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Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid långvarig Whiplash-Associated Disorders

- En litteraturöversikt

Physiotherapy treatment methods at chronic Whiplash-Associated Disorders

- a literature review

Åkesson, R.

Sammanfattning

WAD är det engelska namnet på pisksnärtsrelaterade symtom som i dagligt tal kallas för 
Whiplash. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera vilka olika typer av 
sjukgymnastiska behandlingsmetoder det finns och vilken/vilka som har högst bevisvärde vid 
behandling av långvarig WAD. Metod: Artiklar söktes i databaserna AMED, CINAHL och
PubMed. Inkluderade artiklar bedömdes enligt PEDro-skalan vars resultat omräknades till
SBU:s skala för bevisvärde. Resultat: Artiklarna visade att för långvarig WAD fanns många 
olika typer av sjukgymnastisk behandling såsom träning med individuell eller generell 
inriktning, traktion och träning med slynga. Den typen av sjukgymnastisk behandling som 
hade starkast bevisvärde vid långvarig WAD var att ge råd och information om skada och 
smärta och att det inte är farligt att röra nacken. Tidigt insatt träning som utförs av patienten
är viktig. Konklusion: Det krävs fortsatt forskning för att hitta gemensamma riktlinjer för
sjukgymnastisk behandling vid långvarig WAD. 

Sökord: Behandling, Bevisvärde, Sjukgymnastik, Whiplash-Associated Disorders.

Innehållsförteckning



3

Bakgrund................................................................................................................................... 4

Syfte och Frågeställningar....................................................................................................... 7

Material och Metod.................................................................................................................. 8

Resultat.................................................................................................................................... 10

Diskussion ............................................................................................................................... 15

Referenser ............................................................................................................................... 17

Bilaga 1 (PEDro scale)



4

Whiplash Associates Disorders (WAD) är det engelska namnet på pisksnärtsrelaterade 

symtom som i dagligt tal kallas för Whiplash (Moritz, 2001). Ordet whiplash med dess 

innebörd grundades av den amerikanska ortopeden Crowe år 1928. Men whiplash användes 

inte frekvent i forskningslitteraturen förrän år 1945 då amerikanska ortopeden Davis använde 

den i sin publicerade forskningsrapport (Evans, 1995). WAD definieras som skador som 

uppkommit under accelerations/ decelerationsrörelser av nacken. Accelerations- och 

decelerationsrörelser uppkommer vid en påkörning av en bil bakifrån eller från sidan, vilket är 

den vanligaste orsaken till WAD. Det finns även andra orsaker som att rörelsen kommer 

framifrån såsom olyckor vid dykning eller fallskador (Spitzer et al, 1995). En studie visade att 

risken för skador i nacken är tre gånger större för kvinnor än för män. Risken för skador beror 

också på var i bilen personen sitter och vilken inställning som bilstolen har vid 

olyckstidpunkten (Jonsson, 2008). De flesta nackskador läker ut inom några månader. 

Utvecklande av bestående men och WAD efter trafikolyckor kan ta flera månader upp till år.

Det ger resultatet att det smärtar och ger synliga nedsättningar av nackens stabiliserande 

strukturer och på hela ryggmärgen (Byrne et al., 2001). Smärta kan definieras som en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse, som förbinds med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada, eller beskriver som en sådan skada (IASP, 2008). Vid till exempel en 

krock bakifrån så kastas huvudet först framåt och bromsas sedan snabbt upp med en 

knickliknande rörelse av nacken. Denna rörelse kan motverkas av personen som sitter i bilen 

genom att denna aktiverar sin muskulatur i nacken. WAD skador kan uppkomma redan vid 

hastigheter på 6-8km/h (Strang och Werner, 2003; Spitzer et al, 1995). 

Undersökning och klassificering av WAD

Undersökningen av nacken går ut på att hitta funktionsnedsättningar, påverkan på strukturer i 

nacken och om det finns några dagliga aktiviteter som är påverkade (Socialstyrelsen, 2003). 

