
Fysioterapeutiska interventioner och deras 
påverkan på personer med 
whiplashassocierad smärta

En systematisk litteraturöversikt

Lovisa Ekholm
Moa Persson

Fysioterapi, kandidat 
2020

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap



Abstrakt 
Introduktion: Termen Whiplash Associated Disorders, WAD, är en beskrivning på en 

piskliknande rörelse som ofta uppkommer vid en påkörning bakifrån. Detta kan medföra 

skelett- och mjukdelsskador av halskotpelaren. Graden av WAD klassificeras enligt Quebec 

Task Force Classification, QTFC, utifrån symtom och kliniska fynd. Symtom som kan 

uppkomma är huvudvärk, smärta i nacke och axlar, domningar/svaghet i övre extremiteter, 

yrsel, trötthet m.m. Vidare kan WAD delas in i en akut, subakut och kronisk fas. Tidigare 

litteraturstudier som har gjorts på ämnet visar att någon form av aktiv behandling är att 

föredra att minska smärta hos personer med WAD. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka och sammanställa vetenskaplig litteratur beträffande fysioterapeutiska 

interventionens påverkan hos personer med whiplashassocierad smärta. Metod: Denna 

litteraturöversikt utfördes i databaserna PubMed, PEDro och AMED. Sökningen 

genomfördes i fritext där olika sammanställningar av ord kombinerades som gav ett stort 

antal träffar med hög relevans. Enstaka ämnesord ändrades i kombinationen beroende på 

databas. Artiklarna granskades sedan utifrån inklusions- och exklusionskriterier och 

resulterade i 20 inkluderade artiklar. Resultat: Resultatet av de olika studierna skiljer sig åt 

men verkar tyda på att en aktiv behandling är föredra framför immobilisering. Konklusion: 

Vid smärta i den akuta fasen visar resultatet att aktivitet och träning ger högre smärtreduktion 

jämfört med vila, nackkrage och att leva som vanligt. I den kroniska fasen finns det inget 

samlat resultat kring vilka interventioner som är att föredra.  

Nyckelord: Nacksmärta, ospecifik smärta, WAD. 
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1. Bakgrund  

1.1 Bakgrund och klassifikation av WAD  

Termen “Whiplash” användes för första gången år 1928 som en beskrivning av en 

piskliknande rörelse, snarare än ett sjukdomstillstånd, i samband med trafikolyckor (1). Det 

var inte förrän 20 år senare som termen beskrevs som en skadebeteckning på halsryggen och 

efter det har Whiplash återkommit i olika sammanhang. Under 1980-talet fick Whiplash en 

särskild tillväxt då allt fler beskrev whiplashrelaterade symtom och 1995 kom den moderna 

klassifikationen för Whiplash Associated Disorders, WAD (2). I samband med detta skapades 

The Quebec Task Force Classification, QTFC (3), som ett sätt att diagnostisera symtom och 

kliniska fynd (se tabell 1). Trots detta klassifikationssystem är det svårt att hitta objektiva 

fynd, även om flera personer vittnar om liknande symtom, och forskare har därför hittat 

alternativa klassifikationer med utgångspunkt i patientens upplevda symtom. Med detta sagt 

är det svårt att ge patienter med nackbesvär en snabb diagnos vilket i sin tur har en påverkan 

på behandlingen (2).  

 

Tabell 1: Quebec Task Force Classification grade för Whiplash Associated Disorders (3) 

QTF-klassifikation Klinisk presentation 

0 Inga självrapporterade besvär eller fysiska fynd. 

I Självrapporterade nackbesvär av smärta, stelhet och/eller ömhet. 

Kan ej verifieras vid en klinisk undersökning. 

II Nackbesvär och muskuloskeletala fynd som inkluderar minskat 

rörelseomfång och punktömhet. 

III Nackbesvär och neurologiska fynd som påverkad senreflex, svaghet 

och sensibilitet. 

IV Fraktur eller dislokation. 



3 

1.2 Definition och uppkomst 

Skademekanismen bakom en whiplashskada sker ofta i samband med en påkörning bakifrån 

(90% av fallen) eller från sidan, men kan också uppstå vid dykning eller andra olyckor. 

Gemensamt för dessa trauman är en snabb acceleration till följd av en retardation där en 

energiöverföring sker till nacken. Vid en påkörning bakifrån innebär detta ofta en 

hyperextension av nacken för att sedan resultera i att huvudet skjuts framåt när bilen 

retarderar (se figur 1). Detta kan medföra en skelett- eller mjukdelsskada som hamnar under 

diagnosen WAD. Risken för att en sådan typ av skada inträffar ökar t.ex. om bilstolen har för 

lågt nackstöd, om fordonet vid den bakre kollisionen var tungt (4) eller om den träffar 

dragkroken istället för plåten (5). Risken tycks också vara högre för kvinnor, på grund av att 

nacken oftare är tunnare, och de med kort hals (4).  

 

 
Figur 1: Demonstration av hur en whiplashskada kan uppstå vid en bilkollision bakifrån (4).  

1.3 Följdskador   

Det finns flera olika skadetyper vid en whiplashskada och det är svårt att avgöra vilken 

struktur som har drabbats. Framförallt för att skadorna näst intill aldrig syns på röntgen (ej 

heller MRT) om de inte är av väldigt omfattande karaktär i form av skelettskador. I många av 

fallen har en översträckning skett av nackmuskulaturen eller en stukning av halskotpelaren, 

som vanligtvis går över efter ett tag. Om våldet vid traumatillfället har varit stort eller om 
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symtomen istället kvarstår kan det röra sig om skador på ledband, diskar och facettleder (5). 

På senare tid har forskningen visat att det är allt vanligare (ca. 60% av fallen) med 

facettledsskador på nivåerna C2/3 och C5/6 och att muskelskador i själva verket inte är den 

största orsaken (4).  

1.4 Indelning och symtom 

WAD delas vanligtvis in i två, alternativt tre, olika faser. Den akuta fasen pågår, om 

symtomen kvarstår, de första 4 veckorna räknat från skadetillfället och den subakuta fasen tas 

vid mellan 4-12 veckor. Därefter räknas allt till den kroniska fasen (4). En del väljer att 

utesluta den subakuta fasen och endast benämna den akuta och kroniska fasen.   

 

I den akuta fasen brukar symtom som nacksmärta och stelhet dominera (4), även om besvären 

kan vara milda direkt efter skadetillfället för att sedan öka under det första dygnet (5). 

Huvudvärk (främst occipitalt), smärta i thorakalen/axlarna och i övre extremiteter brukar 

uppstå senare (4). Om smärtan fortskrider in i den subakuta fasen kan djupare strukturer ha 

skadats vilket i sin tur medför en påverkan på andra mekanismer. En regional smärta med 

stram muskulatur och ökad muskeltonus kan t.ex. ge upphov till en successiv sensitisering, 

vilket i sin tur kan sprida smärtan till andra delar i kroppen (5). Det, tillsammans med andra 

faktorer, kan vara en av orsakerna till att det också förekommer symtom som 

domningar/svaghet i övre extremiteter, yrsel, svimkänslor, suddig syn, sväljsvårigheter och 

trötthet (4). Likväl kan individen drabbas psykologiskt som en följd av traumat och/eller 

ovanstående symtom. Tomhets- och overklighetskänsla, stressreaktioner, nedstämdhet och 

inpräntade bilder från olyckan kan i sin tur ge upphov till ökad muskeltonus och en så kallad 

“startle reaction”. Detta kan innebära smärta för individen eftersom denna reaktion sätter 

igång ett skyddande muskelförsvar (5). Smärta brukar mätas med hjälp av ett instrument som 

kallas för VAS, Visual Analogue Scale, där personen i fråga får gradera sin smärta genom att 

flytta en markör på en 100 mm lång linjal. Smärtlinjalen motsvarar siffror mellan 0-10 där 0 

är “ingen smärta” och 10 är “värsta tänkbara smärta” (6). Detta verktyg är enkelt och används 

ofta i klinisk praxis som ett sätt att utvärdera behandlingen (7).  

