




























   
 

 

2021-12-31 

Verksamhetsberättelse 2021,  
en utförligare version av NRH-s förvaltningsberättelse. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla 

belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående (år 2020). 

Information om verksamheten 

NRH Trauma är en rikstäckande förening för personer med nack-, rygg- och hjärnskador.  

NRH Trauma är en idéburen, ideell medborgarrättsorganisation som är partipolitiskt och religiöst 
obunden.  

NRH Traumas säte är Arvika. 

NRH Trauma Riks ändamål är att verka för personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskador (NRH-
skador) till följd av direkt eller indirekt våld. 

Detta genom: 

 att verka för en rättvis vård och rehabilitering med hög kvalitet så att NRH-skadade får 
möjligheter till en god livssituation, 

 att samla och sprida kunskap/erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för vår 
patientgrupp. Granska och uppmuntra lokalt drivna projektarbeten, 

 att driva ett nätverk för personer inom vår skadegrupp samt andra intresserade, 

 att NRH-skadade får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga i 
befolkningen, 

 att erbjuda möjlighet till kamratstöd genom organisationens lokalföreningar. 
 

NRH Trauma är rikstäckande och organiserat i lokalföreningar. Huvudsyfte är att samla in gåvor till 
NRH Trauma Riks 90-konto. Ändamålet är att ge god kunskapsspridning och utbildning om skador som 
kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud, skador som alltför ofta medför bestående och 
invalidiserande besvär.  

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och 
mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada, där principen om alla 
människors lika värde och rätt till vård skall gälla. Vårt mål är att i framtiden kunna fortsätta bidra till 
mer kunskapsspridning, utbildning och forskning. 

NRH Trauma samverkar med myndigheter och andra organisationer med gemensamma 
intresseområden.  

Föreningen förvaltar NRH Trauma Riks 90-konto – Nack-, Rygg- & Hjärnskades rätt. Ursprungligen en 
minnesfond som säkerställer en fortsättning av Tomas Alsbros arbete och stora engagemang för att 
sprida information och kunskap om nack-, rygg- och hjärnskador till följd av trauma. Föreningens 
styrelse beslutar vilka projektändamål som ska stödjas. För att anslag ska beviljas behöver projektet 
ha som syfte och mål att öka kunskapen i ämnet och på så vis gynna patientgruppen. 

Ägarförhållanden 

Antalet medlemmar vid årets slut 2021 var 196 stycken. 
Styrelsen i NRH Trauma Riks har under 2021 bestått av:  
Anneli Andersson, ledamot, ordförande, firmatecknare, Gunnarskog 



   
 

 

Peter Borenstein, ledamot, vice ordförande, vetenskapligt råd, professor i neurologi vid Strömstad 
Akademi, chefläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg, Göteborg  
Gunilla Bring, ledamot, vetenskapligt råd, leg läk, med dr, specialist i rättsmedicin, Saltsjöbaden 
Olle Bunketorp, ledamot, vetenskapligt råd, civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, docent i trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 
Skärhamn 
Katarina Johansson, ledamot, Svartå 
Anna Jonsson, ledamot, firmatecknare, Alnö 
Daniel Malm, suppleant, Västra Frölunda 
Åsa Bergström, suppleant, Tungelsta 
Åsa Bergman Jungnelius, suppleant, Årsta 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Föreningen 
Årsmötet 25 februari 2021 hölls digitalt via Teams. Styrelsemöten har hållits digitalt via Teams. 
Medlemsbrev har skickats kontinuerligt. Mats Bengtson, Reviråd, Auktoriserad revisor och Ulrika 
Åhlin, Klok Redovisning, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, har fortsatta uppdragsavtal.  

Svensk Insamlingskontroll beviljade den 16 dec 2021 NRH Trauma Riks förlängd giltighetstid t.o.m. 
den 31 december 2022 för 90-kontona PG 900532-3 och BG 900-5323. 

