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Behandlingsmetoder inom fysioterapi vid whiplashassocierade besvär: en 
litteraturöversikt 
 
Physiotherapy methods used in treatment of whiplash associated disorders: a 
literature review 
 
Abstrakt 
Bakgrund: Termen whiplash är en beskrivning av den rörelse som sker i nacken vid en 
traumatisk situation, oftast motorfordonkollisioner bakifrån. Denna rörelse kan leda till 
skelett- och mjukdelsskador som vidare kan leda till olika kliniska symptom, så kallade 
whiplashassocierade besvär. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka 
behandlingsmetoder som används av fysioterapeuter vid whiplashassocierade besvär och dess 
effekter. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteratursökning i databaserna 
PubMed, AMED, ProQuest och CINAHL. Studierna som inkluderades var randomiserade 
kontrollerade studier som utvärderade effekten av olika behandlingsmetoder. Studierna 
kvalitetsgranskades med verktyget PEDro-scale. Resultat: Akut whiplash behandlades med 
aktiv behandling, passiv behandling, standard behandling och fysioterapi. Vid kronisk 
whiplash användes behandlingsmetoderna elektroakupunktur, intramuskulär injektion, 
medicinsk behandling, fysioterapi, övningar i takhängd slinga, rådgivning och KBT. Även 
om resultatet i många av studierna skiljer sig åt pekar det mesta på att olika metoder av aktivt 
slag har en något mer fördelaktig effekt vid whiplashassocierade besvär jämfört med passiva 
behandlingar. Slutsats: Det är av stor vikt vi försöker fånga upp riskpatienter och bryta 
smärtcirkeln i den akuta fasen, detta för att undvika att kroniska tillstånd utvecklas. Genom 
att tidigt efter olyckan sätta in aktiv behandling samt att utbilda och informera patienterna 
kan hjälpa oss att nå detta resultat. 
 
 
Nyckelord: Akut, behandling, fysioterapi, kronisk, whiplash. 
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Bakgrund 

Det har länge varit oklart hur termen whiplash ska beskrivas. Termen har använts både för att 

beskriva skadan, skademekanismen och symptomen som kommit till följd av skadan. År 

1995 omdefinierades whiplash av The Quebec Task Force (QTF) och enligt QTF är whiplash 

en accelerations-/decelerationsmekanism av energiöverföring till nacken. Detta kan vara ett 

resultat av påkörning bakifrån eller från sidan vid motorfordonskollisioner. Whiplash kan 

även uppträda till följd av ett stötvåld framifrån, som exempelvis vid dyk- eller fallolyckor 

(Holmström & Moritz, 2006). Whiplash är alltså en beskrivning av huvudets rörelse i en 

traumatisk situation och inte en diagnos (Spitzer et al., 1995). Ett överdrivet våld mot nacken 

kan leda till skelett- och mjukdelsskador som vidare kan leda till olika kliniska symptom, så 

kallade whiplashassocierade besvär, på engelska Whiplash Associated Disorders (WAD) 

(Spitzer et al., 1995). Om patienten har en beredskap vid skadesituationen, och alltså hinner 

stabilisera nacken muskulärt, blir konsekvenserna av traumat mindre. En whiplashskada med 

mindre uttalade konsekvenser kan uppkomma vid så låga hastigheter som 6-8 km/h (Spitzer 

et al., 1995). 

 

I Sverige rapporteras varje år att ca 50 000 personer drabbas av en trafikskada, av dessa är det 

ca 25 000 personer som får whiplashassocierade besvär. Uppskattningsvis får ca 1500 av 

dessa bestående symptom (Svenska läkaresällskapet & whiplashkommissionen, 2005). 

Efter ett whiplashtrauma framträder symptomen för första gången vanligtvis inom ett dygn 

efter olyckstillfället. I de fall skadan dokumenterats som en whiplashskada har symtomen gett 

sig tillkänna senast tre dygn efter olyckan (Whiplashkommissionen, 2005). Vid 

whiplashassocierade besvär är de vanligaste symptomen smärta och stelhet från nackens 

muskulatur. Det är ofta en molade smärta som förvärras vid rörelse och risken finns att 

smärtan sprider sig till skulderpartiet. Andra symptom är yrsel, balansrubbningar och 

huvudvärk (Holmström & Moritz, 2006). Neurologiska symptom, bland annat i form av 

stickningar/domningar i armar och händer, nedsatt känsel och svaghet besvärar ca 20 % av 

personer med WAD (Sterner, Brodda-Jansen & Rydevik, 2006). Till följd av smärtan och 

funktionsnedsättningen kan även psykologiska besvär uppstå. Dessa kan vara 

koncentrationssvårigheter, depression, minnesförlust, humörsvängningar, sömnsvårigheter 

och trötthet (Sterling, 2004).  
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Majoriteten av de personer som drabbas av whiplashassocierade besvär återhämtar sig 

normalt sett inom några månader från skadetillfället, men forskning har visat att 

återhämtningen ofta är långvarig och att runt 50 % av patienterna upplever fortfarande 

nacksmärta ett år efter skadetillfället (Carroll et al. 2008). Det har visat sig att största delen av 

läkningsprocessen sker två till tre månader efter skadetillfället för att sedan avta (Barnsley, 

Lord & Bogduk, 1994). Risken för att patienter ska utveckla långvariga besvär ökar därför 

om symptomen inte försvunnit inom en tre månaders period (McClune, Burton & Waddell, 

2002). En kombination av fysiska och psykiska faktorer påverkar återhämtningen vid en 

whiplashskada. Forskning har visat att prognosen för återhämtning 6 månader efter 

skadetillfället försämras av faktorer som kvinnligt kön, hög ålder, förekomst av 

posttraumatiska stressymptom och om patienten initialt skattar sin smärta och 

funktionsnedsättning som hög (McClune et al., 2002; Sterling, Jull & Kenardy, 2006; 

Sterling et al., 2012). Suissa, Harder och Veilleux (2000) har sett att även patienter med 

neurologiska symptom förväntas ha en längre tids återhämtning framför sig. Att fånga upp 

och behandla patienter med smärtrelaterade funktionshinder är viktigt för att reducera risken 

att utveckla långvariga besvär, även om patienten inte själv anser sig behöva detta (Åsenlöf, 

Bring, Söderlund, 2013).  

