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Abstract 
Tension-type headache is the most common of headaches and its very high 
prevalence leads to great costs in modern society. The aim of this systematic 
review was to assess the effects of different non-pharmacological treatment 
modalities in the treatment of tension-type headache. Articles were obtained by 
searching through the databases Medline, AMED, PEDro, Cochrane, Spriline 
and PsycINFO for articles published from 1992 up to May 2002. Thirty articles 
met the critera for inclusion. To assess the quality of the clinical studies two 
different criterias for evaluation were used: NHMRC and SBU. Seventeen of 
the studies were randomised controlled. The different treatment modalities 
studied in the articles were; acupuncture, cognitive therapy, relaxation and 
EMG-biofeedback, botulinum toxin, manipulation, physiotherapy, PENS, SI17 
therapy, cryotherapy and physical training. The results showed strong evidence 
for acupuncture and botulinum toxin as effective treatments, yet not superior to 
placebo and there where moderate evidence for cognitive therapy as an effective 
treatment of chronic tension-type headache.  
 
Keywords: tension type headache, treatment, physiotherapy.  
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Huvudvärk är den vanligast förekommande formen av smärta. Det finns flera olika 

typer men den vanligaste är huvudvärk av spänningstyp (HST) (Niklasson & Carlsson, 

2002). I Sverige lider ca 250 000 personer av HST minst varannan dag och det kostar 

samhället stora summor i sjukvårdskostnader och utebliven arbetskraft (Boivie, 1992-

95). I en dansk undersökning har man funnit att HST leder till 820 sjukskrivningsdagar 

per 1000 invånare och år, vilket är ca tre gånger högre än vid migrän och ca 10 % av 

den totala sjukfrånvaron. Endast en liten andel av de som har HST söker sjukvård om 

man jämför med migrän och en anledning till detta är att många behandlar sig på egen 

hand med receptfria läkemedel (Rasmussen, Jensen & Olesen, 1992).  

 

Denna typ av huvudvärk har tidigare kallats bl.a. spänningshuvudvärk, 

muskelkontraktionshuvudvärk, psykomyogen huvudvärk, stresshuvudvärk och 

psykogen huvudvärk (Wöber-Bingöl et al, 1996). Benämningen HST antogs 1988 av 

The International Headache Society (IHS) för att undvika namn som syftar på 

patofysiologiska orsaker (Headache Classification Committee of the International 

Headache Society, 1988). Trots att HST är den vanligaste formen av huvudvärk vet man 

mycket lite om dess etiologi. Det finns teorier som antyder att smärtan kommer från 

myofasciella strukturer medan andra anser att det kan röra sig om centrala mekanismer 

(Jensen & Olesen, 2000). Psykologiska faktorer tros också inverka på smärtan och HST 

kan vara ett uttryck för kroppens reaktion på stress, oro, depression, emotionella 

konflikter, trötthet och återhållen aggressivitet (Diamond, 1999a). En studie från 1995 

visar ett tydligt samband mellan stressnivå och smärta (Clark, Sakai, Merrill, Flack & 

McCreary, 1995), samtidigt som Carlsson (1994) skriver att man kan förvänta sig ett 

visst samband med stress.  

 

 

Patienter beskriver sin huvudvärk som ett tryckande band runt huvudet och associerade 

symptom kan vara spänningsyrsel, parestesier och lockkänsla för öronen (Carlsson, 

1994). 
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IHS har fastställt diagnostiska kriterier för HST och minst två av dessa ska uppfyllas 

(Headache Classification Committee of the International Headache Society, 1988): 

• bilateral huvudvärk 

• smärta av tryckande eller pressande kvalitet  

• lätt eller måttlig intensitet 

• förvärras ej av fysisk aktivitet  

 

Även dessa två kriterier ska uppfyllas: 

• ej kräkning 

• endast ett av följande symptom får förekomma: illamående, ljuskänslighet och/ 

eller ljudkänslighet 

 

Två typer av HST beskrivs, episodisk och kronisk (Headache Classification Committee 

of the International Headache Society, 1988). 

Kriterierna för episodisk HST är: 

• mindre än 15 dagar/månad 

• minst 30 minuter till 7 dygn vid varje tillfälle 

 

Kriteriet för kronisk HST är (Headache Classification Committee of the International 

Headache Society, 1988): 

• mer än 15 dagar/månad, under minst 6 månader 

 

Ömhet i perikraniell muskulatur och ökad EMG-aktivitet i vila kan förekomma vid både 

episodisk och kronisk HST (Carlsson, 1994). 

 

Den vanligaste akuta behandlingen är farmakologiska preparat i form av lätt analgetika 

(t.ex. acetylsalisylsyra och paracetamol) och NSAID (t.ex. ibuprofen) (Jensen & Olesen, 

2000). Vissa studier har visat att acetylsalisylsyra (t.ex.TREO och Magnecyl) har 

bättre effekt vid HST än ibuprofen (t.ex. Ipren och Brufen), men ibuprofen visades 

vara signifikant överlägset placebo. Placebokontrollerade studier av paracetamol (t.ex. 

Alvedon och Panodil) uppvisar dock motstridiga resultat avseende smärtlindrande 

effekt vid HST (D’Amico, Grazzi, Leone, Moschiano & Bussone, 1998; Jensen & 
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Olesen, 2000; Nebe, Heier & Diener, 1995). Två studier har visat att koffein i 

kombination med lätt analgetika ger god smärtlindring (Diamond, 1999b; Diamond & 

Freitag, 2001).  

 

Nackdelen med farmakologiska behandlingar är biverkningar. En vanlig biverkning av 

NSAID preparat är att de kan reta magsäckens slemhinna. Vissa personer kan vara 

allergiska mot NSAID preparat. De får inte heller användas i samband med 

antikoagulantia (D´Amico et al., 1998). Antidepressiva mediciner som amitriptyline 

(t.ex. Tryptizol och Saroten), används frekvent vid profylaktisk behandling av 

kronisk HST och har visat goda kliniska resultat (Bendtsen, Jensen & Olesen, 1996). 

Några biverkningar med dessa preparat kan vara somnolens, muntorrhet, viktuppgång 

och urinretention (D´Amico et al., 1998). Andra preparat som används vid profylaktisk 

behandling är SSRI (selective serotonin re-uptake inhibitors) t.ex. Fontex, 

muskelavslappnande t.ex. Paraflex och benzodiazepiner t.ex. Diazepam. Dessa kan 

ha olika biverkningar i form av oro, sömnsvårigheter, aptitlöshet, illamående, trötthet, 

yrsel och koncentrationssvårighet. När det gäller benzodiazepiner bör 

behandlingsperioden vara kort då det finns risk för beroendeframkallning (Jensen & 

Olesen, 2000). Långvarigt användande av analgetikapreparat bör undvikas då det kan 

leda till s.k. läkemedelsinducerad huvudvärk. Preparaten tappar sin verkan och kan 

istället ge upphov till huvudvärk. Patienten hamnar i en ond cirkel av 

analgetikamissbruk och huvudvärken blir konstant (Jensen & Olesen, 2000). 

 

Under senare år har andra behandlingsmetoder börjat användas i kombination med eller 

som alternativ till farmakologiska preparat t.ex. elektromyografi (EMG)-biofeedback, 

akupunktur, avspänning och kognitiv terapi (Bogaards & Ter Kuile, 1994; Rooimans, 

Hoogduin, Melis & Spierings, 1992). Icke farmakologiska akuta behandlingsmetoder 

skulle underlätta för de personer som av någon anledning inte kan medicineras, t.ex. 

gravida (Friedman, Nehrbauer & Larsen, 1999). 

 

I en litteraturstudie av Niklasson och Carlsson (2002) konstaterade man att det finns 

måttligt starka bevis för avslappning som behandlingsform för HST, men ingen skillnad 
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kunde ses mellan olika tekniker (EMG-biofeedback, progressiv avspänning och autogen 

träning).  

 

Bogaards och Ter Kuile (1994) visade i sin litteraturstudie lovande resultat för kognitiv 

terapi samt EMG-biofeedback och avspänning som behandling för HST. Inga slutsatser 

kunde dras angående kognitiv terapi pga. att behandlingen kombinerades med EMG-

biofeedback och avspänning eller båda delarna. 

 

Manias, Tagaris och Karageorgiou (2000) konstaterade med sin litteraturstudie att 

akupunktur visar lovande resultat vid behandling av HST. Den absoluta majoriteten av 

de analyserade studierna hade positiva resultat avseende akupunkturs effekt. 

Akupunktur fanns vara likvärdigt sjukgymnastisk behandling. En studie gjord av 

Melchart et al. (2002) bekräftade i en litteraturstudie dessa resultat men visade att 

massage/avspänning var mer effektivt än akupunktur. 

 

Vernon, McDermaid och Hagino (1999) visade liksom ovannämnda studier att 

akupunktur har en övervägande positiv effekt vid HST. Visst stöd fanns avseende spinal 

manipulation, elterapi och konventionell sjukgymnastik (TENS, värme, massage, 

ultraljud, träning, biofeedback, töjning, utbildning och kyla) som behandling vid HST. 

Vernon hade i en tidigare studie (1995) utvärderat effekten av manipulation vid HST. 

