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Resumé 

I undersøgelsen deltager 1710 af PTU’s medlemmer, som er ramt af en whiplash-skade. Svarpro-
centen er 74, hvilket må betegnes som tilfredsstillende.  

Fire femtedele af svarpersonerne er kvinder. Halvdelen af deltagerne er i aldersgruppen 35-51 år. 
80% af svarpersonerne lever i parforhold og har børn. Uddannelseslængden er gennemsnitligt 13 år. 

14% har haft mere end én whiplashskade. Halvdelen af svarpersonerne har haft andre kropslige 
skader i forbindelse med ulykken udover whiplash.  

80% har fået whiplash i deres fritid. 90% af svarpersonerne er blevet påkørt (oftest bagfra og oftest 
som fører). En tredjedel var opmærksom på faren, før ulykken skete. 

25% indlægges. Halvdelen er kortvarigt indlagt (et par dage). Halvdelen er ikke færdigbehandlet 
efter udskrivelsen, men fortsætter behandlingen.  

27% kommer relativt sent (mere end tre dage) i kontakt med læge. Knap halvdelen får diagnosen 
whiplash med det samme, for resten tager det i gennemsnit mere end et år. Tilstanden vurderes i 
gennemsnit som blivende efter 15-16 måneder.  

90% af de pårørende får ingen informationer om sygdommen fra hospitalet.  

Omkring halvdelen oplever forværring i parforhold og i relation til egne børn. Endnu flere beskriver 
forværringer i forhold til venner og kolleger. En tredjedel af disse ændringer i forhold til de nærme-
ste er midlertidige, men en fjerdedel er permanente forværringer. 13% får opløst deres parforhold 
(tre fjerdedele mener, at ulykken var medvirkende dertil), men mange har også etableret sig i et nyt 
forhold efter ulykken. 

Alle svarpersoner i gruppen er smerteplaget. Halvdelen er det hele tiden; en fjerdedel er det det me-
ste af tiden. Disse plager vanskeliggør en række daglige opgaver. Dagligt oplever 80% af svarper-
sonerne nakkesmerter, 75% skuldersmerter, 66% rygsmerter, og 50% håndleds-/håndsmerter. 

Udover det nævnte har svarpersonerne indenfor den sidste måned for 90% vedkommende været 
plaget af hovedpine og træthed, 80% har haft hukommelsesproblemer, mens 70% har været plaget 
af søvnproblemer, sovende arme og ben, nedsat muskelstyrke i arme og svimmelhed. Mere end 
halvdelen har lidt af synsforstyrrelser, læseproblemer, kvalme og øresusen. 

Kun 4% har modtaget psykologhjælp lige efter ulykken, men på et senere tidspunkt har 29% fået 
psykologhjælp. 38% har deltaget i whiplash-selvhjælpsgrupper. Svarpersonerne har prøvet mange 
forskellige behandlingsformer: Medicin, afspænding, smerteklinik, fysioterapi og varmtvandsbe-
handling er tilsyneladende mest virksomme, men en lang række andre alternative behandlinger har 
også haft effekt for nogle af svarpersonerne.  

Mere end 93% var i arbejde eller under uddannelse, da ulykken skete. Kun 14% har haft en uændret 
arbejds- eller uddannelsessituation efter ulykken. 60% har måttet stoppe helt i en periode, som gen-
nemsnitligt har varet otte måneder (for halvdelens vedkommende op til fem måneder). 53% er nu 
uden lønarbejde, og 38% arbejder på fuld tid. Af dem, der ikke har arbejde, ønsker 85% at arbejde. 

38% er nu hjemmegående, mens hele 87% af denne gruppe er tvunget til det på grund af deres ska-
de. 

Samtidigt har så mange som 87% af hele gruppen helt eller delvist måttet opgive husligt arbejde. 
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38% har modtaget et revalideringstilbud, og over 40% har fået førtidspension. 15% har skånejob. 
31% modtager invaliditetsydelse. Mere end halvdelen er utilfredse med behandlingen af pensions-
ansøgningen. 

57% har fået tilkendt erstatning. Gennemsnittet for mén-erstatning er 13, og gennemsnittet for ned-
sat erhvervsevne er 37%. 

Ventetiden for første afgørelse er i gennemsnit 26 måneder. 58% har fået den første afgørelse gen-
optaget. Ventetiden fra genoptagelse til endelig afgørelse har i gennemsnit været 22 måneder (halv-
delen har dog fået den afgjort indenfor et år). 

Kun en femtedel føler sig godt behandlet af forsikringsselskaberne. Halvdelen beskriver selskaber-
nes behandling som ”dårlige” eller ”meget dårlig”. Tre fjerdedele har brugt sagkyndig bistand over-
for forsikringsselskaberne. En fjerdedel har modtaget hjælp fra kommunen. Tilfredsheden med den 
kommunale hjælp rangerer fra jævnt til udtalt tilfreds.  

80% har aldrig modtaget oplysninger om hjælpemuligheder. Af de, der har modtaget disse oplys-
ninger, siger halvdelen, at de kom for sent eller var mangelfulde. 

To tredjedel har psykisk ubehag ved bilkørsel. 15% har af denne grund afholdt sig fra bilkørsel i et 
lille halvt års tid (halvdelen i op til fem måneder). Tre fjerdedele har efter ulykken oplevet ændrin-
ger i interesser og hobbies, næsten alle pga. whiplash. 

43% har oplevet større livsændringer inden for de sidste 12 måneder.  

43% opfylder kriterierne for PTSD-diagnosen. 

Der påvises sammenhænge mellem en række faktorer: Demografiske faktorer, ulykkesomstændig-
heder, hospitalsbehandling, arbejdsmæssige og økonomiske tab, smertebehandling, hjælpetilbud og 
livsændringer. Et stort antal af de ovennævnte faktorer har indflydelse på den psykologiske tilstand. 
Den afsluttende regressionsanalyse viser, at specielt emotionel mestring har stor betydning for fore-
komsten af PTSD og omfanget af symptomer. 
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Indledning 

I starten af 1999 blev undertegnede kontaktet af PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulyk-
kesskadede) med henblik på at lave en undersøgelse af den medlemsgruppe, der har været udsat for 
en piskesmældsskade (whiplash). 

Hovedformålet med undersøgelsen er at opnå kendskab til PTU's whiplash-ramte medlemmers livs-
vilkår fra ulykkestidspunktet og frem til i dag samt at få indsigt i generelle områder eller forhold, 
der kan hæmme whiplash-ramtes muligheder for livsudfoldelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 
Formålet med den videnskabelige bearbejdning er at skabe viden om, hvilke fysiske, psykiske og 
sociale eftervirkninger en whiplash-skade medfører, og at afklare hvordan mennesker, der får en 
whiplash-skade, tackler deres samlede situation efter ulykken (jf. bilag 1). 

I en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen (1998), konkluderes  

1. at "whiplash vanskeligt kan anerkendes som en medicinsk diagnose, men bør betragtes som en 
risikofaktor" 

2. at "der ikke findes én enkelt årsag til langvarige følger efter et whiplash, men snarere et sam-
menhængende net af årsager (omstændigheder), der i det tilfælde udgør forståelsesrammen" 

3. at "der ikke findes en 'gold standard'-behandling" og 

4. at "patienter, der har langvarige symptomer med relevant sammenhæng til et whiplash-traume, 
bør betragtes på samme måde som andre patienter med posttraumatiske symptombilleder (bl.a. 
kroniske smertetilstande)". 

I tråd med disse konklusioner forekommer det meget formålstjenligt bredt at undersøge en række 
fysiske, psykiske, sociale og økonomiske forhold hos en stor gruppe piskesmældspatienter for på 
den måde at få større klarhed over mulige sammenhænge mellem de enkelte faktorer og for at finde 
frem til enkeltområder, hvor indsatsen overfor denne gruppe patienter kan forbedres. 

Hvad er et whiplash? 
Whiplash er engelsk og betyder piskesmæld. Ordet refererer til den mekaniske bevægelse, hvor 
hovedet accelererer (imod påkørselsretningen), stoppes brat og kastes tilbage i modsat retning. Ef-
terhånden bruges ordet om de skader, der følger efter bevægelsen.  

Kliniske beskrivelser af påkørselsskader findes helt tilbage til 1882, hvor Erichsen beskrev følgerne 
af jernbaneulykker. Under Første Verdenskrig opdagede den amerikanske flåde, at deres piloter fik 
nakkeskader og sommetider et kort ”black-out” ifm. de kraftige opbremsninger på hangarskibene 
(Evans, 1992a). I 1919 beskrev Marshall mindre nakkeskader efter bl.a. bilulykker, men udtrykket 
whiplash blev først anvendt i 1920 på et symposium og er første gang brugt i medicinsk litteratur af 
Arthur Davis i 1945 (ibid.). 

I en oversigtsartikel af Mayou og Radanov (1996) omtales de akutte fysiske symptomer som velbe-
skrevne og sammenfattes således (jf. figur 1): 
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Figur 1 Almindelige symptomer på whiplash 

Smerter i nakke 
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Lændesmerter 

Temporomandibulare led-symptomer 

Paraæstesier 

Koncentrations- og hukommelsesbesvær 

 

I dag klassificeres whiplash efter en canadisk model således: 

Klassifikation af whiplash-associerede forstyrrelser (WAD) 

Grad Klinisk præsentation 

0 Ingen nakkesymptomer 
Ingen fysiske tegn 

1 Nakkeklager: Smerter, stivhed eller ømhed 
Ingen fysiske tegn 

2 Nakkeklager OG Tegn fra muskler og ligamenter1 

3 Nakkeklager OG Neurologiske tegn2 

4 Nakkeklager OG Fraktur eller dislokation af nakkehvirvler 

1 Tegn fra muskler og ligamenter inkluderer nedsat bevægelse og punktømhed 

2 Neurologiske tegn inkluderer nedsættelse eller tab af dybe senereflekser, ned-
sat kraft og sensoriske defekter 

Symptomer og forstyrrelser, som kan optræde i alle grader, inkluderer døvhed, 
svimmelhed, tinnitus, hovedpine, hukommelsesforstyrrelser og dysfagi 

De punkterede linier angiver grænserne for termen ”Whiplash-associerede forstyr-
relser”, dvs. grad 0 og 4 hører ikke med 

 

Efter et stort udredningsarbejde foreslog Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders 
(1995) ovennævnte inddeling af piskesmælds-skader i fem grupper efter omfang af skaderne. 

Hvis symptomerne fortsætter efter seks måneder, benævnes tilstanden som kronisk. Arbejdsgruppen 
understreger – og det samme gør Barnsley et al. (1994) i deres oversigtsartikel - at hvis symptomer-
ne varer længere end 6 uger for patienter i grad 1 og udover tre måneder for patienter med grad 2 og 
3, så er der alvorlig fare for, at tilstanden bliver kronisk. Barnsley et al. (1994) gennemgår otte ud-
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valgte undersøgelser og konkluderer, at mellem 14% og 42% med whiplash udvikler kroniske nak-
kesmerter, og ca. 10% vil få konstant, alvorlig smerte, som vil vare ved resten af livet. I omfang 
sammenligner Barnsley et al. de whiplash-associerede skader med udbredelsen af epilepsi. De anta-
ger ikke, at der findes nogen kønsforskel mht. hyppighed af whiplash andet end den, der eventuelt 
findes blandt trafikanterne i forvejen. 

Omfang af whiplash 
Ifølge Sundhedsstyrelsens redegørelse om whiplash (1998) antages det, at ca. 16.000 danskere hvert 
år får følger efter personulykker og har kontakt med en skadestue. 

I en undersøgelse fra Odense Universitetshospital (Larsen, 1998; ibid.) fremgår det, at halvdelen af 
dem, der var involveret i færdselsuheld i bil, havde haft problemer med nakkesmerter som følge af 
uheldet. 34% havde nakkesmerter efter to uger, og 10% havde nakkesmerter efter 25 uger. 

Oplysninger om trafikulykker er behæftet med en vis usikkerhed, ligesom det er vanskeligt i retro-
spektive undersøgelser at finde ud af, hvor mange der havde nakkesmerter (eller andre symptomer) 
før ulykken. 

Sundhedsstyrelsen (ibid.) skønner, at ca. 5.000 personer om året henvender sig på en skadestue med 
nakkesmerter efter en bilulykke. 

Afdelingen for Trafikskadeprævention på Karolinska Sjukhuset i Stockholm skriver i sin årsberet-
ning for 1996, at der i Sverige er ca. 16.000 personer pr. år, som får symptomer på whiplash. Dette 
svarer til en incidensrate på 2/1000. Hvis tilsvarende forhold gælder i Danmark, vil det svare til 
10.000 personer, der rammes hvert år. Norske tal (Olsnes, 1989) er i samme størrelsesorden. 

Andre undersøgelser 
En litteratursøgning på Psyclit-systemet gav 66 referencer. Der var en del forskellige lægelige teori-
er, der fortrinsvis undersøger to problemstillinger: a) er der tale om ledforskubbelser? eller b) er der 
tale om ledforstrækninger eller mikroskader i vævene? Der er kun få decideret psykologiske under-
søgelser. Af disse er hovedparten indenfor det kognitive område. Nogle finder, at der eksisterer be-
tydelige problemer, mens andre vurderer skaderne som relativt små. De kognitive eller neuropsyko-
logiske skader, der optræder som gennemgående fund, vedrører koncentrationsproblemer, træthed 
og et udtalt smertebillede. Kun ganske få undersøgelser har et direkte, alment eller klinisk psykolo-
gisk fokus. I Sundhedsstyrelsens redegørelse (1998) inddeles en række medicinske undersøgelser 
efter fokus. En gruppe drejer sig om vævslæsioner. 

Jonsson et al. (1994), Karlsborg et al. (1997, 1998) og Petterson et al. (1997) finder i varierende 
grad tegn på vævslæsioner ved nakkehvirvlen, målt med MRI (magnetisk resonans skanning) og 
røntgen. Det ser ud til, at der er beskedne sammenhænge, når man bruger disse metoder (Voyvodic 
et al., 1997). Fra fysioterapeutisk hold (Fredin et al., 1997) er observeret forøget muskulær stivhed 
hos kroniske whiplash-patienter, hvilket tilskrives skader i ligamenter og led.  

En anden type undersøgelse drejer sig om funktionsændringer. Gimse et al. (1996) fandt i en under-
søgelse af øjenbevægelser, at der hos whiplash-patienter var forandringer i holdnings- og stillingsre-
flekser forårsaget af en disorganisering af nakkemusklernes proprioceptive aktivitet. Tjell et al. 
(1998) konkluderer, at SPNT-testen kan diagnosticere cervicalt betinget svimmelhed hos personer 
med whiplash-associeret svimmelhed. 
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De fleste undersøgelser har som nævnt fokuseret på neuropsykologiske forhold (Ettlin et al., 1992; 
Radanov et al., 1992; Keidel et al., 1992; Di Stefano et al., 1995). Det gennemgående træk er, at der 
ikke findes hjerneskade eller neuronal degeneration (Taylor et al., 1996; Olsnes, B. T., 1989), selv-
om andre konkluderer, at der må være tale om hjerneskader (Kischka et al., 1991). Mange finder 
koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser, men ingen har kunnet påvise, at disse symptomer 
skyldes læsioner af hjernen eller den forlængede rygmarv. Der findes forskellige opfattelser af, 
hvad der medierer sammenhæng.  

Udover de ovennævnte fysiologiske/neuropsykologiske modeller for whiplash kan nævnes model-
ler, der sætter den kroniske smerte i fokus (jf. Gade, 1995; Radanov et al., 1994) og ser det væsent-
ligste problem i piskesmældspatienters vanskeligheder at skulle tilpasse sig konstant smerte og store 
somatiske problemer ifm. reduceret bevægelighed. Den mest udbredte opfattelse ser ud til at være, 
at det er smerterne i sig selv (Radanov et al., 1994) og/eller de psykiske reaktioner på de somatiske 
forhold (Wallis et al., 1997; Aerberli et al., 1996; Parker, S., 1995; Bogdan & Dvorak, 1996), der 
betinger de kognitive symptomer. Schmand et al. (1998) sammenlignede 108 whiplash-patienter og 
en rask kontrolgruppe på 46 personer og fandt tegn på betydelig simulering hos whiplash-patienter, 
især hos dem, der var involveret i sagsbehandling, pensionsansøgning mv. (Wallis & Bogduk, 
1996) viser i et kontrolleret forsøg, at det er meget vanskeligt at efterligne den psykologiske profil, 
der er karakteristisk for whiplash-patienter. 

En fjerde gruppe undersøgelser har inddraget forskellige psykosociale forhold og fundet, at bestem-
te forhold spiller en rolle som risikofaktorer ved kronisk whiplash. 

Smed (1997) fandt således i en dansk prospektiv undersøgelse af 29 whiplash-patienter, at alvorlige 
og belastende begivenheder (sygdom, dødsfald, røveri, nyt job, en fødsel, ny partner), som ikke har 
relation til denne, en måned efter ulykken forhøjer risikoen for en kronisk tilstand et halv år senere. 

I en retrospektiv undersøgelse af 202 personer fra Litauen (Schrader et al., 1996) fandt man, at for-
ventningen om et handicap, en tradition for nakkesmerteproblemer i familien samt det forhold, at 
tidligere forekommende symptomer blev tilskrevet traumet, var mere betydningsfulde til at forklare 
den kroniske whiplash end selve ulykken var.  

I en australsk undersøgelse af 246 bilister, der havde oplevet en bagende-kollision fandt Dolinis 
(1997), at tidligere nakkeskader og det at være kvindelig bilist sammen med den påkørende bils 
relative vægt kunne forudsige risikoen for whiplash. 

Drottning, Staff, Leving og Malt (1995) fandt i en norsk prospektiv undersøgelse af 107 whiplash-
patienter, at de akutte, psykologiske reaktioner på ulykken kunne bruges til at forudsige smertein-
tensiteten 4 uger senere. Modsat den litauiske undersøgelse fandt nordmændene, at tidligere fore-
kommende nakkesmerter ikke spillede nogen rolle for smerteudviklingen. 

Også japanerne Satoh et al. (1997) identificerer kvindekønnet, transportformen (ambulance) samt 
akut smerte som risikofaktor for kronisk whiplash. 

En femte model af psykologisk art tager sit udgangspunkt i den ulykke og mulige traumatisering, 
som de piskesmældsramte har været udsat for. Hodge (1971) beskrev en tilstand, han kaldte 
”whiplash-neurosen”. Udgangspunktet er en forståelse af den fysiske skade, som sammenlignes 
med en forstuvet ankel (”an ankle sprain”). Hodge fremhæver, at ulykken ikke kun rammer en nak-
ke, men en person, som typisk er helt uforberedt på faren. Hodge beskriver typiske symptomer som 
angst, søvnløshed, tilbagevendende drømme om ulykken, emotionel labilitet, angst for at køre bil, 
en tendens til at blive afhængig af andre, en tilbagetrækning af interesse fra næsten alt undtagen de 
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kropslige symptomer, som til gengæld optager tankerne. Fjendtlighed er også almindeligt fore-
kommende. Først rettes vreden mod den, der forårsagede ulykken, men senere rettes vreden mod 
personen selv for at være uforberedt. Den selvrettede vrede benægtes ofte og projiceres ud på den 
skyldige, hvorved vreden forstærkes i en ”retfærdig harme”. Denne vrede kan brede sig ud og om-
fatte alle mulige, som ikke har forstået problemet og ikke hjulpet den ramte. Denne proces kan fast-
holde den piskesmældsplagede i en sygerolle, fordi omgivelserne ikke anerkender skaden og uret-
ten. På et vist tidspunkt har personligheden ændret sig således, at afhængighedsbehovene opfyldes, 
og aggressionerne åbent kan udtrykkes (fordi der er begået uret undervejs) – og der er ikke længere 
et stærkt ønske om at komme ud af tilstanden, fordi den opleves som naturlig, som personens nye 
jeg. Hodge bygger på enkelte cases, dvs. erfaringer fra hans kliniske praksis. Hans opfattelse er 
klassisk freudiansk og ikke fulgt op af andre i denne udformning. Specielt Radanov et al. (1991) har 
kunnet afvise teorien om den ”traumatiske neurose” på et empirisk grundlag. 

Mayou, Bryant & Duthie (1993) finder i en undersøgelse af 188 engelske trafikofre, hvoraf 63 er 
whiplash-ramte, at syv procent tre måneder efter ulykken har udviklet en posttraumatisk stressfor-
styrrelse, der er kendetegnet ved a) invaderende forestillinger, b) undgåelse og c) forhøjet vagtsom-
hed, og at 21% har udviklet en transportangst. En stor del (97%) af whiplash-patienterne var plaget 
af invaderende forestillinger lige efter ulykken. Et år efter ulykken er tallene for PTSD dalet til 5% 
og for rejseangst til 18%.  

I en ny undersøgelse finder Mayou & Bryant (1996) hos 63 whiplash-patienter en PTSD-forekomst 
og rejseangst, som ligner den ovenfor omtalte undersøgelse. Næsten alle klagede over nakkesmerter 
og en betydelig minoritet fortalte om specifikke posttraumatiske psykologiske symptomer. Hos en 
fjerdedel var de sociale følger betydelige (bl.a. på grund af transportangst). Vedvarende nakkesmer-
ter havde ingen sammenhæng med tidligere psykologiske problemer eller med erstatningssagen. De 
psykologiske faktorer var vigtige for omfanget af de sociale begrænsninger.  

Forekomsten af invaderende symptomer er ifølge Gargan & Bannister (1990) og Watkinson et al. 
(1991) hhv. 28% og 26%, (heraf hhv. 12% og 9% i svær grad) 10 år efter ulykken. 

Også en schweizisk gruppe har interesseret sig for psykologiske forhold. Radanov et al. (1993) 
fandt i en prospektiv undersøgelse af 97 whiplash-patienter, at stigende alder, akutte nakke- og ryg-
smerter samt synsforstyrrelser var risikofaktorer, mens neurotiske problemer og problemer i barn-
dommen ingen rolle spillede. En gruppe på 26 patienter havde genoptaget deres arbejde trods bety-
delige smerter og gener. En sammenligning af deres reaktioner en uge efter ulykken viste, at de ikke 
adskilte sig fra de øvrige mht. psykosocialt stress, negativ affektivitet eller personlighedstræk. 

I en prospektiv undersøgelse fra 1996, som Radanov & Sturzenegger foretog af 133 whiplash-
patienter, optræder synsforstyrrelser ikke længere som risikofaktor. Det gør til gengæld: Begrænset 
bøjelighed i nakken, hyppig hovedpine før ulykken, tidligere hovedtraumer, stigende alder, akutte 
nakkesmerter og hovedpine, nervøsitet og ”neuroticisme” samt problemer med at fastholde op-
mærksomhedsfokus. Ved at kombinere disse ni mål kunne en stor del af de kroniske tilstande for-
udsiges. 

Lee, Giles & Drummond (1993) undersøgte 32 australske whiplash-patienter retrospektivt. Sam-
menlignet med en kontrolgruppe var der mere depression og angst i whiplash-gruppen, som også 
oplevede mere smerte i en laboratorietest end kontrolgruppen gjorde. De mest angstprægede patien-
ter scorer højest i smertetesten. De, der havde smerter længst, havde også de stærkeste 
whiplashsmerter og var tillige de mest deprimerede. Mange af patienterne var involveret i erstat-
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ningssager. Undersøgelsen konkluderer, at whiplash-patienter ligner kroniske smertepatienter mht. 
forekomsten af angst og depression. 

Bangsley et al. (1994) omtaler Meskeys teori om, at vedvarende smerte kan fremkalde sekundære 
psykologiske symptomer som et sekundært fænomen. Nogle patienter frembyder en klar, posttrau-
matisk stressforstyrrelse, men uden at der eksisterer noget formelt bevis på, at piskesmældssmerten 
skyldes psykologiske faktorer. Hovedårsagen til de psykologiske problemer tillægges selve ulyk-
ken. Dette åbner for muligheden af, at nogle patienter både har et whiplash og en psykologisk be-
lastningstilstand, som kan være to almindelige, af hinanden uafhængige tilstande. 

Metode 

Medio marts 1999 udsendtes 2320 spørgeskemaer (jf. bilag 2 og 3), og ultimo marts 1999 blev der 
rykket første og eneste gang (bilag 4). 1710 personer deltog i undersøgelsen, svarende til en svar-
procent på 74, hvilket er en meget høj svarprocent for en postomdelt undersøgelse. 

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om: Demografiske faktorer, omstændigheder ved 
ulykken, kontakt med en række hjælpeinstanser og tilfredsheden med disse, brug af hjælpemidler, 
smerte, behandlingskontakt og tilfredsheden hermed, andre større livsændringer samt kontakt med 
PTU og tilfredshed med foreningen. Herudover er spørgeskemaet sammensat af en række standardi-
serede spørgeskemaer, som her beskrives efter deres rækkefølge i det samlede skema (jf. tabel A).  

I figur 1 vises en samlet model over de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der antages at påvirke 
udviklingen af forløbet efter en whiplash.  

Der er den begrænsning i figuren, at den ikke korrekt afspejler tidsdimensionen, idet en række vari-
able både kan være forudsætninger for og konsekvenser af en traumatisk oplevelse. For at undersø-
ge de tidsmæssige forhold mere præcist kræves en prospektiv undersøgelse, hvor en gruppe 
whiplash-ramte følges i et vist tidsrum.  
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Figur 1. Model for udvikling af fysiske og psykiske symptomer samt PTSD 
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Tabel A Belastningsområder og de tilsvarende psykologiske måleredskaber 

Belastningskriterier Måleredskaber Forkortelse 

Traumatiseringsområder (invasion, undgåelse og vagt-
somhed) 

Harvard Trauma Questionnaire HTQ 

Social støtte (dengang og nu) Crisis Support Scale CSS 

Depression, angst, søvnproblemer, dissociation, soma-
tisering, aggression, samspilsproblemer 

Trauma Symptom Checklist TSC 

Mestringsstrategier (problemløsende, emotionel, di-
stancerende, undgående) 

Coping Style Questionnaire CSQ 

Forsvarsstil (stabil, neurotisk, ustabil) Defense Style Questionnaire DSQ 

Tilknytningsstil (sikker, ængstelig, undgående) Revised Adult Attachment Scale RAAS 

Antagelse om verden World Assumption Scale WAS 

 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), (Mollica et al., 1992), er et enkelt og pålideligt scree-
ningsinstrument, som er kulturelt sensitivt, har god indre og ydre validitet og er mere præcist end 
f.eks. HSCL-25 til at identificere PTSD. 

Skemaet består af i alt 31 spørgsmål, der relaterer sig til de tre hoveddimensioner ved PTSD: Inva-
sion, undgåelse og forhøjet vagtsomhed. Svarene angives på en 4-punkts Likert-skala, der spænder 
over svarmulighederne: "For det meste", "noget af tiden", "sjældent" og "overhovedet ikke". 

The Crisis Support Scale (CSS), (Joseph, Andrews, Williams & Yule, 1992), bliver brugt til at måle 
oplevelsen af social støtte, dels lige efter den traumatiske begivenhed (7 spørgsmål) og dels på tids-
punktet for undersøgelsen (7 spørgsmål). Svarene angives på en 7-punkts Likert-skala, som rækker 
fra "aldrig" til "altid". CSS er bl.a. brugt i forbindelse med en stor eksplosionsulykke (Elklit, 1997) 
og har både rimelig indre konsistens og god diskriminationsevne. 

Trauma Symptom Checklist (TSC) er udviklet af Briere & Runtz (1989). De 35 spørgsmål, som 
skemaet består af, måler forekomsten af: Depression, angst, dissociation, søvnproblemer, somatise-
ring, samspilsproblemer og aggression. Svarene angives på en 4-punkts Likert-skala fra: "Nej", "ja - 
nogle gange", "ja - ofte" til "meget tit". TSC har gode psykometriske kvaliteter og ser ud til at være 
et validt måleredskab for virkningerne af traumatisering (Elklit, 1990, 1994). 

