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n Inledning: norsk Dystoniförening fick 2013 ekonomiska medel av extrastiftelsen Helse 
og rehabilitering till ett 3-årigt projekt med syfte att öka kompetensen bland fysiote-
rapeuter om cervikal dystoni (CD). inom projektet har kurser genomförts  i flera städer 
i norge, och denna artikel ingår också i uppdraget. syftet med artikeln är att beskriva 
dystonins karaktär och konsekvenser, fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid CD samt 
fysioterapeutens roll.

n  Huvuddel: CD är den vanligaste typen av fokala dystonier, och drabbar nacken. CD kan 
vara tonisk, klonisk och/eller tremorös. Mönstret är individuellt, men konstant hos en och 
samma individ. 70% har smärta. Dystonin förvärras vid aktiva huvudrörelser, upprätthål-
lande av hållning samt vid fokus från omgivningen. typiskt är också användandet av 
sensory tricks. undersökningen innehåller patientens beskrivning och upplevelse av 
tillståndet och fysioterapeutens inspektion och analys av den dystona aktiviteten i håll-
ning och rörelse. Med analysen som grund och med hjälp av dystonispecifika strategier så 
utförs den fysioterapeutiska behandlingen. Hemprogram ingår alltid i konceptet.  Fysio-
terapeuten har också en viktig roll i att utvärdera behandlingen och att samarbeta med 
läkarna kring Botulinumtoxininjektionerna (Bont-injektionerna).

n  Avslutning: Betoningen i den fysioterapeutiska behandlingen bör vara både en dämpning 
av agonisterna och en aktivering och stärkning av antagonisterna för att uppnå ett gott 
resultat. ett nära samarbete mellan fysioterapeut och Bont-injicerande läkare optimerar 
effekten av Bont.

n Nyckelord: Cervikal dystoni, fysioterapi, behandlingsstrategier.

Sammandrag 

Inledning
Norsk Dystoniförening fick 2013 ekono-
miska medel av ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering till ett 3-årigt projekt med 
syfte att öka kompetensen bland fysiotera-
peuter om cervikal dystoni/nakkedystoni 
(CD). Utbildningen består av kurser i två 
steg, med uppmaning att praktisera kunska-
pen på patienter däremellan, och den hålls 
i flera olika städer i Norge. Publiceringen 
av denna artikel är ett led i projektet. Första 
författaren har varit huvudansvarig för den 
fysioterapeutiska delen i utbildningen. Kun-
skapen om CD har tidigare varit väldigt be-
gränsad bland fysioterapeuter i Norge. Dette 
har gjort att patienterna många gånger inte 
har fått fysioterapeutisk behandling alls eller 
ibland fått felaktig behandling som istället 

förvärrat dystonin, t.ex. styrketräning eller 
massage. 

Fransmannen och fysioterapeuten Jean-
Pierre Bleton har genom forskning och kli-
nisk erfarenhet arbetat fram ett koncept för 
behandling, som utgör grunden för mycket 
av den dystoniinriktade fysioterapi som til-
lämpas och sprids världen över idag (1,2). 
Med detta som bas, men med egen erfaren-
hetsbaserad vidareutveckling av koncep-
tet, så är syftet att i denna artikel beskriva 
dystonins karaktär och konsekvenser samt 
fysioterapeutens roll och behandlingsmeto-
der i mötet med patienter med CD. Vilken 
kunskap är viktig för att förbättra fysiotera-
peutens förståelse, undersökning och analys 
av CD? Vad grundar sig behandlingen på 
och vad finns det för speciella behandlings-

strategier vid CD? Vad finns det för restrik-
tioner vid CD? Hur kan fysioterapeutens 
kunskapsområde komma till nytta i samar-
bete med läkaren vid Botulinumtoxininjek-
tioner (BoNT-injektioner)?