1.5 Prevalens 

Statistik visar att 3-5% av alla de som har varit inblandad i en trafikolycka får akuta 

nackbesvär. Internationellt sett beräknas 1/1000 invånare/år utsättas för en whiplashskada och 

i Sverige är den siffran nästintill fördubblad. Antalet bilkollisioner som sker bakifrån visar sig 
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även ha ökat med 400% sedan 80-talet då whiplash fick sin stora tillväxt. Av de 10 000 

individer som är med om en bilolycka varje år drabbas 500 individer av akuta besvär, 125 

stycken (25%) får mer långdragna och 50 stycken (10%) drabbas av invalidiserande besvär 

(5). Liknande siffror presenteras i senare forskning där ca. 40% av alla de med diagnosen 

WAD hamnar i kategorin kronisk whiplash. Det är svårt att på förhand förutse vilka individer 

som hamnar inom den kategorin, men de symtom som pekar på ett sämre utfall är ofta 

förknippad med en mer allvarlig och snabb uppkomst av smärta och stelhet i anslutning till 

skadetillfället. Samtidigt spelar hög ålder, kvinnligt kön, låg utbildningsnivå, nuvarande 

smärta i nacke och ländrygg samt deltidstjänst roll. Om dessa faktorer noteras i ett tidigt 

skede kan insatserna behöva vara mer intensiva (4) då dessa även avgör prognosen för 

återhämtning. Det har visat sig att fler symtom, stor initial smärta, rörelserädsla och andra 

psykologiska faktorer såsom passiv copingstrategi och depression kan sänka oddsen för 

tillfrisknande (8). Om individen inte uppvisar några symtom de första 3 månaderna verkar 

symtomfriheten däremot kvarstå efter 2 år (4).  

1.6 Generella behandlingsåtgärder  

Råden som ges inom svensk sjukvård vad gäller whiplashskada är att söka vård så nära inpå 

skadetillfället som möjligt. Samtidigt är det viktigt att lindra smärtan på egen hand och 

minska risken att skadan förvärras mer än nödvändigt. Det är framförallt viktigt att, i små 

mängder, röra på sig för att på så sätt få igång blodcirkulationen och därmed påbörja en 

läkningsprocess (9). För att kunna utföra någon form av aktivitet kan smärtan ibland behöva 

lindras med hjälp av NSAID och i vissa fall även med kyla/värme och avslappning. Dessa råd 

är relativt generella och vidare behandling beror till stor del på individen och dess symtom, 

eventuellt trauma samt andra faktorer såsom kroppsbyggnad och tidigare erfarenheter (9). 

Fysioterapeuter, som är experter på hur kroppen rör sig och fungerar (10), brukar ofta kopplas 

in i ett tidigt skede (9). De kan ge behandlingar och kunskap som handlar om att på ett eller 

annat sätt lindra besvär och återfå en så fullgod funktion som möjligt (10). Detta kan t.ex. 

vara avslappningsövningar, hållningskorrigering, akupunktur, nackspecifik träning, tens och 

kunskap om hur en whiplashskada kan påverka vardagen (9). Behandlingsåtgärderna skiljer 

sig även för akut (i vissa fall även subakut) och kronisk fas.  

1.6.1 Behandlingsåtgärder för akut whiplash  
Idag finns flera olika typer av fysioterapeutiska behandlingar av olika evidensgrad för 

individer med whiplashskada. Den fysioterapeutiska rollen framkommer ofta i dessa typer av 
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sammanhang eftersom behandlingen till största del består av övningar som ligger inom 

fysioterapeutens kompetensområde. Detta belyser även en litteraturöversikt som har granskat 

interventioner inom olika professioner. Slutsatsen de drog var att tidig fysisk aktivitet hade 

högst evidens för minskad smärta i det akuta skedet (11). En annan litteraturöversikt som 

baserades på 83 stycken studier i den akuta fasen kom fram till att träningsprogram gav 

signifikant minskad smärta, både på kort och lång sikt, jämfört med immobilisering med 

nackkrage (12). Likväl fanns det stark evidens för att aktiv mobilisering ger en signifikant 

smärtreduktion jämfört med nackkrage och att “leva som vanligt”. Däremot sågs ingen 

skillnad mellan kompletterande träning till mobilisering och mobilisering som enskild 

behandling. Vad gäller muntlig utbildning i den akuta fasen är resultatet motstridande, men 

RCT-studierna visar att det inte var någon signifikant skillnad (12).  

 

I en litteraturöversikt av 15 RCT-studier från 2015 jämfördes konservativ behandling 

(ickeinvasiva behandlingar) med standardbehandling, passiv (behandling som kräver andra 

personer, redskap m.m.) med aktiv behandling (rörelse- och styrketräning av muskulatur 

kring nacke och scapula samt aktiv mobilisering) och beteendeinriktad behandling (strategier 

för att hantera symtom/sjukdom) med standardbehandling (13). De tittade även på effekten av 

tidiga/sena interventioner. Resultatet visade att standardbehandling var mer effektivt för 

smärtreducering än standardbehandling vid 6 månader. Likväl gav aktiv behandling samt 

beteendeinriktad behandling mer smärtminskning i jämförelse med passiv- och 

standardbehandling vid samma tidsperiod. Däremot sågs ingen skillnad vad gäller tidiga (<1 

vecka) och sena interventioner (>2 veckor) avseende smärtreducering. Sammanfattningsvis 

visade litteraturöversikt att konservativ och aktiv behandling är att rekommendera för 

whiplashpatienter i den akuta fasen, både på medellång och lång sikt. Dock bedömer 

författarna evidensen som låg/väldigt låg enligt GRADE (Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation system) (13).  

1.6.2 Behandlingsåtgärder för subakut whiplash 

I dagsläget saknas forskning kring fysioterapeutisk behandling i den subakuta fasen då de 

flesta studier endast undersöker akut (>3 mån) eller kronisk (<3 mån) whiplashskada. Den 

forskning som finns på ämnet har inkluderats i denna litteraturöversikt.  



7 

1.6.3 Behandlingsåtgärder för kronisk whiplash  

I en litteraturöversikt med ickeinvasiva behandlingar från 2010 granskades 22 artiklar varav 

12 var av RCT-design. Resultatet av sammanställningen visade att träningsprogram var den 

mest effektiva ickeinvasiva behandlingen för patienter med kronisk smärta till följd av 

whiplashskada. Dessa positiva effekter verkar dock inte hålla i sig över tid. Vidare behövs det 

mer forskning för att fastställa vilka specifika övningar som gav bäst resultat. Utöver detta 

visade sammanställningen att träningsprogram i kombination med någon typ av psykologisk 

inriktning som KBT eller liknande gav positiv påverkan på smärta i de flesta studier (14). 

Denna kombinerade behandling visar också på god smärtreducerande effekt i en annan 

litteraturöversikt (11), även om det finns delade meningar om hur effektiv denna typ av 

behandling är (14). Slutligen har koordinationsövningar visat sig vara bra för att minska 

whiplashrelaterad smärta (11).  

 

Gemensamt för de tidigare nämna behandlingsmetoderna är att de utgör delar av ett 

fysioterapeutiskt arbetssätt. De fysioterapeutiska behandlingsmetoderna är utformade efter 

vilken fas och symtom patienten är i. Trots att riktlinjerna redan är delvis anpassade behövs 

det mycket mer forskning på behandlingsfronten. Vidare upplever kliniker att endast hälften 

av alla de som söker för nackbesvär får den vård han eller hon behöver (2) vilket gör det än 

viktigare att upprätthålla sig med adekvata behandlingsmetoder. Med tanke på föregående har 

vi valt att göra en systematisk litteraturöversikt för att sammanställa den forskning som idag 

finns kring behandling för patienter med whiplashassocierade besvär och på så vis förenkla 

arbetet för kliniskt aktiva fysioterapeuter.  

