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Abstrakt 

Bakgrund: Nacksmärta är ett vanligt förekommande problem i Sverige och utgör en stor 

kostnad för samhället. En mängd sjukgymnastiska behandlingsmetoder för nacksmärta finns 

men effekten av dessa är oklar. Ett flertal studier har visat en nedsatt muskelfunktion hos 

personer med nacksmärta. Nyare forskning har därför inriktats mot träning av 

nackmuskulaturen som behandling av nacksmärta. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga 

när man inom sjukgymnastisk behandling använder sig av specifik nackmuskelträning samt 

vilka effekter detta har på nacksmärta. Metod: Litteratursökning utfördes i databaserna 

Pubmed, Cinahl och Amed under september och oktober 2007. Sökningen resulterade i elva 

studier som granskades enligt SBUs mall för kritisk granskning av interventionsartiklar. 

Resultat: Nackmuskelträning används som behandling vid kronisk nacksmärta och 

cervicogen huvudvärk. Två typer av specifik nackträning kunde urskiljas, styrketräning för 

nackmuskulaturen och uthållighetsträning av den djupa nackmuskulaturen. Tio artiklar som 

utvärderat träning i sex veckor eller längre visade på signifikant minskad nacksmärta efter 

träning. Konklusion: Litteraturgranskningen visar att specifik nackmuskelträning har hög 

evidens som effektiv behandling av nacksmärta för personer med kronisk nacksmärta. 

 

Nyckelord: evidensvärdering, nackmuskulatur, nacksmärta, sjukgymnastik, träning
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Bakgrund 

Nacksmärta är ett vanligt förekommande problem i Sverige idag. Resultat från nationella 

folkhälsoenkäten 2006 visade att 11 % av kvinnorna och 6 % av männen lider av svåra besvär 

från nacke och skuldror (Wadman, 2006). En populationsbaserad studie från norra Sverige 

visar på liknande siffror (Guez, Hildingsson, Nilsson & Toolanen, 2002). Drygt två 

tredjedelar av Sveriges befolkning kommer någon gång i livet att drabbas av nacksmärta 

(Statens Beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000). En Jämtländsk studie från 1995 

har visat att 60 % av besöken hos privata sjukgymnaster och 42 % av besöken hos offentliga 

sjukgymnaster är patienter med besvär från nacke och rygg (SBU, 2000). Symtomen vid 

nacksmärta påverkar i stor utsträckning personens livskvalitet samt behovet av sjukvård 

(Brattberg, 1989) vilket leder till en stor belastning både på vården samt på det svenska 

försäkringssystemet (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2006). Kostanden för behandling av 

patienter med nacksmärta värderades 2000 till 952 miljoner kronor per år (SBU, 2000).  

 

Enligt SBUs rapport, ”Ont i ryggen ont i nacken” (2000) definieras kronisk nacksmärta som 

smärta från nacken under minst tolv veckor. Nacksmärta som varat mindre än tolv veckor 

definieras som akut eller subakut. (SBU, 2000) Orsaken till nacksmärta är sällan klargjord vid 

klinisk undersökning och diagnostisering. (Peterson, Bolton, Wood, & Humphreyes, 2003). 

Nacksmärta kan vara en orsak av trauma såväl som mental eller psykisk stress. Arbete och 

arbetsmiljö är också faktorer som kan inverka på nacksmärta (Fredriksson, 2002) 

  

Nackens muskulatur har två primära roller; en isometrisk funktion att hålla huvudet och 

nacken i en upprätt position mot gravitationen samt en dynamisk funktion att positionera 

huvudet för att ge optimal position för de sensoriska organen. Detta kräver ofta snabba 

välkoordinerade rörelser. Musklernas struktur och funktion i nacken är komplexa för att klara 

av stora rörelser och samtidigt stabilisera kotpelaren under funktionella rörelser (Levangie & 

Norkin, 2004). Nacken är mer känslig för skada än övriga kotpelaren på grund av det stora 

rörelseomfånget samt att kotorna, ligamenten och musklerna måste stabilisera det relativt 

tunga huvudet (Peterson, 2003). 

 

Ett flertal studier visar på en nedsatt muskelstyrka hos patienter med kronisk nacksmärta 

jämfört med friska personer (Barton, 1996; Jordan, 1997; Chiu, 2002). Det är inte klarlagt om 

nacksmärtan är ett resultat av nedsatt muskelstyrka eller om minskad muskelstyrkan är ett 
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resultat av ett långvarigt smärtproblem (Ylinen, 2007) För att utveckla bra 

behandlingsmetoder är det viktigt att veta på vilket sätt muskelsystemet är nedsatt. En studie 

av O’Leary, Falla, & Jull (2003) visade på en ökad uttröttbarhet i de ytliga cevikala 

musklerna, en dysfunktion i koordinationen mellan den ytliga och djupa cervikala 

muskulaturen samt en neuromuskulär dysfunktion av hela den cevikala muskulaturen hos 

patienter med nacksmärta.  

 

Inom sjukgymnastiken finns en mängd olika behandlingsformer för nacksmärta. Utbildning i 

form av nack- och ryggskolor, träningsprogram, passiva behandlingar som massage, 

manipulationer och TENS är exempel på behandlingar som används (Moffett, & McLean, 

2005). Det finns endast måttlig eller begränsad evidens för att konservativa 

behandlingsmetoder som grupp har någon effekt på nacksmärta. Hög evidens finns för att 

träning minskar smärta men ingen evidens finns för vilken typ av träning som ger bäst effekt 

(SBU rapport, Ont i ryggen ont i nacken, 2000). Styrketräning ökar en muskelns förmåga att 

utveckla kraft och består av övningar som omfattar 1-15 RM (Idrottens forskningsråd, 1986; 

Forsberg, Holmberg & Woxnerud, 2002). Muskulär träning med lägre intensitet och fler 

repetitioner kallas uthållighetsträning (Mackinnon, Ritchie, Hooper & Abernethy, 2002). 

 

Vid tidigare forskning av vilken effekt träning har på nacksmärta har det använts många olika 

typer av träning i olika kombinationer som exempelvis övningar där man tränar både nacken 

armar och skuldrans muskulatur (Tamela, Takala, Asklöf, Seppälä, & Parviainen, 2000). 

Andra har valt att mer specifikt inrikta sig på träning av nackmuskulaturen med övningar där 

kroppen är fix och nacken eller huvudet är rörligt, med varierande belastning (Falla, Jull, 

Hodges, & Vicenzino, 2006) och rörelseriktningar (Chiu, Hui-Chan, & Cheing, 2005). 
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Syfte 

Syftet med studien var att kritiskt granska de sjukgymnastiska studier som använder sig av 

specifik nackmuskelträning samt vilka effekter detta har på nacksmärta. 

 

Frågeställningar 

• Vid vilka diagnoser/tillstånd används specifik träning av nackmuskulaturen? 

• Hur utförs specifik träning av nackmuskulaturen? 

• Hur påverkas nacksmärtan av specifik träning av nackmuskulaturen? 

• Förekommer andra effekter av specifik nackmuskelträning? 

• Vilka mätmetoder har använts för att utvärdera nacksmärta? 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturgranskning.  Sökningar gjordes på databaserna Pubmed, 

AMED och Cinahl under september och oktober 2007. Sökorden som användes var neck-

pain, exercise, physiotheraphy, neck muscles, rehabilitation samt cervical flexor. Orden 

kombinerades enligt tabell 1. Artiklarna sorterades ut först efter titel sedan efter abstrakt och 

sen efter fulltext. 