NRH-s hemsida 
https://www.nrhtrauma.se/, ca  252 491 besök hittills, har uppdaterats kontinuerligt, arbetet utförs 
av sakkunnig. 4 november 2021 meddelade Nordea att den 22 januari 2022 stängs Nordea Connect 
och inga betalningar kan längre genomföras via deras plattform. Vårt avtal och de tillhörande 
betalningssätten slutar därför att fungera from 22 jan 2022. NRH har tecknat nytt avtal för 
betalningslösning online med Worldline/Bambora. NRH har sedan tidigare avtal med Nets. På vår 
hemsida finns betalningssätten Swish, bankkortsbetalning via VISA, MasterCard och Maestro, 
bankgiro- alt plusgirobetalning.  

I och med att det saknas statistik för gruppen NRH-skadade fortsätter vår enkätundersökning online 
med tre enkla frågor gällande vård och bemötande inom vården för att ge en aktuell bild av läget, se: 
https://www.nrhtrauma.se/#Aktuellt 

NRH på sociala medier 

 Sida på Facebook NRH Trauma, @NRHtrauma”, se: https://www.facebook.com/NRHTrauma 

 För betalande medlem privat grupp på Facebook NRH Trauma Riks medlemsforum, se: 
https://www.facebook.com/groups/NRHTraumaRiksmedlem 

 Privat grupp på Facebook NRH TRAUMA Nack-, Rygg- & Hjärnskador orsakade av direkt och 
indirekt våld, se: https://www.facebook.com/groups/NRHtrauma 

 Instagram, se: https://www.instagram.com/nrh_trauma/, 

 Twitter, se: https://twitter.com/Personskadefre1, 

 Youtube-kanal, se: https://www.youtube.com/channel/UCf7qLxnys230Lrt98WpoArQ/videos. 
NRH har ca. 3 850 nätmedlemmar.  

Samverkan 

NRH har nära och god samverkan med EDS/HSD-föreningen, @EDSHSDforeningen, Ideell 

organisation, se: https://www.facebook.com/EDSHSDforeningen 



   
 

 

September – Pain Awareness Month, då vi tillsammans även i år uppmärksammade temat Smärta. 
Nytt för i år är att vi under oktober tillsammans uppmärksammade – fokusmånaden för Dysautonomi 
bl.a. genom tematräffar varje torsdag samt inlägg för kunskapsspridning, information och 
onsdagstips i sociala medier samlat under @nrh_trauma, @edshsdforeningen och hashtags 
#painawarenessmonth, #painawarenessmonth2021, #dysautonomiawarenessmonth, #dysautonomi, 
#dysautonomia, #nrhtrauma, #nrhtraumariks, #nrhtraumavästerås, #brageekliniker, #brageekliniken, 
#brageerehab, #edshsdföreningen, #edshsdforeningen, #edsawareness, hsdawareness, 
#necktrauma, #eds, #hsd, #gördetosynligasynligt, #2sick4justice, etc. 

Webinar 

Ett av NRH Trauma Riks och EDS/HSD-föreningens stora mål är att sprida kunskap till patienter, 
anhöriga och vården. Ett sätt att göra det, och framförallt i dessa speciella tider med pandemi, är 
föreläsningar på webben. Vi gör det genom plattformen Zoom. Upplägget är flera föreläsningar på 
olika teman, men med en koppling till antingen NRH-skador (nack-, rygg-/ hjärnskada) och/eller 
EDS/HSD, symptomatisk överrörlighet och de samsjukligheter som ofta går hand i hand med dessa 
diagnoser.  

Våra webinar är gratis för alla då vi önskar sprida kunskapen till så många som möjligt. Våra 
medlemmar har förtur då vi har begränsat antal platser, anmäl gärna i god tid. Vill en delta måste 
anmälan/registrering göras, en får då länk skickad till e-postadress angiven vid anmälan för att 
ansluta till webinaret.  Samtliga webinars spelas in och kan ses i efterhand på EDS/HSD-föreningens 
Youtube-kanal exklusivt som medlem. 