Coping Style Questionnaire (CSQ), (Roger, Jarvis & Najarian, 1993; Elklit, 1996), er et spørgeske-
ma, som måler anvendelsen af forskellige mestringsmetoder. De i alt 37 spørgsmål kan inddeles i 
fire forskellige mestringsmetoder: Rationel mestring (11 spørgsmål), følelsesmæssig mestring (10 
spørgsmål), distancerende mestring (6 spørgsmål) og undgående mestring (10 spørgsmål). Svarene 
angives på en 4-punkts Likert-skala, som spænder over svarmulighederne: "Altid", "ofte", "nogle 
gange" og "aldrig". 

Elklit (1996) har efterprøvet CSQ og viser gennem en faktoranalyse, at der er problemer med de 
spørgsmål, der oprindeligt indgik i faktoren "distancerende coping". Han foreslår, at man anvender 
de spørgsmål, der har en høj faktorladning i begge af de ovennævnte undersøgelser. 

Defense Style Questionnaire (DSQ) er udviklet af Bond, Gardner & Sigal (1983) og er blevet revi-
deret flere gange. Andrews, Sing & Bond (1993) er ophavsmænd til en forkortet version af DSQ, 
der indeholder i alt 40 spørgsmål. Svarene i DSQ angives på en 9-punkts Likert-skala, der spænder 
fra "stærkt uenig" til "helt enig". Svarene måler 20 forsvarsmekanismer, som kan inddeles i tre 
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grupper: 1) Modne eller stabile forsvarsmekanismer, 2) neurotiske forsvarsmekanismer og 3) 
umodne, ustabile forsvarsmekanismer. 

En række statistiske analyser har vist, at DSQ er et målemæssigt godt redskab, som er i god over-
ensstemmelse med kliniske vurderinger af patienter (Elklit, 1999). 

Revised Adult Attachment Scale (RAAS) er udviklet af Collins & Read (1990) og Collins (1996) på 
baggrund af tilknytningsteorier (Bowlby, 1988; Main, Kaplan & Cassidy, 1985; Bartholomew & 
Horowitz, 1991). Via 18 spørgsmål om relationer til andre kan tre subskalaer (nærhed, angst og 
afhængighed) beregnes. Disse danner udgangspunkt for udregningen af fire tilknytningsformer 
(sikker, ængstelig, afvisende og overinvolveret). Spørgsmålene bygger på en 5-punkts Likert-skala. 
Skemaets reliabiliet og validitet virker tilfredsstillende (jf. Collins & Read, 1990). 

En høj scoring på skalaen indikerer, at den pågældende er optaget af at integrere de nye data i for-
bindelse med den traumatiske begivenhed i sine eksisterende, kognitive skemaer (jf. Horowitz og 
Janoff-Bulmans teorier om posttraumatisk kognitiv bearbejdning (McIntosh, Silver & Wortman, 
1993, p. 815). Denne skalas psykometriske egenskaber er indtil videre ikke undersøgt. 

World Assumption Scale (WAS), (Janoff-Bulman, 1989), består af 32 udsagn om ”verdens godhed”, 
meningsfuldhed og eget selvværd. Svarene scores på en 6-punkts Likert-skala. Skalaen rummer otte 
subskalaer om bl.a. retfærdighed, kontrol, tilfældighed og held. Den indre konsistens i de otte sub- 
skalaer er god, men WAS mangler en bredere afprøvning. WAS knytter sig stærkt til Janoff-
Bulmans meget udbredte og anerkendte teori om de kognitive forandringer efter traumatisering. 

Statistiske metoder 
Ud over procenter og gennemsnit bruges middelværdi, som er den værdi, der deler en fordeling i to 
lige store dele til at udtrykke den centrale tendens i et sæt observationer. 

En standardafvigelse (SD) er en matematisk defineret afvigelse fra gennemsnittet og et udtryk for 
normalfordelingskurvens form. 

Chi-i anden- (χ2-) testen bruges til at undersøge, om fordelingen i en tabel er tilfældig, eller om der 
er en interaktion mellem to variabler. χ2 siger intet om retningen af denne sammenhæng. 

Gamma, γ, er ligesom Pearsons ‘r’ en korrelationstest, som udtrykker sammenhængen mellem to 
variabler. Sammenhængen udtrykkes med et tal mellem ÷ 1.00 og + 1.00. En positiv sammenhæng 
betyder, at jo mere der er af den ene variabel, jo mere er der også af den anden variabel. En negativ 
sammenhæng betyder derimod, at jo mere der er af denne ene faktor, jo mindre er der af den anden. 
Jo tættere på ± 1.00, jo stærkere er sammenhængen. 

ANOVA er en variansanalyse, hvor gennemsnitsværdier for f.eks. testresultater sammenlignes ud 
fra én to- eller fleredelt uafhængig variabel. Den uafhængige variabel kan f.eks. være køn, civil-
stand eller nogle aldersgrupper. Anova muliggør mere komplekse analyser af samspil mellem vari-
abler. Men Anova indebærer også, at den information, der ligger i kontinuerte variabler, går til spil-
de. Derfor kan man anvende regressionsanalyse, hvor mange kontinuerlige, uafhængige variabler 
relateres til én enkelt afhængig variabel. Regressionsanalyse er en videreudvikling af korrelations-
analysen, en multipel korrelation. I regressionsanalysen udregnes, hvor megen vægt den enkelte 
uafhængige faktor bidrager med til at forklare slutresultatet. 

Signifikansniveau (p-værdi) er et statistisk udtryk for, om en given sammenhæng skyldes tilfældige 
faktorer. Hvis sandsynligheden er mindre end 5%, taler man om, at sammenhængen er signifikant, 
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dvs. videnskabeligt betydningsfuld, på 0.05 niveauet. Jo højere signifikansniveauet er, jo mindre 
risiko er der for, at man tager fejl vedrørende sammenhængen. 

Resultater 

Pga. afrunding bliver summen af procenttallene ikke altid 100. 

Demografi 
Af de 1710 var 1349 kvinder (79%) og 360 mænd (21%) - én person har ikke oplyst sit køn (jf. ta-
bel 1). 

 

Tabel 1 Kønsfordeling (n=1709) 

Kvinde  79% 

Mand  21% 

 

Aldersfordelingen er fra 12 til 77 år med en gennemsnitsalder på 43 år. 50% er mellem 35 og 51 år. 
En fjerdedel er yngre end 35, og en fjerdedel er ældre end 51 år (tabel 2).  

I tabel 1a vises besvarelserne i forhold til befolkningsfordelingen på amter og de to store hoved-
stadskommuner. Der ses en underrepræsentation i Fyns og Københavns kommuner og en overre-
præsentation i Vejle og Århus amter. I nogle af de afsluttende analyser optræder variablen urbanise-
ring, der består af København, Roskilde, Frederiksborg, Århus og Vejle amter samt Københavns og 
Frederiksberg kommuner sat overfor resten af landet, som henholdsvis høj og lav urbaniseringsgrad. 
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Tabel 1a Fordeling på amter (n=1677) 

Amt Fordeling I procent Procent af 
total 

Befolkning1 

København 187  10,9  11,2  11,5 

Frederiksborg 135  7,9  8,1  6,8 

Roskilde 76  4,4  4,5  4,3 

Vestsjælland 98  5,7  5,8  5,5 

Storstrøms Amt 57  3,3  3,4  4,9 

Bornholm 13  0,8  0,8  0,8 

Fyn 90  5,3  5,4  8,9 

Sønderjylland 64  3,7  3,8  4,8 

Ribe 73  4,3  4,4  4,2 

Vejle 165  9,6  9,8  6,5 

Ringkjøbing 102  6,0  6,1  5,1 

Århus 238  13,9  14,2  11,9 

Viborg 82  4,8  4,9  4,4 

Nordjylland 163  9,5  9,7  9,3 

Københavns Kommune 109  6,4  6,5  9,2 

Frederiksberg Kommu-
ne 

24  1,4  1,4  1,7 

Total 1676  98,0  100,0  100,0 

Mangler   2,0   

1) I 1998 iflg. Danmarks Statistik 

 

Tabel 2 Aldersfordeling (n=1703) 

Gennemsnit  43,1% 

Middeltal  43,0% 

SD  30,0% 

 

Hovedparten er gift (60%) eller samlevende (18%), mens 21% er ugift (10%), enke/enkemand (1%) 
eller skilt (10%), (jf. tabel 3). Samlivet har i gennemsnit varet 17,9 år (jf. tabel 4). 
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Tabel 3 Civilstand (n=1699) 

Ugift  10% 

Samlevende  18% 

Gift  60% 

Enke/enkemand  1% 

Skilt  10% 

 

Tabel 4 Forholdets længde (n=1188) 

Gennemsnit 
Middeltal 
SD 

 17,9 år 
 17,0 år 
 11,0 år 

 

Den gennemsnitlige skolegang er 13 år (tabel 5). 

 

Tabel 5 Uddannelseslængde (n=1633) 
 (Folkeskole & videre-/erhvervsuddannelse) 

Gennemsnit 
Middeltal 
SD 

 13,0 år 
 13,0 år 
  3,3 år 

 

80% har børn; 62% har to børn, 21% har tre børn, og 6% har fire eller flere børn. 

 

Tabel 6 Antal børn (n=1709) 

Nej  20% 

Ja   80% 

 

Varighed fra ulykkestidspunkt til udfyldelse af spørgeskema er i gennemsnit 60,8 mdr. - ca. 5 år – 
med et middeltal på 42 måneder, dvs. halvdelen er sket indenfor et tidsrum af 3,5 år. En fjerdedel er 
sket indenfor 26 måneder og en fjerdedel mellem 42 og 64,5 måned. Tidsrummet varierer fra en 
måned til 648 måneder (= 54 år). 

Antallet af whiplash-skader vises i tabel 7. 86% har haft én, 11% to og 3% tre eller flere whiplash. 
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Tabel 7 Antal whiplash-læsioner (n=1703) 

1 whiplash-skade  86% 

2 whiplash-skader  11% 

3 eller flere whiplash-skader  3% 

 

1677 (98%) har opgivet tidspunktet for, hvornår de fik deres whiplash-skade. I de tilfælde, hvor der 
optræder flere whiplash-skader, er svarpersonerne blevet bedt om at udpege én, som en række efter-
følgende svar relaterer sig til. I gennemsnit er der gået 60,8 måneder. Den første fjerdedel har haft 
skaden for mellem 1 og 26 måneder siden, den næste fjerdedel for mellem 27 og 42 måneder siden, 
den næste fjerdedel for mellem 43 og 64 måneder siden, og den sidste fjerdedel for mellem 65 og 
648 måneder siden. 

Halvdelen har haft andre samtidige kropslige skader udover whiplash-læsionen (jf. tabel 8). 

 

Tabel 8 Forekomst af andre skader? (n=1676) 

Nej  50% 

Ja  50% 

 

Tidspunkt for ulykken vises i tabel 9. 19% blev ramt i arbejdstiden, 81% i fritiden. 

 

Tabel 9 Tidspunkt for ulykken (n=1692) 

I arbejdstiden  19% 

I fritiden  81% 

 

Ulykkeslokaliteten ses i tabel 10. 89% er ramt i trafikken, og 10% blev udsat for whiplash andre 
steder end i trafikken. 54% af de trafikramte blev påkørt bagfra, 13% forfra, og 15% blev påkørt fra 
siden. I 17% af tilfældene er ulykkessituationen mere kompliceret. 

 

Tabel 10 Ulykkeslokalitet (n=1701) 

Ikke trafik  10% 

Ja  1% 
1) ved påkørsel forfra 12% 
2) ved påkørsel bagfra 48% 
3) ved påkørsel fra siden 13% 
4) andet  15% 

 

⎬ 
 
 
 89% 

 

Placering i bilen fremgår af tabel 11. Knap tre fjerdedele var fører i bilen. 
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Tabel 11 Placering i bilen (n=1501) 

Fører  73% 

Passager  27% 

 

Mere end to tredjedele var ikke - lige før ulykken skete - klar over, at der var fare på færde, mens 
knap en tredjedel var opmærksom på den kommende fare (jf. tabel 12). 

 

Tabel 12 Opmærksomhed på fare (n=1671) 

Nej  69% 

Ja  31% 

 

I spørgeskemaets spørgsmål 13 bliver svarpersonerne bedt om at beskrive deres reaktioner, lige 
efter ulykken er sket. Disse svar er blevet indholdsanalyseret og grupperet i 16 grupper (figur 2), der 
omfatter 98% af alle svar. 

 

Figur 2 Reaktioner lige efter ulykken omfatter: 

1. Lettet, euforisk, ”gå på vandet” 

2. Rolig, nøgtern, praktisk 

3. Rystet, forvirret, undren 

4. Chok, uvirkelighesfølelse, apati, kaos 

5. Gjorde noget færdigt 

6. Bekymring, omsorg, interesse 

7. Svimmel, blev dårlig, utilpas, groggy 

8. Besvimede 

9. Vrede 

10. Angst, bange 

11. Ked af det, gråd 

12. Kvalme 

13. Hovedpine 

14. Smerter, smerter i hovedet 

15. Amnesi, følelsesløshed  

16. Stivhed, manglende bevægelse, kunne ikke 
holde hovedet, overvældet af ”træthed” 
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Tabel 13 Reaktioner lige efter ulykken (n=1710) 

 n % (af alle) 

Lettet  118  7 

Rolig  133  8 

Rystet  372  22 

Chok  583  34 

Gjorde noget færdigt  82  5 

Bekymring  161  9 

Svimmelhed  157  9 

Besvimede  168  10 

Vrede  176  10 

Angst  205  12 

Ked af det  116  7 

Kvalme  70  4 

Hovepine  134  8 

Smerter  368  22 

Amnesi  129  8 

Stivhed  96  6 

Antal svar  3068  

 

59 svar er ikke medtaget i analysen, fordi de forekom sjældent eller var vanskelige at rubricere. Ek-
sempler på ikke-medtagne svar er: En følelse af sindssyge, afmagt, magtesløshed, taknemmelighed, 
tomhed, flovhed, træthed, modløshed, håbløshed, skyldfølelse, krænkelse, forsvarsløshed, talebe-
svær, ærgrelse, bitterhed, resignation, bange for fremtiden, livet er ikke noget værd, følte sig ander-
ledes, følte at have mistet noget, følte at være blevet opslugt. 

Tilsvarende blev svarpersonerne i spørgsmål 14 bedt om at beskrive, hvordan deres familie og ven-
ner reagerede på ulykken. Disse svar er blevet indholdsanalyseret og grupperet i 13 grupper (se ta-
bel 14), der omfatter 98% af alle svar (=2129). 
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Tabel 14 Famile og venners reaktion lige efter ulykken 

 n % af alle 

1. Lettet  210  10 

2. Rolig  64  3 

3. Chok/rystet  483  23 

4. Vrede/bitter  27  1 

5. Angst/bange  37  2 

6. Bekymring, medfølelse, omsorg (støtte)  611  30 

7. Ambivalent (dengang/nu, nogle/andre)  146  7 

8. Interesseret/neutral  26  1 

9. Uvidenhed/skepsis  324  16 

10. Ved ikke/husker ikke  39  2 

11. Ingen reaktion  36  2 

12. Ligegyldighed/negligeren  79  4 

13. Kritik  11  1 

Total  2093  

 

36 svar er ikke medtaget i analysen, fordi de forekom sjældent eller var vanskelige at rubricere. 

Antallet af svar overstiger antallet af svarpersoner, da flere fortæller om mere end én reaktion. Det 
ses af tabel 14, at bekymring/medfølelse og omsorg er langt den hyppigste reaktion efterfulgt af 
chokreaktion. På tredjepladsen dukker uvidenhed og skepsis op. En del bliver mødt med ambiva-
lens, negative reaktioner eller ligegyldighed fra de nærmeste. 

En fjerdedel blev hospitalsindlagt (jf. tabel 15). Indlæggelsestiden varierer fra ½ dag til 120 dage. 
Gennemsnittet for indlæggelsestiden er syv dage, mens middeltallet er to dage. Dvs. at halvdelen 
var indlagt i op til to dage, mens den anden halvdel var indlagt i mere end to dage. Herefter var 
knap halvdelen færdigbehandlet, mens godt halvdelen fortsatte i ambulant behandling. 

 

Tabel 15 Hospitalsindlæggelse (n=1675) 

Nej  75% 

Ja  25% 

Indlæggelsens varighed (n=376): 
1) Gennemsnit  7 dage 
2) Middeltal  2 dage 
 
Herefter (n=426)  
færdigbehandlet og udskrevet til eget hjem  48% 
udskrevet til eget hjem og amb. behandling  52% 
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Første kontakt med lægen skete for knap halvdelens vedkommende indenfor det første døgn (jf. 
tabel 16); 2% var hos vagtlægen, mens halvdelen var hos egen læge. Af dem, der går til egen læge 
som første kontakt, gør 41% det indenfor de første to døgn, mens yderligere 29% kommer indenfor 
den første uge. 14% kommer mellem en og fire uger efter ulykken, mens yderligere 10% kommer 
endnu senere. 6% har ikke oplyst, hvornår de kontaktede egen læge. 

 

Tabel 16 Første kontakt med læge (n=1693) 

På skadestue indenfor 24 t. efter ulykke  47% 

Vagtlæge  2% 

Egen læge 3% 
1) Indenfor de første 48 t. efter ulykke 21% 
2) ml. 3 og 7 dage efter ulykke 15% 
3) ml. 1-4 uger efter ulykke 7% 
4) ml. 1-3 mdr. efter ulykke 3% 
5) senere end 3 mdr. efter ulykke 2% 

 

⎬ 
 

 

48% 

 

Antallet af måneder fra ulykken skete, til diagnose blev stillet, fremgår af tabel 17. I knap halvdelen 
af alle tilfælde blev den stillet med det samme. For de øvrige var den gennemsnitlige varighed 13,3 
måneder og fra ulykke til stationærtidspunkt 15,5 måneder. For en femtedel af svarpersonerne gæl-
der det, at stationærtidspunktet endnu ikke er fastlagt. 

 

Tabel 17 Antal måneder fra ulykke til diagnose og stationærtidspunkt 

Diagnose blev stillet med det samme (n=779)  46% 

Fra ulykke til diagnosetidspunkt (gns.) (n=673) 13.3 mdr. 

Fra ulykke til stationærtidspunkt (gns.) (n=763) 15.5 mdr. 

Stationærtidspunkt endnu ikke fastsat (n=319)  19% 

 

Information til pårørende vises i tabel 18. 2% havde ingen pårørende. Fire femtedele svarer nej til 
spørgsmålet om, hvorvidt de pårørende blev informeret af egen læge eller af andet personale om 
almindelige fysiske og psykiske følgevirkninger ved skaden/skaderne. Af de pårørende, der blev 
informeret, svarer 18%, at de blev "godt informeret", 18% svarer "ikke helt nok informeret", 36% at 
"det kunne have været meget bedre", og 18% at "det var ikke til nogen hjælp". Enkelte har kom-
menteret spørgsmålet ved at skrive, at de pårørende ikke var interesseret i at få oplysninger om føl-
gevirkningerne. 
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Tabel 18 Information til pårørende (n=1663) 

Har ingen pårørende  0.2%  

Ingen information  89% 

Ja,   1% 
de blev 
a) godt informeret 2% 
b) informeret, men ikke helt nok 2% 
c) informeret, men det kunne have været  
    meget bedre 4% 
d) informeret, men det var ikke til nogen  
    hjælp  2%  

 

 

⎬
 
 
 
11% 

 

Forholdet til de nærmeste og kolleger kan ændre sig efter en ulykke. I tabel 19 er der redegjort for 
disse ændringer i relation til partner, børn, venner og kolleger. 

Mere end halvdelen beskriver negative ændringer i forhold til partner; knap halvdelen oplever nega-
tive ændringer i forhold til deres børn. 58% nævner, at forholdet til venner og 62% at forholdet til 
kolleger forværres. Kun i få tilfælde forbedres forholdet. Omkring en tredjedel beskriver midlertidi-
ge forværringer i relationer, mens omkring en fjerdedel beskriver permanente forværringer - lavest i 
forhold til børn (14%), højest i forhold til kolleger (35%). 

 

Tabel 19 Ændringer i relationer 

 Nej Det blev 
bedre 

Det blev 
dårligere i en 

periode 

Det blev 
dårligere og 
er det stadig 

Partner (n=1453)  36%  8%  31%  25% 

Børn (n=1301)  44%  8%  34%  14% 

Venner (n=1553)  36%  5%  32%  26% 

Kolleger (n=1352)  34%  4%  27%  35% 

 

Forværring i relationer kan udmunde i en opløsning af parforholdet (jf. tabel 20). 13% har oplevet 
dette - gennemsnitligt 1½ år efter ulykken (middeltal 10 måneder). Tre fjerdedele angiver, at ulyk-
ken "i nogen grad" eller "i udpræget grad" medvirkede til opløsning af parforholdet. 
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Tabel 20 Opløsning af parforhold (n= 1672) 

Var ikke i parforhold  14% 

Nej  73% 

Ja  13% 

Opløst efter (n=209): 
Gennemsnit 19 mdr. 
Middeltal 10 mdr. 
 
Var din ulykke medvirkende hertil? (n=249) 
1) nej16% 
2) ja, men kun i mindre grad 10% 
3) ja, i nogen grad 27% 
4) ja, i udpræget grad 47% 

 

 

16% har etableret et nyt parforhold efter ulykken (jf. tabel 21). 

 

Tabel 21 Nyt parforhold (n=1601) 

Nej  85% 

Ja  16% 

 

Mindre end 1% har mistet forældreretten over ét eller flere børn (jf. tabel 22). 

 

Tabel 22 Mistet forældreretten (1619) 

Har ikke børn  20% 

Nej  80% 

Ja  0.8% 
 (n=13) 

 

I tabel 23 er smerteoplevelsen beskrevet. Kun 3% er helt uden smerter, mens 45% er plaget af smer-
ter hele tiden, 25% "det meste af tiden", 6% "næsten hele tiden", 7% "meget ofte", 5% "ofte", 8% 
"periodevist" og 1% "sjældent". I overensstemmelse med ovenstående svarer 97% (jf. tabel 23a) ja 
til, at smerterne vanskeliggør udførelsen af daglige opgaver. En sjettedel siger " nogle få opgaver", 
halvdelen "mange opgaver" og en fjerdedel "næsten alle opgaver". 
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Tabel 23 Oplevelse af smerter (n=1702) 

Nej  0.3% 

Ja  2% 
1) hele tiden 45% 
2) det meste af tiden på nær enkelte  
     dage en gang imellem 25% 
3) næsten hele tiden undtagen en eller  
     to dage om ugen 6% 
4) meget ofte, ca. halvdelen af tiden 7% 
5) ofte, ca. 2 dage om ugen 5% 
6) i perioder 8% 
7) næsten ingen eller meget sjældent smerter 1% 

 

 

 

⎬

 
 
 
 

99% 

 

 

Tabel 23a Vanskeliggør smerterne det for dig at udføre dine daglige opga-
ver? (n=1674) 

Nej 
Ja,  4% 
1) nogle få opgaver 16% 
2) mange opgaver 51% 
3) alle eller næsten alle opgaver 26% 

 

⎬ 
2% 

 
 

97% 
 

 

 

Tabel 24 Kropslig smertelokalitet 

 Dagligt Længerevarende 
(mere end 30 dage, 

men ikke dagligt) 

Kortvarigt 
(mindre end 

30 dage) 

Nej n 

Nakke 82 15 4 0.3 1669 

Skuldre 73 19 6 1 1606 

Ryggens øvre del 67 21 8 3 1516 

Albuer 29 18 14 39 1130 

Ryggens nedre del 55 25 12 9 1426 

Håndled/hænder 47 20 15 19 1339 

Hofter 34 20 16 30 1210 

Knæ 28 18 17 38 1162 

Fodled/fødder 27 16 15 42 1153 

 

Placering af de kropslige smerter ses af tabel 24. Mere end fire femtedele har haft daglige nakke-
smerter gennem det sidste år. Knap tre fjerdedele har tilsvarende haft daglige skuldersmerter, og to 
tredjedele smerter i ryggens øverste del. Godt halvdelen har haft daglige smerter i nederste del af 
ryggen, og knap halvdelen har smerter i håndled eller hænder. Mellem en fjerdedel og en tredjedel 
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har haft daglige smerter i hofte, knæ, albuer eller fødder. Det er tilsvarende indenfor disse kropslo-
kaliteter, at mellem 30% og 42% er smertefri, men kun ganske få personer har været smertefri in-
denfor det sidste år, når det drejer sig om nakke, skulder og ryg. 

Svarende til ovenstående viser tabel 25 en række kropssymptomer indenfor den sidste måned. Nak-
kesmerter, hovedpine og træthed opleves af mere end 90%. Skuldersmerter og nedsat hukommelse 
hos mere end fire ud af fem. Søvnforstyrrelser, en sovende fornemmelse i arme og ben, nedsat mu-
skelstyrke i arme samt svimmelhed forekommer hos flere end 70%. Synsforstyrrelser, læseproble-
mer, kvalme og øresusen hos halvdelen eller flere end halvdelen. Dårlig bidfunktion opleves af en 
tredjedel. 

 

Tabel 25 Kropssymptomer 

  n 

Hovedpine  94% 1598 

Nakkesmerter/smerter i baghovedet  97% 1666 

Skuldersmerter  87% 1491 

Nedsat muskelstyrke i armene  72% 1229 

Sovende/stikkende fornemmelser i arme og hænder  74% 1261 

Svimmelhed  70% 1204 

Træthed  92% 1568 

Kvalme  52% 896 

Øresusen/tinnitus  49% 831 

Nedsat hørelse  29% 489 

Dårlig bidfunktion  33% 569 

Synsforstyrrelser  56% 951 

Nedsat hukommelse  84% 1449 

Læse-/staveproblemer  54% 922 

Søvnforstyrrelser  75% 1280 

 

Kun 5% tilbydes psykologhjælp umiddelbart efter ulykken (jf. tabel 26). Halvdelen af alle svarper-
soner ville gerne have haft tilbuddet; en sjettedel ville have sagt nej, hvis de havde fået tilbuddet. En 
femtedel af dem, der fik tilbuddet, sagde nej til det. Af dem, der sagde ja, gav halvdelen udtryk for, 
at det hjalp dem, en fjerdedel af at det hjalp dem lidt, og en fjerdedel af at det ikke hjalp dem. 
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Tabel 26 Tilbudt psykologbistand umiddelbart efter ulykken (n=1690) 

Nej 
1) og jeg ville også have sagt nej 
2) men jeg ville gerne have haft tilbuddet  

 28% 
 16% 
 50% 

Ja, og 
jeg tog ikke imod tilbuddet 

 
 1% 

Ja,  
jeg tog imod tilbuddet, og 
1) det hjalp mig 2% 
2) det hjalp mig lidt 1% 
3) det hjalp mig ikke 1% 

 

 

⎬ 

 
 
 
 4% 

 

På et senere tidspunkt har en tredjedel fået tilbudt psykologhjælp (jf. tabel 27). 14% tog ikke imod 
tilbuddet. Af dem, der tog imod tilbuddet, syntes to femtedele, at det hjalp dem, to femtedele at det 
hjalp dem lidt, og en femtedel at det ikke hjalp dem. 

Det psykoterapeutiske tilbud bestod overvejende i individuel terapi (90%). I 10% blev anvendt par-, 
familie- eller gruppeterapi. Antallet af sessioner varierede fra 1 til 150. Gennemsnittet var 11 gange 
og middeltallet 10 gange. 