WAD kan vara av akut eller långvarig karaktär och av 10000 med WAD utvecklar endast

350-400 WAD av långvarig karaktär (Gerdle och Levander, 1995). Akut WAD innebär att 

smärta uppstår omedelbart eller efter några timmar efter skadan. Långvarig WAD innebär att 

smärtan kvarstår efter att skadan har läkt och finns kvar tre månader efter skadetillfället. 

Subakut WAD definieras som efter akut WAD men innan WAD blir långvarig (Strang och 

Werner, 2003). WAD kan orsaka symtom på mjukdelar, facettleder. Symtom som inte 

upptäcks omedelbart efter skadetillfället kan ge långvarig smärta i nacke, huvud, armar eller 

känselnedsättningar i ben och armar, eller rörelseinskränkningar i halsryggen. 
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Beroende på hur kroppen påverkas kan en läkare eller sjukgymnast göra en klassificering av 

WAD. Klassificeringen går från nivå noll till nivå fyra där fyra innebär tydligaste och svåraste 

problemen. Klassificeringen börjar på nivå noll som innebär att patienten inte upplever

konstant smärta från nacken och inte heller har några fysiska tecken. Vid nivå ett upplever

patienten endast stelhet och ömhet från nacken utan fysiska tecken. Dessa symtom är inte så 

allvarliga och går över snabbt. Då läkare eller sjukgymnast klassificerar besvären till nivå två 

så har nackbesvären ökat och det finns även muskuloskeletala symtom ofta med smärta från 

övre delen av musculus trapezius på en eller båda sidor. Palpation kan eventuellt framkalla 

muskelspasmer och det finns en tydlig begränsning i rörlighet. Nivå tre innebär nackbesvär 

med neurologiska symtom. Nackbesvär med klassificeringsnivå fyra kan inträffa vid 

allvarliga olyckor som leder till allvarliga besvär såsom kotfraktur eller dislokation av kotorna 

(The Quebec Task Force, 1995). Det har utkommit ett dokument om att ta bort nivå noll och 

fyra för att få ett verktyg som underlättar den kliniska vardagen (Svenska läkarsällskapet och 

whiplash kommissionens medicinska expertgrupp, 2005).  

Behandling och Rehabilitering vid WAD

Många olika faktorer kan påverka upplevd livskvalitet vid WAD. Börsbo, Gerdle och 

Peolsson, 2008).  Det kan vara faktorer som hur skadan uppstod, smärtintensitet samt en 

eventuell depression. Även katastrofisering, vilket innebär att personen har en överdriven 

negativ syn på livet kan påverka livskvaliteten. Orsaken till utvecklandet av långvarig smärta 

på grund av katastrofisering eller katastrofisering på grund av långvarig smärta kräver fortsatt 

forskning (Börsbo, Gerdle och Peolsson, 2008). Det finns studier som visar att vid akut, 

subakut och långvarig WAD finns det ingen behandling som ger bättre resultat än någon 

annan behandling (Bierma-Zeinstra, de Bie, Scholten-Peeters, Van Wijngaarden och 

Verhagen, 2008). Behandling med starkast evidens vid akut whiplash är tidig sjukgymnastik, 

elektromagnetisk terapi och högdos metylprednisolone terapi (Gunnarsson, Rosenfeld och 

Seferiadis, 2004). Det pågår forskning som visar att problemet måste uppmärksammas från så 

många sidor som möjligt. Planering av behandling beror på vem som har WAD och hur 

problemen för denna person ser ut samt var i rehabiliteringsprocessen som personen befinner 

sig. Exempel på behandling vid långvarig WAD är sjukgymnastik i form av fysisk träning 

och/eller kognitiv beteendeterapi vilket kan hjälpa patienten att förstå smärtan och hur den ska 

bemästras (Gunnarsson et al, 2004). 
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För att klara av smärtan kan läkemedel hjälpa och beroende på smärtintensiteten kan svagare 

läkemedel såsom paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil, användas men även 

starkare medel såsom opioider, till exempel morfin, av olika slag. (SBUa, 2006).
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Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera vilka olika typer av sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder det finns och vilken som har högst bevisvärde vid behandling av

långvarig WAD.

Frågeställningar

1. Vilka olika typer av sjukgymnastiska behandlingsmetoder finns det för långvarig 

WAD? 

