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Medicinskt referat 

 

Nackskadeförbundets Seminarium  

Fredag den 5 november 2021, Scandic Star Sollentuna. 

 
Programmet var mycket imponerande med tre framstående neurokirurger och en kanadensisk läkare 
och forskare inbjudna som föreläsare. Anna McDowall, överläkare i ryggkirurgi, Uppsala, var en 
kunnig och engagerad moderator under dagen med många egna initierade frågor till föreläsarna. 
Med tanke på auditoriets sammansättning (uppenbart dominerat av patienter drabbade av svåra 
följder av nackskador) blev dock helhetsintrycket en stark känsla av diskrepans mellan åhörare och 
föreläsare. De sistnämnda talade om avancerade neurokirurgiska ingrepp, åhörarna ställde frågor om 
sin egen frustration att inte få kvalificerad utredning, diagnostik och behandling i Sverige. 
 
Professorn i neurokirurgi Jesus Lafuente, chef för Hospital Universitario del mar, Barcelona, Spanien, 

talade inledningsvis om craniocervical instabilitet, generella aspekter. Han beskrev den komplicerade 

anatomin, med en viss ”benstabilitet” mellan C0 och C1 genom ledytornas konstruktion. C1-C2 (atlas 

och axis) däremot är extremt rörliga tack vare närmast konvexa ledytor och stabiliteten vilar helt på 

intakta ligament och fungerande nerv-muskel-led-funktion. C0-C1-C2 fungerar som ett ledkomplex 

där vissa ligament, t ex alarligamenten inte fäster i C1 utan bara i skallbasen och på denstoppen på 

C2, vilket möjliggör mycket stor rotationsrörlighet mellan C1 och C2. Det medför att man vid 

symptomgivande instabilitet i detta ledkomplex måste noggrant överväga om man ska offra denna 

rotationsrörlighet och hur högt och lågt man ska gå med sin kirurgiska stabilisering. 

Instabiliteten diagnostiseras genom mätning av vissa parametrar/mätpunkte/linjer på/mellan 

skelettpunkter i regionen (basion, opisthion, m fl). Subluxation mellan C0 och C1 kan ske framåt, 

bakåt eller vertikalt. Instabilitet i C1-C2 (atlanto-axial) diagnostiseras med dynamiska test 

(provokation framåt-bakåt, åt sidorna och i rotation). Detta var vad vi fick veta om diagnostik – 

ingenting om symptom, klinisk utredning, upright MRI, diagnostiska blockader eller DMX. Resten av 

föredraget handlade om mer eller mindre avancerade kirurgiska metoder för att på bästa sätt 

åtgärda C1-C2-instabilitet – bitvis var det mycket detaljerad neurokirurgi långt, långt över till och med 

rättsmedicinarens nivå. Avslutningsvis presenterades ett patientfall, Nico, som kliade och bet sönder 

sina fingrar och som botades av ett avancerat neurokirurgiskt ingrepp för att bryta den 

centralnervösa nervstörningen. Vilken sorts apa Nico tillhörde uppfattade jag inte – schimpans? 

Nästa talare presenterade sig inte – vare sig muntligt eller på de inledande Power Point-bilderna, 

men av programmet framgick att det var professorn i neurokirurgi Massimilano Visocchi, chef för den 

neurokirurgiska enheten Craniocervical Junction, vid katolska universitetet S Cuore Policlinico, 

Gemelli, Rom. Hans föredrag rubricerades: CVJ surgery (cranio-vertebral kirurgi) med underrubriken 

Light and shadows in single center experience with improving technologies (Ljus och skuggor i ett 

centers erfarenheter av att förbättra teknologier). Hela föredraget var extremt avancerat och 
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detaljerat inriktat på olika neurokirurgiska operationsmetoder, främst av svårtillgängliga tumörer, 

bland annat ”monster chordom” (ryggmärgs-/nervtumörer, i sig godartade men ofta extremt illa till 

för operation). Stor del ägnades åt fördelar och nackdelar med att komma åt området via gommen 

(transoralt) repektive nästaket (transnasalt). I förbigående nämndes att ligamentum transversum, 

som håller dens på C2 på plats mot främre atlasbågen (C1), hindrande dens att slå in i ryggmärgen/ 

förlängda märgen och samtidigt tillåta den stora rotationsrörelsen mellan dessa två kotor, är 

kroppens starkaste ligament Han påpekade också att vid operation av instabilitet ska man i första 

hand korrigera felställningar (särskilt viktigt vid atlanto-axial instabilitet) och återställa korrekt 

anatomi och därefter fixera/stabilisera lederna. Bara när korrektion av felställningen är omöjlig (på 

grund av felläkning?) skall man dekomprimera innan stabiliseringen. 