 

Inklusionskriterier: 

• Artiklar publicerade på svenska eller engelska. 

• Artiklar som utvärderat smärta härrörande från nacken. 

• Endast randomiserade kliniska studier. 

• Artiklar som haft specifik träning av nackmuskulaturen som intervention. För att 

räknas som specifik nackmuskelträning ska huvudet vara mobilt och resten av kroppen 

fixerad. Huvudsyftet ska vara att påverka nackens muskulatur.  

 

Exklusionskriterier: 

• Artiklar som ej specificerat typ av träning. 

• Träning som utgått från skuldror eller armar har inte definierats som specifik 

nackmuskelträning.  
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Procedur 

Artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna granskades enligt SBUs mall för kritisk 

granskning av interventionsartiklar samt värderades enligt SBUs rekommendationer för 

gradering av bevisvärde; högt, medelhögt eller lågt (www.SBU.se). Författarna utförde var sin 

bedömning av varje artikel för att sedan gemensamt komma fram till en slutsats av artiklarnas 

bevisvärde. Samtliga artiklar fick liknande resultat enligt SBUs mall för kritisk granskning av 

interventionsartiklar. Antal försökspersoner och kontroll grupp var det som istället avgjorde 

artiklarnas bevisvärde. Artiklarnas bevisvärde tillsammans med deras resultat avgjorde om det 

fanns evidens för specifik träning av nackmuskulaturen eller ej. Om minst två oberoende 

artiklar med högt bevisvärde visar på samma resultat ger detta hög evidens. Endast en artikel 

med högt bevisvärde, stärkt av minst två artiklar med medelhögt bevisvärde, som visar på 

samma resultat ger måttlig evidens. Begränsad evidens fås när det inte finns någon artikel 

med högt bevisvärde men minst två artiklar med medelhögt bevisvärde som visar entydiga 

resultat. Under denna nivå är det vetenskapliga stödet otillräckligt (www.SBU.se).  

 

Resultat 

Utfall av litteratursökningen redovisas i Tabell 1. En sammanfattning av artiklarna visas i 

Bilaga 1. Artikelsökningen gav 11 artiklar som uppfyllde inklusions- och exklusions 

kriterierna. Sökningarna resulterade även i dubbletter av artiklarna.  

 

Tabell 1. Utfall av litteratursökning  

Databas sökord träffar relevanta 
Amed    
 Neck-pain and rehabiliatation  52 3 
 Neck-pain and exercise  13 1 
 Neck-pain and exercise-theraphy   18 6 
 Neck-pain and Physiotheraphy  61 0 
 Neck-pain and Neck Muscles  6 1 
 Neck-pain and Cervical flexor   8 1 
    
Pubmed   
 Neck pain and rehabilitation         138 3 
 Neck pain and exercise           111 8 

 
Neck pain and physical therapy 
modalities   301 8 

 Neck pain and neck muscles            117 4 
 Neck pain and Cervical flexor 22 2 
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Cinahl     
 Neck pain and rehabilitation  192 2 
 Neck pain and exercise  184 8 
 Neck pain and physical therapy  203 1 
 Neck Pain and Neck Muscles 52 3 
 Cervical flexors   7 0 
    
totalt    51 
totalt användbara (dubbletter exkluderade)   11 

 

Diagnoser 

De diagnoser som har undersökts i de elva studierna var kronisk nacksmärta och nacksmärta 

vid cervikogen huvudvärk.  

 

Kronisk nacksmärta 

I tio studier undersöktes patienter med kronisk nacksmärta. Nacksmärta hos 

försökspersonerna varierade mellan tre månader (Chiu et al. 2005 & 2004, Falla et al. 2006 & 

2007, Jordan et al.1998, Jull et als. 2007 & O’Leary et al. 2007a,) och sex  månader (Ylinen et 

al. 2003 & 2006). I en studie hade nacksmärtan varat i tre månader eller längre och skulle vara 

idiopatisk eller från trauma. Försökspersonerna skulle även visa på ett onormalt 

ledpositionsminne (Jull et al. 2007). I Bronfort et als (2001) studie undersökte personer med 

kronisk nacksmärta som varat i tre månader eller längre och kunde reproduceras av 

nackrörelser eller provokationstester. 

 

Cervicogen huvudvärk 

Endast en studie utvärderade effekter där patienterna besvärats av cervikogen huvudvärk mer 

än 1ggr/veckan i två till tio år (Jull et al. 2002). Försökspersonerna hade även 

palpationsömhet över minst en av de tre översta nacklederna. 

 

Specifik träning av nackmuskulaturen 

Två typer av specifik nackträning går att urskilja, styrketräning av nackmuskulaturen och 

uthållighetsträning av de djupa nackflexorerna. 
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Styrketräning 

Styrketräningen utfördes i sittande eller i ryggliggande. I övningarna som utfördes i 

ryggliggande fick försökspersonerna utföra ett huvudlyft från underlaget med en tyngd på 

huvudet. Övningen utfördes med 8-12 repetitioner med ett initialt motstånd på 30% av 

maximal isometrisk styrka, som ökades med 5% när 12 repetitioner kunde uppnås (Falla et 

al.2006 & 2007). Styrketräning i sittande utfördes i flera rörelseriktningar. Försökspersonerna 

tränade dynamiskt med hjälp av gummiband i samtliga rörelseriktningar (Ylinen et al. 2006 

&2003) eller en MedX extensions och rotationsapparat (Bonfort et al.2001). Isometrisk 

träning utfördes med hjälp av en ospecificerad isometrisk nackträningsapparat i studien av 

Jordan et al. (1998). I alla studier med sittande övningar utfördes 15 repetitioner i den 

rörelseriktning som tränades, utom i Bonfort et als.(2001) studie där 20 repetitioner utfördes. 

 

Uthållighetsträning 

Uthållighetsträning av de djupa nackflexorerna tränades i ryggliggande med syfte att aktivera 

den stabiliserande nackmuskulaturen. Ett sätt att träna är genom en liten nickrörelse då det 

sker en högcervical flexion och nacklordosen rätas ut. En tryckmätare, Stabilizer TM, 

Chattanooga Group Inc., Chattanooga, TN, lades under nacklordosen för att ge direkt 

feedback. Försökspersonerna uppmanades att hålla ett jämt tryck i 10 sekunder. Trycket 

utgick från 20mm Hg i tio sekunder och ökade successivt till 30mm Hg i tio sekunder. 

(Ylinen, J. et al. 2003, O’Leary, et al. 2007, Falla, D. et al. 2007 & 2006 och Jull, G et al. 

2002 & 2007). Ett annat sätt att träna de djupa nackflexorerna användes i studien av O’Leary, 

et al. (2007a). Försökspersonen fick lyfta huvudet, max 2 cm, från underlaget och hålla kvar i 

tre sekunder med tio upprepningar. Båda dessa typer av övningar kallas också "craniocervikal 

flexionsträning" eller "träning av djup nackmuskulatur".  

 

Styrketräning och uthållighetsträning 

I två studier av Chiu et al. (2004 & 2005) har man i samma intervention kombinerat 

uthållighetsträning med styrketräning för nackmuskulaturen. Försökspersonerna fick först 

träna tio minuter uthållighetsträning för de djupa nackflexorerna som uppvärmning. 