2. Syfte  

Syftet med studien var att undersöka och sammanställa vetenskaplig litteratur beträffande 

fysioterapeutiska interventionens påverkan hos personer med whiplashassocierad smärta.  

2.1 Frågeställningar 

● Hur skiljer sig interventioners påverkan på ospecifik smärta och nacksmärta beroende 

på om personen befinner sig i en akut, subakut eller kronisk fas?  
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3. Metod  

3.1 Design  

Denna studie var en systematisk litteraturöversikt som granskades i steg enligt Friberg et al. 

(15) och resulterade i en sammanställning av fakta som finns inom området kring 

interventioner för personer med whiplashassocierade besvär.  

3.2 Modell för avgränsning av frågeställning  

För att få en relevant artikelsökning avgränsades sökningen med hjälp av PICO-modellen. 

Med denna modell granskades faktorer som vilken population som ska undersökas, vad 

interventionen med studien är, vad resultatet ska jämföras med samt vad som ska uppnås med 

studien (16). 

 
Tabell 2: Lista över inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

● Studiedeltagare som har en 

whiplashrelaterad skada 

● Deltagare > 18 år 

● Artiklar skrivna på engelska 

● Endast artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter 

● Randomised controlled trial eller 

randomised clinical trial  

● VAS eller annan 0-10 skala som 

mäter smärta 

● Reviewartiklar 

● Protokoll eller design av RCT-studie 

eller randomised clinical trial 

● Huvudvärk 

 

3.3 Sökstrategi och urvalsprocess 

Sökningen för denna litteraturöversikt genomfördes i de medicinsk inriktade databaserna 

PubMed, AMED och PEDro. Eftersom varje databas är unik och kräver olika sökmetoder 

fick sökningen anpassas därefter. Inledningsvis utformades sökorden med hjälp av Svensk 

MeSH som är specifikt anpassad efter databasen PubMed. Därefter genomfördes sökningen i 

fritext där olika sammanställningar av ord kombinerades för att slutligen landa i en 

kombination som gav ett stort antal träffar med hög relevans. Enstaka ämnesord ändrades i 
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kombinationen beroende på val av databas (se tabell 3). När sökningen i fritext var gjord 

begränsades sökningen i PubMed genom att använda färdiga filter där databasen automatiskt 

gav träffar på de artiklar som var av designen Randomised Controlled Trial eller Randomised 

Clinical Trial. Antalet träffar hamnade då (2020-02-12) på 46 stycken. Sökningen i AMED 

(2020-02-26) avgränsades också, med hjälp av filter, till artiklar som endast var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Detta minskade antalet artiklar från 20 till 12 stycken. I databasen 

PEDro skrevs istället termerna in i olika fält (2020-02-26). Sökkombinationen “whiplash 

injuries treatment outcome” skrevs i fältet “abstract and title” och fälten “problem”, “body 

part”, “topic” fylldes i med “pain”, “head or neck” respektive “whiplash”.  

 

När alla filter var ifyllda granskades samtliga artiklar av båda författarna i fulltext med 

hänsyn till de resterande inklusions- och exklusionskriterierna. Detta för att få ett så brett 

urval av artiklar som möjligt samt för att undgå att göra ett felaktigt urval som kan ge ett 

missvisande resultat. Några av artiklarna exkluderades gemensamt av artikelförfattarna när de 

inte matchade inklusion- och exklusionskriterierna, medan andra lästes igenom mer noggrant 

för att hitta de som var mest relevanta till syftet. Trettiofyra artiklar ansågs vara relevanta, 

bortsett från 4 dubbletter, och 15 stycken artiklar blev inkluderade. De inkluderade artiklarnas 

referenslistor lästes slutligen igenom för att minimera risken att någon relevant artikel faller 

bort. Ytterligare 5 artiklar tillkom genom denna process och litteraturöversiktens slutgiltiga 

antal artiklar hamnade på 20 stycken.   
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Tabell 3: Artikelsökning 

Databas Sökord Antal träffar Relevanta 
träffar 
(dubbletter) 

Inkluderade 
artiklar 

PubMed Whiplash injuries 
AND physical 
therapy modalities 
AND treatment 
outcome 

105 27 13 

AMED Whiplash injuries 
AND 
physiotherapy 
AND treatment 
outcome 

20 3 (3) 0 

PEDro Whiplash injuries 
treatment outcome 

11 4 (1) 2 

 
3.4 Indelning/analys av artiklar 

De 20 inkluderade artiklarna lästes noggrant igenom av båda artikelförfattarna och deras 

design, interventioner, population och resultat skrevs ner utförligt och kortades sedan ner och 

fördes in i en tabell (se bilaga 1). Det var också av vikt att anteckna huruvida förändringarna i 

smärta i enskilda grupper eller mellan grupperna var signifikanta (P<0,05). Därefter 

analyserades artiklarna vidare och delades in i två huvudgrupper; nacksmärta och ospecifik 

smärta. Alla inkluderade artiklar som nämnde att deltagarna skattade specifikt nacksmärta i 

VAS blev tilldelade huvudgruppen nacksmärta. Övriga studier, som inte nämnde ett specifikt 

smärtområde, blev istället tilldelade huvudgruppen ospecifik smärta. Slutligen sorterades 

artiklarna ytterligare en gång i en akut, subakut eller kronisk fas. Utifrån denna indelning 

undersöktes artiklarna vidare för att hitta eventuella likheter eller skillnader mellan studierna 

samt för att se vilka av interventionerna som gav påverkan på smärtan.  

3.5 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades sedan med hjälp av PEDro-skalan (se bilaga 2), 

vilket är ett verktyg för att kvalitetsgranska RCT-studier. Skalan togs fram i syfte att 

utvärdera artiklar i PEDro-databasen (Physiotherapy Evidence Database) med hjälp av en 

lista på 11 punkter. Varje punkt (ej påstående nr 1) besvaras med ett ja eller nej och ger 1 
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poäng utefter det. Fler än 3000 RCT-studier har blivit granskade av metoden och visar sig 

vara ett mått av god validitet och reliabilitet (17). För att ge en så rättvis kvalitetsbedömning 

som möjligt gick artikelförfattarna igenom samtliga punkter gemensamt för att minska risken 

för eventuella skillnader i tolkningar. Därefter delades artiklarna upp jämt mellan författarna 

och granskades noggrant. Om någon av punkterna vägde mellan ett ja och nej diskuterade 

artikelförfattarna detta sinsemellan och kom fram till ett gemensamt beslut.    

3.6 Etiska överväganden  

En litteraturöversikt innebär att sammanställa de studier som finns inom ett specifikt område 

för att på så sätt förenkla eller bidra med ytterligare kunskap. Det är därmed av största vikt att 

artikelförfattarna objektivt inkluderar studier som varken talar för eller emot en särskild 

behandlingsmetod. Artikelförfattarna har frångått egna värderingar och endast valt ut de 

studier som anses vetenskapligt korrekta med tanke på inklusion- och exklusionskriterierna. 

De sökord som användes i respektive databas var heller inte vinklade till artikelförfattarnas 

fördel. Utöver detta användes endast artiklar som har fått ett etiskt godkännande.  
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4. Resultat 

4.1 Nacksmärta 

4.1.1 Akut  

I den akuta fasen har två studier jämfört grupper som antingen har använt nackkrage eller 

utövat någon form av aktiv behandling såsom träning och aktiv mobilisering (18,19). En av 

dessa hade tre interventionsgrupper i sin studie där en av grupperna, utöver nackkrage och 

aktiv mobilisering, fick rådet att leva som vanligt. Samtliga grupper minskade sin smärta vid 

uppföljningen efter 1 år och inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde urskiljas 

(P=0,1-0,6) (18). Den andra studien som undersökte liknande interventioner visar däremot att 

aktiv behandling var signifikant bättre, avseende smärtminskning på VAS, än den grupp som 

bar nackkrage (19). Totalt sett är det fyra studier som har undersökt vad nackkrage har för 

påverkan på smärtan (18-21) och resterande två studier visar båda på en signifikant skillnad i 

resultat i jämförelse med att leva som vanligt och enbart vila (20,21). I en av dessa studier 

fick gruppen både råd om hållning och muskelavslappning i kombination med nackkrage 

(21), vilket inte var fallet hos den andra studien där de även var sjukskrivna i 14 dagar (20). 

