
EXAMENSARBETE

Sjukgymnastisk behandling vid huvudvärk
av muskulär samt cervikogen orsak

En enkätstudie

Nicole Stedt
Lisa Tetzlaff

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



1 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap  

Sjukgymnastprogrammet, 180 hp 

 

 

 

 

Sjukgymnastisk behandling vid huvudvärk av muskulär samt 

cervikogen orsak.  

- En enkätstudie 
 

Physical therapy treatments against headache caused by 

muscles or cervical spine.  

- A survey 

 

 

Av Lisa Tetzlaff & Nicole Stedt 

 

 

 

Kurs: S0001H  

Termin 6: VT-12  

Handledare: Universitetslektor Agneta Larsson 

Examinator: Professor Gunvor Gard 



2 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Huvudvärk är vanligt förekommande och kan bland annat bero på muskulära 

eller cervikogena orsaker. Det finns många olika behandlingsmetoder och de skiljer sig åt 

beroende på huvudvärkstyp. Det är viktigt att sjukgymnaster arbetar efter vetenskap och 

beprövad erfarenhet för patienters bästa. Syfte: Att kartlägga vilka behandlingsmetoder 

som primärvårdssjukgymnaster tillhörande LSR i Norrbottens län använder sig av vid 

cervikogent respektive muskulärt betingad huvudvärk, vilka behandlingseffekter de 

upplever samt hur de uppdaterar sig vad gäller vetenskapligt stöd för behandling vid 

huvudvärk. Metod: Vi utformade en webbenkät som skickades ut till alla sjukgymnaster 

LSR i Norrbotten tillhörande. Av de 226 som fick enkäten svarade 62 personer. Resultat: De 

vanligaste behandlingsmetoderna vid muskulärt betingad huvudvärk, vilka även ansågs ha 

bra effekt, var Hållningskorrigering, samt Fysisk aktivitet. De vanligaste 

behandlingsmetoderna vid cervikogent betingad huvudvärk, vilka även ansågs ha bra 

effekt, var Hållningskorrigering samt Specifik träning av nackmuskulatur. Sjukgymnasterna 

håller sig framförallt uppdaterade avseende vetenskapligt stöd för behandlingar genom att 

läsa tidskrifter samt att prata med kollegor. Konklusion: De primärvårdssjukgymnasterna 

som deltog i studien anser att muskulärt betingad huvudvärk är vanligare jämfört med 

cervikogent. Deras val av behandlingsmetoder samt upplevda effekter av metoderna skiljer 

sig i förhållande till huvudvärkstyp. Sjukgymnasterna håller sig framförallt uppdaterade 

inom det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoder vid huvudvärk genom att läsa 

tidskrifter samt att prata med kollegor.  

 

Nyckelord: Cervikogent betingad huvudvärk, Muskulärt betingad huvudvärk, Sjukgymnastisk 

behandling. 
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Muskulärt och cervikogent betingad huvudvärk  

Huvudvärk är bland de vanligaste folksjukdomarna, cirka 99 % av kvinnorna samt cirka 93 % 

av männen drabbas någon gång i livet av detta. Huvudvärk är bland de mest vanliga 

orsakerna till läkarbesök och ger stor påverkan socialt och ekonomiskt för individen samt 

samhället (Dahlöf, Carlsson, Hardebo, Laurell & Lygner, 2006).  

Läkare diagnostiserar huvudvärk med hjälp av diagnossystemet ”The International 

Classification of Headache Disorders” (ICHD), detta system har diagnoskriterier på alla 

erkända huvudvärkstyper som tillexempel migrän, huvudvärk av spänningstyp och Hortons 

huvudvärk (Jull, Sterling, Falla, Treleaven & O´Leary, 2010). Anamnesen är det absolut 

viktigaste i en diagnostisering av huvudvärk för både läkare och sjukgymnaster. Patienter 

begärs ofta att skriva en huvudvärksdagbok för att hitta de triggande faktorerna för 

smärtan (Varkey, Linde & Carlsson, 2010).  

Vanliga huvudvärkstyper är migrän, muskulärt betingad orsak (HST) samt cervikogent 

betingad orsak (Dahlöf et al, 2006). Vi som författare till detta examensarbete valde att 

fokusera på den muskulärt samt cervikogent betingade huvudvärken.  

 

Muskulärt betingad huvudvärk  

Huvudvärk av spänningstyp (HST) är den vanligaste typen av huvudvärk (Jull et al, 2010). 

Det är oklart vad HST beror på men ofta rör det sig om spänd muskulatur i nackområde 

samt spänd ansiktsmuskulatur med ömma punkter (Dahlöf, Linde & Schenkmanis, 2005). 

Prevalensen av den vuxna befolkningen i hela världen som lider av HST är 46 % (Khil, 

Pfaffenrath, Straube, Evers & Berger, 2011). Huvudvärk av spänningstyp är molande, 

tryckande och oftast dubbelsidig. Många beskriver smärtan som ett band som trycker eller 

en trång mössa. Det är en lätt till måttligt intensiv smärta som kommer smygande och 

försvinner på samma sätt (Ditzinger & Wallenius, 2001; Dahlöf et al, 2005). HST kan vara 

svår att skilja från migrän men de har vissa olikheter, migrän beskrivs ofta som ett anfall 

och påverkar ena halvan av huvudet med eller utan aura. Vid HST förekommer inte 

illamående och kräkningar och smärtan är inte pulserande (Ditzinger & Wallenius, 2001; 

Dahlöf et al, 2005).  
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Det finns två olika typer av HST, episodisk samt kronisk. Den lättare varianten kallas 

episodisk form, den varar från 30 min till sju dagar och kan sedan vara borta i veckor. Den 

andra typen, den kroniska, innebär huvudvärk i minst 15 dagar per månad under tre 

månader (se figur 1 för diagnoskriterier för kronisk HST enligt ICHD). HST kan triggas av 

tillfällen av stress, dålig sömn, nedstämdhet eller oro (Ditzinger & Wallenius, 2001; Dahlöf et 

al, 2005). En studie visar att stress ger en ökad sensitisering i nack- och skuldermuskulatur 

och därmed ökad huvudvärk vid HST (Cathcart & Pritchard 2008). En dålig ergonomisk 

hållning med monotona rörelser kan också framkalla HST (Ditzinger & Wallenius, 2001; 

Dahlöf et al, 2005).  

Figur 1, Diagnostiska kriterier på kronisk HST (The International Headache Society [IHS], 

2005)  

 

Cervikogent betingad huvudvärk  

Huvudvärk kan även ha cervikogena orsaker och är då ofta sekundärt till en skada i nacken. 

För att en huvudvärk kan kallas för cervikogent betingad krävs det att huvudvärken 

kommer från en störning eller sjukdom i nacke eller halsrygg (se figur 2). Kliniska studier 

A. Huvudvärk som förekommer ≥15 dagar/ månad, i genomsnitt av >3 månader (≥180 
dagar/år) och uppnår kriterier B-D 

B. Huvudvärken håller i sig i timmar eller kan vara konstant. 

C. Huvudvärken har minst två av följande karaktärer: 
1. Bilateral lokalisering 
2. Tryckande/spännande (icke-pulserande) kvalitet 
3. Lätt eller måttlig intensitet 
4. Smärtan ökar inte vid fysisk aktivitet som vid promenader eller trappgång. 
 
D. Båda av följande: 
1. Mer än ett av symtomen: ljus- eller ljudöverkänslighet eller lätt illamående bör inte 
förekomma. 
2. Måttlig eller svår illamående eller kräkningar bör inte förekomma. 
 