Han fann att behandlingen har en smärtlindrande effekt. En litteraturstudie gjord av 

Hurwitz, Aker, Adams, Meeker och Shekelle (1996) kom fram till liknande resultat. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa vilka behandlingsformer det finns som alternativ 

till farmakologiska behandlingar vid HST samt att kartlägga deras vetenskapliga 

evidens.  

Frågeställningar 

Forskningsfråga 1: Vilka behandlingsmetoder har studerats avseende smärtlindrande 

 effekt vid HST de senaste 10 åren?  

Forskningsfråga 2: Vilken evidensnivå och kvalitet har studierna? 

Forskningsfråga 3: Vilka behandlingsalternativ ger mest smärtlindring?  
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Förväntad betydelse 

Om HST skulle kunna lindras eller botas utan hjälp av dyra farmakologiska preparat, 

skulle stora vinster kunna göras på både samhälls- och individnivå. Det vore intressant 

att belysa andra behandlingsmetoder som finns med hopp om att kunna finna effektiva 

strategier för akut och långsiktig behandling av HST. Det är viktigt att de 

behandlingsstrategier som används har stöd i vetenskapen. 

 

Denna studie förväntas ge en sammanställning av de icke farmakologiska 

behandlingsmetoderna för HST och en kartläggning av den generella kvaliteten på 

studierna. Denna studie förväntas även belysa de områden där vidare forskning behövs 

samt att klargöra vad som krävs för att designa och utföra en studie som håller hög 

kvalitet och god vetenskaplig evidens.  

 

Metod 

Litteraturstudie där sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna 

Medline, PsycINFO, Cochrane, Spriline, PEDro och AMED. De sökord som användes i 

olika kombinationer var följande: tension-type headache, acupuncture, massage, 

biofeedback, TENS, botulinum, relaxation, behavioral, exercise, autogenic training, 

stretching, body awareness och treatment.  

Inklusionskriterier 

Engelsk- eller svenskspråkiga studier, publicerade från 1992 och framåt, som 

undersöker behandlingsmetoder för HST.  

Exklusionskriterier 

Studier vars syfte var att utvärdera endast peroral farmakologisk behandling. Studier där 

försökspersoner under 18 år ingår, med undantag av en studie som trots detta 

inkluderats pga. att endast två försökspersoner var under 18 år och att medelåldern var 

38,5 (Wylie, Jackson & Crawford, 1997). Artiklar som endast består av abstrakt eller 

brev har exkluderats. 
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Första sökningen gav 431 träffar och efter genomläsning av abstrakt beställdes 74 

artiklar (se tabell 1). Efter första granskningen exkluderades 28 artiklar. Det kvarstod 46 

artiklar för vidare granskning. I nästa granskning lästes artiklarna av författarna och 

ytterligare 16 artiklar exkluderades. Sammanlagt kvarstod 30 kliniska studier.  

 
Tabell 1 Utfall av sökning  

Databaser, sökord och limits 
 

Antal träffar 
 

Antal relevanta 

Medline 
Limits: All adult: 19+ years, English 
Publication date from 920101  

 

"tension-type headache" and acupuncture 8 7 
"tension-type headache" and massage 3 2 
"tension-type headache" and biofeedback 5 3 
"tension-type headache" and TENS 1 1 
"tension-type headache" and botulinum 6 5 
"tension-type headache" and relaxation 14 4 
"tension-type headache" and behavioural* 11 5 
"tension-type headache" and exercise 4 0 
"tension-type headache" and "autogenic training" 6 5 
"tension-type headache" and stretching 0 0 
"tension-type headache" and "body awareness" 0 0 
"tension-type headache" and treatment 136 7 
 
AMED  
No limits  

 

"tension-type headache" 26 9 
 
PEDro 
Limits: Publication date from 920101  

 

Headache 31 5 
 
Cochrane  
No limits  

 

Headache 84 0 
headache AND acupuncture 11 1 
 
Spriline  
No limits  

 

Headache 45 11 
 
PsycINFO  
Limits: Adulthood 
Publication date from 1992, English  

 

“tension-type headache” and treatment 40 9 

SUMMA 431 74 
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Bedömning av studier 

Forskningsfråga två analyserades enligt två olika utvärderingsmodeller. En av 

författarna bedömde studierna enligt nedannämnda SBU och en annan enligt NHMRC: 

1) Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), en modifierad version för 

att bedöma studiernas kvalitet.  

2) National Health and Medical Research Council´s (NHMRC) fastställda kriterier 

för bedömning av evidensnivå på gjorda studier. Studierna bedöms efter design 

där randomiserade-kontrollerade har högst evidensnivå och fallstudier har lägst.  

 

Definition av evidens: åskådlig, framställning, tydlig, skäl eller stöd för en uppfattning 

(National encyklopedin, 1991). 

Definition av kvalitet: god beskaffenhet, värde, egenskap (Fokus, 1979).  

SBU 

SBU är ett poängsystem där artiklarnas kvalitet bedöms utifrån studiers upplägg, t.ex. 

populationens storlek, homogenitet och beskrivning av randomisering och bortfall. 

Poängskalan går från 0-100 och ju närmare 100 desto högre kvalitet (SBU, 2000). För 

att anpassa poängsystemet till denna studies syfte har vissa punkter utelämnats pga. 

irrelevans. Frågor som uteslutits är: utstrålande besvär 1 p, spinal rörlighet 2 p, 

compliance 5 p och datapresentation och analys 10 p. Den maximala poängen blir då 82 

(bilaga 1).  

 NHMRC 

Studierna delas upp i fyra olika nivåer där 1 är högsta möjliga nivå och 4 är lägst.  

Nivå 1:  Bevis som framkommit efter noggrann granskning av alla relevanta 

randomiserade studier. 

Nivå 2:  Bevis som framkommit efter väl genomförd randomiserad studie.  

Nivå 3:1  Väldesignade pseudorandomiserade-kontrollerade studier (alternativ 

fördelning eller annan metod). 

Nivå 3:2:  Komparativa studier (inkluderar litteraturstudier gjorda på sådana studier) 

med jämförbar kontrollgrupp där fördelning inte är randomiserad. 

Cohortstudier och kontrollerade fallstudier.  
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Nivå 3:3:  Komparativa studier med retrospektiv kontrollgrupp med två eller flera 

interventioner eller studier utan samtidig kontrollgrupp. 

Nivå 4:  Fallstudier med pre- och postmätningar (NHMRC, 2000). 

 

Vid redovisning av resultat av forskningsfråga två och tre användes SBU:s kriterier för 

evidens av varje behandlingsmetod. För att tydliggöra för läsaren har termen 

evidensnivå använts konsekvent vid bedömning av studier. Termen evidens syftar på 

resultatet av granskning av olika behandlingsmetoder. 

SBU:s kriterier för evidens 

Stark evidens överensstämmande fynd i flera randomiserade-kontrollerade 

studier av hög kvalitet. 

Måttlig evidens överensstämmande fynd i en randomiserad-kontrollerad 

studie av hög kvalitet och en eller flera randomiserade-

kontrollerade studier av låg kvalitet eller överensstämmande 

fynd i flera studier av låg kvalitet. 

Begränsad evidens grundat på en randomiserad-kontrollerad studie (av hög eller 

låg kvalitet) eller motsägande fynd i flera studier. 

Ingen evidens inga randomiserade-kontrollerade studier eller andra typer av 

studier av tillfredsställande vetenskaplig kvalitet (SBU, 

2000). 

 

I sammanfattningen av enskilda studier har endast variablerna smärtlindring och 

minskning av huvudvärk redovisats. Eventuella övriga studerade variabler (t.ex. livsstil 

och psykisk hälsa) har utelämnats pga. irrelevans för denna studies syfte (Boline, 

Kassak, Bromfort, Nelson & Anderson 1995; Grazzi, D´Amico & Bussone, 1992; 

Grazzi & Bussone, 1993; Hammill, Cook & Rosecrance 1996; Karst et al., 2001; Peters, 

Turner & Blanchard 1999; Rollnik, Tanneberger, Schubert, Schneider & Dengler 2000; 

Rooimans et al., 1992; Schmitt, Slowey, Fravi, Weber & Burgunder 2001; Spinhoven, 

Linssen, Van Dyck & Zitman 1992; Tavola, Gala, Conte & Invernizzi 1992; Ter Kuile 

et al., 1994; Ter Kuile, Spinhoven, Linssen & Houwelingen, 1995; White et al., 2000; 

Zitman et al., 1992; Rokicki et al., 1997). Mätmetoden SF-36 har redovisats i de studier 

där den använts för utvärdering av smärta (Ahmed et al., 2000; Mannix et al., 1999). 
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Resultat 

 

Vilka behandlingsmetoder har studerats? 

Följande behandlingsmetoder har studerats de senaste 10 åren avseende smärtlindrande 

effekt vid HST: akupunktur, kognitiv terapi, avspänning och EMG-biofeedback, 

botulintoxin injektioner, manipulation, fysioterapi, PENS, cryoterapi, SI17 och ”dry-

needle”. 

Akupunktur 

I denna behandlingsgrupp ingår sex studier. Akupunktur är ursprungligen en kinesisk 

terapeutisk teknik som har använts i ca. 3000 år. I västvärlden har under de senaste 25 

åren olika specialister inom vården börjat intressera sig allt mer för akupunktur och flera 

olika forskningar har gjorts inom området (Manias, Tagaris & Karageorgiou, 2000). 