Huvuddel
Karaktär
CD är den vanligaste typen av fokal dystoni, 
och drabbar som namnet antyder nacken. 
Internationellt används även termen «Spas-
modisk torticollis», som dock är något ex-
kluderande i och med att den i namnet «tor-
ticollis» utesluter andra typer av dragningar 
och tremor (1-8). CD kan vara tonisk, klo-
nisk och/eller tremorös till sin karaktär. Den 
kan yttra sig i torticollis (vridning), latero-
collis (sidoböjning), retrocollis (bakåtböj-
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Det finns ett antal studier som bekräftar att 
fysioterapi gör nytta vid CD.

ning), anterocollis (framåtböjning) och shift 
(förskjutning). Alla varianterna finns också i 
caputform, dvs. att bara själva huvudet dras 
i en riktning istället för hela nacken. Drag-
ningen förekommer åt höger eller vänster. 
Oftast är det ett kombinationsmönster, t.ex. 
torticollis vä. och laterocollis hö.. Mönstret 
är således individuellt, men konstant. Det 
ändrar sig inte från stund till stund, men kan 
efter upprepade BoNT-injektioner övergå 
från ett konstant mönster till ett annat kon-
stant mönster. Dystonirelaterad smärta före-
kommer i 70% av fallen. 

I denna artikel benämns den överaktiva 
muskeln konsekvent som agonist och den 
motsatta, korrigerande muskeln som an-
tagonist. Kännetecknande för CD är min-
skad reciprok inhibition av agonisten, och 

därmed uppstår en kokontraktion mel-
lan agonist och antagonist vid försök till 
huvudrörelse i antagonistisk riktning. En 
förkortningsreaktion av agonisten kan pro-
voceras fram i både antagonistiskt läge och 
vid passiv rörelse mot agonistiskt ytterläge. 
Vid det förra så rör sig huvudet snabbt och 
okontrollerat tillbaka till agonistiskt läge, 
och vid det senare så triggas överaktivitet 
och muskeln förkortas ytterligare. Typiskt 
är också termen «overflow». Det betyder att 
ändamålsenlig muskelaktivering vid huvu-
drörelser kan flöda över i dyston muskula-
tur och ge en överaktivitet med krängande 
rörelser och svårigheter att isolera rörelser 
som följd. Dystonin förvärras vid aktiva 
huvudrörelser, upprätthållande av hållning 
samt vid fokus från omgivningen. Vanligt är 

också användandet av sensory tricks, vilket 
innebär att tillfällig huvudkontroll kan up-
pnås genom lätt beröring mot ansikte eller 
hår (1-8). 

Vad underlättar/försvårar
CD utvecklas oftast successivt, men kan ib-
land komma mer akut. Den varierar i olika 
positioner och situationer. I sittande/stående 
brukar den dystona aktiviteten vara värst, 
och i liggande lugnast eller till och med helt 
borta. Det finns dock fall där ryggläge är 
den svåraste positionen. Likaså varierar det 
från person till person hur dystonigraden är 
vid gång. Många tycker att ett stöd för bak-
huvudet dämpar, likaså värme och att vara 
i rörelse. Stress, hård fysisk ansträngning, 
uppmärksamhet från omgivningen, statiska 
ställningar till exempel att sitta framför dato-
rn och infektioner brukar försämra (1-3). 

Problem och konsekvenser
Dystonin kan medföra problem på många 
områden. Smärtan tar energi och begränsar 
i både jobb och fritid. Svårigheter att somna 
på grund av ofrivilliga huvudrörelser ger yt-
terligare trötthet. Nedsatt arbetsförmåga är 
vanligt särskilt vid arbeten som är fysiskt 
krävande, innehåller mycket arbete vid dator 
eller möten med många människor.  På sam-
ma sätt blir hushållsarbete ofta tungt och an-
strängande. Självklara vardagsmoment som 
att äta, promenera, cykla eller köra bil kan 
bli svårt utan att hålla i huvudet och även 
medföra risker.  Att läsa och titta på TV kan 
kräva anpassade positioner, och besök hos 
tandläkaren och frisören innebär stora pro-
blem. En del personer undviker helt att gå 
på bio, teater och konserter, eftersom det är 
svårt att hitta «rätt» plats samt fokusen man 
upplever från omgivningen. Känslan av att 
alla tittar och undrar leder ibland till isole-
ring (9). Depression kan förekomma som 
direkt följd av dystonin.

Konsekvenserna av CD på aktivitets- och 
delaktighetsområdet och identifieringen av 
patientens upplevda huvudproblem är vik-
tiga att fånga in både för att kunna ge råd/
strategier för vardagen men också ur utvär-
deringssynpunkt. Det är först när det blir 
förbättringar på ovan nämnda områden, 

Jump for dystonia Franska fysioterapeuten Jean-Pierre Bleton, norska neurologen Jeanette Koht, 
ledaren för Norsk Dystoniforening Anniken Hagen samt svenska fysioterapeuten Johanna Blom.  
Foto: Norsk Dystoniforening.
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som behandlingen har gjort verklig skillnad 
för patienten. 