2. Vilken eller vilka av dessa sjukgymnastiska behandlingsmetoder har högst bevisvärde

för långtidsverkande effekt?
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Material och metod 

Litteratur

Artiklarna som användes i denna sammanställning söktes i databaserna AMED, CINAHL och 

PubMed (se tabell 1). Sökningarna begränsades med hjälp av inklusionskriterierna: 

sjukgymnastiska behandlingars effekt vid långvarig WAD, publicerade på engelska eller 

skandinaviska språk. Exklusionskriterier var att litteraturöversikter inte fick användas. De 

artiklar som stämde med inklusionskriterierna inkluderades (se tabell 1). Huvudsökningen 

gjordes 29 och 30 maj 2008 och komplettering skedde den 30 och 31 oktober 2008. Sökning 

gjordes även i de inkluderade artiklarnas referenslistor men där hittades inga nya relevanta 

artiklar.

Tabell 1. Databaser och sökord med antal träffar och inkluderade artiklar.

Databaser och sökord Antal artiklar Antal inkluderade artiklar

AMED

WAD + treatrment 8 5
WAD+ physical therapy 1 1
WAD + physiotherapy 0 0
WAD+ active treatment 0 0

CINAHL

WAD+ treatment 41 6
WAD+ physical therapy 23 1
WAD+ physiotherapy 23 0
WAD+ active treatment   3 0
WAD+ passive treatment   0

0
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Databaser och sökord Antal artiklar Antal inkluderade artiklar

PubMed

Whiplash Injuries [Mesh]+
Physical Therapy Modalites [Mesh] 27 11

Whiplash Injuries [Mesh]+
Training [Mesh] 9   0

Totalt 112 24

Analys

Värderingen gjordes genom att artiklarna graderades efter PEDro-skalans frågeställningar 

(PEDro, 1999) och räknades ut i poäng och dessa poäng omräknades sedan till SBU:s skala

för bevisvärde. Denna skala värderar studier med lågt, medelhögt och högt bevisvärde (SBUb, 

2006). Inkluderade artiklar sammanställdes sedan för att få reda på vilken behandling som har 

högt bevisvärde enligt SBU. 
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Resultat 

Frågeställning 1. 

Vilka olika typer av sjukgymnastiska behandlingsmetoder finns det för långvarig WAD?

Artiklarna visar att för långvarig WAD finns många olika typer av sjukgymnastisk behandling 

såsom träning med individuell eller generell inriktning, traktion och träning med slynga. Den 

effektivaste behandlingen som kan ges är sjukgymnastik tillsammans med annan behandling 

Det kan vara träning där rörelserna utförs av patienten eller träning där sjukgymnasten gör

rörelserna åt patienten. Behandlingen kan även vara immobilisering med hjälp av en 

nackkrage eller nackkrage tillsammans med träning efter några dagar av immobilisering och 

vila. Sjukgymnastik kan instrueras bara några timmar efter olycka eller behandling kan 

påbörjas efter en lång period av vila (se tabell 2).  

Tabell 2. Inkluderade artiklar med metod, resultat och gradering enligt SBU:s skala.
*Fp: Försökspersoner

Författare SBU Fp Metod Resultat
Bogduk, N., 
Herbert, R. D., 
Maher, C.G., 
Nicholas, M., 
Refshauge, 
K.M., Stewart, 
M.J.
(2007)

Högt
Bevis

Värde

N= 163 Grupp 1: Råd om 
rörelse och att det 
inte är farligt.
Grupp 2: 
Individualiserade 
träningsprogram 
hos sjukgymnast 
och råd

Träning och råd var 
effektivare än endast råd när 
det gällde 
funktionsnedsättning och 
minskning av smärta.

Bunketorp, L., 
Carlsson, J.,  
Lindh, M.,   
Stener-
Victorin, E.
(2006)

Högt 
bevis
värde

N= 47 Grupp1:
Sjukgymnastledd 
träningsgrupp 
Grupp 2:
hemträningsgrupp

Övervakad träning var 
effektivare än hemträning och 
hade snabbare förbättring.

