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Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom 
och självskattad hälsa och funktion vid långvariga nack- och skulderbesvär 
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Tack! 
Först vill jag uttrycka ett stort tack till Länsförsäkringsbolagens forskningsfond som bidragit 
högst väsentligt till genomförandet av detta forskningsprojekt. 
Jag vill också framföra min tacksamhet till de personer som genomfört forskningsprojektet 
tillsammans med mig: Mats Djupsjöbacka, Thomas Rudolfsson, Kerstin Nilsson, Margaretha 
Marklund, Maria Frykman och Nisse Larson. 
 
Allmänt 
Vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport är projektets genomförande avslutat. 
Långtidsuppföljningen ett år efter avslutad behandling hade acceptabelt bortfall och 
försökspersonerna i projektet var nöjda med dess genomförande enligt en kvalitativ 
utvärdering. Däremot är inte behandlingsutvärderingen rapporterad i vetenskaplig tidsskrift. 
Därför omnämns resultaten från behandlingsutvärderingen i denna rapport som preliminära. 
Författande av två utvärderingsartiklar pågår men har fördröjts p.g.a. pappaledighet och andra 
arbetsprioriteringar. Men i projektet ingick också att öka kunskapen om sensomotoriska 
funktioner vid nacksmärta genom jämförelser mellan de som har och de som inte har nack-
skulderbesvär. Rapportering från denna projektdel har avslutats. Sammantaget har projektet 
hitintills resulterat i 3 publicerade vetenskapliga artiklar, 3 presentationer vid vetenskapliga 
konferenser, bidragit till en avhandling (data till 2 av de 4 artiklarna o avhandlingen) samt 
bidragit till en populärvetenskaplig artikel i tidningen Fysioterapi.  
 
Bakgrund och syfte: 
Forskning kring långvariga nackbesvär har visat att sensomotoriska funktioner, dvs. 
funktioner som reglerar muskelaktivitet och rörelsekoordination har betydelse för besvärens 
uppkomst, samt att individer med besvär uppvisar störningar i dessa funktioner. Träning av 
nackens sensomotorik har visat lovande resultat, men vanligtvis endast innefattat övningar 
med långsamma och förutsägbara nackrörelser. Enligt litteratur på motorisk inlärning bör 
dock träningen bl.a. baseras på att övningarna ska vara svåra att förutsäga för att ge bäst 
effekt. Baserat på detta har vi utvecklat en ny metod för sensomotorisk träning 
(nackkoordinationsträning). Metoden utvärderades i en okontrollerad pilotstudie som gav stöd 
åt användbarheten och indikerade positiva effekter av träningen (Röijezon et al. 2008). 
Huvudsyftet med det befintliga projektet har varit att utvärdera den nya träningsmetoden i en 
randomiserad kontrollerad studie med kort- och långtidsuppföljning. Sekundärt syfte har varit 
att öka kunskapen om sensomotoriska funktioner vid nacksmärta samt undersöka samband 
mellan funktion och självskattningar av tillståndet. 
 
Metod och genomförande: 
Studien har en randomiserad och kontrollerad design och är enkelblind. 
128 kvinnor med ospecifika kroniska (minst 3 månaders sjukhistoria) nack-skulderbesvär 
ingick i studien. För att få delta skulle nacksmärta vara det primära smärtområdet och 
försökspersonerna skulle skatta nedsatt fysisk funktion (minst 9 normaliserade poäng på fråga 
1-19 i frågeformuläret Disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH)). Huvudsakliga 
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exklusionskriterier var: trauma typ whiplasholycka; specifik sjukdomsdiagnos; rygg-, nack- 
eller skuldra-axeloperation senaste 3 åren; cervikal rhizopathi eller vestibulär dysfunktion. 
I studien ingick också 33 kvinnor utan nackbesvär (frisk kontrollgrupp) för baslinjejämförelse 
med nacksmärtgruppen. 
Kvinnorna med besvär randomiserades till 3 behandlingsgrupper; nackkoordinationsträning, 
styrketräning för nacke-skuldra-armar, respektive massage, och en så kallad ”Treatment-as-
usual” grupp som inte fick någon behandling i studien (se också Behandling nedan). 
Sensomotorisk funktion (balansfunktion, rörelseprecision i armarna, rörelsehastighet vid 
huvudrotation) och självskattad hälsa, symtom och funktion testades innan och efter 11-
veckors behandling, samt 6- och 12 månader senare. Tvärsnittsjämförelse mellan kvinnorna 
med och utan besvär vid första testtillfället utgjorde underlag för studiens sekundära syfte.  
 