 

Det är viktigt att tidigt identifiera riskpatienter för att då kunna sätta in lämpliga åtgärder och 

undvika att långvariga problem uppstår (Spitzer et al. 1995), men på grund av bristande 

kvalitet i flera av studierna som utforskat riskfaktorerna är det fortfarande svårt att identifiera 

riskpatienterna. En del faktorer har dock visat ett konsekvent samband och kan därför 

användas som hjälp att vägleda till en bra behandling. Dessa faktorer är bland annat höga 

nivåer smärta och låg funktionsnivå initialt, inskränkt cervikal rörlighet och hyperalgesi. 

Även psykologiska faktorer som förväntningar om återhämtningen, förekomst av post-

traumatisk stress, depression och katastroftankar kan förutspå långvariga besvär (Carroll et al. 

2008; Sterling, Carroll, Kasch, Kamper & Stemper, 2011). 

Det är även viktigt att urskilja homogena undergrupper av patienter drabbade av WAD för att 

kunna utveckla en mer specifik behandling och rehabilitering (Sterner & Gerdle, 2004). 

Därför görs en bedömning i det akuta skedet och sedan klassificeras de whiplashrelaterade 

besvären med hjälp av en skala vid namn ”Quebec Classification of Whiplash Associated 

Disorder” (tabell 1) (Spitzer et al. 1995). Enligt skalan graderas patientens symptom mellan 

(0-4) där 0 innebär att personen inte uppvisar några symptom. Besvären ökar med stigande 
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skalsteg och 4 innebär att patienten har konstaterade frakturer och/eller luxationer i 

halsryggen (Hartling, Brison, Ardern & Pickett, 2001). En undersökning utförd av Hartling et 

al. (2001) har visat att ju högre graderingen på WAD-skalan är i det akuta skedet desto större 

är risken för kvarvarande problem vid 6, 12, 18 och 24 månader efter skadetillfället. Quebec-

klassificeringen har blivit ifrågasatt eftersom den enbart tar hänsyn till patientens fysiska 

besvär och inte de psykologiska aspekter som oftast medföljer vid whiplashassocierade 

skador (Sterling, 2004). 

 

Tabell 1: Quebec Classification Of Whiplash Associated Disorder (Spitzer et al. 1995) 

Gradering Klinisk förklaring 

0 Inga besvär från nacken. 
Inga fysiologiska fynd. 

I Besvär från nacken såsom smärta, stelhet eller ömhet av nacken. 
Inga fysiologiska fynd. 

II Besvär från nacken OCH fysiologiska fynd. 
Fysiologiska fynd kan vara inskränkt rörlighet och/eller ömhet vid palpation. 

III Besvär från nacken OCH neurologiska fynd. 
Neurologiska fynd kan vara försämrade reflexer och/eller svaghet 

IV Besvär från nacken OCH fraktur och/eller luxation. 

 

I dagsläget finns det ett stort antal behandlingsmetoder som används vid whiplashassocierade 

besvär, bland annat akupunktur, nackkrage, värme- och kylbehandling, traktion, träning och 

massage (Verhagen, Scholten-Peeters, van Wijngaarden, de Bie & Bierma-Zeinstra, 2007). 

Whiplashassocierade besvär kan även behandlas icke-konservativt genom medicinering och 

injektioner (Hurwitz et al., 2009). 

Att snabbt initiera rehabiliteringen är viktigt eftersom fysiska- och psykologiska processer 

påbörjas tidigt efter olyckan (Sterling, 2004). Fysisk aktivitet, bestående av små rörelser, bör 

påbörjas i det akuta skedet (Seferiadis et al., 2004). Muskulaturen stärks och nackens 

rörlighet tränas upp av att vara i rörelse, däremot anses det på sikt vara skadligt att använda 

nackkrage och försöka ”vila bort” värken (Whiplashkommissionen, 2005). Aktiv 

rehabilitering av patienter med whiplashassocierade besvär har resulterat i en märkbar 
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minskning av smärtan och en större chans att bibehålla eller återfå fullt rörelseomfång. Aktiv 

rehabilitering har visat sig bidra till tidigare återgång till arbete (Rosenfeld, Seferiadis, 

Carlsson & Gunnarsson, 2003). Det är även viktigt att tidigt ge patienten adekvat 

information, vilket kan innebära en tydlig förklaring till de symptom som kan uppkomma, 

besvärens förlopp samt att prognosen vid whiplashassocierade besvär i de flesta fall är god 

(Sterner & Gerdle, 2004). En multimodal utvärdering bör utföras om inte någon regress av 

symptom ses inom tre månader efter olyckstillfället eller om patienten har stora svårigheter 

att delta i olika aktiviteter. Detta för att undvika utvecklandet av kvarstående och kroniska 

besvär. I sådana fall kan det krävas att fokus med rehabiliteringen läggs på kognitiva 

beteendeförändringar (Sterner & Gerdle, 2004). 