Nackkrage visade sig heller inte minska smärtan signifikant mer än fysioterapi (21). Utöver 

de som redan har presenterats valde en studie att undersöka skillnaden mellan muntligt råd 

och råd på broschyr vilket visade sig inte ha någon signifikant skillnad, varken vid 3, 6 eller 

12 mån (22). Råd är något som återkommer i ytterligare en studie där båda 

interventionsgrupperna fick ta del av samma råd och träning. Skillnaden var om de fick 

övningar för kinestetisk sensibilitet och koordination. Båda grupperna förbättrades signifikant 

(P<0,001), men ingen signifikant skillnad mellan grupperna uppmättes (23).  

4.1.2 Subakut 

Två studier undersökte olika behandlingsmetoder i den subakuta fasen och kom fram till att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna (24,25). Varken i studien som 

jämförde hemträning med övervakad träning (24) eller där interventionsgrupperna fick 

manipulation av fascian kontra nackövningar och mobilisering. Gruppen som fick 

manipulation av fascian hade däremot en signifikant förbättring även vid uppföljningen 

(P=0,008) och inte enbart direkt efter behandlingen (25).  
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4.1.3 Kronisk  

Ett forskarteam undersökte effekten av tre olika interventioner som i denna litteraturöversikt 

presenteras i två olika studier. Båda studierna har samma interventionsgrupper som får utöva 

nackspecifik träning med eller utan beteendeinriktning och recept på fysisk aktivitet. I den 

ena studien finns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna, varken vid 3 eller 5 

månaders uppföljning (26), medan den andra studien uppvisar skillnader med fördel till 

grupperna som utövade nackspecifik träning. Efter 6 månader hade dessa grupper minskat sin 

smärta signifikant jämfört med de som fick fysisk aktivitet på recept (P=0,04). Den största 

förändringen skedde efter 3 mån (P=0,01) (27). Samma forskarteam tittade även på 

skillnaden mellan väntelista och nackspecifik träning/motorkontrollträning. Över tid 

minskade träningsgruppen sin smärta signifikant (P<0,0001) medan de deltagare som stod i 

väntelista fick en signifikant försämring efter 3 månader (P<0,002). Däremot fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (28). En annan studie jämförde skillnaden mellan råd 

och omfattande träningsprogram. Smärtan minskade för båda grupperna över tid, men ingen 

skillnad mellan grupperna sågs (29).  

4.2 Ospecifik smärta  

4.2.1 Akut  

Fyra studier jämförde behandling med nackkrage med andra interventioner (30-33). Det som 

skiljde sig mellan dessa grupper var den totala behandlingstiden med nackkrage som var allt 

från 7 dagar (30), 2 veckor (31) och “några veckor” (32). Två av dessa studier fortsatte 

behandlingen med aktiv mobilisering (31,32) och en hade ingen vidare behandling efter 

nackkragen (30). Två av grupperna behandlades samtidigt med smärtstillande (31,32). Den 

ena studien visade att nackkrage gav signifikant lägre smärtreduktion jämfört med 

nackträning kombinerat med massage och lymfdränage efter 6 månader (30). Att nackkrage 

fungerade sämre än annan behandling påvisades även i en av de tidigare nämnda studierna då 

det jämfördes med daglig nackträning kombinerat med Maitland mobilisering (passiv 

manipulationsmobilisering). Detta eftersom att det fanns en signifikans mellan grupperna 

med fördel till den sistnämnda behandlingen efter 8 veckor. Däremot ska det tilläggas att 

båda grupperna minskade i smärta och var signifikanta vid 4 veckor (31). Även i den tredje 

studien påvisade resultatet att nackkrage, postural kontrollträning och information om WAD 

gav statiskt signifikant lägre smärtreduktion jämfört med aktiva nackrotationer, postural 

kontroll och information om WAD. Om behandlingarna implementerades efter 96 timmar 
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eller 14 dagar verkar inte ha någon påverkan på resultatet (32). Föregående resultat 

överensstämmer inte med den fjärde artikel som jämförde nackkragsanvändning i 3 veckor 

och påföljande mobilisering med aktiva rörelser och nackträning. Detta eftersom 

smärtminskningen i båda grupperna var lika vid både 3, 12 och 52 veckor. Dock var detta 

endast signifikant vid 3 veckors-skattningen och det fanns ingen signifikant skillnad 

grupperna vid något tillfälle (33). Den sista artikeln skiljde sig från de andra då den jämförde 

percutan nålelektrolys med fysioterapi innefattande termoterapi, TENS, massage, ultraljud, 

träning och stretching. Signifikant minskning i smärta uppmättes i båda grupperna men det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna (34).  

4.2.2 Subakut 

I en studie jämfördes elektroakupunktur med simulerad elektroakupunktur. Båda 

behandlingarna utfördes 2 ggr/vecka under 6 veckor och varje session var 30 minuter lång. 

Resultatet visade att det var en signifikant minskning av smärtintensitet (P<0,05) i 

elektroakupunkturgruppen efter 3 och 6 månader jämfört med den simulerade 

elektroakupunkturgruppen (35).  

4.2.3 Kronisk  

Injektion i tenderpoints i nacken, fysioterapi (massage, avslappningstekniker och träning) 

samt medicin med och utan KBT undersöktes av Pato et al. (36). Efter 2 månader förbättrades 

smärtan signifikant i alla grupper (P<0,01). Det var ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna någon gång under behandlingstiden eller mellan de som hade fått KBT och inte 

(36). I en annan kronisk whiplashgrupp undersöktes två grupper där den ena endast fick råd 

från fysioterapeut och den andra råd med träning (37). Den grupp som fick råd erhöll bland 

annat information om att whiplash har god prognos och att det är bra att återgå till lättare 

aktivitet. De deltagare som även fick träning utförde aerobisk träning, funktionella aktiviteter, 

uthållighetsträning med mera. Resultatet på denna studie visade signifikant skillnad mella 

grupperna vid 6 veckor (P=0,005) men inte vid 12 månader (P=0,590) med fördel till träning 

och råd. Höga nivåer av smärta vid baseline var associerade med bättre behandlingseffekter 

vid 6 v (37).  
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4.3 Resultatsammanfattning  

4.3.1 Nacksmärta 

Tre av sex studier som undersökte interventioner i den akuta fasen kom fram till att de inte 

var någon skillnad mellan interventionsgrupperna (18,22,23). Den studie som uppvisade en 

signifikant skillnad mellan grupperna visade att träning + mobilisering är bättre än nackkrage 

(19), men att nackkrage fortfarande är bättre än att leva som vanligt (20). Gällande den 

subakuta fasen fanns det ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna, men 

samtliga interventioner involverade någon form av träning eller mobilisering (24,25).  

 

I den kroniska fasen är det ett tvetydigt resultat då två studier, som båda undersöker 

nackspecifik träning med eller utan beteendeinriktning jämfört med fysisk aktivitet på recept, 

motsäger varandra (26,27). Däremot visade en studie att de som var på väntelista fick en 

signifikant försämring, medan de som fick nackspecifik träning fick en signifikant förbättring 

avseende smärta. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna (28).  