Huvudhypotes:  
Nackkoordinationsträning har bättre kort- och långtidseffekt än styrketräning för nacke-
skuldra-armar, och massage avseende primära utfallsvariabler för sensomotorisk funktion. 
Övriga hypoteser:  
1. Nackkoordinationsträning har bättre långtidseffekt än massage avseende de primära och 
sekundära utfallsvariablerna för självskattad hälsa, symtom och funktion. 
2. Nackkoordinationsträning och styrketräning för nacke-skuldra-armar har bättre 
långtidseffekt än ”Treatment-as-usual” avseende de primära och sekundära utfallsvariablerna 
för självskattad hälsa, symtom och funktion. 
3. Nackkoordinationsträning har bättre långtidseffekt än massage avseende de sekundära 
utfallsvariablerna för sensomotorisk funktion. 
4. Nackkoordinationsträning och styrketräning för nacke-skuldra-armar har bättre 
långtidseffekt än massage och ”Treatment-as-usual” avseende rörelserädsla (the TAMPA 
scale of kinesiophobia). 
 
Primära utfallsvariabler för sensomotorisk funktion: 

1. Balansfunktion – postural kontroll i stillastående på kraftplatta med slutna ögon 
(Storleken av snabba och långsamma komponenten av posturalt svaj). 

2. Armfunktion – precision i en målriktad handrörelse (mätt med system för 
elektromagnetiskt rörelsedetektion) 

 
Primära utfallsvariabler för självskattad hälsa, symtom och funktion: 

1. Armfunktion (fråga 1-19 i frågeformuläret the Disability Arm Shoulder Hand 
(DASH)) 

 
Sekundära utfallsvariabler för sensomotorisk funktion: 

1. Nackfunktion – huvudvridningar utförda så snabbt som möjligt (mätt med system för 
elektromagnetiskt rörelsedetektion). 

 
Sekundära utfallsvariabler för självskattad hälsa, symtom och funktion: 

1. Fyra rekommenderade dimensioner (IMMPACT) vid studier av smärta:  
i) Smärtintensitet (11-gradig numerisk skattningsskala), ii) Fysisk funktion (the Profile 
Fitness Mapping questionnaire, funktionsindex), iii) Emotionell funktion (the 
Montgomery Åsberg Depression Rating Scale), iv) Generell förbättring (the Patient 
Global Impression of Change scale samt the Profile Fitness Mapping questionnaire) 

2. Rörelserädsla (the TAMPA scale of kinesiophobia) 
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Behandling: 
Försökspersonerna som lottades till behandlingsgrupp erhöll individuell behandling 2 
ggr/vecka under 11 veckor. Varje behandling pågick 30 minuter. 
 

1. Nackkoordinationsträning 
Träningen bestod av att balansera en stålkula på en platta som är fastspänd på huvudet 
(se bild 1). Instruktionen var att rulla kulan från ett av fyra fördefinierade startlägen till 
centrum av plattan och där hålla kulan still i tre sekunder. Visuell feedback gavs via 
speglar som är monterade så att individen ser sig själv och plattan med kulan uppifrån. 
Fem olika underlag med olika rullmotstånd användes för att variera svårighetsgraden. 
Träningen inkluderade ett basprogram med successivt svårare uppgift samt ett 
progressionsprogram där även hinder i banan och varierande uppgifter ingick. 
Biomekaniskt förefaller det troligt att träningsmetoden aktiverar de djupa nackmuskler 
vars funktion man funnit vara nedsatt vid tillstånd av nack-skuldersmärta. 
Sjukgymnast ledde träningen. 
 

2. Styrketräning för nacke-skuldra-armar 
Styrketräningsprogrammet riktades specifikt mot nacke-axlar-bröstrygg-övre 
extremiteterna i 5 olika övningar, varav minst 2 av övningarna riktades mot 
nackmusklerna. Träningen utfördes med hjälp av hantlar och dragapparat. 
Belastningen individualiseras till 10-12 maximala voluntärkontraktioner i 3 set som 
ökades allteftersom styrkan ökade. Initial träningsbelastning var 60% av 1 repetition 
maximum (RM). Därefter höjdes belastningen mot ca 80% av 1 RM. Sjukgymnast 
ledde träningen. 
 