 

Tabel 27 Tilbudt psykologbistand senere (n=1673) 

Nej  67% 

Ja, og jeg 
1) tog ikke imod tilbuddet 

 1% 
 4% 

2) tog imod tilbuddet, og jeg synes, at det 1% 
     - hjalp mig 11% 
     - hjalp mig lidt 11% 
     - ikke hjalp mig 6% 

 

⎬ 
 
 29% 

    Tilbuddet bestod i (n=449): 
      - individuel terapi 90% 
      - parterapi 4% 
      - familieterapi 1% 
      - gruppeterapi 5% 

 

  Antal gange (n=409): 
      - Gennemsnit 11 
      - Middeltal 10 
      - Antal sessioner 1-150 

 

 

38% har deltaget i en whiplash-selvhjælpsgruppe (jf. tabel 28). 25% ville gerne have haft dette til-
bud, mens 19% ville have afvist det, hvis de havde fået det. Blandt dem, der tog imod det, var 19% 
med nogle få gange, 11% i 1-3 måneder, 14% i 4-6 måneder, 11% i 7-12 måneder og 46% i over 1 
år. Knap halvdelen giver udtryk for, at det hjalp dem. En tredjedel siger, at det hjalp dem lidt, mens 
18% angiver, at det ikke hjalp dem. 
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Tabel 28 Deltagelse i en whiplash-selvhjælpsgruppe (n=1697) 

Nej,  19% 
1) det havde jeg ikke lyst til 19% 
2) men jeg ville gerne have haft tilbuddet 25% 

⎬ 

 
 63% 

Ja,  1% 
1) nogle få gange 7% 
2) i 1-3 måneder 4% 
3) i 4-6 måneder 5% 
4) i 7-12 måneder 4% 
5) i over 1 år 17%   

 
 

⎬ 
 
 
 
 38% 

 og jeg synes, at det (n=606) 
     - hjalp mig 48% 
     - hjalp mig lidt 34% 
     - ikke hjalp mig 18% 

 

 

I tabel 29 ses brugen af 17 forskellige behandlingsformer. ”Smerteklinik” er medtaget som behand-
lingsform, selvom disse klinikker almindeligvis er tværfaglige og omfatter flere typer af behandling. 
Fysioterapi og smertestillende medicin er givet til mere end 90%. Kiropraktik er prøvet af 45%, 
træning i motionscenter af 40%, akupunktur af 37%, zoneterapi af 34% og afspænding af 31%. 28% 
har prøvet varmtvandstræning, og 26% har fået blokader. 23% har fået tandlægehjælp, 16% har 
prøvet healing og 15% naturmedicin. 12% har været på en smerteklinik, og 10% har fået kinesiolo-
gi. 6% har prøvet akupressur, 6% homøpati og 2% aromaterapi. Herudover har 30% prøvet en be-
handlingsform, der ikke er omtalt på skemaet, og yderligere 8% nævner en behandlingsform nr. 2, 
der ikke er omtalt i skemaet. 

Vurderingen af behandlingsformerne fordeler sig på tre grader: "Det hjalp mig", "det hjalp mig lidt" 
og "det hjalp mig ikke". 30% siger, at behandlingen på smerteklinikken hjalp dem. Mellem 20% og 
30% er hjulpet af: Fysioterapi, varmtvandstræning, kiropraktor, tandlæge, afspænding, healing og 
akupressur. Mellem 10 og 20% er hjulpet af smertestillende medicin, træning i motionscenter, blo-
kader, zoneterapi, naturmedicin, kinesiologi, homøpati og aromaterapi.  

Blandt de behandlingsformer, der ikke hjalp, ligger blokader (56%), naturmedicin (54%) og aroma-
terapi (52%) højest, efterfulgt af kinesiologi (45%) samt healing (47%) og homøpati (45%). 43% 
føler sig ikke hjulpet af kiropraktik. 39% er ikke hjulpet af akupressur, 36% ikke af tandlægen. 
Varmtvandstræning (29%), behandling på smerteklinik (28%), fysioterapi (25%), afspænding 
(23%) og smertestillende medicin (12%) har de laveste tal blandt de vurderingssvar, der siger, at de 
ikke hjalp. 

Blandt de behandlingsformer, der hjælper lidt, ligger smertestillende medicin (69%), afspænding 
(51%) og fysioterapi (49%) øverst, efterfulgt af varmtvandstræning (42%), behandling på smerte-
klinik og tandlæge (39%). 

Hvis vurderingen af de forskellige behandlingsformer sættes til henholdsvis 2 for "hjalp mig", 1 for 
"hjalp mig lidt" og 0 for "hjalp mig ikke", fås en pointscore (jf. tabel 29), som placerer smertestil-
lende medicin højest, efterfulgt af afspænding, behandling på smerteklinik, fysioterapi og varmt-
vandstræning. Denne gruppe har i gennemsnit 100 point. Blokader, aromaterapi, naturmedicin, ki-
nesiologi, akupunktur, træning i motionscenter, homøpati, healing, kiropraktik og zoneterapi ligger i 
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den lave gruppe med gennemsnitlig 66 point, mens akupressur og tandlægebehandling ligger i en 
mellemgruppe med 85 point.  

"Andet 1" og "Andet 2" omfatter så mange forskellige behandlingsformer, at det ikke er menings-
fuldt at inddrage de specifikke vurderinger. Til gengæld er behandlingsformerne samlet i en liste 
sammen med smertebegrænsende teknikker (se bilag 13), da der er et stort overlap i besvarelserne 
af ”andet 1og 2” og lærte teknikker i spørgsmål 30. 

 

Tabel 29 Brug af behandlingsformer 

 ”Ja” Det hjalp mig Det hjalp mig 
lidt 

Det hjalp mig 
ikke 

Antal  
personer 

Pointscore 

Smertestillende medicin 1% 18% 69% 12%  1576  105 

Fysioterapi 1% 24% 49% 25%  1619  97 

Varmtvandstræning 2% 27% 42% 29%  483  96 

Træning i motionscenter 2% 18% 33% 48%  685  69 

Blokader  1% 11% 33% 56%  447  52 

Behandling på smerteklinik 3% 30% 39% 28%  201  99 

Kiropraktor 1% 20% 36% 43%  773  76 

Tandlæge 3% 23% 39% 36%  390  85 

Afspænding 1% 26% 51% 23%  523  102 

Zoneterapi 2% 19% 38% 42%  579  76 

Akupunktur 1% 19% 31% 48%  634  69 

Healing 1% 20% 32% 47%  275  72 

Akupressur 3% 26% 32% 39%  107  84 

Naturmedicin 2% 14% 31% 54%  256  59 

Kinesiologi 3% 14% 35% 49%  171  63 

Homøopati 3% 18% 34% 45%  97  70 

Aromaterapi 4% 11% 33% 52%  27  55 

Andet 1      521  - 

Andet 2      134  - 

 

Af tabel 31 fremgår det, at 93% enten var i arbejde, under uddannelse eller begge dele. I tabel 32 
ses, at kun 14% kan fortsætte arbejde eller uddannelse uforstyrret, og at 14% delvis må opgive ar-
bejde eller uddannelse. 11% svarer ja til, at de måtte stoppe i en periode eller helt (60%). Varighe-
den af afbrydelsen er i gennemsnit 8,1 måned med et middeltal på 5 måneder. 
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Tabel 31 Arbejde/uddannelse ved ulykken (n=1686) 

Nej, jeg var på pension  3% 

Nej  4% 

Ja, jeg  2% 
1) havde arbejde 78% 
2) var under uddannelse 7% 
3) havde både arbejde og  
     var under uddannelse 6% 

 

⎬ 
 

93% 
 

 

 

Tabel 32 Ændret arbejds-/uddannelsessituation (n=1580) 

Nej  14% 

Ja  11% 

Ja, delvist  14% 

Ja, jeg måtte stoppe helt  60% 

Varighed (n=159) 
– Gennemsnit 8.1 mdr. 
– Middeltal 5    mdr.   

 

 

De økonomiske forhold efter ulykken frem til en endelig afklaring er vist i tabel 33. Mere end en 
femtedel modtager fuld løn under sygdom, mens knap en tredjedel får sygedagpenge. Antal af kon-
tanthjælpsmodtagere er 3,6%. "Andet" dækker typisk ekstraindtægter, og næsten en tredjedel har 
klaret sig med forskellige kombinationer af de førstnævnte fem grupper. 

 

Tabel 33 Økonomiske forhold efter ulykken (n=1440) 

Sygemeldt med løn  22% 

Sygedagpenge  31% 

Kontanthjælp med tilbagebetalingspligt  0.6% 

Kontanthjælp uden tilbagebetalingspligt  3% 

Andet  12% 

Kombination af foregående  31% 

 

Mere end halvdelen har været udenfor arbejdsmarkedet i de sidste to år (tabel 34). 38% arbejder på 
fuld tid eller næsten fuld tid, mens 9% er på halv tid i gennemsnit. Blandt dem, der ikke har arbejde, 
ønsker 85% sig arbejde (jf. tabel 35), men 72% af disse svarer "men jeg kan ikke". En fjerdedel 
peger på fuld tid og tre fjerdedele på deltid. 
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Tabel 34 Lønarbejde inden for de sidste to år 

Nej  53% 

Ja, jeg arbejder eller har arbejdet på almindelige vilkår (n=618) 
1) Gennemsnit 31 t./uge 
2) Middeltal 37 t./uge 

 38% 

Ja, jeg arbejder eller har arbejdet i et fleksjob (n=134) 
1) Gennemsnit 18 t./uge 
2) Middeltal 17 t./uge 

 9% 

 

Tabel 35 Arbejdsønske (n=988) 

Nej  9% 

Ja  3% 
1) på fuld tid 5% 
2) på deltid 15% 
3) men kan ikke 62% 

 

⎬ 
 
 85% 

Ved ikke  6% 

 

38% er hjemmearbejdende husmor eller -far (tabel 36), men hele 87% af denne gruppe svarer, at det 
er de tvunget til pga. whiplash. 87% har måttet opgive husligt arbejde i forskellig grad (jf. tabel 37). 

 

Tabel 36 Hjemmearbejdende? (n=1417) 

Nej  63% 

Ja  3%
1) og det har jeg selv valgt 2%
2) og det er jeg tvunget til pga. min whiplash. 33%⎬ 

 
 38% 

 

 

Tabel 37 Opgivelse af husligt arbejde (n=1681) 

Nej  13% 

Ja,  2% 
1) helt  8% 
2) delvist 77% ⎬ 

 
 87% 

 

Tilbud om revalidering eller anden form for erhvervsmæssig genoptræning er givet til 38% (jf. tabel 
38). 
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Tabel 38 Revalideringstilbud (n=1675) 

Nej   62% 

Ja  38% 

 

Der er bevilliget førtidspension til 40%, og takstniveauet fremgår af tabel 39. 5% har fået afslag. 
56% har ikke søgt førtidspension. 15% har fået et skånejob. 

 

Tabel 39 Førtidspension (n1=609) 

Nej, jeg har ikke søgt  56% 

Nej, jeg har fået afslag og 0.6% 
1) har anket sagen 3% 
2) har ikke anket sagen 1% ⎬ 

 
 5% 

Ja  1% 
1) almindelig førtidspension 3% 
2) forhøjet almindelig førtidspension 17% 
3) mellemste førtidspension 17% 
4) højeste førtidspension 2% 

 

⎬ 
 
 
 40% 

Jeg har et skånejob 
1) ja  15% 
2) nej  85% 

  

 

Invaliditetsydelser modtages af 31%, mens 12% har fået afslag (jf. tabel 40). 

 

Tabel 40 Invaliditetsydelse (n=866) 

Nej, jeg har ikke søgt  57% 

Nej, jeg har fået afslag og 2% 
1) har anket sagen 8% 
2) har ikke anket sagen 2% ⎬ 

 
 12% 

Ja  31% 

 

Tilfredsheden med behandlingen af pensionsansøgning vises i tabel 41. Af de 912, der svarer, at de 
har søgt pension, føler 53%, at behandlingen har været dårlig eller meget dårlig, mens en tredjedel 
oplever, at behandlingen har været god eller endog meget god. 13% har en middel tilfredshed. 
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Tabel 41 Tilfredshed med behandlingen af pensionsansøgning (n=912) 

Jeg har ikke søgt pension  22% 

Meget god behandling  11% 

God behandling  15% 

Hverken god eller dårlig behandling  10% 

Dårlig behandling  13% 

Meget dårlig behandling  29% 

 

Af tabel 42 fremgår det, at 36% har en uafsluttet erstatningssag, at 3% har fået afslag, og at 5% ikke 
har søgt. 57% har modtaget erstatning. Mén-graden varierer fra 0 til 80 med et gennemsnit på 13,1 
og et middeltal på 12. Erhvervsevne er vurderet nedsat fra 0 til 100% med et gennemsnit på 37,4% 
og et middeltal på 35%. 

 

Tabel 42 Erstatningstilkendelse (n=1666) 

Nej, jeg har ikke søgt  5% 

Nej, jeg fik afslag  3% 

Sagen er ikke afsluttet  36% 

Ja, og jeg er i % vurderet til (n=1023) 
1) mén-grad  
     - Gennemsnit 13% 
     - Middeltal  12% 
2) nedsat erhvervsevne (n=676)  
     - Gennemsnit 37% 
     - Middeltal 35% 

 57% 

 

Svarpersoner har i gennemsnit ventet 26 måneder (middeltal 23 måneder) på den første afgørelse i 
erstatningssagen (jf. tabel 43). 38% har fået den genoptaget (jf. tabel 44). 

 

Tabel 43 Tid for erstatningssagens første afgørelse (n=1205) 

Gennemsnit  26 mdr. 

Middeltal  23 mdr. 

 

Tabel 44 Genoptagelse af erstatningssag (n=1385) 

Nej  62% 

Ja  38% 
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I gennemsnit går der 22 måneder (middeltal 12 måneder) fra sagen genoptages til den endelige af-
gørelse (jf. tabel 45). 

 

Tabel 45 Tid fra sagens genoptagelse til den endelige afgørelse (n=190) 

Gennemsnit  22 mdr. 

Middeltal  12 mdr. 

Sagen er ikke afsluttet (n=467) 27% 

 

Tilfredsheden med forsikringsselskabets sagsbehandling varierer betydeligt. En femtedel oplever 
behandlingen som god eller meget god. En tredjedel har en middel tilfredshed, mens næsten halvde-
len (47%) beskriver behandlingen som dårlig eller meget dårlig (jf. tabel 46). Tre fjerdedele har 
modtaget betaling fra forsikringsselskab til fysioterapeut eller anden behandler (jf. tabel 47). I gen-
nemsnit har svarpersonerne gået i ni måneder (middeltal 6 måneder). Tre fjerdedele har modtaget 
sagkyndig bistand overfor forsikringsselskabet. To tredjedele af alle svarpersoner har haft advokat-
hjælp, 16% har brugt PTU's rådgivere, 9% svarer "andre", og 5% har brugt et rådgivningsfirma. 

 

Tabel 46 Tilfredshed med forsikringsselskabets sagsbehandling (n=1531) 

Meget god behandling  5% 

God behandling  15% 

Hverken god eller dårlig behandling  33% 

Dårlig behandling  19% 

Meget dårlig behandling  28% 

 

 

Tabel 47 Har forsikringsselsskabet betalt for behandling hos fysioterapeut 
eller anden behandler? (n=1580) 

Ja,  
1) Gennemsnit 9 mdr. 
2) Middeltal 6 mdr. 
(n=932) 

 73% 

Nej  27% 
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Tabel 48 Sagkyndig bistand ved forsikringssagens behandling (n=1647) 

Nej  24% 

Ja,  76% 

1) Advokat 66% (n=1126) 
2) Rådgivningsfirma 5% (n=80) 
3) PTU's rådgivere 16% (n=279) 
4) Andre  9% (n=147) 

 

 

I tabel 49 er de 13 spørgsmål plus ”andet” vedrørende brug for hjælp til forskellige gøremål pga. 
whiplash. På fire områder har tre fjerdedele brug for hjælp. Det drejer sig om vedligeholdelse af 
bolig, at bære ting, rengøring og vedligeholdelse af have. Dernæst skaber indkøb problemer for om-
kring halvdelen af svarpersonerne. Tøjvask og madlavning nævnes af knap en tredjedel. I bilag 14 
ses en lang række områder, hvor svarpersonerne har brug for hjælp, og som er nævnt under ”andet”. 

 

Tabel 49 Hjælpebehov (n=63-1323) 

 Ja,  
jeg har brug for hjælp 

Nej, jeg har ikke brug 
for hjælp, hvis forhol-
dene er indrettet til 

handicappede 

Nej,  
jeg har ikke brug for 

hjælp 

Personlig hygiejne 4% 2% 77% 

På- og afklædning 4% 2% 78% 

Rengøring 72% 2% 22% 

Tøjvask 32% 5% 49% 

Madlavning 28% 5% 52% 

Vedligeholdelse af bolig 77% 1% 15% 

Vedligeholdelse af have 71% 1% 16% 

Indkøb 50% 3% 37% 

Børnepasning 12% 1% 49% 

Komme op/ned ad trapper 7% 5% 66% 

Bære ting 76% 2% 17% 

Komme ind/ud af bil 5% 5% 69% 

Komme hjemmefra 9% 2% 67% 

Andet 5% 0.3% 12% 

 

Af tabel 50 fremgår det, at 45% af svarpersonerne har brug for hjælpemidler. De to hyppigste hjæl-
pemidler er en særlig rygstøtte til stol og skrå skriveplade. Under ”andet hjælpemiddel” (jf. bilag 
15), som har den største svarprocent, optræder utroligt mange forskellige ting, som letter folk i dag-
ligdagen, og som ofte har en helt personlig indretning eller baggrund, såsom en speciel hovedpude, 
en hovedstøtte, et særligt bilsæde osv.  
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Tabel 50 Brug af hjælpemidler (n=1640) 

Nej  55% 

Ja, jeg bruger  
1) stok  4% 
2) rolator 1% 
3) skrå skriveplade 13% 
4) rullebord 3% 
5) speciel rygstøtte til stol 22% 
6) andet hjælpemiddel 28% 

 45% 

 

I tabel 51 ses brugen af halskrave. 42% bruger halskrave, ganske få bruger den hele dagen eller det 
meste af dagen, omkring 10% bruger den enten nogle timer hver dag eller nogle timer om ugen, og 
29% bruger halskraven periodevis. 

 

Tabel 51 Brug af halskrave (n=1698) 

Nej  59% 

Ja  1% 
1) hele dagen 1% 
2) det meste af dagen  1% 
3) nogle timer hver dag 5% 
4) nogle timer om ugen 5% 
5) men kun i perioder 29% 

⎬ 
 
 
 42% 

 

13% har ifølge tabel 52 været nødsaget til at skifte bopæl pga. whiplash, mens 14% har fået foreta-
get boligændringer (jf. tabel 53). 

 

Tabel 52 Skift af bopæl (n=1688) 

Ja  13% 

Nej  87% 

 

 

Tabel 53 Boligændringer (n=1692) 

Ja  14% 

Nej  86% 
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Af tabel 54 fremgår det, at 76% ikke har modtaget nogen hjælp fra kommunen. Den mest alminde-
lige form for hjælp fra kommunen er hjælpemidler (11%), efterfulgt af hjemmehjælp (6%) og øko-
nomisk hjælp (5%). Herudover optræder gruppen ”andet” med 9%. 

 

Tabel 54 Hjælp fra kommune (n=1684) 

Nej  76% 

Ja,  
1) hjemmehjælp 6% 
2) økonomisk hjælp 5% 
3) hjælpemidler 11% 
3) andet  9% 

 24% 

 

I tabel 55 vises tilfredshed med den kommunale hjælp lige efter ulykken. 64% svarer nej vedrøren-
de tilfredsheden med hjælpen, men vi ved ikke, om de har søgt nogen form for hjælp. Af de 36%, 
der direkte svarer på tilfredshedsspørgsmålet, ses at 19% er meget tilfredse, 41% er tilfredse, og 
den største gruppe på 44% er jævnt tilfredse. 

 

Tabel 55 Tilfredshed med hjælp fra kommune lige efter ulykken (n=1298) 

Nej  64% 

Ja,   3% 
1) meget tilfreds 6% 
2) tilfreds 13% 
3) jævnt tilfreds 14% 

⎬ 
 
 36% 

 

Tilfredsheden med den aktuelle kommunale hjælp er vist i tabel 56. 64% skriver nej vedrørende 
tilfredshed, men vi ved ikke, om de har søgt kommunen om nogen form for hjælp. Blandt de 47%, 
der udtaler sig om deres tilfredshed, ses at 15% er meget tilfredse, 39% erklærer sig tilfreds, og 
46% er jævnt tilfredse. 

 

Tabel 56 Tilfredshed med den akutelle hjælp fra kommune (n=1295) 

Nej  54% 

Ja,   6% 
1) meget tilfreds 6% 
2) tilfreds 16% 
3) jævnt tilfreds 19% 

⎬ 
 
 47% 
 

 

Behovet for hjemmehjælp/-service vises i tabel 57. Af den fremgår det, at 68% ikke har nogen form 
for hjemmehjælp eller –service, at 15% gerne ville have det, og at 18% modtager hjemmehjælp 
eller betaler for hjemmeservice. Hovedparten har denne hjælp i et beskedent antal timer, dvs. under 
fire timer pr. uge. Omfanget af denne hjælp vurderes også. Det viser sig, at 60% synes, at den hjælp, 
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de modtager, er passende, mens 40% ikke mener, at den dækker behovet. Det gennemsnitlige behov 
for den sidste gruppe for yderligere hjælp er i gennemsnit 3,7 timer pr. uge med et middeltal på 2 
timer pr. uge.  

 

Tabel 57 Har du hjemmehjælp/-service? (n=1621) 

Nej  68% 

Nej, men jeg vil gerne have det  15% 

Ja, min ugentlige hjælp er  1% 
1) mindre end 2 timer  7% 
2) 4 timer  7% 
3) 4-8 timer  2% 
4) over 8 timer  1% 
 
Og denne hjælp (n=209) 
1) er passende  60% 
2) dækker ikke behovet  40% 
jeg har behov for yderligere antal timer 
- Gennemsnit 3,7 t./uge 
- Middeltal 2 t./uge 

⎬
 
 
 18% 

 

Tabel 58 drejer sig om betaling for hjemmehjælp og –service. Det viser sig, at en tredjedel ikke 
betaler noget, at 10% betaler delvist, og 57% betaler det hele selv. Det gennemsnitlige prisniveau 
for den delvise betaling og den fulde betaling fremgår af tabellen, ligesom tilfredsheden med hjæl-
pen, som fordeler sig med to lige store grupper, begge 7% af alle svarpersoner. Blandt de, der svarer 
”ja” på spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse med hjælpen, er en lille tredjedel meget tilfreds, en 
stor tredjedel er tilfreds, og den sidste gruppe er kun jævnt tilfreds. 

 

Tabel 58 Betaling for hjemmehjælp/-service (n=390) 

Nej  33% 

Ja, jeg betaler delvist (n=35) 
Det koster mig 
– Gennemsnit 61 kr./t. 
– Middeltal 65 kr./t. 

 10% 

Ja, jeg betaler det hele selv (n=194) 
Det koster mig 
– Gennemsnit 80 kr./t. 
– Middeltal 80 kr./t. 

 57% 

Er du tilfreds med hjælpen? (n=263) 
1) Nej  7% 
2) Ja  7% 
     - meget tilfreds 29% 
     - tilfreds 35% 
     - jævnt tilfreds 22% 
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Tabel 59 omhandler oplysninger om hjælpemuligheder. Af den fremgår det, at 80% aldrig har mod-
taget oplysninger om hjælpemuligheder. Af de 20%, der har modtaget det, siger 25%, at det kom 
for sent, 25% at det var mangelfuldt, 25% erklærer at det var tilfredsstillende, og 5% at det var me-
get tilfredsstillende. Fysioterapeuten og lægen er de personer, som oftest har hjulpet med at give 
oplysninger om hjælpemuligheder. Disse to grupper efterfølges af venner, PTU og kommunen selv, 
mens skadestuen eller sygehuset i få tilfælde har gjort opmærksom på hjælpemulighederne. Endelig 
optræder der også gruppen ”andre”, som f.eks. er oplysninger via pressen, at man har selv opsøgt 
hjælp ved at henvende sig på kommunen.  

 

Tabel 59 Oplysninger om hjælpemuligheder (n=1648) 

Nej, aldrig  80% 

Ja,  4% 
1) men for sent 5% 
2) men meget mangelfuldt 5% 
3) og det var tilfredsstillende 5% 
4) og det var meget tilfredsstillende 1% 

 

⎬ 

 
 
 20% 

Hvem hjalp dig med det? 
1) Kommunen 4% 
2) Lægen 6% 
3) Fysioterapeuten 9% 
4) Skadestue/Sygehus 2% 
5) PTU  4% 
6) Venner 5% 
7) Andre  6% 

 

 

Tabel 60 drejer som om brug af transportmidler. Af den fremgår det, at bilen er det hyppigst benyt-
tede transportmiddel, og to tredjedele kører selv, mens yderligere 13% bliver kørt af andre. Herud-
over optræder kollektive transportmidler og cykel, som bruges af ca. en tiendedel. Kun ganske få 
benytter sig af taxa uden tilskud eller transportmidler under de særlige kørselsordninger for handi-
cappede.  

 

Tabel 60 Brug af transportmidler (n=1632) 

Ingen  1% 

Cykel  9% 

Bil - og kører selv  65% 

Bil - kørt af andre  13% 

Kollektive transportmidler  10% 

Taxa, uden tilskud  1% 

Transportmidler under særlige kørselsordninger for handicappede  1% 

Andre  1% 
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Godt en fjerdedel er nogenlunde tilfredse med de transportløsninger, de har til rådighed (jf. tabel 
61), og godt halvdelen siger, at de fungerer godt. 6% ved ikke, og 11% siger, at de er utilfredse med 
de eksisterende transportløsninger. 

 

Tabel 61 Tilfredshed med transportløsninger (n=1627) 

Ja, nogenlunde tilfreds  27% 

Ja, det fungerer godt  56% 

Ved ikke  6% 

Nej  11% 

 

Det psykiske ubehag ved selv at køre bil fremgår af tabel 62. Godt en tredjedel har ikke selv kørt bil 
eller siger, at de ikke som chauffør er påvirket af ulykken. Halvdelen af svarpersonerne siger, at de 
kører, men at det volder dem ubehag. En syvendedel siger, at der er så stort et ubehag, at det har 
afholdt dem fra at køre bil efter ulykken i gennemsnit et lille år (middeltal 5 måneder).  

 

Tabel 62  Psykisk ubehag ved selv at køre bil (n=1645) 

Har aldrig selv kørt bil  5% 

Nej, ulykken har ikke påvirket mig som chauffør  30% 

Ja, jeg kører, men det volder mig ubehag  50% 

Ja, og dette ubehag afholdt mig efter ulykken fra at køre bil i 
(n=300)  
- Gennemsnit 11.5 mdr. 
- Middeltal 5 mdr.  

 15% 

 

Tre fjerdedele har oplevet ændringer i interesser eller hobbies efter ulykken (jf. tabel 63). Nogle 
ganske få siger, at whiplash ikke spiller nogen rolle i den forbindelse, eller at det skyldes, at de har 
fået ekstra fritid, men hele 71% har ændret interesser eller hobbies, fordi de ikke længere er i stand 
til at dyrke tidligere interesser. 

