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SAMMANFATTNING
Ett whiplashtrauma utsätter halsryggraden för stora krafter och kan orsaka skador på olika strukturer i nacken,
ledande till exempelvis inflammatoriska förändringar, fettinfiltration, muskelfiberomvandling, störd
neuromuskulär kontroll, försämrad nackmuskelfunktion samt till perifer och central sensitisering. Symtom
relaterade till whiplashskadan som benämns Whiplash Associated Disorders (WAD) är vanligt förekommande.
Siffrorna varierar i litteraturen men mer än 0,3 procent av befolkningen per år anges söka sjukvård efter
whiplashtrauma. Ungefär hälften av de drabbade får någon form av kvarstående symtom som nackbesvär,
huvudvärk, radikulopati, yrsel, psykisk ohälsa, sämre livskvalitet och en sänkt arbetsförmåga, ledande till stora
kostnader för individ och samhälle. Som kronisk WAD räknas besvär som kvarstår längre än 6 månader.
De starkast predicerande faktorerna för kvarstående besvär är högt skattad smärta och funktionsnedsättning
direkt efter skadan. Träning riktad specifikt mot halsryggraden och dess muskler är den behandling där det
föreligger störst evidens för effekt. Endast ett fåtal studier avseende nackspecifik träning finns när det gäller
kvarstående problem. Den enda av de nackspecifika studierna som har inkluderat personer med högre grad
av besvär (grad 2 och 3) visade lovande resultat för nackspecifik träning under guidning av fysioterapeut som
var bättre än generell träning. En rekommendation baserad på den tillgängliga forskningen är att patienter
med kvarstående WAD bör få möjlighet att pröva nackspecifik träning guidad av fysioterapeut, riktad både
mot att återställa neuromuskulär funktion och öka uthålligheten i nackmusklerna.
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följd av ett whiplashtrauma är ett indirekt nacktrauma där accelerations-, decelerations-, och
kompressionskrafter från huvudet fortplantas till
halsryggraden. Detta leder till att nacken utsätts för
höga mekaniska krafter under den pisksnärtsliknande
rörelsen, även vid exempelvis bilkrock i låg fart.
WAD graderas i 5 olika grader enligt den modifierade Quebec Task Force-klassifikationen (1).
Grad 0 innebär inte några besvär. Grad 1 innefattar
självrapporterade nackbesvär i form av smärta,
stelhet och ömhet som dock inte kan verifieras
komma från nacken vid en klinisk undersökning.
Grad 2 innefattar nackbesvär och muskuloskeletala
fynd. Grad 3 innefattar nackbesvär och neurologiska
fynd som påverkad senreflex, sensibilitet och svaghet
i övre extremiteten, och Grad 4 innefattar fraktur
eller dislokalisation (1).

Förekomst, symtom och prediktiva
faktorer för kvarstående besvär
Antalet nya patienter som årligen söker vård för
whiplashrelaterade besvär beräknas vara mer än
3 per 1 000 invånare i Västeuropa och Nordamerika
(2, 3). I Sverige beräknas årligen 30 000 personer få
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en WAD-diagnos (4). När symtomen kvarstår mer
än 6 månader klassas de som kroniska (5). Så många
som upp till hälften av de som får en whiplashskada (2, 6) får kvarvarande symtom av varierande
grad i form av nacksmärta, nackstelhet, radikulopati,
yrsel, nedsatt balans, huvudvärk, tinnitus, svälj
svårigheter, kognitiva besvär och posttraumatiskt
stresstillstånd. Detta kan i sin tur leda till funktionsnedsättning, nedsatt hälsorelaterad livskvalité och
sänkt arbetsförmåga med höga kostnader för både
individ och samhälle (2, 4, 6). Agnew och medarbetare (7) rapporterade i en studie från Linköpings
universitet att så många som 52,5 procent av de med
kronisk WAD skattade en dålig till måttlig arbetsförmåga. Initiala besvär i form av hög smärta, stor
funktionsnedsättning och högre WAD-grad har
visats vara starka prognostiska faktorer för kvar
varande besvär (2, 8). En hög funktionsnedsättning
har rapporterats ha det enskilt högsta förklaringsvärdet (46 procent) för en lågt skattad funktionsförmåga på arbetet (7). Preliminär evidens föreligger
även för att psykologiska faktorer och skadeståndskrav kan vara faktorer som predicerar till kvarstående
problem (2, 9), medan högre ålder och att vara
kvinna verkar ha måttlig negativ påverkan (2).