Vi inledde hösten med föreläsningar: 
Tisdagen den 24 och torsdagen den 26 augusti 2021, kl. 13-16, tema ”Skademekanismer vid sena 
symptom efter nack- och hjärnskador”, 

 Peter Borenstein, professor i neurologi vid Strömstad Akademi samt professor emeritus i 
neurologi vid Högskolan i Borås. Chefläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg. – 
Kognitiva (mentala) och andra neurologiska besvär efter nackskador och hjärnskador  

 Olle Bunketorp, Civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Docent i Trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. – Hur ska man 
bedöma ”lindriga" nack- och hjärnskador?  

 Gunilla Bring Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin. – Överlappande syndrom med 
gemensamma nämnare och förklaringsmekanismer. 

 
Dessa föreläsningar genomfördes som ett samarbete mellan NRH Trauma Västerås, NRH Trauma 
Riks, EDS/HSD- föreningen, Folkets Hus Surahammar och Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, 
samlat under #folkbildning #digitaltochfysyisktmöte #surahammar #läratillsammans #föreläsning. 
 
Vi fortsatte under hösten i samarbete med EDS/HSD-föreningen med föreläsningar: 

 Tisdagen den 14 september 2021, kl. 18.00, tema ”Hur vi skapar mer balans i livet, rotar sig i 
hur vi ska hantera den stress som vi utsätts för varje dag!”, Wivi-Anne Nyberg, en känd 
yogaprofil från Helsingborg med många års erfarenhet av undervisning och arbete med 
holistisk lära. 

 Söndagen den 24 oktober 2021, kl. 16–17.30, tema ”LYMFSYSTEMET- vad är det och vad gör 
det?”, Anna Wollin, medicinsk massageterapeut och lymfmassör som jobbar med personer 
med EDS och HSD. 

 Torsdagen den 16 december 2021, kl. 17.00 planerades webinar med tema ”Vår tids lepra”, 
Bo C Bertilson, leg läk, med dr, forskningsledare Bragée kliniker och Muskuloskeletala 
funktioner och smärta, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, Karolinska 
Institutet, som blev inställt p.g.a. sjukdom. Istället körde vi en repris av ett annat intressant 
och relevant webinar: "En bild säger mer än...", Bo C Bertilson Leg.läk, Med.dr 



   
 

 

Forskningsledare Bragee kliniker och Muskuloskeletala funktioner och smärta. Sektionen för 
allmänmedicin och primärvård, NVS Karolinska Institutet. 
Nytt preliminärt datum för "Vår tids Lepra" är torsdagen den 27 januari 2022, kl. 17.00. 

Myndigheter 

Onsdagen den 13 januari 2021, kl. 10.00–10.45, digitalt möte NRH-s styrelse, vetenskapligt råd med 
SBU-s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) representanter Susanna Axelsson, 
generaldirektör, och Sigurd Vitols, medicinsk sakkunnig. NRH informerade inledningsvis kort om vårt 
samarbete med olika föreningar. Vetenskapligt råd informerade om: 

 översikt av kunskapsluckor vad gäller nackdistortionsvåld, 

 radiologiska kunskapsluckor vid nackdistortionsvåld, 

 neurologiska kunskapsluckor vid nackdistortionsvåld, 

 bettfysiologiska kunskapsluckor vid nackdistortionsvåld, 

 rehabmedicinska kunskapsluckor vid nackdistortionsvåld (bara studerat på WAD 0-II),  

 patofysiologisk jämförelse med ledskador i olika kroppsdelar. 
 
Susanna Axelsson avslutade vårt möte med att tacka jättemycket för intressanta presentationer. 
Susanna Axelsson sa – ”Det här är ju verkligen angelägna frågor och vi har uppmärksammat dem en 
del i våra tidigare rapporter om långvarig smärta. Så det finns ju en del men vi vet inte hur 
användbart det är för forskare att hämta i den här kunskapsluckadatabasen som vi har där det står 
lite om just den här multimodala rehabiliteringen. Vi har ju hela tiden i vårt uppdrag att utvärdera 
metoder, utredning och behandling. Så att när det gäller metoderna så är det ju framförallt de 
multimodala och de icke-kirurgiska metoderna som vi har gått igenom – det är ju lite det läget som vi 
befinner oss i när det gäller de här frågorna. Vi har tyvärr inte kunnat prioritera, det är ju den 
situation vi befinner oss i nu, att vi har väldigt mycket regeringsuppdrag och vi har också uppdrag från 
våra systermyndigheter, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Så att våra resurser är ju 
begränsade att ta sådana frågor som kommer från annat håll. Så det förslaget har vi redan sagt att vi 
inte kan prioritera. Tyvärr, inte just nu i alla fall.”  
 