Carlsson, J., 
Gunnarsson, 
R., Rosenfeld, 
M., Seferiadis, 
A.
(2003)

Högt 
bevis
värde

N=97 Grupp 1:
inledande vila, 
mjuk krage, 
gradvis 
självmobilisering. 
Grupp 2: aktiv 
cervikal rotation 
tillsammans med 
behandling enligt 
McKenzie.

Smärtintensitet och 
sjukledighet minskade 
signifikant om patienterna fick 
aktiv intervention. Efter 3 år 
hade patienter som fick tidig 
aktiv intervention en cervikal 
ROM liknande den hos 
opåverkade individer.
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Författare SBU Fp Metod Resultat
lhlebaek, C., 
Kirkesola, G., 
Laerum, E., 
Oedegaard, 
A., Vikne, J. 
(2007)

Högt
Bevis
Värde

N=214 Grupp 1:
Sjukgymnastik med 
eller utan 
hemträning
Grupp 2: Träning 
med slynga med 
eller utan 
hemträning.

Inga signifikanta skillnader 
efter 4 månader mellan 
grupperna. Efter 1 år fanns 
det en liten signifikant 
skillnad gällande grupperna 
med hemträning smärta 
under vila och trötthet.

Gunnarsson, 
R., Rosenfeld, 
M., Seferiadis, 
A.
(2006)

Högt
Bevis
Värde

N=97 Grupp 1: inom 96h 
efter krasch Grupp 
2: 14 dagar efter 
krasch 
Grupp 3: inom 96h. 
Grupp 4: 14 dagar 
efter krasch
Grupp1 & 3: 
Infoblad om WAD, 
råd om rörelser.  
Grupp  2 & 4: Enligt 
McKenzie.

McKenzie var mer effektiv 
även vid 3 år uppföljningen.

Bendix, T.,   
Jensen, T.S., 
Kasch, H., 
Kongsted, A., 
Korsholm, L., 
Qerama, E.,     
Winther Bach, 
F.
(2007)

Högt
Bevis
Värde

N=458 Grupp 1: immobilitet 
i nackkrage 
Grupp 2: ”Leva 
normalt” 
Grupp 3: aktiv
mobilisering

Alla tre grupper 
rapporterade minskning av 
huvudvärk och 
nacksmärtans intensitet. 
Förbättring skedde främst de 
första 3 månaderna efter 
olyckan. Vid 1 års 
uppföljning fanns 
fortfarande förbättring i alla 
3 grupperna. 

Kaluza, G.,  
Putzke, C., 
Schnabel, M., 
Vassiliou, T.,   
Wulf, H. (2006)

Högt
Bevis
Värde

N=200 Grupp 1: Mjuk krage 
under de 7 första 
dagarna + 
läkemedel
Grupp 2: Träning hos 
sjukgymnast 
hemträning 14 
dagar efter skada + 
läkemedel 

Grupp 2: hade signifikanta 
skillnader när det gällde 
smärtintensitet och 
funktionsnedsättning 6 
veckor och 6 månader efter 
skadan.

Baroni, M., 
Ceravolo, 
M.G., 
Illuminati, L., 
Provinciali, L. 
(1996

Medel
Högt
Värde

N= 60 Grupp 1:
Avslappningsträning, 
aktiv minskning av 
lordoser, 
psykosocialt stöd för 
minskning av ångest
Grupp 2: 
behandling med 
elektroniska 
apparater

Grupp 1 behandlingen 
fungerade bättre i alla 
avseenden förutom när det 
gällde nackens mobilitet.
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Författare SBU Fp Metod Resultat
Lindberg, P., 
Söderlund, A. 
(2001a)

Medel 
högt
Värde

N=59 Grupp 1: 
Sjukgymnastik 
Grupp 2: 
Sjukgymnastik med 
KBT- delar

Sjukgymnastik med KBT-
delar hade positiva 
effekter som kunde 
upplevas om man lärde 
patienten att öka sin self-
efficacy.

Axelsson, S., 
Klobas, L., 
Tegelberg, Å. 
(2006)

Medel
Högt
Värde

N= 93 Grupp 1: 
Käkövningar
Grupp 2: Kontroll

Vid 6 månader var grupp 
1 bätrre på ADL, men 
symtomen från käken 
minskade inte.