 

Tabel 63 Ændringer i interesser/hobby (n=1612) 

Nej  25% 

Ja,  1% 
1) og min whiplash spiller ingen rolle i  
    den forbindelse 1% 
2) fordi jeg har fået ekstra fritid 3% 
3) fordi jeg pga min whiplash ikke længere kun- 
   ne dyrke min gamle interesse/hobby 71% 

⎬ 
 
 
 76% 
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I tabel 64 ses indenfor hvilke områder ændringerne er sket. De største ændringer findes ifm. sport 
og idræt, som er dalet til mindre end en fjerdedel. Også ifm. fritidsundervisning, foreningsarbejde 
og politisk arbejde ses betydelige ændringer. De mindste forandringer ses ifm. kunst og kultur og 
familie og venner.  

 

Tabel 64 Interesser/hobbyer før ulykken og i dag  

 Før (%) n Efter (%) n 

Familie / venner 88 1503 77 1324 

Sport / idræt 62 1052 14 246 

Politisk arbejde 9 154 4 66 

Kunst / kultur 30 514 23 398 

Fritidsundervisning 31 529 11 183 

Foreningsarbejde generelt 29 499 14 233 

Handicaparbejde 4 65 5 81 

Anden interesse/hobby 30 520 15 256 

 

Af tabel 65 fremgår det, at 38% ikke dyrker motion i mere end 30 min. af gangen. Nogle få fordi de 
ikke har lyst til det, men en tredjedel af alle svarpersoner pga. at de ikke har mulighed for det. 
Blandt de knap to tredjedele, der dyrker motion i mere end ½ time ad gangen, vises fordelingen i 
omfanget af denne motion også i tabel 65. 

 

Tabel 65 Motion i mere end 30 min. ad gangen (n=1695) 

Nej,  4% 
1) for det har jeg ikke lyst til 2% 
2) det kan jeg ikke/har jeg ikke  
     mulighed for pga. min whiplash 32% 

⎬ 
 
 38% 

Ja,  1% 
1) en sjælden gang 5% 
2) periodevis - i gennemsnit et  
    par gange om måneden 9% 
3) ca. 1 gang om ugen 16% 
4) ca. 2-3 gange om ugen 18% 
5) mere end 3 gange om ugen 13% 

⎬
 
 

62% 

 

43% har indenfor det sidste år oplevet store livsændringer eller livsbegivenheder i form af sygdom, 
dødsfald, fyring, flytning, skilsmisse e.l. 27% af alle svarpersoner har oplevet én sådan begivenhed, 
9% har oplevet to, og 7% har oplevet tre eller flere af disse begivenheder (jf. tabel 66).  
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Tabel 66 Store livsændringer indenfor det sidste år (n=1693) 

Nej  57% 

Ja, 
1) 1 begivenhed 27% 
2) 2 begivenheder 9% 
3) 3 begivenheder el. flere 7% 

 

⎬ 
 
 
 43% 

 



 

41 

 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 
De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og antal spørgsmål, der indgår 
i de enkelte subskalaer, vises i tabel 67. 

I bilag 5 vises svarfordelingen på HTQ i relation til de enkelte spørgsmål. 

 

Tabel 67. Deskriptiv statistik 

  Række-
vidde 

Gennem-
snit 

SD n Antal 
items 

α Inter-item

HTQ - Invasion  4-16  7,73  2,70 1626  4  0,78  0,47 
 - Undgåelse  8-32  17,88  5,55 1538  8  0,80  0,34 
 - Vagtsomhed  5-20  14,92  3,34 1631  5  0,73  0,35 
 Total  32-121  67,89  16,89 1435  31  0,92  0,28 
TSC - Depression  10-38  21,02  5,12 1588  10  0,77  0,25 
 - Angst  8-30  16,34  3,78 1635  8  0,68  0,20 
 - Søvnproblemer  4-16  9,63  3,09 1638  4  0,75  0,41 
 - Dissociation   7-27  14,27  3,76 1615  7  0,73  0,27 
 - Somatisering  7-2  16,43  3,86 1662  6  0,69  0,24 
 - Aggression  4-15  6,54  1,94 1671  4  0,62  0,27 
 - Samspilsproblemer  7-24  12,21  2,49 1615  7  0,71  0,24 
 Total  35-121  68,49  14,73 1413  35  0,91  0,21 
CSQ - Problemløsende  11-44  26,66  5,15 1533  11  0,79  0,25 
 - Emotionel  10-39  19,25  5,46 1590  10  0,87  0,40 
 - Distancerende  6-24  12,53  2,79 1538  6  0,58  0,19 
 - Undgående  10-36  21,50  4,38 1553  10  0,69  0,18 
DSQ - Stabil  12-72  44,69  9,70 1562  8  0,64  0,18 
 - Neurotisk  13-68  39,39  8,80 1580  8  0,45  0,09 
 - Ustabil  27-185  79,78  21,76 1464  24  0,79  0,14 
RAAS - Nærhed  8-30  22,71  4,44 1549  6  0,68  0,26 
 - Afhængighed  6-30  17,21  3,24 1575  6  0,20  0,04 
 - Ængstelighed  6-30  13,65  5,76 1538  6  0,83  0,44 
WAS - Selvværd  4-22  18,82  4,21 1638  4  0,78  0,48 
 - Held  4-24  15,79  4,77 1615  4  0,81  0,52 
 - Retfærdighed  4-19  10,34  3,14 1628  4  0,52  0,19 
 - Selvet godt  5-19  19,45  2,95 1637  4  0,49  0,19 
 - Verden god  4-20  18,44  3,91 1614  4  0,74  0,41 
 - Selvkontrol  4-20  18,02  3,56 1606  4  0,66  0,32 
 - Kontrol  4-24  11,58  3,72 1625  4  0,61  0,28 

p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 
 

Omfanget af undgåelsessymptomer er ca. en ottendedel højere end antallet af invaderende sympto-
mer. Antallet af vagtsomhedssymptomer er ca. 50% højere end antallet af invaderende symptomer. 
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Det relativt lave antal invaderende symptomer kunne have med den tidsmæssige afstand til ulykken 
at gøre, eller til det forhold at nogle af ulykkerne er relativt udramatiske sammenlignet med andre 
former for traumer.  

57% af svarpersonerne har et eller flere af invasionssymptomerne, hvilket er et af kriterierne i 
PTSD-diagnosen (American Psychiatric Association, 1994). 64% af svarpersonerne har tre eller 
flere undgåelsessymptomer, svarende til hvad PTSD-diagnosen kræver, mens 92% har to eller flere 
vagtsomhedssymptomer, som er endnu en forudsætning for at få PTSD-diagnosen. 

43% opfylder alle tre kriterier til PTSD-diagnosen. 

Den interne konsistens for HTQ-total og de tre subskalaer er høj, målt med Chronbachs α (se tabel 
67). Interitem-korrelationerne ligger på mellem 28 og 47, hvor værdier mellem .20 og .40 indikerer 
god diskriminationsevne. 

Trauma Symptom Checklist (TSC) 
De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og antal spørgsmål, der indgår 
i de enkelte subskalaer, vises i tabel 67. 

I bilag 7 vises svarfordelingen på TSC i relation til de enkelte spørgsmål. 

Når man ser på hyppigheden af de enkelte symptomgrupper i forhold til antal spørgsmål, viser det 
sig, at søvnproblemer og somatisering er de mest fremtrædende, efterfulgt af dissociation og de-
pression. Samspilsproblemer og aggression er to områder, hvor gruppen ligger meget lavt.  

Det fremgår af tabel 67, at der er god indre konsistens for såvel totalscore som de enkelte subskalaer 
med undtagelse af aggression. Skalaernes diskriminationsevne er ligeledes meget god. 

Social støtte dengang og nu (CSS) 
I bilag 6 og 9 vises fordelingen af svarene på de enkelte i de to skemaer. 

I tabel 68 er der lavet en variansanalyse af den sociale støtte. Af denne fremgår det, at der på fem af 
syv områder er sket signifikante forandringer i den sociale støtte til de whiplash-ramte. Der er i dag 
færre, som er villige til at lytte, når svarpersonerne har behov for at snakke, end der var lige efter 
ulykken. De whiplash-ramte er i højere grad nu kommet i kontakt med andre i samme situation, end 
de var lige efter ulykken. Dette er jo ikke særligt underligt, eftersom vi netop har en gruppe svarper-
soner, der er organiseret i en forening. Svarpersonerne er i dag bedre i stand til at tale om deres tan-
ker og følelser, end de var lige efter ulykken. De modtager meget mindre sympati og støtte fra om-
givelserne nu, end de gjorde lige efter ulykken. Alt i alt er tilfredsheden med den støtte, de modta-
ger, større end den var lige efter ulykken. 
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Tabel 68 Forskel på social støtte efter ulykken og i dag 

  Gns. SD t p (2-tailed) 

CSSda1-CSSnu1 Lytte? ,14 1,62 3,49 ,0005 

CSSda2-CSSnu2 Andre whiplash? -1,60 2,14 -30,58 ,0005 

CSSda3-CSSnu3 Udtrykke? -,84 1,88 -18,24 ,0005 

CSSda4-CSSnu4 Sympati? ,48 1,74 11,24 ,0005 

CSSda5-CSSnu5 Praktisk? ,06 2,26 1,01 ,31 

CSSda6-CSSnu6 Svigtet? ,03 1,56 ,74 ,46 

CSSda7-CSSnu7 Tilfredshed? -,28 1,77 -6,31 ,0005 

 

Coping Styles Questionnaire (CSQ) 
De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og antal spørgsmål, der indgår 
i de enkelte subskalaer, vises i tabel 67. 

I bilag 8 ses svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. 

Den indre konsistens er god for tre af de fire subskalaer, men ikke helt tilfredsstillende for den di-
stancerende subskala. De enkelte subskalaers diskriminationsevne er til gengæld god. Af de fire 
subskalaer bruges problemløsende mestring mest (vejet gennemsnit 2,4), efterfulgt af undgående 
mestring (vejet gennemsnit 2,2), distancerende mestring (vejet gennemsnit 2,1) og emotionel me-
string (vejet gennemsnit 1,9). 

Defense Style Questionnaire (DSQ) 
De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og antal spørgsmål, der indgår 
i de enkelte subskalaer, vises i tabel 67. 

I bilag 10 ses svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. 

Sætter man omfanget af stabile og neurotiske forsvarsmekanismer i relation til antallet af ustabile 
forsvarsmekanismer, får man en forsvarskvotient på 1,05 (jf. Elklit, 1999), hvilket ligger på niveau 
med, hvad man finder i normale populationer.  

Den indre konsistens er ikke tilfredsstillende for den stabile subskala og helt utilfredsstillende for 
den neurotiske skala, der også har en lille diskriminationsevne. Disse forhold skyldes til dels, at 
skalaerne er sammensat af en række forsvarsmekanismer, som hver især dækker nogle helt distinkte 
kvalitative egenskaber. De er samlet i niveau-grupperinger, men er måske ikke i egentlig forstand 
skalaer. De psykometriske problemer er yderligere behandlet i Elklit (1999). 

Revised Adult Attachment Scale (RAAS) 
De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og antal spørgsmål, der indgår 
i de enkelte subskalaer, vises i tabel 67. 

I bilag 11 ses svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. 
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I tabel 67 ses, at RAAS har en acceptabel konsistens for nærhedssubskalaen og en god konsistens 
for ængstelighedssubskalaen, men at der er problemer med den indre konsistens for afhængigheds-
subskalaen. Der er god diskriminationsevne for nærheds- og ængstelighedsskalaen. 

Disse forhold gør, at afhængighedssubskalaen bør fortolkes med forsigtighed. Nærhedsdimensionen 
er i øvrigt meget fremtrædende, afhængighed noget mindre fremtrædende og ængstelighed i nære 
relationer mindst hyppigt forekommende. 

World Assumption Scale (WAS) 
De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og antal spørgsmål, der indgår 
i de enkelte subskalaer, vises i tabel 67. 

I bilag 12 ses svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. 

Blandt holdningen til andre mennesker, én selv og muligheden for at påvirke sin skæbne ses, at fo-
restillingen om, at verden er et godt sted at være, og at selvkontrol er vigtig, er meget fremtrædende. 
Held spiller også en vis rolle, mens selvværdstanker og forestillingen om kontrol er beskedne.  

I tabel 67 ses, at der er god indre konsistens for følgende subskalaer: Held, selvværd og verden er 
god. Den indre konsistens for selvkontrol er ikke helt tilfredsstillende, og den indre konsistens for 
retfærdigheds- og kontrolskalaerne er ikke tilfredsstillende. Diskriminationsevnen er gennemgående 
god. 

Kontakt med PTU 
I tabel 77 ses, hvorledes medlemmerne er kommet i kontakt med PTU. Antallet af svar overstiger 
langt antallet af svarpersoner. Mange har hørt om PTU gennem flere kilder. 

 

Tabel 77 Kontakt med PTU 

 Antal 

Efter anbefaling fra et medlem 442 

Efter anbefaling fra en bekendt 324 

Efter anbefaling fra en læge 139 

Efter anbefaling fra en fysioterapeut 265 

Efter anbefaling fra en advokat 68 

Jeg læste om PTU 
a) i PTU-Nyt 78 
b) i pjecen ”Piskesmældsskade” 340 
c) i Dagspressen 238 
d) På Internet 27 
e) Andet  278 

438 

 

Deltagelsen i PTU’s kredsarrangementer er vist i tabel 78. Knap to tredjedele deltager i de lokale 
arrangementer. For dem, der ikke gør, spiller afstand og tidspunkter en væsentlig rolle, men der er 
også en gruppe, der ikke ønsker at involvere sig eller ikke er tiltrukket af tilbuddene. 
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Tabel 78 Deltagelse i arrangementer i PTU*s kredsforeninger (n=1667) 

Ja  63% 

Nej, fordi 
a) tilbuddene interesserer mig ikke  111 
b) tidspunkterne passer mig ikke  268 
c) der er for langt fra min bopæl  360 
d) jeg ønsker ikke at involvere mig foreningspolitisk 296 

 37% 

 

Brug af PTU’s medlemstilbud fremgår af tabel 79. To tredjedele af medlemmerne gør brug af en 
bred vifte af PTU’s forskellige tilbud, især social og juridisk rådgivning; men også selvhjælpsgrup-
per og kredsarrangementer benyttes meget. 

 

Tabel 79 Har gjort brug af PTU’s medlemstilbud (n=1666) 

Nej  33% 

Ja 
a) Telefonvejledning om  330 
 - Juridiske spørgsmål 399 
 - Sociale spørgsmål 449 
 - Hjælpemidler 48 
 - Handicapbil 27 
b) Socialrådgivning 361 
c) Feriehuse 43 
d) Autocamper 5 
e) Rabataftale med Q8 Benzin 21 
f) Forsikringstilbud 108 
g) Selvhjælpsgruppe 400 
h) Kredsforeningsarrangementer 384 

 67% 

 

Holdninger til at benytte et anerkendt symbol for whiplash vises i tabel 80. Halvdelen af medlem-
merne går ind for et symbol, mens den anden halvdel er imod. 

 

Tabel 80 Holdning til et anerkendt symbol (n=1621) 

Ja  49% 

Nej  51% 

 

13% er medlem af en anden handicaporganisation end PTU (jf. tabel 81). 
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Tabel 81 Medlemskab af anden handicaporganisation (n=1683) 

Nej  87% 

Ja  13% 

 

Knap halvdelen mener, at PTU kan gøre mere for medlemmerne (jf. tabel 82) og har konkrete øn-
sker herom. 

 

Tabel 82 Kan PTU gøre mere for medlemmerne? (n=1363) 

Nej 53% 

Ja 47% 

 

I bilag 16 er 100 svarpersoners besvarelse af spørgsmål 82 om, hvorvidt ”PTU kunne gøre mere for 
dig?” delt op i ros og ris. I forlængelse heraf er der i bilag 18 ønsker til PTU fra den samme gruppe. 
I bilag 19 er der ros og ris til spørgeskemaet. 

Efter at have læste alle spørgeskemaerne igennem for ønsker til PTU er der i beretningerne følgen-
de, der går igen: 

- der er megen ros – tak til foreningen, tak for godt arbejde, for et godt blad, stor tak til Kalle-
hauge, til navngivne (lokale) igangsættere og behandlere. 

- men også megen ris til socialrådgivningen i PTU-regi; mange klager over at folk ikke – som 
lovet - får respons på deres henvendelser, at de oplever at få et afvisende svar i telefonen 

- udtalt og hård kritik af PTU-pjece om whiplash, som anbefaler folk at komme i gang så hur-
tigt som muligt 

 

Desuden går følgende igen: 

- koncentrationsbesvær er et stort problemer 

- mange har svært ved selv at tage initiativ til at opsøge f.eks. selvhjælpgrupperne 

- der efterlyses succeshistorier – ikke kun lidelseshistorier 

- mange rammes urimeligt hård på flere fronter: whiplash medfører store fysiske og psykiske 
livsforandringer (”kaos i tilværelsen”) – samt store økonomiske problemer, som yderligere 
forstærkes af en årelang sagsbehandling hos det offentlige, forsikringsselskaber og advokater  
(herunder diskrimination mht. køn (hysteri v/kvinder); alder (whiplash-ramte under 18 år har 
ingen rettigheder); ulykker i udlandet (ingen mulighed for erstatning) 

 

I figur 3 vises en model for sammenhænge mellem grupper af faktorer, som systematisk vil blive 
undersøgt i det følgende afsnit. 
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Figur 3. Sammenhænge mellem seks grupper af uafhængige faktorer (senere tabelnumre i parentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenhænge mellem demografiske faktorer 
I tabel 83 ses en analyse af sammenhænge mellem en række demografiske faktorer. Der er flere 
ældre kvinder end mænd blandt svarpersonerne. Der er flere ældre blandt de gifte end blandt de 
samlevende og enlige. De ældre har mindre uddannelse og flere børn end de yngre. De gifte har 
længere forhold, flere børn og mindre uddannelse end de samlevende og enlige. 

Længere uddannelse er ensbetydende med færre børn. Der er en indre sammenhæng mellem alder, 
civilstand, parforholdets længde og børn, idet disse faktorer almindeligvis følges af: Jo ældre man 
er, jo flere er gift og har børn, og jo ældre er parforholdet. Derfor vil der i efterfølgende analyser 
fortrinsvis blive brugt køn, alder og uddannelse som uafhængige faktorer. 
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Tabel 83 Sammenhænge mellem demografiske faktorer 

 Køn Alder  Civilstand Parforhold/år Uddannelse/år 

Alder  10,5 (3) 1) 
 0,13  3) 

    

Civilstand  3,1 (2) 
 0,10  

 139,0 (6) 5)
 0,20  5)

   

Parforhold - år  0,7 (3) 
 0,04 

 770,5 (9) 5)
 0,73  5)

 328,4 (6) 5)
 0,73  5)

  

Uddannelse/år  1,0 (3) 
 -0,04 

 52,0 (9) 5)
 -0,11  5)

 10,9 (6) 
 -0,09  2)

 26,4 (9) 3)
 -0,11  4)

 

Børn  0,06 (1) 
 0,02 

 286,8 (3) 5)
 0,65  5)

227,1  (2)  5)
 -,62  5)

 208,0 (3) 5)
 0,74 

 25,0 (3) 5) 
 -0,22  5) 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

 

Tabel 84 Sammenhænge mellem ulykkesfaktorer 

  1 2) 3) 4) 5) 6) 

1) Skadealder       

2) Antal whiplash  13,67 (3) 3) 
 0,17  5) 

     

3) Andre skader  7,65 (3) 
 0,03 

 0,18 (1) 
 0,03 

    

4) Fritid 
1=arbejde, 2=fritid 

 5,98 (3) 
 -0,07 

 0,41 (1) 
 0,06 

 3,21 (1) 
 -0,11 

   

5) Påkørselsform 
1=forfra, fra siden 
2=bagfra 

 3,18 (3) 
 -0,07 

 2,02 (1) 
 0,16 

 30,14 (1) 5)
 -0,39  5)

 0,14 (1) 
 0,04 

  

6) Passager 
1=fører, 2=passager 

 3,72 (3) 
 0,03 

 1,10 (1) 
 -0,09 

 0,29 (1) 
 -0,03 

 21,95 (1) 5) 
 0,41  5) 

 1,30 (1) 
 0,10 

 

7) Fareoplevelse 
1=nej, 2=ja 

 9,62  1) 
 0,09  1) 

 2,59 (1) 
 -0,13 

 0,14 (1) 
 0,02 

 10,38 (1) 4) 
 0,23  1) 

 29,78 (1) 5)
 -0,39  5)

 5,89  1)
 -0,15  1)

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

I tabel 84 ser vi, at jo ældre skaderne er, jo større antal whiplash forekommer der. Udover denne 
forventelige sammenhæng ser vi også, at jo ældre skaden er, jo større var oplevelsen af fare i for-
bindelse med ulykken. Fareoplevelsen er også stærkere, hvis ulykken er sket i fritiden, hvis påkørs-
len er sket forfra eller fra siden, og hvis den ramte var fører af bilen. Der er flere andre skader, hvis 
påkørslen ikke er sket bagfra. 

Bortset fra ”fritid” vil vi anvende alle faktorer fra denne gruppe i de senere analyser. 
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Tabel 85 Sammenhænge mellem hospitalsfaktorer 

  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

1) Indlagt 
Nej=1 
Ja=2 

        

2) Indlæggel-
sestid 

 0,15 (1) 
 0,11 

       

3) Ambulant 
behandlet 

 0,02 (1) 
 0,02 

 15,06 (1) 5) 
 0,40  5) 

      

4) Hurtig  
lægekontakt 

165,73(3) 5)
 0,53  5)

 6,33 (3) 
 0,09 

 9,57 (3) 1)
 0,29  3)

     

5) Diagnose 
straks 

 3,76 (1) 
 0,11 

 13,15 (1) 5) 
 -0,36  5) 

 8,39 (1) 3)
 0,28  3)

 70,94 (3) 5)
 0,25 

    

6) Tid før  
diagnose 

 0,00 (1) 
 -0,01 

 13,59 (1) 5) 
 0,56  5) 

 0,22 (1) 
 0,07 

 0,19 (3) 
 0,00 

 8,91 (1) 3)
 -0,47  3)

   

7) Tid før  
stationær 

 1,03 (1) 
 0,09 

 1,67 (1) 
 0,21 

 0,33 (1) 
 0,09 

 6,19 (3) 
 -0,14  1)

 16,06 (1) 5)
 -0,29  5)

 15,77 (1) 5) 
 0,43  5) 

  

8) Diagnose 
ikke givet 

 3,42 (1) 
 0,13 

 1,13 (1) 
 0,13 

 4,66 (1) 1)
 -0,26  1)

 4,38 (3) 
 0,01 

 8,45 (1) 3)
 -0,18  3)

 2,06 (1) 
 -0,16 

 0,56 (1) 
 -0,17 

 

9) Information til 
familie 

 18,68 (1) 5)
 0,39 5) 

 4,37 (1) 1) 
 0,32  1) 

 9,32 (1) 3)
 0,44  3)

 7,33 (3) 
 0,13 

 2,44 (1) 
 0,15 

 0,23 (1) 
 -0,08 

 0,01 (1) 
 0,01 

 0,94 (1) 
 0,11 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

I tabel 85 ser vi, at de, der bliver indlagt efter ulykken, får hurtigere lægekontakt, og familien får 
bedre information. De, der er indlagt i længere tid, bliver ofte udskrevet til ambulant behandling og 
får sjældnere diagnosen med det samme – tværtimod går der længere tid, før diagnosen stilles, men 
det ender tillige oftere med en diagnose, hvis der har været en ambulant behandling. Familien får 
også bedre information. De, der kommer under hurtig lægebehandling, bliver oftere udskrevet til 
fortsat ambulant behandling, de får oftere deres diagnose med det samme, og der går kortere tid fra 
ulykke til stationærtidspunkt. Det sidste gælder også for dem, der får stillet diagnosen med det 
samme. 

