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Formål
Tidligere forsøg på klassifikation af whiplash

patienter har vist relativt upræcis prædiktion,

hvad angår udkomme efter piskesmældsskader.

Her præsenteres 12-14 års opfølgning af

patienter, klinisk vurderet 4 dage efter udsættelse

for whiplash traume.

Materiale
Webbaseret follow-up spørgeskema undersøgelse

af patienter som tidligere har deltaget i en af 2

prospektive danske whiplash undersøgelser

udgående fra The Danish Whiplash Study Group. I

begge kohorter blev foretaget initial vurdering

med risiko-stratificering (Risiko strata, 1-7)

baseret på smertescore (VAS0-10 for nakke

smerte/ hovedpine), antal af ikke-smertefulde

neurologiske symptomer, samt aktiv nakke

bevægelighed, målt med CROM udstyr). Ud af 895

patienter fra de oprindelige studier, svarede 336

patienter efter 12-14 år. Blev adspurgt vedr.

whiplash relaterede symptomer, smerte, fortsatte

psykologiske problemer (Impact of Event

Questionnaire), forbrug af medicinsk og ikke-

medicinsk behandling på grund af følger efter

whiplash.

Resultater
Signifikant forskel i brug af medicinsk og ikke-

medicinsk behandling på grund af følger efter

whiplash (KW< 0.001) i mellem risiko strata,

fortsat udbredte whiplash relaterede klager og

høj smerteintensitet i højrisikogrupper, samt

psykologiske følger med høj score i forhold til

posttraumatisk stress (IES).

Konklusion
• Risikostratificering 4 døgn efter whiplash-

skade prædikterer langvarige følger

• Posttraumatisk stress, fortsat smerte og 

whiplash relaterede klager
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In 7 Risk Strata Assessed 4 Days after MVA

Impact of Event 12-years after Whiplash Injury

Intrusion Avoidance

Total IES

str 1        str 2         str 3         str 4         str 5       str 6         str 7

Klinisk undersøgelse og risikovurdering efter akut 

whiplash traume - 12 års opfølgning