Eftersom whiplashassocierade besvär skiljer sig vitt från individ till individ är det viktigt att 

försöka spegla kunskapsläget, både vad gäller hur konsekvenserna av whiplash kan yttra sig 

samt hur besvären, på ett så effektivt sätt som möjligt, kan behandlas. Idag saknas en tydlig 

översikt av de behandlingsmetoder som fysioterapeuter använder sig av vid olika 

whiplashassocierade besvär. En översikt inom detta område skulle ge bättre förståelse av de 

behandlingsalternativ som finns och effekten av dessa. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka behandlingsmetoder som används av 

fysioterapeuter vid akuta respektive kroniska whiplashassocierade besvär och dess effekter. 

 

 

Material och metod 

Litteratursökning 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturöversikt där allt material granskades 

för att utvärdera vilka behandlingsmetoder som lämpligen används av fysioterapeuterna vid 

whiplashassocierad skada. Detta gjordes genom litteratursökningar i databaserna PubMed, 

CINAHL, AMED-EBSCO och ProQuest. Sökorden som användes i olika kombinationer var 

whiplash, treatment och physiotherapy. Sökningarna genomfördes mellan 8e och 11e 

september år 2014. De sökkombinationer som användes var: 

 

”Whiplash injuries” AND ”treatment outcome” AND ”physical therapy modalities” 

”Whiplash injuries” AND ”treatment outcomes” AND ”physical therapy”  

”Whiplash injuries” AND ”treatment” AND ”physical therapy” 

 

Sökorden varierades beroende på i vilken databas sökningen genomfördes, detta för att 

använda de termer som var bäst lämpade för varje databas. MeSH-termer användes i den 

utsträckning det var möjligt och sökorden anpassades efter databasens utformning för att 

undvika risken att utesluta viktiga artiklar. I PubMed valdes att MeSH-termen ”whiplash 

injuries” skulle vara med som major topics. I CINAHL visades enbart vetenskapligt 

granskade artiklar och ”exclude MEDLINE records” var förvalt vilket innebar att de träffar 

som redan gjorts i PubMed exkluderades i sökningen. Litteratursökningen finns redovisad i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt över litteratursökningen. 

Sökmotor Sökord Antal träffar Relevanta Dubbletter inkluderade 

PubMed ”Whiplash Injuries” AND 

”Treatment Outcome” 

AND ”Physical Therapy 

Modalities” 

36 10 0 10 

CINAHL ”Whiplash Injuries” AND 

”Treatment Outcomes” 

AND ”Physical Therapy” 

5  2  0  0 

AMED ”Whiplash Injuries” AND 

”Treatment” AND 

”Physical Therapy” 

18 8 5 3 

ProQuest ”Whiplash Injuries” AND 

”Treatment Outcome” 

AND ”Physical Therapy 

Modalities” 

27 8 7 0 

Totalt  86 28 12 13 

 

Inklusionskriterier: 

o Randomiserade kontrollerade studier av behandlingar av whiplashassocierade besvär 

o Studier gjorda på personer > 18 år 

o Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska 

o Material publicerat år 2000 eller senare 

 

Exlusionskriterier: 

 

o Material publicerat tidigare än år 2000 

o Reviewartiklar, pilotstudier och single case-studier 

o Artiklar som inte går att få tag på i fulltext  
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Urval 

Efter sökningarna i de fyra databaserna, som resulterade i 86 träffar, gjordes en granskning av 

artiklarna genom att titlar och abstrakt lästes. Därefter sållades artiklar som inte svarade upp 

mot syftet bort. Kvar blev 28 artiklar. Efter detta sorterades dubbletterna bort, vilka var 12 till 

antalet. För att sedan göra en noggrann granskning av materialet lästes och studerades varje 

artikel i fulltext. Efter detta blev det material som var relevant för litteraturöversiktens syfte 

kvar, vilket var 13 artiklar. Ytterligare två relevanta artiklar från referenslistor inkluderades i 

studien. Artiklarna delades in i akut respektive kronisk whiplash (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema över artikelurvalet. 

 

Kvalitetsgranskning 

Studierna som inkluderades i litteraturöversikten granskades enligt PEDro scale. PEDro scale 

är ett kvalitetsgranskningsverktyg som bedömer kvaliteten på studiens utformning och 

trovärdighet, detta utan att ta hänsyn till behandlingarnas effekter (Maher, Sherrington, 

Herbert, Moseley & Elkins, 2003). Skalan innehåller 11 frågor som besvaras antingen ja eller 

nej och det är granskarens uppfattning om metoden som svaren baseras på. Man adderar 

antalet ja-svar och får då ut en summa som kan bli max tio poäng (första frågan exkluderas). 

Ju högre poäng studien får ju högre anses den metodologiska kvaliteten vara och vid 

86	  artiklar	  

28	  artiklar	  

58	  exkluderade	  
efter	  granskning	  av	  
titel	  och	  abstrakt	  

12	  dubbletter	  
exkluderades	  
3	  icke-‐relevanta	  

artiklar	  exkluderade	  

15	  artiklar	  

2	  inkluderade	  
från	  referenser	  

Akut	  
whiplash:	  
9	  artiklar	  

Kronisk	  
whiplash:	  6	  
artiklar	  
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resultatet 6 eller högre betraktas studien ha hög kvalitet (Bilaga 1). En av artiklarna 

granskades av författaren och handledaren var för sig för att därefter jämföra svaren och på så 

sätt se så att granskningen genomfördes och frågorna tolkades på rätt sätt. Genom att söka i 

PEDro-databasen kom de artiklar som redan är granskade enligt PEDro-scale fram, vilka var 

tio till antalet. Resterande fem artiklar granskades av undertecknad. 

 

Analys 

En litteraturöversikt av det här slaget analyseras enligt Friberg, Segesten, Östlundh och 

Dahlborg Lyckhage (2012) med fördel i tre steg för att slutligen finna övergripande teman. 