Effekten av akupunktur bygger på teorin om smärthämning på spinal nivå genom ”gate 

control”-mekanismen. Smärthämning sker genom frisättning av serotonin i den 

nedgående bana som utgår från hjärnstammen samt i ryggmärgens bakhorn. Precis som 

andra behandlingsmetoder har akupunktur visat sig ha en smärthämmande effekt av 

psykologisk karaktär och placeboeffekten anses vara på minst 30 % (Andersson & 

Bäckström, 1992). 

Kognitiv terapi 

I denna behandlingsgrupp ingår sex studier. Inom området kognitiv terapi ingår flera 

olika specifika behandlingar, t.ex. autogen träning, hypnos och stresshantering (Holroyd 

et al., 2001). 

 

Autogen träning är en avspänningsteknik som utvecklades i mitten av 50-talet av 

Schultz. Muskulär och mental avspänning lärs ut genom ett upprepande av vissa fraser 

som syftar till avspänning av olika delar av kroppen. Autogen träning består av sex 

övningar som ska läras in i en specifik ordningsföljd: 

1) tyngdkänsla i armen 

2) värmande känsla i armen 

3) lugna och jämna hjärtslag 
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4) fri andning 

5) värmande känsla och avslappning av bäckenet 

6) sval känsla över pannan 

Övningarna ska utföras flera gånger dagligen (Zitman, Van Dyck, Spinhoven & 

Linssen, 1992; Ter Kuile, Spinhoven, Linssen, Zitman, Van Dyck & Rooimans, 1994). 

 

Hypnosterapi har setts vara effektiv vid behandling av HST i tidskontrollerade studier 

(Rooimans, Melis, Hoogduin & Spierings, 1992). Det finns olika former av 

hypnosterapi och de har olika svårighetsgrad. Hypnos syftar till att i ett djupt avslappnat 

tillstånd förändra bilden av sin smärta. Det kan göras på olika nivåer, t.ex. som 

egenträning eller med terapeut (Rooimans et al., 1992; Zitman et al., 1992).  

Stresshantering 

I studien gjord av Holroyd et al. (2001) beskriver man ett stresshanteringsprogram 

bestående av främst hemträning baserat på avspänning och inlärande av kognitiva 

copingstrategier för prevention och hanterande av stress och huvudvärk. Programmet 

läggs upp i form av ett fåtal besök på klinik där en psykolog (eller annan terapeut) 

instruerar de olika övningarna. Följande träning sker hemma med hjälp av ett 

kassettband (Holroyd et al., 2001). 

 

Avspänning och Elektromyografi- biofeedback  

Sex studier inkluderades i denna behandlingsgrupp. Här ingår elektromyografi (EMG)- 

biofeedback, progressiv avspänning och guided imagery. 

 

EMG- biofeedback är en behandlingsmetod som syftar till att göra patienten 

uppmärksam på sin spänningsnivå och försöka hålla den låg. Apparaturen mäter 

muskelspänning via elektroder placerade över specifikt parti och den ger feedback till 

användaren genom att pipa när spänningsnivån i musklerna överstiger en viss nivå. 

Patienten blir således uppmärksam på sin spänningsnivå och har då möjlighet att 

påverka den. Målet är att få apparaten att vara tyst, då är tonusnivån i musklerna 

acceptabel (Arena, Bruno, Hannah & Meador, 1995). Denna behandlingsmetod har 

använts vid HST sedan början av 1970-talet. Vid behandling av HST är det oftast 
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perikraniella muskler som varit i fokus för behandling, men på senare tid har metoden 

även använts på cervikala muskler och m. trapezius (Rokicki, Holroyd, France, Lipchik, 

France & Kvaal, 1997). 

 

Progressiv avspänning är en metod som går ut på att spänna och slappna av i olika 

muskelgrupper för att uppleva skillnaden mellan spänt och avspänt tillstånd. Efter några 

övningstillfällen går man igenom färre och färre muskelgrupper och patienterna får lära 

sig anpassa denna avspänningsteknik i vardagliga situationer. Man kan använda sig av 

ett ord för att framkalla direkt avspänning när som helst (Arena et al., 1995). Tekniken 

bygger på en neuromuskulär teori som grundades av Jacobson, som ansåg att en person 

kunde nå både muskulär och mental avspänning genom denna teknik samt att avspända 

muskler på längre sikt även ger ett avspänt nervsystem (Niklasson & Carlsson, 2002). 

 

Guided Imagery (GI) är en teknik som syftar till att hjälpa patienterna att inombords 

frammana suggestiva behagliga bilder för att framkalla avspänning, koncentration och 

kroppsmedvetenhet. Genom att lyssna på ett kassettband med lugnande musik och med 

en berättare guidas lyssnaren genom rofyllda sinnesbilder. Det är en enkel teknik som 

kan användas i grupp eller på egen hand (Mannix, Chandurkar, Rybicki, Tusek & 

Solomon, 1999). 

Botulintoxin injektioner 

I denna behandlingsgrupp ingår fyra studier. Botulintoxin är ett gift som blockerar 

frisättningen av acetylkolin (Aquilonius & Fagius, 2000). Det har använts på patienter 

med spasmodisk torticollis och andra muskelspastiska tillstånd. Även vid smärtsamma 

spastiska problem har botulintoxin visat effekt (Rollnik, Tanneberger, Schubert, 

Schneider & Dengler, 2000). Vid HST har botulintoxin provats injiceras i trigger 

punkter (Porta, 2000) och i musklerna frontalis, temporalis, occipitalis och 

sternocleidomastoideus och har givit goda behandlingseffekter (Rollnik et al., 2000).  

Manipulation 

Två studier utvärderar manipulation. Denna behandlingsteknik är en tradition vars syfte 

är att minska smärta orsakad av rörelseinskränkning (Höök, 1997). Terapeuten utför en 
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ledmobilisering som görs under hög hastighet, litet rörelseutslag och med liten kraft 

(Bove & Nilsson, 1998) där patienten inte kan kontrollera rörelsen (Kaltenborn, 1988).  

Övriga fysioterapeutiska behandlingar  

Två studier ingår i denna grupp och i dessa innefattas följande behandlingsmetoder, 

ergonomi, massage, töjning, värme, styrketräning och konditionsträning (Hammill, 

Cook & Rosecrance, 1996; Peters, Turner & Blanchard, 1999).  

Ergonomi syftar till att anpassa arbetsplatsen till varje individ avseende arbetsställning, 

buller, belysning och ventilation ( Wallenius, 1991). 

 

Massage är en behandlingsform som syftar till smärtlindring, ökad blodcirkulation och 

lösgörande av muskelspasmer. Koncentrationen av beta-endorfiner i plasma har mätts 

före och efter massage och man har kunnat påvisa en ökning (Kaada & Torsteinbo, 

1989) 

 

Töjning sträcker ut muskler och används för att öka rörligheten och minska smärta och 

stelhet (Höök, 1997). 

 

Värme och kyla har en smärtlindrande effekt som kan bero på en direkt effekt på 

perifera nerver och receptorer. Den smärtkonkurrerande stimuleringen aktiverar ”gate-

control” mekanismen och påverkar frisättningen av endorfiner. Värme och kyla kan 

också lösa smärtsam muskelspasm som i sin tur kan ge smärtlindring (Carlsson, 1994). 

 

Styrketräning syftar till att öka styrkan i muskulatur och konditionsträning syftar till att 

öka den centrala och perifera cirkulationen. Många positiva effekter har setts vid fysisk 

aktivitet t.ex. minskad oro och depression, minskad stress och bättre sömn (Höök, 

1997).  

PENS 

En studie utvärderar percutan elektrisk nervstimulering (PENS) som är en form av 

elektroterapi. Det liknar elakupunktur i tillvägagångssättet. Nålarna sätts i mjukdelarna 

1-3 cm djupt och låga nivåer av elström appliceras, 15-30 Hz (Ahmed, White, Craig, 

Hamza, Ghoname & Gajraj, 2000). 
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Cryoterapi 

En studie har använt cryoterapi som innebär att metalltuber placeras posteriort, superiort 

i överkäken. Dessa hänger ihop med gummislangar och en pump driver iskallt vatten 

genom slangarna och metalltuberna. Anordningen kallas för intra-oral vasokonstriktion 

(IVC). Det är en ny metod som började testas efter att man fann ömhet och ökad 

temperatur maxillart hos patienter med akut HST och migrän. Syftet med behandlingen 

är att kunna lindra akut HST för patienter som inte kan ta farmakologiska preparat, t.ex. 

gravida (Friedman et al., 1999). 

”Dry-needle”- teknik/ intramuskulär stimulering 

En studie har utvärderat denna behandlingsform som går ut på att placera en eller flera 

nålar intramuskulärt i utvalda triggerpunkter. Nålarna får sitta kvar i ca en halvtimme 

innan de tas bort (Karakurum, Karaalin, Coskun, Dora, Ucler & Inan, 2001). 

SI17 Terapi 

Steroid (dexamethasone 2mg) injiceras i akupunkturpunkten SI17 (Tianrong). Denna 

punkt är belägen i främre delen av m. sternocleidomastoideus. Denna metod har bl.a. 

testats som smärtlindring vid akut HST (Xiaoshu et al., 2000). 

 

Vilken evidensnivå och kvalitet har studierna? 