4.3.2 Ospecifik smärta 

Vid ospecifik smärta i den akuta fasen visar tre av fyra artiklar på att aktivitet och 

nackträning, även i kombination med passiv mobilisering, är bättre än immobilisering med 

nackkrage på sikt (30-32). Percutan nålelektrolys och fysioterapi som innefattande träning, 

stretching och ett antal passiva behandlingar gav signifikant minskning i smärta men ingen 

skillnad mellan grupperna (34). I den subakuta + kroniska fasen påvisade elektroakupunktur 

en signifikant smärtminskning jämfört med placebo (35). Vidare i den kroniska fasen verkar 

både injektion i tenderpoints och fysioterapi ge signifikant minskning av smärta oberoende 

om KBT tillämpats eller ej (36). Råd kombinerat med träning visade på en signifikant 

minskning i smärta jämfört med endast råd (37).  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Sökningen utfördes i tre databaser som alla innehåller artiklar inom det undersökta området 

och med sökordskombinationer som är anpassade efter varje specifik databas. Detta innebär 

att sökningen både blir specifik och täcker upp ett så stort antal relevanta artiklar som möjligt. 

Sökningen gjordes dock i fritext, men testades även med hjälp av MeSh-termer vilket visade 

sig inte ge en större träff. Därefter granskades samtliga artiklar av två personer. Några artiklar 

föll bort redan vid genomgång av abstraktet medan andra artiklar lästes igenom mer noggrant. 

Fördelen med att vara två personer som utför denna process är att risken för att någon 

relevant artikel inte blir inkluderad minskar. Om det ändå skulle inträffa kommer den 

eventuella artikeln komma fram i de inkluderade artiklarnas referenslistor eftersom varje 

referenslista lästes igenom med hjälp av titlarna. Sammanfattningsvis innebär detta att denna 

litteraturöversikt innefattar en stor andel av artiklarna på den vetenskapliga marknaden som 

är i linje med syftet. Dock finns fortfarande den mänskliga faktorn vilket gör att någon 

artikel, trots detta, kan ha fallit bort.  

 

För att bedöma artiklarnas kvalitét användes PEDro som verktyg (17). Detta gjorde att 

artikelförfattarna fick en översikt av artiklarnas metod och kunde sedan ha denna faktor i 

beaktning vid tolkning av resultatet. Däremot kan de ses som en svaghet att artiklarna delades 

upp och hälften av artiklarna granskades av varje person. Dock diskuterades oklarheter och 

tolkningar av kriterierna vid behov mellan artikelförfattarna vilket bör ses som en styrka. Det 

bör även poängteras att artikelförfattarna har granskat artiklarna med den kunskapsnivå de 

besitter på en kandidatnivå, vilket gör att PEDro-granskningen inte är helt tillförlitlig. Vidare 

kan avgränsningen till det engelska språket varit en svaghet då relevanta artiklar på andra 

språk inte upptäckts.  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Nacksmärta 

5.2.1.1 Akut 

Interventionerna i den akuta fasen involverar ofta nackkrage i någon form. En del väljer att 

kombinera den tillsammans med vila/sjukskrivning (20) eller hållningsråd och 

muskelavslappning (21), medan andra får röra sig fritt så länge de har nackkragen på sig (18). 
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Studiedeltagarna i en studie fick även restriktioner om att ha på sig nackkragen dag som natt 

(19) samtidigt som deltagare i andra studier endast behöver bära den i några timmar (20). 

Interventionerna skiljer sig också åt beroende på om behandlingen fortskrider med någon 

form av aktiv mobilisering eller träning efter att nackkragen inte längre används. Det går 

heller inte alltid att utläsa i vilken utsträckning deltagarna har följt restriktionerna. Oavsett 

om de har använt nackkrage eller tränat på egen hand. Det kan därför vara en fördel att träna 

tillsammans med fysioterapeut eftersom behandlingen sker under mer kontrollerade former, 

vilket således kan påverka resultatet.  

 

Tidigare forskning visar på goda resultat för behandling inriktade på träning, fysisk aktivitet 

och aktiv behandling (11-13) vilket delvis stämmer överens med denna litteraturöversikt. 

Många av de interventioner ger signifikant skillnad över tid, men det är inte alltid det finns 

någon signifikant skillnad mellan grupperna. De gånger de har uppmätts en skillnad är då de 

har jämfört med vila eller att leva som vanligt (20,21). Det finns dock en studie som motsäger 

sig detta där det inte sågs någon signifikant skillnad mellan nackkrage, mobilisering och att 

leva som vanligt (18). Detta kan tyda på att det kanske inte är behandlingen i sig som är den 

viktiga i det akuta skedet, utan mer att någon form av ingripande sker. Trots denna slutsats 

visar tidigare forskning att det är fördelaktigt att inte välja en intervention som fokuserar på 

vila och immobilisering.  

5.2.1.2 Subakut 

Det är svårt att dra några direkta slutsatser kring interventioner i den subakuta fasen eftersom 

det endast går att granska och jämföra två artiklar (24,25), samtidigt som det saknas tidigare 

forskning på ämnet. Resultatet av de två artiklarna visade dessutom ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna vilket försvårar någon form av sammanställning ytterligare (24,25). 

Däremot verkar det inte vara helt fel att behandla patienterna med manipulation av fascian 

eftersom den gruppen visade en signifikant skillnad både direkt efter och en tid efter 

behandling. Trots att den gruppen fick färre behandlingar än sin kontrollgrupp. 

Behandlingstiden var också kort vilket kan tyda på att det inte krävs stora insatser för att 

uppnå en smärtminskning (25). Det finns dock inga andra studier som styrker detta vilket gör 

att det i dagsläget inte finns något vetenskapligt belägg för vilken fysioterapeutisk 

intervention som fungerar bäst i den subakuta fasen.  
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5.2.1.3 Kronisk 

I denna litteraturöversikt finns det två olika studier som är skrivna under samma år och av 

samma forskarteam som undersöker samma interventionsgrupper. Båda undersöker smärta, 

men skillnaden är att den ena studien mäter nacksmärta före och efter de har gjort ett specifikt 

test (27), medan den andra studien mäter nuvarande nacksmärta (26). Resultatet, som tidigare 

nämnt, motsätter sig varandra då endast den ena studien visar på en signifikant skillnad 

mellan grupperna (27). Dock poängterar artikelförfattarna, i den andra studien, att de som 

fick fysisk aktivitet på recept tog mindre smärtstillande än de två andra 

interventionsgrupperna som riktade in sig på nackspecifik träning, vilket också är ett resultat i 

sig även om det inte är signifikant (25). Anledningen till varför dessa två studier är så pass 

lika men skiljer sig i resultat är svårt att utröna och försvårar därmed arbetet att dra några 

slutsatser kring resultatet av de olika interventionsgrupperna.  

 

En av studierna som har tagits upp i tidigare stycke visar att beteendeinriktad behandling inte 

gav någon skillnad i resultat (27), vilket inte går i linje med tidigare forskning. Andra 

litteraturöversikter har istället visat sig att det är en fördel att kombinera psykologisk 

behandling med träningsprogram för att minska smärta (11,14). Även om forskningen går 

framåt och kan visa ett annat resultat som motstrider sig tidigare studier, är det förhastat att 

dra några slutsatser kring detta. Dels är det fler studier som säger att det är bra och dels kan 

beteendeinriktad behandling ge positiv effekt på andra symtom än smärta, vilket inte 

presenteras i denna litteraturöversikt.  