 

Steg 1. Initialt lästes de valda artiklarna flera gånger, detta för att förstå innebörden och 

uppfatta helheten i studierna. För att inte missa något viktigt antecknades det väsentliga i 

studierna för hand under tiden artiklarna lästes.  

Steg 2. Likheter och skillnader (metod och resultat) studierna emellan urskildes. Detta genom 

att skapa en översiktstabell som inkluderade valda studier och strukturerades efter olika 

områden. 

Steg 3. Materialet sammanställdes och presenterades avseende likheter och skillnader. 

Lämpliga rubriker som berör de olika aspekterna skapades, på så sätt kategoriserades 

innehållet och resultaten från steg ett och två. En översikt över analysen presenteras slutligen 

i två bilagor. 

 

Etiska överväganden 
Att ha ett neutralt förhållningssätt vid urvalet av artiklarna är viktigt för att undvika att 

resultatet vinklas åt något håll. Resultaten redovisas oavsett om utfallet av interventionen är 

positivt eller negativt i förhållande till studiens syfte. På så sätt representerar resultatet av 

översikten det rådande kunskapsläget inom området.
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Resultat 

Litteraturgranskningen resulterade i att 15 studier inkluderades. Nio av studierna utvärderade 

effekterna av behandlingsmetoder vid akut whiplashskada (Rosenfeld et al. 2000; Söderlund 

et al. 2000; Rosenfeld et al. 2003; Schnabel et al. 2003; Bunketorp et al. 2006; Scholten-

Peeters et al. 2006; Kongstedt et al. 2007; Jull et al. 2013; Lamb et al. 2013) och resterande 

sex utvärderade olika behandlingsmetoder för kronisk whiplash (Vikne et al. 2007; Stewart et 

al. 2007; Stewart et al. 2008; Pato et al. 2010; Cameron et al. 2011; Michaleff et al. 2014).  

Först presenteras vilka olika behandlingsmetoder som använts för akut respektive kronisk 

whiplash var för sig, därefter presenteras resultatet av behandlingarna i löpande text. 

Studierna är sedan sammanfattade och finns presenterade i bilaga 2 och 3. 

 

Akut whiplash 
Behandlingsmetoder 

Vid genomgång av de inkluderade studierna återfanns, vid akut whiplash, bland annat 

följande behandlingsmetoder; aktiv behandling, passiv behandling, standard behandling och 

fysioterapi (se bilaga 2). Den aktiva behandlingen innebar rörelseövningar för cervikalen, 

ofta enligt McKenzie’s principer samt övningar och instruktioner för att förbättra hållningen. 

Ett par studier använde passiv behandling antingen i form av immobilisering med nackkrage 

eller en uppmaning till patienterna att ”vara-som-vanligt” (Schnabel et al. 2004; Kongstedt et 

al. 2007). Flertalet av de inkluderade studierna använde sig av ”standard behandling” i 

kontrollgruppen (Rosenfeld et al. 2000; Söderlund et al. 2000; Rosenfeld et al. 2003; Jull et 

al. 2013; Lamb et al. 2013). I samtliga av dessa studier omfattades standard behandling av 

utbildning och råd om vad som bör undvikas och om vikten av att fortsätta vara aktiv, även 

ett fåtal rörelseövningar ingick i denna behandlingsmetod. Fysioterapi användes som 

intervention i några studier (Bunketorp et al. 2006; Scholten-Peeters et al. 2006; Lamb et al. 

2013). Det innebar ett individuellt anpassat träningsprogram med syfte att uppnå deltagarnas 

funktionella mål. Programmen utfärdade av fysioterapeuten varierade från person till person 

men innehöll generellt övningar för att stärka nack- och skuldermuskulatur, öka den cervikala 

rörligheten, förbättra hållning och balans samt stärka patienternas self-efficacy och minska 

rörelserädslan. Träningen genomfördes övervakat av fysioterapeuter på klinik och erhölls i 

kombination med utbildning och råd. Övriga behandlingsmetoder som ingick i studierna var 
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vård av allmänläkare och en individuellt komponerad kombination av fysioterapi, 

medicinering och psykologisk behandling. Detaljer om studierna, interventioner och 

kontroller åskådliggörs i bilaga 2. 

Effekter 

Signifikanta effekter på smärta, funktionsförmåga, self-efficacy och rörelseomfång sågs i 

synnerhet i de grupper som behandlades med aktiva metoder (Rosenfeld et al. 2000; 

Rosenfeld et al. 2003; Schnabel et al. 2004; Bunketorp et al. 2006; Lamb et al. 2013). 

Effekterna beskrivs i bilaga 2. 

Smärta 

I flera av studierna undersökte forskarna behandlingsmetodens effekt på nacksmärtan. Fem 

studier påvisade en signifikant reducerad smärta i en eller flera av de behandlade grupperna 

(Rosenfeld et al. 2000; Söderlund et al. 2000; Rosenfeld et al. 2003; Schnabel et al. 2003; 

Kongstedt et al. 2007), i två av dessa var skillnaden mellan grupperna dock inte signifikant 

(Söderlund et al. 2000; Kongstedt et al. 2007). Kongstedt et al (2007) jämförde tre olika 

behandlingsmetoder; aktiv mobilisering, nackkrage och att ”vara-som-vanligt”. Söderlund et 

al. (2000) tittade på standard behandling jämfört med en grupp som fick standard behandling 

plus extra träning. I resterande tre studier framkom en signifikant skillnad grupperna emellan. 

Rosenfeld et al. (2000) och Rosenfeld et al. (2003) fann en signifikant reducering av smärta 

till fördel för gruppen som behandlades aktivt jämfört med gruppen som fick standard 

behandling. Att påbörja den aktiva behandlingen inom 92 timmar efter olyckan hade även det 

positiv effekt på smärtan jämfört med om behandlingen påbörjades efter två veckor. 