3. Massagebehandling 
Massagebehandlingen utfördes med s.k. klassisk massageteknik av utbildad 
massageterapeut. Massagen riktades mot överkroppen (s.k. halvkroppsmassage). 

 
 

 
Bild 1. Nackoordinationsträning med tillhörande 
utrustning (patent SE # 530879). 
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Sammanfattning av resultat: 
Etthundraåtta personer randomiserades till de tre behandlingsgrupperna. Från projektstart till 
uppföljningen 12 månader efter avslutad behandling minskade antalet deltagare med 19% 
(från 108 till 87 försökspersoner). De vanligaste orsakerna till bortfallet var tidsbrist (7 
personer), sjukdom/olycksfall (6 personer), vilja att fortsätta med annan behandling (2 
personer), övrigt (6 personer). 
 
Endast preliminära resultat föreligger beträffande utvärderingen av den nya träningsmetoden. 
Dessa indikerar inte något stöd för studiens hypoteser, dvs. sensomotorisk träning, med den 
specifika utrustning och nackkoordinationsträning som studien avsåg att utvärdera, påverkade 
inte sensomotorisk funktion eller självskattad hälsa, symtom och funktion annorlunda än de 
jämförande behandlingarna. Manuskriptförfattande avseende dessa resultat pågår. 
 
Följande sammanfattande huvudresultat, hänförliga till det sekundära syftet att öka kunskapen 
om sensomotoriska funktioner vid nacksmärta samt undersöka samband mellan funktion och 
självskattningar av tillståndet, har erhållits av tvärsnittsjämförelsen:  
 

i) I ett test att vrida på huvudet så snabbt som möjligt uppvisade gruppen med 
nackbesvär en lägre maxhastighet. Nedsatt rörelsehastighet uppvisade samband 
med självskattade svårigheter i vardagsaktiviteter, bl.a. sådana med höga krav på 
motorisk kontroll, vilket stärker testets kliniska validitet. De med samtidig 
ryggsmärta hade störst testavvikelse från kontrollgruppen. (Röijezon et al. 2010) 
   

ii) Kvinnorna med nackbesvär hade nedsatt balansfunktion jämfört med 
kontrollgruppen, men subanalyser visar att det endast var de med nack- och 
samtidig ländryggsmärta som skilde sig från kontrollgruppen. (Röijezon 2009) 
 

iii) Kvinnorna med nackbesvär hade nedsatt aktiv rörlighet i nacken, särskilt i 
bakåtböjning för den övre delen av nacken och i framåtböjning för den nedre 
delen. Den 3-segmentsmodell som användes kan ge en mer specifik bild av 
nackens rörlighet jämfört med den traditionella 2-segmentsmodellen. Att kunna 
separera mätningar av rörelseomfång i övre och nedre del av nacken ger värdefulla 
möjligheter både med avseende på karakteriseringen av patienter med nacksmärta 
som för behandlingsutvärdering. (Rudolfsson et al. 2012) 
 

iv) Faktoranalys av frågeformulärsdata uppvisade 9 separata faktorer för framträdande 
hälsoupplevelser i nackbesvärsgruppen. Dessa resultat kan bidra till att utveckla ett 
validerat kort-frågeformulär som speglar viktiga hälsoaspekter specifikt för 
kvinnor med nack-skulderbesvär. Sådant frågeformulär skulle bidra med viktig 
information vid undersökning eller behandlingsutvärdering. (Wiitavaara et al. In 
press)  
 

Resultaten rapporterade under i) och ii) indikerar att vissa sensomotoriska funktionsstörningar 
är större, eller rent av endast förekommande, hos de med generell spinal smärta jämfört med 
individer med lokaliserad nacksmärta. 
 
Projektet har resulterat i värdefull ny kunskap kring karakterisering av funktion vid ospecifika 
nack-skulderbesvär, bidragit till utveckling av undersökningsmetodik och gett klinisk viktig 
information vid detta vanliga och svårbehandlade tillstånd. Det är viktigt att notera att 
studiens resultat enbart gäller för den använda målgruppen, dvs. kvinnor med ospecifika nack-
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skulderbesvär. Nackkoordinationsträningens effekt vid andra tillstånd av nacksmärta såsom 
t.ex. whiplashassocierade smärtor, där det finns belägg för större sensomotoriska 
funktionsstörningar än vid ospecifik nacksmärta (cf. Röijezon 2009), är ännu okänd.  
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