Sjutton studier var randomiserade-kontrollerade och hade därmed evidensnivå 2. SBU 

poängen för dessa varierade mellan 57-29. Evidensnivå 3:1 hade SBU poäng mellan 38-

30, evidensnivå 3:2 varierade mellan 33-17, evidensnivå 3:3 varierade mellan 24-14 

samt evidensnivå 4 hade poäng mellan 13-10. Studierna redovisas i rangordning där ett 

samband kan ses mellan SBU och NHMRC avseende evidensnivå och kvalitet (se tabell 

2). 
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Tabell 2 Artiklar rangordnade enligt NHMRC och SBU 

Författare,  Behandling NHMRC SBU 

Holroyd et al., 2001 Antidepressiv medicin och stresshantering  2 57 

Boline et al., 1995 Manipulation vs amitriptyline  2 52 

Karst et al., 2000 Akupunktur 2 51 

Bove et al., 1998 Manipulation vs massage och laser 2 46 

Karakuum et al., 2001 Intramuskulär stimulering vs placebo  2 44 

Karst et al., 2001 Akupunktur vs placebo  2 44 

Schmitt et al., 2001 Botulintoxin typ A 2 44 

White et al., 1996 Akupunktur vs placebo 2 44 

White et al., 2000 Akupunktur vs placebo  2 44 

Tavola et al., 1992 Akupunktur vs placebo 2 42 

Rollnik et al., 2000 Botulintoxin typ A  2 40 

Ter Kuile et al., 1995 Självhypnos vs autogen träning  2 38 

Porta, 2000 Botulintoxin typ A vs steroid  2 36 

Rokicki et al., 1997 EMG-biofeedback/avspänning vs kontroll  2 33 

Ter Kuile et al., 1994 Självhypnos vs autogen träning och kontroll  2 30 

Wylie et al., 1997 Akupunktur vs massage/avspänning  2 30 

Arena et al., 1995 EMG-biofeedback vs progressiv avspänning 2 29 

Ahmed et al., 2000 PENS vs akupunktur 3:1 38 

Spinhoven et al., 1992 Autogen träning vs självhypnos        3:1 30 

Mannix et al., 1999 Avspänningsmetoden ”Guided Imagery” 3:2 33 

Zitman et al., 1992 Hypnos vs avspänning 3:2 32 

Grazzi et al., 1993 Biofeedback 3:2 23 

Xiaoshu et al., 2000 SI17-terapi (steroidinjektion)  3:2 18 

Richman et al., 1994 Avspänning vs EMG-biofeedback 3:2 17 

Grazzi et al., 1992 EMG-biofeedback 3:3 24 

Hammill et al., 1996 Sjukgymnastiska behandlingar  3:3 23 

Rooimans et al., 1992 Hypnos 3:3 14 

Friedman et al., 1999 Cryoterapi  4 13 

Schulte-Mattler et al., 1999 Botulintoxin 4 11 

Peters et al., 1999 Konditionsträning 4 10 
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Akupunktur 

Sex randomiserade-kontrollerade studier har utvärderat akupunktur som behandling vid 

HST. De har evidensnivå 2 och SBU-poäng mellan 51-30 vilket tyder på hög 

evidensnivå och kvalitet. Det finns stark evidens för att akupunktur har en kortsiktig 

smärtlindrande effekt men ingen skillnad mot placebo. Begränsad evidens föreligger för 

akupunkturs långsiktiga effekt (se tabell 3). 
 
Tabell 3 Studier med akupunktur som behandlingsmetod 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Karst, 
Rollnik, Fink, 
Reinhard & 
Piepenbrock, 
2000. 
 

Dubbelblind, placebo-kontrollerad studie 
som undersöker akupunktur på lokala och 
distala punkter (A) (n=21) gentemot 
placebo (B) (n=18) på patienter med 
kronisk HST (IHS). Variablerna som 
mättes var analgetika konsumtion, 
smärtintensitet, duration och 
trycksmärttröskeln. Mätmetoderna som 
användes var VAS1, algometer och 
huvudvärks (HV)-dagbok. Tio 
behandlingar gavs under fem veckor med 
uppföljning sex veckor efter avslutad 
behandling.  
 

Smärttröskeln ökade från 
baslinjen till efter avslutad 
behandling för A och B. 
 
VAS minskade signifikant 
för A och B och var 
kvarstående vid 
uppföljning efter sex 
veckor (p=0,001).  
 
Analgetika konsumtionen 
minskade under pågående 
behandling men ökade vid 
uppföljning för A och B.   
 

51 2 

Karst, 
Reinhard, 
Thum, 
Wiese, 
Rollnik & 
Fink, 2001. 

Randomiserad, placebo-kontrollerad studie 
som undersöker akupunkturs (A) (n=34) 
effekt mot placebo (B) (n=35) på episodisk 
och kronisk HST (IHS). Tio behandlingar 
gavs under två veckor.  
Variabler som mättes var HV-duration, 
intensitet, frekvens och analgetika 
konsumtion med mätmetoderna HV-
dagbok och VAS. Uppföljning skedde sex 
veckor respektive fem månader efter 
avslutad behandling. 
 

Signifikant minskning av 
smärta för A och B vid 
uppföljningarna. 
 
HV-frekvens och 
analgetika konsumtion 
minskade, ingen 
signifikant skillnad mellan 
A och B.  
 

44 2 

White, 
Eddleston, 
Hardie, 
Resch & 
Ernst, 1996.  

Randomiserad-kontrollerad pilotstudie 
som jämför akupunktur (A) (n=5) med 
placebo (B) (n=5) på personer med 
episodisk HST (IHS). Sex behandlingar 
gavs under sex veckor.  
Variablerna HV-intensitet och analgetika 
konsumtion utvärderades med VAS och 
HV-index2. Uppföljning skedde fyra 
veckor efter avslutad behandling. 
 

A hade signifikant minskat 
antal veckor med HV 
(p<0,05).  
 
Minskad analgetika 
konsumtion för A och B, 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
 
 

44 2 

                                                 
1 Visuell Analog Skala, för smärtskattning. 
2 HV-index= intensitet x duration x frekvens / 30 (räknas på en månad). 
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Tabell 3 Forts. 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

White, 
Resch, Chan, 
Norris, Modi, 
Patel & 
Ernst, 2000.  

Randomiserad-kontrollerad studie som 
utvärderar akupunktur (A) (n=25) 
gentemot placebo (B) (n=25) på patienter 
med episodisk HST (IHS). Behandling 
gavs under sex veckor. 
Variabler som mättes var HV-intensitet, 
duration, frekvens och analgetika 
konsumtion med hjälp av HV-dagbok och 
VAS. Uppföljning en och två månader 
efter avslutad behandling.  
 

Antal HV-dagar minskade 
signifikant för A och B 
(p<0,001). 
 
HV-intensitet och 
analgetika konsumtion 
minskade för A och B. 
 
 

44 2 

Tavola, Gala, 
Conte & 
Invernizzi, 
1992.  

Randomiserad-kontrollerad studie som 
undersöker effekten av akupunktur (A) 
(n=15) gentemot placebo (B) (n=15) på 
personer med HST. Åtta behandlingar 
gavs under åtta veckor.  
Variabler som mättes var HV-frekvens, 
duration, intensitet och analgetika 
konsumtion med hjälp av HV-dagbok och 
HV-index. Uppföljning skedde efter sex 
och tolv månader. 
 

HV-index minskade för A 
och B, ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna.  
 
Analgetika konsumtion 
minskade signifikant för A 
och B över tid. 

42 2 

Wylie, 
Jackson & 
Crawford, 
1997.  

Randomiserad-kontrollerad studie som 
jämför effekten av akupunktur (A) (n=22) 
med massage/avslappning (B) (n=18) på 
patienter med migrän (resultat redovisas 
inte) och kronisk HST (IHS).  
Variabler som mättes var smärta, HV-
duration, frekvens och intensitet med 
mätmetoderna PTI3 och HV-dagbok. 
Behandling gavs vid sex tillfällen och 
mätning gjordes före och efter behandling. 
 

Signifikant förbättring 
avseende PTI och HV-
index för A och B 
(p=0,0001), något bättre 
för B. 
 

30 2 

 

Kognitiv terapi 

Sex studier varav tre är randomiserade-kontrollerade har utvärderat effekten av olika 

kognitiva terapiformer på patienter med kronisk HST (en studie har inte specificerat typ 

av HST). Tre studier med evidensnivå 2 har SBU-poäng mellan 57-30. Övriga studier 

varierar i evidensnivå mellan 3:1 och 3:3 och SBU-poäng 32-14. Studiernas resultat 

visar måttlig evidens för att kognitiv terapi har en långsiktig smärtlindrande effekt på 

                                                 
3 Pain total index= antal HV-timmar i månad x intensitet. 
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kronisk HST. Det finns begränsad evidens för att stresshantering i kombination med 

antidepressiv medicin har en smärtlindrande effekt (se tabell 4). 

 
Tabell 4 Studier med kognitiv terapi som behandlingsmetod 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Holroyd, 
O`Donnell, 
Stensland, 
Lipchik, 
Cordingley & 
Carlson, 
2001.  

Randomiserad-kontrollerad studie som 
jämför effekten av antidepressiv medicin 
(A) (n=53), placebo (B) (n=48), en 
kombination av stresshantering + 
antidepressiv medicin (A1) (n=53), och 
stresshantering + placebo (B1) (n=49) på 
personer med kronisk HST (IHS). 
Variabler som mättes var HV-duration, 
intensitet, antal HV-dagar/månad och 
analgetika konsumtion med hjälp av HV-
dagbok och HV-index. Behandling pågick 
i två månader med uppföljning en och sex 
månader efter avslutad behandling. 
 

