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Akupunktur til fødende

Akupunktur er uden de store diskussioner ved at blive et standardtilbud på de danske fødeafdelinger. På Skejby sygehus ved Århus er man i gang med at undersøge akupunkturens virkning i et videnskabeligt forsøg, og de foreløbige resultater er lovende 


Som universitetshospital lægger Skejby ved Århus ekstra meget vægt på forskning og dokumentation, og i stedet for blot at tilbyde behandlingen til alle valgte man i 2001 at starte et to-årigt forsøg med akupunktur til fødende.

Jordemødrene skal ikke igennem en komplet akupunkturuddannelse, men skal alene lære om de punkter, der er relevante for at lindre smerter hos de fødende. De bliver undervist af en læge, der er uddannet i akupunktur, som regel på kurser over fem dage. 

Ud af de godt 70 jordemødre har hele over 50 nu været på kursus i akupunktur, men det er en stor opgave at få brikkerne til at falde på plads rent praktisk.

- Et forsøgsprojekt kræver både ekstra ressourcer og planlægning, og vi har lært meget af de opstartsproblemer, vi har haft, siger jordemoder Winnie Wurlitzer, der sammen med kollegaen Lissa Borup er initiativtager til projektet. Desuden er lægerne Lone Hvidmann og Morten Hedegaard med i projektet, og professor dr. med. Niels Jørgen Secher er den overordnet ansvarlige.

- Det hele skal passes ind i vagtplaner og rutiner, og da det er travle afdelinger, som ofte får komplicerede tilfælde, kan det være svært samtidig at få plads til et forsøg og sikre sig, at der er en jordemoder til stede, der kan akupunktur. 

Den første undersøgelse

- Akupunktur bliver i dag brugt på mange fødesteder, men dette er den første videnskabelige undersøgelse herhjemme. Meningen med undersøgelsen er at se, om akupunktur har en effekt på omfanget af smerterne og på kvindens behov for traditionel smertelindring med medicin.

- Vi ser på om akupunkturen virker beroligende på den fødende, og vi spørger også om hendes oplevelse af fødslen i øvrigt, siger Winnie Wurlitzer.

Kvinderne får ved indskrivningen i 8.-10. uge en folder, der orienterer om forsøgsprojektet, senere bliver de orienteret mundligt, og under fødselsforberedelsen kommer man også ind på akupunktur. Kvinderne får klart at vide, at de ikke får et tilbud om akupunktur, men om at være med i forsøget. 

Deltagerne fordeles ved lodtrækning i tre grupper. Den ene får akupunktur som tilbud, den anden får tilbudt TENS *), og den tredje får afdelingens sædvanlige smertelindringstilbud. Men i de to første grupper vil kvinderne naturligvis få tilbudt almindelig smertelindring, hvis der opstår behov for dette.

De kvinder, der ved lodtrækningen får tilbudt akupunktur, får ved smerter placeret 2-6 tynde nåle i huden, og behandlingen kan gentages flere gange under fødslen, hvis der er behov for det. Samtlige kvinder skal under fødslen med faste intervaller angive, hvor ondt det gør på en skala fra 0-10, og to måneder efter fødslen skal de udfylde et skema om deres oplevelse af både fødsel og smertelindring

Tilbudet om at være med i undersøgelsen bliver kun givet til kvinder, der har haft en normal graviditet og til kvinder, der forventes at have en ukompliceret fødsel. Det er meningen, at i alt ca 500 kvinder skal være med i undersøgelsen, og heraf skal de 250 have akupunktur. Forsøget startede i marts 2001 og afsluttes to år efter.

Tegner positivt

Winnie Wurlitzer fungerer som supervisor for sine kolleger, og med mellemrum arrangerer hun opfølgende kurser, hvor jordemødrene bl.a. evaluerer arbejdet med akupunktur-projektet. Når der skal uddannes nye hold jordemødre, holder man en lille pause med at tage nye fødende ind, så at man er sikker på, at de ”nye” er lært op på forsvarlig vis.

Nu har forsøget kørt i ca et år, og de foreløbige resultater ser lovende ud. Hovedtendensen er, at toppen bliver taget af smerterne hos de fødende kvinder, så at de kan arbejde mere konstruktivt med veerne. 

- Jeg har til dato ikke set ét skema, hvor man vurderer akupunkturen negativt. Det svarer også godt til resultaterne af vores første pilotprojekt, hvor 65,6 procent oplevede en god positiv effekt, mens 67,3 procent opnåede en direkte lindring af smerterne. Erfaringerne viser os desuden, at det er vigtigt, at vi kommer ind så tidligt som muligt i fødselsforløbet.

- Men på langt sigt er jeg meget spændt på, om dette er den rigtige metode til at undersøge akupunkturens virkning. Der er jo mange, der har sat spørgsmålstegn ved, om man kan undersøge alternativ behandling med de samme metoder, man bruger, når man forsker i nye medicinske præparater.

Her hentyder Winnie Wurlitzer bl.a. til forskellen på selve teknikken (punkter, nåle, osv) og behandlingen (alt det, der foregår mellem behandler og klient) som jo består af meget mere end det rent tekniske. (Dette har også været til diskussion i forbindelse med andre forsøg, og du kan læse mere om problemet i artiklen ”Behandling eller teknik” her på Galilei.dk).

- Både mine kolleger og de gravide er meget interesserede i forsøget, og jeg hvis resultaterne viser sig at være positive, tror jeg, at det vil medvirke til generelt at skabe en større åbenhed for alternativ behandling i sundhedsvæsenet. Blandt jordemødre er der nu planer om både at starte private klinikker, hvor akupunkturen indgår i arbejdet, og om at få akupunkturen ind på jordemoderskolerne, siger Winnie Wurlitzer.

*)
TENS er et apparat, der sender en svag elektrisk strøm ind i musklerne og i en periode blev brugt meget af fx fysioterapeuter, og det bruges i dag kun sjældent på fødegangene.
TENS = Transcutan Elektrisk Nerve Stimulation.
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