Styrketräningen utfördes sedan med en Multi Cervical Rehabilitation Unit (MCRU) i flexion 

och extension, 8-12 repetitioner.  
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Smärtminskning av nackmuskelträning 

Kortvariga effekter 

I alla studier utom en visades en signifikant minskad nacksmärta direkt efter interventionen 

(Bronfort et al.2001; Chiu et al. 2004 & 2005; Falla et al. 2006 & 2007; Jull et al. 2002 & 

2007; Jordan et al.1998; Ylinen et al, 2003 & 2006). I studien av O’Leary et al (2007) 

redovisades också en smärtminskning, men den var ej signifikant. 

 

Långvariga effekter 

I sju studier har man gjort uppföljning efter fyra månader eller längre (Bronfort et al.2001; 

Chiu et al.2004 & 2005; Jull et al. 2002; Jordan et als.1998; Ylinen et al. 2003 & 2006). I 

studien av Jordan et al. (1998) sågs en smärtminskning på 50 % direkt efter interventionen, 

förbättringen kvarstod även vid uppföljning både efter sex veckor och fyra månader. Chiu et 

al. (2004 & 2005) visade signifikant minskad smärta som kvarstod efter sex månaders 

uppföljning. Efter tolv månaders uppföljning visades en kvarstående signifikant minskad 

nacksmärta i tre studier (Bronfort et al. 2001; Jull et als. 2002; Ylinen et al. 2003). Signifikant 

minskad smärta visades i studien av Ylinen et al. (2006) och redovisade efter 24 månaders 

uppföljning en kvarstående effekt samt att 52 % av försökspersonerna var totalt smärtfria. 

 

Andra effekter av nackmuskelträning 

Andra effekter som visats av specifik nackmuskelträning är ökad muskelstyrka, minskad 

aktivitet i ytlig muskulatur, ökad rörlighet, förbättrad hållning, minskad huvudvärk och ökat 

ledpositionsminne. Det har även förekommit bieffekter.    

 

Ökad muskelstyrka 

Träning av både uthållighet för de djupa nackflexorerna och styrketräning av 

nackmuskulaturen visade i Falla et als. (2006) studie ge en ökad styrka i cervikal flexion. 

Chiu et als. (2005) studie med TENS, specifik nackmuskelträning och en kontrollgrupp 

visades på en signifikant ökad isometrisk styrka i flexion, extension och lateral flexion, vid 

uppföljning efter sex månader var resultaten kvarstående i alla grupper utom i 

kontrollgruppen. Ökad maximal isometrisk styrka i flexion, extension och rotation visades 

även i studien av Ylinen et al. (2003) vid träning av specifik nackmuskulatur. I en studie av 

Chiu et al. (2004) förbättrades den maximala isometriska styrkan i alla rörelseriktningar 

signifikant av nackmuskelträning. Även resultatet av Ylinen et als. (2006) studie visade ökad 
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isometrisk nackmuskelstyrka, den isometriska styrkan var även signifikant vid 24 månaders 

uppföljning jämfört med 12 månaders uppföljning. I Bronfort et al (2001) studie visades en 

ökad nackmuskelstyrka i extension efter elva veckors styrketräning av nackmuskulaturen.  

 

Minskad aktivitet i ytlig muskulatur 

I Falla et als. (2006) studie gav uthållighetsträning minskad aktivitet, mätt med EMG, i 

Sternocleidomastoideus och Scalenus anterior muskulaturen.  

 

Ökad rörlighet 

Ylinen et al. (2003) visade att specifik nackmuskelträning ökade rörligheten i rotation jämfört 

med kontrollgruppen. I Bronfort et al. (2001) studie ökade rörligheten i flexion och extension 

efter nackmuskelträning, förändringarna kvarstod även vid tolv månaders uppföljning.  

 

Förbättrad hållning 

En förbättrad förmåga att hålla en neutral cervikal position under tio minuters sittande vid en 

dator var effekten av specifik nackmuskelträning i Falla et als. (2007) studie.  

 

Minskad huvudvärk 

Specifik nackmuskelträning gav en signifikant minskad huvudvärksfrekvens samt minskad 

smärtintensitet hos försökspersoner med cervikogen huvudvärk i studien av Jull et al. (2002).  

 

Ökat ledpositionsminne 

Jull et al. (2007) redovisade att specifik nackmuskelträning gav förbättrat ledpositionsminne. 

Försökspersonerna hade lättare att hitta tillbaka till samma utgångsposition vid rotation och 

extension av nacken.  

 

Ej önskvärda effekter 

I tre av studierna har det noterats bieffekter. I artikeln av Bronfort et al. (2001) fick 23 av 

totalt 191 försökspersoner en betydande ökad nacksmärta och huvudvärk. Andra bieffekter 

från samma studie var ökad utstrålande smärta från nacken hos en försöksperson och 

allvarliga smärtor i bröstryggen hos en försöksperson. I studien med cervicogen huvudvärk av 

Jull et al. (2002) ökade nackbesvären hos 6,7 % av försökspersonerna. 3 % av 

försökspersonerna i studien av Ylinen et al. (2003) fick ökad smärta av träningen och några av 

deltagarna hade ökade besvär under de dagar man utförde de isometriska styrketesterna. 
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Mätmetoder för att utvärdera nacksmärta 

Mätmetoderna som använts i studierna för att utvärdera nacksmärta är VAS, Neck Disability 

Index, Northwick Pain Questionaire, Verbal Numeric Pain Scale, Neck Sholder Pain and 

Disability Index, Self-reported Pain, Vernon Neck Pain Scale, 11-box Pain Scale och Pain 

Pressure Threshold. Studierna har kombinerat minst två eller fler av mätmetoderna.   

 

 

Utvärdering av för stunden aktuell smärta 

Tre studier, Ylinen et al. (2003 & 2006) och O'Leary et al. (2007), använde VAS för att 

utvärdera nacksmärta just nu. Studien med cervikogen huvudvärk av Jull et al. (2002) 

använde VAS för att utvärdera nacksmärta vid aktiva rörelser och O’Leary et al. (2007) 

använde VAS för att utvärdera nacksmärta både i vila och vid aktiva rörelser. I studierna av 

Falla et als (2006 & 2007), O’Leary et al. (2007) och Jull et al. (2007) användes ett Neck 

Disability Index (NDI) för att utvärdera medelintensiteten av nacksmärta. Ylinen et al (2003 

& 2006) använde i båda sina studier Neck Shoulder Pain and Disability Index på en skala från 

noll till hundra. Nacksmärtan utvärderades med Northwick Park Neck Pain Questionnaire i 

studierna av Chiu et al. (2004 & 2005) och Jull et al. (2002). Verbal Numeric Pain Scale 

(VNPS), en självskattande skala på 10 cm, användes av Chiu et al. (2004 & 2005). Pain 

Pressure Threshold användes för att utvärdera nacksmärta vid palpation i studien av Jordan et 

al. (1998).  