 

En av studierna visar att träningsprogram är en effektiv behandlingsmetod för personer med 

whiplashskada i den kroniska fasen (27), medan andra inte gör det (26,28,29). I alla fall inte 

om man ska se till skillnaden mellan grupperna. Om man däremot tittar på effekten inom en 

enskild grupp över tid visar sig träning vara en fungerande behandling för att reducera smärta 

(26-28), även om en studie inte såg någon effekt (29). I jämförelse med tidigare forskning 

säger en litteraturöversikt från 2010 att träningsprogram är den ickeinvasiva behandlingen 

som fungerar bäst (14), vilket därmed kan bekräfta att träning är en bra behandlingsmetod för 

dessa patienter. Vilken typ av träning som är bäst framkommer inte i den litteraturöversikten, 

men enligt de inkluderade artiklarna i denna studie verkar nackspecifik träning vara det allra 

bästa.  
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5.2.2 Ospecifik smärta 

5.2.2.1 Akut 
Som nämnts tidigare visar tre av fyra artiklar på att aktivitet och nackträning, även i 

kombination med passiv mobilisering, är bättre än immobilisering med nackkrage på sikt. 

Trots studiernas liknande resultat fanns det flera skillnader i deras tillvägagångssätt bland 

annat eftersom de hade olika behandlingstider med nackkrage, som sträckte sig från 1 vecka 

till “några veckor” (30-32). Två av dessa skiljde sig från den tredje då de hade fortsatt 

behandling med aktiv mobilisering (31,32) och en av dessa hade även kombinerad aktivitet 

med passiv mobilisering (31). Även uppföljningstiderna skiljde sig mellan studierna. 

Samtliga skillnader mellan dessa studier kan göra att resultatet blir mindre tillförlitligt då det 

hade varit optimalt att dra slutsatser om de vore likadana sett till utförandet. Dessa skillnader 

kan däremot också ses som en styrka då de trots det föregående påvisar ett homogent resultat 

vilket kan tyda på att skillnaderna inte är av så stor vikt. Med andra ord kanske det inte spelar 

någon roll vilka övningar eller aktivitet patienten utför då samtliga som undersökts har 

påvisat ett gott resultat.  

 

Den fjärde artikeln som inte var enig med det tre artiklarnas resultat, som även hade lägre 

skatning enligt PEDro (4/10), uppmätte inga signifikanta skillnader mellan grupperna och var 

endast signifikant vid 3 veckor. Detta gör att denna artikels resultat kanske inte är lika 

tillförlitligt då det finns brister i studiens metod (33).    

 

Att tidig fysisk aktivitet hade högst evidens för reduktion av smärta har även nämnts i en 

litteraturöversikt (11). Detta överensstämmer med ytterligare en litteraturöversikt som 

undersökte totalt 83 studier där några av interventionsgrupperna var träningsprogram eller 

nackkrage. Denna studie menar att minskningen i smärta hos dem som hade träningsprogram 

gäller på både kort och lång sikt samt att även aktiv mobilisering och “leva som vanligt” 

minskar smärtan mer i förhållande till nackkrage. De olika interventionsgrupperna i dessa 

studier skiljde sig i bland annat utförande, tid och övningar (12) och det är därför svårt att dra 

någon slutsats om vilken övning som är bäst. Artikelförfattarna till denna litteraturöversikt 

stötte på samma problem, vilket därmed gör det ännu svårare att utvärdera och jämföra 

övningar med tidigare studier.  
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Vidare var det endast en artikel som tog upp percutan nålelektrolys med fysioterapi (träning, 

stretching, ultraljud mm) och båda grupperna visade på en signifikant minskning av smärta. 

Det är svårt att jämföra denna behandling med tidigare studier då det inte finns någon 

ytterliga forskning inom det området (34).   

5.2.2.2 Subakut  

I denna fas tog endast en artikel upp som inte hade någon gemensam interventionsgupp med 

artiklarna i de övriga faserna. Denna studie undersökte elektroakupunktur med simulerad 

elektroakupunktur och visade på en signifikant minskning i smärta med fördel till den 

förstnämnda gruppen vid både 3 och 6 månader (35). Eftersom denna artikel inte gå att 

jämföra med någon annan artikel i samma fas, på grund av brist på forskning, är det svårt att 

dra några slutsatser om den stämmer överens med dagens forskning eller ej. Det 

konstaterande som kan göras är att elektroakupunktur troligtvis är ett bättre val än simulerad 

sådan och därmed kan användas som komplement vid annan behandling i den subakuta fasen.  

5.2.2.3 Kronisk 

I denna fas undersöktes två artiklar med olika behandlingsgrupper. I den ena studien 

undersöktes råd och träning med endast råd. Det resultat som framkom var att den grupp som 

fick båda delarna visade en signifikant minskning i smärta vid 6 veckor men inte vid 12 

månader (37). Tidigare forskning visar också att träningprogram var den mest effektiva 

ickeinvasiva behandlingen och precis som i denna litteraturöversikt verkar smärtminskningen 

inte hålla i sig över tid. Vidare behövs det mer forskning på vilka specifika övningar som är 

av vikt (14) vilket denna litteraturöversikt även tyder på. Sammanfattningsvis verkar det 

alltså råda en homogenitet mellan denna inkluderade artikel och tidigare forskning att 

träningsprogram, även kombinerat med råd, är en bra metod för minskning av smärta.  

 

Vidare var det en artikel som undersökte fysioterapi, injektioner i tenderpoints i nacken och 

medicin med eller utan KBT. Smärtan minskade signifikant i alla grupper och ingen skillnad 

mellan grupperna uppmättes (36) vilket tyder på att  KBT inte påverkade smärtreduktionen. 

Som tidigare nämnt i resultatdikussionen är den övriga forskningsfronten enig om att KBT 

har en positiv påverkan på smärtan (11,14) medan denna artikel säger motsatsen. En orsak till 

detta kan bero på metodologiska brister då artikeln fick relativt lågt värde på PEDro (5/10).  
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5.2.2.4 Kliniska implikationer 

Med hjälp av denna litteraturöversikt kan kliniskt aktiva fysioterapeuter få vägledning i hur 

de ska behandla patienter med WAD. Genom att läsa den samlade forskning som finns inom 

ämnet kan fysioterapeuter öka sin förståelse kring att WAD är en komplex skada att både 

klassificera och behandla. Förhoppningsvis ökar denna litteraturöversik intresset för ämnet 

vilket i sin tur kan leda till att mer forskning bedrivs och att de tvetydigheter som idag råder 

utrönas. Det finns ett behov av mer forskning där samma interventioner testas i flera olika 

studier, samt i flera olika faser, för att kunna dra tydligare slutsatser. Detta innebär att det är 

viktigt för kliniskt aktiva fysioterapeuter att följa med i den vetenskapliga utvecklingen för att 

hålla sig uppdaterade om ämnet.  

5.3 Konklusion 

De inkluderade artiklarna visar att det finns delade meningar hur nacksmärta i den akuta 

fasen bör behandlas. Både nackkrage och någon form av mobilisering eller nackträning 

minskar smärtan, men det råder oklarheter om vilken metod som fungerar bäst. Gällande 

ospecifik smärta i den akuta fasen är det ett mer samlat resultat som tyder på att fysisk 

aktivitet eller träning är ett bättre val än immobilisering för minskad smärta på sikt. 

Sammanfattningsvis tyder detta på att aktivitet och träning kan vara att föredra framför vila, 

nackkrage och att leva som vanligt.  

 

I den kroniska fasen, både vid nacksmärta och ospecifik smärta, verkar behandling med 

beteendeinriktning inte ha någon påverkan på smärtreduktionen. I övrigt finns det inget 

samlat resultat i den subakuta och kroniska fasen, vilket gör det svårt att dra några slutsatser 

kring vilken intervention som är att föredra för patienter med smärta och/eller besvär efter en 

kronisk whiplashskada.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatredovisning  

Författare 
och år  

Titel Design  Population 
N (bortfall) 

Intervention 
(N) 

Resultat 

Nacksmärta      

Akut fas      

Kongsted A, 
Qerama E, Kasch 
H, Bendix T, 
Bach FW, 
Korsholm L, et 
al. 2007 (18).  
 
 

Neck Collar, 
"Act-as-Usual" or 
Active 
Mobilization for 
Whiplash Injury?: 
A Randomized 
Parallel-Group 
Trial 

Randomized 
parallel-group 
trial 

458  6 v.  
 