Undersökning
Grunden för fysioterapeutisk behandling är 
en noggrann undersökning och god analys. 
Hörnstenarna i analysen är: 1) att identifi-
era det dystona mönstret, agonisterna samt 
antagonistfunktionen 2) inspektera den dys-
tona aktiviteten i olika positioner samt håll-
ningen 3) bedöma aktiv rörlighet av nacken 
kvantitativt och kvalitativt 4) klassificera i 
stabil och instabil dystoni (se nedan) 5) be-
dömningsinstrument till exempel TWSTRS 
(9-11). Videofilmning kan vara användbart 
för analys och utvärdering. 

Baserat på förstaförfattarens erfarenhet 
och observation av många personer med 
CD, identifieras vid undersökningen om 
patienten har en stabil dystoni eller instabil 
dystoni. Klassificeringen underlättar förstå-
elsen av dystonin och den ger också vägled-
ning vid val av behandling. En patient vars 
dystona aktivitet tydligt dämpas eller helt 
upphör av reciproka armrörelser har stabil 
CD. Denna grupp är i klar majoritet fram-
för antalet patienter med instabil dystoni. 
En patient med instabil CD får ökad dyston 
aktivitet och «overflow» vid motsvarande 
armrörelser. 

Fysioterapeutisk behandling
Det finns ett antal studier som bekräftar att 
fysioterapi gör nytta vid CD och särskilt i 
kombination med BoNT-injektioner, men 
det är brist på randomiserade och kontrol-
lerade studier på en stor grupp av patienter 
(12-15). Just nu pågår dock en holländsk 
undersökning med 100 personer med CD 
i syfte att jämföra specialinriktad fysiotera-
peutisk dystonibehandling med traditionell 
fysioterapi (16). 

CD är ett neurologiskt syndrom och 
innebär en störning av funktionen i en del 
av hjärnan, men som yttrar sig i musklerna. 
Det går därför inte att likställa behandlin-
gen med den som ges vid nackproblem med 
muskuloskeletala orsaker. Fysioterapeutisk 
behandling involverar plasticiteten i hjär-
nan. Behandlingen är individanpassad uti-
från analysen av dystonin. Det finns dock ett 
antal övergripande strategier att använda:

1) Träna postural och motorisk kon-
troll: Huvudrörelsen kan guidas genom att 
patienten följer handen med blick-ansikte, 
kutan stimuli, baning eller motstånd på an-
tagonistisk riktning. Det finns nycklar till 

kontroll i mittläge till 
exempel att sätta hän-
der i nacken/bakhuvu-
det och armbågarna ut. 
För personer med stabil 
dystoni underlättas både 
postural och motorisk 
kontroll av reciproka 
pendlande/svepande/
gungande armrörelser 
samt att kasta boll/slå 
ballong och att dansa. 
Torticollistrainer (laser-
stråle från instrument 
på pannan) är ofta an-
vändbart. 

2) Skapa balans mel-
lan agonister (dämpa) 
och antagonister (akti-
vera och stärka): Den 
ökade tonusen och de 
ofrivilliga rörelserna 
dämpas genom att skaka 
loss/rulla med skuld-
rorna, eller för en per-
son med stabil dystoni 
genom lustfyllda aktiviteter som boll/bal-
long/dans. Om den reciproka inhibitionen 
av agonisten förstärks genom motstånd på 
antagonisten, så dämpas också tonus. Viktiga 
inslag i behandlingen kan vara att dra djupa 
lugna andetag samt att släppa på käke och 
tunga. Väldigt avgörande för balansen mel-
lan muskler är att aktivera och stärka anta-
gonisterna. BoNT verkar genom att partiellt 
förlama agonisterna. När överaktiviteten på 
detta sätt dämpas, så krävs också förmågan 
att aktivera antagonisterna för att korrigering 
av rörelsemönster och hållning ska bli op-
timal. Behandlingen inriktar sig även på att 
patienten ska hitta avspänning i rörelse och 
hållning samt minskat overflow vid rörelser.