 

Utvärdering av nacksmärta i samband med träning 

Falla et als (2006) använde även en 10cm Numeric rating Scale (NRS) med noll som ”no 

pain” och tio som ”worst pain” för att utvärdera den upplevda fördelen med träning för 

nacksmärtan. NRS användes även i Falla et al. (2007) och Jull et al. (2007) Försökspersonerna 

fick i två studier utvärdera den upplevda effekten av träning på deras nacksmärta med en sex 

poängskala där 1 var mycket mer smärta och 6 poäng var helt smärtfri. (Ylinen et al. 2003 & 

2006). En 11-box point scale, där nacksmärta idag, ett medelvärde på nacksmärta de senaste 

14 dagarna samt den värsta nacksmärtan de senaste 14 dagarna, användes i Jordan et al (1998) 

och O’Leary et als. 
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Bevisvärde 

Högt bevisvärde 

Högt bevisvärde tilldelades de studier med stort antal försökspersoner och kontrollgrupp. 

Dessa var Chiu et al. (2005) som undersökt TENS och specifik nackmuskelträning mot en 

kontrollgrupp, samtliga grupper fick infraröd värme, Jull et al. (2002) som undersökt 

manipulation, specifik nackmuskelträning och kombination av träning/manipulation mot en 

kontrollgrupp, Ylinen et al. (2003) där man jämfört två typer av specifik nackmuskelträning, 

styrketräning och uthållighetsträning, mot en kontrollgrupp och Chiu et al. (2004) som 

undersökt specifik nackmuskelträning mot en kontrollgrupp, båda grupperna fick infraröd 

värme. Antalet försökspersoner i studierna varierade mellan 218-145. 

 

Medelhögt bevisvärde 

Medelhögt bevisvärde tilldelades Jordan et al. (2003) där men undersökt specifik 

nackmuskelträning mot kiropraktisk behandlig och Bronfort et al. (2003) som undersökt 

nackträning kombinerat med manipulation, specifik nackmuskelträning och en grupp med 

endast manipulation, dessa var studier med stort antal deltagare, 119 och 191, men saknade 

kontrollgrupp. Ylinen et al. (2006) undersökte specifik nackmuskelträning av 59 kvinnor, i 

denna studie fanns en kontrollgrupp.  

    

Lågt bevisvärde 

De studier som tilldelades lågt bevisvärde var små studier, antalet försökspersoner varierade 

mellan 48-64, de saknade även kontrollgrupp. Dessa studier var Falla et al. (2005) som 

jämfört uthållighetsträning av samtliga nackflexorer med lågintensiv styrketräning av djupa 

nackflexorer, en annan studie av Falla et al. (2007) som undersökt effekten av specifik 

nackmuskelträning på hållning i sittande, Jull et al. (2007) där man jämfört två typer av 

specifik nackmuskelträning, proprioception- och craniocrevikal flexionsträning, O´Leary et al. 

(2007) som jämfört två typer av specifik nackmuskelträning för smärtlindrig direkt efter en 

behandling. 
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Tabell 2. Gradering av bevisvärde 
Lågt bevisvärde Medelhögt bevisvärde Högt bevisvärde 

Falla et al. (2005)  

Falla et al. (2007) 

Jull et al. (2007) 

O´Leary et al. (2007)  

 

Jordan et al. (2003) 

 Ylinen et al. (2006)  

Bronfort et al. (2001) 

Chiu et al. (2005) 

Jull et al. (2002) 

Ylinen et al. (2003) 

Chiu et al. (2004) 

 

Enligt SBUs gradering av bevisvärde.  

 

Evidensgradering 

Evidensgraderingen för specifik nackmuskelträning, oavsett övning, visar hög evidensstyrka. 

Fyra studier med högt bevisvärde, tre studier med medelhögt bevisvärde och tre studier med 

lågt bevisvärde visar på signifikant minskad nacksmärta. Inga studier med motsägande 

resultat har hittats.  

 

Sex studier har undersökt uthållighetsträning av de djupa nackflexorerna i sex veckor eller 

längre. Två av dessa studier visar ett högt bevisvärde (Ylinen et al. 2003 och Jull et al. 2002) 

och tre studier visar ett lågt bevisvärde (Jull et al. 2007 och Falla et al. 2007 & 2006). Alla 

dessa studier visar en signifikant minskad nacksmärta jämfört med utgångsläget. En studie av 

O’Leary et al. (2007) har undersökt smärtminskning direkt efter behandling visar inte på 

signifikanta resultat på nacksmärta, denna studie har ett lågt bevisvärde.  

 

I fyra studier har styrketräning med huvudlyft används som intervention. Studierna av Chiu et 

al. (2005) och Ylinen et al. (2003) har båda högt bevisvärde. Två studier med lågt bevisvärde 

har också används sig av denna intervention. (Falla et al.2006 & 2007) Alla dessa fyra studier 

visar en signifikant minskad nacksmärta efter träning.  

 

Fem studier har använt sig av styrketräning i sittande för att minska nacksmärta. Högt 

bevisvärde har tilldelats tre studier. (Chiu et al. 2004, Ylinen et al. 2003 &  Bronfort et al. 

2001) Två studier av Jordan et al. (1998) & Ylinen et al. (2006) tilldelades medelhögt 

bevisvärde. Signifikant minskad nacksmärta visades i samtliga fem studier.  
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Av detta kan utläsas att styrketräning i sittande som behandlingsform har den högsta 

evidensstyrka för behandling av nacksmärtan med tre studier som har högt bevisvärde och två 

med medelhögt bevisvärde. Styrketräning med huvudlyft har även den hög evidensstyrka för 

att fungera som behandling av nacksmärta på personer med kronisk nacksmärta då två studier 

med högt bevisvärde och två studier med lågt bevisvärde visar på signifikanta resultat. 

Träning av de djupa nackflexorerna tilldelas låg evidensstyrka då bara en studie som använt 

sig av denna typ av träning för personer med kronisk nacksmärta har högt bevisvärde (Ylinen 

et al. 2003). De andra tre studierna på den här typen av träning i sex veckor eller längre har 

låg evidens. (Jull et al. 2007, Falla et al. 2007 & 2006). Träning av de djupa nackflexorerna 

har i en studie av Jull et al. (2002) gett minskad nacksmärta hos personer med nackutlöst 

huvudvärk, denna studie visar högt bevisvärde men ingen evidens kan visas. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningen utfördes av författarna i var sin databas. Om sökningen genomförts 

tillsammans hade risken att fel artiklar sorterats bort minskat. Sökning i fler databaser kunde 

ha resulterat i fler artiklar men eftersom de artiklar vi valt ut refererar i hög grad till varandra 

verkar området vara täckt. Sökningen begränsades inte till randomiserade kontrollerade 

studier eftersom vi även ville granska de studier utan kontrollgrupp.  

 

Specifik nackträning är inget allmänt definierat begrepp. I denna studie valdes att definiera 

det på ett sätt så att det gick lätt att urskilja vad som var specifik nackträning och inte. Vissa 

artiklar har kompletterat nackträning med andra former av träningsinterventioner. Detta gör 

det svårt att veta om det är den specifika nackträningen som har gett resultat. Dessa artiklar 

exkluderades. De artiklar som inte beskrivit hur träningen genomförts har även de 

exkluderats. Genom diskussion har slutligen de elva inkluderade artiklarna valts.  
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Resultatdiskussion 

Diagnoser 

Försökspersonerna som inkluderats i tio av studierna hade kronisk nacksmärta utan övrig 

diagnos. (Bronfort et al. 2001; Chiu et al. 2005 & 2004; Falla et al. 2006 & 2007; Jordan et al. 