Behandlingens effekt på smärtan konstaterades på både kort och lång sikt. Aktiv behandling 

hade signifikant bättre smärtreducering jämfört med immobilisering med nackkrage 

(Schnabel et al. 2004). 

Funktionsförmåga 

För att utvärdera funktionsförmågan före och efter behandlingen användes frågeformulären 

Neck Disability Index och Pain Disability Index. Vid utvärderingen med frågeformuläret 

Neck Diability Index, som ger information om hur smärtan påverkar förmågan att klara av 

aktiviteter i vardagen, syntes signifikant förbättring i två av studierna (Jull et al. 2013; Lamb 

et al. 2013). Jull et al. (2013) såg dock ingen skillnad mellan gruppen som fick en individuellt 

anpassad multimodal behandling och gruppen som fick standard behandling. I den andra 

studien syntes en blygsam, men signifikant, skillnad till fördel för gruppen som behandlades 
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med fysioterapi. Förbättringen av funktionsförmågan syntes 4 månader efter interventionen 

men kvarstod inte vid 8 och 12 månaders uppföljning (Lamb et al. 2013). Frågeformuläret 

Pain Disability Index ger samma information som föregående formulär. Studien som använde 

detta utfallsmått såg signifikant skillnad mellan grupperna, med en större förbättring för 

gruppen som behandlades med fysioterapi jämfört med aktiv behandling i hemmet 

(Bunketorp et al. 2006). 

Cervikalt rörelseomfång 

Sju studier använde cervikalt rörelseomfång som utfallsmått. Två av dessa visade signifikanta 

skillnader grupperna emellan. Scholten-Peeters et al. (2006) påvisade att fysioterapi hade 

bättre kortsiktig effekt än råd och utbildning av allmänläkare. Att sätta in aktiv behandling 

inom 92 timmar efter olyckan visade signifikant förbättring vid uppföljningen efter 3 år 

(Rosenfeld et a. 2003). 

Self-efficacy och coping 

Tre studier utvärderade effekten av behandlingarna på utfallsmåtten self-efficacy och coping 

(Söderlund et al. 2000; Bunketorp et al. 2006; Scholten-Peeters et al. 2006). Vid en 

jämförelse mellan övervakad fysioterapi och hemträning såg Bunketorp et al. (2006) en 

signifikant förbättring på self-efficacyn till fördel för gruppen som erhöll övervakad 

fysioterapi. En annan studie visade på att utbildning av allmänläkare hade en signifikant 

bättre effekt på coping, gällande att hantera smärta, än fysioterapi (Scholten-Peeters et al. 

2006). Även standard behandling med ett extra tillägg av övningar visade signifikanta 

skillnader på coping, detta jämfört med enbart standard behandling (Söderlund et al. 2000). 

Resultat av kvalitetsgranskningen 

Två tredjedelar (6/9) av de inkluderade studierna fick över sex poäng på PEDro skalan och 

anses därför vara av god kvalitet (se bilaga 2). 
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Kronisk whiplash 

Behandlingsmetoder 

Vid genomgång av de inkluderade studierna om kronisk whiplash återfanns bland annat 

följande behandlingsmetoder; passiva metoder, fysioterapi, övningar i takhängd slinga, 

rådgivning och KBT (se bilaga 3). De passiva metoderna var i form av elektroakupunktur, 

intramuskulär injektion och medicinsk behandling (Pato et al. 2010; Camron et al. 2011). 

Fysioterapi användes som intervention i flera studier och innebar antingen ett individuellt 

anpassat eller ett generellt träningsprogram med syfte att uppnå deltagarnas funktionella mål. 

Övningarna i programmen varierade från person till person men innehöll generellt övningar 

för att stärka nack- och skuldermuskulatur, öka den cervikala rörligheten, förbättra hållning 

och balans samt stärka patienternas self-efficacy och minska rörelserädslan. Träningen 

genomfördes övervakat av fysioterapeuter på klinik och erhölls tillsammans med utbildning 

och råd samt instruktioner om att även utföra programmet hemma. En mer detaljerad 

beskrivning av varje studie syns i bilaga 3. 

Effekter 

Resultatet visade att betydande positiva effekter på smärta, funktionsförmåga och 

rörelseomfång förekom vid vitt skilda metoder, däribland elektroakupunktur, KBT och 

övervakad fysioterapi (Stewart et al. 2006; Cameron et al. 2011; Pato et al. 2010). Effekterna 

beskrivs i bilaga 3. 

Smärta 

Samtliga sex studier som utvärderade behandlingsmetoder vid kronisk whiplash jämförde 

effekterna på smärtan. I tre av studierna såg man en signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen (Stewart et al. 2006; Jull et al. 2007; Cameron et 

al. 2011). Elektroakupunktur hade betydande effekter jämfört med simulerad 

elektroakupunktur, dessa kvarstod vid uppföljningen efter sex månader (Cameron et al. 

2011). Kortsiktiga effekter syntes även i två studier som jämförde övervakad fysioterapi med 

enbart rådgivning, detta till fördel för den övervakade fysioterapin (Stewart et al. 2006; Jull et 

al. 2007). Vid en långsiktig uppföljning efter 12 månader syntes signifikant smärtreducering 

vid vila i gruppen som fortsatte med sin behandling hemma efter interventionens slut (Vikne 

et al. 2007). 
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Funktionsförmåga 

Funktionsförmågan utvärderades antingen med frågeformuläret Neck Disability Index eller så 

utvärderades den genom självskattning. I fyra studier syntes signifikanta skillnader mellan 

grupperna på detta utfallsmått (Stewart et al. 2006; Jull et al. 2007; Pato et al. 2010; Cameron 

et al. 2011). Gruppen som behandlades med elektroakupunktur visade signifikant bättre 

funktionsförmåga jämfört med gruppen som fick simulerad elektroakupunktur. Detta vid 

uppföljningarna både efter tre och sex månader (Cameron et al. 2011). Då hälften av 

deltagarna erhöll KBT-behandling syntes en betydande positiv effekt jämfört med de som 

inte behandlades med KBT. Denna effekt syntes enbart på kvinnorna i studien, vid åtta 

veckor men kvarstod inte vid sex månader (Pato et al. 2010). Kortsiktiga effekter syntes även 

i de två studier som jämförde övervakad fysioterapi med enbart rådgivning, detta till fördel 

för den övervakade fysioterapin (Stewart et al. 2006; Jull et al.). 

