor (Arvidsdotter 2014). En Cochrane-analys visade att akupunktur förbättrar sömn 

(Cheuk et al 2007) och en meta-analys visade att antalet sömntimmar efter öronakupunktur var 

signifikant fler jämfört med behandling med diazepam (Chen et al 2007). I en jämförelse mellan 

öronakupunktur och KBT hade KBT bäst effekt, men även akupunktur hade en signifikant effekt 

på sömnproblem (Bergdahl et al 2016). Akupunktur sågs som en billig och effektiv behandling 

med få biverkningar jämfört med läkemedelsbehandling (Chen et al, 2007). Detta stöds av en 

nyare systematisk översiktsstudie (Yeung et.al 2012). SBU skriver i en rapport att många 

patienter med sömnbesvär efterfrågar komplementär behandling och att det är angeläget att 

forska på kort- och långvariga effekter av komplementärmedicinsk behandling vid sömnproblem 

(SBU 2010). En sammanställning av tio systematiska litteraturgranskningar fastslog att 

akupunktur har effekt på ångest (Li et al, 2019). Öronakupunktur förbättrade livskvaliten hos 

patienter med depression (Shi et. al, 2013). Det finns således ett visst forskningsstöd för att 

akupunktur har en positiv effekt på psykisk ohälsa.  

I kvalitativa studier beskriver patienter positiva erfarenheter som lugn, välmående, ökad energi, 

förbättrad sömn och ökad förmåga till koncentration. Patienter beskrev också minskat drogsug 

och minskat behov av vid-behovs-medicinering (Bergdahl et al 2013). Patienter med anorexi som 

på en högspecialiserad vårdavdelning intervjuades om sin upplevelse av att få akupunktur som 
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tilläggsbehandling beskrev att akupunktur gav en möjlighet till vila och reflektion under en 

behandlingstid som för övrigt var präglad av intensiv stress (Hedlund & Landgren 2017, Olsson 

& Landgren, 2019). Vårdtiderna är långa och vården är inriktad på vila och viktuppgång, faktorer 

som kan öka patienternas ångest. Några av deltagarna var tvångsvårdade, andra var frivilligt 

inlagda. Avdelningen är låst och patienternas rörelsefrihet är ytterst begränsad. Patienterna 

upplevde att deras oroliga tankar stillnade när de fick akupunktur, och de kunde äntligen slappna 

av. Akupunktur beskrevs som en livlina och en pausknapp. Akupunkturstunden erbjöd en paus 

från stress och tankekaos och en möjlighet att slappna av en stund. Den beskrevs som en övning i 

att tillåta sig att vila och släppa kontrollen, “flyta iväg”, kanske till och med ligga ner och sluta 

ögonen. Många slumrade eller somnade. Akupunkturen uppskattades särskilt om den gavs under 

den obligatoriska vilan efter maten. Då blev mättnadskänslan som annars gav stark ångest lättare 

att uthärda. Akupunktur upplevdes ge ett lugn som påminde om meditation, vilket gav en 

möjlighet till stillhet och reflektion och jämfördes med mindfulness. Kvinnorna uppskattade att 

de med akupunktur kunde nå avslappning utan att behöva följa instruktioner vilket de inte alltid 

hade tillräcklig koncentrationsförmåga för att lyckas med. I det meditativa tillstånd som uppstod 

kunde de tänka klart och reflektera på ett positivt sätt. Patienterna beskrev också rent fysiska 

effekter. De som annars var så frusna på grund av undervikt blev äntligen varma. De upplevde att 

musklerna mjuknade och att smärta minskade. Även den minst entusiastiska patienten beskrev en 

symptomlindring. Patienterna beskrev att akupunkturbehandlingen gav samma effekt, gång efter 

gång, vilket var en tröst och de ville fortsätta med akupunktur i öppen vård när de skrivits ut. Inga 

allvarliga biverkningar har rapporterats. Kvinnorna kände sig inlåsta och i vården som för övrigt 

var väldigt reglerad uppskattade de frivilligheten i akupunkturbehandlingen. De kunde till 

exempel påverka hur ofta de ville ha akupunktur, hur många nålar de ville ha och om de ville sitta 

eller ligga ner under behandlingen (Hedlund & Landgren 2017, Olsson & Landgren, 2019). 