Nackkrage (156) 
 
Aktiv 
mobilisering 
(149)  
 
Leva som 
vanligt (153) 

Alla tre grupperna 
hade minskat i 
smärta vid 3 mån 
-kontrollen.  
 
Inga signifikanta 
skillnader fanns 
mellan grupperna 
efter 1 år (P=0,1-
0,6).  

Schnabel M, 
Ferrari R, 
Vassiliou, Kaluza 
G. 2004 (19).  
 
 

Randomised, 
controlled 
outcome study of 
active 
mobilisation 
compared with 
collar therapy for 
whiplash injury 

Randomized 
clinical trial  

200 (50) 6 v.  
 
Grupp A (62):   
Nackkrage 1 v.  
 
Grupp B (88): 
Träning + 
mobilisering  

Grupp B 
minskade sin 
smärta signifikant 
jämfört med 
grupp A efter 6 v. 
(P=0,047).  

Söderlund A, 
Olerud C, 
Lindberg P. 2000 
(23). 

Acute whiplash-
associated 
disorders (WAD): 
the effects of 
early 
mobilization and 
prognostic factors 
in long-term 
symptomatology 

Randomized 
clinical trial 

66 (13) 6 v. → därefter 
uppmuntrades de 
till träning  
 
Traditionell 
behandling (26): 
Råd + 
nackövningar 
 
Ytterligare 
behandling (27): 
Råd + 
nackövningar + 
kinaestetisk 
övning  

Signifikant 
minskning i båda 
grupperna 
(P<0,001) över 
tid. Inga 
signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna 
hittades.  
 

Kongsted A, 
Qerama E, Kasch 
H, Back FW, 
Korsholm L, 
Jensen TS, 
Bendix T. 2008 
(22).  
 
 
 
 

Education of 
patients after 
whiplash injury: 
is oral advice any 
better than a 
pamphlet? [with 
consumer 
summary] 

Randomized 
clinical trial 

182 Muntligt råd 
(119) 
 
Broschyr (63) 

Mellan 
grupperna:  
3 mån: P=0,53 
6 mån: P=0,37 
12 mån: P=0,11 
 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  



 

Borchgrevink 
GE, Kaasa A, 
McDonagh D, 
Stiles TC, 
Haraldseth O, 
Lereim I. 1998 
(20).   
 
 

Acute treatment 
of whiplash neck 
sprain injuries. A 
randomized trial 
of treatment 
during the first 14 
days after a car 
accident 

Randomized 
clinical trial 
 

201 (23) Leva som 
vanligt (82) 
 
Immobilserad 
grupp (96): 
Sjukskrivning + 
nackkrage i 2 v.  

Signifikant 
skillnad mellan 
grupperna över tid 
(P<0,05). Den 
immobiliserade 
gruppen hade 
signifikant lägre 
smärta än gruppen 
som fortsatte som 
vanligt.  

McKinney LA, 
Dornan JO, Ryan 
M. 1989 (21).  
 
 

The role of 
physiotherapy in 
the management 
of acute neck 
sprains following 
road traffic 
accidents 

Prospective 
randomised 
clinical trial 

170 2 mån.  
 
Grupp 1 (33): 
Vila följt av 
generella råd om 
mobilisering 
 
Grupp 2 (71): 
Fysioterapi med 
skräddarsytt 
träningsprogram 
 
Grupp 3 (66): 
Råd om hållning, 
muskelavslappnin
g och nackkrage 

Grupp 2 och 3 
minskade sin 
smärta signifikant, 
jämfört med 
grupp 1 vid 1 
mån (P<0,01). 
Vid 2 mån fick 
grupp 1 också 
signifikant 
resultat, men 
skillnaden mellan 
den gruppen och 
de andra två var 
fortfarande 
signifikant 
(P<0,01).  

Subakut fas      

Bunketorp L, 
Lindh M, 
Carlsson J, 
Stener-Victorin 
E. 2006 (24). 
 
 
 

The effectiveness 
of a supervised 
physical training 
model tailored to 
the individual 
needs of patients 
with whiplash-
associated 
disorders - a 
randomized 
controlled trial  

Randomised 
controlled trial  

49 (9) 12 v.  
 
Hemträning (20)  
 
Övervakad 
träning (20) 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna vad 
gäller smärta 
(intensitet, 
duration och 
frekvens) vid 
varken 3 eller 9 
mån (P>0,05).  

Picelli A, Ledro 
G, Turrina A, 
Stecco C, Santilli 
V, Smania N. 
2005 (25). 
 
 
 

Effects of 
myofascial 
technique in 
patients with 
subacute 
whiplash 
associated 
disorders: a pilot 
study 

Randomized 
clinical trial 

18 
 
 

2 v.  
 
Grupp A (9): 
Manipulation av 
fascian  
 
Grupp B (9): 
Nackövningar + 
mobilisering 

Grupp A: 
Signifikant 
minskning av 
smärta vid follow 
up och direkt efter 
behandlingen 
(P=0,008).  
 
Grupp B: 
Signifikans direkt 
efter behandlingen 
(P=0,008). 
 
Inga signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna. . 
 

Kronisk fas      



 

Ludvigsson ML, 
Peterson G, 
O’Leary S, 
Dedering A, 
Peolsson A. 2015 
(26). 

The Effect of 
Neck-specific 
Exercise with, or 
without a 
Behavioral 
Approach, on 
Pain, Disability, 
Effects of neck 
specific exercises 
in whiplash 1 6 
and Self-efficacy 
in Chronic 
Whiplash-
associated 
Disorders: A 
Randomized 
Clinical Trial  

Randomized 
clinical trial 

216  12 v.  
 
NSE (76):  
Nackspecifik 
träning 
 
NSEB (71): 
Nackspecifik 
träning med 
beteendeinriktnin
g  
 
PPA (69): 
Fysisk aktivitet 
på recept 

Inga signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna vid 
varken 3 eller 6 
mån (P>0,05). 
Dock var 
skillnaden 
signifikant för alla 
grupper över tid.  

Peolsson A, 
Landén 
Ludvigsson M, 
Peterson G, 
Tigerfors A.-M. 
2016 (28).  
 
 

Effects of Neck-
Specific 
Exercises 
Compared to 
Waiting List for 
Individuals With 
Chronic 
Whiplash-
Associated 
Disorders: A 
Prospective, 
Randomized 
Controlled Study 

Prospective 
randomised 
controlled study 

60 (19) 3 mån. 
 
NSE grupp (23): 
Nackspecifik 
träning + 
motorkontrollträn
ing. 2 ggr/v. med 
FT  
 
WL grupp (18): 
Väntelista  

Signifikant 
minskning över 
tid i NSE-gruppen 
(P<0,0001) och en 
signifikant 
försämring vid 3 
mån-kontrollen 
för WL-gruppen 
(P<0,002).   
 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  

Peterson GE, 
Ludvigsson 
MHL, O’Leary 
SP, Dedering 
AM, Wallman T, 
Jonsson MIN, et 
al. 2015 (27).  
 
 
 

The effect of 3 
different exercise 
approaches on 
neck muscle 
endurance, 
kinesiophobia, 
exercise 
compliance, and 
patient 
satisfaction in 
chronic whiplash 

Prospective 
randomised 
clinical trial 

216  
 
 

12 v.  
 
NSE grupp (76): 
Nackspecifik 
träning  
 
NSEB grupp 
(71): 
Nackspecifik 
träning med 
beteendeinriktnin
g 
 
PPA grupp (69): 
Recept på fysisk 
aktivitet 

Efter 6 mån 
minskade NSE 
och NSEB-
grupperna sin 
smärta signifikant 
jämfört med PPA-
gruppen (P=0,04).  
 
Den största 
förändringen 
skedde vid 3 mån 
för NSE-gruppen 
jämfört med PPA-
gruppen (P=0,01).  
 