1998; Jull et al. 2007; O’Leary et al. 2007; Ylinen et al. 2003 & 2006) Därför är resultaten av 

dessa studier endast applicerbara på personer med samma typ av smärta. I två studier av Falla 

et al. (2006 & 2007) var inklusionskriteriet ett begränsat NDI på femton poäng, vilket 

motsvarar mild till måttlig nacksmärta, för att delta och en annan studie av O’Leary et al. 

(2007) hade inklusionskriteriet minst fem på NDI. En anledning till att använda 

försökspersoner med låg nacksmärta kan ha varit att man ville undvika att genom träning 

provocera fram mer smärta. Studiernas resultat visar ändå att träning inte provocerat fram mer 

smärta hos de försökspersoner som skattat en högre nacksmärta, fortfarande inom 

inklusionsvärdet, än de som skattat en låg smärta vid start. Vi tror att man i framtida studier 

även kan inkludera personer med en högre nacksmärta för att se om nackträning även är 

applicerbart på denna patientgrupp. Försökspersonernas relativt låga smärta vid start har även 

diskuterats vara en anledning att förändringen av nacksmärta före och efter träning inte har 

varit större.  

 

Endast en studie på specifik nackmuskelträning vid cervicogen huvudvärk hittades vid 

litteratursökningen (Jull et al. 2002). Klassificeringen av cervicogen huvudvärk är 

muskuloskeletala symtom kring cervikalen som ger huvudvärk (Sjaastad, Fredriksen, Stolt-

Nielsen, 1997). Enligt resultaten från Jull et als. (2002) studie som visade på signifikant 

minskad smärta som kvarstod efter tolv månader kan träning av nackmuskulaturen som 

behandling vid denna typ av smärta visa positiva resultat. Vi anser att fler studier måste göras 

för att kunna dra någon slutsats om detta.   

 

Sex av studierna har endast inkluderat kvinnor som försökspersoner (Falla et al. 2006 & 2007; 

Jull et al. 2007; Ylinen et al. 2003 & 2006; O’Leary et al. 2007). En anledningen till detta var, 

enligt författarna till studierna, att det setts skillnad mellan män och kvinnors respons av 

nackträning (Koltyn, Trine, Stegner, & Tobar, 2001). Resultaten av dessa studier är därför 

endast relevanta för specifik nackmuskelträning hos kvinnor. Studier av Jordan, A. Mehlsen, 

J. & Bülow, PM. (1999) och Staudte, HW. & Duhr, N. (1994) har även visat att kvinnors 

muskelstyrka är ungefär 50-80% jämfört med muskelstyrkan hos män. Som sjukgymnast bör 
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man ha detta i åtanke när man utformat träningsprogram beroende på om patienten är man 

eller kvinna. I de studier som inkluderat båda kön har majoriteten av försökspersonerna varit 

kvinnor (Bronfort et al. 2001; Chiu et al. 2004 & 2005; Jordan et al. 1998; Jull et al. 2002). 

Detta ger en representativ bild av den verkliga patientgruppen där undersökning av Guez et al 

(2002) har man visat att nacksmärta är vanligare hos kvinnor än hos män.  

 

Specifik nackmuskelträning 

I studierna har det använts olika benämningar på den specifika nackträning som utförts. 

Baserat på repetitioner och belastning valde vi att dela in träningen i två grupper, 

styrketräning av nackmuskulaturen och uthållighetsträning av de djupa nackflexorerna. En 

studie av Falla et al. (2004) har genom undersökning av nackmuskulaturen försökt klargöra de 

muskelnedsättningar personer med kronisk nacksmärta har för att kunna inrikta nackträningen 

efter detta. Vi tycker att det är viktigt att arbetande sjukgymnaster inom primärvården håller 

sig uppdaterade inom denna forskning för att kunna anpassa behandlingen efter patientens 

behov. Nedsatt styrka i nackflexorerna var en funktionsnedsättning som påvisades (Falla et al. 

2004), men andra studier har även visat en nedsatt styrka i nackens extensorer (Barton & 

Hayes, 1996). Detta indikerar att styrketräning för nackmuskulaturen som behandling för 

dessa patienter är betydelsefull. En ökad uttröttbarhet i de ytliga nackmusklerna vid låg 

belastning visades också i studien av Falla et al. (2004), enligt denna forskning är det även 

relevant att träna uthålligheten i de djupa nackmusklerna. Övningarna i de undersöka 

studierna har varierat men belastning och repetitioner har varit ungefär lika. Eftersom även 

resultaten överensstämmer i studierna tolkar vi detta som att hur man utför träningen inte har 

så stor betydelse.  

 

Smärtminskning av specifik nackmuskelträning 

Oberoende vilken typ av träning och hur länge man tränat har samtliga studier visat ge en 

lindring av nacksmärta (Bronfort et al.2001; Chiu et al. 2004 & 2005; Falla et al. 2006 & 

2007; Jull et al. 2002 & 2007; Jordan et al.1998; O’Leary et al. 2007; Ylinen et al, 2003 & 

2006) där signifikant smärtminskning endast saknades i en studie (O’Leary et al. 2007).  

Eftersom studierna använt olika mätmetoder för att utvärdera nacksmärta kan vi inte jämföra 

om en typ av träning gett mer minskad smärta än någon annan. Orsaken till minskad 

nacksmärta har enligt studiernas diskussion varit oklar. Den specifika nackmuskelträningen 
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har pågått i sex till elva veckor i åtta av studierna. (Bronfort et al. 2001; Chiu et al. 2004 & 

2005; Falla et al. 2006 & 2007; Jull et al. 2002 & 2007; Jordan et al.1998) Eftersom träning 

de första sex veckorna inte påverkar muskelstorleken utan beror på ökad aktivering av 

musklerna och förbättrad koordination kan det antas att förändringarna hos försökspersonerna 

i de studier som varat i sex veckor inte beror på ökad muskelmassa utan på förändringar i det 

neuromuskulära systemet (Idrottens forskningsråd 1986). Vi kan då anta att anledningen till 

minskad nacksmärta inte är ett resultat av ökad muskelmassa. Endast två studier har tränat 

specifik nackmuskelträning i tolv månader (Ylinen et al. 2003 & 2006). Det hade varit 

intressant att kunna jämför smärtminskningen av dessa studier med de studier som tränat 

under en kortare tid.  

 

Tre studier visar att specifik nackmuskelträning i 6 veckor, 11 veckor och 12 månader 

resulterat i signifikant minskad nacksmärta fortfarande efter 12 månader (Bronfort et al. 2001; 

Jull et al. 2002; Jordan et al. 1998). Långtidsuppföljning efter sjukgymnastiska åtgärder är 

viktigt så att man vet om behandlingen har någon kvarstående effekt. Om behandlingen 

endast är bra på kort sikt kommer patienten att återvända eller söka annan hjälp. Fler studier 

med långtidsuppföljning behövs för att kunna dra några riktiga slutsatser om kvarstående 

effekt av specifik nackmuskelträning.  