E. Inte kopplad till någon annan sjukdom eller skada. 
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har visat att smärta kan förekomma från strukturer som mjukdelar och skelett i nacken 

vilket kan ge refererad smärta till huvudet. En förklaring till detta kan vara påverkan på 

trigeminusnerven som ger en refererad smärta i huvudets främre två tredjedelar (Dahlöf et 

al, 2006).  

Vid ett trauma där huvudet kastas framåt eller bakåt kan mikroskador uppstå i nacken, 

vissa upptäcks direkt medan andra kan visa sig efter några veckor eller månader. Skador 

kan uppstå vid trafikolyckor men även vid lättare trauma som vid berg- och dalbanor. Det 

kan uppstå en uttöjning eller en försvagning av muskulaturen i nacken vilket kan leda till 

att patienter har svårt att stabilisera nacken, de spänner då fel muskler för att kompensera 

upp stabiliteten. Detta i sig kan leda till HST men grundar sig i en djupare struktur. En 

nackskada med huvudvärk som följd är en mycket stor påfrestning för hjärnan och hela 

kroppen (Ditzinger & Wallenius, 2001).  

Vid cervikogen huvudvärk börjar smärtan i nacken, en unilateral smärta som alltid 

uppträder på samma sida. Smärtan förekommer oftast temporalt, orbitalt eller frontal, utan 

att byta sida som till exempel migrän. Intensiteten på huvudvärken är måttlig till svår samt 

att den återkommer episodiskt och kan vara i flera dagar (se figur 2 för diagnoskriterier för 

cervikogen huvudvärk enligt ICHD).  

Problemet med patienter som har cervikogen huvudvärk kan vara att det är svårt att 

identifiera dem samt att behandla dem på rätt sätt (Biondi, 2000). Procentuellt är det få 

individer med huvudvärk som faller in i den här kategorin av besvär från cervikalen 

(Werner & Becker, 2010). Enligt en studie är prevalensen för cervikogen huvudvärk 0,17 % 

för personer mellan 30-44 år boende i kommunen Akershus i Norge (Knackstedt, 

Bansevicius, Aaseth, Grande, Lundqvist & Russel, 2010). Cervikogen huvudvärk förekommer 

främst hos kvinnor samt hos personer som varit med om ett tidigare skall- eller nacktrauma 

(Dahlöf et al, 2006). Dock är det svårt att bedöma kliniskt att det är cervikogen huvudvärk 

eftersom den tillsammans med HST och migrän kan överlappar varandra i symtom (Werner 

& Becker, 2010). Studier har visat att personer med cervikogen huvudvärk har sämre 

muskelstyrka, muskeluthållighet och rörlighet i nacken jämfört med personer som lider av 

HST eller migrän (Jull et al, 2010).  
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Figur 2, Diagnostiska kriterierna för cervikogen huvudvärk (IHS, 2005)  

 

Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid huvudvärk  

Avspänning och avslappning kan minska frekvensen av HST med 50 % men dock inte själva 

intensiteten när de väl har huvudvärk. Ökad stress i tillvaron ger en ökad risk och frekvens 

av HST (Fumal & Schoenen, 2008; D’Souza, Lumley, Kraft & Dooley, 2008). Avslappning och 

Avspänning kan ge patienter en känsla av tyngdlöshet genom koncentration samt ge en 

reducering av spänningarna i muskulaturen. En metod är progressiv avslappning där 

patienter ska lära känna sin kropp och hur det känns att ha spänd eller avslappnad 

muskulatur. Detta görs genom att spänna och slappna av en muskelgrupp i taget och hela 

kroppen (Ditzinger & Wallenius, 2001; Dahlöf et al, 2006).  

Vid Hållningskorrigering gäller det att finna en harmonisk jämvikt, när patienten sitter eller 

står, för att minska muskelspänningar genom att repositionera exempelvis axlar och 

skuldror. En felaktig kroppshållning belastar och smärtar nackmuskulaturen vilket kan 

orsaka både HST samt cervikogen huvudvärk (Ditzinger & Wallenius, 2001; Dahlöf et al 

2006).  

A. Smärta som är refererad från en struktur från nacken och upplevs i en eller flera 
regioner av huvudet och/eller ansiktet som uppfyller kriterierna C och D. 
 
B. Kliniska, laboratoriemässiga eller radiologiska tecken på att något är fel eller 
förekomst av skada inom halsrygg eller mjukdelar vid nacken. Dessa ska vara kända, 
eller allmänt accepterade som, valida att ge huvudvärk.   
 
C. Evidens att smärtan kommer från ett fel i nacken eller skada baserad på 
åtminstone en av följande:  
1. Kliniska tecken som visar på att källan av smärtan sitter i nacken. 
2. Huvudvärken försvinner i anslutning till diagnostisk blockad av en cervikal 
struktur eller dess nervförsörjning, med användning av placebo- eller annan adekvat 
kontroll.  
 
D. Smärtan ska släppa inom 3 månader efter framgångsrik behandling av det 
orsakade felet eller skadan. 
  

 



10 

 

Allmän fysisk aktivitet kan påverka dels stress, dels spänningar i muskulaturen och kan leda 

till minskning av depressiva symptom, bättre sömn samt minskad ångest. Fysisk aktivitet 

har många positiva fysiologiska effekter som till exempel ökning av blodcirkulationen och 

syretillförseln till de aktiva musklerna vilket ger en ökad läkningsförmåga (Proctor et al, 

1998). Fysisk aktivitet kan även ge en smärtlindring via aktivering av serotoninsystemet 

centralt och även genom andra signalsubstanser som noradrenalin och dopamin. 

Aktiviteten ska anpassas efter varje individ för att få bästa effekt (Börjesson & Jonsdottir, 

2004).  

Specifik träning av nackmuskulatur bör, som med all träning, vara individuellt utformat. 

Tränar personerna för hårt kan huvudvärken bli värre. En nyligen publicerad studie på 

ämnet påvisar att styrketräning samt uthållighetsträning av nackens muskulatur gav god 

effekt på huvudvärk i förhållande till exempelvis töjning eller ingen träning alls (Ylinen et 

al, 2010). Genom specifik träning av nackmuskulatur ökar styrkan i nackmuskulaturen, 

vilket kan ge patienter med cervikogen huvudvärk smärtlindring samt bättre rörelse i 

nacken (Jull et al, 2010).  

Mobilisering, manipulation och cervikal traktion är metoder som kan öka eller normalisera 

rörligheten i leder, dessa metoder används främst vid cervikogen huvudvärk. Manipulation 

sker med ett snabbt tryck för att rätta till eventuella felställningar till skillnad från 

mobilisering där behandlingen sker i form av långsam töjning av ligament och muskler 

(Dahlöf et al, 2006). Vid manipulation är det bra om terapeuten börjar med försiktig töjning 

av nackmuskulaturen och cervikal traktion. Manipulation kan ge en signifikant 

smärtlindring vid cervikogent betingad huvudvärk men kan samtidigt skada patienten om 

terapeuten gör fel (Biondi, 2000). Cervikal traktion är en behandling där man utför en axial 

separation för att lätta på klämda strukturer (Peake & Harte, 2005). Enligt en studie är 

cervikal traktion tillsammans med manipulation av bröstryggen smärtreducerande vid 

nackproblematik samt att det kan ge en ökad funktion och rörlighet i nacken (Browder, 

Erhard & Piva, 2004).  