Onsdagen den 14 april 2021, kl. 15.00–16.30, digitalt möte NRH-s styrelse, vetenskapligt råd, 
medlemmar och EDS/HSD-föreningen med Socialstyrelsen: 

 övergripande frågor om riktlinjerna på Socialstyrelsen, 

 avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, 

 nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 

 nationella riktlinjer med ansvar för metodutveckling/samordning, 

 vägledning för hälso- och sjukvården, Försäkringsmedicinska beslutsstödet, 

 vägledning på hälso- och sjukvård, styrenheten Nationella riktlinjer. 
 

Dagordning delades i tre delar: 
Del 1 Patientperspektivet. Informerade om: 

 att under vecka 15 uppmärksammas patientsäkerhet över världen under ”Patient Safety 
Awareness Week” som vi i Sverige kallar ”Patientsäkerhetsveckan”. Vad innebär 
patientsäkerhet?  Patientsäkerhet handlar kort och gott om att du som patient inte ska 
skadas i samband med att du får vård och att du inte ska skadas på grund av att vården inte 
ger den vård som behövs relaterat till ditt tillstånd. 

 NRH-s brev till Socialstyrelsen 2021-02-09, Inledning: Personer med skador i nacke, rygg, 
hjärna (NRH) och/eller Ehlers-Danlos syndrom (EDS), genetiska syndrom med företrädesvis 
avvikelser i stödjevävnaden, eller hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) kan utveckla en 
mängd svåra symptom och organstörningar associerade med påverkan av det centrala 
nervsystemet, som hos många kan förklaras av instabilitet i halsryggen/kraniocervikala 



   
 

 

övergången (CCJ). Dessa personer får idag ingen hjälp med adekvat utredning och diagnostik i 
Sverige. Därför kan de inte heller erbjudas behandling, baserad på korrekt pato-anatomisk 
diagnos, d.v.s. på de specifika strukturella skador som orsakar instabiliteten. Personer med 
denna problematik har i många fall drabbats av t.ex. distorsionsvåld av nacke, rygg (ex. 
pisksnärtsvåld) och/eller slag mot huvudet i trafik, idrott, eller misshandelssituation. 

 fortsatt informerades om medlemmars situation då de på grund av bristande hjälp inom 
svensk hälso- och sjukvård tvingats söka utredning och åtgärder utomlands enligt EU-s 
patientrörlighetsdirektiv. 

 Därefter lämnades ordet över till medlemmar vilka sökt vård vid Teknon Hospital, Barcelona, 
Spanien. En Powerpoint-presentation visades med text, ljudfil och bilder vilken väl beskriver 
den verklighet dessa personer möter inom den svenska hälso- och sjukvården innan och efter 
att de sökt vård utomlands, vad som krävs för att kunna erhålla vård utomlands, vilken 
utredning, vilka diagnoser och vilka åtgärder som de erhållit i Spanien samt hur de avvisas av 
den svenska hälso- och sjukvården när de kommit hem. 

 Därefter lämnades ordet till dr Bo Christer Bertilson, vetenskapligt råd. En Powerpoint-
presentation visades som inleddes med en kortfattad bakgrundsbeskrivning av hans arbete 
som läkare och forskare/forskningsledare, med lång erfarenhet. Fortsättningsvis beskrev han 
den bristande kunskap som finns inom svensk hälso- och sjukvård och som drabbar många 
NRH-skadade svårt. Han redovisade resultat från enkätstudie där ungefär hälften av de som 
hittills behandlats genom kirurgisk åtgärd vid Teknon Hospital bidragit med svar. Han fortsatte 
att redovisa statistik och prioriteringsområden inom Region Stockholm samt inom SoS-s och 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR-s) arbete med Nationella programområdet (NPO) 
rörelseorganens sjukdomar. Avslutningsvis sammanfattade han hur situationen ser ut idag för 
NRH-skadade ur ett helhetsperspektiv, vad som behöver tonas ner och förändras samt gav 
tydliga förslag på insatser och åtgärder för hur den svenska hälso- och sjukvården ska kunna 
förbättras för patientgruppen NRH-skadade. Som kan vara den största patientgruppen, vem 
vet? 