Ekvall Hansson, 
E. Håkansson, 
A. Månsson, N-
O. Ringsberg, 
K.A.M.
(2006)

Medel
Högt
Värde

N=29 Grupp 1: Vestibulärt 
program hos en 
sjukgymnast
Grupp 2:
Kontrollgrupp utan 
intervention.

Signifikant skillnad redan 
efter 6 veckor och efter 3 
månader.
Interventionen minskade 
patienternas 
självupplevda handikapp 
och ökade deras 
posturala kontroll.

Aigner, N.,    
Fialka, C.,    
Radda, C.,   
Vescei, V. 
(2006)

Medel
Högt
Värde

N=45 Grupp 1: Laser 
akupunktur 
behandling, 
nackkrage + 
läkemedel
Grupp 2:  placebo 
laserbehandling, 
nackkrage + 
läkemedel

Ingen signifikant fördel 
med laser akupunktur vid 
akut eller  långvarig WAD.

Lindberg, P., 
Olerud, C., 
Söderlund, A. 
(2000)

Medel
Högt 
Värde

N=59 Grupp 1 & 2:
hemträningsprogram 
och övningar; 
ökning av ROM i 
nacke, skuldra.

Räcker för behandling av 
akut WAD vid daglig 
användning. 
Personer med låg self-
efficacy och svåra 
funktionshinder gagnas 
av att minska problem.

Borenstein, P., 
Gunnarsson, 
R., Rosenfeld, 
M. (2000)

Medel
Högt
Värde

N=88 Grupp 1: Behandling 
enligt McKenzie 
inom 96h. Grupp 2:
Behandling efter 2 
veckor enligt 
McKenzie.
Grupp 3: Behandling 
inom 96h med råd, 
information och 
hållningsövningar. 
Grupp 4: Behandling 

Aktiv behandling var 
effektivast för att minska 
smärta och öka cervikal 
flexion om den gavs 
tidigt. Råd och 
behandlingen var 
effektivast vid utförande 
efter 2 veckor.
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efter 2 veckor med 
råd, information och 
hållningsövningar.

Fitz-Ritson, D. 
(1995)

Medel
Högt 
Värde

N=30 Grupp 1: Standard 
övningar, kiropraktisk 
behandling.
Grupp 2: "phasic" 
övningar, Kiropraktisk 
behandling.

Grupp 2  hade mer 
förbättring   än Grupp 1.

Författare SBU Fp Metod Resultat
McKinney,L.A. 
(1989)

Lågt
Bevis
Värde

N=247 Grupp 1: Vila 
Grupp 2:
Sjukgymnastik
Grupp 3:  råd om 
hemträning
Grupp 4: kontroll

Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. Förutom de som 
fick råd om hemträning. Efter 2 
år så såg man att tidigt 
mobiliseringsprogram förbättrar 
resultatet på lång sikt.

Crawford, J.R., 
Khan, R.J.K., 
Varley, G.W.
(2004)

Lågt
Bevis
Värde

N=108 Grupp 1: Tidig 
mobilisering med 
övningar
Grupp 2: 3 veckor 
i mjuk nackkrage

Ingen skillnad mellan 
grupperna med smärta, ROM 
eller dagliga aktiviteter. Grupp 
2 tog längre tid på sig att 
återgå till arbete efter skadan.

Agambar, L.J., 
Pennie, B.H. 
(1990)

Lågt
Bevis
Värde

N=135 Grupp 1: Tidig 
traktion, 
sjukgymnastik
Grupp 2: vila, 
nackkrage och 
oövervakad 
rörelseträning.

Aktiva behandlingen hade 
inga fördelar då 
individualiserade nackkragar 
gav bäst smärtfrihet och 
rekommenderas.

Swezey, A.M., 
Swezey, R.L., 
Warner, K. 
(1999)

Lågt
Bevis 
Värde

N=58 Grupp 1: Cervikal 
traktion hemma 
efter skriftliga 
utdelade 
instruktioner

Traktion gav symtomlindring för 
de som klassificerats från mild 
(nivå 1) till måttligt svår (nivå 3).