Akupunktur är en smärtlindrande behandling som sker via isättning av nålar genom huden i 

muskler, bindväv eller senor. Behandlingen kan användas både för HST samt cervikogen 

huvudvärk. Enligt en Cochranerapport är akupunktur en bra icke farmakologisk behandling 

till patienter med HST (Linde, Allais, Brinkhaus, Manheimer, Vickers, & White, 2009). I 



11 

 

dagsläget är det bevisat att akupunktur är bättre än att inte göra någonting alls. Dock är 

skillnad liten på effekterna mellan akupunktur och shamakupunktur, som är ytlig 

nålisättning på icke sedvanliga akupunkturpunkter (Fumal & Schoenen, 2008). Akupunktur 

kan bland annat öka blodcirkulationen, ge en mer avslappnad muskel, producera lokala 

endorfiner som är smärthämmande och aktivera Gate-Controlsystemet. Det kan även ske 

väldigt små utsläpp av neuropeptider som i sin tur förbättrar läkningsprocessen (Carlsson, 

2010).  

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) utnyttjar kroppens egna smärtlindrande 

mekanismer. Högfrekvent stimulering är en konstant stimulering på 50-100 Hz som kan 

aktivera ryggmärgens Gate-Controlsystem. Den lågfrekventa (2-5 Hz) stimulerar 

hjärnstammens och ryggmärgens endorfinsystem vilket kan ge smärtlindring. Högfrekvent 

stimulering används oftast på huvudets muskulatur men även lågfrekvent kan användas, då 

på nackens muskulatur (Ditzinger & Wallenius, 2001; Dahlöf et al, 2006). TENS har lågt 

vetenskapligt stöd för en långtidseffekt gällande både HST samt cervikogen huvudvärk men 

kan ge en kortvarig smärtlindring (Carlsson, 2001).  

Massage av skalp- och nackmuskulatur kan leda till att en ökad mängd kroppsegna 

endorfiner och hormoner som oxytocin och betaendorfiner, utlöses i kroppen och ger 

smärtlindrande effekt (Dahlöf et al, 2006). Massage har dock ingen långvarig effekt men kan 

ge smärtlindring vid akuta skeden av till exempel HST (Fumal & Schoenen, 2008).  

Värme/kyla gör att perifera nerver och receptorer reagerar Gate-Controlsystemet och 

hjärnstammens endorfinsystem som ger en smärtlindrande effekt. Vid huvudvärk är det 

lämpligt att använda kyla på tinningar och panna medan både kyla och värme kan användas 

på nackmuskulaturen. Detta ger dock enbart en kortvarig effekt (Dahlöf et al, 2006).  

 

Behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet  

Enligt Patientsäkerhetslagen [SFS] ska hälso- och sjukvårdspersonal arbeta i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att sjukgymnaster ska 

kunna ge den bästa behandlingen till sina patienter gäller det att de håller sig uppdaterade 

inom det vetenskapliga området. Vården ska alltid försöka utformas i samråd med 
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patienten (SFS 2010:659). Den bästa behandlingsmetoden och behandlingstiden ska beaktas. 

Båda påverkar kostnadseffektiviteten. Behandlingsmetoder är mer kostnadseffektiva då 

patienter är aktiva själva och får ta ansvar för sin egen behandling istället för att enbart få 

passiva behandlingar, så som massage eller TENS (SBU, 2010). TENS, värme/kyla och 

massage är alla passiva behandlingar i smärtlindrande syfte. Aktiva behandlingar som att 

träna kroppshållning och fysisk aktivitet används både för att behandla men också 

förebygga skador (Dahlöf et al, 2006).  

Det är viktigt att sjukgymnaster arbetar efter vad vetenskapen säger för att patienten ska få 

de bästa behandlingarna för sina besvär. Socialstyrelsen utförde en enkätstudie om 

evidensbaserat arbete 2007 samt igen 2010, vilket visade på ett ökat intresse att arbeta 

evidensbaserat samt att bedömningsinstrument användes flitigare inom vården 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Detta examensarbete har som mål att visa på de olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder 

som används vid muskulärt samt cervikogent betingad huvudvärk samt de upplevda 

effekterna av dessa behandlingar, hos primärvårdssjukgymnasterna inom LSR i Norrbotten 

Vi hoppas att vår rapport kan bidra till reflektion och lärande hos sjukgymnaster. Våra 

förväntningarna var att se samband mellan ofta använd behandling samt god effekt vid 

behandlingen vilket visar på att sjukgymnasterna arbetar enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  
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Syfte 

Att kartlägga vilka behandlingsmetoder som primärvårdssjukgymnaster tillhörande LSR i 

Norrbottens län använder sig av vid cervikogent- respektive muskulärt betingad 

huvudvärk, vilka behandlingseffekter de upplever samt hur de uppdaterar sig gällande 

vetenskapligt stöd för behandling vid huvudvärk. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur ofta bedömer sjukgymnasterna att en huvudvärk är muskulärt respektive 

cervikogent betingad? 

2. Vilka behandlingsmetoder använder sjukgymnaster mest respektive minst vid 

muskulärt betingad huvudvärk samt vid cervikogent betingad huvudvärk? 

3. Hur upplever sjukgymnasterna effekterna av behandlingarna? 

4. Hur håller sig sjukgymnaster uppdaterade vad gäller vetenskapligt stöd för 

sjukgymnastiska behandlingar vid huvudvärk? 
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Metod 

Deltagarna 

Deltagarna i studien var aktiva sjukgymnaster inom primärvården och arbetade i 

Norrbottens län och medlemmar i LSR. Vi valde primärvården eftersom dessa 

sjukgymnaster är de första som träffar patienter med huvudvärksrelaterade problem samt 

utför undersökning och behandling.  

Vi kontaktade viceordförande i LSR Norrbotten (M. Björklund, personlig kommunikation, 

januari, 2012) och fick tillgång till kontaktuppgifter till alla sjukgymnaster i primärvården 

som är medlemmar i LSR i Norrbotten, 241 personer.  Av dessa svarade 62 sjukgymnaster på 

enkäten varav 33 % var män och 67 % var kvinnor. En tredjedel av alla som svarade hade 

arbetat som sjukgymnast i färre än fem år och nästan 50 % av deltagarna hade arbetat i mer 

än 15 år. Utöver sjukgymnastutbildningen var de mest förekommande kurserna akupunktur 

(68 %), OMT steg 1 (48 %) samt McKenzie (36 %). Det var 10 % av deltagarna som ej hade en 

vidareutbildning inom sjukgymnastik. 

Utveckling av frågeformulär 

För att utforma en internetbaserad enkät användes enkätprogrammet EvaSys®. Först 

utformades en provenkät vilket lämnades till några klasskamrater samt två sjukgymnaster 

med specifik kunskap om sjukgymnastik och huvudvärk (S. Rutberg & A. Sjögren, personlig 

kommunikation, februari, 2012). Därefter gjordes de sista revideringarna för den slutgiltiga 

enkäten (se bilaga 1).   

Procedur 

Enkäten skickades ut via e-mail i form av en länk till webben i enkätprogrammet Eva Sys® 

med ett informationsbrev (se bilaga 2). Av 241 e-mailadresser som hade erhållits, var det 

226 personer som mottog enkäten eftersom resterande var felaktiga mailadresser. 

Deltagarna fick alla en individuell kod för att inte kunna svara på enkäten mer än en gång. 

Eva Sys® skickade automatiskt ut en påminnelse en vecka senare (se bilaga 3). Programmet 

höll deltagarnas identitet hemliga även för oss. Deltagarna fick sammanlagt lite mer än två 

veckor på sig att svara, från 9/2 till 27/2-12, innan enkäten stängdes. Programmet 

sammanställde resultatet för gruppen som helhet och presenterade de statistiska resultaten 

i antal och procent för varje enkätfråga.   
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Resultat 

Hur ofta sjukgymnasterna bedömer huvudvärk som muskulärt betingad  

Drygt 50 % av de deltagande sjukgymnasterna angav att de bedömer att huvudvärken är 

muskulärt betingad hos 61-80 % av de patienter som uppsöker dem på grund av besvär med 

huvudvärk. 30 % av sjukgymnasterna angav att huvudvärken var muskulärt betingad hos 

41-60 % av patienterna med huvudvärk (se figur 3). 