 
Förbättringsförslag – NRH vård: 

 Inbjud och lyssna till patienter, vårdgivare och försäkringsföreträdare som arbetar med NRH- 
skadade. 

 Uppdra åt relevanta myndigheter att granska kunskapsläget avseende långvarig smärta och 
andra besvär efter NRH trauma, inklusive Försäkringsbolagens och Försäkringskassans 
handläggning. 

 Inrätta forsknings- och utvecklingsenhet med uppdrag riktade till NRH-skadade. 

 Inrätta nationellt register dit patienter uppmanas rapportera symptom och behandlingseffekt 
utan mellanhand. 

 Skapa kunskapscenter för noggrann utredning, behandling och uppföljning av NRH (likt 
reuma- eller diabetescenter) med senaste teknologiska teknik (t.ex. belastad MRI, DMX) och 
ansvar att sprida kunskap. 
 

 Därefter lämnades ordet till styrelseledamot i EDS/-HSD-föreningen. En Powerpoint-
presentation visades med text och bilder. Det framgick att syndromen vid EDS/HSD och NRH-
följder överlappar vad gäller både symtom och vårdens bemötande. Fortsättningsvis 
informerades gällande EDS, det finns 14 olika typer där 13 faktiskt kan fastställas att det är 
genetiskt och trots detta så ifrågasätts diagnoserna i vården. En hel del läkare säger att EDS är 
en ”hittepådiagnos” alternativt ”modediagnos” osv., vilket patienter får erfara. Tyvärr sker de 
flesta nackskadorna inom gruppen med den vanligaste typen, den hypermobila, vilket inte går 
att fastställa med genetiska tester. Det har tillkommit en ny diagnos som heter HSD, 
Hypermobilitetsspektrumstörning, som finns av fyra typer. Viktigt för både EDS och HSD är att 
det faktiskt finns ICD-koder för dessa. 



   
 

 

 
Förbättringsförslag – EDS/HSD vård: 

 Det framgick att det finns ett stort behov av tidig diagnos och bättre kunskap, för att 
förebygga försämring och kunna ge korrekt behandling. 

 Via Ehlers-Danlos Society-organisationen som både styr forskning och patient community 
internationellt, finns en utbildning som kallas för Echo. De främsta experterna i världen ger 
gratis utbildning i 12 olika segment som kan vara kompetenshöjande för t.ex. 
vårdcentralläkare som kommer i kontakt med olika EDS-drabbade i sin yrkesroll, se: 
https://www.ehlers-danlos.com/echo/. 

 Det finns också ett stort behov av Nationella kvalitetsregister, nationellt antagna 
vårdprogram, bättre undersökningsmöjligheter, specialistavdelningar och - kliniker. 
 

Del 2 Frågor och svar. Därefter lämnades ordet till Socialstyrelsens representanter, vilka muntligen 
besvarade samtliga frågor NRH skriftligen skickat in till myndigheten i februari 2021. Socialstyrelsen 
skickade skriftligt svar på våra frågor fredag 23 april, se bifogat dokument Skriftliga svar från 
Socialstyrelsen på frågor från NRH Trauma Riks, daterat 2021-04-21, Dnr 3.5-8101/2021. 
 
