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NACKDISTORSIONER (WAD) BEDÖMNING ENLIGT 
PUNKTEN 2.1.6 I TABELLVERKET

Fall 1 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Intermittent nackvärk samt stelhetskänsla nacke och axlar. 

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 2 %.

Fall 2 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Palpationsöm i paravertebrala muskulaturen mellan skulderbladen. Ingen 
inskränkt rörlighet men rör sig stelt och försiktigt. Intermittent nackvärk.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 4 %.

Fall 3 
Aktuell skada: 
Trafikolycka 

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion         
                                
Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.
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Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Kvarstående konstant lokal smärta i nacken trots regelbunden medicinering 
med paracetamol, öm och spänd över nackmuskulaturen, men med god 
rörlighet i nacken. Bra kraft i armarna och ingen sensibilitetsnedsättning.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 5 %.

Fall 4 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Mycket spänd i övre trapezius, levator scapulae med övervikt åt höger sida 
samt kraftigt spänd i nackrosetten åt höger. Inskränkt rotation och flexion. 
Sömnstörande smärta.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 7 %.

Fall 5 
Aktuell skada: 
Trafikolycka 

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion.

Förekomst av andra sjukdomar: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Passagerare i buss som krockade. Initiala besvär av värk i nacke och utstrålning 
i vänster skuldra. Vid utfärdande av invaliditetsintyg noteras subjektivt 
rapporterade besvär av smärta VAS 8-10, sömnstörning och minnespåverkan. 
Som objektiva fynd i status noteras viss rörelsebegränsning i nacke.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget för skadans alla komponenter 9 %.
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Fall 6 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion.  DT halsrygg påvisat liten avlöst osteofyt ventralt C5 
som bedömts ej medverka till symtomatologin. Farmakologiskt behandlad 
med TCA (Saroten)

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Smärta och stelhet i nacken med utstrålning i båda armarna trots behandling 
med TCA (Saroten). Ömmar vid palpation av trapeziusmuskulatur. 
Sensibilitet ua. Huvudvärk.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 10 %.

Fall 7 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Huvudvärk lokaliserad till bakhuvudet strålande mot pannan, 
illamående och ljuskänslig. Smärta i halsryggen med utstrålning 
vänster arm ut till handen, svårbedömt om neuropatisk smärta föreligger. 
Statusfynd enligt intyg talar mot neuropatisk komponent. Sömnstörning 
pga hög smärtintensitet. Nedsatt grov kraft i armar bedöms bero på hög 
smärtintensitet. I validerade formulär skattar patienten högt på 
delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara 
dagliga aktiviteter. Stora svårigheter att klara dagliga aktiviteter.  

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 12 %.
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Fall 8 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Smärta i nacke, utstrålning mot axlar, skuldror och bröstrygg. 
Spänningshuvudvärk. Smärtan skattas som sämst 100/100 på VAS 
skalan och som lindrigast 60/100. Domningskänsla i en hand/arm. 
Daglig yrsel och illamående. Ljud och ljuskänslig. Sömnsvårigheter. 
I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar 
nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 12 %.

Fall 9 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Ständig molande värk med tyngdkänsla i höger nack-skulder 
och axelparti. Dagliga bekymmer med yrsel och ostadighetskänsla. 
Svaghet och domningar i höger arm, betydande rotationsinskränkning 
i nacken. Ofta huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsproblem. 
I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar 
nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter.
Sömnsvårigheter. Tinnitus.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 15 %.
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Fall 10 
Aktuell skada: 
Trafikolycka

Medicinsk diagnos: 
Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador: 
Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå: 
Uttalad inskränkt rörlighet i halsryggen. Huggande, molande smärta till 
höger i halsryggen strålande upp mot bakhuvudet. Ofta huvudvärk med 
smärtutstrålning från nacken. Ständig yrsel och ostadighet. Ljuskänslig. 
Kognitiv påverkan med försämrad minnesfunktion. Klumpkänsla i halsen. 
Tinnitus. Svaghet i höger arm med bortfall av bicepsreflex. Sömnstörande 
värk, har behandlats på smärtkliniken utan någon förbättring. Stresskänslig.

Bedömning: 
Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 18 %.
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