Dessa kvalitativa studier visar att patienter upplever en förbättrad psykisk hälsa som de relaterar 

till akupunkturbehandlingen. 

I en annan kvalitativ studie intervjuades 24 sjuksköterskor, mentalskötare och läkare i 

fokusgrupper (Landgren et al, 2019). Deltagarna beskriver positiva erfarenheter av att ge 

akupunktur i psykiatrisk vård. Akupunktur sågs som ett handfast verktyg, som gav tydlig lindring 

vid många symptom, hjälpte patienter att få struktur på sin dag och minskade vid behovs-

medicineringen. De uppskattade att akupunktur var ett icke-verbalt och icke-farmakologiskt 

verktyg i en miljö som till stor del vilar på samtal och läkemedel. Akupunktur bidrog till att 

personalens självkänsla ökade då de kunde ge en konkret behandling som tydligt lindrade 

patienternas symptom. De beskrev akupunktur som en personcentrerad vård och att akupunktur 

fungerade väl tillsammans med annan behandling. Akupunktur beskrevs som en hjälp till att 

skapa den eftersträvansvärda allians med patienten som behövs i psykiatrisk omvårdnad. Genom 

att patienten kunde styra hur ofta de ville ha akupunktur ökade deras delaktighet och 

beslutsfattande, och patienterna kunde påverka sin subjektivt upplevda hälsa (Landgren et al, 

2019). Denna studie pekar på att akupunktur kan vara ett värdefullt redskap i psykiatrisk 

omvårdnad. 
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Socialdepartementets KAM-utredning 

Socialdepartementet genomförde nyligen en utredning med intentionen att bygga broar mellan 

komplementär och alternativ vård (KAM) å ena sidan, och traditionell vård å andra sidan 

(Socialdepartementet 2019). I ett kommittédirektiv från 2017 betonade Socialdepartementet att 

vården behöver utvecklas mot ett mer patientcentrerat synsätt, och att vårdskador p.g.a 

läkemedelsbehandling ska undvikas (Socialdepartementet 2017, sid 6). I den s.k. KAM-

utredningen framhävdes vikten av att patienter får välja vård och behandling, men också att 

säkerheten och effekten av komplementär-medicin måste säkerställas. Efter forskning och 

utvärdering kan komplementärmedicinska metoder enligt Socialdepartementet bli en värdefull del 

av den etablerade vården. KAM-utredningen föreslår att information om KAM ska ingå i alla 

medicin- och vårdutbildningar, och att patienter ska erbjudas evidensbaserad information om 

KAM. 

 

Diskussion  

Psykisk ohälsa är vanlig och ökar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Depression, oro, 

ångest och sömnbesvär kan vara långvariga och har en stark koppling till somatisk ohälsa, 

substansmissbruk och till för tidig död (SBU 2005, SBU 2010). Läkemedel som används vid 

ångest, depression och sömnproblem har en medioker effekt, ger biverkningar och ibland 

toleransökning och beroende vilket ökar vårdbehovet (SBU 2005, SBU 2010). Särskilt 

benzodiazepiner (en grupp lugnande läkemedel och sömn-medicin) har ofta oönskade 

biverkningar och bör användas restriktivt eller inte alls i stora grupper av befolkningen (äldre, 

barn, ungdomar, gravida, ammande och av personer med en beroendesjukdom) (SBU 2010). Det 

finns stora kunskapsluckor om optimal behandling vid depression och ångest (Socialstyrelsen 

2010, Sveriges Kommuner och Landsting 2012). Icke-farmakologiska metoder som är person-

centrerade, säkra, effektiva och som uppskattas av patienter och personal är ett välkommet 

tillskott i behandlingsarsenalen. Det är därför angeläget att utvärdera effekten av icke-

farmakologiska metoder.  