Del 3 Försäkringsmedicinska beslutsstödet. Inledningsvis under år 2021 har dr Malin Lindh och dr 
Gunilla Bring ägnat sin kraft åt att titta på det Försäkringsmedicinska beslutstödet gällande Distorsion 
i halskotpelaren (inklusive Whiplash-skada), senast uppdaterad: 2007-10-01, relaterade diagnoskoder 
(ICD-10-SE) S13.4. och andra beslutsstöd inom Rörelseorganens sjukdomar. Den 26 mars 2021 
skickades brev med Yttrande Försäkringsmedicinskt beslutstöd, NRH Trauma Riks, med separata 
bilagor: Yttranden av dr Malin Lindh och dr Gunilla Bring. Dr Malin Lindh har i sitt skriftliga yttrande 
utgått från det befintliga och aktuella beslutstödet för Distorsion i halskotpelaren (inklusive Whiplash-
skada), vilket Socialstyrelsen nu under del 2 ska uppdatera med början under 2021. Dr Gunilla Bring 
utgår i sitt yttrande från samma underlag, men har också tittat på andra beslutstöd, och utifrån det 
gett sina kommentarer mer utifrån hur man kan vara kreativ på ett nytt sätt. 
 
Mattias Fredricson, övergripande frågor om riktlinjerna på Socialstyrelsen, avslutade vårt möte med 
orden; – ”Absolut. Och vi vill också tacka, vi tycker också att det har varit ett bra möte. Jag tänker helt 
konkret så har vi fått väldigt mycket kunskap, vi har fått bra presentationer, vi har fått en värdefull bild 
av hur patienterna upplever vården på det här området, det tar vi med oss. Vi kommer också se till 
att det finns en möjlighet till inspel till arbetet med det försäkringsmedicinska beslutsstödet när det 
blir remiss och liknande. Vi har gärna en fortsatt kontakt med ert vetenskapliga råd också för att 
fördjupa frågeställningen som vi hade och vi kommer också se till att ni får skriftliga svar på de 
frågorna som ni har ställ till oss och återkom gärna till oss lite längre fram så tar vi ett nytt 
uppföljande möte. Tack!”  
 
Måndagen den 3 maj 2021, uppföljande och fördjupande digitalt möte representanter i NRH-s 
vetenskapligt råd med Socialstyrelsen. 
 
Onsdagen den 12 maj 2021, skickade NRH komplettering av vårt förslag till kunskapsstöd för den 
stora grupp patienter vi representerar. Vi har tagit oss friheten att utgå från det kunskapsstöd för 
post-covid-patienter som SoS så förtjänstfullt tagit fram på kort tid. Det är sant att covid-19 är en ny 
och drastisk orsak till det fokuserade resttillståndet, men stora grupper av patienter lider sen många 
år av liknande resttillstånd men av andra orsaker. Precis som påpekas i kunskapsstödet för post-covid 
finns liknande kraftigt funktionsnedsättande tillstånd som kan ha nytta av upplägget för post-covid, 
kliniskt, utrednings- och behandlingsmässigt. 
 
Som en tanke skickades kompletteringen under internationella fibromyalgidagen. Vår förhoppning är 
att vårt förslag till kunskapsstöd skall uppfattas som konstruktivt för fibromyalgi-, ME/CFS-, Ehlers-



   
 

 

Danlos-, posthjärn-skaknings-, dystonipatienter, såväl som naturligtvis de med svåra följdtillstånd på 
grund av CCJ-instabilitet. 
 
Förutom att en del lagts till, annat dragits ifrån, har referenslistan bytts ut och de aktörer som nämns 
är bara förslag. Vi hoppas på fortsatt samarbete kring detta förslag – vi ställer gärna upp som 
remissinstans och föreslår gärna ytterligare experter, till exempel inom neuroradiologi, fysioterapi, 
neurokirurgi, med flera. 

Regering och riksdag 

Torsdagen den 14 jan 2021 kl. 9.10–10.10, digitalt möte med Pyry Niemi, S, och NRH gällande skriftlig 
fråga till socialminister Lena Hallengren. Fokusera på att SBU behöver påstötning från regeringen. 
 
SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor för att visa var det behövs ny forskning med målet att 
förbättra vardagen för brukare, patienter och närstående. Exempel på sådana kunskapsluckor är att 
det saknas systematiska översikter av bra kvalitet och behövs mer praktiknära forskning för att veta 
om en diagnostisk metod är tillförlitlig. 
 
Personer med NRH-trauma och/eller EDS-HSD kan med tiden successivt utveckla en mängd olika 
svåra symptom och organstörningar associerade med det centrala nervsystemet, som hos många kan 
förklaras med instabilitet i halsryggen/kraniocervikala övergången (CCJ). Dessa personer får idag 
ingen hjälp med adekvat utredning och diagnostik i Sverige.  
 
