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1. Resumé 

Baggrund: Sansemotoriske forstyrrelser i cervikal columna, har i flere studier været 

beskrevet som en årsag til vedligeholdelse af kroniske nakkesmerter og svimmelhed. 

Dette kaldes også cervikogen svimmelhed. Humphrey et al rapporterede, at ud af 180 

patienter med nakkesmerter, havde 33 % svimmelhed og at incidensen af cervikogen 

svimmelhed er 7,5 % af alle former for svimmelhed. Den cervikogene svimmelhed er 

overordnet relateret til forstyrrelse i det oculomotoriske system og dette er vist både ved 

ikke traumatisk samt ved traumatisk udløste nakkesmerter.    

Formål: At beskrive og diskutere et behandlingsforløb af en 25 årig kvindelig pædagog 

medhjælper med kroniske nakkesmerter og svimmelhed, med fokus på oculomotorisk 

træning, Gaze Stability. 

Metode: Det er en prospektiv case rapport, omhandlende et behandlingsforløb på 8 uger 

og 8 behandlinger. Patienten er undersøgt og behandlet ud fra en muskuloskeletal 

tilgang med fokus på oculomotorisk træning, hvor det primære resultatmål er Gaze 

Stability Test. 

Case beskrivelse: Casen beskriver et behandlingsforløb af en 25 årig kvinde med 

nakkesmerter og svimmelhed gennem 2 år. Symptomerne er ofte til stede samtidigt og 

svimmelheden begrænser hende på aktivitets-og deltagelses niveau. 

Resultater: Pt oplever ikke svimmelhed og nakkesmerter længere samt har opnået en 

forbedring af primær- og sekundære resultatmål på KFA-, Aktivitets- og Deltagelses 

niveau. Hun har fortsat en let angst for situationer som tidligere udløste anfald af 

svimmelhed, men er i stand til at deltage i disse. 

Diskussion: Gaze Stability Test har vist sig klinisk anvendelig til at vurdere 

oculomotorisk kontrol hos kroniske nakkesmerter patienter, med eller uden svimmelhed 

og med gode værdier for validitet og reliabilitet, dog anbefales det, i denne case rapport, 

at undersøgeren er opmærksom på alignment i cevikal columnna, under udførelse af 

testen. 

Perspektivering: Fremadrettet er der et behov for at vurdere Gaze Stability som et 

trænings redskab til rehabilitering af kroniske nakkesmerter patienter med eller uden 

svimmelhed. 

Nøgleord: Cervikogen svimmelhed, nakke smerter, træning, oculomotorisk, Gaze 

Stability. 
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2. Engelsk  abstract 

Background: Sensorimotor disturbance in the cervical column are often described as a 

cause of chronic neck pain and dizziness. This is also called cervicogenic dizziness. 

Humphrey et al described, in a group of 180 individuals with neck pain, that 33 % 

reported symptoms of dizziness and the incidence of cervicogenic dizziness was 7,5 % 

of all cases of dizziness. Overall the cervicogenic dizziness, is related to disturbance of 

the oculomotor system and appears in both idiopathic and traumatic neck pain. 

Objective: To describe and discuss the management of a 25-year-old female 

pedagogue, with chronic neck pain and dizziness, with focus towards oculomotor 

training, Gaze Stability. 

Methods: A prospective case report with 8 sessions of treatment in 8 weeks. The 

assessment and treatment of the patient are based upon a musculoskeletal approach with 

focus on oculomotor training. Primary outcome measure is the Gaze Stability Test. 

Case Description: The case describes treatment of a 25-year-old female, with neck pain 

and dizziness, during the past two years. Symptoms are often presented simultaneously 

and the patient is limited in functioning, at the level of activity and participation. 

Results: The patient no longer describes symptoms of neck pain or dizziness, and the 

primary- and secondary outcome have improved at the level of anatomy, activity and 

participation. She still has an anxienty of known situations, that can provoke symptoms, 

but she is able to attend the activities. 

Discussion: The Gaze Stability Test can be recommended for clinical use for patients 

with chronic neck pain and dizziness, with good reliability and validity. However, the 

examiner should be aware of the cervical alignment during testing. 

Further research can be recommended for Gaze Stability training in patients with 

chronic neck pain and dizziness. 

 

Key words: Cervicogenic Dizziness, Neck Pain, training, oculomotor, Gaze Stability. 
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3. Baggrund 

Mange mennesker får nakkesmerter på et tidspunkt i livet. Ifølge rapporten 

”sygdomsbyrden i danmark ”(2), lever ca. 200.000 mænd og 370.000 kvinder med 

nakkesmerter og årligt bliver 230 tilkendt førtidspension. Økonomisk set koster 

nakkesmerter hvert år 920 mio. kr. i behandling og 2030 mio. kr. i tabt 

arbejdsfortjeneste.  

 Der er flere faktorer som påvirker risikoen for nakkesmerter. Fysisk og psykosocialt 

kan nævnes: Arbejdsbyrde, stillesiddende arbejde og ensidigt gentaget arbejde samt 

angst og depression (3) og nedsat muskulær udholdenhed i dybe nakkemuskler (4). 

Tidligere studier konkluderer, at sansemotoriske forstyrrelser i cervikal columna kan 

være en årsag til vedligeholdelse af kroniske nakkesmerter og svimmelhed (3–5). Dette 

kaldes også cervikogen svimmelhed. Andre årsager til svimmelhed kan være perifere-, 

centrale- og systemiske årsager og skal, hvis muligt, altid udelukkes inden man 

diagnosticere cervikogen svimmelhed (5).   

 

Humphrey et al fandt, at ud af 180 ptt. med nakkesmerter, havde 33 % svimmelhed (1) 

og incidensen af cervikogen svimmelhed er 7,5 % af alle former for svimmelhed. Dette 

er umiddelbart ikke et højt tal, dog er denne gruppe ofte svære at hjælpe i det etablerede 

behandler system og står som en klinisk udfordring for fysioterapeuter og andet 

sundhedsfagligt personale (6).  

Cervikogen svimmelhed kan opstå som forstyrrelser fra det cervikale afferente input, 

hos patienter med nakkesmerter og kan derudover være en årsag til symptomer som 

ubalance, posturale- og visuelle forstyrrelser. Denne ændrede afferens kan ofte være 

relateret til øvre Cervikal columna. Ligevægt og balance i kroppen er opretholdt af et 

samarbejde mellem det visuelle-og det vestibulære system samt propioceptorer i 

cervikal columna, trunkus og ekstremiteter. Når der sker forstyrrelser mellem disse 

systemer, kan det opleves som værende ude af balance eller som svimmelhed (6). Ofte 

er svimmelheden karakteriseret ved dys equilibrium, som optræder i forbindelse med 

stivhed og smerter under bevægelse af nakken (5).  Svimmelheden kan forekomme ved 

både idiopatisk og traumatisk udløste smerter i nakken (7). 

Der er en voksende evidens for at patienter med kroniske nakkesmerter har forstyrret 

sansemotorik i cervikal columna. Nedsat bevægeudslag og -kvalitet, hastighed og 
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præcision, specielt i horisontal planet, har sammenhæng til selvrapporteret smerte og 

funktions nedsættelse, svimmelhed og visuelle forstyrrelser (8).  

Den cervikale afferens indgår  i et tæt samarbejde med flere cervikale reflekser. Målet 

med disse reflekser er at opretholde en koordineret nakkestabilitet, samt kontrol af øjne 

og hoved bevægelser. Der findes 6 reflekser, hvor de mest interessante er de colli-

cervikale og colli-vestibulare reflekser, som bidrager til aktivering af nakkemuskler til 

koordination og beskyttelse ved bevægelser i cervikal columna. Derudover er der de 

cervico – og vestibulo oculare reflekser, der i samarbejde med den optio-kinestetiske 

refleks, styrer den oculomotoriske kontrol, med øjnenes muskler som bidrager til klart 

syn når hovedet eller kroppen bevæges (9). 

Forstyrrelse i det oculomotoriske system er vist både ved idiopatisk samt traumatisk 

udløste nakkesmerter (10).  Oculomotoriske system kan deles op i tre typer af øjne 

kontrol: Smooth pursuit systemet, saccatiske system og Gaze stability. Smooth persuit 

systemet sørger for at holde et stabilt fokus, når øjnene følger et objekt i langsom 

bevægelse. Her vil øjnene ofte være udfordret når nakken er roteret. Det saccatiske 

system holder fokus når øjnene skifter hurtigt fra objekt til objekt. Gaze stability holder 

fokus på et objekt, når kroppen eller hovedet bevæger sig(11).  

De mest anvendte kliniske test i forbindelse med cervikogen svimmelhed er: Gaze 

Stability (GS) og Smooth Persuit Neck Torsion Test (SPNTT) (12) og Joint Position 

Error (JPE) (13)9,11,12). GS-Test kan indgå som en af flere test, til at afdække 

patientens sansemotoriske udfordringer og kan, som en øvelse, indgå i specifik træning, 

eventuelt sammen med andre behandlingstiltag (14–17). 

Flere studier har brugt GS test med avanceret måleudstyr, som umiddelbart ikke er 

tilgængeligt i kliniske sammenhænge (5,8,18). GS-test er testet på kroniske nakke 

smerte ptt (CAT 1) og er vurderet reliabel, med kappa værdier for intra- og intertester 

reliabilitet fra 0.66 til 0,92. Testen er vurderet valid, samt klinisk anvendelig uden 

specialiseret måleudstyr og viser, i forbindelse med vurdering af kroniske nakke ptt, en 

signifikant korrelation med NDI, SF36-PCS og NRS (CAT 1) (12). Testen er 

umiddelbart let at udføre i klinisk praksis, men kan den teste oculomotorisk kontrol hos 

en pt med kroniske nakkesmerter og svimmelhed og kan testen indgå som et 

træningsredskab i forbindelse med sansemotorisk træning? 
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4. Formål 

At beskrive og diskutere et behandlingsforløb af en 25 -årig kvindelig pædagog 

medhjælper med kroniske nakke smerter og svimmelhed, med fokus på oculomotorisk 

træning, Gaze stability. 

5. Metode 

Design 

Det er en prospektiv case rapport omhandlende et behandlingsforløb på 8 uger og 8 

behandlinger. Patientinformation og skriftligt samtykke afgivet ved 1. behandling. 

Skriftligt samtykke er scannet ind i patientens elektroniske journal på klinikken. 