I dag saknas konsensus avseende skademekanismen
vid whiplash-associerade besvär. En del av symtomen
kan relateras till olika strukturer i halsryggraden
såsom muskler, ligament, facettleder, diskar, och
nerver där perifer och central sensitisering kan bidra
till långvariga besvär.

Skademekanism vid WAD

I dagsläget saknas konsensus avseende skade
mekanismen vid WAD. En del av symtomen vid WAD
kan relateras till olika strukturer i halsryggraden
såsom muskler, ligament, facettleder, diskar, och
nerver (10–16) där perifer och central sensitisering
kan bidra till långvariga besvär (17, 18). Orsaken till
central sensitisering är inte klarlagd men oläkta
skador som orsakar nociceptiv stimuli och psyko
logiska mekanismer anses bidra till sensitiseringen
(17, 19). Söderlund (20) föreslår att en beteende
medicinsk approach bör ingå vid behandlingen för
att stärka tilltro till egen förmåga, minska rörelserädsla och att hjälpa patienten till mer aktiva
copingstrategier av akuta whiplashskador för att
minska risken för långvariga besvär.

Muskuloskeletal patologi
och dess fysiologiska och
symtomatiska konsekvenser
Elliott och kollegor (21–24) har i ett flertal studier
påvisat morfologiska degenerativa förändringar hos
individer med WAD i form av fettinfiltration i de
djupa dorsala (multifiderna) och ventrala (longus
colli/longus capitis) nackmusklerna hos de med