En viktig orsak till denna brist är att samtliga de omfattande översikter av whiplashskador och dess 
konsekvenser som gjorts under de senaste 25 åren (Quebec Task Force 1995, SBU 2000, 
Whiplashkommissionen 2005, Socialstyrelsens utredning 2017, m.fl.) systematiskt har exkluderat/ 
bortdefinierat den svårast drabbade patientgruppen. Man har valt att begränsa översikterna till den 
grupp som blir helt eller nästan helt återställd, ofta med sikte på att försöka prognosticera 
kronicitetsutveckling utifrån symptom och fynd i akutskedet.  
 
Bristen på forskning och adekvata översikter utgör sedan länge allvarliga kunskapsluckor och för att 
förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp krävs kompetens och resurser för att utvärdera 
de diagnostiska metoder och behandlingar som i dag huvudsakligen förekommer utanför Sverige. En 
systematisk vetenskaplig översikt kommer att visa på stora behov av praktiknära forskning inom 
detta område. 
 
Kunskapsluckor som vore angeläget att belysa avseende svåra syndrom efter nackdistortionstrauma 
(whiplashtrauma), med eller utan EDS/HSD är t.ex: 

 Tillförlitlighet i kliniska (manuella) diagnostiska metoder för att påvisa nervpåverkan 
och/eller instabilitet t ex rörlighet, palpation, muskelfunktionstest, reflexslagning, 
sensibilitetstest stick, beröring, traktion, kompressionstest, tvåpunktsdiskriminering, etc. 

 Tillförlitlighet i radiologiska diagnostiska metoder för att påvisa diskoligamentära skador och 
försämrad cirkulation (blod, liquor) orsakande nervpåverkan och/eller instabilitet, t.ex. med 
DMX, extention-flexion, DT, MR, belastad/obelastad, upright, etc. 

 Posttraumatisk utveckling vid ledskada; patofysiologi, prevalens, långtidsprognos 
 
Sammanfattningsvis: primärstudier behövs och en uppdaterad systematisk översikt kan behövas 
innan ny primärforskning initieras. En systematisk översikt med fokus på diagnostik av de svårare 
tillstånden behövs då det saknas tillförlitliga sådana och det är uppenbart att här föreligger stora 
kunskapsluckor. Sådan forskning skulle göra stor nytta för berörda patienter och närstående. 
 



   
 

 

Torsdagen den 25 februari 2021 hade NRH förmånen att riksdagsledamot Pyry Niemi, S, inledningsvis 
deltog innan NRH-s årsmöte 2021, som hölls via Teams. Pyry Niemi gav kort information om hur 
arbetet framskrider gällande skriftlig fråga till statsrådet Lena Hallengren. NRH-styrelse och 
vetenskapligt råd träffade Pyry 14 jan 2021, dagen efter vårt möte med SBU-s GD och medicinsk 
sakkunnig. Söndag 31 jan skickades skriftligt underlag inför skriftlig fråga, avslutningsvis i NRH-s 
skriftliga underlag står:  
Mot bakgrund av ovanstående och bifogat skriftligt underlag ställer vi följande frågor till statsrådet 
Lena Hallengren 

1. Kan statsrådet ge SBU i uppdrag att Initiera patientnära primärstudier och en uppdaterad 
systematisk översikt med fokus på diagnostik av de svåraste tillstånden för att fylla de stora 
kunskapsluckorna på området? I första hand skulle sådan forskning inriktas på tillförlitlighet i 
radiologiska diagnostiska metoder för att påvisa diskoligamentära skador och försämrad 
cirkulation (blod, cerebrospinalvätska) orsakande nervpåverkan och/eller instabilitet, t.ex. 
med DMX, extension-flexion, DT, MR, belastad/obelastad, upright, etc. Undersökningar som 
används sedan flera år utomlands. Sådan forskning utgör dessutom en nödvändig del och 
grund för det pågående uppdateringsarbetet med de nationella programområdena, NPO, 
som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i samarbete med Socialstyrelsen, SoS, gör. 