Klinisk ræssonering er anført i kursiv. Pt udsagn er anført i ”…”. 

Valg af patient 

Patienten er henvist til fortsat behandling fra egen læge. Henvisningen angiver at pt har 

haft dette problem i nogen tid og et års perioden for tidligere behandling på gammel 

henvisning er udløbet.  

Pt s hovedproblem er svimmelhed og nakkesmerter. 

Inklusionskriterier for case rapporten er: Cervikale smerter og svimmelhed inden for 

den sidste måned. 

Eksklusionskriterier for case rapporten er: Vertebro basilar insufficiens (VBI), Benign 

Positionel Paroxysmal Vertigo (BPPV), centrale, perifere(mb Méniére) og systemiske 

årsager, herunder røde flag og depression. 

Kontekst 

Undersøgelse og behandling er foretaget i lukket rum på klinik i Vestsjælland. 

Der er benyttet Iphone 5 applikationen memoer, til indtaling af fund og pt reaktioner 

under den objektive undersøgelse ved start og slut, samt ved de efterfølgende 

konsultationer. 

Resultatmål for forløbet  

Resultatmål er besluttet ud fra WHO`s  internationale klassifikation af funktionsevne, 

funktionsnedsættelse og helbredsstilstand (19). Målemetoderne afdækker områderne 

kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau.  
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Primære resultatmål: Gaze Stability Test(GS). 

Sekundære Resultatmål: Numerisk Rang Skala (NRS), Craniocervikal Fleksions Test 

(CCFT), Terapeut (TP) stjernetegn  Active Range Of Motion (ROM), Patient Specifik 

Funktion Skala (PSFS), Neck OutcOme Score (NOOS). 

Kropsniveau. 

Numerisk Rang Skala (NRS) smerte: NRS bliver anvendt til at måle smerteintensitet 

og ændringer af denne, hos voksne personer uden kognitive problemer. Pt scorer sin 

smerteintensitet på en skala fra 0-10, hvor 0 = ingen smerte og 10 = værst tænkelige 

smerte. NRS er i flere studier testet valid, samt følsom overfor ændringer i smerte 

intensitet (20) (21). 

Gaze Stability Test (GS): Testen bliver ofte brugt til vurdering af oculomotorisk 

kontrol hos kroniske nakkepatienter. GS er vurderet reliabel og har ved kroniske 

nakkepatienter, en signifikant korrelation med NDI, SF36-PCS og NRS (12). GS vil i 

denne case rapport blive brugt til vurdering af oculomotorisk kontrol. Pt sidder med 

begge ben understøttet og en meter afstand til væg. En blå kinesio tape cirkel på 1 cm i 

diameter er sat i pt`s øjen højde. Denne markering er brugt ved start og slut vurdering i 

forløbet. Pt holder øjne låst på markering. Pt udfører aktiv cervikal (Cx) rotation h. og v. 

samt fleksion og ekstension. Pt er instrueret i at gennemføre bevægelsen til øjne ikke 

længere kan fokusere på markering. Hvis pt giver udtryk for kvalme, synsforstyrrelser 

eller svimmelhed, regnes testen for positivt.  

Craniocervikal fleksions test (CCFT): CCFT tester aktivering og udholdenhed af 

dybe cervikale fleksorer. Et studie har vist ”substantiel to almost perfect” intra tester 

reliabilitet og ”almost perfect” inter tester reliabilitet. En ændring i score skal være på 

minimum 5mmHg for at blive accepteret som en ændring der overstiger måleusikkerhed 

(13). I denne case rapport er der benyttet et ”Palm type Sphygmomanometer” som bio 

pressure. Pt er lejret på ryggen med Cx i neutral position. Bio pressuren er placeret fra 

suboccipitalt til caudalt posteriort på Cx. Testen starter ved et tryk på 20mmHg. Pt 

udfører cranio-cervical fleksion 10 sekunder på henholdsvis 22,24,26,28 og 30 mmHg. 

Pt får et til tre forsøg på 22 mmHg, afhængig af pt`s forståelse af opgaven. 

Tp stjerne tegn AROM: Der er rapporteret evidens for brug af manuel mobilisering ad 

modum Maitland (22) til ptt med nakkesmerter og svimmelhed. I studiet er der benyttet 

objektive resultatmål på Cx AROM rotation (16). Brug af AROM som resultatmål hos 
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nakkepatienter har vist sig at være reliabel og valid når der anvendes nogle bestemte 

måleredskaber til at udføre den kliniske måling. Visuel vurdering af AROM, angivet i 

grader, er den mindst valide og reliable metode (23).  I denne case rapport er AROM  

rotation vurderet begrænset tidlig-midt–sent i bevægebanen. Smerter undervejs i 

AROM er angivet med NRS. Udsagn fra pt er noteret og bevægekvalitet er vurderet af 

fysioterapeuten. 

Aktivitetsniveau. 

Patient Specifik Funktion Skala (PSFS): PSFS kan måle ændringer i funktionsniveau 

hos ptt med muskuloskeletale problemer. PSFS er oversat til dansk og valideret (24). Pt 

vælger 5 aktiviteter som er begrænsende og scorer hver aktivitet på en 11 punkts skala, 

hvor 10 = udfører aktivitet uden problemer og 0 = ikke i stand til at udføre aktiviteten. 

Måleusikkerheden er vurderet til at være mellem 1,0 og 2,5 og 3,0 og minimum for 

klinisk relevant forskel er mellem 2,0 og 3,0 (25). 

The Neck OutcOme Score(NOOS): NOOS er en score til ptt med nakke smerter. Den 

er bygget op over 5 områder som dækker Mobilitet, Symptomer, Søvn forstyrrelser, 

ADL og smerte, samt deltagelse i hverdagsaktiviteter. Pt s score sættes ind i et excel ark 

på koos.nu, hvor den omskrives til procent, hvor 100% repræsenterer ingen nakke 

problemer og 0% repræsenterer ekstreme nakke problemer. NOOS er oversat til dansk 

og er valid og reliabel, samt brugbar til måling af selvrapporteret funktionsnedsættelse 

hos ptt med nakkesmerter (26) (27).  

Deltagelsesniveau. 

NOOS 

6. Casebeskrivelse 

 Pt er henvist via egen læge til fortsat fysioterapeutisk behandling på klinik. 

Anamnese 

En kvinde på 25 år, der bor sammen med sin kæreste i hus og har ingen børn. Hun 

arbejder på nedsat tid i en døgninstitution hvor hun vil gerne arbejde fuld tid, hvilket 

ikke er muligt på arbejdspladsen. Pt er glad for sit job. Hun har tidligere været aktiv 

tennisspiller og hendes nuværende fritidsaktivitet er hendes veninder. Hun har meget tid 
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i hjemmet da hun ofte har døgn vagter med efterfølgende fridage, hvor hun kan have 

svært ved at passe sine sengetider og sover ofte for få timer, ifølge hende selv. 

Hun debuterede med svimmelhed for to år siden på et kræmmermarked, hvor hun 

oplevede at jorden vippede under hende og hun havde svært ved at stå. Hun var på 

sygehuset et par dage efter hændelsen og havde fortsat symptomer i form af sejlende 

underlag. Hun blev på sygehuset screenet med blodprøver, blodtryk og MR scanning, 

som ikke kunne påvise mulige årsager til hendes symptomer.  Svimmelheden var 

intermitterende og uændret over en 2 årig periode og i et tilfælde var den med kraftige 

nakkesmerter og øresusen. Hun er i perioden tilset to gange hos egen læge, som ikke 

havde svar på hendes symptomer. Hun begyndte at udvikle angst for symptomerne når 

hun blev udsat for kendte situationer, hvor svimmelheden blev udløst. Hun prøvede at 

undgå situationer som at handle i supermarked og pladser med mange mennesker og 

kørte bil til alle arrangementer og aktiviteter for at undgå at gå. Ofte var hendes 

svimmelhed tilstede med nakkesmerter og blev værre når hun skulle gå, dreje hovedet 

eller se på varer eller på hylder i forretninger. Hun blev MR scannet en gang mere, samt 

undersøgt af neurologer to gange uden at de kunne give et svar på årsagen til 

svimmelheden.  Pt udtrykker, at efter 2. MR scanning og konsultationerne hos 

neurologerne, fortog svimmelheden sig, men den forsvandt ikke. Selv mener hun, at 

visheden om at hun ikke var alvorlig syg, var med til at angsten for svimmelheden 

forsvandt. 

Nuværende har hun haft to svimmelheds anfald inden for den sidste måned og 

nakkesmerter når hun drejer hovedet. 

Symptomer (Sx): Intermitterende smerte i nakken. Præcis og dyb i øvre højre (hø) Cx, 

NRS 4/10 ved hø rotation. Smerten falder til ro med det samme hun retter hovedet op 

igen og smerten er kendt fra tidligere svimmelhedsanfald. Pt oplever aktuelt at have fuld 

bevægelighed i nakken, dog med smerter når hun roterer hovedet til hø. Har perioder 

hvor hun ikke kan dreje hovedet på grund af smerter i nakken, som hvis den er låst. 

Aktuelt ingen svimmelhed. 

Værre: Dreje hovedet til hø. NRS 4/10, ingen svimmelhed eller synsforstyrrelser.  

Bedre: Rette hovedet op. Ro med det samme. 

Døgn variation: Sover ikke så meget om natten, da hun har svært ved at passe sin 

sengetid. Ingen natlige smerter eller svedture. 
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Fig body chart  

 

5 D svimmelhed og 3 N i.a. 

Specielle spørgsmål: Pt føler sig sund og rask. Har været træt i forbindelse med tanker 

om alvorlig sygdom. Ingen aktuel eller tidligere cancer, normal appetit og vægt. Ingen 

traumer, ingen systemisk gigt eller feber. Havde hul i hjertet som barn, aktuelt har hun 

normal hjertefunktion, målt i 2016. Kan dog have tendens til høj puls. Respiration i.a. 

Stort og småt i.a. Fordøjelse i.a. Ingen depression. 

Parakliniske undersøgelser: To MR-scanning af cerebrum viser  i.a,  Blodprøver og 

blodtryk er normale. 

KRAMS faktorer: Dyrker ingen motion og er ryger. Pt oplever stress i forbindelse med 

svimmelheden og har tendens til at komme for sent i seng og mangler ofte søvn. 