 

Andra typer av behandlingar som TENS, sjukgymnastisk behandling och manipulationer har 

enligt studiernas resultat haft liknande smärtminskande effekt som specifik 

nackmuskelträning (Chiu et al. 2005; Jull et al. 2002; Jordan et al. 1998). Specifik 

nackmuskelträning har gett en något större smärtminskning än övrig behandling men den var 

ej  signifikant. En längre intervention hade vart till fördel för specifik nackmuskelträning 

eftersom träning kräver längre tid för att ge effekt (Idrottens forskningsråd 1986). Träning 

som behandling är ett bra sätt som ger patienten ett eget ansvar för sin hälsa och lär patienten 

att själv påverka sin smärta. Detta kan leda till ett minskat beroende av en terapeut och även 

minska kostnaden för samhället. Eftersom träning kräver att patienten är motiverad kan det 

vara svårt att få ett bra resultat av alla patienter. I flera av studierna (Bronfort et al.2001; Falla 

et al. 2006 & 2007; Jull et al. 2007) har försökspersonerna rekryterats via reklam, det är troligt 

att dessa personer är mer motiverade till förbättring än de patienter som möts i primärvården.  

 

Tre studier har undersökt två typer av specifik nackträning med varandra, ingen skillnad har 

visats på den smärtreducerande effekten mellan dessa. (Falla et al.2007 & 2006; Jull et al. 
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2007) I studierna har det diskuterats att beroende på orsaken till nacksmärta kan de olika 

typerna av träning på längre sikt vara olika effektiv. För att se någon skillnad måste studier på 

fler diagnoser och med varierande grad av nacksmärta göras.  

 

Studier har visat att både global aerob (Hoffan et al. 2004 & 2005) och isometrisk träning 

(Koltyn, Trine, Stegner, & Tobar, 2001) minskar smärta direkt efter träning. Denna effekt 

kallas ”exercise-induced hypoalgesia”. I studien av O'Leary et al. (2007a) utvärderas detta 

genom att mäta smärta före och direkt efter behandlig. En viss smärtminskning kan ses även 

om resultaten inte var signifikanta. Författarna till studien poängterar användningen av detta 

kliniskt där man kan ge patienterna ett komplement till andra smärtminskande strategier, som 

exempelvis medicin (O’Leary et al. 2007a). Vi tror att information om direkt smärtlindring till 

patienterna kan minska rädslan och öka motivationen till nackträning.  

Andra effekter av nackmuskelträning 

Den smärtreducerande effekten verkar ha samma effekt oavsett vilken typ av specifik 

nackträning som används. När det gäller andra effekter påverkar styrketräning och 

uthållighetsträning av nackmuskulaturen på olika sätt.  

 

I Bronfort et al. (2001), Chiu et al. (2005), I Falla et al. (2005) och Ylinen et als. (2003 & 

2006) studier, som alla använt sig av styrketräning, har det setts en signifikant ökning av den 

isometriska styrkan i nacken. Eftersom muskulaturen står för 80% av den mekaniska 

stabiliteten i nacken (Panjabi, Cholewicki, Nibu, Grauer, Babat, & Dvorak, 1998) borde ökad 

styrka leda till bättre stabilitet och minskad belastning på lederna. Om nacksmärtan beror på 

någon form av instabilitet borde alltså ökad nackstyrka även minska nacksmärtan.  

 

I Falla et als. (2006) studie minskade EMG aktiviteten i den ytliga nackmuskulaturen vid 

styrketräning, men inte vid träning av djup nackmuskulatur. Det finns ett samband som visar 

att minskad aktivitet i den ytliga nackmuskulaturen ger minskad uttröttbarhet från samma 

muskulatur (Falla et al. 2006). Förändringar i aktiveringen av den djupa nackmuskulaturen 

har hittats hos patienter med nacksmärta (Falla et al. 2004). Det har utifrån detta diskuterats 

att den ytliga nackmuskulaturen arbetar kompensatoriskt på ett sätt den inte är gjord för, vilket 

leder till högre aktivitetsnivå och överbelastningssmärta (Falla et al. 2003). Det är därför 

möjligt att även träning av den djupa nackmuskulaturen skulle kunna ge en minskad spänning 

i den ytliga nackmuskulaturen om den pågick under en längre tid.  
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Uthållighetsträning av de djupa nackflexorerna visade sig i studien av Falla et al. (2007) vara 

bättre än styrketräning i förmågan att hålla en neutral cervikal position under 10 minuters 

sittande. En neutral hållning ger minsta mekaniska påverkan på muskel- och ledsystemet 

(Falla et al. 2007b). Personer med nacksmärta skulle kunna ha fördel av att uppmärksamma 

sin hållning för att kunna avlasta smärtande strukturer och på så sätt undvika att få mer ont.  

 

Jull et als. (2005) studie visade att uthållighetsträning av de djupa nackflexorerna förbättrar 

ledpositionsminnet i alla plan, trots att träningen endast sker i ett plan. Forskning har visat att 

den djupa nackmuskulaturen är mycket rika på muskelspolar och träning av dessa leder till en 

ökad neuromuskulär kontroll. Det skulle kulle kunna vara en anledning till det förbättrade 

ledpositionsminnet (Boyd Clarc, Briggs, & Galea, 2002). En annan anledning kan vara att en 

minskad användning av den ytliga muskulaturen och en mer aktiv användning av den djupa, 

mer lednära, muskulaturen ökar ledkänsligheten (Proske, Wise, & Gregory, 2000). 

  

Endast tre av studierna tog upp ej önskvärda effekter (Bronfort et al. 2001; Jull et al. 2002; 

Ylinen et al. 2003). Vanligaste bieffekt var ökad smärta på grund av behandling. Det var 

relativt få försökspersoner som ökat sin smärta och den initialt skattade nacksmärtan visade 

ingen relation till om smärtan ökade eller inte (Bronfort et al. 2001; Jull et al. 2002; Ylinen et 

al. 2003). De övriga studierna har inte nämnt eller diskuterat några bieffekter, detta gör det 

svårt att veta om några bieffekter har förekommit och i så fall varför man har valt att inte 

nämna detta. Enligt de bieffekter som dokumenterats anser vi att specifik nackmuskelträning 

är en mild behandlingsform med väldigt få komplikationer.  

 

Mätmetoder 

Flera olika mätmetoder för att utvärdera nacksmärta har använts i studierna. Detta gör det 

svårt att jämföra förändring av nacksmärta mellan studierna. De flesta studier har även använt 

flera mätmetoder för att utvärdera nacksmärta före och efter interventionen. Neck Shoulder 

Pain and Disability Index och Neck Disability Index är båda skalor som utvärderar både 

nacksmärta och funktionsnedsättning, det blir då svårt att veta om det är nacksmärtan eller 

funktionsnedsättningen som påverkats. I studierna av Ylinen et al. (2003 & 2006) har en 

egenutformad skala använts för att utvärdera den upplevda effekten av nackmuskelträning på 

nacksmärtan. Genom att inte använda standardiserade tester gör det också svårt att jämföra 
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dessa studier med tidigare forskning. Tre olika 10 cm skalor har använts för att utvärdera 

patientens självuppleva nacksmärta, VAS, Numeric Rating Scale och Verbal numeric Pain 

Scale, man kan då jämföra smärtminskningen mellan dessa studier. Vi anser att framtida 

studier bör använda sig av standardiserade mätmetoder och gärna samma som använts i 

tidigare studier, inom samma område.   