 

Figur 3. Procentuell andel av huvudvärk som är muskulärt betingad enligt deltagarna i 

studien.  

 

Hur ofta sjukgymnasterna bedömer huvudvärk som cervikogent betingad 

Drygt 40 % av sjukgymnasterna angav att huvudvärken är cervikogent betingad hos 21-40 % 

av de patienter som uppsöker dem på grund av besvär med huvudvärk. 26 % av 

sjukgymnasterna angav att orsaken till patienternas huvudvärk var cervikogen i 1-20 % av 

fallen (se figur 4).   
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Figur 4. Procentuell andel av huvudvärk som är cervikogent betingad enligt deltagarna i 

studien. 

 

Sjukgymnasters val av behandlingsmetoder vid muskulärt betingad huvudvärk 

De behandlingsmetoder som användes mest frekvent vid muskulärt betingad huvudvärk 

visade sig vara Hållningskorrigering (90 %1), Fysisk aktivitet (89 %¹) samt Akupunktur (80 

%¹) (se tabell 1). Dessa behandlingsmetoder användes ofta eller alltid. Behandlingen som 

utmärkte sig mest var Hållningskorrigeringen, 52 % av sjukgymnasterna använde denna 

behandling alltid.   

Behandlingarna som användes minst frekvent var TENS (22 %¹), Värme/Kyla (24 %¹), 

Manipulation/Mobilisering/Cervikal traktion (25 %¹) samt Massage (31 %¹). 41 % av 

sjukgymnasterna använde aldrig Värme/Kyla som behandling vid muskulärt betingad 

huvudvärk (se tabell 1).  

                                                           
1
 Procenttalet står för svarsalternativen ofta adderat med alltid utifrån tabell 1. 
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Andra behandlingsmetoder som användes vid muskulärt betingad huvudvärk (n=9) var 

Basal kroppskännedom, Laser, Patientinformation, Skanlab, Rehabträning i 

varmvattenbassäng och Triggerpunktsbehandling.  

 

Tabell 1. Sjukgymnasters val av behandling vid muskulärt betingad huvudvärk (n=62) 

  Aldrig % (n) Sällan % (n) Ofta % (n) Alltid % (n)  
 
Akupunktur  5 (3) 15 (9) 71 (42) 9 (5) n= 59 
 
Massage  29 (17) 40 (23) 29(17) 2 (1) n= 58 
 
Avslappning/  10 (6) 27 (17) 48 (27) 15 (9) n= 59 
Avspänning 
 
Töjning  5 (3) 35 (21) 50 (30) 10 (6) n= 60 
 
Fysisk aktivitet 3 (2) 8 (5) 44 (26) 45 (27) n= 60 
 
Specifik träning  3 (2) 26 (15) 44 (26) 27 (16) n= 59 
av nackmuskulatur 
 
Värme/Kyla  41 (24) 35 (20) 22 (13) 2 (1) n= 58 
 
TENS  25 (15) 53 (30) 22 (14) 0 (0) n= 59 
 
Hållningskorrigering 0 (0) 10 (6) 38 (24) 52 (31) n= 61 
 
Manipulation/  25 (15) 50 (30) 22 (13) 3 (2) n= 60 
Mobilisering/ 
Cervikal traktion 

 

 

Sjukgymnasters val av behandlingsmetoder vid cervikogent betingad huvudvärk 

De behandlingsmetoder som användes mest frekvent vid cervikogent betingad huvudvärk 

visade sig vara Hållningskorrigering (89 %2), Specifik träning av nackmuskulatur (83 %²), 

Fysisk aktivitet (84 %²) samt Manipulation/Mobilisering/Cervikal traktion (75 %²) (se tabell 

2). Dessa behandlingsmetoder användes ofta eller alltid. Hållningskorrigeringen utmärkte sig 

även här som den mest använda behandlingen. 49 % av sjukgymnasterna använde denna 

behandling alltid.     

                                                           
2
 Procenttalet står för svarsalternativen ofta adderat med alltid utifrån tabell 2.  
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Behandlingarna som användes minst frekvent var Värme/Kyla (26 %²), Massage (28 %²), 

Avslappning/Avspänning (34 %²) samt TENS (37 %²). Behandlingsmetoderna Värme/Kyla 

samt Massage användes aldrig i 38 % respektive 36 % av sjukgymnasterna vid cervikogent 

betingad huvudvärk (se tabell 2).  

Andra behandlingsmetoder som användes vid cervikogent betingad huvudvärk (n=2) var 

Laser och Skanlab.  

 

Tabell 2. Sjukgymnasters val av behandling vid cervikogent betingad huvudvärk (n=62) 

  Aldrig % (n) Sällan % (n) Ofta % (n) Alltid % (n) 
 
Akupunktur  11 (6) 26 (15) 56 (36) 7 (4) n= 61 
 
Massage  36 (22) 36 (22) 28 (17) 0 (0) n= 61 
 
Avslappning/  25 (15) 41 (24) 25 (15) 9 (5) n= 59 
Avspänning 
 
Töjning  13 (14) 43 (26) 37 (16) 7 (4) n= 60 
 
Fysisk aktivitet 2 (1) 14 (9) 46 (28) 38 (23) n= 61 
 
Specifik träning  2 (1) 15 (9) 55 (34) 28 (17) n= 61 
av nackmuskulatur 
 
Värme/Kyla  38 (23) 36 (22) 24 (15) 2 (1) n= 61 
 
TENS  25 (15) 38 (23) 35 (21) 2 (1) n= 60 
 
Hållningskorrigering 3 (2) 8 (6) 40 (25) 49 (30) n= 62 
 
Manipulation/  14 (12) 11 (6) 52 (32) 23 (14) n= 62 
Mobilisering/ 
Cervikal traktion 
 
 
 

Sjukgymnasters upplevda effekter av behandlingsmetoder vid muskulärt betingad 

huvudvärk 

Sjukgymnasterna i studien ansåg att fysisk aktivitet samt akupunktur hade bäst effekt av 

behandlingsmetoderna mot muskulärt betingad huvudvärk. Sjukgymnasterna angav Fysisk 

aktivitet (72 %) samt Akupunkturen (62 %) att ha god effekt (se tabell 3).  
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Sämst effekt mot muskulärt betingad huvudvärk upplevde sjukgymnasterna att 

Manipulation/Mobilisation/Cervikal traktion (25 %3), TENS (21 %3) samt Värme/Kyla (17 %3) 

hade. De behandlingarna upplevde sjukgymnasterna ha dålig eller ingen effekt. 

 

Tabell 3. Sjukgymnasters upplevda effekter av behandling vid muskulär betingad 
huvudvärk (n=62) 

  Dålig % (n) Ingen % (n) Måttlig % (n) God % (n) 
Akupunktur  2 (1) 0 (0) 36 (20) 62 (35) n= 56 
 
Massage  8 (3) 5 (2) 56 (22) 31 (12) n= 39 
 
Avslappning/  4 (2) 7 (4) 51 (27) 38 (20) n= 53 
Avspänning 
 
Töjning  8 (5) 5 (3) 59 (34) 28 (16) n= 58 
 
Fysisk aktivitet 2 (1) 0 (0) 26 (16) 72 (43) n= 60 
 
Specifik träning  4 (2) 9 (5) 39 (22) 48 (27) n= 56 
av nackmuskulatur 
 
Värme/Kyla  8 (3) 9 (3) 74 (26) 9 (3) n= 35 
 
TENS  5 (2) 16 (7) 67 (28) 12 (5) n= 42
   
Hållningskorrigering 0 (0) 3 (2) 48 (29) 49 (30) n= 61 
 
Manipulation/  9 (4) 16 (7) 44 (20) 31 (14) n= 45 
Mobilisering/ 
Cervikal traktion 

 

 

Sjukgymnasters upplevda effekter av behandlingsmetoder vid cervikogent betingad 

huvudvärk 

Sjukgymnasterna i studien ansåg att Fysisk aktivitet (52 %), Manipulation/Mobilisering/ 

Cervikal traktion (50 %) och Specifik träning av nackmuskulatur (43 %) hade god effekt på 

patienter med cervikogen huvudvärk (se tabell 4).  