Da en række af ovennævnte sammenhænge er forventelige (da det faktum, at sygehusvæsenet bru-
ges, påvirker faktorer som lægekontakt, diagnose, efterbehandling og information), vælger vi føl-
gende tre faktorer: Indlæggelsestid, hurtig lægekontakt og information til familie til de senere ana-
lyser. 
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Tabel 86 Sammenhænge mellem ændringer i relationer 

  1) 2) 3) 4) 5) 6) 

1) Relation  
partner 

      

2) Relation barn  1033,13 (9) 5) 
 0,69  5) 

     

3) Relation ven  535,34 (9) 5) 
 0,49  5) 

 635,95 (9) 5)
 0,58  5)

    

4) Relation  
kollega 

 307,12 (9) 5) 
 0,42 

 342,02 (9) 5)
 0,50  5)

 1027,29 (9) 5)
 0,72  5)

   

5) Relationsbrud  214,93 (3) 5) 
 -0,75  5) 

 12,14 (3) 2)
 -0,20  2)

 15,40 (3) 3)
 -0,12 

 5,98 (3) 
 -0,08 

  

6) Medvirkende 
årsag 

 12,67 (2) 3) 
 -0,50  4) 

 8,74 (3) 1)
 -0,27  1)

 8,32 (3) 1)
 -0,22  1)

 6,13 (3) 
 -0,30  1)

 0,28 (1) 
 0,15 

 

7) Ny parrelation  44,91 (3) 5) 
 -0,37  5) 

 3,88 (3) 
 -0,03 

 6,45 (3) 
 0,01 

 4,03 (3) 
 -0,00 

 579,11 (1) 5) 
 0,97  5) 

 6,76 (1) 2)
 -0,35  1) 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Det fremgår af tabel 86, at en god relation til egen partner er positivt forbundet med gode relationer 
til børn, venner og kolleger og negativt associeret til relationsbrud, whiplash som medvirkende år-
sag til brud og nyt parforhold. De fire typer af relationer er alle positivt knyttet til hinanden som en 
positiv spiral. Går det godt i én relation, vil det højst sandsynligt gå godt i alle relationer. Men det 
modsatte gælder lige så stærkt: Er der problemer i én relation, vil der sandsynligvis være problemer 
i alle relationer. Relationsbrud og ulykker som medvirkende årsag er negativt forbundet med alle 
typer af relationer. Whiplashen er ikke medvirkende årsag til etablering af et eventuelt nyt parfor-
hold. På grund af mønstret i disse sammenhænge vil vi fremover kun anvende relation til partner 
som variabel i de senere analyser. 
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Tabel 87 Sammenhænge mellem smertefaktorer og intervention 

  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1) Smertegrad        

2) Akut psykolog- 
hjælp 

 2,27 (4) 
 -0,22 

      

3) Senere psykolog-
hjælp 

 5,32 (4) 
 1,11 

 33,68 (4) 5)
 0,85  5)

     

4) Psykologisk be-
handlingsform 
1) individuelt  
2) gruppe 

 0,92 (2) 
 0,07 

 0,60 (2) 
 -0,22 

 0,67 (2) 
 -0,10 

    

5) Antal psykolog-
behandlinger 

 5,48 (4) 
 -0,06 

 0,22 (4) 
 0,06 

 58,79 (4) 5)
 0,50  5)

 0,40(2)    
 0,01 

   

6) Selvhjælpsvarighed  4,50 (4) 
 0,11 

 2,02 (4) 
 0,06 

 3,30 (4) 
 0,15 

 1,00 (2) 
 0,12 

 3,51 (4) 
 0,15 

  

7) Selvhjælpsudbytte  15,71 (4) 3) 
 0,09 

 3,42 (4) 
 0,15 

 4,91 (4) 
 0,21  1)

 0,60 (2) 
 0,07 

 1,80 (4) 
 0,05 

151,13(4) 5)
 0,64  5)

 

8) Smerteteknikker  0,42 (2) 
 0,02 

 4,10 (2) 
 0,43  1)

 7,56 (2) 1)
 0,25  2)

 0,80 (1) 
 0,18 

 2,03 (2) 
 0,02 

 1,23 (2) 
 0,05 

 0,14 (2) 
 -0,03 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Tabel 87 viser, at høj grad af smerte hænger positivt sammen med udbytte af selvhjælpsgrupper, 
ligesom et sådant udbytte giver sig udslag i lang tids deltagelse i disse grupper. De, der har fået akut 
psykologhjælp, er tilbøjelige til også senere at få psykologhjælp. Antallet af psykologbehandlinger 
viser kun sammenhæng med én faktor: Forekomst af senere psykologhjælp. Sidstnævnte betyder 
større udbytte af selvhjælpsgrupper og større forekomst af anvendte teknikker til at reducere smer-
ter. Faktorerne ”senere psykologhjælp”, ”selvhjælpsudbytte” og ”smerteteknikker” anvendes i de 
senere analyser. 
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Tabel 88 Sammenhæng mellem forskellige tab og hjælpetilbud 

 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  12)  13)  

1) Opgive arbejde              

2) Økonomi  92,1 (1) 5) 
 -0,68  5) 

            

3) Nyt arbejde 331,1 (2) 5) 
 -0,78  5) 

 99,8 (2) 5)
 0,60  5)

           

4) Hjemmegående 118,3 (1) 5) 

 0,76  5) 
 5,6 (1) 1)
 -0,21  1)

156,3 (2) 5)
 -0,65  5)

          

5) Opgive hus  23,8 (2) 5) 
 0,34  5) 

 4,0 (2) 
 -0,10 

 82,1 (4) 5)
 -0,45  5)

 23,7 (2) 5)
 0,34  5)

         

6) Genoptræning 126,0  5) 
 0,65  5) 

 97,7 (1) 5)
 -0,66  5)

164,8 (2) 5)
 -0,55  5)

 10,5 (1) 4)
 0,19  4)

 43,0 (2) 5)
 0,32  5)

        

7) Førtidspension 154,2 (1) 5) 
 0,72  5) 

 3,2 (1) 
 -0,14 

335,7 (2) 5)
 -0,76  5)

277,0 (1) 5)
 0,78  5)

 50,7 (2) 5)
 0,42  5)

 2,0 (1) 
 0,08 

       

8) Tilfreds m. myndigheder  5,9 (3) 
 -0,12 

 1,3 (3) 
 -0,04 

 7,9 (6) 
 0,08 

 8,7 (3) 1)
 0,15  1)

 17,0 (6) 2)
 -0,31  5)

 8,3 (3) 1)
 -0,13  1)

 28,3 (3) 5)
 0,49  5)

      

9) Erstatning  0,4 (1) 
 0,04 

 7,4 (1) 2)
 0,22  2)

 3,9 (2) 
 -0,04 

 0,4 (1) 
 0,04 

 29,5 (2) 5)
 0,34  5)

 1,2 (1) 
 -0,06 

 8,1 (1) 3)
 0,16  3)

 2,9 (3) 
 -0,10 

     

10) Méngrad  38,3 (4) 3) 
 0,34  5) 

 2,5 (4) 
 -0,10 

103,2 (8) 5)
 -0,39  5)

 47,8 (4) 5)
 0,35  5)

 56,5 (8) 5)
 0,36  3)

 13,4 (4) 2)
 0,16  4)

117,3 (4) 5)
 0,48  5)

 9,9(12) 
 -0,04 

 0,8 (4) 
 -0,01  

    

11) Evnegrad  57,7 (3) 5) 
 0,52  5) 

 5,5 (3) 
 0,03  

129,8 (6) 5)
 -0,57  5)

 67,8 (3) 5)
 0,49  5)

 24,2 (6) 5)
 0,30  5)

 33,3 (3) 5)
 0,03 

269,7 (3) 5)
 0,83  5)

 7,1 (9) 1)
 -0,10 

 5,7 (3) 
 0,11 

208,4(12) 5)
 0,53  5)

   

12) Afgørelsestid1  27,3 (3) 5) 
 0,24  5) 

 9,0 (3) 1)
 -0,18(3) 

 55,9 (6) 5)
 -0,26  5)

 26,4 (3) 5)
 0,26  5)

 15,0 (6) 1)
 0,17  4)

 19,4 (3) 5)
 0,18  5)

 75,7 (3) 5)
 0,38  5)

 20,7 (9) 7)
 -0,10 

 12,8 (3) 3)
 0,17  4)

 55,6(12) 5)
 21,5  5)

 45,6 (9) 5)
 0,27  5)

  

13) Genoptagelse  14,8 (1) 5) 
 0,27  5) 

 0,09  1)
 -0,03 

 23,1 (2) 5)
 -0,24  5)

 14,7 81) 5)
 0,25  5)

 10,0 (2) 2)
 0,17  1)

 10,8 (4) 1)
 0,19  4)

 41,9 (1) 5)
 0,36  5)

 2,5 (3) 
 -0,06  

 7,9 (1) 3)
 -0,17  2)

 4,8 (4) 
 0,07 

 6,6 (3) 
 -0,04 

 6,4 (3) 
 -0,03 

 

14) Afgørelsestid2  0,7 (1) 
 0,15 

 0,00  1)
 0,00 

 0,2 (2) 
 0,02 

 1,6 (1) 
 0,20 

 1,4 (2) 
 0,21 

 0,9 (1) 
 0,15 

 4,5 (1) 1)
 0,31  1)

 2,9 (3) 
 0,03 

 0,9 (1) 
 0,26 

 3,7 (4) 
 0,16 

 3,5 (3) 
 0,09 

 1,8 (3) 
 0,13 

 1,4 (1) 
 -0,27 

 



 

54 

Tabel 88 Sammenhæng mellem forskellige tab og hjælpetilbud (fortsat) 

 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  12)  13)  

15) Tilfreds m. forsikring  4,3 (4) 
 -0,02 

 14,0 (4) 2)
 0,21  5)

 11,1 (8) 
 0,06 

 3,5 (4) 
 0,00 

 11,1 (8) 
 -0,08 

 5,7 (4) 
 -0,08 

 16,1 (4) 3)
 -0,08 

 19,6(12) 
 0,05 

 24,6 (4) 5)
 0,18  5)

 23,7(16) 
 0,11  4)

 21,8(12) 1)
 0,10  1)

 26,3(12) 2) 
 -0,11  4) 

 29,1 (4) 5) 
 -0,21  5) 

16) Forsikringstilskud  0,2 (1) 
 0,03 

 1,0  1)
 0,09 

 1,9 (2) 
 -0,07 

 0,09(1) 
 0,02 

 1,7 (2) 
 0,01 

 0,0 (1) 
 -0,01 

 5,9 (1) 1)
 0,14  1)

 1,7 (3) 
 -0,9 

 0,4 (1) 
 -0,04 

 2,5 (4) 
 0,01 

 8,8 (3) 1)
 0,07 

 17,2 (3) 4) 
 0,12  1) 

 0,1 (1) 
 0,01 

17) Antal fys. behandlinger  0,1 (1) 
 0,02 

 5,4 (1) 1)
 0,23  1)

 5,5 (2) 
 0,14  1)

 2,9 (1) 
 0,13 

 1,6 (2) 
 -0,03 

 1,9 (1) 
 -0,09 

 0,4 (1) 
 -0,05 

 2,5 (3) 
 0,11 

 3,0 (1) 
 0,12 

 2,4 (4) 
 -0,04 

 5,9 (3) 
 -0,05 

 12,0 (3) 2) 
 0,03 

 0,16(1) 
 0,03 

18) Sagkyndig bistand  32,0 (1) 5) 
 0,38  5) 

 24,1 (1) 5)
 -0,42  5)

 80,4 (2) 5)
 -0,44  5)

 31,2 (1) 5)
 0,41  5)

 41,4 (2) 5)
 0,39  5)

 53,5 (1) 5)
 0,45  5)

 74,3 (1) 5)
 0,53  5)

 4,6 (3) 
 -0,18 

 11,4 (1) 4)
 -0,22  5)

 59,7 (4) 5)
 0,40  5)

 42,1 (3) 5)
 0,42  5)

 37,3 (3) 5) 
 0,30  5) 

 33,0 (1) 5) 
 0,40  5) 

19) Krave  3,6 (2)  
 0,10 

 3,7 (2) 
 -0,11 

 39,3 (4) 5)
 -0,23  5)

 17,3 (2) 5)
 0,21  5)

 47,8 (4) 5)
 0,35  5)

 5,9 (2) 
 0,10  1)

 28,9 (2) 5)
 0,24  5)

 8,2 (6) 
 -0,09 

 3,0 (2) 
 -0,08 

 20,5 (8) 2)
 0,12  3)

 23,3 (6) 4)
 0,23  5)

 9,5 (6) 
 0,11  3) 

 4,2 (2) 
 0,07 

20) Nyt hus  8,3 (1) 3) 
 0,26  3) 

 5,0 (1) 1)
 -0,27  1)

 36,5 (2) 5)
 -0,41  5)

 7,3 (1) 2)
 0,22  2)

 25,9 (2) 5)
 0,45  5)

 7,0 (1) 2)
 0,19  2)

 36,1 (1) 5)
 0,42  5)

 12,4 (3) 2)
 -0,23  3)

 0,7 (1) 
 0,07 

 20,0 (4) 4)
 -0,27  5)

 0,6 (3) 
 0,04 

 20,1 (3) 5) 
 0,23  5) 

 14,2 (1) 5) 
 0,29  5) 

21) Kommunal hjælp  7,0 (1) 3) 
 0,19  2) 

 6,4 (1) 1)
 -0,23  2)

 24,0 (2) 5)
 -0,26  5)

 12,3 (1) 5)
 0,22  4)

 33,2 (2) 5)
 0,40  5)

 42,1 (1) 5)
 0,36  5)

 21,1 (1) 5)
 0,27  5)

 2,3 (3) 
 -0,09 

 0,9 (1) 
 -0,06 

 15,1 (4) 3)
 0,20  5)

 12,5 (3) 3)
 0,19  3)

 10,9 (3) 1) 
 0,13  1) 

 5,1 (1) 1) 
 0,14  1) 

22) Tilfreds m. kommunal hjælp  1,6 (3) 
 0,00 

 16,3 (3) 4)
 0,14 

 2,0 (6) 
 0,03 

 7,2 (3) 
 0,12  1)

 5,4 (6) 
 -0,03 

 3,0 (3) 
 0,06 

 15,2 (3) 3)
 0,19  5)

 59,2 (9) 5)
 0,26  5)

 6,4 (3) 
 -0,11  1)

 9,2(12) 
 0,03 

 18,7 (9) 1)
 0,17  3)

 12,6 (9) 
 0,03 

 2,9 (3) 
 0,07 

23) Tilfredshed generelt m. 
kommune 

 4,6 (3)  
 -0,04 

 8,7 (3) 1)
 0,11 

 10,0 (6) 
 0,06 

 1,9 (1) 
 0,02 

 23,9 (6) 4)
 -0,18  3)

 7,5 (3) 
 0,05 

 16,4 (3) 4)
 0,18  5)

 76,0 (9) 5)
 0,31  5)

 4,1 (3) 
 -0,08 

 20,2(12) 
 -0,06 

 10,2 (9) 
 0,09 

 9,0 (9) 
 -0,02 

 4,8 (3) 
 0,10  1) 

24) Hjemmehjælp  8,9 (2) 1) 
 0,13  1) 

 9,2 (2) 2)
 0,11 

 40,3 (4) 5)
 -0,26  5)

 42,2 (2) 5)
 0,34  5)

 92,0 (4) 5)
 0,57  5)

 25,4 (2) 5)
 0,05 

 64,3 (2) 5)
0,38  5)

 5,7 (6) 
 -0,11  1)

 0,7 (2) 
 0,01 

 38,5 (8) 5)
 0,21  3)

 30,6 (6) 5)
 0,24  5)

 13,0 (6) 1) 
 0,12  3) 

 9,8 (2) 2) 
 0,13  2) 

25) Tilfreds m. oplysning  5,7 (4) 
 0,13 

 15,3 (4) 3)
 0,19  1)

 21,9 (8) 3)
 -0,22  5)

 8,5 (4) 
 0,19  1)

 10,4 (8) 
 0,18  1)

 16,4 (4) 3)
 0,24  5)

 20,9 (4) 5)

 0,28  5)
 16,3(12) 
 -0,01 

 6,9 (4) 
 0,04 

 27,3(16) 1)
0,02 

 35,5(12) 5)
 0,22  3)

 21,4(12) 1) 
 0,10 

 3,0 (4) 
 0,11 
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Tabel 88 Sammenhæng mellem forskellige tab og hjælpetilbud (fortsat) 

 14)  15)  16)  17)  18)  19)  20)  21)  22)  23)  24)  25)  26)  

15) Tilfreds m. forsikring  2,8 (4) 
 0,06 

            

16) Forsikringstilskud  0,8 (1) 
 -0,15 

25,4 (4) 5)
 -0,21  5)

           

17) Antal fys. behandlinger  0,1 (1)  
 0,05 

 5,0 (4) 
 0,08 

 8,7 (1) 3)
 -0,54  3)

          

18) Sagkyndig bistand  10,2 (1) 4) 
 0,55  4) 

 40,2 (4) 5)
 -0,26  5)

 2,7 (1) 
 -0,11 

 0,2 (1) 
 0,3 

         

19) Krave  2,2 (2) 
 0,15 

 8,2 (8) 
 -0,08  1)

 0,9 (2) 
 0,05 

 1,2 (2) 
 -0,02 

 8,0 (2) 1)
 0,15  3)

        

20) Nyt hus  4,5 (1) 1) 
 -0,38  1) 

 6,3 (4) 
 -0,09 

 4,9 (1) 1)
 0,18  1)

 0,0 (1) 
 0,01 

 14,4 (1) 5)
 0,38  5)

 5,9 (2) 
 0,14  1)

       

21) Kommunal hjælp  0,7 (1) 
 0,13 

 7,2 (4) 
 -0,11  1)

 0,9 (1) 
 -0,07 

 0,6 (1) 
 0,06 

 31,4 (1) 5)
 0,41  5)

 14,3 (2) 4)
 0,17  4)

 26,0 (1) 5)
 0,37  5)

      

22) Tilfreds m. kommunal hjælp  2,4 (3) 
 0,07 

 32,1(12) 4)
 0,18  5)

 3,5 (3) 
 -0,07 

 1,0 (3) 
 0,05 

 1,8 (3) 
 0,02 

 4,7 (6) 
 0,04 

 2,7 (3) 
 -0,12 

103,3 (3) 5)
 0,48  5)

     

23) Tilfredshed generelt m. 
kommune 

 3,5 (3) 
 0,23 

 34,8 (12 4)
 0,14  5)

 1,3 (3) 
 -0,04 

 2,1 (3) 
 0,06 

 4,1 (3) 
 0,02 

 10,8 (6) 
 0,00 

 6,6 (3) 
 0,01 

 37,3 (3) 5)
 0,28  5)

680,5 (9) 5)
 0,70  5)

    

24) Hjemmehjælp  1,3 (2) 
 -0,05 

 7,4 (8) 
 -0,04 

 0,1 (2) 
 -0,01 

 1,2 (2) 
 0,02 

 31,7 (2) 5)
 0,32  5)

 36,0 (4) 5)
 0,23  5)

 20,3 (2) 5)
 0,28  5)

 65,6 (2) 5)
 0,38  5)

 19,1 (6) 3)
 0,00 

 25,1 (6) 5)
 0,01 

   

25) Tilfreds m. oplysning  3,2 (4) 
 0,08 

18,4 (16) 
 0,04 

 8,6 (4) 
 -0,05 

 7,9 (4) 
 0,19  1)

 11,6 (4) 1)
 0,27  5)

 35,0 (8) 5)
 0,24  5)

 12,1 (4) 1)
 0,23  1)

166,2 (2) 5)
 0,66  5)

113,6(12) 5)
 0,35  5)

 83,6(12) 5)
 0,35  5)

 45,9 (8) 5)
 0,32  5)

  

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 
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I tabel 88 ser vi en lang række statistisk signifikante sammenhænge mellem forskellige tab, hjælpe-
tilbud og tilfredshed med forskellige forvaltningers behandling. 

Hvis man har måttet opgive sit arbejde, så er økonomien blevet ringere, man har sjældent fået nyt 
arbejde, man har oftere måttet opgive sit hus og har oftere gået til genoptræning, oftere fået førtids-
pension, har højere mén-grad og lavere vurdering af arbejdsevne, lang tid før erstatningssagens før-
ste afgørelse, hyppigere genoptagelse af erstatningssag, lang tid fra sagens genoptagelse til endelig 
afgørelse, sagkyndig bistand ved forsikringssagens behandling, skift af bopæl, hyppigere kommunal 
hjælp og hjemmehjælp. 

I disse sammenhænge ses en kæde af serielle begivenheder, hvor et udfald trækker en række hæn-
delser med sig næsten som en slags naturlov (jf. de mange, meget høje sammenhænge). Det samme 
grundbillede af den onde cirkel ses ved de efterfølgende faktorer. 

De faktorer, der adskiller sig fra ovennævnte, er tilfredshedsfaktorerne mht. myndigheder og forsik-
ringsselskab, hvor billedet overvejende er negative sammenhænge eller ingen sammenhænge. 

I flere tilfælde ses kurvelineære sammenhænge: Celle 6/11 = de, der har modtaget meget genoptræ-
ning, har enten lav eller høj arbejdsevne, hvilket for førstnævnte gruppes vedkommende kunne være 
et indicium på, at genoptræning havde hjulpet. Noget tilsvarende ses i celle 6/24, hvor meget genop-
træning betyder hjemmehjælp i mellemområdet. I celle 12/17 ses, at mange fysioterapeutiske be-
handlinger betyder forholdsvis flere mellemlange afgørelsestider. Celle 22/24 viser, at der er lav 
tilfredshed med den kommunale hjælp, hvis der gives hjemmehjælp i ”mellemområdet”, mens til-
fredsheden er større, hvis hjemmehjælpen enten er lille eller stor. 

 

Tabel 89 Sammenhænge mellem bilkørselsproblemer, ændringer i motion og interesser samt fore-
komst af alvorlige livsbegivenheder 

  1) 2) 3) 4) 

1) Motion      

2) Livsbegivenheder  0,5 (4) 
 0,01 

   

3) Ubehag v/kørsel  1,2 (4)  
 -0,01 

 2,8 (4)  
 0,04 
 

  

4) Kørselsstop  4,3 (2) 
 0,17 

 3,0 (2) 
 0,17 

 40,2 (2) 5) 
 0,66  5) 

 

5) Nye interesser  14,5 (2) 4) 
 -0,16  4) 

 2,0 (2) 
 0,07 

 10,1 (2) 2) 
 0,14  2) 

 27,7 (1) 5) 
 0,62  5) 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Vi finder i tabel 89 kun få signifikante sammenhænge. Nye interesser ses især hos de, der ikke dyr-
ker så meget motion samt hos de, der har ubehag ved kørsel og helt er stoppet med at køre bil. Livs-
begivenheder og ændrede interesser vil blive brugt i de senere analyser. 
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Sammenhænge mellem grupper af uafhængige faktorer 
På baggrund af en antagelse om, at der eksisterer et antal sammenhænge mellem de forskellige 
grupper af uafhængige faktorer (jf. figur 3), vil vi i det følgende analysere og beskrive disse sam-
menhænge som en baggrund for at vurdere forholdet mellem de uafhængige og de afhængige vari-
able. 

 

Tabel 90 Sammenhænge mellem demografiske faktorer og ulykkesfaktorer 

 Køn Alder Civilstand Uddannelse/år Urbanisering 

Skadealder 
 

 1,4 (3) 
 0,01 

 49,7 (9) 5)
 0,16  5) 

 14,5 (66) 1)
 0,07  1) 

 13,5 (9) 
 0,02 

 7,9 (3) 1)
 0,12  2)

Antal whiplash  0,2 (1)  
 -0,04 

 5,7  1)
 0,05 

 1,3 (2) 
 -0,04 

 9,1 (3) 1) 
 0,09 

 0,02 81) 
 0,01 

Andre  
skader 

 3,6 (1) 
 -0,11 

 7,8 (3) 1)
 0,10  2) 

 3,1 (2) 
 -0,04 

 8,6 (3) 1) 
 0,09  1) 

 1,1 (1) 
 -0,06 

Påkørselsform  0,5 81) 
 -0,06 

 1,6 (3) 
 0,04 

 3,1 82) 
 0,11 

 11,4 (3) 2) 
 0,15  2) 

 0,0 (1) 
 0,01 

Passager 
 

 44,4 (1) 5) 
 0,52  5) 

 5,8 (3) 
 -0,03 

 0,8 (2) 
 0,00 

 1,6 (3) 
 -0,03 

 0,54 (1) 
 -0,05 

Fare-oplevelse  0,2 81) 
 0,03 

 16,7 (3) 4)
 -0,16 

 1,6 (2) 
 -,01 

 8,9 (3) 1) 
 0,00 

 2,62 (1) 
 0,10 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Det ses af tabel 90, at kvinder oftere end mænd er kommet til skade som passager. Stigende alder 
hænger naturligt sammen med længere tid siden ulykken samt med højere frekvens af andre skader 
end whiplash. Ægteskab hænger ligeledes sammen med tid siden ulykken, men det skyldes, at der er 
flere gifte blandt de ældre. Højere uddannelsesniveau er knyttet til højere forekomst af whiplash og 
flere bagende-kollisioner. De med færrest og de med flest uddannelsesår har sjældnere sanset faren, 
før ulykken skete, end de der har de mellemliggende antal skoleår. Jo større bymæssig koncentrati-
on, jo flere gifte (χ2=23.4, (2), p<.0005) samt højere skadealder. 

I tabel 91 ses, at kvinder oftere end mænd er blevet gladere for deres parforhold efter ulykken, at de 
oftere har gået til psykolog (senere) samt oftere bruger smertereducerende teknikker. Mændene 
overgår kvinderne mht. lægekontakt, idet de er overrepræsenterede indenfor det første døgn og i den 
gruppe, der senest får kontakt med lægen. De ældre er sene til at søge kontakt med lægen. De vur-
derer deres parforhold mere positivt efter ulykken, end de yngre gør. 

De gifte vurderer deres parforhold højere og er indlagt i kortere tid end de samlevende. 

De længst uddannede går mere til psykolog og bruger flere smertebegrænsende teknikker. De, der 
bor i den største bymæssige koncentration, tager længere tid om at søge læge end de, der bor i min-
dre byer. 
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Tabel 91 Sammenhænge mellem demografiske faktorer, hospitalsfaktorer, relationsændring og smer-
tehjælp 

 Køn Alder Civilstand Uddannelse/år Urbanisering 

Indlæggelses-
tid 

 0,4 (1) 
 -0,07 

 3,5 (3) 
 0,09 

 7,0 (2) 1) 
 -0,20  1) 

 2,3 (3) 
 -0,07 

 0,2 (1) 
 0,05 

Hurtig læge-
kontakt 

 7,8 (3) 1) 
 -0,04 

 9,6 (1) 
 -0,07  1) 

 4,9 (6) 
 0,02 

 16,8 (9) 
 -0,02 

 19,9 (3) 5) 
 -0,13  2) 

Information  
til familie 

 3,2 (1) 1) 
 -0,19 

 0,3 (3) 
 0,03 

 1,3 (2) 
 -0,05 

 0,2 (3) 
 0,01 

 1,4 (1) 
 -0,15 

Relation til 
partner 

 7,1 (3) 
 0,13  2) 

 71,2 (9) 5) 
 0,12  5) 

 104,9 (6) 5) 
 0,35  5) 

 16,0 (9) 
 -0,04 

 2,1 (3) 
 0,02 

Senere psy-
kologhjælp 

 6,5 (2) 1) 
 0,24  2) 

 2,8 (6) 
 0,05 

 6,3 (6) 
 0,09 

 50,1 (6) 5) 
 0,34  5) 

 2,0 (2) 
 0,08 

Selvhjælps-
udbytte 

 0,4 
 -0,06 

 6,1 (6) 
 -0,04 

 4,5 (4) 
 0,05 

 10,5 (6) 
 -0,09 

 4,1 (2) 
 0,09 

Smerte- 
teknikker 

 7,7 81) 3) 
 0,18 2) 

 4,1 (3) 
 -0,06 

 4,4 (2) 
 -0,04 

 31,8 (3) 5) 
 0,23  5) 

 0,6 (1) 
 0,5 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Tabel 92 Sammenhænge mellem demografiske faktorer, tab, pension, ændrede interesser og livsbegi-
venheder 

 Køn Alder Civilstand Uddannelse/år Landsdel 

Opgive  
arbejde 

 1,1 (1) 
 -0,08 

 6,1 (3) 
 0,07 

 7,0 (2) 1)
 0,13  1)

 14,9 (3) 3) 
 -0,18  5) 

 8,2 (1) 3)
 0,22  3)

Førtids- 
pension 

 0,3 (1) 
 -0,03 

 188,3 (3) 5)
 0,54 5) 

 27,9 (2) 5)
 0,12  1)

 12,8 (3) 3) 
 -0,14  5) 

 14,9  5)
 0,23  5)

Méngrad 
 

 20,0 (4) 5) 
 -0,17  5) 

 22,4 (12) 1)
 0,11  4)

 7,9 (8) 
 -0,01 

 20,3 (12) 
 0,04 

 7,9 (4) 
 0,04 

Ændrede 
interesser 

 2,3 (1) 
 0,11 

 6,4 (3) 
 0,00 

 1,0 (2) 
 0,02 

 7,6 (3) 
 0,17 1) 

 2,3 (1) 
 0,11 

Livsbegiven-
heder 

 1,6 (2) 
 0,05 

 17,4 (6) 2)
 -0,10  3)

 12,3 (4) 1)
 -0,12  3)

 1,5 6) 
 0,02 

 1,6 (2) 
 -0,07 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Kvinder har lavere mén-grad end mænd (jf. tabel 92). Alder følges med hyppigere førtidspension og 
stigende mén-grad, mens antallet af alvorlige livsbegivenheder er lavere med stigende alder. Gifte 
opgiver i højere grad arbejde, end samlevende og enlige gør. Gifte og enlige får oftere førtidspensi-
on, end samlevende gør, mens enlige og samlevende oplever flere alvorlige livsbegivenheder, end 
de gifte gør. De med flest uddannelsesår opgiver ikke så ofte deres arbejde og får sjældnere førtids-
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pension sammenlignet med de, der har færre uddannelsesår. Lang uddannelse er også i højere grad 
forbundet med skift til nye interesser. 

Højere grad af urbanisering er ensbetydende med i højere grad at opgive arbejde og hyppigere før-
tidspension. 

 

Tabel 93 Sammenhænge mellem ulykkesfaktorer, hospitalsfaktorer, relationsændring og smertehjælp 

 Skadealder Antal 
whiplash 

Andre  
skader 

Påkørsels-
form 

Passager Fare-
oplevelse 

Indlæggelses-
tid 

 7,03 (3) 
 0,18  1)

 0,38 (1) 
 -0,09 

14,51 (1) 5)
 0,44  5)

 0,63 (1) 
 -0,12 

 0,06 (6) 
 0,03 

 0,16 (1) 
 -0,05 

Hurtig læge-
kontakt 

 14,37 (9) 
 -0,08  3)

 1,11 (3) 
 0,06 

 26,21 (3) 5)
 0,17  5)

 2,34 (3) 
 -0,05 

 2,29 (3) 
 0,00 

 7,56 (3) 
 0,05 

Information til 
familie 

 5,85 (3) 
 -0,15  1)

 0,01 (1) 
 -0,01 

 5,06 (1) 1)
 0,21  1)

 0,00 (1) 
 0,00 

 2,4 (1) 
 -0,19 

 0,06 (1) 
 -0,03 

Relation til 
partner 

 8,54 (9) 
 -0,02 

 3,09 (3) 
 -0,03 

 5,88 (3) 
 -0,03 

 3,43 (3) 
 0,06 

 3,18 (3) 
 0,09 

 5,01 (3) 
 -0,03 

Senere psy-
kologhjælp 

 13,39 (6) 1)
 0,08 

 2,03 (2) 
 0,00 

 3,30 (2) 
 0,14 

 0,96 (2) 
 0,11 

 3,71 (2) 
 0,08 

 0,27 (2) 
 0,00 

Selvhjælps-
udbytte 

 8,57 (6) 
 0,06 

 1,87 (2) 
 -0,02 

 2,92 
 -0,08 

 0,72 (2) 
 -0,04 

 0,95 (2) 
 -0,08 

 0,15 (2) 
 0,03 

Smerte-
teknikker 

 34,48 (3) 5)
 0,21  5)

 6,20 (1) 2) 
 -0,20  2) 

 5,68 (1) 2)
 0,13  1)

 0,28 (1) 
 0,04 

 0,16 (1) 
 -0,05 

 0,75 (1) 
 0,05 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Høj skadealder (jf. tabel 93) korrelerer med længere indlæggelsestid, sen lægekontakt, mindre in-
formation til familien, mere psykologhjælp efter nogen tid og brugen af flere smertebegrænsende 
teknikker. 