Familiære forhold: Ingen i hendes familie kender til svimmelhedsanfald. Ingen tidligere 

cancer eller neurologisk arvelig sygdom, herunder Multipel Sclerose. Pt er nervøs for at 

familien og hendes omgangskreds, tror at hun er skør. 

Medicin: Ingen 

Tidligere behandling: Set af fysioterapeut fra en anden klinik. Stoppede efter 6 

behandlinger da symptomer var uændrede. 
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Tidligere undersøgelse: Set af neurolog to gange inden for 2 år. Begge konsultationer 

viste intet abnormt. 

SIN: ikke SIN 

Røde flag: Finder muligt rødt flag i den narrative del af undersøgelsen, da en Vertebro 

Basilar Insufficiens (VBI) kan være årsag til hendes svimmelhed. 

Differential diagnoser: mb Mènierre og Benign Paroxysmal Positionel Vertigo (BPPV). 

Gule flag: Hun er bange for at hun har en alvorlig diagnose, da hendes tidligere 

undersøgelser ikke giver en forklaring på hendes symptomer. I sociale sammenhænge er 

hun bange for at hendes omgangskreds tror at hun er skør. Hun føler sig stresset, i 

forbindelse med frygt for en alvorlig diagnose og har, efter eget udsagn søvnmangel. 

Hun udviser fear avoidance adfærd, da hun undgår en bestemt kontekst, hvor 

svimmelheden bliver udløst. 

 

Klinisk indtryk på baggrund af anamnese 

I min kliniske ræsonnering tager jeg udgangspunkt i at cervikogen svimmelhed stilles 

som diagnose ved at udelukke andre årsager til svimmelheden. Dette værende Centrale, 

perifere- og systemiske årsager og angst (5). Endvidere har den cervikogene 

svimmelhed nogle subjektive og objektive karakteristika, som jeg vil fremhæve fra 

anamnesen. 

Centrale årsager: Hun har ikke haft traumer mod hovedet. Har to MR scanninger, som 

viser normale forhold i CNS, samt to konsultationer hos neurologer som viste i.a. Har 

ingen familiære dispositioner for neurologiske sygdomme eller tumorer i CNS og har 

ingen tidligere eller nuværende symptomer der peger i retning af en cancer. Bodychart 

er ligeledes med til at understøtte afvisning af neurologiske sygdomme ved ikke at have 

nogle perifere Sx (cervikal myelopati eller MS). Har tidligere hjerte patologi som barn. 

Nedsat funktion af hjerte og lunger kunne være årsag til svimmelhed, dog oplever pt 

ingen træthed eller respirationsproblemer under aktiviteter og kontrol af hjertet, i 2016, 

viser normale forhold. Vertebro basilar insufficien(VBI) kunne være mulig årsag til 

svimmelheden, med body chart lokalisation af distinkt høj cervikal smerte og samtidig 

svimmelhed. Hun opfylder endvidere dele af  KRAMS  faktorer, som ses i forbindelse 

med VBI, rygning, ingen motion, stress. Hendes unge alder taler dog imod VBI og 
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karakteristika af svimmelheden ville sandsynligt have været ”light headedness”. Hun  

angiver i anamnesen, et tilfælde af svimmelhed og øresusen, hvilket kan pege i retning 

af en mb. Méniere. Dette er dog et enkelt stående tilfælde og pt er set af neurolog to 

gange i det tidligere udredningsforløb.  

Perifere årsager: Umiddelbart virker hendes symptomer ikke som karakteristisk for 

Benign Positionel Paroxysmal Vertigo (BPPV). BPPV optræder ofte ved stillingsskifte 

fra liggende til siddende og vendinger i seng og har en karakter af kraftig rotatorisk 

svimmelhed.  

Systemiske årsager: Visse former for medicin kan give bivirkninger i form af 

svimmelhed. Hun har ikke indtaget medicin aktuelt eller i perioden med svimmelheds 

symptomer. For højt eller for lavt blodtryk kunne være årsag til svimmelhed. Aktuelt er  

dette indenfor de normale værdier(140/90). D og B12 vitamin mangel og lavt 

blodsukker kunne ligeledes være årsag til svimmelhed. Hun har normale blodprøver og 

ingen diabetes.  

Angst: Hun har oplevet angst i forbindelse med sine svimmelhedsanfald. Angsten 

optrådte når hun genkendte situationer, der tidligere havde udløst svimmelhedsanfald. 

Denne angst kan være med til, at udløse et svimmelhedsanfald. 

Cervikogen svimmelhed kriterier: Diagnostiske kriterier for cervikogen svimmelhed, er: 

1) svimmelheden optræder samtidig med nakkesmerter 2) når hun skal orientere sig 

gående eller stående 3) karakteriseret ved ulige vægt/ dys equilibrium, 4) aftager når 

hun holder hovedet og øjne fikseret. Har haft intermitterende nakkesmerter inden for de 

sidste to år. Hypoteser som nedsat bevægekvalitet, nedsat cervikal stabilitet, smerter og 

nedsat oculomotorisk kontrol styrkes. 

Smertemekanisme: Hun oplever en lokal nociceptiv smerte, som er distinkt lokaliseret i 

hø øvre cervikal columna. En mekanisk tænd-sluk smerte, som udløses af hoved rotation 

til hø og der ses en sammenhæng, mellem stimulus og smertesvar. 

 Hun har muligvis øget sympaticus aktivitet. Denne øgede sympaticus aktivitet, kan 

være udløst af input fra hendes gule flag, angst, stress, diagnose og familie. Dette kan 

være en årsag til hendes søvnmangel. Den øgede sympaticus aktivitet, kan også føre til 

ændret oplevelse af smerten og det afferente input til CNS, samt en ændret 

smertefølsomhed i de perifere nerver, i form af en sænket tærskelværdi, for et givent 

smertesignal. 
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Plan for undersøgelsen 

På baggrund af anamnesen vil jeg i den objektive undersøgelse forsøge at udelukke 

årsager til svimmelheden som BPPV ved at udføre Dix Hallpike test, samt udføre VBI 

test for at udelukke vertebro basilar insufficiens. Samtidig afprøve at hypotesen om 

cervikogen svimmelhed, ved at udføre oculomotoriske tests Gaze Stability og Smooth 

persuit neck torsion test(SPNTT). Jeg vil foretage en objektiv undersøgelse af cervikal 

columna, for at understøtte at pt s nakkesmerter er udløst fra dette område. 

Spørgeskemaet NOOS og den objektive test CCF skal være med til at understøtte min 

undersøgelse. Endvidere vil jeg foretage screening af thorakal columna, for at udelukke 

meddelt smerte til Cervikal columna, fra denne region. 

Hypoteserne mb Menierre og angst vil jeg kommentere styrken af, efter der er foretaget 

objektiv undersøgelse og evt. prøve behandling. Gule flag som fear avoidance adfærd, 

familie, stress og søvnmangel, tages med videre i denne case rapport, til brug som 

mulige behandlings tiltag. 

Jeg vurderer at patienten til, ikke at være SIN. 

Undersøgelse 1 

NOOS: Mobilitet 78,5 %, Symptomer 45%, Søvn forstyrrelse 87,5 %, dagligdags 

aktiviteter og smerte 84,38 %, Deltagelse i dagligdagen 92,5 %. 

 PSFS: ”Pt indkøb af daglig vare” 6 og ”stå stille i det offentlige rum” 7,1. 

Baseline: Pt angiver kendte smerter i øvre hø cervikal columna, når hun drejer hovedet 

til hø NRS 4/10, smerten falder til ro med det samme hovedet rettes op i neutral stilling. 

Pt udtrykker at ”det føles som at nakken knirker”. Har aktuelt ingen svimmelhed eller 

synsforstyrrelser. 

Stående holdning: Lumbalt sway, med øget thorakal kyfose og let forward head posture. 

Pt udtrykker at hun tit oplever at ”hænge i kroppen”, når hun står stille. Krydser ofte 

sine ben når hun står, således føler hun sig mere stabil i kroppen.  

I tabel 1, se bilag 2, fremgår de anvendte objektive tests med udgangs stilling og 

udførelse, samt compliance og fund i testene. De er udvalgt ud fra den narrative del af 

undersøgelsen og de indgår, sammen med anamnesen, som et klinisk værktøj, til 

vurdering af opstillede hypoteser. Validitet og reliabilitet af testene fremgår i metode 

afsnittet. 
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Hvis man ud fra tabel 1, sammenholder et negativt testresultat af Dix Hallpike og VBI 

test, med den narrative del af undersøgelsen, afviser jeg hypoteserne og BPPV og VBI. 

Et positivt test svar af GS-Test og CCFT, er med til at understøtte, hypotesen om nedsat 

udholdenhed og aktivering, af  de dybe cervikale fleksor muskler, samt nedsat 

oculomotorisk funktion af cervikal columna. 

 I tabel 2, se bilag 2, fremgår undersøgelses fund ved AROM og PROM i Cx, samt 

palpations fund, PPIVM og PAIVM  i Cx og Tx. 

 

Klinisk ræsonnering efter undersøgelse 

Jeg har afvist hypoteserne om at pt s svimmelhed skyldes VBI eller BPPV, dette er 

medvirkende til at understøtte at efterfølgende objektive fund kan være udløsende 

faktorer til pt s svimmelhed og nakkesmerter. Pt har også led tegn i Tx, men disse 

vurderes til, ikke at have relation til symptomer i Cx. Dog kan Tx led tegn være en 

vedligeholdende faktor, til dårlig alignment i Cx.  

Efter den objektive US, opfylder pt følgende karakteristika, som kunne pege i retning af 

en cervikogen svimmelhed. 

 Positiv GS test i form af synsforstyrrelser når hovedet roteres til hø, nedsat 

oculomotorisk kontrol.  

 Positiv CCFT test, nedsat aktivering og udholdenhed af de dybe cervikale 

fleksorer, som kan være en medvirkende årsag til vedligeholdelse af hendes 

nakkesmerter. Øget muskelspænding i hø m. splenius og m. trapezius 1 kan 

understøtte CCFT ved at være et udtryk for dårlig rekruttering af de dybe 

stabiliserende nakke muskler. 

 Har smerter og nedsat bevægekvalitet under Cx rotation til hø 

 Hævede facetled ved segmenter i øvre Cx, som udløser kendt smerte ved 

palpation, samt ved nedsat PPIVM og PAIVM. 

Tilsammen kan den nedsatte oculomotoriske kontrol og ledtegn i øvre Cx , samt  

nedsatte muskulær aktivering, være medvirkende årsager til forstyrret afferens fra Cx, 

samt være vedligeholdende faktorer til hendes kroniske nakkesmerter. 