högre besvärsgrad (21–24) och de tros vara en viktig
faktor för utvecklandet av kvarstående problematik.
Elliotts fynd av ökad fettinfiltration i nackmusklerna
har även verifierats i en studie vid Linköpings
universitet (25). Fettinfiltrationen särskiljer de med
WAD inte bara från friska utan även från individer
med ospecifika nackbesvär utan anamnes av
trauma (23). Mekanismen bakom fettinfiltrationen
är oklar men tros bero på segmentell nervirritation,
skada på segmentella strukturer som facettled,
disk eller muskeln i sig vilket kan provocera en
inflammatorisk reaktion (26, 27). Preliminär evidens
föreligger även för att centrala mekanismer orsakade
av exempelvis posttraumatisk stress kan orsaka
förändringar i musklerna genom en reducerad
alfa-motorneuron-funktion (22). Sannolikt kan även
rörelserädsla och minskad fysisk aktivitet efter
skada inverka. Likaså har kemiska förändringar
med högre halter av serotonin och interleukin setts
i trapeziusmuskeln hos individer med kronisk WAD
(28) jämfört med friska, vilket tyder på pågående
perifera nociceptiva processer. Linnman och medarbetare (29) visade med PET-kamera att perifera
inflammatoriska processer i nacken pågick hos
individer med kronisk WAD.
➤
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Muskelfunktionen i halsryggraden är mycket
viktig. Till de primära dorsala nackmusklerna räknas
från ytligt till djupt: splenius capitis, semispinalis
capitis, de craniocervikala extensorerna (rectus
capitis posterior major och minor samt obliquus
capitis superior och inferior) samt rotatores och
multifidus. Den dorsala multifidusmuskeln har
tillsammans med de djupa ventrala nackmusklerna
en stabiliserande funktion på halsryggraden, och
till skillnad från i ländryggen fäster stråk av multi
fidusmuskeln ändå in mot facettledskapseln (30),
vilket gör att led och muskel sannolikt kan påverka
varandra mer i halsryggraden än i ländryggen.
Semispinalis capitis är den största av extensormusklerna i nacken med stor momentarm och kan
därmed utveckla stor extensionskraft på nacken
(31, 32). Till de primära nackflexorerna räknas:
sternocleodomastoideus, scalenerna, de djupa
longus capitis och longus colli samt den i övre
nacklederna belägna rectus capitis anterior. Den
primära funktionen för longus capitis är att vara en
craniocervical flexor (33) medan longus colli primärt
har en stabiliserande och postural funktion och anses
ha större betydelse för den cervikala kurvaturen än
longus capitis (34, 35). Därtill kommer stora ytliga
muskler som trapezius och levator scapulae vilka
har stor påverkan på nacken men som räknas som
primära skuldermuskler.
Då de djupa nackmusklerna och då särskilt
longus colli och multifidus innehåller en stor andel
känselkroppar (36, 37) kan en ökad fettinfiltration
enligt ovan beskrivet inte enbart leda till en sämre
kontraktilitet i de aktuella musklerna utan även
bidra till ett försämrat samspel mellan de olika
muskellagren i nacken. En förändrad funktion
i nackmusklerna och ett stört samspel mellan de
olika muskellagren i halsryggraden, både ventralt
och dorsalt har setts i ett flertal studier både för
individer med långvariga ospecifika besvär (39–42)
och för kroniska WAD patienter (43–45).
Diagnostisering av nackmuskelfunktion är svår;
yt-elektromyografi kan endast fånga signaler från
ytliga muskler, vajer/nål elektromyografi är en
invasiv metod som kan vara smärtsam och som mäter
enstaka motorneuron medan magnetresonans
tomografi är ytterst kostsamt och svårtillgängligt
för fysioterapeuter och inte kan registrera muskelarbete i realtid. Peterson och medarbetare (45)
använde innovativ teknik med ultraljud där ultraljudsfilmer över musklerna i arbete spelades in och
analyserades i efterhand med så kallad speckle
tracking (mönsterigenkännande) för att icke-invasivt
kunna studera hur musklerna i de olika lagren
kontraheras och förlängs i realtid under olika typer
av rörelser. Fler publikationer av Peterson och
forskarkollegor är under publicering och visar
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intressanta resultat där samspelet mellan de olika
muskellagren i halsryggraden separeras mellan
kroniska WAD-patienter och friska vid olika funktionella rörelser (opublicerad data Gunnel Peterson
och Anneli Peolsson, Linköpings universitet).
Individer med kronisk WAD har även påvisats
ha lägre nackrörlighet och en sämre nackmuskel
uthållighet än ålders- och könsmatchade friska
kontroller (46), och individer med kronisk nacksmärta
har påvisat högre uttröttbarhet i nackmusklerna
(47–49). Även muskelfiberomvandling till högre
andel typ 2-fibrer i multifidusmuskeln har rapporterats hos individer med nackbesvär (50). En störd
muskelfunktion kan möjligen även predisponera
för recidiv (51). Den försämrade funktionen av den
djupa muskulaturen tros inte återställas med automatik utan specifika träningsövningar behövs.
En störd nackmuskelfunktion med dåligt fungerande djupa muskler och spända, uttröttade ytliga
muskler kan leda till en konflikt för hjärnan, med
information från nacken gentemot synen och
balansorganen i örat, och leda till försämrad ögahandkoordination, försämrad känsla av huvudets
position i rummet, yrsel och balansproblem (52–54),
problem som hos en del individer kan upplevas
som att de i större utsträckning än smärtan påverkar
hälsorelaterad livskvalitet.

Fysioterapeutisk behandling

Resultat från systematiska litteraturgranskningar
Systematiska litteraturgranskningar där resultat
från olika studier granskas och sammanvägs är
viktiga för skapande av evidens för respektive mot
olika behandlingsmetoder. Som exempel kan
nämnas att med stark evidens menas att det finns
ett starkt vetenskapligt underlag där resultatet från
minst två välgjorda större studier stödjer varandra
medan det för moderat evidens kräver en stor
välgjord studie tillsammans med minst två mindre
studier vars resultat pekar åt samma håll. Att
poängtera är att avsaknad av evidens ofta beror på
avsaknad av välgjorda forskningsstudier i aktuellt
ämne och inte ska tolkas som bevis för bristande
effekt av behandlingsmetod.
För individer med mekanisk nacksmärta, där
WAD av olika grader och duration är inkluderat finns
stark evidens för att träning är effektivt (55–58).
För att träningen ska vara effektiv ska den vara
specifikt riktad till nackmuskulaturen (55–57)
i form av dynamisk styrketräning mot motstånd (55).
Även cervikal proprioceptiv träning, ögonfixationsövningar (55, 57), nackmuskeltöjning (56) och töjning
och styrketräning av skulderstabilisatorerna bör
ingå (56). Träningen kan även med fördel kombineras
med manuell terapi (56–58), även om effekten på
längre sikt inte är lika god som på kort sikt (Miller