Flere whiplash betyder brug af flere smertebegrænsende teknikker.  

Erhvervelsen af andre skader ved ulykken er ensbetydende med længere indlæggelse, hurtigere 
lægekontakt efter ulykken, mere information til familien og flere smertereducerende teknikker. 

I tabel 94 ses det, at høj skadealder hænger positivt sammen med at opgive arbejde, opnå førtids-
pension, højere méngrad, flere nye interesser efter ulykken og færre alvorlige livsbegivenheder. 

Flere whiplash viser sig i højere forekomst af førtidspension og flere nye interesser. 

Andre skader er forbundet med det at opgive arbejdet, hyppigere førtidspension, højere mén-grad, 
flere alvorlige livsbegivenheder og flere nye interesser. 

Det at have været fører af bilen på ulykkestidspunktet har en sammenhæng med hyppigere fore-
komst af at måtte opgive arbejde. 
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Tabel 94 Sammenhænge mellem ulykkesfaktorer, tab, pension, ændrede interesser og livsbegivenhe-
der 

 Skadealder Antal 
whiplash 

Andre  
skader 

Påkørsels-
form 

Passager Fare-
oplevelse 

Opgive  
arbejde 

 26,2 (3) 5)
 0,22  5)

 1,4 (1) 
 0,11 

 3,8 (1) 1)
 0,05  1)

 1,4 (1) 
 -0,11 

 3,3 (1) 1) 
 -0,13 

 1,0 (1) 
 -0,07 

Førtids-
pension 

179,5 (3) 5)
 0,50  5)

 8,5 (1) 3) 
 0,21  3) 

 19,5 (1) 5)
 0,11  5)

 0,1 (1) 
 -0,02 

 0,0 (1) 
 0,01 

 0,3 (1) 
 -0,03 

Mén-grad 
 

 37,3 (12) 5)
 0,17  5)

 4,4 (4) 
 -0,06 

 55,5 (4) 5)
 0,21  5)

 7,9 (1) 
 -0,10 

 5,2 (4) 
 -0,06 

 3,5 (4) 
 0,04 

Ændrede 
interesser 

 18,7 (3) 5)
 0,18  5)

 5,1 (1) 1) 
 0,21  1) 

 9,6 (1) 4)
 0,08  3)

 0,0 (1) 
 0,02 

 0,2 (1) 
 -0,03 

 0,0 (1) 
 0,06 

Livsbegiven-
heder 

 17,1 (6) 2)
 -0,11  3)

 2,6 (2) 
 0,10 

 7,0 (2) 1)
 0,10  1)

 1,8 (2) 
 0,09 

 3,2 (2) 
 -0,09 

 0,5 (2) 
 0,01 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

Tabel 95 Sammenhænge mellem hospitalsfaktorer, relationsændringer, smertehjælp, 
tab, pension, ændrede interesser og livesbegiveheder  

 Opgive  
arbejde 

Førtids-
pension 

Mén-grad Ændrede 
interesser 

Livsbegiven-
heder 

Indlæggelses-
tid 

 0,1  (1) 
 0,04 

 0,1 (1) 
 0,04 

 8,4 (4) 
 0,26  2)

 0,0 (1) 
 0,02 

 2,2 (2) 
 -0,03 

Hurtig læge-
kontakt 

 6,5 (3) 
 -0,08 

 1,7 (3) 
 0,01 

 29,9 (12) 3)
 0,13  5)

 1,7 (3) 
 0,05 

 12,2 (6) 
 0,07 

Information til 
familie 

 0,0 (1) 
 -0,03 

 1,4 (1) 
 0,12 

 7,0 (4) 
 0,11 

 0,2 (1) 
 0,05 

 2,4 (2) 
 0,10 

Relation til 
partner 

 12,6 (3) 3)
 -0,0 

 5,7 (3) 
 0,00 

 12,7 (12) 
 -0,03 

 24,4 (3) 5)
 -0,17  4)

 23,2 (6) 4) 
 -0,13  5) 

Senere psy-
kologhjælp 

 1,1 (2) 
 0,07 

 4,6 (2) 
 0,17  1) 

 10,4 (8) 
 0,18  1)

 3,3 (2) 
 -0,12 

 4,2 (4) 
 0,04 

Selvhjælps-
udbytte 

 8,8 (2) 1)
 0,27  3)

 5,6 (2) 
 0,16  1) 

 9,4 (8) 
 0,04 

 2,1 (2) 
 0,06 

 1,4 (4) 
 -0,02 

Smerte-
teknikker 

 0,0 (1) 
 0,00 

 2,2 (1) 
 0,09 

 2,4 (4) 
 0,01 

 20,9 (1) 5)
 0,28  5)

 0,9 (2) 
 0,04 

χ2 er først nævnt. Antal frihedsgrader i parentes. Til sidst gammaværdier. 
p< 1) .05   2) .01  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

I tabel 95 ses kun ganske få korrelationer. 

De, der måtte opgive deres arbejde, oplever enten at deres forhold til partneren forbedres eller for-
ringes, i forhold til de, der beholder deres arbejde, og de får større udbytte af at deltage i selv-
hjælpsgrupper. 
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Førtidspension er forbundet med mere psykologhjælp. 

Nye interesser er sammenhængende med bedre beherskelse af smerteteknikker samt enten forbedret 
eller forringet forhold til partneren. 

Mange alvorlige livsbegivenheder viser samme mønster i enten forbedret eller forringet relation til 
partneren. 
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Sammenhænge mellem uafhængige og afhængige faktorer 
I tabel 96 er vist en lang række sammenhænge, der knytter sig til demografiske faktorer. Kvinder 
scorer højere end mænd, når det drejer sig om forhøjet vagtsomhed. De placerer sig også højere end 
mændene, når det drejer sig om depression, angst og somatiseringssymptomer, men lavere end 
mænd ved søvnproblemer, interpersonel sensitivitet (dvs. sårbarhed i relationer, her kaldet sam-
spilsproblemer) og aggression. Kvinder bruger færre distancerende mestringsstrategier end mænde-
ne. Hvad angår forsvarsmekanismer bruger kvinderne flere neurotiske end mændene, der til gen-
gæld bruger mange umodne mekanismer. På tilknytningsdimensionerne scorer kvinderne højt på 
nærhed.  

De basale antagelser om kontrol, selvkontrol og retfærdighed er lavere hos kvinderne og i tråd her-
med scorer kvinderne højt på antagelsen om held. Kvinderne vurderer i højere grad selvet som godt 
og verden som god, men til gengæld er selvværdet lavt. 

På det sociale område ser vi, at kvinderne i højere grad end mændene havde lettere ved at finde 
nogle, der ville lytte og give praktisk hjælp lige efter ulykken. Alligevel følte de sig oftere svigtet 
end mændene. På undersøgelsestidspunktet scorer kvinderne højere end mændene med hensyn til 
oplevet social støtte på alle områder undtaget at føle sig svigtet, hvor den oprindelige forskel nu er 
væk.  

I analysen af de med alder sammenhængende variable (tabel 96) vil vi først gentage aldersinddelin-
gen. De fire omtrent lige store grupper er 1) op til 34 år, 2) mellem 35 og 43 år, 3) mellem 44 og 51 
og 4) 52 og ældre. 

Ved en række faktorer ser vi et ”guirlande-fænomen”, hvor den næstyngste og den ældste gruppe 
scorer højere end den yngste og næstældste. Det gælder ved invasion, undgåelse, vagtsomhed, de-
pression, TSC-total, neurotisk stil og selvkontrol. Det tilsvarende ”guirlande-fænomen” i relation til 
alder er også beskrevet i Elklit (1997). 

På en række områder er der en almindelig stigende kurve knyttet til stigende alder. Det ses ved dis-
sociation, søvnproblemer, problemløsende, distancerende og undgående mestring, moden forsvars-
stil samt oplevelse af både held og kontrol. Ved interpersonel sensitivitet, aggression og tilknyt-
ningsangst ses en stigning fra yngste til næstyngste gruppe og derefter et fald for de ældre grupper. 

Tilknytningsafhængighed udviser en faldende tendens fra yngste til næstældste gruppe og stiger så 
for den ældste gruppe. Oplevelsen af selvet som godt har det helt modsatte forløb; det stiger i de tre 
første aldersgrupper og falder så i den ældste gruppe. 

Empiriske data af denne type giver os mulighed for at beskrive forandringer i livsforløbet og derved 
belyse udviklingspsykologiske processer. 

Med hensyn til civilstand (tabel 96) ser vi kontinuerlige forskelle mellem enlige, samboende og 
gifte på følgende områder: Gifte har mindre angst, somatiserer mindre og scorer lavere ved inter-
personel sensitivitet og har totalt set færre symptomer end samboende, der igen har færre sympto-
mer end de enlige. De gifte har flest neurotiske symptomer; hvad angår de umodne forsvarsmeka-
nismer er det ét af to steder, hvor ”kurven knækker”, idet de samboende ligger højest, mens de enli-
ge ligger lidt lavere og de gifte noget lavere. Også ved afhængig tilknytning ligger de samboende 
højest; her ligger de gifte lidt lavere, mens de enlige ligger noget lavere. 
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Tabel 96 Sammenhænge mellem demografiske faktorer og afhængige faktorer. Oneway ANOVA – F-ratio. 

  Køn Alder Uddannelse Civilstand 

HTQ - Invasion  1,48  5,88 4)  8,73 5)  1,62 

  - Undgåelse  2,93  3,04 1)  12,84 5)  2,06 

  - Vagtsomhed  6,90 2)  5,44 4)  11,76 5)  0,07 

  Total  0,21  1,29  14,59 5)  1,05 

TSC - Depression  8,20 3)  5,38 4)  12,09 5)  2,27 

  - Angst  7,69 2)  1,51  6,19 5)  2,97 1) 

 - Søvnproblemer   0,00  8,26 5)  11,10 5)  0,15 

  - Dissociation  3,32  19,51 5)  12,28 5)  1,34 

  - Somatisering  6,47 2)  1,22  5,45 4)  3,01 1) 

  - Aggression  9,24 3)  9,67 5)  2,67 1)  5,53 3) 

  - Samspilsproblemer  7,26 2)  16,77 5)  4,15 2)  1,08 

 Total  1,07 1)  3,59 1)  9,11 5)  1,05 

CSQ - Problemløsende  0,72  8,11 5)  8,60 5)  2,47 

 - Emotionel  0,03  0,85  8,97 5)  2,79 

 - Distancerende  5,15 1)  27,18 5)  0,89  2,18 

 - Undgående  0,77  7,59 5)  27,95 5)  0,13 

DSQ - Stabil  1,55  11,72 5)  4,21 2)  2,59 

 - Neurotisk  13,04 5)  6,09 5)  6,61 5)  5,56 3) 

 - Ustabil  49,76 5)  1,79  20,79 5)  4,18 1) 

RAAS - Nærhed  49,78 5)  0,45  13,12 5)  0,16 

  - Afhængighed  0,40  4,09 2)  1,61  10,60 5) 

  - Ængstelighed  0,62  2,98 1)  7,84 5)  40,30 5) 

WAS - Selvværd  6,29 1)  5,79 4)  1,23  9,81 5) 

  - Held   35,43 5)  2,25  5,61 4)  1,72 

  - Retfærdighed  56,21 5)  0,30  8,33 5)  1,98 

  - Selvet godt  6,63 2)  1,41  0,50  3,21 1) 

 - Verden god  9,89 3)  6,83 5)  2,76 1)  5,03 2) 

 - Selvkontrol  51,82 5)  2,83 1)  5,56  0,48 

 - Kontrol  2,29 1)  0,51  5,61 4)  1,19 

CSS-da - Lytte?  5,28 1)  1,76  1,64  16,50 5) 

 - Andre whiplash?  3,67  0,18  0,14  0,63 

 - Udtrykke?  0,37  1,54  1,21  5,35 3) 

 - Sympati?  1,97  1,32  2,21  11,31 5) 

 - Praktisk?  5,22 1)  0,83  0,81  14,36 5) 

 - Svigtet?  5,19 1)  2,24  0,53  4,82 2) 

 - Tilfredshed?  1,13  0,77  1,25  12,90 5) 

CSS-nu - Lytte?  4,81 1)  0,40  1,53  9,06 5) 

 - Andre whiplash?  10,90 4)  1,37  0,99  0,91 

 - Udtrykke?  21,41 5)  0,61  5,59 4)  1,04 

 - Sympati?  4,85 1)  1,89  4,50 3)  2,35 

 - Praktisk?  28,19 5)  1,86  0,32  70,29 5) 

 - Svigtet?  2,09  1,84  0,56  2,91 

 - Tilfredshed?  4,58 1)  2,50  3,02 19  18,73 5) 

p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 
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De kontinuerte linjer fortsætter i det følgende: De gifte ligger lavest på den angstprægede tilknyt-
ningsdimension, men højest ved forestillingen om verden som god, selvkontrol og held. Efter ulyk-
ken scorede de gifte højest ved spørgsmålet om, hvorvidt nogle ville lytte til dem, de kunne lettere 
udtrykke sig, modtog mere praktisk hjælp, følte sig mindre svigtet og var alt i alt mest tilfredse med 
den sociale støtte. På undersøgelsestidspunktet er der stadig flest, der vil lytte til de gifte, de modta-
ger mest praktisk støtte og har størst samlet tilfredshed. 

Når det drejer sig om uddannelseslængde, ser vi et meget konsistent mønster. Alle traumatiserings-
dimensioner og alle symptomer falder med stigende antal skoleår. Det samme gælder emotionel og 
undgående mestring, neurotisk og umoden forsvarsstil samt oplevelsen af retfærdighed og ængstelig 
tilknytning. Med stigende antal uddannelsesår stiger også rationel mestring, tilknytningsnærhed, 
selvværd og oplevelsen af selvet som godt samt evnen til at udtrykke sig, omfanget af modtaget 
sympati samt samlet tilfredshed med den sociale støtte – alt sammen på undersøgelsestidspunktet. 

Det modne forsvar falder lidt fra den fjerdedel, der har mindst uddannelse, og til den næste fjerdedel 
for derefter at stige. Det modsatte mønster ses ved selvkontrol, som stiger fra dem, der har mindst 
uddannelse, til den næste fjerdedel for derefter at falde. 

En variansanalyse af sammenhæng mellem demografiske faktorer og behandlingsformer (tallene er 
ikke medtaget her) viste, at mænd føler sig mindre hjulpet af fysioterapi og behandling på smerte-
klinik end kvinder gør. De med længst uddannelse føler sig mindre hjulpet af fysioterapi, træning i 
motionscenter og behandling hos kiropraktor. 
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Tabel 97 Sammenhænge mellem ulykkesfaktorer og afhængige faktorer. Oneway ANOVA – F-ratio. 

  Skadealder Antal 
whiplash 

Andre  
skader 

Kollisions-
form 

Passager Fare-
oplevelse 

HTQ - Invasion  4,36 3)  11,85 4)  14,92 5)  0,87  0,77  0,56 
  - Undgåelse  0,08  5,69 1)  26,94 5)  3,52  3,25  1,04 
  - Vagtsomhed  0,90  8,26 3)  5,37 1)  3,17  0,44  0,02 
  Total  1,47  11,79 4)  17,31 5)  1,80  2,69  0,00 
TSC - Depression  1,21  6,66 2)  6,63 2)  0,58  1,19  0,32 
  - Angst  2,99 1)  14,89 5)  8,26 3)  0,57  0,00  0,11 
 - Søvnproblemer   1,81  2,92  6,05 1)  0,41  0,49  4,20 1) 
  - Dissociation  0,29  7,01 2)  15,32 5)  0,03  1,34  2,17 
  - Somatisering  1,02  14,12 5)  8,05 3)  0,42  0,25  0,21 
  - Aggression  1,66  3,28  1,63  0,53  3,99 1)  1,57 
  - Samspilsproblemer  0,15  4,28 1)  7,11 2)  0,73  9,22 3)  0,50 
 Total  0,84  10,39 4)  9,87 3)  0,08  2,09  0,08 
CSQ - Problemløsende  0,88  4,11 1)  16,58 5)  0,07  3,03  4,34 1) 
 - Emotionel  0,69  2,20  6,67 2)  2,44  5,29  0,16 
 - Distancerende 0,5,68 4)  1,44  6,49 2)  1,22  0,30  4,14 1) 
 - Undgående  0,58  0,05  7,68 2)  0,04  2,48  0,00 
DSQ - Stabil  4,85 3)  1,28  2,31  0,11  0,23  1,85 
 - Neurotisk  0,37  0,01  0,86  1,77  1,08  0,01 
 - Ustabil  0,69  0,03  0,08  1,37  2,51  0,56 
RAAS - Nærhed  0,70  0,95  0,14  0,01  2,48  0,32 
  - Afhængighed  2,46  1,43  3,91 1)  0,03  4,19  1,94 
  - Ængstelighed  0,43  3,84 1)  0,44  1,62  0,16  2,50 
WAS - Selvværd  0,81  1,90  2,32  0,06  0,57  0,06 
  - Held   1,53  5,11  0,01  0,93  1,01  2,91 
  - Retfærdighed  1,17  0,08  1,29  0,51  5,56 1)  0,00 
  - Selvet godt  0,30  5,55 1)  0,78  0,07  2,08  0,23 
 - Verden god  0,89  7,30 3)  0,04  0,01  0,10   1,54 
 - Selvkontrol  0,31  0,58  0,42  0,03  1,58  0,01 
 - Kontrol  3,08 1)  0,29  0,82  1,81  0,04  0,04 
CSS-da - Lytte?  9,54 5)  3,85 1)  0,90  0,15  2,92  2,42 
 - Andre whiplash?  1,84  10,49 4)  0,05  2,02  3,75  0,66 
 - Udtrykke?  3,16 1)  0,50  0,24  0,11  0,32  1,45 
 - Sympati?  7,77 5)  1,08  0,18  1,21  0,59  0,63 
 - Praktisk?  8,95 5)  5,42 1)  1,58  0,04  0,53  0,99 
 - Svigtet?  7,75 5)  5,09 1)  12,61 5)  0,71  0,81  4,31 1) 

 - Tilfredshed?  5,22 4)  13,53 5)  4,66 1)  0,14  2,05  0,01 
CSS-nu - Lytte?  1,32  8,09 3)  1,43  0,11  2,96  4,88 1) 
 - Andre whiplash?  2,18  2,18  2,61  0,30  2,85  0,45 
 - Udtrykke?  1,09  0,62  1,77  0,00  2,45  0,56 
 - Sympati?  1,70  1,05  0,91  0,65  3,65  0,53 
 - Praktisk?  1,40  0,07  0,21  0,13  1,29  0,00 
 - Svigtet?  4,70 3)  3,30  6,97 3)  0,57  0,29  1,59 
 - Tilfredshed?  0,57  4,77 1)  3,58  0,52  4,41 1)  0,79 

p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 



 

66 

Jo ældre skaden er (jf. tabel 97), jo færre invaderende forestillinger er der. Den sociale støtte den-
gang skaden skete, opleves som lavere mht. om nogen ville lytte, det var sværere at udtrykke sig, 
der kom færre sympatitilkendegivelser og mindre praktisk hjælp, ligesom den samlede tilfredshed 
med den sociale støtte er lille. 

Brugen af distancerende mestring og modent forsvar stiger, jo ældre skaden er. Angsten er mindst 
hos den gruppe, hvor skaden er næstyngst (27-42 mdr.). Følelsen af kontrol er faldende fra de yng-
ste til de næstældste skader for så at være højest hos de ældste skader. Følelsen af at være blevet 
svigtet dengang er stigende, jo ældre skaden er indtil den ældste gruppe, hvor svigtfølelsen er fal-
dende. Oplevelsen af svigt på undersøgelsestidspunktet udviser ”guirlande-facon”, hvor næstyngste 
og ældste skadegruppe topper. 

Antal whiplash (jf. tabel 97) udviser et meget konsistent mønster, hvor alle traumatiseringsdimensi-
oner og alle symptomområder (undtagen søvnproblemer) udviser stigende tendens, hvis der er tale 
om to eller flere piskesmæld. Problemløsende mestring, tilknytningsangst og tendensen til at finde 
andre i samme situation efter ulykken er større, hvis der er tale om flere piskesmæld. Det samme er 
tendensen til at føle sig svigtet både dengang og nu. Der er en faldende tendens til efter flere 
whiplash at opleve selvet som godt og verden som god, ligesom der var få, der ville lytte, mere be-
grænset praktisk hjælp og mindre samlet tilfredshed med den sociale støtte dengang ulykken ramte. 

Hvis der var andre fysiske skader ved ulykken end whiplash, ser vi som ovenfor mere traumatise-
ring og højere symptomscores (undtagen ved aggression). Vi ser også forhøjede scores på alle fire 
mestringsstrategier. Der er lavere tilknytningsadfærd, men ellers ingen udslag i relation til forsvar 
eller basale antagelser om verden og selvet. 

Påkørsel bagfra versus påkørsel fra siden eller forfra har ingen påviselig effekt på nogle af de af-
hængige mål. 

De, der var passager, har færre aggressioner, mindre interpersonel sensitivitet, mindre oplevelse af 
retfærdighed, og de føler sig mere tilfredse med den sociale støtte på undersøgelsestidspunktet end 
de, der ikke var fører af bilen. 

De, der havde en oplevelse af fare før ulykken, har færre søvnproblemer, bruger mindre problemlø-
sende og distancerende mestring, føler i mindre grad, at de blev svigtet efter ulykken og føler sig 
mere lyttet til i dag end de, der ikke havde en oplevelse af fare før ulykken. 
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Tabel 98 Sammenhænge mellem hospitalsforhold, ændringer i parforhold, senere psykologhjælp, smerteklinik-
ker og afhængige faktorer. Oneway ANOVA – F-ratio. 

  Indlagt dage Lægekontakt Information 
familie 

Relation 
partner 

Senere psy-
kologhjælp 

Smerte-
teknikker 

HTQ - Invasion  0,00  2,99 1)  9,19 3)  18,46 5)  3,86 1)  0,13 
  - Undgåelse  0,85  1,88  0,18  59,33 5)  7,99 5)  12,87 5) 
  - Vagtsomhed  0,09  0,83  3,63  48,41 5)  5,09 2)  10,37 4) 
  Total  0,79  0,93  0,00  64,33 5)  9,54 5)  8,06 3) 
TSC - Depression  2,50  0,14  0,60  55,14 5)  5,13 2)  16,71 5) 
  - Angst  0,52  0,31  0,57  35,43 5)  6,34 3)  9,09 3) 
 - Søvnproblemer   0,06  1,05  3,89 1)  13,79 5)  5,23 2)  8,10 2) 
  - Dissociation  0,17  0,41  0,15  32,20 5)  3,75 1)  6,99 3) 
  - Somatisering  0,17  0,32  3,18  37,12 5)  6,67 4)  10,64 4) 
  - Aggression  0,29  1,13  0,21  73,06 5)  2,95  17,87 5) 
  - Samspilsproblemer  0,23  0,60  0,95  91,77 5)  3,35 1)  14,69 5) 
 Total  0,23  0,52  0,47  61,75 5)  5,99 3)  16,18 5) 
CSQ - Problemløsende  0,05  1,46  0,00  1,48  4,06 1)  48,09 5) 
 - Emotionel  2,59  0,17  0,27  47,50 5)  4,31 1)  9,70 
 - Distancerende  1,83  5,13 3)  0,09  5,54 4)  7,04 4)  7,45 2) 
 - Undgående  3,65  1,57  0,58  2,87 1)  3,69 1)  5,62 1) 
DSQ - Stabil  2,65  4,27 3)  0,03  5,40 4)  2,42   21,47 5) 
 - Neurotisk  0,18  0,74  13,24 5)  2,06  1,02  0,58 
 - Ustabil  2,01  2,96 1)  0,62  9,89 5)  2,88  18,23 5) 
RAAS - Nærhed  0,01  0,79  1,58  10,56 5)  5,46 3)  13,73 5) 
  - Afhængighed  0,22  1,99  2,72  24,60 5)  3,98 1)  0,21 
  - Ængstelighed  0,05  2,29  0,65  72,78 5)  0,40  8,34 3) 
WAS - Selvværd  2,35  0,72  0,00  29,61 5)  1,51  17,04 5) 
  - Held   0,60 0,2,27  0,17  14,53 5)  3,09 1)  16,51 5) 
  - Retfærdighed  2,79  0,,06  7,02 3)  1,23  0,82  0,29 
  - Selvet godt  1,19  1,36  0,84  4,27 3)  2,18  32,52 5) 
 - Verden god  0,15  1,43  0,04  6,73  5)  6,39  3)  22,40  5) 
 - Selvkontrol  0,23  0,82  1,57  4,09 2)  0,77  0,08 
 - Kontrol  6,85 2)  0,74  1,40  1,67  1,07  0,36 
CSS-da - Lytte?  3,58  2,03  11,05 4)  52,63 5)  2,88  2,25 
 - Andre whiplash?  2,66  0,91  6,68 2)  3,79 2)  2,54  0,26 
 - Udtrykke?  4,12 1)  0,54  0,24  25,35 5)  3,23 1)  1,23 
 - Sympati?  0,66  5,15 3)  18,57 5)  25,51 5)  1,11  4,03 1) 
 - Praktisk?  0,28  17,76 5)  39,56 5)  25,30 5)  2,42  6,23 1) 
 - Svigtet?  4,12 1)  0,31  0,36  31,88 5)  1,35  0,20 

 - Tilfredshed?  0,23  3,34 1)  19,12 5)  47,28 5)  3,76 1)  4,08 1) 
CSS-nu - Lytte?  0,64  2,38  3,30  45,07 5)  3,37 1)  5,10 1) 
 - Andre whiplash?  0,42  1,63  0,47  1,09  8,70 5)  7,77 3) 
 - Udtrykke?  0,03  1,80  0,34  11,25 5)  9,97 5)  22,28 5) 
 - Sympati?  0,08  1,72  5,86 1)  29,44 5)  5,67 3)  16,09 5) 
 - Praktisk?  5,20 1)  1,51  3,39  15,11 5)  0,71  8,38 3) 
 - Svigtet?  3,46  0,07  0,09  31,58 5)  0,34  0,74 
 - Tilfredshed?  0,53  1,08  10,00 3)  49,79 5)  10,35 5)  13,46 5) 

p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 
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Jo flere indlæggelsesdage (jf. tabel 98), jo stærkere er oplevelsen af kontrol, jo vanskeligere var det 
at udtrykke sig og jo mere følte den whiplash-ramte sig svigtet efter ulykken, og jo mindre opleves 
den praktiske hjælp på undersøgelsestidspunktet. 