Lindberg, P., 
Söderlund, A.
(2001b)

Lågt
Bevis
Värde

N=3 Grupp 1: lära sig 
standard och 
tillämpade 
övningar, 
generalisering 
och underhåll av 
dessa.

Beteendeanalys vid 
behandlingsplanering 
tillsammans med individuellt 
utprovad  sjukgymnastik 
fungerar bra för att få ned 
smärtintensiteten vid 
utförandet av ADL.

Godges, J.,
Pho, C. (2004)

Lågt
Bevis
Värde

N=1 Grupp 1:. 
Mjukdels-
mobilisering, 
ledmobilisering, 
ledmanipulation

Patientens cervikal ROM 
förbättrades och 
nedsättningspoängen 
förbättrades.

Ferrantelli, J.R., 
Harrison, D.E., 

Lågt
Bevis

N=1 Grupp 1:  
Övningar och 

Behandlingen förbättrade 
patientens hållning och 
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Harrison, D.D., 
Stewart, D. 
(2005)

Värde traktion för att 
minska 
framåtlutningen 
och cervikal kyfos

smärtan minskade.

Bergström, M., 
Gerdle, B., 
Karlsson, A.K., 
Löfgren, M., 
Nyberg, V., 
Sterner, Y. 
(2001)

Lågt
Bevis
Värde

N=90 Grupp 1: 
behandling  
under 5 veckor 
med 3 
tillfällen/vecka.
Grupp 2:
behandling  
under 8 veckor 
med 2 
tillfällen/vecka.
Behandling; 
Ergonomi, BK, 
utbildning, 
sjukgymnastik  
bassäng, 
avspänning, 
utbildning.

Behandlingen hade inga 
signifikanta fördelar. Visade 
ökad förmåga att stå ut med 
och kontrollera smärta och i 
viss utsträckning psykologiska 
aspekter.

Författare SBU Fp Metod Resultat
Bood, S. Å., 
Edebol, H., 
Norlander, T. 
(2008)

Lågt
Bevis
Värde

N=7 Grupp 1: 
flotation-REST + 
frågeformulär om 
hur de tyckte att 
deras kroniska 
WAD 
påverkades.

Flotation-REST är ett 
meningsfullt alternativ för 
behandling av kronisk WAD.

Frågeställning 2.

Vilken eller vilka av dessa sjukgymnastiska behandlingsmetoder har starkast evidens för 

långtidsverkande effekt?

Sjukgymnastiska behandlingar med bäst bevisvärde vid långvarig WAD var att ge råd och 

information tillsammans med individualiserade rörelseprogram. Tidiga instruktioner om 

rörelser för nacken som utförs under uppsikt av sjukgymnast hade högt bevisvärde. 

Individualiserade program som kan utföras hemma efter instruktion av sjukgymnast tidigt 

efter skadan hade också högt bevisvärde. Det var sju studier i sammanställningen som hade

högt bevisvärde. En studie (Bogduk et al, 2007) visade att träning tillsammans med råd var 

effektivast för att minska smärtan och öka ROM. Dessa fynd har stöd i flera andra studier med 

högt bevisvärde och även studier med lägre bevisvärde kan bekräfta översiktens resultat (se 

tabell 2). 
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Diskussion 

Metoddiskussion

Litteraturstudien gjordes genom att artiklar om olika studier bedömdes enligt PEDro-skalan

(PEDro, 1999). Det resultat som PEDro-skalan gav omarbetades till SBU:s skala för 

bevisvärde (SBU, 2006b). Att frågorna är standardiserade gör det enkelt att göra 

bedömningen. Tolkningen av frågorna från PEDro och en bedömning av artiklarnas innehåll 

görs av endast en person. Det gör att resultatet vid en ny tolkning och bedömning eventuellt 

kan bli annorlunda. Det resultat som PEDro-skalan gav omarbetades till SBU:s skala för 

bevisvärde (SBU, 2006b). Att just dessa databaser valdes beror på att databaserna innehåller 

relevanta publikationer inom området sjukgymnastik. Datasökningen är gjord utifrån 

inklusionskriterierna. Eventuellt bortfall av relevanta artiklar kan förklaras genom att andra

sökord skulle ha använts i undersökningen och att valda databaser kan ha varit för lika när det 

gäller urval av publikationer, vilket ger ett begränsat urval av artiklar. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att artiklarna med högt bevisvärde förespråkade behandlingar som 

påbörjades tidigt efter skadetillfället. Det är möjligt att röra sin nacke trots smärta men måttlig 