Atul Goel, professor i neurokirurgi, chef vid King Edward Memorial Hospital, Indien, expert på 

atlantoaxial instabilitet, inledde sitt föredrag med att framhålla hur viktigt och samtidigt ”okänt” 

ledkomplexet C0-C1-C2, CCJ är (”very complicated junction and the most misunderstood junction of 

the body”). Han jämförde ledkomplexet med den antika mästerliga arkitektoniska konstruktionen i 

en pelararkad: bifurkationen som håller upp taket, d.v.s. skallen (guden Atlas bär ju upp himlavalvet 

på motsvarande sätt, därav namnet atlas på C1-ringkotan). Han framhöll också att fasettlederna 

mellan C1 och C2 är kroppens starkaste leder och samtidigt bland de rörligaste. Även han framhöll 

vikten att återställa atlas rätta position, inte minst hos barn med grava felställningar av huvudet, 

bland annat för att arteria vertebralis påverkas i hög grad av atlas läge. Han upprepade många gånger 

att det med sådan korrigering och stabilisering av C1-C2 var möjligt att ge svårt handikappade barn 

och unga ett nytt och gott liv.  

Enligt Goel är Chiari sekundärt till C1-C2-instabilitet och då ska man inte dekomprimera. Om man 

stabiliserar C1-C2 försvinner Chiarin. Han menade vidare att syringomyeli och Chiari är att se som 

skyddsmekanismer mot nervskador av instabiliteten. Vidare att spinal spondylos och kompression av 

ryggmärgen från disk orsakas av vertikal fasettledsinstabilitet. Han menade också att fixation mellan 

C1 och C0 aldrig behövs och att risken är stor för komplikationer och svårigheter att bryta upp en 

sådan fixation om det blir nödvändigt. Jag upplevde starkt att han hyste närmast en passion för dessa 

hårt drabbade barn med medfödda eller förvärvade felställningar av huvudet, men att han knappast 

träffar/ser några patienter med allvarliga instabilitetssymptom efter trauma eller på grund av 

EDS/HSD. 

Dr. S.J. Sasha Blaskovich, Whiplash and Injury Clinic, Canada, talade om “Evolving understanding of 

craniovertebral junction instability” (utvecklad förståelse av.craniovertebral ledinstabilitet) – “The 

Involuntary Neuro-Musculo-Physiologic Response to Craniocervical Instability”, and “a Non-Invasive 

Method to Keep the Tone of this Involuntary Response System Optimized” (det icke viljestyrda 

fysiologiska nerv-muskelsvaret på craniocervikal instabilitet och en icke-invasiv metod för att bevara 

tonus i detta icke viljestyrda svarssystem optimalt). 

Detta var det i särklass mest givande föredraget enligt min mening och det enda med något som 

liknade patientperspektiv och som framhöll sjukhistoria, diagnostik och fysikalisk, manuell 
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provbehandling som centrala. Det sammanfattade i stort det kunnande som framtagits i de nordiska 

länderna, Tyskland och Australien av sjukgymnaster, naprapater, osteopater och kiropraktorer, samt 

med muskelfysiologiforskningen vid Belastningsskadecentrum, Arbetlivsinstitutet i Umeå, om vikten 

av att förstå proprioceptionens och koordinationens roll i symptomutvecklingen och rehabiliteringen 

efter hög nackskada och/eller EDS/HSD. Det överensstämde också mycket väl med den kunskap som 

utgått från Scott L Rosas kliniska verksamhet och forskning med upright MRI och atlaskorrigering. 

Blaskovich inledde med att visa skademekanismen vid indirekt våld mot halsryggen, där han liksom 

vårt vetenskapliga råd, Olle Bunketorp och Folksams forskningschef Maria Krafft, framhöll risken med 

”kraftpulsen”, d.v.s. accelerationsändringen under de första millisekunderna där G-krafterna ökar 

markant från våldet mot fordonet/torson och överföringen till huvud-halsrygg, i bil via bilsätet. 

Därvid uppstår främst skjuvnings- och distraktionskrafter, mot halsryggens övre ledkomplex och 

därmed en stor risk för mjukdelsskador som är svårdiagnostiserade i akutskedet, men inte omöjligt 

senare. 