För individer med mekanisk nacksmärta,
där WAD av olika grader och duration
är inkluderat finns stark evidens för att
träning är effektivt. För att träningen ska
vara effektiv ska den vara specifikt riktad
till nackmuskulaturen i form av dynamisk
styrketräning mot motstånd.

m.fl. 2010). Vissa positiva effekter har även rapporterats för lågnivå laserterapi, 830 eller 904 nm,
(57) och på kort sikt rapporteras intermittent nacktraktion och akupunktur för att lindra smärta (57).
Avseende akut WAD fann Seferiadis och med
arbetare (59) i sin översiktsartikel evidens för att
tidig fysisk aktivitet var att rekommendera, samt att
träningsterapi inriktad på koordinationsövningar
och kognitiv beteendeinriktad terapi i kombination
med fysioterapi var effektiv. Whiplashkommissionen
(4) betonade att åtgärderna är beroende av smärtintensitet och WAD-grad, att återgång i normal
aktivitet ska ske så snart som möjligt och att tidig
egenträning i form av promenader, huvud/– axelrörelser och avspänning är bra i det akuta skedet.
Om det föreligger kvarstående problem efter en
månad med påverkan på aktivitet i dagligt liv (ADL)
och arbete rekommenderade whiplashkommissionen
(4) att en samordnad multiprofessionell bedömning
och vid behov multiprofessionell behandling
genomförs. Verhagen och medarbetare (60) kom till
slutsatsen att det inte fanns vetenskapligt stöd vare
sig för eller mot någon form av konservativ behandling, fysioterapi inkluderat, vid vare sig akut, subakut
eller kronisk WAD. Teasell och kollegor (61, 62) kom
i sina översiktsartiklar till samma konklusion som
Seferiadis och medarbetare (59) och Whiplashkommissionen (4) och rekommenderade en aktiv
strategi med fysisk aktivitet och träning för de med
akut WAD. För kronisk WAD hade träningsövningar
högst evidens (61, 63), medan det fanns begränsad

evidens för multiprofessionell behandling (63).
Visst stöd fanns även för ledmanipulation och
myofeedbackträning (63). Med undantag av evidens
för specifik träning vid kronisk WAD, så saknas
därmed evidens för de flesta fysioterapeutiska
tekniker för kronisk WAD, dock ska fysioterapeuten
ha i minne att otillräcklig evidens även finns för
andra behandlingar såsom som exempelvis kirurgi
och injektioner (64).
Beskrivning av relevanta randomiserade studier
om kroniska whiplash-associerade besvär
Som tidigare nämnts finns starkast evidens för att
träning och då särskilt nackspecifik träning är till
nytta för individer med kronisk WAD (55–58).
Dock saknas ännu evidens för hur denna träning
ska ske på bästa sätt och det finns ingen evidens för
att en övning skulle vara att föredra framför någon
annan, mestadels på grund av bristande studie
underlag och kvalité (avsaknad av stora välgjorda
randomiserade kontrollerade studier). Då det i de
flesta interventionsstudier handlar om akut WAD
finns få randomiserade studier avseende individer
med kronisk WAD och ännu färre fokuserar på att
undersöka effekten av specifik nackmuskelträning.
Vidare har endast Stewart med kollegor (65) och
Ludvigsson och medarbetare (66) inkluderat individer med WAD grad 3.
Söderlund och Lindberg (67) jämförde fysioterapi
gentemot tillägg av en fysioterapeutisk beteendemedicinsk intervention för individer med kronisk ➤
fysioterapi 7.2015
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”Patienter med kvarstående WAD bör
få pröva nackspecifik träning guidad av
fysioterapeut under en längre period.”