                                                           
3 Procenttalet står för svarsalternativen dålig adderat med ingen effekt utifrån tabell 3. 
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Sämst effekt mot cervikogent betingad huvudvärk upplevde sjukgymnasterna att 

Värme/Kyla (38 %4), Massage (29 %4), Töjning (26 %4) samt TENS (27 %4) hade. De 

behandlingarna upplevde sjukgymnasterna ha dålig eller ingen effekt. 

 

Tabell 4. Sjukgymnasters upplevda effekter av behandling vid cervikogent betingad 

huvudvärk (n=62) 

  Dålig % (n) Ingen % (n) Måttlig % (n) God % (n) 
Akupunktur  6 (3) 7 (4) 54 (29) 33 (18) n= 54 
 
Massage  8 (3) 21 (8) 50 (19) 21 (8) n= 38 
 
Avslappning/  2 (1) 20 (9) 52 (24) 26 (12) n= 46 
Avspänning 
 
Töjning  9 (5) 17 (9) 53 (28) 21 (11) n= 53 
 
Fysisk aktivitet 5 (3) 8 (5) 35 (21) 52 (31) n= 60 
 
Specifik träning  0 (0) 7 (4) 50 (30) 43 (26) n= 60 
av nackmuskulatur 
 
Värme/Kyla  19 (7) 19 (7) 57 (21) 5 (2) n= 37 
 
TENS  17 (7) 10 (4) 52 (22) 21 (9) n= 42 
 
Hållningskorrigering 0 (0) 7 (4) 57 (34) 36 (21) n= 59 
 
Manipulation/  2 (1) 2 (1) 46 (24) 50 (26) n= 52 
Mobilisering/ 
Cervikal traktion 

 

 

Metoder att hålla sig uppdaterad gällande vetenskapligt stöd samt beprövad 

erfarenhet för behandling vid huvudvärk 

Många sjukgymnaster (59 %) ansåg sig själva vara ganska mycket uppdaterad eller mycket 

uppdaterade. Resterande deltagare (39 %) ansåg sig vara lite uppdaterade, förutom en 

sjukgymnast som inte kände sig uppdaterad angående det vetenskapliga stödet för 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid huvudvärk. 

                                                           
4 Procenttalet står för svarsalternativen dålig adderat med ingen effekt utifrån tabell 4. 
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Sjukgymnaster använde olika metoder för att hålla sig uppdaterade inom det aktuella 

vetenskapliga stödet för sjukgymnastiska behandlingar. Den mest använda metoden för 

sjukgymnasterna att hålla sig uppdaterade var att Läsa tidskrifter (87 %) och att Prata med 

kollegor (82 %). Egen klinisk erfarenhet (68 %), att Söka själv efter vetenskapliga artiklar (63 

%), och Utbildningar (57 %) användes flitigt de också.  

 
Figur 5. Metoder sjukgymnaster använde för att hålla sig vetenskapligt uppdaterade (n=62). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Deltagare 

Studien syftade till att inkludera sjukgymnaster inom primärvården. En felkälla var att vi 

fick mailadresser till alla som är medlemmar inom LSR i Norrbotten (n=241), vilket även 

inkluderade de som arbetar inom slutenvården samt kommunen. Någon som inte arbetar 

inom primärvården kan ha svarat på enkäten. Detta kan leda till missvisande svarsprocent 

för studien. Dock var vi väldigt noggranna i informationsbrevet att det var en enkät till 

sjukgymnaster inom primärvården. Vi kan anta att endast primärvårdssjukgymnaster har 

svarat då informationsbrevet var kort, koncist och tydligt. Vi fick flera svar från arbetande 

utanför primärvården som tyckte studien lät intressant men de hade uppfattat att de inte 

skulle svara på enkäten. 

Den totala svarsprocenten vilket omfattar alla sjukgymnaster inom LSR i Norrbotten 

uppgick till 27 %. Det vi kunde gjort annorlunda var att ha ett alternativ i enkäten som 

beskrev var deltagarna arbetade exempelvis inom kommun eller primärvård. Det hade då 

varit lättare att exkludera de som inte jobbade inom primärvården. Detta gjordes dock inte 

då vi inte förutsåg problemet med att ha fått alla medlemmars mailadresser inom LSR i 

Norrbotten. 

Vi försökte i efterhand ta reda på hur många av mailadresserna som var till sjukgymnaster 

inom primärvården.  Detta gjordes genom att uppsöka vårdcentralers hemsidor samt ringa 

runt, på detta sätt fick vi fram en siffra på cirka 100 sjukgymnaster inom 

primärvårdsinstanserna. Om denna siffra stämmer ger detta oss en grovt uppskattad 

svarsprocent på omkring 60 %. 

Fördelningen mellan män och kvinnor för hela Sverige som är medlemmar i LSR är 18,6 % 

män och 81,4 % kvinnor (L. Mast informationsansvarig LSR, personlig kommunikation, 

mars, 2012). Inom Norrbotten ligger procenten på ca 23-25 % män samt 75-77 % kvinnor (M. 

Björklund viceordförande LSR Norrbotten, personlig kommunikation, februari, 2012). I 

detta examensarbete var kvinnor överrepresenterade med en procent-andel kvinnor på 67 

%. Det är dock anmärkningsvärt att enkäten hade så pass hög procent män som 33 % 

eftersom andelen män är betydligt lägre sett till Norrbotten och speciellt jämfört med hela 
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Sverige. Detta innebär att denna studie ej är representativ för hela Sverige. Tio procent av 

deltagarna hade ingen vidareutbildning inom sjukgymnastik, dessa tio procent hade 

dessutom arbetat i mindre än fem år som sjukgymnast. Enligt oss kan det bero på att 

deltagarna helt enkelt inte hunnit vidareutbilda sig ännu. 

 

Enkäten 

Frågorna i enkäten var egenkonstruerade och ej reliabilitettstestade, vilket kan vara en 

nackdel eftersom frågorna ej är testade innan (Ejlertsson, 2005). Vi använde en sluten enkät 

med få öppna frågor för att undvika fri tolkning. De slutna frågorna ger ett mer konkret 

statistiskt resultat med liten feltolkningsmarginal vilket var målet med studien (Ejlertsson, 

2005). 

Alla behandlingsmetoder för cervikogent betingad samt muskulärt betingad huvudvärk 

fanns inte med i enkäten som svarsalternativ, istället fanns ett svarsalternativ där 

deltagarna fick beskriva själva om de utförde någon annan behandling. Det var få som valde 

detta alternativ vilket tyder på att de mest relevanta behandlingsmetoderna för de olika 

huvudvärkstyperna redan var inkluderade. Å andra sidan, då detta var en öppen fråga kan 

det innebära att deltagarna inte själva kom på den behandling som de annars hade svarat på 

vid en direkt fråga till dem (Ejlertsson, 2005). Öppna frågor kräver mer eftertanke och tid 

och därmed mer energi att besvara. Enligt Ejlertsson (2005) är det färre som besvarar öppna 

frågor vilket leder till att frågorna inte kan behandlas med samma statistiska säkerhet 

jämfört med slutna frågor.  