Når man sammenholder de objektive fund, med fund fra anamnesen, bliver hypotesen 

om mb Mènierre svækket, dog vil jeg vente med at afvise den til efter 
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behandlingsforløbet, i tilfælde af at behandlingseffekten udebliver. Angst kan fortsat 

også være medvirkende årsag til pt s symptomer og hvis angsten aftager, samtidig med 

de somatiske Sx, vil dette understøtte hypotesen om at angsten kan være udløst af 

svimmelhedssymptomer. 

Smertemekanismer: Det er min vurdering at pt har en lokal nociceptiv mekanisk smerte, 

som kan udløses ved AROM og PROM, samt ved palpation og PPIVM og PAIVM. Der 

ses en sammenhæng, mellem pt s smerter og de objektive fund i US. Der er endvidere 

palperet hævelse omkring flere facet led i cx, hvilket tyder på en lille lokal inflammation 

i leddene, en kemisk udløst smerte. Stress, angst og kroniske smerter, kan være 

medvirkende til, at udløse centrale mekanismer der øger aktivering af smertesignal fra 

cx, bla.i form af sænket tærskelværdi i nervernes afferente nociceptive signal, samt føre 

til en tidlig/øget aktivering af muskeltene. 

Behandlingsforløbet 

Pt har modtaget 8 konsultationer på klinikken, samt instrueret i dagligt at udføre 

hjemme øvelser under forløbet. Jeg har i denne case rapport beskrevet 1.- 8. 

undersøgelse og behandling og pt er ved hver seance, informeret omkring undersøgelses 

fund og der er foretaget kontrol af øvelser. Ved nogle seancer, har der været samtaler 

omkring Graded Exposure, som en del af behandlingen. 

2. Undersøgelse og behandling 7.dag. 

Pt har oplevet at nakken ”knækkede i går”, når hun skulle dreje hovedet. Oplevede 

kendt svimmelhed og ulige vægt, på kræmmer marked for 5 dage siden. Det var her 

svimmelheden debuterede tidligere. Pt blev skræmt og brugte dybe vejrtrækninger og 

støttede sig til sin venindes barnevogn. Derved skete der ingen udvikling af 

svimmelheden. Pt udtrykker ” jo mere jeg udforsker svimmelheden, jo bedre bliver det”. 

Udsagnet om at pt. oplever forbedring af sine svimmelheds symptomer når de 

udforskes, åbner en mulighed for at motivere og støtte hende gennem Graded Exposure, 

som bliver inddraget som en del af behandlingen. 

Test og behandling: 

Baseline Cx AROM rot. NRS 4/10 h. midt*. Ro med det samme. GS-test giver sløret 

syn, når hovedet roteres til hø*. Pt oplever bevægelsen som ustabil. Pt er ikke SIN. 
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Pt udtrykker at hun ikke bryder sig om at blive manipuleret, ”knækket” i nakken. Derfor 

udføres der ingen HVT, i behandlingen af Cx. 

I bilag 3, er palpations fund i Cx, behandlings teknik og effekt af behandling beskrevet. 

Øvelses valg, volumen og instruktion er ligeledes beskrevet i skemaet. 

Pt s symptomer har, som forventet, ikke ændret sig fra 1. til 2. gang, da hun ikke har 

modtaget behandling. Efter behandlingen responderer hun umiddelbart godt på 

teknikker med PPIVM ved at opnå fuld AROM med NRS 0/10 ved re-test. Derfor vælges 

der i behandlingen, at teste og behandle Cx ud fra PPIVM. Jeg vælger i samme 

behandling at mobilisere led tegn fra Tx, som kan være med til at vedligeholde dårlig 

alignment i Cx. Tilføjer endvidere træning af de dybe cervikale ekstensorer, da nedsat 

aktivering af disse, kan være medvirkende til at vedligeholde hendes nakkesmerter og 

derved opnås der træning både af dybe Cx fleksorer og ekstensorer. Tilføjer også 

træning i form af graded exposure, da jeg tænker at dele af hendes angst og svimmelhed 

kan udløses i kendte situationer og hun giver udtryk for at Sx mindskes hvis hun 

udforsker angsten. Herved opnås en kontrolleret progression af udløsende aktiviteter og 

en form for genindlæring i CNS. 

3. Behandling 14.dag 

Pt har fået trænet en gang dagligt med CCF og fremliggende Cx ekst, samt GS-træning. 

Hun motiveres til at få trænet to gange dagligt. 

Har været svimmel da hun skulle handle i Netto, havde en veninde med og følte sig 

tryg. Således udviklede svimmelheden sig ikke. 

Baseline: Cx AROM rot. h. NRS 4/10 sent*. Ro med det samme. Pt er ikke SIN.  

Gennemgår øvelser med pt. og der rettes til, i forhold til at undgå chin poke ved 

fremligg Cx ekst. når hun udtrættes. Cx mobiliseres ved PPIVM. Jeg vælger ikke at øge 

graden af Cx mobilisering, da hun i sidste behandling havde god effekt af grad 3- og 3. 

Der informeres omkring Graded Activity og der gives eksempler på dette. Der 

planlægges ud fra aktiviteterne angivet i PSFS, hvor det at handle ind og stå stille, 

udløser hendes svimmelhedssymptomer. Ændre endvidere øvelsen GS fra siddende til 

stående, for at gøre den mere specifik, ud fra hvad hun har angivet i PSFS. Under 

udførelsen af øvelsen i stående, udtrykker pt at hendes synsforstyrrelser forværres og 
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det er sværere at styre hovedet. Der foretages CCFT, hvor pt efterfølgende må træne 

CCF op til 28mmHg. Se bilag 4. 

Pt responderer godt på behandlingen, idet smerten ved palpation af segmenter i Cx, er 

reduceret og den segmentære bevægekvalitet ved PPIVM er bedre. AROM er ændret 

ved at hun ikke har smerter når hun udfører bevægelse ved re-test. Hun har en lille 

forbedring ved CCFT  test, dog kan den ikke regnes for valid, da denne ændring er 

mindre end 4mmHg. På trods af dette, vælger jeg at progrediere hendes CCF øvelse til 

28 mmHg, da hun opnår god kvalitet i øvelsen. Har brugt PSFS til at gøre 

interventionen ved Graded Exposure og GS øvelsen mere specifik ift. hendes 

symptomer. Derved bliver hun mere udfordret på sin posturale stabilitet, under GS 

øvelsen og hun vil i højere grad kunne udfordre CNS til at accepterer symptom givende 

aktiviteter. 

 

4. Behandling 21.dag 

Det er gået godt lige indtil i dag. Hun har ligget forkert om natten og har aktuelt flere 

smerter i Cx, kendt NRS 5/10 og angiver svimmelhed i stående og når hun kigger rundt. 

Pt oplever aktuelt relation mellem svimmelhed og nakkesmerter. Har siden sidst, 

sammen med veninde, gået en time i Føtex uden svimmelhed og haft færre Cx smerter. 

Øvelser går godt. Oplever at fremliggende Cx ekst er for let. 

Hun udtrykker at Cx aktuelt knirker under GS øvelsen og hun kan ikke se punktet og 

skal koncentrere sig om at holde hovedet mod hø. Bliver træt i nakken. Har flere led 

tegn i Cx og CTO som behandles med PPIVM med god effekt. Øvelsen fremligg. ekst 

opgraderes til gul thera band elastik, placeret omkring occiput til modstand mod ekst.  

 

5.-7. Behandling 28.- 42.dag 

Pt angiver ingen nakkesmerter eller svimmelhed. Hun oplever, at årsagen til hendes 

forbedring af Sx, er at hun har trænet med elastikken. Hun oplever at det er angsten for 

kendte situationer, som er tilbage og hun benytter her, Graded Activity og vejrtræknings 

øvelser. 
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Pt angiver spænding i h. ved AROM  Cx. og PPIVM er blevet bedre i Cx. Der 

mobiliseres på færre segmenter og graden af teknikkerne reduceres. Øvelser er gået 

godt. Hun klarer nu 30 mmHg ved CCF øvelsen. Ved GS øvelsen prøver hun ikke at stå 

med krydsede ben, for at udfordre hendes posturale stabilitet. Under udførelsen af GS 

øvelsen, angiver hun at hovedet er tungt. Korrigerer hende i ikke at fremadglide hagen 

sidst i bevægelsen, herved føles hovedet ikke tungt og mere stabilt. Pt efterspørger om 

hun må træne i motionscenter med veninde, er i tvivl om det vil påvirke hendes Sx i 

negativ retning. Motiverer hende til at komme i gang, hvis hun sideløbende træner sine 

nakke øvelser. Jeg venter med at vurderer træningsvolumen ved afslutning af forløbet, 

således at designet af programmet passer ind i hendes hverdag. 

 

 

Afsluttende US 49.dag  

Pt udtrykker at det går godt. Hun har været i København og shoppe, samt været på 

julemarked, uden at opleve svimmelhed. Oplevede ubehag ved at opholde sig i rum med 

mange mennesker. Hun angiver ingen svimmelhedsanfald. Har ingen smerter når hun 

drejer hovedet, NRS 0/10.  Hun har godt styr på øvelserne og der er, undervejs i 

forløbet, foretaget progression i form af modstand med gul Thera band elastik, i øvelsen 

fremliggende Cx ekst. GS øvelsen er tilpasset og korrigeret undervejs i forløbet. Hun 

klarer CCF øvelsen til 30 mmHg med god kvalitet. De manuelle teknikker er undervejs i 

forløbet blevet brugt på færre Cx segmenter og graden af teknikkerne er reduceret. Pt er 

ikke behandlet ved sidste konsultation. Har fået tilpasset sit træningsprogram, således at 

designet passer ind i hendes hverdag. Resultatmål for den afsluttende undersøgelse 

fremgår af tabel 5 og 6 i bilag 5. 