 

När symptom är intensiva och det inte finns någon botande farmakologisk behandling, är 

komplementära icke-farmakologiska metoder som kan lindra symptom intressanta. Även om 

akupunktur inte kan bota psykiatrisk sjukdom är hypotesen att akupunktur utan negativa 

sidoeffekter kan ge ett andrum under en period som präglas av stress och ångest. Minskar stress 

och sömnproblem får patienten en förbättrad hälsa, både psykiskt och somatiskt. Om 

medicinering minskar kan patienten besparas biverkningar samtidigt som risken för läkemedels-

beroende minskar. Också miljön vinner på en minskad läkemedelskonsumtion: färre metaboliter 

utsöndras och hamnar i grundvattnet vilket i sin tur också leder till en ökad folkhälsa. En annan 

fördel med akupunktur är att det kan lindra biverkningar och därmed öka följsamheten så att 

patienten fortsätter att ta nödvändig medicin.  
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Hälso- och sjukvård ska vara evidensbaserad. Interventioner är ofta komplexa då de innehåller 

både fysiska och emotionella komponenter vilket akupunktur är ett exempel på. Akupunktur har 

dels en neurofysiologisk förklaring, dels en effekt som grundas på att den erbjuder tillfälle till en 

positiv kontakt mellan patient och sjuksköterska. Nålsticken har alltså en specifik effekt, men 

också icke-specifika komponenter som tid, uppmärksamhet, förväntan och mötet med terapeuten 

har betydelse (Langevin et al 2010). För sjuksköterskor i psykiatri är ett mål att öka patienternas 

subjektivt upplevda hälsa (PRF´s och SSF´s kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i psykiatri) 

och ge dem support på vägen mot tillfrisknande. Akupunktur är en form av omvårdnad där 

vårdpersonal kan lindra symptom på ett säkert sätt.  

Att vården ska vara personcentrerad är numera ett uttalat mål för såväl sjuksköterskor, läkare och 

regioner/landsting. Personcentrerad vård är en säker och effektiv vård utformad i partnerskap 

med patienten, individuellt utifrån patientens behov. Delaktighet och autonomi är ledstjärnor. 

Akupunktur uppfattas som personcentrerad vård av både patienter och vårdare. Genom att 

investera den tid det tar att ge akupunktur, får vårdaren tillfälle att träffa och lyssna på patienten 

vilket är grunden för en tillitsfull behandlingsrelation. Akupunktur innebär också en mild 

beröring vilket kan bidra till att bygga tillit. Att patienter med hjälp av akupunktur kan påverka 

sina symptom själva bidrar till ökad autonomi. Andra fördelar är att gruppbehandling medför 

social träning och att sömnen förbättras. Akupunktur beskrevs av patienter med ångest och stress 

som en övning i att slappna av (Hedlund & Landgren 2017). Det gjorde det möjligt att vara i 

stillhet, och att reflektera vilket gynnar tillfrisknandet och förbereder för samtalsbehandling. Jag 

ser akupunktur som ett effektivt, säkert, personcentrerat tillägg till sedvanlig vård i psykiatri. 

Akupunktur kan hjälpa patienter att få en högre livskvalitet. Behandling kan erbjudas till dem 

som inte vill eller kan äta läkemedel eller delta i KBT, och till dem som står på väntelista för att 

få KBT. Det terapeutiska mötet som uppstår när en patient får akupunktur kan vara ett tillfälle till 

att motivera, inspirera, berömma, och ge råd, hopp och information som kan bidra till en sundare 

livsstil. Vårdaren får ett tillfälle att ställa reflekterande frågor och att förmedla empati. På så vis 

ges symptomlindring samtidigt som sjukvårdspersonalen kan ge förebyggande aktiv hälsovård. 

Att akupunkturen är en icke-verbal del av behandlingen var uppskattat av både patienter 

(Hedlund & Landgren 2017) och av personal (Landgren et al, 2019) i en behandlingsmiljö som så 

starkt är kopplad till samtal.  
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