Deltagarna i denna studie hade 19 dagar (varav 13 arbetsdagar) på sig att svara på enkäten. 

Vi kan eventuellt ha fått ett bortfall på grund av tidsbrist hos några av sjukgymnasterna 

samt att vissa deltagare eventuellt inte sett mailet eller varit bortrest under denna 

tidsperiod.  

 

Informations- och påminnelsebrevet 

Först skickades ett informationsbrev ut tillsammans med länken till webbenkäten. En vecka 

senare skickades ett påminnelsebrev. Innan påminnelsebrevet hade 42 deltagare svarat på 



24 

 

enkäten, efter hade ytterligare 20 deltagare svarat vilket tyder på att påminnelsebrevet 

förbättrade svarsprocenten. Vi upplevde detta som en lagom grad av påverkan från oss. 

Påminnelsebrevet utformades i samband med utskicket av detta.  Hade mer tid lagts på 

påminnelsebrevets formulering hade det eventuellt kunnat leda till fler svar.   

I en enkätstudie så är det framförallt personer som är intresserade av ämnet som kommer 

att delta, ointresserade av studien kommer ej att svara i samma utsträckning. I Norrbotten 

finns det en stor grupp handledare till sjukgymnaststudenter från Luleå Tekniska 

Universitet vilket kan förklara det potentiellt höga antalet svarande inom primärvården. 

Enligt en av deltagarna i enkäten håller han eller hon sig uppdaterad och intresserade med 

hjälp av studenterna. Vi kan anta att detta även kan gälla fler sjukgymnaster.  

Då vi skickade ut en enkät till sjukgymnaster som var frivillig att besvara, och att vi själva 

inte hade någon patientkontakt, såg vi inte några etiska problem med detta 

tillvägagångssätt. Deltagarna kunde avbryta enkäten när de ville och de fick noggrann 

information om studien i informationsbrevet som skickades med. Vi bearbetade resultaten 

på gruppnivå så ingen enskild individ kunde identifieras. 

 

 

Resultatdiskussion 

Hur ofta huvudvärken bedöms som muskulär respektive cervikogen 

Majoriteterna av sjukgymnasterna (56 %) diagnostiserade huvudvärk som muskulärt 

betingad hos mer än hälften av patienterna som lider av huvudvärk. Cervikogent betingad 

huvudvärk diagnostiserades av majoriteten (68 %) i färre än 40 % av fallen. Med detta 

resultat kan vi se att sjukgymnasterna bedömer huvudvärksproblematiken oftare som 

muskulär orsak än cervikogen. Detta tror vi är en adekvat bedömning som stöds av 

litteratur (Khil et al, 2011; Knackstedt et al, 2010).  

Cervikogen huvudvärk kan ge spända muskulatur i nacken och leda till eller likna 

problematiken vid HST (Dahlöf et al, 2006; Werner & Becker, 2010). Vi anser att det kan vara 

svårt att diagnostisera en specifik typ av huvudvärk vilket leder till att sjukgymnasterna 

måste prova sig fram för att hitta rätt behandling. Vi tror att inriktningen av behandlingen 

kan börja för att förhindra HST, när dessa behandlingar inte fungerar kan sjukgymnaster 
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överväga cervikogen orsak och gå över till att behandla strukturer i cervikalen. Vi tror att 

detta är den metod som används mest frekvent för att diagnostisera cervikogen huvudvärk 

om patienten inte varit med om ett uppenbart trauma.  

 

De mest frekvent använda behandlingarna vid muskulärt betingad huvudvärk 

samt sjukgymnasters upplevda effekt av dessa behandlingar 

Sjukgymnasterna i studien angav att Hållningskorrigering, Fysisk aktivitet samt 

Akupunktur var de mest använda behandlingarna vid muskulärt betingad huvudvärk. 

Sjukgymnasterna ansåg även att Fysisk aktivitet samt Akupunkturen ger bäst effekt vid 

detta tillstånd. Fysisk inaktivitet har en stark koppling till huvudvärk, en studie visar på att 

de som är mer fysiskt aktiva har mindre ont i huvudet (Molarius, Tegelberg & Öhrvik, 2008). 

Akupunktur som behandlingsmetod har även den visat sig vara effektiv vid muskulärt 

betingad huvudvärk enligt en Cochranerapport av Linde et al (2011). Vi anser att 

Akupunktur är en bra icke-farmakologisk behandlingsmetod till både kronisk samt 

episodisk HST.  Detta visar att sjukgymnasternas val av behandling samt deras upplevda 

effekt stämmer överens med det vetenskapliga stödet angående Fysisk aktivitet och 

Akupunktur mot muskulärt betingad huvudvärk.  

Att hållningskorrigera patienten var den mest använda behandlingen, 52 % av 

sjukgymnasterna svarade att de alltid använde denna behandling. Det är dock 

anmärkningsvärt att sjukgymnasterna upplevde att behandlingen hade medelmåttig effekt, 

alltså sämre effekt än både Akupunktur samt Fysisk aktivitet. Enligt en Cochranerapport 

(Aas et al, 2011) är det oklart om Hållningskorrigering hjälper som behandling vid smärta. 

Detta stämmer överens med hur effekten av Hållningskorrigering upplevdes hos 

sjukgymnasterna i studien. Denna metod användes flitigt av dem trots den medelmåttiga 

effekten, vi anser att detta kan bero på att Hållningskorrigering är väldigt individuellt 

beroende på vilka problem patienten har samt att ett korrekt hållningsmönster inte är 

något som ändras över en natt. Denna behandling används även ofta i kombination med 

andra behandlingar. I enkäten svarade vissa deltagare att de utför behandlingar i 

kombination med varandra både gällande muskulärt samt cervikogent betingad huvudvärk, 

detta ser vi som en självklarhet för att uppnå bästa möjliga behandling för patienten.  
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De minst frekvent använda behandlingarna vid muskulärt betingad huvudvärk 

samt sjukgymnasters upplevda effekt av dessa behandlingar 

Sjukgymnasterna i studien angav att TENS, Värme/Kyla, Manipulation/Mobilisation/ 

Cervikal traktion samt Massage var de minst frekvent använda behandlingsmetoder vid 

muskulärt betingad huvudvärk. Detta stämmer väl överens med deras upplevda effekt av 

behandlingarna Manipulation/Mobilisation/Cervikal traktion, TENS samt Värme/Kyla. En 

stor andel av sjukgymnasterna angav att dessa hade dålig eller ingen effekt mot huvudvärk 

(se tabell 3). Manipulation och Mobilisation har oklar evidens enligt Brønfort, Haas, Evans, 

Leininger & Triano (2010) vilket stämmer överens med vad sjukgymnaster svarade i 

enkäten. Massage har bara måttlig effekt mot huvudvärk enligt Tsao (2007). Enligt en studie 

kan TENS vara ett bra alternativ för patienter med kronisk HST, resultatet var dock inte helt 

övertygande då gruppen som fick läkemedel som behandling uppnådde mycket bättre 

resultat (Mousave, Mirbod & Khorvash, 2011). I en annan studie jämfördes olika 

behandlingsmetoder bland annat kyla på det smärtande området, att isolera patienter för 

att de ska undvika stimuli, ändrad diet, ändrad hållning samt skalpmassage. Resultatet 

visade att skalpmassagen gav en liten effekt av smärtlindring på HST. Kylan gav ingen effekt 

mot huvudvärken (Bag & Karabulut, 2005). Bag och Karabulut (2005) var den enda studie vi 

fann som granskade kyla som behandling mot huvudvärk. Vi noterar att det finns ytterst 

lite litteratur på detta område och att det skulle behöva granskas mer för att eventuellt 

utesluta kyla mot huvudvärk som behandling. 

