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❙ ❙ Lika ofullständigt som Bengt H Jo-
hansson läser de av honom citerade litte-
raturreferenserna, lika ofullständigt har
han läst vår artikel [1] där vi hade syn-
punkter på Johanssons argument för att
whiplashskador skulle ha en entydig or-
ganisk grund. I vår artikel uppmanar vi
till en öppen och ödmjuk inställning till
individuella prognostiska faktorer för
långtidsbesvär efter en nackdistorsion.
Som framgår av texten exkluderas inte
de fall som har tecken på en »organisk«
skada i halsryggen.

Quebec-rapporten
Att som Johansson kritisera den veten-
skapliga Quebec-rapporten [2] för att

den av några använts felaktigt, är väl
ändå att skjuta på fel hare. Rapporten har
ett tydligt avgränsat konsensusavsnitt
som omfattar vissa centrala områden där
man inte funnit godtagbara resultat i
litteraturen. 

Det är också betecknande för Johans-
sons kritik att han som stöd för denna re-
fererar till dr Michael Freeman, en kiro-
praktor, som hittat sin nisch som advo-
katers »expertvittne« i nordamerikanska
rättsprocesser.

Tillför inget nytt
Johansson har också under senare år
ifrågasatt vetenskapliga rapporter av
hög kvalitet [3, 4]. Inte heller någon av
dessa rapporter har givit något stöd för
Johanssons hypoteser [5, 6]. För övrigt
tillför inte Johanssons senaste artikel nå-
got ytterligare utöver den som tidigare
publicerats i Läkartidningen [7], och
som vi fann anledning att kritisera uti-
från ett vetenskapligt perspektiv. 
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Slutreplik om whiplashskador:

Johansson faller på eget grepp – igen
Slutreplik till artikeln »Bio-psyko-social modell förklarar inte whip-
lashskada« av förre företagsläkaren Bengt H Johansson i Läkartid-
ningen 4/2002 (sidorna 313-4).
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❙ ❙ Bengt Johansson utbrister i Läkartid-
ningen 4/2002 (sidorna 313-5) att en
bio-psyko-social modell för omhänder-
tagande av whiplashskadade saknar ve-
tenskapligt stöd och att det är motsägel-
sefullt och oklart att använda en sådan
modell. 

Biomekanisk skada enda nämnaren?
Själv tycks han mena att biomekanisk
skada är det enda som förklarar de sym-
tom patienterna uppvisar. Han avslutar
med att ett bio-psyko-socialt »arbetssätt

befäster den mest iatrogena skadan som
vidlåder de whiplashskadade, nämligen
att de inte blir accepterade med de besvär
de har utan blir kränkta med psykologi-
serande och grundlösa förklaringar«.

Eftersom jag själv sedan länge arbe-
tar med ett bio-psyko-socialt förhåll-
ningssätt och dessutom har varit med om
en nog så allvarlig trafikolycka samt ar-
betat med en studie av tidigt omhänder-
tagande av whiplashskadade förvånas
jag av Johanssons tvärsäkra rallarsving-
ar.

Också en psykisk och social varelse
Orsaken till mitt förhållningssätt är en-
kel: människan är inte enbart en kropp
utan också en psykisk och social varelse.

Att sådan inverkan tar sig någon form av
kroppsligt uttryck är en självklarhet. För
den som har varit med om en allvarlig
trafikolycka är det naturligt att inse att
det hela mycket väl kunnat sluta med dö-
den. Vi är alla olika utrustade att möta
dödshot, men det är naturligt att reaktio-
nerna kan sätta sig i kroppen i form av
spända muskler, störda kognitiva funk-
tioner m m, och i värsta fall symtom som
uppfyller kriterierna för PTSD (post
traumatic stress disorder). 

Denna psykiska och fysiska reaktion
är inte kopplad till den eventuella fysis-
ka skadan på nacken eller andra organ;
den är ytterligt frustrerande och skapar
lätt dubbelbilder för den drabbade då
symtomen kommer och försvinner på ett
nyckfullt sätt [1, 2]. 

Reflektoriska reaktioner
Reflektoriska reaktioner på stress är väl
kända och har stor förmåga att bli bestå-
ende och invalidiserande med tiden. Ef-
tersom reaktionerna utspelas i kroppen
måste man förvänta att finna kroppsliga

Människan är mer än bara sin kropp

Ett snävt biomekaniskt synsätt på whiplashskador kan öka risken för
att åstadkomma iatrogena skador; man har ju bara en diagnos att
välja på. Med Bengt Johanssons egna ord skulle man kunna säga att
»han kränker många whiplashskadades psykiska trauma med sitt
manipulerande av halskotor«.
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