2. Kan statsrådet se till att Socialstyrelsen inte på eget bevåg gång på gång omdefinierar och 
förändrar målsättningar med begärda utredningar? 

 
Torsdagen den 10 juni 2021 skrev NRH öppet brev till Stefan Löfven, Statsminister, Hans Dahlgren, 
EU-minister, Magdalena Andersson, Finansminister, Åsa Lindhagen, Finansmarknadsminister och 
biträdande finansminister, Lena Micko, Civilminister, Morgan Johansson, Justitie- och 
migrationsminister, Mikael Damberg, Inrikesminister, Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, 
Lena Hallengren, Socialminister och Tomas Eneroth, Infrastrukturminister.  
Inledning: ”Staten urholkar medvetet de offentliga försäkringarna på arbetsgivarnas och 
arbetstagarnas bekostnad 
Staten har tidigare såsom välfärdsskapare tagit särskilt ansvar för de grupper som inte naturligt 
inordnas i olika starka särintressen och därför har svårt att föra sin egen talan. Men eftersom Staten 
under de senaste decennierna på ett allt mer tydligt sätt avsagt sig ansvaret för de grupper som står 
vid sidan av, och dessutom odlar en chimär av att välfärds- och försäkringssystemen fungerar bra när 
Statens företrädare talar till de större grupperna och invånarna i allmänhet, så bidrar de till att 
skuldbelägga de försäkrade.” 
2021-06-10, Staten urholkar medvetet de offentliga försäkringarna, NRH Trauma Riks: 
https://www.nrhtrauma.se/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-10-Staten-urholkar-medvetet-de-
offentliga-forsakringarna-NRH-Trauma-Riks.pdf 

Andra organisationer 

NRH-s styrelse, delar av vetenskapligt råd och medlemmar deltog tillsammans med EDS/HSD-
föreningen vid Nackskadeförbundets Seminarium fredagen den 5 november 2021, Scandic Star 
Sollentuna, se inbjudan via vår hemsida: https://www.nrhtrauma.se/andra-organisationer/. Det en 
intressant dag och vi tackar Nackskadeförbundet för att de bidrar till den kunskapsspridning som är 
så viktig för vår skadegrupp. NRH har skrivit två referat, 2021-11-16 Medicinskt referat 
Nackskadeförbundet 5 nov 2021 och 2021-11-16 Referat ur ett patientperspektiv 
Nackskadeförbundet 5 nov 2021, vilka publiceras på vår hemsida under huvudrubriken 
Kunskapsspridning/Andra organisationer. 

Debatt  

NRH har uppmärksammat artikel i Sveriges Radio, publicerat lördag 17 april 2021, kl. 11.32, 1:51 min 

”Whiplashskador vanligare än vad som är känt 



   
 

 

Försäkringsbolagen får in tre gånger fler anmälningar om whiplashskador, jämfört med vad som 
rapporteras in till Transportstyrelsen. 

 Det tyder på ett stort mörkertal, anser branschorganisationen Svensk Försäkring som 
hänvisar till en ny statistikrapport. 

 ”Det är inga ansatser alls från den offentliga sidan till att minska de här skadorna. Man bör 
vidta åtgärder både i trafikmiljö och i fordonen.” säger Staffan Moberg, jurist vid 
branschorganisationen.”  

NRH har publicerat och kommenterat artikeln på sociala media. 15 000 – 18 000 whiplashskadade 
[nackskadade, NRH Traumas egen anmärkning] per år vilka utgör ca 60 % av alla personskador i 
trafiken! Och då är det BARA trafikskador. Exkluderat är alla sport-, fall-, dykningsolyckor och 
misshandel etc. 

https://sverigesradio.se/artikel/whiplashskador-vanligare-an-vad-som-ar-
kant?fbclid=IwAR1gpDt60vbIBoXv8bXPAHwKqiaNFnq75yFS8xZKgSL0falP1PERSUj5JdM 

 

Verksamhetsberättelsen 2021 är en utförligare version av Förvaltningsberättelsen 2021 som finns att 
läsa i Årsredovisningen 2021. 
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