 

Evidensvärdering 

Specifik träning av nackmuskulaturen tilldelades hög evidensstyrka och har därför ett kliniskt 

värde och ger sjukgymnaster vetenskapligt belägg för att använda specifik nackmuskelträning 

som behandling för personer med kronisk nacksmärta. Alla studier utom en har visat 

signifikant lägre smärta efter specifik nackträning, men eftersom studierna varit av olika 

kvalitet så har vissa typer av träning fått hög evidensgradering och andra låg 

evidensvärdering. Träning av den djupa nackmuskulaturen har endast fått låg evidensstyrka 

och i praktiken betyder det att det ännu inte finns något vetenskapligt stöd för träning av 

denna typ av träning som behandlingsform mot kronisk nacksmärta. Flertalet studier visar på 

nedsättningar i den djupa nackmuskulaturen (Barton, 1996; Chiu; 2002; Jordan; 1997) hos 

patienter med kronisk nacksmärta vilket indikerar att denna typ av träning ändå borde vara 

effektiv.  

 

Konklusion 

Litteraturgranskningen visar att det finns evidens för specifik nackmuskelträning som 

behandling av nacksmärta för personer med kronisk nacksmärta.  
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Bilaga 1. Sammanfattning av artiklarna. 
Författare Försökspersoner Mätmetoder Intervention Resultat Konklusion
(år) (medelålder, diagnos)

Falla, D 58 Kvinnor (38 år) NDI* 6 v. träning med SG* 1g/v  30min NRS   Före   Efter Minskad smärta och förbättrad
et al. Kronisk nacksmärta NRS* Hemövning 2ggr/dag  10-20 min G1:     4,5     3,4 funktion i båda grupperna
2006 > 3 månader EMG* Grupp 1: Styrketräning G2:     3,4     2,5 G1 visade minskad EMG i SCOM och

Huvudlyft i ryggliggande med vikt (12 RM) på pannan NDI SA muskler samt ökad styrka i flex.
Först 2v: 12-15 rep sedan 4v: 3x15 rep. G1:     10      7,2
Grupp 2: Uthållighetsträning. G2:     10      6,5
Craniocervikal nickrörelse med feedback från 
trycksensor. 

Chiu 218 fp VNPS* 6v träning 2ggr/v med SG. Förbättring 6v     6mån G1 och G2 fick sign miskad smärta
et al. Ålder: 20-70 år NPQ* Grupp 1: TENS, IR* och information VNPS G1: 0,6    1,29 som kvarstod efter sex mån. 
2005 Kronisk nacksmärta Nackstyrka IR 20 min samt råd. 30 min TENS över akupunktur- G2:          1,57   1,55 Alla grupper fick signifikant ökad 

> 3 månader punkterna: Ex21, Gb21 och Li11. G3:          0,30   0,65 nackmuskelstyrka, den var även
68,5% kvinnor Grupp 2: Träning,IR och information NPQ G1:  0,38   0,36 sign efter 6 mån i G1 och G2. 

IR 20 min samt råd, 35 min träning; G2:          0,39    0,37 Minskad smärta hos kontrollgrupp
cranocervical flexions övning samt flex och ext mot G3:          0,23   0,20 kan vara ett resultat av ökat 
varierande motstånd, inom smärtgräns 3 x 8-12rep. Styrka  självförtroende.
Grupp 3: IR och information G1:          1,42   1,18
IR 20 min samt råd. G2:          2,28   1,92

G3:          1,25   1,15

Falla, D 58 Kvinnor (38 år) Mätning av postural 6v träning med SG 1g/v 30 min Förändring Både G1 och G2 fick sign minskad
et el. Kronisk nacksmärta hållning. Hemövning 2ggr/dag 10-20 min NRS smärta och förbättrad funktion. 

2007 > 3 månader NDI* Grupp 1:Styrketräning G:1  -1,1 G1 och G2 fick förbättrad cervikal
<15p NDI NRS* Huvudlyft i ryggliggande med vikt (12 RM) på pannan G2:  -0,9 hållning, sign endast i G2.

2v: 12-15 rep sedan 4v: 3x15 rep. NDI Både G1 och G2 fick sign förbättrad
Grupp 2: Uthållighetsträning G1:  -2,8 hållning i thorakalen.
Craniocervikal nickrörelse med feedback från G2:  -3,5 Kontrollgruppen visade ingen
trycksensor. förbättring.
Grupp 3: Kontrollgrupp (utvärderar ej smärta)
10 asymtomatiska kvinnor

*NDI=Neck Disability Index EMG= Elektromyografi NRS=Numeric Rating scale VNPS=Verbal Numerical Pain Scale NPQ=Numeric Pain Questionnaire SG=Sjukgymnast IR= infraröd strålning. 
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Författare Försökspersoner Mätmetoder Intervention Resultat Konklusion
(år) (medelålder, diagnos)
Jull, G. 200 fp Huvudvärksfrekvens 6v med 8-12 behandlingar. Max 30min/g NPI före  7v  12mån Alla grupper utom kontrollgruppen
et al. Ålder 18-60 år Huvudvärk VAS* Grupp 1: Mobilisering G1:  27,5 -10,69 -11,21 visade på signifikant minskad smärta
2002 Cervicogen NPI* Low-load mobilisering och high-load manipulation. G2:  29,6 -11,03 -15,66 G2 visade kvarstående resultat

huvudvärk Grupp 2: Uthållighetsträning G3:  29,7 -12,13 -14,21 efter 12mån. 
> 1g/vecka 2-10 år. Craniocervikal flexionsövning, hemövning 2ggr/dag. G4:  30,7 -3,72   -6,44 G1 viade snabbt minskad huvudvärk
70% kvinnor Grupp 3: Kombinerad träning Huvudvärks frekvens men som ej var kvarstående efter 12

Maniupuation samt träning kombinerat. G1:  3,6 -2,07 -2,25 månaders uppföljning. 
Grupp 4: Kontroll grupp G2:  3,7 -2,37 -2,52

G3:  3,3 -2,02 -2,12
G4:  3,5 -0,79 -0,95

Jull, G 64 kvinnor Ledpositionsminne 6v träning med Sjukgymnast 1g/v  <30 min/g NRS      före  förändring Båda grupper visade en sign
et al. Neck pain >3mån NDI* Hemträning 2ggr/dag G1:      6,7    -1,9 minskad smärta. Förbättrad LPM
2007 Ett onormalt NRS* Grupp 1: Proprioceptiv träning G2:      6,3    -2,8 var lika vid rot från vä och ext.

ledpositionsminne Huvudlokalisationsövning, Ögonkoordinatinosövningar. NDI G1 visade på mer ökad rörlihet och
G1      21,6   -8,4 vid fler rörelser än G2. 

Grupp 2: Uthållighetsträning G2:     17,6   -6,9
Craniocervikal nickrörelse med feedback från 
trycksensor. Uthållighetsträning.

Ylinen, J 180 kvinnor Nacksmärta, VAS 12 månader hemträning 3ggr/v VAS   före  12mån Helt eller betydligt minskad smärta
et al. Ålder 25-53 år Neck Sholder pain Grupp 1: Uthållighetsträning G1:      57  -35 hos 73% av G1, 59% i G1 och

2003 Konisk nacksmärta and disability index Huvdlyft från ryggliggande, dynamiska övningar för G2:      58  -40 21% i G3. Endast 3% av alla fick
> 6 månader VNDI* axlar, armar, mage och rygg (3x20). G3:      58  -16 mer ont i början av träningen.