Han beskrev sedan ingående den icke viljestyrda muskelaktiviteten i översta halsryggen, där 

muskelspolar, senorgan och det tidigare okända fenomenet ”the myodural bridge” spelar en 

avgörande roll för stabiliteten i sockelleden C0-C1-C2 (CCJ). ”The myodural bridge” är en förbindelse 

mellan den hårda hjärn- och ryggmärgshinnan (dura mater) och ryggradsnära, stabiliserande 

muskler, till exempel i nackrosetten. Den hindrar duran från att veckas och håller ryggmärg och 

hjärnstam ”på plats” i mitten av nervkanalen. Muskelspolarna och senorganen har signalfunktioner 

via ryggmärgen och reglerar på så sätt musklernas tonus och dynamik. En skada eller störning i en del 

av detta system kan få långtgående konsekvenser med tilltagande ledinstabilitet som blir alltmer 

symptomgivande om inte den störda funktionen återställs. 

Den lista på symptom, som enligt doktor Blaskovich kan uppkomma till följd av instabilitet i CCJ 

överensstämmer mycket väl med de listor som NRH Riks uppger på sin hemsida och folder. De har 

också funnits med sedan neuroradiologen Eckhard Volle började utreda svårt drabbade 

nackpatienter med dynamisk MRI i slutet av 1990-talet och i upprepade utredningar med upright MRI 

och/eller DMX utomlands.  

Blaskovich tog upp ytterligare tänkbara mekanismer som kan bidra till allvarliga och förbryllande 

hjärnstams- och hjärnnervssymptom: störningar i cirkulationen av liquor (CSF), hjärnkammarvätska. 

Till en sådan störning kan ruptur av ”the myodural bridge” bidra. Vidare en felställd atlas som kan 

påverka blodflödet i arteria vertebralis (ryggradsartären), det autonoma nervsystemet och/eller 

blodcirkulationen till ryggmärgen. 

Blaskovich gick inte närmare in på den viktiga kliniska undersökningen utan gick direkt på vikten av 

DMX-undersökning, också kallad video-fluoroscopi, en metod som funnits i bruk och varit 

vetenskapligt utvärderad sedan 1966. Det är en ”vanlig” röntgenundersökning med serier av bilder i 

olika lägen: i framåt-bakåtböjning, sidoböjning och rotation. Med den kan man upptäcka olika 

rörelsestörningar/instabilitet på segmentell nivå, inklusive i sockelleden (C0-C2). Han visade tre 

exempel på multisymptomatiska skadefall med instabilitet (i C0-C2) som diagnosticerats med DMX. I 
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samtliga fall hade konventionell, statisk CT och MRI, av halsrygg och hjärna inte visat på några 

avvikelser, men alltså med DMX.  

De två första fallen bedömdes kräva stabiliserande kirurgi C1-C2 respektive C0-C2. I det tredje fallet 

blev kvinnan helt botad med en träningsteknik NIMMO, som tagits fram vid Whiplash Clinic där 

Blaskovich arbetar. Hon behövde alltså inte operation då hon fick hjälp att återställa 

stabilitetsfunktionen i övre nacklederna med ett program för aktivering av de inaktiverade 

proprioceptiva funktionerna. Blaskovich:  

"She has responded extremely well to NIMMO Receptor Tonus Techniqe which aims to reset the 

functionality of the Muscle Spindles, Golgi Tender Organs and Myodural Bridges, restoring a healthy 

neuromuscular tone and responsiveness of the involuntary action of the suboccipital muscle group. 

NIMMO is a manual treatment technique, which utilizes specifically directed acupressure to muscles 

for extended periods, and has shown to be very effective for non-surgical AAI (CCJ-instability). The 

benefit of this technique is that the patient can be taught how to self-administer." Mer om metoden 

finns beskrivet på www.whiplashclinic.com, se nedan. 

Det sista föredraget, av Visocchi, handlade om mycket avancerade neurokirurgiska operationer av 

Chiari och basal invagination och flög högt över mina öron. 