1 månad 
HV-index visade störst 
förbättringar för A. 
 
6 månader 
A, A1 och B1 visar 
signifikanta förbättringar 
jämfört med B i HV 
aktivitet. 
A1 visar signifikanta 
förbättringar avseende HV-
index jämfört med 
A (p=0,006) 
B1 (p=0,003) 
B (p=0,001) 
 

57 2 

Ter Kuile, 
Spinhoven, 
Linssen & 
Houwelingen
, 1995. 

Randomiserad-kontrollerad studie jämför 
kognitiv självhypnos (A) (n=75) med 
autogen träning (B) (n= 68) på personer 
med kronisk HST. Individuell behandling 
under sju veckor och hemövningar två 
gånger dagligen. 
Variabel som mättes var smärta med HV-
index. Utvärdering gjordes direkt efter 
avslutad behandling och efter sex 
månader. 
  

A och B upplevde 
smärtminskning. 

38 2 

Ter Kuile, 
Spinhoven, 
Linssen, 
Zitman, Van 
Dyck & 
Rooijmans, 
1994. 

Studien jämför effekten av självhypnos 
(A) (n=52) och autogen träning (B) (n=48) 
med en kontrollgrupp (C) (n=57) på 
patienter med kronisk HST. 
Försökspersonerna rekryterades på olika 
sätt för att se om det hade någon inverkan 
på behandlingsresultatet: 1) patienter från 
neurologisk klinik, 2) genom annonser i 
dagstidningar, 3) studenter rekryterade 
från annonser i studenttidningar.  
Variabler som mättes var HV-frekvens, 
duration, intensitet och analgetika 
konsumtion med HV-dagbok.  
Behandlingen pågick i sju veckor med 
uppföljning efter två, fyra och sex 
månader.  
  

Ingen skillnad mellan 
behandlingsresultat och 
rekryteringssätt. 
 
Signifikant förbättring vid 
uppföljningen avseende 
HV-index (p=0,000) för A 
och B. 
 
Långsiktig signifikant 
reducering i analgetika 
konsumtion för A och B 
(p=0,0013). 

30 2 
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Tabell 4 Forts. 
Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Spinhoven, 
Linssen, Van 
Dyck & 
Zitman, 
1992.  

Studien jämför autogen träning (A) (n=23) 
och självhypnos (B) (n=23) på patienter 
med kronisk HST. Behandling pågick 
under åtta veckor. 
Variabler som mättes var smärta, HV-
intensitet och analgetika konsumtion, med 
hjälp av HV-dagbok och GPR4. 
Uppföljning gjordes sex månader efter 
avslutad behandling. 

Ingen signifikant skillnad 
vad gäller smärta (GPR) 
mellan A och B. 
 
Smärtan minskade 
signifikant från baslinje till 
uppföljningen för A och B 
sammanslaget (p<0,001). 
Även signifikanta 
förbättringar sågs från 
avslutad behandling till 
uppföljningen (p<0,05). 
 
Man ser en minskning i 
HV- index i A och B.  
 

30 3:1 

Zitman, Van 
Dyck, 
Spinhoven & 
Linssen, 
1992.  

Studien jämför effekten av hypnos (A) 
(n=27) och avslappning (B) (n=28) på 
personer med HST. Senare jämfördes A 
och B med ytterligare en grupp (C) (n=24) 
som bestod av samma hypnosterapi som A 
fast den presenterades till patienterna som 
en mer omfattande hypnos. Träningen 
pågick i åtta veckor. Variabler som mättes 
var smärtintensitet och analgetika 
konsumtion med HV-dagbok. Uppföljning 
efter sex månader. 

Sänkt HV-index var 
statistiskt signifikant 
(p=0,001), ingen skillnad 
mellan A, B och C efter 
avslutad behandling. C 
fortsatte att minska vid 
uppföljningen medan A 
och B ökade. 
 
A, B och C sammanslaget 
redogjorde för signifikant 
minskning av analgetika 
konsumtion (M= 15 %) vid 
uppföljningen. 
 

32 3:2 

Rooimans, 
Melis, 
Hoogduin & 
Spierings, 
1992.  

Studien utvärderar effekten av hypnos. 
Tjugofyra patienter med kronisk HST 
(IHS) ingick. Behandlingen pågick under 
fyra veckor med en behandling per vecka 
+ daglig hemträning.  
Variabler som mättes var HV-frekvens, 
intensitet och duration med hjälp av HV-
dagbok. 
Uppföljning efter fyra veckor. 
 

Uppföljning 
Statistiskt signifikant 
reduktion av frekvens 
(p<0,05), intensitet 
(p<0,01) och duration 
(p<0,001) i jämförelse med 
baslinje. 
 
 

14 3:3 

 

                                                 
4 Global Pain Rating= en metod för skattning av smärta. 
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Avspänning och EMG- biofeedback 

Sex artiklar har utvärderat EMG- biofeedback och avspänning varav två var 

randomiserade-kontrollerade. Dessa två har evidensnivå 2 med SBU-poäng mellan 33 –

29. Övriga studier har evidensnivå 3:2 och 3:3 och SBU-poäng mellan 33-17. Måttlig 

evidens finns för smärtlindrande effekt efter fyra till nio veckors behandling. Inga 

kontrollerade uppföljningar har gjorts och inga slutsatser kan dras angående långsiktiga 

effekter. Det finns begränsad evidens för en korrelation mellan huvudvärk och 

muskelaktivitet (se tabell 5).  

 
Tabell 5 Studier med avspänning och EMG- biofeedback som behandlingsmetod 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Rokicki, 
Holroyd, 
France, 
Lipchik, 
France & 
Kvaal, 1997.  

Studien utvärderar effekten av 
biofeedback/avspänning (A) (n=30) 
gentemot en kontrollgrupp (B) (n=14) på 
patienter med kronisk HST (IHS). Sex 
behandlingar gavs under tre veckor. 
Variabler som mättes var HV-aktivitet, 
antal HV-fria dagar, analgetika 
konsumtion och muskelaktivitet med hjälp 
av HV-dagbok. Mätningar utfördes före 
och efter behandling. 

A visade större signifikant 
minskad HV-aktivitet och  
antal HV-fria dagar 
(p<0,05), och minskning 
av analgetika konsumtion 
(p=0,055).  
 
EMG visade minskad nivå 
av muskelaktivitet i m. 
frontalis och m. trapezius, 
bilateralt, för A. 
Ingen korrelation mellan 
minskad HV-aktivitet och 
förändrat EMG.  
 

33 2 

Arena, 
Bruno, 
Hannah, 
Meador., 
1995.  

Randomiserad studie som jämför EMG 
biofeedback på m. frontalis (A) (n=9) och 
m. trapezius (B) (n=10) gentemot 
progressiv avspänning (C) (n=8) på 
patienter med kronisk HST. A och B fick 
tolv behandlingar under sex till nio veckor 
och C sju behandlingar under åtta veckor.  
Variabler som mättes var HV-aktivitet 
med hjälp av HV-dagbok. 
 

B fick statistiskt 
signifikant förbättrat HV-
index i jämförelse med C 
(p=0,035). 
 
B upplevde signifikant 
förbättring av HV jämfört 
med A (p=0,023) och C 
(p=0,007). 
 

29 2 
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Tabell 5 Forts. 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Mannix, 
Chandurkar, 
Rybicki, 
Tusek & 
Solomon, 
1999.  

Studien granskar effekten av 
avspänningsmetoden ”Guided Imagery” I 
studien ingick 260 personer med kronisk 
HST med eller utan inslag av migrän 
(IHS). Alla patienter (A+B) fick 
individuell behandling men  grupp A 
(n=129) fick även avspänning, genom att 
lyssna på ett band 20 min dagligen under 
fyra veckor.  
Variabel som mättes var HV-aktivitet och 
livskvalitet och HV-relaterad oförmåga till 
aktivitet med SF-365 och HDI6. 
Utvärdering skedde efter avslutad 
behandling. 
 

A-gruppen fick signifikant 
minskad HV (p=0,004). 
Även signifikant 
förbättringar i fysisk 
funktion, vitalitet, smärta, 
psykisk hälsa och 
känslomässigt (SF-36). 
 
HDI förbättrades 
signifikant för både A och 
B.  

33 3:2 

Grazzi & 
Bussone, 
1993.  

Studien undersöker om biofeedback har 
någon effekt på episodisk HST (A) (n=14) 
och migrän (B) (n=26). Patienterna fick 
sexton behandlingar under åtta veckor.  
Variabler som mättes var muskelspänning 
och smärta med HV-dagbok. Uppföljning 
en, tre, sex och tolv månader efter avslutad 
behandling. 

Smärtan minskade för A 
och B, dock mer för B. 
Fortsatt minskning vid 12 
månaders uppföljning för 
A och B. 
 
Muskelspänningen i A 
minskade under de första 
sex månaderna för att 
sedan öka igen. 
 

23 3:2 

Richman & 
Haas, 1994.  

Studien undersöker sambandet mellan 
muskelspänning och kronisk HST (IHS) 
genom att bestämma effekten på HV av 
två timmars dokumenterad avspänning av 
m. frontalis och m. trapezius. Två timmars 
biofeedback applicerades på 
behandlingsgruppen (A) (n=14) och 
värden jämfördes med en frisk 
kontrollgrupp (B) (n=21). Variabler som 
mättes var smärta och avspänning med 
mätmetoderna EMG och skattning av HV. 
Mätningar gjordes före och efter 
behandling.  
 