Jo hurtigere lægekontakt, jo flere invaderende forestillinger, jo mere sympati, praktisk hjælp og 
samlet tilfredshed med den sociale støtte lige efter ulykken. Hurtig lægekontakt betyder også min-
dre modent forsvar. Det umodne forsvar følger en u-formet kurve, hvor både de der kommer sent, 
og de der kommer hurtigt til lægen, ligger højest, mens de to mellemgrupper ligger lavest. Distance-
rende mestring er højest hos dem, der kommer senest til lægen, og støt faldende hos mellemgrup-
perne for så at stige lidt hos dem, der er hurtigst til at komme til lægen. 

Information til familie og venner er sammenhængende med højt invasionsniveau, færre søvnpro-
blemer, større tro på retfærdighed, en oplevelse af at folk ville lytte, møde med andre whiplash-
patienter, mere sympati, mere praktisk hjælp og samlet tilfredshed med den sociale støtte efter 
ulykken samt mere sympati og samlet tilfredshed med social støtte også på undersøgelsestidspunk-
tet. 

Ændringer i relation til partner viser sig i u-formede mønstre, hvor traumatiserings- og symptom-
subskalaerne alle viser de højeste værdier, hvor forholdet er blevet meget dårligere. Disse værdier 
falder, hvor forholdet var dårligt i en periode, og falder endnu lavere, når der ikke har været nogen 
forandring, for så at stige igen hvor forholdet er blevet bedre. Dette mønster ses også ved emotionel 
mestring og undgåelsesmestring, umoden forsvarsstil, tilknytningsangst samt følelsen af at blive 
svigtet - både efter ulykken og i dag. 

Den modsatte kurve – den omvendte u-form – ses ved distancerende mestring, modent forsvar, af-
hængig tilknytning, selvværdsfølelse, oplevelse af held, oplevelse af at selvet er godt og at verden er 
god, selvkontrol og følelsen af at andre ville lytte; desuden ved at kunne udtrykke sig, modtage 
sympati og ved samlet tilfredshed med social støtte efter ulykken samt ved oplevelsen af at kunne 
udtrykke sig, modtage sympati og samlet tilfredshed i dag. 

På fire områder ses en jævn stigning fra det forhold, der blev dårligt til det, der blev bedre: Tilknyt-
ningsnærhed, kontakt med andre whiplash-ramte og modtagelse af praktisk hjælp efter ulykken 
samt praktisk hjælp i dag. 

Omfang af ikke-akut psykologhjælp (jf. tabel 98) udviser i næsten alle tilfælde et kurveformet møn-
ster i forhold til de uafhængige faktorer. De, der har fået et mindre antal sessioner, har højere trau-
matiserings- og symptomscores samt større brug af emotionel mestring end de, der har et meget lille 
antal timer, og de der har et højt antal timer. 

Den modsatte kurve-form – den u-formede – gælder for problemløsende og distancerende mestring, 
for tilknytningsafhængighed, for oplevelsen af held og af at verden er god samt evnen til at udtryk-
ke sig efter ulykken og den samlede tilfredshed med social støtte på undersøgelsestidspunktet. 

Der er en jævnt faldende linje ved søvnproblemer og undgåelsesmestring, hvor de, der har fået fær-
rest behandlinger, ligger højest. Der er en jævnt stigende linje ved tilknytningsnærhed ved tilfreds-
hed efter ulykken samt ved oplevelsen af, at nogen vil lytte til én, ved mere kontakt med andre i 
samme situation, evnen til at udtrykke sig og modtaget sympati på undersøgelsestidspunktet. 

Beherskelse af smertebehandling har konsistent sammenhæng med alle traumatiserings- og symp-
tomvariable, således at de, der bruger smertereduktionsteknikker, scorer lavere på alle disse mål. 
Brug af smerteteknikker betyder også lavere emotionel og undgående mestring og færre umodne 
forsvarsmekanismer og højere grad af angstfuld tilknytning. Anvendelsen af smerteteknikker hæn-
ger sammen med større omfang af problemløsende og distancerende mestring, brug af modne for-
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svarsmekanismer, højere nærhedstilknytning, mere positiv selvværd, hyppigere oplevelse af held, at 
selvet er godt, og at verden er god. De, der behersker smerteteknikker, oplevede efter ulykken at 
modtage mere sympati, mere praktisk hjælp og en højere samlet tilfredshed med den sociale støtte. 
På undersøgelsestidspunktet var brugen af smerteteknikker positivt sammenhængende med det fak-
tum, at andre vil lytte, kontakt med andre i samme situation, evnen til at udtrykke tanker og følelser, 
at modtage sympati og praktisk hjælp samt samlet tilfredshed med den sociale støtte. 

I en separat variansanalyse viste det sig, at høj urbaniseringsgrad (Hovedstadsområdet plus Århus 
og Vejle amter versus resten af landet) var ensbetydende med færre søvnproblemer (F=6,24, p<.05), 
mere undgående mestring (F=4,28, p<.05), mindre nærhed (F=4,89, p<.05), mindre følelse af at 
selvet er  godt (F=6,56, p<.05), mindre evne til at udtrykke sig efter ulykken (F=5,09, p<.05), min-
dre modtaget sympati efter ulykken (F=7,37, p<.051) samt mere samvær med andre i samme situa-
tion på undersøgelsestidspunktet (F=15,46, p<.05). 

De akutte reaktioner blev grupperet i seks grupper (jf. figur 2, s. 17): a) Lettet, rolig (1, 2), b) rystet, 
chok (3, 4), c) svimmel (7, 8), d) emotionel reaktion (9, 10 , 11), e) smerter (14) og f) ”diagnostiske 
tegn” (12, 13, 15, 16). Reaktion 5 og 6 blev udeladt på grund af uklarhed om de emotionelle kvalite-
ter i reaktionen. Familie og venners reaktioner lige efter ulykken blev samlet i fire grupper (jf. tabel 
14, s. 19): Lettet (1, 2), chok (3), omsorg (6) og ambivalent (7-12). 

I en krydstabulering (tallene ikke vist) sås en meget tydelig negativ afgrænsning af grupperede fa-
miliereaktioner. Dvs. at når lettelse, chok og ambivalens forekom, så udelukkede det forekomsten af 
de andre reaktioner - med undtagelse af lettelse og chok – der ikke direkte udelukkede hinanden, 
men blot var helt urelaterede. 

Akutte reaktioner i form af lettelse lige efter ulykken er negativ og stærkt forbundet med de fem 
andre reaktionstyper. 

Chok er negativt associeret med svimmelhed og diagnostiske tegn. 

Svimmelhed er positivt sammenhængende med smerteoplevelse, øvrige diagnostiske tegn og nega-
tivt med emotionel reaktion. 

Emotionel reaktion er negativt relateret til diagnostiske tegn. 

Smerteoplevelse er positivt korreleret med diagnostiske tegn. 

Sammenfattende er der både en god adskillelse og forventelig sammenhæng mellem de kategorise-
rede akutte reaktioner, som gør det meningsfuldt at bruge disse grupperinger. 

Akut lettelse giver sig udslag i mindre angst (F=3,05, p<.05), mindre somatisering (F=3,47, p<.05), 
mere problemløsende (F=3,93, p<.05) og undgående mestring (F=3,50, p<.05) og mere stabilt for-
svar (F=3,84, p<.05). 

Akut chok betyder mindre distancerende mestring (F=3,02, p<.05), mindre kontakt med andre i 
samme situation (F=3,48, p<,05) og mindre evne til at udtrykke sig efter ulykken (F=3,35, p<.05), 
samt stærkere følelse af svigt på undersøgelsestidspunktet (F=3,57, p<.05). 

Akut svimmelhed/besvimelse var associeret med at møde mere sympati (F=3,94, p<.05) og større 
samlet tilfredshed på undersøgelsestidspunktet (F=5,44, p<.005). 

En stærk emotionel reaktion lige efter ulykken korrelerede med en positiv opfattelse af verden som 
god (F=3,11, p<.05). 
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Akutte smerter viser sig senere i forhøjet depression (F=5,56, p<.05), forhøjet dissociation (F=4,25, 
p<.05), mindre tro på heldet 8F=4,73, p<.05) og reduceret evne til at udtrykke sig lige efter ulykken 
(F=4,59, p<.05). 

Gruppen af øvrige diagnostiske tegn korrelerer ikke med en eneste af de afhængige faktorer. 

Familien lettet havde sammenhæng med mere undgåelse (F=5,77, p<.05) og højere HTQ-total 
(F=5,09, p<.05), flere samspilsproblemer (F=7,75, p<.005), mindre afhængighed (F=4,72, p<.05), 
færre der ville lytte efter ulykken (F=7,05, p<.01). 

Familien i chok havde kun en korrelation: Stærkere tendens til at føle sig svigtet efter ulykken 
(F=4,36, p<.05). 

Familien omsorgsfuld er associeret med mere afhængighed (F=4,89, p<.05), stærkere opfattelse af 
at selvet er godt (F=5,41, p<.05) og mindre praktisk hjælp (F=4,37, p<.05).  

Familien ambivalent viser sig i større afhængighed (F=5,28, p<.05) og mindre følelse af at være 
svigtet på undersøgelsestidspunktet (F=6,37, p<.05). 
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Tabel 99 Sammenhænge mellem eftervirkninger, livsbegivenheder og afhængige faktorer.  Oneway ANOVA –  
F-ratio. 

  Opgive  
arbejde 

Førtids- 
pension 

Mén-grad Ændrede  
interesser 

Livs- 
begivenheder 

HTQ - Invasion  3,97 1)  0,62  7,32 2)  26,95 5)  10,73 5) 
  - Undgåelse  33,18 5)  19,00 5)  11,93 4)  68,18 5)  16,97 5) 
  - Vagtsomhed  48,55 5)  39,88 5)  20,94 5)  64,47 5)  12,39 5) 
  Total  42,45 5)  18,03 5)  8,46 3)  71,41 5)  17,86 5) 
TSC - Depression  32,20 5)  24,30 5)  7,67 2)  41,04 3)  16,02 5) 
  - Angst  32,76 5)  37,20 5)  9,34 3)  50,36 5)  18,83 5) 
 - Søvnproblemer   22,11 5)  46,71 5)  21,36 5)  40,73 5)  4,18 1) 
  - Dissociation  70,81 5) 81,91  5)  26,72 5)  42,36 5)  10,72 5) 
  - Somatisering  46,90 5)  38,14 5)  10,85 4)  60,52 5)  16,59 5) 
  - Aggression  10,15 4)  0,18  7,30 2)  18,73 5)  8,83 5) 
  - Samspilsproblemer  18,43 5)  0,90  4,09 1)  28,26 5)  15,91 5) 
 Total  44,18 5)  39,77 5)  9,83 3)  61,75 5)  15,03 5) 
CSQ - Problemløsende  0,16  12,42 5)  1,72  13,92 5)  1,32 
 - Emotionel  20,39 5)  9,52 3)  1,72  27,67 5)  7,23 4) 
 - Distancerende  0,06  27,70 5)  0,49  0,06  1,77 
 - Undgående  14,97 5)  17,83 5)  0,13  2,36  1,69 
DSQ - Stabil  0,49  11,91 4)  6,16 1)  3,82 1)  1,09 
 - Neurotisk  0,28  8,18 3)  3,86 1)  2,87  1,45 
 - Ustabil  2,45  0,03  0,13  0,02  5,54 3) 
RAAS - Nærhed  0,60  0,32  0,14  0,00  0,15 
  - Afhængighed  6,22 1)  6,16 1)  0,85  19,09 5)  1,06 
  - Ængstelighed  0,08  0,56  3,30  5,49 1)  11,23 5) 
WAS - Selvværd  2,31  1,84  0,59  0,92  4,84 2) 
  - Held   2,53  0,35  0,31  4,89 1)  2,87 
  - Retfærdighed  3,06  1,73  4,55 1)  0,98  0,23 
  - Selvet godt  0,00  0,13  2,85  2,86  0,11 
 - Verden god  0,20  3,86 1)  0,04  0,03  0,35 
 - Selvkontrol  0,88  7,90 3)  2,39  1,61  0,18 
 - Kontrol  0,01  0,00  0,75  5,76 1)  2,47 
CSS-da - Lytte?  2,38  5,66 1)  0,43  7,81 3)  2,13 
 - Andre whiplash?  1,37  3,57  0,06  0,80  0,11 
 - Udtrykke?  9,00 3)  2,39  9,56 3)  31,57 5)  2,05 
 - Sympati?  8,33 3)  7,35 2)  0,02  12,10 4)  1,03 
 - Praktisk?  6,93 3)  0,09  1,46  1,21  1,14 
 - Svigtet?  5,03 1)  6,51 2)  0,18  33,45 5)  10,49 5) 

 - Tilfredshed?  12,68 5)  6,08 1)  0,76  12,34 5)  1,72 
CSS-nu - Lytte?  0,37  0,05  0,01  6,45 2)  3,18 1) 
 - Andre whiplash?  30,22 5)  43,45 5)  13,70 5)  15,28 5)  1,50 
 - Udtrykke?  0,24  0,00  0,67  1,89  2,24 
 - Sympati?  1,82  0,32  0,57  1,50  3,11 1) 
 - Praktisk?  15,99 5)  40,00 5)  14,22 5)  14,71 5)  1,36 
 - Svigtet?  17,26 5)  12,10 4)  0,76  11,66 4)  5,60 3) 
 - Tilfredshed?  1,59  3,25  0,05  17,60 5)  6,74 4) 

p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 
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De, der må opgive deres arbejde, (jf. tabel 99), scorer højere på alle subskalaer for traumatisering 
og TSC-symptomer i forhold til dem, der kan beholde deres arbejde. At måtte opgive sit arbejde 
betyder også højere brug af emotionel og undgående mestring, men lavere tilknytningsafhængighed. 
Efter ulykken havde de, der senere måtte opgive deres arbejde, sværere ved at udtrykke sig, de 
modtog mindre sympati, følte sig mere svigtet og havde en lavere samlet tilfredshed end de, der 
kunne beholde deres arbejde. På undersøgelsestidspunktet har de, der har opgivet deres arbejde, 
mere kontakt med andre i samme situation, og de får mere praktisk hjælp og føler sig mindre svig-
tet. 

De, der får førtidspension, (jf. tabel 100), ligner ovenstående med forhøjet traumatiseringsscores og 
forhøjet niveau for depression, angst, dissociation, søvnproblemer og somatisering. Førtidspension 
er også forbundet med forhøjet brug af mestringsstrategier, flere modne og neurotiske forsvarsme-
kanismer samt lavere tilknytningsafhængighed. Endvidere er førtidspension ensbetydende med 
hyppigere oplevelse af, at verden er god og øget oplevelse af selvkontrol. Efter ulykken oplevede 
de, der senere fik førtidspension, sjældnere at nogen ville lytte, de modtog mindre praktisk hjælp, de 
følte sig mere svigtet og mindre tilfredse med den sociale støtte, de modtog. På undersøgelsestids-
punktet har de førtidspensionerede mere kontakt med andre piskesmældsramte, og de modtager 
mere praktisk hjælp, men føler sig også mere svigtet end de, der ikke får førtidspension. 

Høj mén-grad er forbundet med højere traumatisering og højere scores på alle symptomskalaer. Der 
er færre modne og neurotiske forsvar, der var mindre tro på retfærdighed. Det var sværere at ud-
trykke sig efter ulykken. På undersøgelsestidspunktet er der mere kontakt med andre i samme situa-
tion og mere praktisk hjælp, end hos de med lavere méngrad. 

Ændringer i interesser er associeret med forhøjet traumatiserings- og symptomscores, mere pro-
blemløsende og emotionel mestring samt mere modent forsvar. Hvis der er tale om ændrede interes-
ser, er tilknytningsafhængigheden lav, men tilknytningsangsten høj. Troen på held og oplevelsen af 
kontrol er ligeledes lav. 

Efter ulykken var der færre, der ville lytte; det var sværere at udtrykke sig, der blev vist mindre 
sympati, og der var mindre samlet tilfredshed med social støtte, mens følelsen af svigt var høj. På 
undersøgelsestidspunktet er der stadig en mere udtalt følelse af, at få vil lytte; der er mere kontakt 
med andre i samme situation og mere praktisk hjælp; der er stadig en følelse af at være blevet svig-
tet, og den samlede tilfredshed med den sociale støtte er mindre end hos dem, der har fastholdt de-
res gamle interesser. 

De. der har været udsat for flere alvorlige livsbegivenheder indenfor det sidste år, har højere trau-
matiserings- og symptomniveau på alle TSC-subskalaer, ligesom der også er mere emotionel me-
string, mere umodent forsvar, mere tilknytningsangst og mindre selvværd. Efter ulykken følte de, 
der havde oplevet flere alvorlige livsbegivenheder, sig mere svigtet. På undersøgelsestidspunktet 
føler de, der kun har oplevet én alvorlig livsbegivenhed indenfor det sidste år, sig mere lyttet til end 
de, der ikke har oplevet nogle livsbegivenheder. De med flere begivenheder møder mindre sympati, 
føler sig mere svigtet og har mindre samlet tilfredshed med den sociale støtte. 
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Regressionsanalyse 
 

Tabel 100 Multipel regressionsanalyse af PTSD og TSC-total, ß-værdier 

 PTSD TSC-total 

Uddannelse   -0,05 2) 

Antal whiplash   0,04 1) 

Emotionel mestring  0,71 5)  0,66 5) 

Rationel mestring   0,09 5) 

Undgående mestring   0,04 1) 

Udtrykke sig - dengang   -0,09 5) 

Praktisk hjælp – nu  0,10 1)  0,10 5) 

Svigtet – nu   0,07 4) 

Tilfredshed – nu  -0,12 2)  -0,12 5) 

Senere psykologhjælp   -0,08 1)   

p < 1) .05,  2) .01,  3) .005  4) .001  5) .0005 

 

 R2 F df p 

PTSD ,56 115,2  4,358 ,0005 

TSC-total ,61 202,5  9,1148 ,0005 

 

For at kunne identificere de uafhængige eller mellemliggende variable, der bedst kan forklare fore-
komsten af PTSD og en række centrale, psykologiske symptomer – samlet i TSC-total – blev der 
foretaget to multiple regressionsanalyser (tabel 100). Som prædikatorvariable valgtes variable fra de 
seks grupper af variable i figur 3 samt social støtte-faktorer fra CSS, mestringsfaktorer fra CSQ, 
tilknytningsfaktorer fra RAAS samt basale grundantagelser fra WAS. 

Efter nogle gruppevise afprøvninger udvalgtes følgende prædikatorvariable for TSC-total som sær-
ligt stærke: Uddannelse, antal whiplash, tre former for mestring, evne til at udtrykke sine tanker og 
følelser efter ulykken, praktisk hjælp og samlet tilfredshed med den sociale støtte i dag samt følel-
sen af at være blevet svigtet. For PTSDs vedkommende udvalgtes fire faktorer: Emotionel mestring, 
praktisk hjælp og samlet tilfredshed med social støtte samt at have modtaget psykologhjælp et styk-
ke tid efter ulykken. 

De fire prædikatorvariable for PTSD kan forklare 56% af variationen. Emotionel mestring og mod-
tage praktisk hjælp bidrager positivt, mens samlet tilfredshed og psykologhjælp bidrager negativt, 
dvs. at hvis den samlede tilfredshed med social støtte er høj, eller hvis der (senere) er modtaget psy-
kologbehandling, er sandsynligheden for PTSD lille. 

Når det drejer sig om TSC-total, bidrager uddannelse, evnen til at udtrykke sig efter ulykken og 
samlet tilfredshed med social støtte på undersøgelsestidspunktet negativt, dvs. hvis der er mange 
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uddannelsesår, hvis den whiplash-ramte kunne udtrykke sig efter ulykken, og hvis der er høj til-
fredshed med den sociale støtte i dag, vil antallet af symptomer være lille. De ti prædikatorvariable 
for TSC forklarer tilsammen 61% af variansen i TSC-totalscoren. 

Størrelsen på ß-værdierne viser de enkelte faktorers relative vægt i denne analyse. Det ses, at emo-
tionel mestring er en utrolig stærk faktor, og at man forebyggelsesmæssigt burde satse stærkt på at 
reducere forekomsten af emotionel mestring. 

Diskussion 

I indledningen konkluderes det, at der er stor usikkerhed i opfattelsen af whiplash, og at der eksiste-
rer mange modeller indenfor de fysiologiske og neurologiske og neuropsykologiske områder.  

I den foreliggende undersøgelse er fokus eksplorativ, socialt og psykologisk, hvor traumeomstæn-
digheder analyseres i sammenhæng med akutte behandlingsaktiviteter, relationsændringer, smerte-
oplevelse, senere behandlingstiltag, ændringer i arbejdsforhold, kontakt med det sociale system i 
form af pension, erstatning og andre hjælpeforanstaltninger. Hele dette felt (afbilledet i figur 3) for-
bindes med en række psykologiske faktorer, som antages at kunne registrere en række følgevirknin-
ger af den voldsomme begivenhed, som ulykken har været for mange, og eftervirkningerne af de 
typiske, sociale begivenheder, som de whiplash-ramte møder som klienter. 

Indenfor de enkelte grupper i figur 3 opfører mange faktorer sig ens – de kan ses som udtryk for en 
belastet tilstand eller en ressourcetilførsel og afspejler i mange tilfælde disse grundforhold. Derfor 
har næste trin i analysen været at udvælge et mindre antal repræsentanter for ressource- og belast-
ningselementerne. Disse er herefter analyseret i forhold til de psykologiske faktorer. Det viste sig, at 
bestemte ”uafhængige” faktorer gav udslag på mange af de psykologiske faktorer, dvs. de tæller 
ekstra meget som ressource eller belastning.  

Sidste trin i analysearbejdet har været at lave en afvejning af de enkelte gruppers og de enkelte fak-
torers relative forklarings- eller prædikationsværdi i forhold til en PTSD og et højt symptomniveau. 
Her viser det sig, at bestemte faktorer har en meget høj forklaringsværdi og kan bruges til at identi-
ficere risici og ressourcer hos whiplash-ramte ifm. rådgivning og behandling. 

Drottning et al. (1995) fandt, at den akutte emotionelle reaktion på skaden var den bedste prædika-
tor for smerte fire uger senere. Sulg & Nyland (1997) nævner, at det er fristende at tolke dette fund 
som udtryk for, at der er sket ”noget” i skadesøjeblikket, som sekundært fører til den psykogene 
reaktion. Den foreliggende undersøgelse har haft fokus på dette ”noget” ved at undersøge graden af 
traumatisering og finder en meget høj forekomst af PTSD, der som en meget central faktor har 
mange betydningsfulde korrelationer til centrale faktorer (jf. figur 1 og 3).  

I den foreliggende undersøgelse finder vi ligeledes en række sammenhænge mellem akutte reaktio-
ner og forskellige symptomer, som hver for sig virker meningsfulde. Kun gruppen af diagnostiske 
tegn er urelaterede til de afhængige faktorer. I modsætning til Drottning et al., der benytter sig af et 
standardiseret spørgeskema til at vurdere de akutte reaktioner (indenfor 1 time-2 døgn på skadestu-
en), anvender vi fænomenologiske beskrivelser i et retrospektivt design. Drottning et al. relaterer de 
akutte emotionelle reaktioner til smerteintensitet fire uger senere. I den foreliggende undersøgelse 
er det mindre oplagt at anvende smerte som kritisk variabel, da stort set alle svarpersoner er smerte-
plagede i betydeligt omfang. Akut oplevet smerte er klart forbundet med væsentlige gener som de-
pression, dissociation, kognitiv attribution og udtryksevner. Akut smerte som prediktor finder vi 
også i andres undersøgelser (Radanov et al., 1993; Radanov & Sturzenegger, 1996). Familiens 
umiddelbare reaktioner på ulykken har også sammenhæng med en række afhængige mål indenfor 
områderne social støtte, tilknytning og samspilsproblemer, hvilket styrker validiteten for disse mål. 
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Det er imidlertid værd at lægge mærke til, at ingen af de akutte reaktioner er fremtrædende nok til at 
indgå i den afsluttende regressionsanalyse, hvor mestringsfaktorer og social støtte er de væsentligste 
bidragydere til høje PTSD- og symptomscores.  

Evans (1992a) skriver, at nonspecifikke psykologiske symptomer er almindelige efter milde hoved-
skader og inkluderer personlighedsændringer, irritabilitet, angst og depression. Indenfor en tre-
måneders-periode vil mellem 51% og 84% af patienterne udvikle posttraumatiske symptomer. Disse 
symptomer kan være ret vedvarende med en incidens på 15-33% efter ét år og 15% efter tre år. 
Træthed og søvnproblemer er ligeledes ofte forekommende. Den øgede træthed kan skyldes 1) 
mangel på søvn eller dårlig søvn, 2) hovedpine og smerter, 3) øgede anstrengelse for at kompensere 
for kognitive mangler og 4) belastninger, der relaterer sig til nedsat arbejds- eller studiemæssige 
aktiviteter, økonomiske problemer, familieproblemer osv. (ibid.).  

Lyon (1999) anslår ud fra udenlandske undersøgelser, at 10-20% af patienter med hjernerystelse 
uvikler postcommotionelle symptomer (PCS). Disse symptomer kan efterfølgende medføre sociale 
og erhvervsmæssige problemer hos de pågældende. Et antal af whiplash-patienterne må antages 
også at have været udsat for hjernerystelse (commotiv cerebri). Vi finder i tråd med Evans en høj 
forekomst af PTSD, hvilket til dels kan tilskrives det forhold, at svært ramte whiplash-ofre måske 
netop samles i en forening som PTU for at gøre opmærksom på deres problemer. Det er også værd 
at bemærke, at omfanget af transportangst eller –ubehag ligesom hos Evans er ganske betydeligt i 
den foreliggende undersøgelse, hvor to tredjedel døjer med ubehag ved igen at skulle køre bil, og 
15% undlader det helt i op til 5 måneder. 

Sulg & Nyland (1997) anfører, at de, der selv kører, erfaringsmæssigt er opmærksomme på, hvad 
der kan ske og derfor er i stand til at stabilisere nakken gennem anspændt muskulatur og derigen-
nem reducere kollisionens skadevirkninger. Den foreliggende undersøgelser giver ikke grundlag for 
at støtte ovennævnte erfaring, idet der a) kun er få eftervirkninger knyttet til det forhold, om man 
var fører eller passager og b) er forskellige eftervirkninger knyttet fører/passager-faktoren og ople-
velsen af fare. 

Stovner (1996) nævner, at der i en retrospektiv kohorte-undersøgelse ikke er fundet statistiske 
sammenhænge mellem bagende-kollisioner og kronisk hovedpine. Det samme gælder i den forelig-
gende undersøgelse (tallene ikke vist).  

Stovner fortsætter: ”No other quantative estimates of the association between exposure to the trau-
ma and the existence of the syndrome by cohort or case-control studies have been done”, (ibid., p. 
2741). I den foreliggende undersøgelse finder vi mange betydelige positive signifikante sammen-
hænge mellem på den ene side eksponering – i form af antal whiplash og andre skader udover 
whiplash, men ingen der knytter sig til kollisionsformen og ganske få, der knytter sig til fø-
rer/passager-faktoren – og traumatisering samt psykologiske følgevirkninger på den anden. 

Stovners oversigt (ibid., p. 2736) over variable, der er blevet undersøgt som mulige medvirkende 
faktorer til kroniske klager, indeholder bl.a. følgende, som kan belyses i den foreliggende undersø-
gelse. 
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Figur 4  Mulige medvirkende årsager til kroniske whiplash-klager (efter Stovner) 

 Positiv korrelation til kroniske 
klager 

Denne undersøgelse 

Køn Nej Ja 

Alder Nej Ja 

Kollisionsform Nej + Ja Få 

”Forsikringskrav” * Ja Ja (målt via ”opgive arbejde”, ”før-
tidspension” og ”méngrad”) 

Uddannelse Nej Ja 

Voldsom ulykke Nej Ja (målt via ”andre skader”) 

Tidligere whiplash Nej Ja 

* Meget forskellige ordninger i de forskellige lande 

 

Flere af de af Stovner refererede undersøgelser er prospektive; dette indebærer som regel relativt 
små undersøgelsespopulationer, som er mellem 6 og 50 gange mindre end den foreliggende. Flertal-
let af de omtalte resultater bygger på én reference, hvilket svækker den tillid, man kan have til bæ-
redygtigheden.  