 

7. Resultat 

Hun har i højere grad fået kontrol over de gule flag, værende hendes adfærd, sin 

families reaktions mønster og hendes egen frygt for en alvorlig diagnose. Hun kan i 

højere grad befinde sig i kontekst som hun tidligere undgik pga. sin svimmelhed og 

angst, og hun har sammen med familien fået en bedre forståelse af hendes tidligere 

symptomer. Hun fortæller at årsagen til at hun ikke scorer 10 i PSFS ”handle ind”, 

skyldes en let angst for bestemte situationer i hverdagen, f.eks. indkøb. Hun er næsten 
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fri for sine nakkesmerter og svimmelhedssymptomer. Jeg afviser hypotesen om at mb 

Meniérre skulle værre årsag til hendes symptomer, fordi hun kun har haft et enkelt 

tilfælde fra anamnesen af øresusen og svimmelhed, samt at hun ikke har oplevet 

høretab, som ofte ses ved mb. Meniérre. Hun er behandlet ud fra hypotesen om,  en 

cervikogen svimmelhed, denne hypotese styrkes når man sammenligner resultatmål fra 

første og anden undersøgelse, med sidste undersøgelse (dag 49). Det fremgår af tabel 5 

og 6 (bilag 5), at hendes symptomer er blevet forbedret på KFA-, Aktivitets- og 

Deltagelses niveau. 

8. Diskussion  

Rapporten beskriver en undersøgelse og behandling af en 25 årig kvinde med kroniske 

nakke smerter og svimmelhed. Formålet er baseret på hypotesen om, at hun har en 

cervikogen svimmelhed, som kan være betinget af nedsat oculomotorisk- eller 

sansemotorisk kontrol i cervikal columna (8,9,12,18,28). Hun er undersøgt og behandlet 

ud fra af en muskuloskeletal tilgang (15), hvor det primære resultatmål er GS- test, som 

også er brugt som hjemmeøvelse i behandlingen. Hun har også modtaget manuel terapi, 

specifikke styrke/udholdenheds øvelser for de dybe cervikale fleksor og ekstensor 

muskler (13,29) og samtaler omhandlende Graded Exposure, i forbindelse med hendes 

angst symptomer (30,31). Forløbets varighed var på 8 uger, herunder 8 behandlinger, 

med instruktion i tilhørende hjemmeøvelser. Resultatet af forløbet viser, at pt ikke 

oplever svimmelhed og nakke smerter længere, samt en forbedring af primær- og 

sekundære resultatmål på ICF`s KFA-, Aktivitets- og Deltagelses niveau (19).  

Hun havde få nakkesmerter og svimmelheds anfald op til første undersøgelse og havde 

ligeledes ved første undersøgelse, en god dag, hvilket kan være en årsag til små 

forskelle i resultatmål som NOOS,  PSFS,  AROM, ved start og slut på behandlingens 

forløbet. Hun oplevede dog forværring af sine symptomer ved behandling nr. 4 /dag 21 

og her kunne man, udover GS-test, AROM og NRS som blev brugt som baseline ved 

hver US, have valgt at teste pt. ved NOOS og PSFS, for derved at opnå mere 

signifikante parametre til brug ved vurdering af resultatmål. 

Der er i litteraturen ikke fastsat nogle diagnostiske kriterier for en pt med cervikogen 

svimmelhed, dog er der enighed om at pt har nogle karakteristika, som jeg har inddraget 

i min kliniske ræsonnering, undersøgelse og behandling i case rapporten (5,8,16). I 

forbindelse med behandling af ptt, med kroniske nakkesmerter og svimmelhed, er der 

beskrevet, at behandling med manuel terapi, til ptt med cervikogen svimmmelhed, kan 
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have en positivt effekt på cervikal ROM, efter endt behandling og ved 12 ugers 

opfølgning (16) og Ris et al (17) beskriver i et RCT studie af kroniske nakkepatienter, 

statistisk signifikante resultater ved behandling i form af specifik træning. Flere studier 

har endvidere beskrevet karakteristika ved cervikogen svimmelhed, som mulig årsag til 

en ændring af den cervikale afferens (5,11,14,16). I case rapporten er der inddraget flere 

lignende undersøgelses og behandling metoder, værende udredning, manuel terapi og 

træning af oculomotorisk kontrol, som sammen andre behandlingstiltag, kan have ført 

til en ændring af denne cervikale afferens. 

Pt er ved første undersøgelse screenet for oculomotorisk kontrol med GS-test og 

SPNTT, som begge er valide og reliable måleredskaber til kroniske nakkepatienter, med 

og uden svimmelhed (11,12). Jeg har valg ikke at inddrage Joint Position Error (JPE), til 

test af propioception i cervikal columna. Testen er i et studie af Jørgensen et al, 

undersøgt på kroniske nakkepatienter og resultatet viste, at testen ikke er valid og 

reliabel og kan ikke anbefales til brug i klinisk praksis(12). 

Pt havde en positiv GS- test i form af synsforstyrrelser når hovedet blev roteret til hø. 

GS- test bliver brugt i klinisk praksis til vurdering af oculomotorisk kontrol hos 

kroniske nakke patienter, enten med eller uden svimmelhed (9,11,12). Testen kan indgå 

som en af flere test, til at afdække en patients sansemotoriske udfordringer og kan, som 

en øvelse, indgå i specifik træning eventuelt sammen med andre behandlingstiltag (14–

17). Flere studier har brugt GS test med avanceret måleudstyr, som umiddelbart ikke er 

tilgængeligt i kliniske sammenhænge (5,8,18). GS-test, som udført i denne case rapport, 

er i et studie af Jørgensen et al (CAT 1) vurderet reliabel, med kappa værdier for intra- 

og intertester reliabilitet fra 0.66 til 0,92. Testen er også vurderet valid, samt klinisk 

anvendelig uden specialiseret måleudstyr og viser, i forbindelse med vurdering af 

kroniske nakkepatienter, en signifikant korrelation med NDI, SF36-PCS og NRS (12).  

Ved at inddrage GS-test, er intervention blevet specifik og kan i højere grad have 

medvirket til en bedre integration af de cervikale reflekser, for derigennem mulig 

påvirkning af den cervikale afferens (9,15,18). Patientens udgangsstilling ved GS-test er 

i case rapporten og andre studier nøje beskrevet i en test protokol (CAT1) (9,15,18). 

Alignment i cervikal columna, under udførelse af testen, er dog ikke beskrevet. Jeg 

observerede, at hvis pt blev instrueret i at korrigere for ”chin poke”, under udførelsen af 

GS-test, gik testen fra et positivt testsvar, til et negativt test svar. Dette er dog et enkelt 

stående tilfælde og er ikke repræsentativt for denne gruppe af patienter, men 
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overvejelser omkring alignment cervikalt, under udførelse GS test kan have betydning 

for intra- og inter tester reliabiliteten. Der blev foretaget progression af GS træning 

under forløbet. Denne ændring blev foretaget ud fra et udsagn fra PSFS. Ændringen af 

udgangsstilling, gik fra siddende til stående, hvilket kun er observeret i et tidligere 

studie (CAT 2) (32) og er i case rapporten inddraget ud fra anbefalingen om, at træning 

af oculomotorisk kontrol, skal være specifik ud fra patientens udfordringer (15) og 

samtidig blev der en inddragelse af den  posturale kontrol, som tidligere er påvist at 

have indflydelse på kroniske nakkesmerter og cervikogen svimmelhed(5,8,12,17). 

Et vigtigt punkt som kan have haft indflydelse på resultaterne i case rapporten er, at der 

ved planlægning af undersøgelse og behandling af pt, er udelukket andre årsager til 

svimmelheden, som er centrale-, perifere- og systemiske årsager (5). Derved med øges 

værdien af undersøgelses- og behandlings resultater. Flere studier omkring kroniske 

nakke smerter og svimmelhed, angiver omfattende inklusions og eksklusionskriterier, i 

forbindelse med undersøgelse og behandling af denne gruppe af ptt (5,8,16,18). Et RCT 

studie af Hansson et al, der omhandlede oculomotorisk træning viste få ikke signifikante 

ændringer i resultater ved trænings intervention til WAD patienter med kroniske 

nakkesmerter og svimmelhed(CAT 2). En årsag til at der ikke kunne spores en 

signifikant effekt af træningen kunne være at andre årsager til svimmelhed, ikke var 

udelukket ved inklusion af patienter til studiet. I denne case rapport er eksklusions 

kriterier udvalgt på baggrund af litteraturens anbefalinger og er derved med til at styrke 

resultatet af både undersøgelse og behandling. 

Et andet interessant emne i denne case rapport var, at pt oplevede angst for kendte 

situationer, som udløste svimmelhedsanfald og havde i den forbindelse, udviklet en fear 

avoidance adfærd, ved at undgå at stå, gå og handle ind i det offentlige rum. Tidligere 

studier beskriver at patienter med cevikogen svimmelhed, kan opleve angst i forbindelse 

med svimmelheden (1,33,34). Vlaeyen et al beskriver; ofte vil en person genkende 

tidligere angstprovokerende hændelser eller aktiviteter i sine omgivelser, eksempelvis 

konteksten fra et svimmelhedsanfald og ved gentagne erfaringer, fra en denne hændelse, 

kan en person forsøge at undgå denne situation og udvikle fear-avoidance adfærd, 

overfor denne angstudløsende aktivitet (31). Det er mit indtryk at pt s angst for et anfald 

af svimmelhed, har haft en central rolle og kan være opstået, ved situationer, hvor den 

cervikogene svimmelhed er blevet udfordret ved stående eller gående ”gaze”. Pt s angst 

kan også være blevet forstærket, ved at pt havde gule flag, i form af frygt for en alvorlig 

diagnose og manglende forståelse af denne, samt frygt for at hendes familie og 
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omgivelser ikke anerkendte hendes symptomer. Et udsagn om: ” at jo mere jeg 

udforsker svimmelheden, jo mindre oplever jeg den” er fra pt, under 

behandlingsforløbet og handler om at konfrontere angsten og gav anledning til at jeg 

inddrog Graded Exposure, som et træningsredskab. Denne form for kognetiv tilgang i 

træningen, har tidligere vist sig anvendeligt i forbindelse med behandling af ptt der 

udviste fear avoidance adfærd, på baggrund af et angst tilfælde (30,31). Denne 

adfærdstræning havde en positiv indvirkning, da pt gradvis, under behandlingsforløbet, 

begyndte at genoptage hverdagsaktiviteter og deltagelse i det offentlige rum. Aktiviteter 

der tidligere havde udløst et tilfælde af angst hos pt. 