Två timmars avslappning 
hade ingen effekt på 
smärtan.  

17 3:2 

                                                 
5 Frågeformulär som mäter olika aspekter på livskvalitet. (Ware, JE., Snow, KK., Kosinski, M. & 
Gandek, B., 1993) 
 
6 Headache Disability Inventory= HV- relaterad oförmåga till aktivitet. 
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Tabell 5 Forts. 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Grazzi, 
D`Amico & 
Bussone, 
1992.  

En pilot studie som utvärderar effekten av 
biofeedback vid episodisk HST (IHS). 
Nitton patienter inkluderades och 
behandlingen pågick åtta veckor. 
Variabler som mättes var muskelspänning 
och smärta med HV-dagbok och PTI. 
Uppföljning skedde en, tre, sex och tolv 
månader efter avslutad behandling. 

Smärtan minskade hos de 
flesta patienter efter 
avslutad behandling med 
ytterligare förbättringar 
fram till sista 
uppföljningen. 
 
Muskelaktiviteten 
minskade signifikant från 
baslinje till avslutad 
behandling (p=0,002). 
Ingen ytterligare 
signifikant minskning vid 
sista uppföljningen.  
 

24 3:3 

 

Botulintoxin injektioner 

Fyra studier utvärderar botulintoxin som behandling vid HST varav tre är 

randomiserade-kontrollerade studier. Dessa tre med evidensnivå 2 har SBU-poäng 

mellan 44-36. Stark evidens finns för att botulintoxin har en smärtlindrande effekt men 

inte överlägset placebo. Begränsad evidens föreligger för att botulintoxin har bättre 

långsiktig effekt än steroid (se tabell 6).  
 
Tabell 6 Studier med botulintoxin injektioner som behandlingsmetod  

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Schmitt, 
Slowey, 
Fravi, Weber 
& Burgunder, 
2001.  

Randomiserad, dubbelblind, placebo-
kontrollerad studie som undersöker 
botulintoxin typ A (A) (n=30) med 
placebo (B) (n=30) på personer med 
kronisk HST (IHS). 
Variabler som mättes var HV duration, 
intensitet, frekvens och analgetika 
konsumtion med hjälp av HV-dagbok och 
VAS. Uppföljning skedde fyra och åtta 
veckor efter avslutad behandling. 
 

Ingen signifikant skillnad 
mellan A och B gällande 
fysisk smärta.  
 
Ingen signifikant 
minskning i analgetika 
konsumtion för A eller B.  

44 2 
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Tabell 6 Forts. 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Rollnik; 
Tanneberger, 
Schubert, 
Schneider & 
Dengler, 
2000.  

Dubbelblind, placebo-kontrollerad studie 
som undersöker effekten av botulintoxin 
typ A (A) (n=11) på personer med 
episodisk och kronisk HST (IHS) 
gentemot placebo (B) (n=10).  
Variabler som mättes var HV-intensitet, 
analgetika konsumtion, tryckkänslighet, 
och muskelspänning med HV-dagbok, 
VAS och TTS7. Uppföljning gjordes fyra, 
åtta och tolv veckor efter avslutad 
behandling.  
 

VAS minskade i A och B 
under studietiden, dock 
ingen differens mellan 
grupperna.  
 
TTS, HV-frekvens och 
analgetika konsumtion 
minskade, ingen 
signifikant skillnad mellan 
A och B.  
 

40 2 

Porta, 2000.  Randomiserad studie jämför botulintoxin 
typ A (A) (n=10) med steroid (B) (n=10) 
på personer med kronisk och episodisk 
HST.  
Variabel som mättes var smärta med VAS. 
Uppföljning gjordes en och två månader 
efter injektion. 
  

1 månad 
Både A och B fick 
minskad smärta, ingen 
skillnad mellan grupperna.  
 
1 månad 
Hög signifikant skillnad i 
smärtintensitet till fördel 
för A (p=0,0003). 

36 2 

Schulte-
Mattler, 
Wieser & 
Zierz, 1999. 

Pilotstudie som undersöker botulintoxin på 
tre patienter med episodisk HST och sex 
med kronisk HST (IHS).  
Variabler som mättes var HV-intensitet, 
frekvens och duration med HV-dagbok. 
Uppföljning skedde fyra veckor efter 
behandling.  

HV-frekvens minskade, 
dock ej signifikant. 
 
HV-duration och intensitet 
minskade signifikant 
(p=0,039). 

11 4 

 

Manipulation 

Två randomiserade-kontrollerade studier, med evidensnivå 2 och SBU-poäng 52 och 

46, visar måttlig evidens för kortvarig smärtlindrande effekt vid HST (se tabell 7).  
 
Tabell 7 Studier med manipulation som behandlingsmetod  

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Boline, 
Kassak, 
Bronfort, 
Nelson & 
Anderson, 
1995.  

Randomiserad-kontrollerad studie jämför 
spinal manipulation (A) (n=70) och 
amitriptypline (B) (n=56) på personer med 
kronisk HST (IHS). Tolv behandlingar 
under sex veckor för A, B medicinerades. 
Variabler som mättes var HV-intensitet, 
frekvens och analgetika konsumtion med 
HV-dagbok.  
Uppföljning gjordes efter fyra veckor. 

Både A och B förbättrades 
under behandlingen. 
Vid en månads uppföljning 
var skillnaden mellan A 
och B statistiskt signifikant 
gällande intensitet, 
frekvens och analgetika 
konsumtion till fördel för 
A (p< 0,005).  

52 2 

                                                 
7 Total Tenderness Score= mäter muskelömhet (Jensen, R., Rasmussen, BK:, Pedersen, B., Lous, I. & 
Olesen, J., 1992). 
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Tabell 7 Forts. 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Bove & 
Nilsson, 
1998.  

Randomiserad-kontrollerad studie som 
utvärderar effekten av manipulation på 
episodisk HST (IHS). 
Undersökningsgruppen (A) (n=38) 
behandlades med mjukdelsbehandling och 
manipulation. Kontrollgruppen (B) (n= 37) 
behandlades med mjukdelsbehandling och 
laser. Både A och B fick åtta behandlingar 
under fyra veckor.  
Variabler som mättes var HV timmar/dag, 
intensitet och analgetika konsumtion med 
hjälp av HV-dagbok. 
  

Både A och B förbättrades, 
inga signifikanta skillnader 
mellan A och B avseende 
någon av variablerna. 
 
Antal HV-timmar/dag och 
analgetika konsumtion 
hade minskat för både A 
och B. 

46 2 

 

Övriga fysioterapeutiska behandlingar (ergonomi, massage, töjning, värme, styrke- och 

konditionsträning) 

Två studier utvärderar effekten av olika fysioterapeutiska behandlingar. Dessa studier 

har evidensnivå 3:3 och 4 och SBU-poäng 23 respektive 10. En studie med låg kvalitet 

visar långsiktig smärtlindrande effekt men ingen evidens föreligger som styrker detta 

(se tabell 8).  

 
Tabell 8 Studier med övriga fysioterapeutiska behandlingsmetoder  

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Hammill, 
Cook & 
Rosecrance, 
1996.  

Studien utvärderar effekten av 
sjukgymnastiska behandlingar (ergonomi, 
styrketräning av cervikala muskler, 
massage och töjning) på patienter med 
HST (n=20) (IHS). Sex behandlingar gavs 
under sex veckor.  
Variabler som mättes var HV-frekvens, 
duration och intensitet. Mätmetoder som 
användes var HV-dagbok och VAS. 
Uppföljning gjordes 12 månader efter 
avslutad behandling.  

Patienternas muntliga 
redogörelse visade en 
signifikant 
behandlingseffekt 
avseende intensitet och 
duration (P< 0,001). 
Vid uppföljningen 
kvarstod effekten endast 
för minskning av intensitet 
(P< 0,001). 
 
Ingen förbättring kunde ses 
med dagboken. 
 
Huvudvärksfrekvens i både 
skriftlig och muntlig 
rapport visade en 
signifikant 
behandlingseffekt (P< 
0,001) som kvarstod vid 
uppföljningen. 
 

23 3:3 
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Tabell 8 Forts. 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Peters, 
Turner & 
Blanchard, 
1999.  

En pilotstudie som testar effekten av 
konditionsträning på sju kvinnor med 
kronisk HST eller blandning mellan HST 
och migrän. Träningen pågick under sex 
veckor. 
Variabler som mättes var HV-aktivitet, 
och analgetika konsumtion med hjälp av 
HV-dagbok. 
 

Signifikant minskning av 
analgetika konsumtion, 
depression, och oro 
(p=0,05). 
 
Ingen större förändring i 
HV-aktivitet.  
 

10 4 

 

Övriga behandlingar 

En studie som utvärderar behandling med PENS visar reducering av smärta, men ingen 

evidens styrker detta. En annan studie som utvärderar cryoterapi som akut behandling 

vid HST visade positiva effekter, dock finns ingen evidens som styrker detta. En 

randomiserad-kontrollerad studie utvärderar effekten av intramuskulär stimulering 

(”dry-needle”) på personer med HST. Denna studie har evidensnivå 2 och 44 SBU-

poäng. Begränsad evidens tyder på minskad huvudvärk, minskad ömhet över 

triggerpunkter och ökad nackrörlighet jämfört med placebo (subkutan nålplacering). En 

studie visar att SI17-terapi inte har någon effekt på HST. Ingen evidens styrker dock 

detta negativa resultat (se tabell 9).  