Bland de många frågorna från auditoriet, som nästan uteslutande var av karaktären: hur kan jag få 

hjälp med mitt eget fall, var det en som stod ut som viktig och principiell. Det var Johan som frågade, 

ungefärligt återgivet: ”När svenskar som varit utomlands för noggrann klinisk och radiologisk 

utredning av besvär från kotpelare/huvud och som då blivit diagnosticerade enligt ICD-10:11, ex. 

upprätt och belastad magnetkameraundersökning (eng. upright MRI) och DMX (digital motion x-

ray/fluoroscopy) blir vi ofta bemötta med att den svenska vården inte tar våra i utlandet satta 

diagnoser på allvar och många får höra att vare sig utredningsmetoder eller diagnoser har något 

vetenskapligt belägg. Hur är det möjligt att det är så? 

Frågan fick inget svar, trots att den var just principiell och central för hela den närvarande 

patientgruppen. Det känns som en central frågeställning för ett kommande seminarium, då 

inriktningen borde vara utredning och diagnostik av symptomgivande instabilitet i CCJ. 

Sammanfattning (min personliga) 

Föreläsarna (utom Blaskovich) kan inte ha varit informerade om vilket auditorium de talade inför. De 

måste ha fått uppfattningen att de skulle tala inför neurokirurger och möjligen ortopedkirurger. 

Moderatorn hamnade i en omöjlig situation då hon i samband med frågestunderna gång på gång 

ställdes till svars för den misslyckade vården i Sverige (utredning, diagnostik och eventuell kirurgisk 

behandling) av denna hårt drabbade och försummade patientgrupp. Till och med Lafuente verkade 

uppfatta henne som företrädare för policyn inom ryggkirurgin i Sverige. Han svarade inte själv på 

några frågor – snarare verkade han göra reklam för sig själv och nedvärdera andra kliniker. Det 

föredrag som tydligt var riktat till patientgruppen och tog upp relevanta frågeställningar låg sent på 
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eftermiddagen då alla var trötta och många hunnit lämna seminariet. Någon frågestund till 

Blaskovich blev det inte utrymme för, inte ens moderator gavs tillfälle att kommentera eller 

komplettera hans framställning. Frustration och utmattning, men också inspiration att anordna nya 

och relevanta seminarier för att sprida kunskap om behovet av utredning, tidig diagnostik och 

behandling av individer med svåra funktionsnedsättningar på grund av instabilitet i CCJ, d.v.s. 

nackskadade med och utan EDS/HSD. 

 

www.whiplashclinic.com: 

Why Trigger Point Therapy? 
So why should we use Trigger Point Therapy to treat sore muscles? This is something my patients ask 
me on a regular basis, so allow me to explain! 
I can sum up the reason for Trigger Point Therapy with two words: Ischemic Compression. Ischemic 
compression simply means continually putting pressure on a tissue for an extended period of 
time (usually at least 15 seconds, but it can be as long as one minute), with the intent to squeeze out 
all of the substances suspended in the liquid contents of that tissue. Substances suspended in the 
liquid portion of a tissue include, but are not limited to, oxygen, carbon dioxide, nutrients, and waste 
products of that tissue’s usage. In muscles, the most relevant waste product and pain generator 
is lactic acid, the thing that causes the muscle pain when we exercise too much, or have to hold a 
posture for too long. 
Overused muscles (whether through exercise or just simply prolonged posture behind a computer) 
build up more lactic acid than they can get rid of, so the muscles start to hurt and eventually, the 
excess lactic acid causes painful knots to form in the muscles. 
Ischemic compression is used to push on the knotted-up regions within a muscle. It is rare that an 
entire muscle is knotted up with trigger points. It is usually just spots within a muscle that require the 
ischemic compression. 
The goal of ischemic compression is to push the lactic acid out of the knotted muscle fibers, and to 
push it into the interstitial (between the muscle cells) space. Once in this space, the human body has 
two systems that can pick the lactic acid up and take it to the liver and kidneys for getting rid of it – 
the lymphatic and the venous systems. 
Here’s where the neatest part of this healing process happens. Once the continual pressure is 
released, the lactic acid cannot get back into the muscle because there are valves in the lymph 
vessels and the veins that prevent back flow. In addition, blood flow is unidirectional (goes in one 
direction), therefore, the only liquid that can fill up that portion of muscle tissue that has just been 
squeezed empty is blood coming from the heart and lungs which is full of healing oxygen and useful 
nutrients. 
Because the process of lactic acid buildup in a muscle is generally greater that the ability of that 
muscle to naturally get rid of that lactic acid, manual Trigger Point Therapy should be an essential 
part of every human being’s self-help regimen. 
PS – I’ve included our instruction manual below so you can see just how it works! 
 
 
NRH Trauma Riks vetenskapligt råd 
Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin  
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