Der har i case rapporten været en systematisk tilgang, til en pt med kroniske 

nakkesmerter og svimmelhed. Undersøgelse og behandling, har været ud fra en 

muskuloskeletal tanke gang, med afsæt i bedst mulige evidens, inden for nakkesmerter 

og svimmelhed. Det har under udredning og behandlingsforløbet, været muligt at 

tilpasse undersøgelse, behandling og træning ud fra pt s udsagn og symptomer, hvilket 

kan have haft en afgørende rolle for hvordan pt har responderet på interventionen. Et 

eksempel på dette, har været muligheden for, at tilpasse interventionen til pt s fear 

avoidence adfærd, i forbindelse med et angst anfald. 

Der ses en sammenhæng, mellem den undersøgelse og behandling, som pt har modtaget 

i case rapporten og litteraturens anbefalinger til udredning og behandling af cervikogen 

svimmelhed(6,8,19,25,26,31). GS-Test har vist sig klinisk anvendelig til at vurdere 

oculomotorisk kontrol og den kan som træningsredskab indgå i rehabilitering af 

kroniske nakkepatienter med eller uden svimmelhed. 

9. Perspektivering 

GS- test og oculomotorisk træning, har ikke haft en afgørende rolle i behandlingen, men 

testen og træningen har indgået som et redskab, i en specifik udredning og behandling 

af en pt. med cervikogen svimmelhed, hvor flere parametre kan have indvirket på 

resultaterne. Der findes flere studier hvor GS-test, indgår som et redskab til vurdering af 

oculomotorisk kontrol, hos kroniske nakkepatienter med eller uden svimmelhed og kun 

få studier hvor oculomotorisk træning benyttes som et trænings redskab. Der er i 

fremtiden behov for flere studier der vurderer oculomotorisk trænings intervention. 

  



25 

 

Bilag 1: Informeret samtykke. 
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Bilag 2: Tabel 1 og 2 

Tabel 1: 1. undersøgelse 

 

Test /område 

Udgangsstilling og 

udførelse. 

Compliance Fund 

 

SPNTT roteret Cx 

Pt siddende med fødder 

i gulv. Cx roteret til 

midt. Pt følger en 

blyant med øjne i et H 

mønster. 

God Ingen svimmelhed, 

sarcader eller 

synsforstyrrelser. 

 

SPNT neutral Cx 

Pt sidder med fødder i 

gulv. Cx neutral. Pt 

følger blyant i et H 

mønster. 

God Ingen sarcader  

svimmelhed eller 

synsforstyrrelser 

Gaze stability Pt sidder med fødder i 

gulvet 1 m fra væg 

hvor tape punkt er 

placeret. Pt fikserer 

øjne på punkt og 

foretager aktiv Cx 

rotation og ekstension 

og fleksion. Pt skal 

udføre bevægelsen så 

langt som synet 

tillader. 

 

God Sløret syn når hvd. 

roteres til hø. sent i 

bevægelsen. Pt giver 

udtryk for at det er svært 

at holde hovedet sidst i 

bevægelse mod hø. 

VBI test Pt informeres omkring 

udførelse af testen. 

Udføres i siddende og 

liggende. 

God i.a 

Dix Hallpike  Pt informeres omkring 

udførelse af testen. 

God i.a 

CCF test 1. US 

 

Cx lejres i neutral med 

lille pude og bio- 

pressure placeret sub 

occipital caudalt 

posterior cx. Ingen 

spænding i 

m.sternecleidomast. 

Lejret med pude under 

knæ. To prøve forsøg 

på 22 mmHg 

Acceptabel. Det er 

svært for pt at holde 

manometer nålen på 

de små intervaller. 

Skal guides verbalt 

til ikke at trykke for 

mange intervaller ad 

gangen. 

Øget aktiviteti m. 

sternocleidomastoideus 

ved 26 mmg tryk 
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Tabel 2 

 Fund Pt udsagn kvalitet 

Cx AROM lateral 

(Lat.) Fleksion (F) 

Siddende på briks 

med fødder i gulv. 

 

Kendt P Nrs 4/10 h. 

 

 

 

Henter bevægelse lavt 

i Cx 

 

Cx AROM rot.* 

Siddende på briks 

med fødder i gulv. 

Kendt P NRS 4/10 

rot. h.  midt til sent i 

bevægelsen. 

 

Pt udtrykker at 

nakken knirker. Ro 

med det samme. 

Scapula eleveret ingen 

ændring i ROM eller 

smerter. Nedsat 

kvalitet, hakker i bev. 

mod  h. Midt i bev. 

Cx PROM Lat F 

Siddende på briks 

med fødder i gulv.  

 

Øvre og  midt cx hø 

R 

 Tidligt stop 

Cx palpation 

Rygliggende 

 

Facet led C2, C3 og  

C5 h. fortykket og 

hævet NRS 2/10 

Kendt P. Ro med det 

samme. 

 

Palpation muskler 

Cx og tx rygliggende 

og fremliggende. 

R h. m. trapezius og 

m.splenius 

ømhed Øget muskelspænding 

Palpation PAIVM 

central PA 

Fremliggende. 

 C2- C3 og C5 tidlig 

R NRS 7/10 

 

Kendt P. Ro med det 

samme. 

Tidligt stop. 

Palpation PPIVM lat 

F. 

Rygliggende. 

 

C2-C3 h. midt R 

NRS 6/10 

C5 h. tidlig R NRS 

7/10 

Ro med det samme.  

C2-C3 tidlig 

C5 midt 

 

 

Tx    

PAIVM T 1-T2 NRS 6/10 

T3Nrs 7/10 T4 NRS 

Ro med det samme Ingen sammenhæng til 

cx P 
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5/10 tidligt stop 

 

 

 

 

Bilag 3: Tabel 3  
Tabel 3: 2. undersøgelse og behandling 

 

Undersøgelsesfund Behandlingsteknik Effekt 

PPIVM lat F. C1-C2 R 

midt h. NRS 6/10 

Chin hold grad 3-.                      

6 gentagelser 

Re-test PPIVM kommer 

igennem med lat. F NRS 

2/10. 

PPIVM lat F C2-C3 R 

midt h. NRS 6/10. 

Cradle hold grad 3-                    

8 gentagelser 

Re-test PPIVM kommer 

igennem med lat F. NRS 

2/10. 

PPIVM Lat F C5 R tidlig 

h. 

NRS 6/10. 

Cradle hold grad 3                      

5 gentagelser 

Re-test PPIVM kommer 

igennem med lat F. NRS 

2/10. 

Re-test   AROM Rot. fuld  

NrS 0/10* 

  

PPIVM T1-T2  R ve midt Siddende transversel glid lat. 

F. grad 3 x 10 gentagelser  

Åbne i v. re-test ISQ 

PPIVM T3-T4 R ekst 

tidlig 

Rygligg Dog teknik grad V Informeret samtykke. Re-

test PPIVM ekst B 

Øvelser volumen Instruktion 

CCF  10sek x 10 uden at aktivere 

m. sternocleidomastoideus.. 

2 xdgl 

Pt informeres omkring 

lejring og hvordan hun 

skal mærke efter på 

sternocleido mastoideus. 

Låner biopressure med 

hjem. 

Cervikal dybe ekstensorer 

fremliggende med 

aktivering af m. glut.max. 

og abdominal muskulatur 

inden der foretages Cx 

ekst. 

Ekst Cx dybe 10x10sek med 

god kvalitet 

2xdgl 

Pt instrueres i at udføre 

lang nakke. Løfte med 

hele nakke og øvre Tx og 

undgå chin poke. 

Gaze stability. Siddende en 

meter fra væg. Med begge 

2x dgl. Pt er instrueret i Reproduktion af 

svimmelhed og 
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fødder i gulvet. udførelse synsforstyrrelser er 

acceptabelt kortvarigt. 

Øgning af smerter og 

hovedpine er ikke. 

Graded exposure  Pt instrueres i at udforske 

sin svimmelhed gradvist 

på deltagelses niveau  i 

trygge omgivelser og  

med personer der gør 

hende tryg. 

 

Bilag 4: Tabel 4  
Tabel 4: 3. behandling 

CCF test God lejring God compliance Udtrættes ved 28 

mmg m. 

sternocleidomast. 

spænder op. Dog 

svinger nålen  fra 26-

28mmg 

Cx AROM rot. 

h.NRS 4/10 sent*. 

 Pt udtrykker at 

nakke “dirre” sidst 

i bevægelsen. 

Hakker sidst I 

bevægelsen. 

Re-test Cx AROM 

rot. h. NrS 4/10 

 Pt udtrykker at det 

er nemmere at 

rotere nakken. 

Mere kontrol under 

bevægelsen. 

 

Palpations fund 

 

Teknik 

 

Pt udsagn 

 

Effekt 

PPIVM lat. F. C2-

C3 R h. sent. NRS 

4/10. 

Cradle hold grad 3 

åbne i hø C2-C3 

5gentagelser 

 NRS 2/10 mindre 

fortykket kommer 

lettere igennem med 

bevægelsen i 

segmenterne. 

PPIVM lat. F. C5 

R h.midt. NRS 

4/10. 

Cradle hold grad 3 

Åbne i hø C5 

8 gentagelser. 

 NRS 2/10 mindre 

fortykket og kommer 

lettere igennem med 

bevægelsen i 

segmentet. 

Ingen Sx fra Tx.    
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Bilag 5: Tabel 5, 6 og 7 
Tabel 5. Resultatmål på kropsniveau 

Test/undersøgelse Tp fund Pt udsagn Kvalitet 

Cx AROM rot.* Fuld rotation med 

overpres. NRS 

0/10 

Pt udtrykker at 

nakken ikke 

”dirre” som 

tidligere. 

God kvalitet i 

bevægelsen. 

Test Udgangsstilling Udførelse Fund 

GS Samme 

udgangsstilling 

som ved 1. US 

God Fuld rotation som øjne 

tillader. Ingen 

svimmelhed eller 

synsforstyrrelser. 

CCFT Samme 

udgangsstilling 

som ved 1. US 

Acceptabel. Pt 

har svært ved at 

holde nålen 

præcist på de 

mellem 

liggende 

intervaller. 

Klarer 22-30 mmHg 

uden aktivering af m. 

sternocleidomastoideus. 

NRS  Ingen nakke 

smerter når hun 

drejer hovedet 

NRS 0/10 

 

 

 

Tabel 6. Resultatmål på aktivitet og deltagelsesniveau 

Test 1. behandling 8.behandling 

PSFS stå stille 6 9 

PSFS handle ind 7,1 9 
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Tabel 7. 

 

NOOS diagram angivet i procent ved start og slut af behandlingsforløbet.  
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Bilag 6: CAT 1 

CAT 1:  

Titel 

Validitet af Gaze Stability test, udført på kroniske nakkepatienter med cervikogen 

svimmelhed. 