3) Det är oftast bäst att börja i den för 
patienten lättaste positionen. Med hjälp av 
spegel och referenspunkter förstärks feed-
back och kroppskännedom. CD ger per de-
finition en avvikande hållning, och övnin-
garna måste återspegla och innefatta detta. 
I en del fall är dock inte bara hållningen en 
konsekvens av CD, utan det finns triggande 
faktorer i själva hållningen. Då är det extra 
viktigt att jobba med hållningskorrigering. 
Ett exempel är en ökad thorakal kyfos som 
kan förstärka den dystona tremorn. 

4) Lindra smärta och bibehålla/förbättra 
rörlighet: Stretching av spänd nack-, hals- 
och skuldermuskulatur lindrar patientens 

symptom, men det måste göras i avspänd 
position, så att inte agonisten arbetar emot. 
Samma sak gäller vid manuell traktion. Att 
få hjälp att hitta vilopositioner kan göra 
skillnad i vardagen.

Om hjärnan ska omformas, så krävs 
upprepning av övningar och korrigeran-
de rörelsemönster flera gånger varje dag. 
Hemprogram är därför enormt viktigt i det 
totala behandlingskonceptet.  Därtill kan 
patienten få tips på övningar att införliva i 
de vardagliga aktiviteterna både som tonus-
dämpning/vila och som aktivering av anta-
gonister. Patienten behöver också ofta red-
skap att hantera sin dystoni. Som en patient 
sa: «Förr var det dystonin som kontrollerade 
mig, men nu är det jag som har kontroll över 
dystonin.»

Det finns några saker som bör undvikas 
på patienter med CD, eftersom det kan trig-
ga dystonin (2):
•	 Massage över dystona muskler.
•	 Manipulationer av nacken.
•	 Halskrage.
•	 Styrketräning med hantlar eller i apparater.

Förutom i den direkta fysioterapeutiska 
behandlingen så kommer fysioterapeutens 
kunskaper till nytta i samband med och 
vid utvärdering av BoNT-injektionerna. 
Kunskaperna i funktionell muskelanatomi 
kan bli ett bra komplement till injicerande 
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motorisk kontroll Träning av motorisk kontroll i antagonistisk  
riktning. Foto: Norsk Dystoniforening.
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läkare, speciellt vid komplexa mönster. Det 
är viktigt att inte slå ut antagonistfunktio-
nen med BoNT, vilket är lätt att göra när 
det finns kombinerade dragningar. Fysio-
terapeuten har oftast träffat patienten flera 
gånger under BoNT-perioden, varför ut-
värderingen då också blir säkrare och mer 
helhetsomfattande. 

Avslutning
Sammanfattningsvis så grundar sig ett bra 
behandlingsresultat vid CD på: 1) en god 
förståelse av CD som neurologiskt syndrom 
och den specifika karaktären, 2) en nog-
grann undersökning innefattande både pa-
tientens beskrivning och upplevelse av tillst-
åndet, och fysioterapeutens analys av bland 
annat CD-mönstret, överaktiva muskler, 
antagonistfunktion, hållning, den dystona 
aktiviteten i olika positioner, huvudrörelser 
samt beaktande av stabil/instabil dystoni, 3) 
oftast en kombination av BoNT-injektioner 
(ibland Deep Brain Stimulation (DBS)) och 
fysioterapi, 4) fysioterapeutisk behandling 
baserad på analysen av den enskilda indi-
viden men utifrån generella dystonispeci-
fika strategier, 5) undvikande av olämplig 
behandling till exempel styrketräning och 
massage, 6) hemprogram, 7) utvärdering av 
behandlingen inkluderande aktivitets- och 
delaktighetsperspektiv, 8) om möjligt ett 

nära samarbete mellan läkare och fysiotera-
peut vid BoNT-injektioner och utvärderin-
gen av dessa. 

Slutligen bör betonas vikten av, att i fysio-
terapeutisk behandling skapa balans mellan 
agonister och antagonister. Behandlingen 
ska innehålla dämpning av agonistaktivitet 
i kombination med aktivering och stärkning 
av antagonister, för att uppnå den kontroll i 
hållning och rörelse som eftersträvas. Förde-
larna med ett nära samarbete mellan fysio-
terapeut och BoNT-injicerande läkare kan 
inte heller nog betonas. 

Tack
Tack till Extrastiftelsen for ekonomisk stöd 
til projektet Fysioterapi vid dystoni.
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stabil dystoni Träning med boll vid stabil dystoni. Foto: Norsk Dystoniforening.