I lighed med Dolinis (1997) og Satch et al. (1957) finder vi, at det at være kvinde er en klar risiko-
faktor, om end den ikke i regressionsanalysen er stærk nok til at bevare sin gennemslagskraft til at 
forklare variansen i forekomsten af PTSD og en række symptomer. 

Det at være kvinde er i den foreliggende undersøgelse en klar risikofaktor mht. symptomudvikling 
efter whiplash. Mændenes brug af distancerende mestring og umodne forsvarsmekanismer ser ud til 
at hjælpe dem til at undgå en række ubehagelige eftervirkninger. Kvindernes højere brug af neuro-
tisk forsvar og mindre tro på indre kontrol, samt højere grad af tilknytningsnærhed hjælper dem 
ikke til at undgå et højt symptomniveau. Kvindens højere oplevet grad af social støtte hjælper heller 
ikke nok til at fjerne forskellene i symptomudvikling. Disse fund af kønnets betydning er i store 
træk, hvad man har fundet i mange andre undersøgelser af traumepopulationer (jf. Elklit & Jind, 
1999). 

Stigende alder bidrager på samme måde, men uden at være en stærk nok faktor til at forklare vari-
ansen i regressionsanalysen. De negative eftervirkninger af en traumatisk begivenhed ved stigende 
alder er fundet i mange undersøgelser (Elklit, 1997). Eksempelvis fandt Leopold & Dillon (1963), 
at alder var den bedste demografiske variabel til at forudsige senere psykologiske problemer. Enkel-
te krisepsykologiske undersøgelser har imidlertid fundet, at alder ikke har nogen betydning eller 
ligefrem en beskyttende virkning ifm. symptomudvikling. Generelt kan anføres, at ældre har færre 
kræfter og mere sygdom end yngre. På den anden side har almindeligvis ældre flere erfaringer og 
mere realistiske forventnigner til, hvad livet kan byde én. 

Ligesom i en undersøgelse af skibsværftsarbejder, der overlevede en voldsom eksplosion (Elklit, 
1997) finder vi, at de midaldrende på en række områder er mere sårbare end de yngre og ældre al-
dersgrupper. Dette resultat kan forstås som en følge af særlige rolleforventninger, som almindelig-
vis gælder for de midaldrende i form af socialt ansvar for børn og familie. Tilsvarende fund er gjort 
af Zahva Solomon fra Israel og Andreas Maercker fra Tyskland (Maercker, 1999). Resultaterne 
lægger op til en mere nøjagtig analyse af forskellige aldersgrupper i relation til traumetype og de 
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forskellige sociale forpligtelser og forventninger, der knytter sig til forskellige livsperioder (i be-
stemte historiske perioder). 

Stigende alder ses nogle gange i traumepsykologisk litteratur som en risikofaktor (jf. Elklit, 1995) 
og nogle gange som en beskyttelsesfaktor. På en række områder er næstyngste gruppe (35-43 år) og 
ældste gruppe (≥51 år) mere udsatte end de yngste og de næstældste (44-50 år). Et tilsvarende fund 
ses efter Lindøkatastrofen (Elklit, 1997), hvor gruppen fra 30-45 år på en række punkter var mere 
udsat end henholdsvis de ældre og de yngre. Disse ”guirlande”-fænomener bør udforskes nøjere i et 
stort normal-materiale for at se, om der er tale om svingningner eller forskelle, der knytter sig til de 
aldersspecifikke belastninger, der findes i forbindelse med familie- og arbejdspladsforventninger.  

Uddannelse er derimod en faktor, som i modsætning til Stovners oversigt i den foreliggende under-
søgelse er med til at forklare en lavere forekomst af en række symptomer, mens den ikke har nogen 
indflydelse på forekomsten af PTSD. 

Uddannelse er som forventeligt en faktor, der beskytter personen på mange områder, hvilket svarer 
til de generelle forventninger til denne faktor. 

Civilstand i form af ægteskab ses i den foreliggende undersøgelse at have betydelig beskyttende 
værdi, idet gifte klarer sig bedre end samlevende, der igen klarer sige bedre end de enlige. Dette 
fund står i modsætning til andre traumepsykologiske undersøgelser som efter en færgekatastrofe (jf. 
Elklit, 1995) eller en arbejdspladskatastrofe (jf. Elklit, 1997). Efter spædbarnsdød (Elklit & Jind, 
1999) har ægteskab imidlertid en beskyttende virkning, præcis som i den foreliggende undersøgelse. 

Tidligere whiplash og ulykkens voldsomhed er oplagte faktorer, som kan forstærke effekten af den 
aktuelle whiplash-fremkaldende ulykke. Sådanne sammenhænge ses i den foreliggende undersøgel-
se, mens Stovner i sin oversigt ikke har fundet dokumentation for det. 

De i undersøgelsen anvendte hospitalskontakt-variable er relativt svage mht. at forudsige langvarige 
psykologiske effekter af whiplash. Derimod er en række sociale faktorer (arbejde, pension, mén-
grad) relateret til en lang række følgevirkninger, som forekommer meget forståelige på baggrund af 
de sociale og erhvervsmæssige problemer, som de indebærer). Psykologhjælp (et stykke tid) efter 
ulykken og beherskelsen af smertereducerende teknikker er væsentlige modstandsfaktorer, som i 
betydelig grad reducerer de negative konsekvenser af whiplash. 

I lighed med Smed (1997) og en lang række andre traumeundersøgelser finder vi, at alvorlige livs-
begivenheder har en væsentlig betydning for psykologiske følgevirkninger efter whiplash. Ulykken, 
der forårsagede piskesmældslæsionen, medførte også en større sårbarhed, som kan forklare, at efter-
følgende begivenheder rammer hårdere. En alternativ forklaring er, at selve ulykken var med til at 
fremkalde alvorlige begivenheder (skilsmisse, fyring, sygdom), som forstærker de negative efter-
virkninger af selve den oprindelige trafikulykke. Inddragelse af sådanne livsbegivenheder i regres-
sionsanalyserne ændrer imidlertid ikke disse nævneværdigt. 

Mestringsstrategier fremstår som uhyre stærke forklaringselementer for udvikling af både PTSD og 
en symptomatologi. Dette er i tråd med andre fund (Malt & Olafsen, 1992; Malt, 1992), hvor bl.a. 
Bombardier et al. (1990) undersøgte tilpasning til kronisk sygdom og påviste, at emotionel mestring 
var forbundet med dårlig psykosocial og følelsesmæssig tilpasning. 

En række social støtte-faktorer har samme medierende funktion for udviklingen af PTSD og symp-
tomniveau som mestringsstrategier har. Psykologhjælp har en betydelig effekt mht. at reducere fo-
rekomsten af PTSD. Dette er glædeligt på baggrund af tidligere undersøgelser, hvor modtaget psy-
kologhjælp havde en begrænset betydning for symptomudvikling (Elklit, Andersen & Arctander, 
1995). Den foreliggende regressionsanalyse giver et solidt grundlag for at udpege risikopatienter og 
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kritiske forhold ifm. en positiv udviklingsproces efter whiplash. Forekomsten af mestringsfaktorer, 
sociale støttefaktorer og modtaget psykologhjælp peger på potentielt meget betydelige indsatsområ-
der, som sandsynligvis kan begrænse skadevirknnigner i et ikke ringe omfang. 

Stovners oversigtsartikel (ibid., p. 2743) slutter med et sammendrag for whiplash-syndromets noso-
logiske validitet. 

 

Figur 5  Sammendrag for whiplash-syndromets nosologiske validitet (iflg. Stovner) 

 Stovners  
vurdering 

Stovners kommentar Denne  
undersøgelse

Facevaliditet + + + Tilstanden genkendes let  

Deskriptiv validitet + Der mangler specifikke kriterier  
Mangler sammenligninger med andre patientgrupper 
med tilsvarende klager 

 

Konstruktiv validitet    

a) styrke ÷ Svage sammenhænge + 

b) dosis-response ÷ Ingen sammenhænge ml. klagelængde og ulykkesal-
vor 

+ 

c) reversibilitet ÷ Flere whiplash, selvom antallet af trafikulykker daler  

d) temporalitet  + Klager efter traumet, men ikke fastlagt med ordentlige 
metoder 

 

e) konsistens ÷ Forskellig hyppighed i forskellige lande med ensartet 
trafiksituation 

 

f) (biologisk) plausibilitet (+) Få traumatiske fund hos de fleste patienter + 

g) analogi - Dyreeksperimenter og humane vævslæsioner har 
begrænset relevans 

 

Predikativ validitet    

a) Forløb + Forløbsundersøgelser findes, men ingen undersøgel-
ser af, hvorvidt det er specifikt for whiplash 

 

b) Behandling - Usikkerhed om hvile eller aktiv behandling  

c) Forebyggelse (+) Nakkestøtter hjælper, men sikkerhedsbælte kan være 
risikofaktor 

 

+ + + = excellent, + = god, (+) = rimelig, ÷ = dårlig 

 

Den foreliggende undersøgelse giver anledning til at anfægte Stovners sammendrag på flere områ-
der. Det er lykkedes i en omfangsmæssigt stor undersøgelse at finde mange stærke statistiske sam-
menhænge mellem uafhængige, medierende og afhængige faktorer. Der er fundet signifikante 
sammenhænge mellem ulykkesbelastning og følgetilstande. 

Stovner ønsker som læge naturligt nok plausabilitet fra et biologisk, medicinsk grundlag. Den fore-
liggende undersøgelse anfører, at psykologiske forhold kunne inddrages for at forklare dele af føl-
gevirkningerne efter whiplash.  
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Vi ved, at traumer i form af voldsomme, livstruende hændelser kan fremkalde en stor del af de føl-
gevirkninger, vi ser efter whiplash. Kronisk smerte, nedsat bevægelighed og heraf afledte somatiske 
symptomer kan forklare, at traumebearbejdning forsinkes, og at den whiplash-ramte fastholdes i en 
tilstand med mange sekundære psykologiske symptomer.  

Vi kan således tale om psykologisk plausabilitet som en supplerende eller alternativ forklaringsmå-
de i forhold til den biologiske . Stovners reversibilitetsargument virker tyndt, idet bedre biler be-
skytter mod nogle skadestyper, men ikke nødvendigvis mod andre. Forhøjet trafiktæthed synes 
umiddelbart at have en logisk sammenhæng med forøget forekomst af whiplash. 

Undersøgelsen er retrospektiv, og de enkelte sammenhænge har karakter af korrelationer, som ikke 
udsiger noget om kausalitet. Fremgangsmåden i analysen bygger på almindelige antagelser om ad-
skilte begivenheder, som fremkalder bestemte konsekvenser. Kun prospektive undersøgelser kan 
sandsynliggøre, om disse antagelser er valide og afgøre, om de fundne sammenhænge kan fasthol-
des. Retrospektive undersøgelser er sårbare overfor hukommelsesforskydninger, fortrængninger og 
efterrationaliseringer. Også ønsket om at få bekræftet bestemte forestillinger kan præge resultaterne. 
Det forhold, at svarpersonerne er organiseret i en forening som PTU, kunne være udtryk for 1) en 
særlig høj ”ramthed” eller 2) særlige ressourcestærke personer. Prospektive undersøgelser med et 
fortløbende, uselekteret patientmateriale kan være med til at afgøre, i hvilket omfang undersøgelsen 
er repræsentativ og har en bredere gyldighed. Når dette er sagt, er det også på sin plads at nævne, at 
den foreliggende undersøgelse er den største af sin art, der overhovedet er gennemført, og som så-
dan har en særlig talmæssig styrke i fundene af sammenhænge. 

Det er planen i den kommende tid at udtage delområder fra rapporten og belyse og diskutere enkelt-
fund mere indgående. 

Afslutningsvis vil jeg gerne fremhæve, at omfanget af smerter og lidelse er meget stort i den under-
søgte gruppe, og de mange beretninger om personlig lidelse har gjort et stort indtryk. Det er ligele-
des klart, både fra de personlige beretninger og resultaterne i den foreliggende undersøgelse, at der 
er en udtalt mangel på information – fra hospitalet til de pårørende og vedrørende hjælpemulighe-
der. Forsikringsselskaberne behandler tilsyneladende de whiplash-ramte meget dårligt.  

Hele sagsgangen burde forenkles, koordineres og tydeliggøres for at minimere de sociale og psyko-
logiske skadevirkninger, som forstærkes pga. uhensigtsmæssig og uværdig behandling. 

Whiplash-problemerne vil sandsynligvis stige i de kommende år pga. større trafiktæthed. Der er 
brug for en sundhedspolitisk nytænkning, hvor tværfaglige enheder arbejder tæt sammen for at re-
ducere skaderne og for endegyldigt at kunne vurdere disse med henblik på hjælpeindsats og pensi-
on. På baggrund af den foreliggende undersøgelse ser det ud til, at den psykologiske traumatisering 
er et ganske betydeligt problem, hvorfor en psykologisk traumebearbejdning vil være en naturlig del 
af den tværfaglige indsats. 

 

 



 

80 

 

Litteraturliste 

Aeberlig, R., Isler, H., Lutz, J. & Hiltbrunner, B. (1996). Neuropsychologische Leistungen, Selbstbeurtei-
lung und Persönlichkeitsvariablen bei Chronischen Spannungstypkopfschmerzen im Vergleich mit 
Zuständen nach Schleudertrauma. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 147(3), 109-
116. 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders IV. 
Washington, DC: Author. 

Andrews, G., Singh, M., Bond, M., (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and 
Mental Disease, 181(4), 246-256. 

Barnsley, L., Lord, S. & Bogduk, N. (1994). Whiplash injury. Pain, 58, 283-307. 

Bartholomew, K. & Horowitz, L. A. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-
category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226-244. 

Bombardier, C., D’amico, C. & Jourda, J. S. (1990). The relationship of appraisal and coping to chronic 
illness adjustment. Behav Res Ther , 28, 297-304. 

Bond, M., Gardner, S. T., Christian, J. & Sigal, J. J. (1983). Empirical Study of Self-rated Defense Styles. 
Archives of General Psychiatry, 40, 333-338. 

Borchgrevink, G: E., Lereim, I., Røyneland, L., Bjørndal, A., & Haraldseth, O. (1996). National health 
insurance consumption and chronic symptoms following mild neck sprain injuries in car collisions. 
Scandinavian Journal of Social Medicine, 24(4), 264-271.  

Bowlby, J. (1988). A Secure Base: clinical applications of attachment theory. London: Ruthledge, 144-
152. 

Briere, J. & Runtz, M. (1989). Trauma Symptom Checklist (TSC-33). Journal of Interpersonal Violence, 
4, 151-163. 

Collins, N. (1996). Working Models of Attachment: Implications for Explanation, Emotion, and Beha-
vior. Journal of Personality and Social Psychology, 71(4), 810-832. 

Collins, N. L. & Read, S. J. (1990). Adult Attachment, Working Models, and Relationship Quality in Dat-
ing Couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644-663. 

Dolonis, J. Risk factors for ”whiplash” in drivers: a cohort study of rear-end traffic crashes. Injury, 28(3), 
173-179.  

Drottning, M., Staff, P. H., Levin, L. & Malt, U. F. (1995). Acute emotional response to common whip-
lash predicts subsequent pain complaints. A prospective study of 107 subjects sustaining whiplash 
injury. Nordic Journal of Psychiatry, 49(4), 293-299.  

Elklit, A., Andersen, L. B., Arctander, T. (1995). Scandinavian Star. Anden del. De fysiske, psykologiske 
og sociale eftervirkninger 3½ år efter katastrofen. Psykologisk Skriftserie, 20, (2). 

Elklit, A. (1995). Scandinavian Star - Social Support and Psychological Changes after a Disaster. Paper 
read at the 4th European Conference on Traumatic Stress, Paris, 7-11 May, 1995. 

Elklit, A. (1996). Coping styles questionnaire: a contribution to the validation of a scale for measuring 
coping strategies. Personality and Individual Differences, 21(5), 809-812. 



 

81 

Elklit, A. (1997). The Aftermath of an Industrial Disaster. Acta Psychiatrica Scandinavica, 96, (Suppl., 
no. 392), 1-25. 

Elklit, A. (1999). Psychometric Qualities of the Defense Style Questionnaire-40. Institute of Psychology, 
Aarhus University. 

Elklit, A. & Jind, L. (1999). Forældrereaktioner efter spædbarnsdød. København: Forlaget Skolepsyko-
logi. 

Erichsen, J. E. (1982). On concussion of the spine: Nervous shock and other obscure injuries of the nerv-
ous system in their clinical and medico-legal aspects. London: Longmans, Green & Co. 

Ettlin, T. M., Kischka, U., Reichmann, S., Radii, E. W., Heim, S., Wengen, D. á, Benson, D. F. (1992). 
Cerebral symptoms after whiplash injury of the neck: a prospecktive clinical and neuropsychologi-
cal study of whiplash injury. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 55, 943-948. 

Evans, R. W. (1992a). The postconcussion syndrome and the sequelae of mild head injury. The Neurolo-
gy of Trauma, 10(4), 815-847.  

Evans, R: W. (1992b). Some observations on whiplash injuries. Neurological Clinics of North America, 
10, 975-997. 

Fredin, Y., Elert, J., Britschgi, N., Nyberg, V., Vaher, A. & Gerdle, B. (1997). A Decreased Ability to 
Relax Between Repetitive Muscle Contractions in Patients with Chronic Symptoms After Whiplash 
Trauma of the Neck. Journal of Musculoskeletal Pain, 5(2), 55-69. 

Gade, A. (1995). Kronisk whiplashskade: Hvad er årsagen? PsykologNyt, 18, 10-12. 

Gargan, M. F: & Bannister, G. C. (1990). Long-term prognosis of soft-tissue injuries of the neck. Journal 
of Bone & Joint Surgery Britannica. 72, 901-903. 

Gimse, R., Björgen, I A., Tjell, C., Tyssedal, J. S. & Bø, K. (1997). Reduced Cognitive Functions in a 
Group of Whiplash Patients with Demonstrated Disturbances in the Posture Control System. Jour-
nal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 19(6), 838-849.  

Hodge, J. R. (1971). The Whiplash Neurosis. Psychosomatics, 12(4), 245-49.  

Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Applications of the 
schema construct. Social Cognition, 7, 113-36. 

Joseph, S: A., Andrews, B., Williams, R. & Yule, W. (1992). Crisis support and psychiatric symptoma-
tology in adult survivors of the Jupiter cruise ship disaster. British Journal of Clinical Psychology, 
31, 63-73. 

Karlsborg, M., Smed, A., Jespersen, H. F., Stephensen, S. L., Cortsen, M. E., Jennum, P. J., Herning, G. 
M., Korfitsen, E. & Werdelin, L. M. (1997). A prospective study of 39 patients with whiplash in-
jury. Acta Neurologica Scandinavica, 95, 65-72.  

Karlsborg, M., Smed, A., Jespersen, H. F., Stephensen, S. L., Cortsen, M. E., Jennum, P. J., Herning, G. 
M., Korfitsen, E. & Werdelin, L. M. (1998). Piskesmældsyndromet. En prospektiv undersøgelse af 
39 patienter med piskesmældslæsioner. Ugeskrift for Læger, 160(43), 6211-15. 

Keidel, M., Yagüez, L., Wilhelm, H. & Diener, H. C. (1992). Prospektiver Verlauf neuropsychologischer 
Defizite nach zervikozephalem Akzelerationstrauma. Der Nervenarzt, 63, 731-740.  

Kischka, U., Ettlin, T., Heim, S & Schmid, G. (1991). Cerebral Symptoms following Whiplash Injury. 
European Neurologica 31, 136-140.  



 

82 

Lee, J., Giles, K. & Drummond, P. D. (1993). Psychological disturbances and an exaggerated response to 
pain in patients with whiplash injury. Journal of Psychosomatic Research, 37(2), 105-110.  

Lyon, E. B. (1999). Senfølger efter hjernerystelse. PsykologNyt, 22, 14-19. 

Maercker, A. (1999). Personlig kommunikation. 

Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985) Security in infancey, childhood, and adulthood: A move to 
the level of representation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 66-
104. 

Malt, U. F. (1992). Coping with accidental injury. Psychiatrical Medicine, 10, 117-134. 

Malt, U. F. & Olafsen, O. M. (1995). Psychological appraisal and emotional response to physical injury. 
A clinical, phenomenological study of 109 adults. Psychiatrical Medicine, 10, 117-34. 

Mayou, R. & Bryant, B. (1996). Outcome of ”whiplash” neck injury. Injury, 27(9), 617-623. 

Mayou, R. & Radanov, B. P. (1996) Whiplash neck injury. Journal of Psychosomatic Research, 40(40), 
461-474. 

Mayou, R., Bryant, B. & Duthie, R. (1993). Psychiatric consequences of road traffic accidents. British 
Medical Journal, 307, 647-651.  

McIntosh, D. N., Silver, R. C. & Wortman, C. B. (1993). Religion's Role in Adjustment to a Negative 
Life Event: Coping With the Loss of a Child. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (4), 
812-821. 

Mollica, R. F., Caspi-Yavin, Y., Bollini, P., Truong, T., Tor, S., Lavelle, J. (1992). The Harvard trauma 
questionnaire. Validating a cross-cultural instrument for measuring torture, trauma, and posttrau-
matic stress disorder in Indochinese refugees. Journal of Nervous and Mental Disease, 184, 111-6. 

Olsnes, B. T. (1989). Neurobehavoiral findings in whiplash patients with long-lasting symptoms. Acta 
Neurologica Scandinavica, 80, 584-588.  

Parker, R. S. (1995). The Distracting Effects of Pain, Headaches, and Hyper-Arousal Upon Employment 
After ”Minor Head Injury”. The Journal of Cognitive Rehabilitation, (May/June), 14-23.  

Pettersson, K., Hildingsson, C., Toolanen, G., Fagerlund, M. & Björnebrink, J. (1997). Disc Pathology 
After Whiplash Injury. A Prospective Magnetic Resonance Imaging and Clinical Investigation. 
Spine, 22(3), 283-287.  

Radanov, B. P. & Dvorak, J. (1996). Spine Update. Impaired Cognitive Functioning After Whiplash Inju-
ryof the Cervical Spine. Spine, 21(3), 392-397.  

Radanov, B. P., Di Stefano, G., Schnidrig, A. & Sturzenegger, M. (1993). Psychosocial stress, cognitve 
performance and disability after common whiplash. Journal of Psychosomatic Research, 37(1), 1-
10.  

Radanov, B. P., Hirlinger, I., Di Stefano, G., & Vlach, L. (1992). Attentional processing in cervical spine 
syndromes. Acta Neurologica Scandinavica,85, 358-362. 

Radanov, B. P., Stefano, G., Schnidrig, A. & Ballinari, P. (1991). Role of psychosocial stress in recovery 
from common whiplash. The Lancet, 338, 712-715. 

Radanov, B. P., Stefano, G. Di, Schnidrig, A., Sturzenegger, M. & Augustiny, K. F: (1993). Cognitive 
Functioning After Common Whiplash. A controlled Follow-up Study. Archives of Neurologica, 50, 
87-91.  



 

83 

Radanov, B. P., Stefano, G. Di, Schnidrig, A. & Sturzenegger, M. (1994). Common whiplash: psychoso-
mati or somatopsychic? Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 57, 486-490.  

Radanov, B. P. & Sturzenegger, M. (1996). Predicting Revovery from Common Whiplash. European 
Neurology, 36, 48-51.  

Roger, D., Jarvis, G. & Najarian, B. (1993). Detachment and Coping: The Construction and Validation of 
a New Scale for Measuring Coping Strategies. Personality and Individual Differences, 15, 619-629. 

Satoh, S., Naito, S., Konishi, T., Yoshikawa, M., Morita, N., Morita, N., Okada, T., Kageyama, T. Matsu-
zaki, I. (1997). An Examination of Reasons for Prolonged Treatment in Japanes Patients with 
Whiplash Injuries. Journal of Musculoskeletal Pain, 5(2), 71-84. 

Schmand, B., Lindeboom, J., Schagen, S., Heijt, R., Koene, T. & Hambruger, H. L. (1998). Cognitive 
complaints in patients after whiplash injury: the impact of malingering. Neurological Neurosurgical  
Psychiatry, 64, 339-343.  

Schrader, H., Obelieniene, D., Bovim, G., Surkiene, D., Mickeviciene, D., Miseviciene, I. & Sand, T. 
(1996). Natural evolution of late whiplash syndrome outside the medicolegal context. The Lancet, 
347, 1207-1211.  

Smed, A. (1997). Cognitive function and distress after common whiplash injury. Acta Neurologica Scan-
dinavica 95, 73-80. 

Stefano, G. Di & Radanov, B. P. (1995). Course of attention and memory after common whiplash: a two-
years prospective study with age, education and gender pair-matched patients. Acta Neurologica 
Scandinavica 91, 346-352. 

Stovner, L. J. (1996). The Nosologic Status of the Whiplash Syndrome: A Critical Review Based on a 
Methodological Approach. Spine, 21(23), 2735-2746. 

Sulg, I. A. & Nyland, H. I. (1997). Lider de fleste kronisk nakkeslengskadede af vinningsneurose? Tids-
skrift for Norsk Lægeforening 28(117, 4120-4122.  

Sundhedsstyrelsen (1998). Redegørelse om whiplash. København : Author. 

Taylor, A. E., Cox, C. A. & Mailis, A. (1996). Persistent Neuropsychological Deficits Following Whip-
lash: Evidence for Chronic Mild Traumatic Brain Injury? Archives of Physical and Medical Reha-
bilitation, 77, 529-535.  

Voyvodie, F:, Dolinis, J., Moore, V. M., Ryan, G. A., Slavotinek, J. P., Whyte, A. M., Hoile, R. D. & 
Taylor, G. W. (1997). MRI of car occupants with whiplash injury. Neuroradiology, 39, 35-40.  

Wallis, B. J. & Bogduk, N. (1996). Faking af profile: can naive subjects simulate whiplash responses? 
Pain, 66, 223-227.  

Wallis, B. J., Lord, S. M. & Bogduk, N. (1997). Resolution of psychological distress of whiplash patients 
following treatment by radiofrequency neurotomy: a randomised, double-blind, placebo-controlled 
trial. Pain, 73, 15-22.  

Watkinson, A., Gargan, M. F. & Bannister, G. C. (1991). Prognostic factors in soft tissue injuries of the 
cervical spine. Injury, 22, 307-309. 



 

84 

Bilag 



 

85 

 

  



 

86 

  


	Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
	Indholdsfortegnelse
	Resumé
	Bilagsfortegnelse
	Indledning
	Hvad er et whiplash?
	Omfang af whiplash
	Andre undersøgelser

	Metode
	Statistiske metoder

	Resultater
	Demografi
	Harvard Trauma Questionnaire (HTQ)
	Trauma Symptom Checklist (TSC)
	Social støtte dengang og nu (CSS)
	Coping Styles Questionnaire (CSQ)
	Defense Style Questionnaire (DSQ)
	Revised Adult Attachment Scale (RAAS)
	World Assumption Scale (WAS)
	Kontakt med PTU
	Sammenhænge mellem demografiske faktorer
	Sammenhænge mellem grupper af uafhængige faktorer
	Sammenhænge mellem uafhængige og afhængige faktorer
	Regressionsanalyse

	Diskussion
	Litteraturliste
	Bilag