 

De mest frekvent använda behandlingarna vid cervikogent betingad huvudvärk 

samt sjukgymnasters upplevda effekt av dessa behandlingar 

Deltagarna angav att Hållningskorrigering, Specifik träning av nackmuskulatur, Fysik 

aktivitet samt Manipulation/Mobilisering/Cervikal traktion var de mest frekvent använda 

behandlingsmetoder vid cervikogent betingad huvudvärk. De flesta sjukgymnasterna ansåg 

även att Specifik träning av nackmuskulatur, Fysik aktivitet samt 

Manipulation/Mobilisering/ Cervikal traktion hade god effekt på patienter med denna typ 

av huvudvärk. Hållningskorrigering som behandling utmärker sig, liksom vid muskulär 

huvudvärk, med en hög andel användare men med endast medelmåttig effekt enligt 

sjukgymnasterna. Som vi pekat på tidigare har Hållningskorrigering en oklar effekt (Aas et 
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al, 2011) och vi anser även här att det är individuellt hur behandlingen fungerar på 

patienter, samt att Hållningskorrigering bör användas i kombination med andra 

behandlingar. Manipulation/Mobilisering är effektivt som behandling mot cervikogen 

huvudvärk (Page, 2011; Brønfort et al, 2009).  Brønfort (2009) hävdar att thorakal 

Manipulation/Mobilisation är effektivt mot akut/subakut nacksmärta.  Ylinen et al (2010) 

påstår att Specifik träning av nackmuskulatur minskar den cervikogena huvudvärken. 

Enligt Jull et al (2002) ger Specifik träning av nackmuskulatur tillsammans med 

Manipulations behandlingar en signifikant reducering av symtom på cervikogen 

huvudvärk, och har en långvarig effekt. Vid ett trauma kan instabilitetskänsla uppkomma i 

nacken flera månader efter olyckan på grund av uttöjda eller svaga muskler (Ditzinger & 

Wallenius, 2001). Vi anser att specifik träning av nackmuskulatur och starkare muskler kan 

hjälpa att stabilisera nacken vilket kan leda till mindre spänningar i muskulatur kring 

nacken.  

Vi har funnit att fysisk aktivitet kan vara en bra icke-farmakologisk behandling för 

huvudvärk (Söderberg, Carlsson, Stener-Victorin & Dahlöf, 2011). Detta gäller dock endast 

för patienter med HST då vi inte fann någon specifik litteratur om fysisk aktivitet som 

behandling för cervikogent betingad huvudvärk.  

 

De minst frekvent använda behandlingarna vid cervikogent betingad huvudvärk 

samt sjukgymnasters upplevda effekt av dessa behandlingar 

Värme/Kyla, Massage, Avslappning/Avspänning samt TENS var de minst frekvent använda 

behandlingsmetoderna vid cervikogent betingad huvudvärk enligt sjukgymnasterna. Detta 

stämmer överens med deras upplevda effekt av Värme/Kyla, Massage samt TENS. Dessa 

metoder upplevdes av sjukgymnasterna i studien att ha dålig eller ingen effekt. Jensen, 

Nielsen & Vosmar (1990) jämförde Manuell terapi med kylpaket, vilket visade att 

manipulation ger en större smärtlindring mot huvudvärk de två första veckorna. Efter 5 

veckor hade fortfarande gruppen som fick manipulation mindre smärta än kyl-gruppen 

men skillnaden var inte statistiskt signifikant längre. Brønfort et al (2009) hävdar att 

massage inte har tillräcklig evidens som behandling mot huvudvärk, dock har behandlingen 

en liten risk för bieffekter. Dessa typer av behandlingar kan därför tänkas användas trots 

allt. TENS minskar smärtintensiteten men ej durationen eller frekvensen av huvudvärk 
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enligt en studie som granskade TENS som behandlingsmetod vid cervikogen huvudvärk (Li, 

2007). På frågan om den upplevda effekten vid cervikogen huvudvärk svarade deltagarna 

även att Töjning var en behandlingsmetod som de upplevde ha dålig effekt. I detta 

examensarbete är Avslappning/Avspänning inte upplevd som särskilt negativ, men används 

sällan av sjukgymnasterna. Tillskillnad då från Töjningen som upplevs ha relativt dålig 

effekt, men används oftare. Enligt Viljanen, Malmivaara, Uitti, Rinne, Palmroos & Laippala 

(2003) så har avslappning ingen effekt på nacksmärta jämfört med vanlig aktivitet. Töjning 

har visat sig ha viss effekt att minska smärtan på cervikogen huvudvärk. Töjning är dock 

mycket mer effektiv i kombination med andra behandlingar så som specifik styrketräning 

av nackmuskulaturen (Ylinen et al, 2010).  

På frågan om behandlingarnas effekter fanns använder ej behandling som ett alternativ. Detta 

svarsalternativ visade sig få ett lägre antal svarande på den fråga som ställdes. Massage, 

Värme/Kyla samt TENS var alla behandlingar som användes av färre än 45 deltagare 

gällande både cervikogen samt muskulär orsak. Eftersom många deltagare inte använder 

metoderna kan det betyda att sjukgymnasterna anser att de inte har någon effekt. Det kan 

betyda att Massage, Värme/Kyla och TENS anses ha en betydligt lägre effekt enligt 

sjukgymnasterna, jämfört med vad resultaten visar på då det är möjligt att de istället valde 

alternativet aldrig vid användning av behandling istället för dålig eller ingen effekt. Detta 

medför att resultatdelen på den upplevda effekten av dessa behandlingar är tvetydlig. Detta 

resultatfel kan även gälla upplevda effekten av Manipulation/Mobilisering/Cervikogen 

traktion vid muskulärt betingad orsak, samt Avslappning/Avspänning vid cervikogen 

betingad orsak då det även här är en låg svarsprocent på vilken effekt behandlingarna har. 

Värt att notera var att vi uppmärksammade skillnader i sjukgymnasters val av behandlingar 

samt de upplevda effekterna mellan de båda huvudvärkstyperna. En av dessa skillnader 

uppmärksammades i akupunkturen som användes i 80 % av de muskulärt betingade 

huvudvärksfallen, varav 62 % av sjukgymnasterna ansåg att det gav en god effekt. 

Akupunktur användes i 63 % av de cervikogena huvudvärksfallen, varav 33 % av 

sjukgymnasterna ansåg att det gav en god effekt. Att akupunktur ges mer frekvent till de 

med muskulärt betingad huvudvärk skulle kunna förklaras av att behandlingen kan ge en 

avslappning i muskulatur (Carlsson, 2010). Detta stöds av studier som har visat på att 

akupunktur hjälper mot HST (Linde et al, 2009). Vid den cervikogena huvudvärken är det 

inte enbart muskulatur runt nacken som är påverkade, akupunktur kan därför ge lägre 



29 

 

effekt vilket kan leda till att färre använder behandlingen.  Behandlingar som påverkar 

strukturer i nacken är Manipulation/Mobilisation/Cervikal traktion, även här har vi sett en 

stor skillnad på hur ofta behandlingen används samt dess effekt. Fler sjukgymnaster 

använder dessa behandlingar vid cervikogen huvudvärk samt upplever att de är effektivt 

jämfört med muskulärt betingad huvudvärk. Deltagarna i denna studie ansåg att dessa typer 

av behandlingar gav låg effekt vid muskulärt betingade huvudvärk och använde därmed 

inte behandlingarna lika frekvent. 