 
Tabell 9 Studier med övriga behandlingsmetoder 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Ahmed, 
White, Craig, 
Hamza, 
Ghoname & 
Gajraj, 2000.  

Studien utvärderar den kortvariga effekten 
av PENS (A) på personer med migrän 
(n=12), kronisk HST (n=13) och 
posttraumatisk HV (n=5) (IHS). PENS och 
akupunktur gavs vid två olika tillfällen. 
Sex behandlingar gavs under tre veckor i 
två omgångar med en veckas uppehåll.  
Variabler som mättes var smärta, fysisk 
aktivitet, sömn och analgetika konsumtion 
med mätmetoderna SF-36 och dagbok. 
 

Signifikant effekt avseende 
reducerad smärta, ökad 
fysisk aktivitet och 
förbättrad sömnkvalitet 
(p= < 0,05) i grupp A i 
jämförelse med baslinjen 
och B. Ingen skillnad 
mellan de olika typerna av 
HV.  
 
Analgetika konsumtion 
minskade för båda 
grupperna, något mer i A.  
 

38 3:1 
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Tabell 9 Forts. 

Författare 
Tidskrift 

Sammanfattning Resultat SBU NHMRC
 

Friedman, 
Nehrbauer & 
Larsen, 1999.  

En pilotstudie som provar cryoterapi på 25 
patienter med HST (n=6) och migrän 
(n=19) (IHS). 
Kylan applicerades i munhålan superiort 
och posteriort i övre käken i 40 min.  
Variabler som mättes var smärta och 
illamående direkt efter behandling och 
efter 24 h. 
  

Smärtan minskade i båda 
grupperna direkt efter 
behandling.  
 
Efter 24 timmar fortsatt 
minskning av smärta. 

13 4 

Karakurum, 
Karaalin, 
Coskun, 
Dora, Ucler 
& Inan, 2001.  

Placebo kontrollerad-randomiserad 
dubbelblind studie som undersöker 
intramuskulär stimulering (A) (n=15) 
gentemot placebo (B) (n=15) på patienter 
med kronisk och episodisk HST. 
Behandlingen pågick under fyra veckor 
och utvärderades efter avslutad 
behandling. 
Variabler som mättes var smärta, ömhet 
över triggerpunkter, rörlighet i nacken, 
HV-intensitet, duration och frekvens. 
Mätmetoder som användes var HV-
dagbok, palpation, HV-index och mätning 
av rörelseomfång. 
 

Signifikant förbättring i 
HV-index för A och B 
(p<0,05).  
 
Ömhet över triggerpunkter 
signifikant förbättrad i A 
(p<0,001). 
 
Nackrörlighet ökade 
signifikant för A 
(p<0,005). 

44 2 

Xiaoshu, 
Yongchang, 
Shumei, 
Peigen, 
Weiping, 
Fengying & 
Jiexiao, 2000. 
 

Studien utvärderar effekten av SI17-terapi 
(steroidinjektion) på patienter med 
vaskulär HV eller HST (n=27).  
Variabler som mättes var mängd 
pancreatic polypeptide (PP) i blodet och 
smärtlindring. Patienterna fick en 
behandling och testades fyra dagar efter. 

Ingen effekt på HST. 18 3:2 

 

 

Vilka behandlingsalternativ ger mest smärtlindring? 

Akupunktur och botulintoxin är de behandlingsmetoder, av de som analyserats, som har 

starkast vetenskapligt stöd avseende kortsiktig smärtlindrande effekt vid behandling av 

HST. Kognitiv terapi, manipulation, avspänning och EMG-biofeedback har också stöd i 

vetenskapen avseende smärtlindrande effekt vid HST. På kronisk HST har kognitiv 

terapi långsiktigt visat positiva behandlingsresultat. 
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Diskussion 

Vilka behandlingsmetoder har studerats? 

Det finns ett antal behandlingsmetoder som alternativ till farmakologisk behandling 

avseende smärtlindrande effekt vid HST. Vi har kunnat se stor variation på hur mycket 

det är forskat inom de olika behandlingsområdena och studiernas kvalitet och evidens. 

Vissa behandlingsmetoder är allmänt vedertagna kliniskt och har således studerats mer 

medan andra är små studier på ej beprövade behandlingsmetoder vid HST. Botulintoxin 

är ett exempel på detta då det slumpmässigt sågs förbättringar av HST, som en bieffekt 

hos kvinnor som behandlats för rynkor (Carruthers, Langtry, Carruthers & Robinson, 

1999). 

 

De som har studerats mest är akupunktur, avspänning och EMG-biofeedback och 

kognitiv terapi. Med tanke på de olika teorierna om bakomliggande orsaker till 

uppkomsten av HST syftar även de olika behandlingarna till att åstadkomma 

smärtlindring på olika sätt. Akupunktur syftar till central smärthämning, EMG-

biofeedback, avspänning och botulintoxin syftar till muskelavslappning, manipulation 

syftar till att öka rörlighet, cryoterapi vill åstadkomma en temperatursänkning och 

kognitiv terapi syftar till att förändra upplevelsen av smärta (Andersson & Bäckström, 

1992; Arena et al., 1995; Aquilonius & Fagius, 2000; Höök, 1997; Friedman et al., 

1999; Zitman et al., 1992; Ter Kuile et al., 1994). 

 

Vilken evidensnivå och kvalitet har studierna? 

Studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes enligt två modeller. SBU bedömer alla 

aspekter och helheten i en studie och NHMRC inriktar sig mer på studiernas design       

(SBU, 2000; NHMRC, 2000). Vårt syfte med att dessa modeller valdes var att vi ville 

bekräfta tillförlitlighet av utvärderingsmodellerna samt minska risken för felbedömning. 

Vi kom fram till att de sammanfaller bra med vissa undantag där vissa studier hade hög 

evidensnivå men låg kvalitet. Detta beroende på att de t.ex. inte redovisade bortfall och 

dess orsaker, hade små studiegrupper, saknade beskrivning av randomisering, inte 

redovisade blindning och inte heller utvärderade det, saknade långsiktig uppföljning 

eller att de saknade en oberoende utvärderare av data. De studier som däremot hade låg 
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evidensnivå men hög kvalitet redovisade ovannämnda data men var inte randomiserade-

kontrollerade. Den studie som graderades högst avseende kvalitet hade 57 poäng utav 

82 vilket trots allt är en låg poängsättning på en väl genomförd studie. Anledning till 

detta var att populationen var för liten (<100 deltagare i minsta gruppen) och att den 

saknade en väl beskriven randomisering.  

 

Vi tycker att det var en fördel att använda sig av dessa två utvärderingsmodeller vid vår 

litteraturstudie. Detta tycker vi pga. att det minskar risken för felbedömning av 

studierna och de täcker olika aspekter vilket gör att man även får en bättre 

helhetsbedömning. För att utesluta påverkan av varandras bedömningar borde vi haft en 

oberoende utvärderare. För en ännu mer konsekvent bedömning kunde vi gjort en 

förstudie för att träna metoderna.  

 

Akupunktur är en behandlingsmetod som har utvärderats i många bra studier, möjligtvis 

pga. att metoden går att placebokontrollera och att det är en behandling som använts 

länge. Däremot varierade behandlingsfrekvens och uppföljning mycket mellan studierna 

och därför kan det vara svårt att dra några riktiga slutsatser om långsiktiga 

behandlingseffekter (Karst et al., 2000; Karst et al., 2001; Tavola et al., 1992; White et 

al., 1996; White et al., 2000; Wylie et al., 1997). En annan behandlingsmetod som visat 

positiva resultat är botulintoxin som också är en ”nålbehandling”. Den har bättre 

smärtlindrande effekt än steroider men är liksom akupunktur lika bra som placebo 

(Rollnik et al., 2000; Schmitt et al., 2001; Schulte-Mattler et al., 1999). Steroidinjektion 

kan således inte rekommenderas som behandling vid HST (Porta, 2000). Detta kan 

eventuellt styrkas av studien som utvärderar SI17 men evidens saknas för att kunna dra 

några slutsatser (Xiaoshu et al., 2000). Nålbehandling, förutom steroidinjektion, anser vi 

generellt verkar ge en positiv behandlingseffekt avseende smärtlindring. Tänkbara 

orsaker tror vi kan vara att en inflammatorisk process initieras vid subkutan penetrering, 

vilket skulle öka cirkulationen i det affekterade området, eller så kan det bero på 

patientens förväntningar på behandlingen.  

 

Vi skulle vilja rekommendera att tänka på följande inför planerandet av en studie: att 

tydligt beskriva inklusions- och exklusionskriterier för att få en homogen 
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studiepopulation, att använda adekvat randomisering och att beskriva denna för att 

uppnå likvärdiga studiegrupper, redovisa bortfall och dess orsaker, använda stora 

studiegrupper (minst 50 försökspersoner i minsta gruppen), beskriva behandling, 

använda adekvat kontrollgrupp eller placebo, försöka någon form av blindning och 

utvärdera detta. Till sist vill vi påpeka att det är viktigt att göra en långsiktig 

uppföljning, minst sex månader efter avslutad behandling. Om en studie berör ämnet 

huvudvärk bör man använda sig av IHS kriterier för aktuell huvudvärk för att kunna 

jämföra olika studiers resultat. 