Speciale 

Muskuloskeletale lidelser 

Forfatter 

Jakob Jark Schoop 

Publiceringsdato 

jan 2017 

Baggrund for det kliniske spørgsmål 

Nakkesmerter er hyppigt forekommende på et tidspunkt i livet. Ifølge rapporten 

”sygdomsbyrden i Danmark ”(2), lever ca. 200.000 mænd og 370.000 kvinder med 

nakkesmerter og årligt bliver 230 tilkendt førtidspension. De samfundsmæssige 

omkostninger for nakkesmerter er årligt, i danske kroner, 920 millioner i behandling og 

2030 millioner i tabt arbejdsfortjeneste.  

Der er flere faktorer som påvirker risikoen for nakkesmerter. Fysisk og psykisk kan 

nævnes øget arbejdsbyrde, stillesiddende arbejde og ensidigt gentaget arbejde, samt 

angst og depression (3) og nedsat muskulær udholdenhed i dybe nakkemuskler(4).  

Tidligere studier konkluderer at sansemotoriske forstyrrelser i cervikal columna kan 

være en årsag til at vedligeholdelse af kroniske nakkesmerter og svimmelhed (1,4,35). 

Dette kaldes også cervikogen svimmelhed. Humphrey et al fandt, at ud af 180 patienter 

med nakkesmerter, havde 33 % svimmelhed  og at incidensen af cervikogen 

svimmelhed er 7,5 % af alle former for svimmelhed(1). Foruden svimmelheden, kan 

symptomerne være nedsat balance,  posturale - og visuelle forstyrrelser. Den 

cervikogene svimmelhed er overordnet relateret til forstyrrelse i det oculomotoriske 

system og dette er vist både ved gradvis udvikling af nakke smerter, samt ved 

traumatisk udløste nakkesmerter(36). Objektive fund som nedsat ROM og bevæge 

kvalitet, hastighed og præcision, specielt i horisontal planet, har en mild til moderat 
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sammenhæng til selvrapporteret smerte og nedsat funktion af nakken, svimmelhed og 

visuelle forstyrrelser(37). De mest anvendte kliniske test af svimmelhed forårsaget af 

forstyrrelser i det oculomotorisk system er:  Gaze stability og Smooth persuit neck 

torsion test(12). I denne case rapport er pt bla. testet ved disse tests og Gaze stability 

test gav et positivt test svar og er derfor brugt som primære måleredskab af pt s 

sansemotoriske kontrol i Cx. Hvordan er validiteten af Gaze Stabilty test 

Det kliniske spørgsmål 

Tester Gaze Stability test, den oculomotorisk kontrol hos patienter med kroniske 

nakkesmerter og cervikogen svimmelhed- et studie af testens validitet 

Inklusionskriterier 

Patienter med kroniske nakkesmerter og svimmelhed 

Intervention:  Gaze Stability test 

Reference: Studier der om handler test af oculomotorisk kontrol  

Outcome: Validitet 

Studietype: Diagnostiske studier eller systematiske reviews 

Patient Intervention Reference Outcome Studietype 

Cervical pain 

33130 

gaze Stability 

OR 

head eye co-

ordination 

34 

 Studier af 

oculomotorisk 

kontrol 

Validitet Diagnostiske 

studier 

eller 

systematiske 

reviews 

 

Søgestrategi 

Der blev søgt i databasen Pubmed Medline d.15. 01. 2017. Hvilket resulterede i 34 hits, 

hvilket umiddelbart synes lavt. Årsagen kan være at der ikke er publiceret meget 

litteratur på lige dette specifikke område. Alle overskrifter blev screenet, for at vurdere 

om det var brugbare hits. Sytten artikler blev valgt fra på titel, elleve artikler blev 

fravalgt på abstract og 6 artikler blev gennem læst i fuld tekst. Fire artikler omhandlede 

oculomotorisk kontrol, dog blev de fravalgt, da de ikke testede Gaze Stability test. En 

artikel omhandlede kun reproducerbarhed af Gaze Stability test og opfyldte derved ikke 
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de fastsatte inklusions kriterier i denne CAT. En artikel af Jørgensen et al 2014(12) blev 

udvalgt til kritisk bedømmelse.  

Kritisk bedømmelse 

Studiet omhandler vurdering af 6 kliniske cervikale test, herunder Gaze Stability test 

(GS). Testene er vurderet på patienter med kroniske nakkesmerter n =21 og uden 

kroniske nakkesmerter n =21, med fokus på konstruktions – og diskriminations 

validitet, samt intra-og intertester reliabilitet. 

Til kritisk vurdering er benyttet tjek liste 5 - diagnostiske test, udgivet af Sekretariat for 

reference programmer(38). 

Konstruktions validitet blev vurderet for hver af de kliniske test som blev sammenlignet 

med Neck Disability Index( NDI), NRS og SF36 short form, baseret på Spearmans 

korrelations koefficient. Resultaterne blev vurderet ud fra Intra Class Correlation 

coefficient: 1.00-0.76(stærk), 0,75-0,41(moderat) og 0,40-0,00(svag).  Diskriminations 

validitet mellem test-og kontrol gruppens kliniske tests blev vurderet ude fra T-test og 

Mann-Whitney U-test. Udregninger af konstruktions- og diskriminations validitet blev 

baseret ud fra gennemsnit af test resultaterne ved første test seance af deltagerne. Begge 

grupper af deltagere udfyldte Modified Global Percived Effectiveness (GPE) fra test til 

test seance, hvilket er med til at sikre stabilitet i deltagernes tilstand og derved minimere 

performance bias. 

Resultatet af studiet viste at GS test havde en statistisk signifikant korrelation til 

reference standarderne NRS, NDI,SF36 og GS test havde en signifikant diskriminering 

mellem test-og kontrol grupperne i studiet.  Alle målinger blev vurderet ud fra  Bland 

Altmann Plots og viste ingen systematiske bias. Målingerne var inden for de fastsatte 

grænser af Minimal Detectable Change (MDC) og Limits Of Agreement(LOA), dog 

med en bred spredning i LOA og høje grænser for MDC. 

Alle fysioterapeuter der udførte de kliniske test og bearbejdning af reference standarder, 

var blindet overfor de indbyrdes test resultater og test rækkefølge blev foretaget ud fra 

randomisering. 

Studiet fulgte en standardiseret test protokol, som inkluderede både test- og 

kontrolgruppe. Grupperne blev sammenlignet demografisk på køn, højde, vægt og alder 

og både tests og referencestandarder blev appliceret på begge grupper af patienter. 
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Reference standarderne NDI, SF36 short form blev sendt til deltagerne før første 

konsultation og NRS blev udfyldt af deltagerne ved første konsultation. 

Samlet vurdering samt konklusion 

Intern validitet: Det er min vurdering at de fleste metodologiske kriterier er opfyldt i 

artiklen og derved er der foretaget en minimering af bias og confounding. Der er 

ligeledes brugt valide reference standarder(10,11). 

Ekstern validitet: Studiet er udført på danskere og har derved en population som 

matcher den population vi møder i klinisk praksis. Interventionsgruppen er primært 

kroniske nakkepatienter og der er ikke beskrevet i studiet, om der forekommer 

cervikogen svimmelhed i gruppen. Dette giver et match til patienten i denne case 

rapport på de kroniske nakkesmerter og ikke på cervikogen svimmelhed. Sammenlignet 

med tidligere studier, hvor der er brugt avanceret måle udstyr ved GS test (8,9,18), viser 

dette studie en tendens til at GS test kan udføres i klinisk praksis i en mere simpel og 

anvendelig udgave. 

Kan studiet påvise om GS test kan finde nedsat oculomotorisk kontrol, hos patienter 

med kroniske nakke smerter og svimmelhed og fravælge patienter der ikke har nedsat 

oculomotorisk kontrol? 

 Studiet viser at GS test har en signifikant diskriminering mellem test-og kontrol gruppe 

og derved tyder det på at testen er i stand til at skelne rask pt. fra ikke rask pt. 

Konstruktions validiteten i studiet vurderes ud fra sammenligning af GS test med 

reference standarder NDI, SF36 og NRS (kilde). Dette tyder på en sammen hæng 

mellem resultat af GS test og helbredsrelateret livskvalitet, selvrapporteret smerte 

intensitet og nedsat nakke funktion, hos kroniske nakke patienter.  

Jeg vurderer at de fleste metodologiske kriterier er opfyldt og studiet er udført på en 

relevant population, som matcher de patienter vi som fysioterapeuter, møder i klinisk 

praksis. Jeg vurderer studiet til at have en høj kvalitet og giver studiet ++. 

Erklæring om forfatterens uafhængighed 

Undertegnede erklærer at have følgende interessekonflikter i forhold til ovenstående 

CAT:  

Fagpolitiske: Nej  

Økonomiske:  Nej 
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Bilag 7: CAT 2 
CAT 2 

Titel  

Sansemotorisk træning til patienter med kroniske nakkesmerter og svimmelhed.  

Speciale 

Muskuloskeletal fysioterapi 

Forfatter 

Jakob Jark Schoop 

Publiceringsdato 

Marts 2017 

Baggrund  

Nakkesmerter er hyppigt forekommende på et tidspunkt i livet. Ifølge rapporten 

”sygdomsbyrden i Danmark ”(2), lever ca. 200.000 mænd og 370.000 kvinder med 

nakkesmerter og årligt bliver 230 tilkendt førtidspension. De samfundsmæssige 

omkostninger for nakkesmerter er årligt, i danske kroner, 920 millioner i behandling og 

2030 millioner i tabt arbejdsfortjeneste.  

Der er flere faktorer som påvirker risikoen for nakkesmerter. Fysisk og psykisk kan 

nævnes øget arbejdsbyrde, stillesiddende arbejde og ensidigt gentaget arbejde, samt 

angst og depression (3) og nedsat muskulær udholdenhed i dybe nakkemuskler(4). 

Tidligere studier konkluderer at sansemotoriske forstyrrelser i cervikal columna kan 

være en årsag til at vedligeholdelse af kroniske nakkesmerter og svimmelhed (1,4,35). 