Cervikalt rörelseomfång 

I tre studier undersöktes interventionens utfall på cervikalt rörelseomfång. Ingen av studierna 

uppvisade någon signifikant skillnad i resultatet mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 

(Michaleff et al. 2014; Vikne et al. 2007; Jull et al. 2007). 

Resultat av kvalitetsgranskningen 

Fem av de sex inkluderade studierna fick över sex poäng på PEDro skalan och anses därför 

vara av god kvalitet (se bilaga 3). 

Vid litteraturgenomgången framkom att metoderna som användes vid akut och kronisk 

whiplash uppvisade både likheter och skillnader. Behandling i det akuta stadiet hade en 

bredare ingång än vid kroniska tillstånd och det var färre passiva metoder som användes. 

Däremot användes ofta individuellt anpassade metoder både i det akuta stadiet och vid 

kroniska tillstånd.
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Diskussion 
Metoddiskussion 

De databaser som använts vid litteratursökningen har varit relevanta. Vid sökningar i andra, 

inte inkluderade, databaser har sökträffarna blivit samma som i de valda. Detta tyder på att 

inkluderade databaser omfattat väsentlig vidd av materialet. Inkluderade artiklar relevanta till 

syftet var tillräckligt många att förvänta sig vid en c-uppsats, dock är det relativt få till antalet 

med tanke på det breda ämnet. Författaren upplever att sökorden som använts varit relevanta 

men att de eventuellt smalnat av sökningen något för mycket. Denna tanke har dykt upp 

under arbetets gång då högt rankade artiklar förekommit vid genomsökningar i andra 

referenslistor men inte kommit med i sökningen. Detta kan bero på att sökningen initialt varit 

för smal. Att börja med en bred sökning för att sannolikt få med alla relevanta artiklar och 

senare avgränsa materialet hade förmodligen varit bättre. Men på grund av ett lågt antal 

referensartiklar och ett, i övrigt, starkt material som kunnat besvara frågeställningarna och 

uppnå syftet anses sökningen ha varit tillräcklig. På grund av att undertecknad valt att 

materialet ska ha publicerats år 2000 eller senare finns risken att bra artiklar exkluderats. Men 

valet gjordes eftersom det är den senare forskningen som intresserat samt känns central och 

väsentlig.  

Kvalitetsgranskningen utfördes med verktyget PEDro scale. För att säkerställa att 

granskningen utfördes på ett tillförlitligt sätt granskades en av artiklarna av författaren och 

dennes handledare var för sig. Därefter jämfördes resultatet av granskningen och det visade 

sig att dessa överensstämde. Den utförda artikelgranskningen överensstämde även med den 

publicerad i databasen PEDro. Detta tyder på att granskningen utförts på ett tillförlitligt sätt. 

Skalans reliabilitet vid kvalitetsbedömning av randomiserade kontrollerade studier har också 

bekräftats i en studie av Maher et al. (2003). 

Resultatdiskussion 

Bland de valda artiklarna utvärderade majoriteten av studierna effekten av olika 

behandlingsmetoder vid akut whiplash, dessa var nio till antalet. Resterande sex artiklar 

utvärderade effekterna vid kronisk whiplash. De flesta inkluderade artiklar ansågs ha hög 

metodologisk kvalitet på PEDro skalan. Dock bedömdes fyra av RCT studierna vara under 

gränsen för god kvalitet (bilaga 2 och 3). 

Det centrala i resultatet är att det finns en mängd olika behandlingsmetoder vid whiplash. 

Även om resultatet i många av studierna skiljer sig åt pekar det mesta på att patienter i det 
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akuta stadiet bör behandlas med olika metoder av aktivt slag (Rosenfeld et al. 2000; 

Rosenfeld et al. 2003; Schnabel et al. 2004) medan positiva effekter påvisats vid både passiva 

och aktiva metoder för patienter med långvariga besvär (Jull et al. 2007; Stewart et al. 2007; 

Pato et al. 2010; Cameron et al. 2011). 

Behandling i det akuta stadiet hade en bredare ingång än vid kroniska tillstånd. Det var även 

färre passiva metoder som användes i det akuta stadiet än vid det kroniska. Detta kan bero på 

att personer med kronisk whiplash lärt känna sig själv, sina besvär och sina gränser bättre än 

personerna i den akuta fasen.  

Akut whiplash 

Rådgivning ingick i princip i alla de inkluderade studierna. Detta är betydelsefullt bland 

annat för att patienten ska kunna känna sig lugn och inte försämras på grund av rädsla för 

rörelse och liknande. Tidigare har det sagts att det är av vikt att tidigt ge patienten adekvat 

information. Information som bland annat kan innebära en tydlig förklaring till de symptom 

som kan uppkomma, besvärens förlopp samt att prognosen vid whiplashassocierade besvär i 

de flesta fall är god (Sterner & Gerdle, 2004). En reviewstudie som tittat på effekten av 

rådgivning och utbildning som behandling vid whiplashassocierade besvär styrker detta. De 

har sett att det mest troligt räcker med en enkel muntlig utbildningssession för att minska 

smärta och förbättra funktionen hos patienter med akut whiplash (Meeus, Niljs, Hamers, 

Ickmans & van Oosterwijk, 2012). Att råd och utbildning inkluderats i flera av studierna är 

förmodligen en bidragande faktor till att patienterna återhämtats, men eftersom detta inte 

specifikt utvärderats i någon av studierna, utan kompletterande övningar, går det inte att dra 

den slutsatsen och veta hur mycket informationen påverkar. För att säkert kunna dra denna 

slutsats behövs fler studier som tittar på effekten av råd och utbildning isolerat.  