16

aktivitet är det allra bästa. Avgörande för behandlingen är skadans inverkan på nacken (se 

tabell 2). Resultatet stöds av forskning på ländryggspatienter och på patienter med långvarig 

smärta (Ballard et al, 2008; SBUa, 2006). Sjukgymnastik med individuellt utformade

träningsprogram tillsammans med råd och information har visat sig fungera bra på WAD 

patienter (Bogduk et al, 2007) och även för ländryggspatienter (Herbert et al, 2007). 

Enligt författaren är det allra bästa att patienten själv kan utföra sina övningar tillsammans i 

grupp hos sjukgymnasten eller träna hemma. Att ha en sjukgymnast som är med när patienten 

tränar är i de flesta fall mer effektivt för resultatet av träningen. Sjukgymnasten kan se till att 

träningen utförs på ett korrekt sätt. Denna har också effekten att träningen utförs och ges en 

möjlighet till uppföljning av hur behandlingen fungerar. Andra behandlingsmetoder är 

tillexempel akupunktur och traktion vilka kan hjälpa patienten att se att smärtan kan minskas

och att det går att leva ett fullgott liv trots smärtan (Bronfort et al, 2008). 

Litteraturöversikten av Bronfort et al (2008) handlade om mekaniska störningar i nacken 

vilket även WAD kan resultera i. Även de passiva behandlingsmetoderna inom sjukgymnastik 

har sin plats trots att det kan innebära större kostnader och i en litteraturöversikt redovisades 

vilka olika typer av metoder som finns vid akut, subakut och långvarig WAD (Bierma-

Zeinstra et al, 2008). Men hur ska valet göras för hur behandlingen och rehabiliteringen ska 

genomföras, med många valmöjligheter anser författaren att behandlingsmetoden ska väljas 

utifrån, som alltid, hur patientens symtom ser ut och var påverkan är störst och vad som ger 

mest problem. Att ha diagnosen långvarig WAD innebär att skadan på strukturerna är

liknande mellan olika fall men hur det påverkar patienten är individuellt när det gäller 

symtomen och livskvalitet. Därmed ska behandlingen fokuseras på det område med mest 

problem och behandlingen kan då gynnas av att behandling med lågt bevisvärde i forskningen 

används för att hjälpa just denna patient medan i andra fall är det riktlinjerna om att arbeta 

med aktiv tidig behandling som passar patienten bäst och ger symtomlindring på bästa sätt.

Den behandlingsmetod som har högst bevisvärde bland de artiklar inkluderade i denna 

översikt är tidigt insatt individuellt utformad träning utförd av patienten under uppsikt av en 

sjukgymnast tillsammans med råd och information om att rörelse inte är farligt.

Det behövs fortsatt forskning för att få fram tydliga riktlinjer och fler studier som visar vad 

som krävs vid akut WAD för att undvika långvarig WAD. Studier om vilken behandling, 

vilka övningar, som har bäst bevisvärde och ger bäst resultat vid långvarig WAD. Även
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fortsatt forskning inom bilindustrin krävs för att se vad som kan förbättras för att minska 

antalet WAD diagnoser efter bilolyckor.

Konklusion

De sjukgymnastiska behandlingsmetoder som finns vid långvarig WAD är individuell, 

generell träning och hemträning. Även råd och information om WAD ges, träning i slynga, 

nackkrage, akupunktur, traktion , hållnings- och korrigeringsövningar. Den sjukgymnastiska 

behandlingsmetod som har starkast evidens vid långvarig WAD är individuellt utprovad 

träning under uppsikt av sjukgymnast tillsammans med råd och information om WAD. Det 

behövs fortsatt forskning på sjukgymnastisk behandling vid långvarig WAD.
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Bilaga 1.

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
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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.
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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 cointossing 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.
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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.