➤ WAD vilket inte resulterade i några signifikanta
skillnader mellan de båda grupperna avseende
smärtintensitet och självskattad nackspecifik
funktion.
Vikne och medarbetare (68) jämförde fysioterapi
plus hemträning gentemot nackspecifik träning
med en specialutvecklad slynga (tänkt som ett
redskap att särskilt träna neuromuskulär kontroll)
plus hemträning för individer med kronisk WAD
utan skillnad mellan grupperna i resultat.
Stewart med kollegor (65) rapporterade att det
inte förelåg någon skillnad i resultat för enbart råd
gentemot råd och 6 veckors träning innefattande
generell träning med en beteendemedicinsk
approach vid kronisk WAD.
Cameron och medarbetare (69) jämförde elektroakupunktur med simulerad elektroakupunktur för
individer med subakut eller kronisk WAD och fann
en kvarstående smärtreduktion för elektroakupunkturgruppen som var kvarstående även vid 6 månaders
uppföljning, men ingen påverkan på funktion sågs.
Michaleff och medarbetare (70) fann att det
avseende smärtintensitet inte var någon skillnad
mellan fysioterapeutiska råd och träning vid kronisk
WAD. Sterling med medarbetare (71) fann att dryneedling i kombination med träningsövningar för
individer med kronisk WAD hade en aning bättre
effekt avseende funktion än simulerad dry-needling
i kombination med träningsövningar. Effekten var
statistiskt signifikant men dock så liten att författarna (71) inte ansåg den vara klinisk relevant.
I studien av Ludvigsson och medarbetare (66)
utförd på Linköpings universitet jämfördes tre olika
träningsinterventioner: nackspecifik träning med
eller utan kombination av en beteendemedicinsk
intervention gentemot fysisk aktivitet på recept
(FAR). Både då interventionen avslutades efter tre
månaders träning och vid 6-månadersuppföljningen
hade de individer som tränat nackspecifik träning
mindre problem med smärta, bättre självskattad
nackspecifik funktion och en högre tilltro till sin
egen förmåga (self-efficacy). Det förelåg ingen
skillnad mellan de som enbart hade erhållit nackspecifik träning gentemot dem som dessutom hade
erhållit en beteendemedicinsk approach (66).
Noterbart är att 29 procent respektive 48 procent
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av individerna i de båda nackspecifika grupperna
hade minst 50 procents minskning i besvär av
smärtan medan motsvarande siffra för FAR endast
var 5 procent (66). De goda resultaten i studien av
Ludvigsson och medarbetare håller även i sig vid
uppföljning 1 och 2 år efter studiestart, och övriga
variabler som är under analyserande visar ett enhetligt resultat med förbättring av de båda nackspecifika
grupperna medan de i FAR-gruppen förblir i det
närmaste oförändrade eller till och med försämrade
(opublicerad data av Maria Landén Ludvigsson,
Gunnel Peterson och Anneli Peolsson, Linköpings
universitet).
Träningsprogrammet enligt studien av Ludvigsson
och medarbetare (66) kan laddas ned som pdf-fil
från hemsidan för avdelningen för fysioterapi,
Linköpings universitet. Länk återfinns i slutet av
denna artikel.
Endast i studierna av Vikne med kollegor (68),
Michaleff och medarbetare (70) och Ludvigsson och
medarbetare (66) går det att utläsa att träningen
har innehållit övningar specifikt riktade mot nackmusklerna. Till skillnad mot studierna av Vikne och
medarbetare (68) och Michaeleff och kollegor (70)
inkluderades både WAD grad 2 och 3 i studien av
Ludvigsson och medarbetare (66) och den verkar
även vara den enda studie där individerna har fått
specifikt träna både de djupa stabiliserande nackmusklerna för förbättrad neuromuskulär kontroll
följt av stabiliserings- och uthållighetsträning
generellt av nackmusklerna, vilket skulle kunna
förklara skillnaderna i effekt mellan studierna
och den goda effekt sedd i studien av Ludvigsson
och medarbetare (66).
Intressant att notera är även att en mindre
pilotstudie påvisade att fettinfiltration sedd i nackmusklerna hos kvinnor med kronisk whiplash är
påverkbara med nackspecifik träning (72), vilket
känns lovande inför framtiden, konkluderar evidensläget och sammanfattar vikten av nackspecifik träning
guidad av fysioterapeut för de med kronisk WAD.

Slutsats och klinisk rekommendation
På basis av de sammantagna forskningsresultaten
kan rekommenderas att patienter med kvarstående
WAD bör få möjlighet att pröva nackspecifik träning

guidad av fysioterapeut under en längre period
om cirka 3 månader riktad både mot att återställa
neuromuskulär funktion och öka uthålligheten
i nackmusklerna.
Länk till träningsprogram
enligt Ludvigsson och medarbetare:
https://www.imh.liu.se/fysioterapi/Medarbetare/ap/1.625304/
Trningsprogramnackstabiliseringsvensktextdel1-4.150217.pdf
Forskningsartiklarna i sin helhet kan nås via
https://www.researchgate.net/profile/Anneli_
Peolsson
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