I två av de inkluderade studierna syns ett samband mellan tidigt insatt aktiv behandling och 

goda effekter på smärta och cervikal rörlighet (Rosenfeld et al. 2000; Rosenfeld et al. 2003). 

Detta styrks av tidigare forskning som sett vikten av att tidigt i det akuta skedet påbörja 

behandling bestående av små rörelser (Seferiadis et al., 2004). 

Att använda nackkrage som behandling vid akut whiplash utvärderades av Schnabel et al. 

(2004) och Kongsted et al. (2007). Schnabel et al. (2004) såg inga betydande positiva effekter 

på smärta och funktionsförmåga vid behandling med denna metod. I somliga studier som 

utvärderade effekten av standard behandling ingick rekommendationer om att använda 
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nackkrage (Rosenfeld et al. 2000; Rosenfeld et al. 2003; Jull et al. 2013). Under en längre tid 

har det avråtts från att använda nackkrage i det akuta skedet (Whiplashkommissionen, 2005) 

men det finns ingen evidens emot användandet. Dock befarar undertecknad att patientens 

rädsla förstärks om vi som är ”professionella” på området bekräftar att det är farligt att röra 

på sig genom att dela ut nackkragar. Risken för att utveckla katastroftankar känns inte 

orimlig. Katastroftankar kan leda till en onödigt lång immobilisering och en större 

försiktighet då det är okej att röra på sig fritt. Katastroftankar har visat sig påverka prognosen 

negativt och därför vill vi givetvis undvika detta (Sterling et al. 2011). 

Jull et al. (2013) utgick med en rimlig hypotes om att en individanpassad multimodal 

behandling skulle ha ett bättre utfall än standard behandling. Resultatet visade dock att ingen 

signifikant skillnad syntes mellan grupperna. Samma mönster syntes i ytterligare två studier, 

bland annat då effekten av nackkrage, att ”vara som vanligt” och aktiv mobilisering 

jämfördes. Ingen signifikant skillnad syntes mellan grupperna (Kongsted et al 2007). 

Detsamma gäller i den studie som jämförde standard behandling med standard behandling 

kombinerat med extra träning (Söderlund et al. 2000). Detta är ett viktigt resultat som 

avslöjar att det vi tror är det ”rätta” vid behandling av whiplash inte behöver resultera i rätt 

utfall. Medan vi i viss utsträckning kan förutspå ett dåligt utfall är inte våra försök för att 

bryta dem tillräckligt lyckade. Aktuell behandling för whiplash verkar inte behöva vara 

speciellt terapeutisk. Vid resultat där man ser en förbättring hos deltagarna men ingen 

skillnad mellan grupperna är det svårt att veta vad som lett till förbättringen. Förbättringen 

skulle kunna bero på en spontanläkning där patienten förbättrats lika mycket utan någon 

intervention. 

Två studier pekar på att ett samband finns mellan en initialt låg funktionsförmåga och en 

ökad risk för att utveckla långvariga besvär (Söderlund et al. 2000; Sterling et al. 2011). 

Resultatet tyder även på att låg self-efficacy initialt förutspår att symptomen kvarstår en 

längre tid bättre än en initial bedömning av smärtintensitet. Både patientens 

funktionsförmåga och self-efficacy borde därför tas hänsyn till vid behandling och 

rehabilitering eftersom det hjälper oss att tidigt identifiera riskpatienter. 
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Kronisk whiplash 
Resultatet visade att betydande positiva effekter förekom vid vitt skilda metoder, däribland 

elektroakupunktur, KBT och individuellt anpassad övervakad fysioterapi. För att 

behandlingen ska ha en kvarstående effekt över lång tid är det fortsatt träning hemma som 

gäller.  

I en inkluderad studie syntes att KBT hade positiva effekter på funktionsförmågan på de 

kvinnor med kronisk whiplash som behandlades (Pato et al. 2010). Till skillnad från vid akut 

whiplash verkar det inte räcka med en enkel muntlig utbildningssession för att minska smärta 

och förbättra funktion vid kronisk whiplash. Det ser ut att behövas ett bredare program som 

innehåller utbildning med syfte att förändra patientens beteende vid smärtan samt att aktivera 

patienten (Meeus et al. 2012). När negativa mönster bryts är det lättare att ta bort fokus från 

smärtan och på de hinder som finns, samt att lära sig leva med nedsättningen. Vid whiplash 

är det centralt för rehabiliteringen att bli av med rädslan för smärtan och för rörelse, lyckas 

man med detta kan sannolikt funktionsförmågan förbättras. 

I en studie av Michaleff et al. (2014) syntes ett överraskande resultat där gruppen som 

behandlades med fysioterapi inte hade bättre smärtreducering än vad gruppen som enbart fick 

rådgivning hade. Rådgivningen innebar information om hur patienterna kan hantera 

tillståndet och instruktioner i enkla övningar att utföra hemma. Deltagarna fick själv avgöra 

vad de ville göra med informationen utefter de riktlinjer och rekommendationer de fick. 