Aerobisk träning 3ggr/v minst 30 min. NSPaDI Alla grupper fick ökad rörlighet
Grupp 2: Styrketräning G1:      36  -22 i flex-ext samt lat flex, endast
Sittande nack flexion, extension och rotation med gummiband G2:      35  -23 G1 och G2 i rotation.
80% av max 15 rep. Övningar för axlar, armar, mage, G3:      38  -12
rygg 80% 15 rep. Aerobisk träning 3ggr/v minst 30 min. VNDI
Grupp 3: Kontrollgrupp G1:      22  -8
Aerobisk träning 3ggr/v samt strechövning. 20 min 3ggr/v. G2:      21  -9

G3:      22  -3
*NPI=Northwick Pain Index NDI=Neck Disability Index NRS=Numeric Rating Scale VNDI=Vernon Neck Disability Index LPM=Ledpositionsminne  
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Författare Försökspersoner Mätmetoder Intervention Resultat Konklusion
(år) (medelålder, diagnos)
Jordan, A 119 fp 11-box poäng skala Behandling 2ggr/v i 6 veckor. Smärta (max 30p)
et al. Ålder 20-60 år Upplevd besvärsnivå Samtliga försöksp. fick deltaga i nackskola              före 6v 4mån Behandling visade 50% minskning

1998 Kronisk nacksmärta Max isometrisk syrka Grupp 1:Uthållighet och styrketräning G1:         12   6   4 av nacksmärta samt förbättrad
> 3 månader 5min uppvärmning, 10min stechning av överkroppen G2:         12   6   4 funktion i alla tre grupperna.
74% kvinnor Intensiv träning av nacke i flexion och extension G3:         13   6   6 Förbättringarna kvastod efter 4 och 

och rot. 30% av max, 12 rep. Styrketräning av skuldra, Funktionsnivå(max 30p) 6 mån uppföljning.
scapula och bröst muskler. Nedvarvning 5min. G1:          8   5   5 Träningsgruppen förbättrade
Grupp 2: Sjukgymnastik G2:          9   4   5 uthållighet i nack extensorerna mer 
20min hot-packs, massage eller ultraljud. Manuell mobiliseringG3:          8  4    6 än de andra grupperna. 
Hemträningsprogram. Ergonomiska instruktioner. 
Grupp 3: Kiropraktik 
Manupulation, manuell behandling av trigger punkter. 
Ergonomiska instruktioner. Hemträningsprogram. 

Chiu, T 145 fp NPQ* Behandling 2ggr/v i 6 veckor samt 1v. Nackskola VAS före  6v  6mån Båda grupperna fick sig. Förbättrad
et al. Kronisk nacksmärta VNPS* Grupp 1: Uthållighets och styrketräning G1:  4,6   3,0   3,1 NPQ som kvarstod efter 6mån. 

2004 > 3 månader Max isometrisk styrkaIR 20 min innan träning G2:  4,3   3,8   3,9 Sig minskad smärta i G1, ej sig i G2
Ålder 20-70 år Uppvärmning 10 min av djupa nackmuskler, CCF övning. NPQ resultat var kvarstående efter 6mån.
69% kvinnor 15rep 20% av max isometrisk styrka, i MCRU. G1:  1,4   1,0   1,0 Max isometrisk styrka i G1 ökade sig

8-12 rep flexion och extension inom smärtgräns, 5min vila G2:  1,4   1,1   1,2 i alla rörelseriktningar. 
mellan, i MCRU. PIS G1 var sig mer nöjda med beh
Grupp 2: Kontrollgrupp G1:  7,5   9,2   9,1 vid både 6v och 6 mån.
IR 20 min G2:  7,2   8,5   8,2

Ylinen, J 59 Kvinnor VAS* huvudvärk Träning 3ggr/v i 12 månader VAS före  12-  24-mån Den maximala isometriska styrkan
et al. Medelålder 46 år Neck Sholder pain Grupp 1: Kontrollgrupp G1:    58  -16 ökade mest till 24mån uppföljningen

2006 Kronisk nacksmärta and disability index Samma grupp var kontroll i 24 månader med endast G2:    60  -17   -36 i båda grupper men sign. mer i G2
> 6 månader VNDI* aerobisk träning samt strechövningar för nacke/skuldror. NSpaDI Studien visade total smärtfrihet
Kontrollgrupp till Grupp 2: Träningsgrupp (samma som G1) G1:    38  -12 hos 52% av kvinnorna vid 24 mån 
tidigare studie. Sittande nack flexion, extension och rotation med gummiband G2:    39  -12   -24 jämfört med G1 där endast 20% 
(Ylinen et al. 2003) 80% av max 15 rep. Dynamiska övn för axlar, armar, mage, VNDI var totalt smärtfria. 

rygg 80% 15 rep. Aerobisk träning 3ggr/v minst 30 min. G1:    22   -3
G2:    22   -3    -9

NPQ=Northwick Park Questionnaire VAS= Visual Analogue Scale VNPS=Verbal numerical Pain Scale VNDI= Vernon Neck Disability Index  
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Författare Försökspersoner Mätmetoder Intervention Resultat Konklusion
(år) (medelålder, diagnos)
O'Leary, S 48 Kvinnor VAS* nacksmärta Endast ett träningstillfälle VAS före  direkt efter En liten minskning av smärtan visades
et al. Medelålder 41 år PPT Grupp 1: Uthållighetsträning -CCF G1:   0,8  0,6 (-0,2) i rörelse. Ingen förändring av smärtan

2007 Kronisk nacksmärta En övningsomgång. G2:   1,0  0,9 (-0,24) visades i vila. 
> 3 månader Cranio cervical flexion 10x10sek, vila 10 sek mellan, PPT G1 visade en större minskning av
> 5 på NDI Grupp 2: Uthållighetsträning -huvudlyft G1:106,4 128,3 (21,9) nacksmärta.

En övningomgång, klara 12 rep < 2 cm över underlaget. G2:109,2  111,2 (8,0)
Huvudlyft 3x10rep, 3 sek för varje lyft, 30 sek vila mellan.

Bronfort, G 191 fp 11box Smärt Skala Behandling 20st á 1h under 11v Pain före 11v  12mån Samtliga grupper förbättrade
et al Ålder 20-65 år NDI* Alla G fick hemprogram för nackstyrka G1:  56   23,6   31,1 självupplevda besvär. Effekten

2001 Mekanisk Hälsostatusformulär Grupp 1: Manipulation samt Styrketräning G2: 57,1  24,1  29,8 kvarstod efter 12mån.
nacksmärta Manipulationsbehandling av kiropraktior 15 min, sedan G3: 56,6  31,3  36,5 Fördel för G1 och G2 i samtliga
> 12 veckor 45min styrke övningar för nacke och skuldror. NDI mätningar. G1 var mest nöjda med
59% kvinnor Grupp 2: Styrketräning G1: 26,4 14,1 16,1 sin behandling. G1 hade större

Guidad träning av SG: streching av nacke och skuldror, G2: 26,7 12,4 15,6 förbättring i flexions styrka samt 
uppvärmning 15-20min, dynamisk träning med MedX, G3: 27,8 15,8 19,9 uthållighet. G2 var bättre än G3.
cervikal extension och rotation, ca 20rep av varje övn. SF Det sågs ingen skillnad hos de
Grupp 3: Manipulation G1: 71,7 81,7 76,6 som genomfört hemträningen med
Manipulationsbeh av kiropraktior 15 min samt 45min G2: 69    81    78 de som inte tränat hemma. 
placebobehandling G3: 69,1 78,8 74,3

VAS= Visual Analogue Scale NDI= Numeric Disability Index PPT= Pain Pressure Threshold  
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