Dette kaldes også cervikogen svimmelhed. Humphrey et al fandt, at ud af 180 patienter 

med nakkesmerter, havde 33 % svimmelhed og at incidensen af cervikogen svimmelhed 

er 7,5 % af alle former for svimmelhed(1). Foruden svimmelheden, kan symptomerne 

være nedsat balance, posturale - og visuelle forstyrrelser. Den cervikogene svimmelhed 

er overordnet relateret til forstyrrelse i det oculomotoriske system og dette er vist både 

ved gradvis udvikling af nakke smerter, samt ved traumatisk udløste nakkesmerter(36). 

Gruppen af patienter (ptt) med cervikogen svimmelhed er umiddelbart ikke stor i klinisk 

praksis, men kan være svære at hjælpe i det etablerede tværfaglige behandlersystem og 

gruppen af ptt. står som en udfordring for mange fysioterapeuter (6).     
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I forbindelse med behandling og træning af cervikogen svimmelhed og kroniske 

nakkesmerter, anbefales det at man træner specifikt indenfor Smooth pursuit-, saccatisk- 

og opto-kinestetiske system, samt andre sansemotoriske udfordringer, såsom postural 

kontrol og Joint position Error (JPE) (9,13,41). Træningen anbefales to til fem gange 

om dagen hvor midlertidig reproduktion af svimmelhed eller visuelle forstyrrelser er 

acceptabelt, men ikke forværring af hovedpine eller smerter (15). Men hvad er effekten 

af sansemotorisk træning, til patienter med kroniske nakkesmerter og cervikogen 

svimmelhed? 

Det kliniske spørgsmål 

Hvad er resultatet af sansemotorisk træning til patienter med kroniske nakkesmerter og 

svimmelhed, målt på svimmelhed, nedsat funktion og smerter? 

Inklusionskriterier 

Patienter: Alle patienter med kroniske nakkesmerter og svimmelhed. 

Intervention: Sanse motorisk træning. 

Comparison:  

Outcome: Selvrapporteret funktionsnedsættelse, VAS eller objektive mål 

Studie type: RCT, oversigts artikler. 

Søgestrategi 

Patient Intervention Comparison Outcome Studie type 

Neck pain 

23706 

And  

Dizziness 

(MESH) 

12974 

Hits 151 

Sansemotorisk 

træning 

 Forskellige 

funktionsmål. 

DHI eller NRS 

eller NDI eller 

SF36 

RCT og 

oversigts 

artikler. 

 

Der blev søgt i Pubmed database d. 12.2.2017. Søgningen resulterede i 151 hits. 

Mistede mange hits ved at kombinere søgningen med fokus gruppen intervention, til 
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trods for at der blev kombineret med adskillelige synonymer for sansemotorisk træning. 

Alle overskrifter blev screenet for relevans til emnet. Et hunrede og fem artikler blev 

ekskluderet på titel og 40 artikler blev ekskluderet på abstract. Seks artikler blev læst 

igennem i fuld tekst. Fire studier var diagnostiske studier og et RCT studie omhandlede 

intervention i form af manuel terapi. Et RCT studie af Hansson et al (32) blev udvalgt til 

kritisk vurdering. 

Som redskab til vurdering af studiet blev der anvendt chekliste 2, randomiserede 

kontrollerede undersøgelser, fra Sekretariat For Referenceprogrammer (38). 

Titel:” INFLUENCE OF VESTIBULAR REHABILITATION ON NECK PAIN AND 

CERVIKAL RANGE OF MOTION AMONG PATIENTS WITH WHIPLASH 

ASSOCIATED DISORDER: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL”. 

Forfatter: Eva Ekvall Hansson PT, PHD, et al. Tidsskrift: Journal of Rehabilitation 

Medicine. 

Årgang: 2013, 9. 

Kritisk bedømmelse 

Studiet har til formål at beskrive hvordan vestibulær rehabilitering har indflydelse på 

nakkesmerter og ROM hos patienter(ptt) med Whiplash Associated Disorders (WAD) 

og svimmelhed, samt beskrive om nakkesmerter eller cervikal ROM har en korrelation 

til selvrapporteret balanceevne eller selv rapporteret svimmelheds handicap. 

Umiddelbarthar artiklen en klinisk relevant problemstilling, dog er emnet ikke særlig 

velafgrænset. 

Intern validitet: Ptt blev randomiseret til interventions- og kontrolgruppe ved hjælp af 

tilfældig udtrækning. Behandlings- og kontrol gruppe var ikke ens ved undersøgelsens 

start. Randomiseringen var foretaget af en uvildig person, dog var denne person den 

samme som udførte interventionen.  Al testning og vurdering af forsøgspersoner blev 

foretaget af forfatterne som var blindet overfor randomiseringen. Det står ikke beskrevet 

om forsøgspersonerne var blindet overfor deres indbyrdes resultater. 

Interventionsgruppen n=16 blev behandlet ens, dog blev 5 deltagere sideløbende 

behandlet ved individuel fysioterapi i forsøgsperioden. Der var 8 frafald i interventions 

gruppen og tre frafald i kontrol gruppen n=13, dog blev der foretaget en intention-to-
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treat- analyse (ITT-analyse) af resultaterne. Det er umiddelbart ikke angivet om forsøget 

er udført på forskellige lokaliteter.  

Overordnet bedømmelse af studiet: Studiet har i nogen grad forsøgt at minimere bias og 

jeg bedømmer studiet til at have en lav kvalitet og giver det ,.  

Der er 3 personers til forskel i interventions-og kontrolgruppe ved baseline og det kan 

ikke udelukkes, at tre forsøgspersoner mere kunne have påvirket resultatet. Der er 

beskrevet forskelle i symptomer, prævalens og arbejdsrelationer i det samlede antal ptt., 

men ikke hvorvidt man har forsøgt at sammenligne grupperne. Interventionen kan være 

påvirket, ved at den samme person har foretaget randomiseringen og intervention i 

studiet og har derved muligt kendskab til ptt. før interventionen. Studiet beskriver ikke 

hvorvidt ptt. var blindet overfor deres indbyrdes resultater, dette kan have påvirket 

præstationsevnen hos ptt. i interventions gruppen. Der er i studiet performance bias, da 

fem af deltagere fik sideløbende individuel behandling og vi kan derfor ikke vide om 

det er den ene eller den anden behandling, der har påvirket resultatet. Der er attritions 

bias da et forholdsvis stort frafald i interventions gruppen (50%), en årsag kunne være, 

øvelses valg og mængde, dette virker, efter min vurdering, meget udfordrende for denne 

gruppe af  ptt. På trods af randomiseringen, bliver der stor forskel i grupperne, hvilket 

kan påvirke det endelige resultat af interventionen. 

Beskrivelse af studiet: Studiet består af en interventions gruppen n=16(træning) og 

kontrol gruppe n=13(ingen træning). Forsøgspersoner er rekrutteret i fysioterapi 

klinikker og ortopædkirurigske klinik i Malmø. Alle ptt. havde en historie med WAD og 

svimmelhed som et af deres hoved problemer. Interventionen bestod af 50 min. cirkel 

træning to gange ugl i 6 uger. Eksklusionskriterier er få, kun BPPV er nævnt som 

eksklusion fra studiet og andre centrale-, perifere- og systemiske årsager til 

svimmelhed, samt depression og psyko-sociale forskelle, kan have påvirket resultatet af 

undersøgelsen. Der er beskrevet en test protokol hvor alle forsøgspersoner blev testet 

ved baseline og slut resultat(6 uger) og 12 uger efter baseline. Der blev brugt VAS til 

vurdering af nakkesmerter og CROM blev testet med et Myrin goniometer som er testet 

for reliabilitet. Der blev umiddelbart brugt valide og reliable måleredskaber vurdering af 

ptt balance evne og til vurdering af selvrapporteret svimmelheds handicap, DHI i svensk 

udgave. 

Resultater: Det samlede antal deltagere i studiet er 29 personer. Grupperne var fordelt til 

n=16 og n=13, med et totalt frafald på 11 deltagere. Derved er antallet af deltagere for 
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få, til at være statistisk signifikant. Derfor er der brugt Mann Whitney U til at teste 

forskelle mellem grupperne og der blev beregnet 95%  sikkerheds intervaller for den 

sande middelværdi. Grundet stort frafald i grupperne er der benyttet ITT-analyse ud fra 

de sidste resultater i undersøgelsen. Endvidere er der brugt en on-treatment analyse, 

ligeledes til sammenligning af grupperne. Korrelation blev udregnet udfra Spearmann´s 

rank Korrelation. Der var umiddelbart ingen statistisk signifikante forskelle mellem 

grupperne ved VAS og CROM målinger ved baseline, 6 uger og 12 ugers opfølgning. 

Alle p-værdier ligger over grænsen på( p=0,05).  

Konklusionen på studiet er, at nakkesmerter og CROM i interventionsgruppen, ikke 

blev signifikant forbedret ved vestibulær rehabilitering. Dog blev der målt forbedringer 

på DHI og balance tests. 

Samlet vurdering samt konklusion 

Det er min vurdering at studiet er af lav videnskabelig kvalitet fordi der er stort frafald i 

grupperne med 50 % i interventionsgruppen og flere ptt. i denne gruppe, modtager 

anden individuel behandling under intervention forløbet. Personen der foretog 

randomisering til kontrol- n=16 og interventionsgruppen N=13, var den samme person 

der foretog interventionen, han kan have haft kendskab til Ptt., hvilket kan have påvirket 

interventionen. Der var kun et enkelt eksklusions kriterie fra studiet, hvilket synes 

snævert til en gruppe af ptt. med kroniske nakkesmerter, svimmelhed og WAD. Samlet 

set har studiet flere risici for bias, der giver studiet en lav intern validitet. Det er mit 

indtryk at man i studiet, ikke har benyttet sig, af litteraturens videnskabelige 

anbefalinger, inden for sansemotorisk- og oculomotorisk træning (5,9,15,36,42) og 

øvelses valget er derfor ikke specifikt for patientgruppens sansemotoriske udfordringer 

og man kan forestille sig et stærkere studie design, hvis der inden RCT studiet, havde 

været foretaget et case studie. Den eksterne validitet er god, studiet er udarbejdet i 

Sverige og gruppen af patienter ligner dem vi finder i klinisk praksis i Danmark. Dog 

omfatter gruppen kun WAD patienter og ikke gruppen af non traumatiske patienter med 

kroniske nakkesmerter og svimmelhed. 

Erklæring om forfatterens uafhængighed 

Undertegnede erklærer at have følgende interessekonflikter i forhold til ovenstående CAT: 

Fagpolitiske: Nej 

Økonomiske:  Nej 
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