 

Vilka behandlingsalternativ ger mest smärtlindring? 

Några av de behandlingar som beskrivits har visat sig vara lika effektiva som placebo 

(Karst et al., 2000; Karst et al., 2001; White et al., 2000; Tavola et al., 1992; Schmitt et 

al., 2001; Rollnik, 2000; Karakurum et al., 2001). Tidigare ville man utesluta denna 

effekt men på senare år har placebon börjat accepteras som något positivt men idag är 

det inte känt vad som ger dessa ospecifika behandlingseffekter (Szybek, 1994). Vi kan 

bara spekulera om det kan bero på patientens egen tro på en specifik behandling, 

terapeutens tro, tilliten till terapeuten eller själva omhändertagandet. 

 

Resultatet i denna studie visar att det inte föreligger några bevis för samband mellan 

muskelspänning och HST trots att vissa studier pekar på det (Grazzi & Bussone, 1993; 

Grazzi et al., 1992). I en av de studier vi granskade kunde man se en minskad 

huvudvärk och muskelaktivitet men ingen korrelation mellan dessa två variabler 

(Rokicki et al., 1997). Om så är fallet: är det den ökade muskelspänningen som gör att 

patienten får huvudvärk eller är det huvudvärken som gör att patienten får ökad 

muskelspänning? Mer forskning behövs för att belysa sambandet. I en studie av 

Richman och Haas (1994) gavs två timmars behandling med avspänning och EMG-

biofeedback vilket inte verkar ge någon smärtlindring. Däremot vid längre 

behandlingsperioder är effekten mer lovande (Grazzi & Bussone, 1993; Grazzi et al., 

1992). Uppföljning behövs för att avgöra om effekten är kvarstående. EMG-

biofeedback vid episodisk HST verkar ge minskad smärta och ökat psykiskt 

välbefinnande på lång sikt, dock saknar studierna kontrollgrupper vilket gör att 

tidseffekten inte kan uteslutas (Mannix et al., 1999). 
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Behandlingsmetoden kognitiv terapi visar lovande resultat vid behandling av kronisk 

HST (Holroyd et al., 2001; Rooimans et al., 1992; Spinhoven et al., 1992; Ter Kuile et 

al., 1995; Ter Kuile et al., 1994). Litteraturstudien av Boogards och Ter Kuile (1994) 

styrker våra resultat. En tänkbar orsak kan vara att behandlingen syftar till en förändrad 

inställning vilket i sig kanske är den bästa strategin när det gäller behandling av kronisk 

smärta. Att kunna flytta fokus från smärtan till något annat och på så sätt distrahera den 

kanske i sig kan ge upplevd smärtminskning. En studie med hög kvalitet visade 

signifikanta förbättringar avseende huvudvärk vid behandlingskombination av 

amitriptyline och stresshantering (Holroyd et al., 2001). Fler studier med 

överensstämmande resultat behövs dock. Fler randomiserade studier av hög kvalitet 

behövs för att kunna fastställa den långsiktiga effekten av kognitiv terapi vid kronisk 

HST.  

 
Ett skäl till att kognitiv terapi verkar ha en långsiktig effekt tror vi kan vara att patienten 

själv lär sig ta kontrollen över sin smärta. Patienten lär sig nya copingstrategier för att 

kunna distrahera och reducera smärtan samt att hitta individuella strategier. Fortsatt 

forskning inom detta område behövs innan vi kan förespråka aktiva behandlingar som 

ger hjälp till självhjälp. 

 

Då det är stor skillnad mellan hur mycket de olika metoderna studerats kan de inte 

jämföras på ett rättvist sätt. En annan orsak till att det är svårt att jämföra resultaten är 

att studierna använt sig av olika mätmetoder för att utvärdera förändring av smärta. 

Många använder sig av egna smärtskalor vilket gör det svårt att jämföra studiernas 

resultat. VAS som är en reliabilitets- och validitetstestad mätmetod används bara av åtta 

studier av trettio (Hammill et al., 1996; Karst et al., 2000; Karst et al., 2001; Porta, 

2000; Rollnik et al., 2000; Schmitt et al., 2001; White et al., 1996; White et al., 2000). 

En tänkbar orsak till detta kan vara att VAS endast mäter intensitet medan frekvensen 

av huvudvärken är mer intressant. De flesta av de analyserade studierna använder sig av 

huvudvärksdagbok där personerna fyller i frekvens, duration, intensitet och analgetika 

konsumtion. Endast sju av trettio studier använder inte dagboken som utvärdering 

(Friedman et al., 1999; Mannix et al., 1999; Porta 2000; Richman & Haas, 1994; Ter 
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Kuile et al., 1995; White et al., 1996; Xiaoshu et al., 2000). Vi tycker att man skulle 

kunna utöka användandet av dagboken ytterligare för att hitta olika utlösande faktorer.  

 

Med tanke på att ingen evidens finns mellan muskelspänning och HST anser vi att det 

mycket väl kan vara så att psykologiska faktorer spelar en större roll för uppkomsten av 

detta tillstånd. Ökad muskelspänning kan vara en försvarsmekanism i en svår 

livssituation. Om detta är orsaken är det inte lämpligt att bara behandla 

muskelspänningen utan man bör se helhetsbilden av patienten. Detta skulle kunna vara 

en orsak till att kognitiv terapi har gett positiva behandlingsresultat.  

 

Vi anser att cryoterapi är en behandlingsform som borde studeras närmare eftersom vi i 

en mindre studie kunde se att den visade positiv effekt vid akut HST (Friedman et al., 

1999). Vid graviditet och läkemedelsinducerad huvudvärk skulle det kunna vara ett bra 

alternativ till farmakologiska preparat.  

 

Resultatet av denna studie överensstämmer med tidigare litteraturstudier. Att 

akupunktur är en effektiv smärtlindrande behandling vid HST styrks i litteraturstudier 

gjorda av Manias, Tagaris & Karageorgiou (2000), Melchart et al. (2002) och Vernon, 

McDermaid & Hagino (1999). Litteraturstudien gjord av Boogards & Ter Kuile (1994) 

styrker vårt resultat att kognitiv terapi är effektivt vid kronisk HST.  

 

Vi tycker att det är överraskande och slående negativt att det har forskats så lite inom 

övriga fysioterapeutiska behandlingar (ergonomi, massage, töjning, värme, styrke- och 

konditionsträning) vid HST. Detta innebär att de behandlingsmetoder som 

sjukgymnaster tillämpar i allmänhet grundar sig på beprövad erfarenhet. En anledning 

till att så få studier utförts tror vi kan vara att det oftast används mer än en metod och då 

kan det vara svårt att utvärdera vilken av dessa som ger effekt. Fler studier borde göras 

på olika fysioterapeutiska behandlingsmetoder som värme, massage, basal 

kroppskännedom, fysisk träning, töjning och ergonomi.  
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Konklusion 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns stark evidens för att akupunktur och 

botulintoxin har en kortsiktig smärtlindrande effekt men är lika bra som placebo. För 

kognitiv terapi finns måttlig evidens för långsiktig effekt vid kronisk HST. Avseende 

behandlingsmetoderna värme, massage, basal kroppskännedom, fysisk träning, töjning 

och ergonomi finns idag ingen evidens för dess effekt vid HST. 
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Bilaga 1 
 

SBU analyskriterier (Modifierad version av SBU, 2000) 

Art.nr        Poäng 
Homogenitet 2 p varav             
Beskrivning av inklusions- och exklusionskriterier 1p         
Restriktion till en homogen studiepopulation 1p         
          
Likhet mellan grupperna avseende relevanta grunddata 4 p varav       
Besvärens duration 1 p             
Effektvariablernas mätvärden 1p             
Ålder 1p                 
Recidivuppföljning 1p               
          
Adekvat randomisering 4 p varav             
Beskrivning av randomiseringen 2p           
Randomisering som utesluter bias (ex. slutna kuvert) 2p       
          
Bortfallen beskrivna separat för varje studiegrupp och      
redogörelse för orsaker till bortfallen 3 p           
Antal bortfall 4p varav               
Bortfall < 20 % 2p               
Bortfall < 10 % 2p               
          
Antal deltagare 12 p varav             
> 50 deltagare i den minsta gruppen 6 p           
> 100 deltagare i den minsta gruppen 6p           
          
Behandlingarna standardiserade och beskrivna 10 p varav       
Särskilt studerad behandling beskriven 5p           
All jämförande behandling beskriven 5p           
          
Jämförelse med placebobehandling 5p           
          
Adekvat kontrollgrupp/jämförelsegrupp 5p           
          
Annan samtidig behandling har undvikits eller varit likvärdig i alla grupperna 5p   
          
Deltagarna "blindade" 5p varav             
Försök att "blinda" deltagarna 3p           
"Blindning" utvärderad och befunnen helt lyckad 2p         
          
Relevanta effektvariabler 9p varav           
Smärta 2p               
Globalt mått på förbättring 2p             
Funktionell förmåga eller dagliga aktiviteter 2p         
Återgång till arbete eller normala aktiviteter 2p         
          
Blindad utvärderare 10p             
Adekvat uppföljningstid (minst 6 månader) efter avslutad behandling 5p     
 