Resultatet är överraskande eftersom tidigare publicerade, och inkluderade, studier har visat på 

motsatsen (Jull et al. 2007; Stewart et al. 2007). Studien av Michaleff et al. (2014) pekar på 

att patienterna möjligtvis inte behöver behandlas intensivt. Detta resultat kan påverka de 

patienter som lider av kronisk whiplash positivt då de kan uppleva mer kontroll över 

behandlingen, som bland annat när de tänker träna, istället för att behöva åka till kliniken 

flera dagar i veckan. De slipper även känslan av att de fuskar de dagar de inte har tid, pengar 

eller möjlighet att delta. Michaleff et al. (2014) är dock tydlig med att resultatet inte ska 

tolkas som att vi kan överge träning och fysioterapi hos dessa patienter, utan istället tänka 

strategiskt och ge patienten rätt kombination av träning och funktionella råd. En lösning som 

i längden även är mer kostnadseffektiv. 

Med tanke på den socioekonomiska börda som upplevs av personer med kronisk whiplash är 

det viktigt att vi förstår betydelsen av behandlingen. Det är även viktigt att behandlingen 

utvärderas ytterst noggrant för bästa möjliga effekt av rehabiliteringen. 
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Vid behandling av kronisk whiplash har enbart kortsiktiga effekter på smärta och 

funktionsnedsättning synts, därför är det viktigt att fokus läggs på att snabbt fånga upp 

patienterna i den akuta fasen och bryta smärtcirkeln. När återhämtning mot smärtfrihet sker 

tidigt i den akuta fasen minimeras risken att hypersensitisering av det centrala nervsystemet 

utvecklas, vilket även reducerar risken att utveckla kroniska tillstånd (Van Oosterwijck, Nijs, 

Meeus & Paul, 2013). 

Många av de inkluderade studierna innehöll någon form av träning kombinerat med 

rådgivning, dessa benämndes som ”aktiv behandling”, ”standard behandling” eller 

”fysioterapi”. Men komponenterna varierade i vissa fall i utformningen mellan de olika 

studierna och kombinerades på olika sätt. Detta kan vara en av anledningarna till skillnaderna 

i resultatet mellan studierna. För att undvika dessa skillnader i resultatet mellan studier, som 

utåt sett verkar utvärdera samma behandlingsmetoder, behövs fler studier med mer 

standardiserade och liknande behandlingar.	  

Möjliga orsaker till varför det är så svårt att hitta behandlingsmetoder som har effekt på 

majoriteten av personerna och som fungerar bättre än andra metoder kan vara för att dessa 

patienter skiljer sig väldigt mycket från varandra. Eftersom whiplash inte definieras av några 

specifika besvär utan är ytterst individuellt är det väldigt svårt att ta fram en metod som 

fungerar för att behandla alla patienter. Man måste anpassa behandlingen efter patientens 

nedsättningar och svårigheter samt givetvis fortsätta utforska området för att se vad som 

eventuellt bör undvikas och för att finna riktlinjer för hur man borde tänka. 

 

Konklusion 

Det finns ingen enhetlig behandlingsmetod som tydligt pekar på hur patienter drabbade av 

akut eller kronisk whiplash bör behandlas. Detta kan tänkas bero på att patienternas 

symptombild skiljer sig mycket åt. Dock syns en tydlig trend att tidigt insatt aktiv behandling 

samt information och utbildning har goda effekter på smärta och funktion i den akuta fasen. 

Vid behandling av kronisk whiplash har olika typer av individuellt anpassat träningsprogram 

visat sig effektivt på både smärta och funktionsnedsättning, för att behålla dessa resultat 

långsiktigt bör träningen fortlöpa på egen hand efter behandlingsperioden hos fysioterapeut. 

Att använda elektroakupunktur som symptomlindring har goda effekter och för kvinnor med 

nedsatt funktionsförmåga är KBT en behandlingsmetod med påvisad effekt. Vid behandling 
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av patienter drabbade av whiplash är det viktigt att lägga stort fokus på att fånga upp 

riskpatienter och bryta smärtcirkeln i den akuta fasen. Detta för att undvika att kroniska 

tillstånd utvecklas. 
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PEDro scale  

 

1. eligibility criteria were specified no ! yes ! where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  
were randomly allocated an order in which treatments were received)  no ! yes ! where: 

3. allocation was concealed  no ! yes ! where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  
indicators no ! yes ! where: 

5. there was blinding of all subjects  no ! yes ! where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no ! yes ! where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no ! yes ! where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  
of the subjects initially allocated to groups  no ! yes ! where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no ! yes ! where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 
key outcome  no ! yes ! where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  
 least one key outcome no ! yes ! where: 

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the Department of 
Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality 

assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal 

of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, on 
empirical data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the 
PEDro scale. As more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 
PEDro score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of the known or 
suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be internally 
valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). 
An additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the 
trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro 
score reported on the PEDro web site.  

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In particular, we caution 
users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on the PEDro 
scale do not necessarily provide evidence that the treatment is clinically useful. Additional considerations include 
whether the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment 
outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the 
"quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items 
in some areas of physiotherapy practice. 



	  

	  

 

 

 

Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the trial 
report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that 
criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 
determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was random. 
The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and 
dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for inclusion 
in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would be 
allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 
concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one measure 
of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 
baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on 
the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. 
This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 
of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 
measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which group the 
subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be “blind” 
if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments 
applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue 
scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 
allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. 
In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been 
measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the control 
condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was 
performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 
criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report 
explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with another. 
Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 
comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple comparison of 
outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the change in one 
group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the 
data, the latter is often reported as a group × time interaction). The comparison may be in the form 
hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups differed 
only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median difference, or a 
difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its 
confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be 
described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of 

variability include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges 
(or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 
provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear 
what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 
Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met if the number of 
subjects in each category is given for each group. 