 

Hur håller sig sjukgymnasterna uppdaterade gällande vetenskapligt stöd samt 

beprövad erfarenhet för behandlingsmetoder vid huvudvärk 

59 % av sjukgymnasterna ansåg sig själva vara ganska mycket uppdaterade eller mycket 

uppdaterade angående sjukgymnastisk behandling vid huvudvärk. Resterande deltagare (41 

%) ansåg sig vara lite uppdaterade eller inte alls uppdaterade. Hur uppdaterade 

sjukgymnasterna kände sig anser vi kan ha att göra med graden av eget självförtroende hos 

deltagarna samt det individuella intresset att hålla sig uppdaterad inom sjukgymnastisk 

behandling.   

Det vanligaste sättet på vilket sjukgymnaster i Norrbotten håller sig uppdaterade är genom 

att Prata med kollegor (82 %) samt att Läsa tidskrifter (87 %). Det alternativet som användes 

minst frekvent i denna enkät var att gå på Utbildningar (57 %). Detta kan jämföras med en 

annan enkätstudie som gjordes 2011 (angående ländsryggssmärta) som skickades ut till alla 

primärvårdssjukgymnaster i Sverige som var medlemmar i LSR. Denna enkät ställde då 

samma fråga angående tillvägagångssättet för att upprätthålla ett evidensbaserat 

arbetssätt. I ländryggsstudien var den vanligaste metoden att gå på Utbildningar (83,6 %) av 

deltagarna (Gustafsson & Ihrman, 2011). En anledning till den stora skillnaden mellan 

ländryggsstudien och detta examensarbete kan anses vara att en stor mängd deltagare i 

vårt examensarbete hade arbetat i färre än fem år.  

Att prata med kollegor behöver ej vara en vetenskaplig metod utan kan handla mer om 

beprövad erfarenhet. Dock är beprövad erfarenhet, enligt patientsäkerhetslagen, 

acceptabelt att använda för hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 2010:659). 
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I dagsläget är det svårt att hitta sammanställda behandlingsmetoder på svenska för 

muskulärt samt cervikogent betingad huvudvärk. När vi sökte på SBU om huvudvärk kom 

endast allmän långvarig smärta eller läkemedelsbeskrivningar fram (SBU, 2006). Vi ser detta 

som ett problem då det hade underlättat för alla sjukgymnaster att ha tydliga 

evidensbaserade riktlinjer för att kunna ge de bästa behandlingarna vid olika 

huvudvärkstyper. Om tydliga riktlinjer för alla sjukgymnaster i Sverige fanns skulle det 

kunna leda till att professionen stärks. Det finns ingen given behandlingsstrategi gällande 

huvudvärk av muskulärt eller cervikogent betingad orsak. Vi anser att en aktiv behandling 

alltid bör ingå i behandlingsstrategin. Att involvera patienten leder till att denna blir 

delaktig i sin egen behandling samt att en aktiv behandling även är att föredra ur ett 

ekonomiskt perspektiv för vården.  
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Konklusion 

De primärvårdssjukgymnaster som deltog i studien anser att det är dubbelt så vanligt med 

muskulärt betingad huvudvärk jämfört med cervikogent. Deras val av behandlingsmetoder 

skiljer sig i förhållande till huvudvärkstypen. De vanligaste behandlingsmetoderna vid 

muskulärt betingad huvudvärk var Hållningskorrigeringen, Fysisk aktivitet samt 

Akupunktur. De vanligaste behandlingsmetoderna vid cervikogent betingad huvudvärk var 

Hållningskorrigering, Specifik träning av nackmuskulatur, Fysisk aktivitet samt 

Manipulation/Mobilisering/Cervikal traktion. De behandlingsmetoder som ansågs ha bäst 

effekt mot muskulärt betingad huvudvärk var Fysisk aktivitet samt Akupunktur. De 

behandlingsmetoder som ansågs ha bäst effekt mot cervikogent betingad huvudvärk var 

Fysisk aktivitet, Manipulation/Mobilisation/Cervikal traktion och Specifik träning av 

nackmuskulatur. Sjukgymnasterna håller sig framförallt uppdaterade inom det 

vetenskapliga stödet för behandlingsmetoder vid huvudvärk genom att läsa tidskrifter samt 

att prata med kollegor.  
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Bilaga 2: Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar sjukgymnastikprogrammet på Luleås Tekniska Universitet. 

Vi håller för tillfället på att skriva examensarbetet ”Sjukgymnastisk behandling vid huvudvärk 

av muskulär samt cervikogen orsak – en enkätstudie”. Enkäten vänder sig till alla 

sjukgymnaster inom primärvården i Norrbotten. 

Länk till enkäten: http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=59R1V 

Syftet med studien är att undersöka vilken behandling som används vid två olika typer av 

huvudvärk samt undersöka de upplevda effekterna av dessa behandlingar. Vi är även 

intresserade av hur ofta huvudvärk bedöms som muskulär respektive cervikogen samt vad ni 

gör för att hålla er uppdaterade inom det vetenskapliga området.  

Vi valde att vända oss till er därför att ni är den första instansen för en patient med huvudvärk. 

Enkäten tar cirka tio minuter att svara på. 

Du kan när som helst avbryta studien. Enkätsvaren kommer inte kunna kopplas till enskilda 

deltagare och resultatet kommer redovisas för gruppen som helhet. Examensarbetet kommer 

att publiceras i juni och finnas tillgänglig via LTU:s hemsida, http://epubl.ltu.se.  

Det spelar ingen roll hur uppdaterad du känner dig på ämnet, stor eller liten erfarenhet, vi är 

tacksamma för varje svar vi får in.  

Med vänliga hälsningar 

Lisa Tetzlaff & Nicole Stedt 

Sjukgymnaststuderande termin 6 vid Luleå Tekniska Universitet 

 

Vi frågor kontakta någon av följande: 

Lisa Tetzlaff    Nicole Stedt 

070-3614980  073-0356117 

listet-9@student.ltu.se  nicste-9@student.ltu.se 

 

Handledare: Universitetsadjunkt Agneta Larsson 

Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Hälsovetenskap 

971 87 Luleå. Växel: 0920-49 10 00 

Agneta.larsson@ltu.se 

http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=59R1V
http://epubl.ltu.se/
mailto:listet-9@student.ltu.se
mailto:Agneta.larsson@ltu.se
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Bilaga 3: Påminnelsebrev 

 

Hej! 

 

Detta är bara en vänlig påminnelse till er sjukgymnaster som arbetar inom primärvården som 

inte svarat på vår enkät: "Sjukgymnastisk behandling vid huvudvärk av muskulär samt 

cervikogen orsak – en enkätstudie" 

 

Tack till er som inte arbetar inom primärvården men ändå tagit er tid till att svara via mail till 

oss! 

 

Länk till enkäten: http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=59R1V 

 

Det spelar ingen roll hur uppdaterad du känner dig på ämnet, stor eller liten erfarenhet, vi är 

tacksamma för varje svar vi får in.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Tetzlaff & Nicole Stedt 

Sjukgymnaststuderande termin 6 vid Luleå Tekniska Universitet 

 

Vi frågor kontakta någon av följande: 

 

Lisa Tetzlaff    Nicole Stedt 

070-3614980   073-0356117 

listet-9@student.ltu.se         nicste-9@student.ltu.se 

 

Handledare: Universitetsadjunkt Agneta Larsson 

Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Hälsovetenskap 

971 87 Luleå 

Växel: 0920-49 10 00 

Agneta.larsson@ltu.se 

 

 

http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=59R1V
mailto:listet-9@student.ltu.se
mailto:nicste-9@student.ltu.se
mailto:Agneta.larsson@ltu.se