Michaleff ZA, 
Maher CG, Lin 
CW, Rebbeck T, 
Jull G, Latimer J, 
Connelly L, 
Sterling M. 2014 
(29). 
 
 

Comprehensive 
physiotherapy 
exercise 
programme or 
advice for 
chronic whiplash 
(PROMISE): a 
pragmatic 
randomised 
controlled trial 

Randomised 
controlled trial  

172 (2) 12 v.  
 
Råd (85) 
 
Omfattande 
träningsprogra
m (85) 
 

Omfattande 
träningsprogram 
visade sig inte 
vara bättre än råd. 
Data uppmättes 
vid 14 v, 6 och 12 
mån.  
 

Ospecifik 
smärta 

     

Akut fas      



 

García Naranjo J, 
Barroso Rosa S, 
Loro Ferrer J.F, 
Limiñana Cañal 
J.M, Suarez 
Hernández E.  
2017 (34). 
 
 
 

A novel approach 
in the treatment 
of acute whiplash 
syndrome: 
Ultrasound-
guided needle 
percutaneous 
electrolysis. A 
randomized 
controlled trial 
 

Randomised 
controlled trial 

100 Grupp A (50): 
Standard 
fysioterapi. 4 v. 
20 sessioner/pat  
 
Grupp B (50):  
Percutan 
nålelektrolys 
(PNE). 3 v. 3 
sessioner/pat 

Båda grupperna 
visade en 
signifikant 
minskning i 
smärta (P<0,01).   
 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna.  

Crawford JR, 
Khan RJ, Varley 
GW. 2007 (33).  
 
 

Early 
management and 
outcome 
following soft 
tissue injuries of 
the neck—a 
randomised 
controlled trial 

Randomized 
controlled trial  
 

108  Nackkrage (53) i 
3 v.  
 
Självmobiliserin
g (55): Valfria 
nackrörelser    

Signifikant mellan 
startvärdet och vid 
3 v. (P=0,0001). 
Trend till 
förbättring i båda 
grupper över tid.  

Vassiliou T, 
Kaluza G, Putzke 
C, Wulf H, 
Schnabel M. 
2006 (30). 
 
 

Physical therapy 
and active 
exercises - An 
adequate 
treatment for 
prevention of late 
whiplash 
syndrome? 
Randomized 
controlled trial in 
200 patients 

Randomised 
controlled trial  

200  
 
 

Fysioterapi 
(103): Träning, 
massage, 
lymfdränage 14 
v. á 10 sessioner  
 
Standardbehand
ling (97): 
Nackkrage 1 v  

Signifikant lägre 
siffra i den grupp 
som fick 
fysioterapi jämfört 
med standard- 
behandling, både 
efter 6 v. 
(p=0,002) och 6 
mån (p<0,001).  

Mealy K, 
Brennan H, C 
Fenelon GC.1986 
(31).  
 

Early 
mobilization of 
acute whiplash 
injuries  

Prospective 
randomised 
clinical trial 

61 8 v.  
 
Aktiv 
behandling (31): 
Nackmobilisering 
+ daglig träning 
 
Standardbehand
ling (30): 
Nackkrage 2 v + 
vila följt av lätt 
mobilisering 

Signifikant 
minskning vid 4 
v. för båda 
grupperna 
(P<0,05). 
Gruppen som fick 
aktiv behandling 
minskade även 
smärtan 
signifikant efter 8 
v. (P<0,0125) till 
skillnad från 
gruppen med 
standardbehandlin
g. 

Rosenfeld M, 
Seferiadis A, 
Carlsson J, 
Gunnarsson R. 
2003 (32). 
 
 
 

Active 
intervention in 
patients with 
whiplash-
associated 
disorders 
improves long-
term prognosis: a 
randomized 
controlled clinical 
trial 

Prospective 
randomised 
clinical trial 

97 (9) 6 v.  
 
Standardbehandli
g = råd och 
nackkrage i några 
veckor följt av 
mobilisering 
 
Grupp 1 (21): 
Aktiv behandling 
efter 96 h  
 
Grupp 2 (23): 
Standardbehandli
ng efter 96 h  
 

Signifikant 
minskning i 
smärta för de som 
fick aktiv 
behandling 
(P<0,05) vid 6 
mån och 3 år. Det 
visade sig även 
vara bättre att 
börja med den 
aktiva 
behandlingen i ett 
tidigt skede 
(P=0,04).  
 



 

 
  

Grupp 3 (22):  
Aktiv behandling 
efter 2 v.  
 
Grupp 4 (22): 
Standardbehandli
ng efter 2 v.  

Subakut      

Cameron ID, 
Wang E, 
Sindhusake D. A. 
2011 (35).  
 
 
 

A randomized 
trial comparing 
acupuncture and 
simulated 
acupuncture for 
subacute and 
chronic whiplash 

Randomised 
controlled trial 
 
 

124 (8)  6 v.  
 
Elektroakupunk
tur (64) 
 
Simulerad 
elektroakupunkt
ur (52) 

Signifikant 
minskning av 
smärtintensitet i 
elektroakupunktur
gruppen efter 3 
och 6 mån jämfört 
med den 
simulerade 
elektroakupunktur
gruppen. 
 
3 mån: P=0,05 
6 mån: P=0,007 

Kronisk fas      

Pato U, Di 
Stefano G, Fravi 
N, Arnold M, 
Curatolo M, 
Radanov BP, et 
al. 2010 (36).  
 
 

Comparison of 
randomized 
treatments for 
late whiplash 

Randomised 
clinical trial 

87 (14) 8 v.  
 
Injektion (27): 
Injektion i tender 
points.  
Med KBT (16) 
Utan KBT (11) 
 
Fysioterapi (23): 
Övningar med 
fysioterapeut.  
Med KBT (13) 
Utan KBT (10) 
 
Medicin (23): 
Övningar med 
fysioterapeut + 
medicin.  
Med KBT (11) 
Utan KBT (12) 

Signifikant 
minskning av 
smärtintensitet 
efter 8 v. för alla 
grupper (P<0,01).  
 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna vid 
någon tidpunkt.  

Mark SJ, Maher 
CG, Refshauge 
KM, Herbert RD, 
Bogduk N, 
Nicholas M. 2007 
(37).  
 
 

Randomized 
controlled trial of 
exercise for 
chronic whiplash-
associated 
disorders 

Randomized 
controlled trial  

134 (9) Råd (62)  
 
Råd + träning 
(63): 6 v.  

Signifikant 
skillnad mellan 
grupperna vid 6 v. 
(P=0,005) men 
inte vid 12 mån 
(P=0,590) med 
fördel till 
träning+råd.  



 

Bilaga 2: PEDro-granskade artiklar 

Kriterier 2. 3.  4.  5.  6. 7. 8. 9. 10. 11.   

Nack- 
smärta 

             

Akut           Totalt  

Kongsted 
et al.  

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8/10  

Schnabel 
et al.  

1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5/10  

Söderlund 
et al.  

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5/10  

Kongsted 
et al. 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6/10  

Borchgrev
ink et al. 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6/10  

McKinney 
et al.  

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7/10  

Subakut             

Bunketorp 
et al.  

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9/10  

Picelli et 
al.  

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8/10  

Kronisk             

Ludvigsso
n et al. 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8/10  

Peolsson 
et al.  

1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7/10  



 

Peterson 
et al.  

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8/10  

Michaleff 
et al.  

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9/10  

Ospecifik 
smärta 

              

Akut             

García et 
al. 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7/10  

Crawford 
et al. 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4/10  

Vassiliou 
et al. 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9/10  

Mealy et 
al.  

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9/10  

Rosenfeld 
et al.  

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8/10  

Subakut + 
kronisk 

            

Cameron 
et al.  

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8/10  

Kronisk             

Pato et al.  1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5/10  

Mark et 
al.  

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8/10  

 

 
 


