
Følger af kronisk whiplash 

 

PTU`s undersøgelse føjer nye brikker til forståelsen af de whiplashramtes 

problemer 

 

Af Ask Elklit 

Undersøgelsen af PTUs whiplashramte medlemmer er den største af sin art. Den viser de psykiske og 

sociale følgevirkninger hos kronisk whiplashramte og har føjet en række brikker til en mere omfattende 

forståelse af de problemer, som de whiplashramte kæmper med. 

 

Whiplash opstår ved ulykker, hvor personen kommer til skade. Et af undersøgelsens hovedfund er en relativ 

stor (43%) forekomst af "posttraumatisk stressforstyrrelse" (PTSD), dvs. en omfattende og alvorlig 

belastningsreaktion, der typisk opstår efter ulykker, hvor den pågældende har været i en livstruende 

situation, set andre blive kvæstet eller hvor ens fysiske integritet har været truet. 

For fem år siden fandt en norsk forskergruppe frem til, at den akutte følelsesmæssige reaktion efter ulykken 

var den faktor, der bedst kan forudsige, hvorfor nogle ulykkesramte har smerter fire uger senere. Dette 

resultat kan tolkes som om der sker "noget" i skadesøjeblikket. 

 

I en engelsk undersøgelse har man for nogle år siden også interesseret sig for forekomsten af PTSD ved 

whiplash og fundet en hyppighed på 7% tre måneder efter ulykken. Et år efter ulykken er tallet faldet til 5%. I 

samme undersøgelse fandt man, at 97% af whiplashpatienterne var plaget af invaderende forestillinger lige 

efter ulykken. De invaderende billeder er et af de bærende elementer i udviklingen af PTSD. 

Den engelske undersøgelse fulgte trafikofre, der kom til en skadestue. Skadestueundersøgelser er gode på 

den måde, at man får et vist antal af de, der er mildt tilskadekomne og alle, der er svært tilskadekomne i et 

bestemt, geografisk område. Samtidig er skadestueundersøgelser ofte prospektive, dvs. de følger de 

whiplashramte fra ulykken er sket og i f.eks. seks måneder efter for at se udviklingen. Men 

skadestueundersøgelser er som regel relativt små, jf. Annelise Smeds fra Hvidovre hospital med 29 

whiplashpatienter. 

I så små populationer kan det imidlertid være vanskeligt at opdage PTSD eller alle mulige andre problemer.  

 

PTUs undersøgelse er retrospektiv, dvs. tilbageskuende i forhold til problemernes opståen. En retrospektiv 

undersøgelse er dårligere til at sige noget om årsagssammenhæng, men på den anden side kan den være 

god til at opdage mønstre i samspillet mellem mange komplekse faktorer. Disse mønstre kan herefter så 

efterprøves i prospektive undersøgelser.  

 

Udover den høje forekomst af PTSD, er der to andre centrale forhold i undersøgelsen, som har stor 

betydning for at fastholde og forstærke de psykiske følgevirkninger. 

Det ene er smertebilledet. En meget stor del af PTUs whiplashmedlemmer er smerteplagede i en sådan 

grad, at medlemmerne ikke længere kan varetage deres arbejde eller klare en række daglige opgaver.  

For det andet dokumenterer undersøgelsen, at funktionsnedsættelsen giver medlemmerne meget store 

problemer i deres kontakter med alle hjælpesystemer: hospital, forsikringsselskab, socialforvaltning, 

domstole, pensionsnævn m. fl. 

Lange ventetider med stor usikkerhed om fremtiden, dårlig besked, mangelfuld viden og uenighed mellem 

forskellige instanser er i sig selv med til at gøre livet meget svært for den kronisk whiplashramte i en 

årrække. 

 

De psykosociale forhold, som PTUs undersøgelse har belyst, udelukker ikke fysiologiske forklaringer på 

whiplashskaderne, men tilføjer nye dimensioner til den helhedsforståelse, der er brug for, når man en dag vil 

begynde at udvikle et mere effektivt behandlingsprogram, som kan forebygge uønskede, sekundære 



følgevirkninger og måske endda reducere nogle af bivirkningerne ved de primære skader. 
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