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1. Resumé 
 

BAGGRUND 

Lænderygsmerter er en stor økonomisk og menneskelig udfordring i samfundet. Refere-

ret smerte fra den thoracolumbale overgang til bl.a. lænderegionen er en subgruppe, 

som kræver mere opmærksomhed fra behandlerne. Symptomkomplekset er velbeskrevet  

og behandlingen i form af mobilisering synes at give gode resultater. 

 

FORMÅL  

Formålet med denne Case Rapport er at beskrive og diskutere et behandlingsforløb for 

en patient med refererede smerter, som er udløst fra den thoracolumbale overgang  med  

hovedvægt på mobilisering af columnas led i dette område.     

  

MATERIALE OG METODER  

Patienten er en 67 årig kvinde med 10 år gamle smerter nederst i hø. side af abdomen, 

mangeårige smerter over lænd og 2 måneder gamle smerter i højre lyske og inderside af 

lår. Der blev undersøgt efter Muskuloskeletal fysioterapi konceptet, specielt med passi-

ve accessoriske og fysiologiske bevægelser. Behandlingen var mobilisering med samme 

type bevægelser, suppleret med neurodynamisk træning af området og udspænding af 

M. Psoas Major. Effektmål: Numeric Rating Scale, Patient Specific Funktion Scale, 

Roland Morris og selvraportering i % af smerte i forhold til smerte ved start af behand-

lingsforløbet. 

 

RESULTATER      

Pt. blev diagnostiseret med en mekanisk dysfunktion i thoracolumbale overgang øvre 

lumbalcolumna med deraf følgende refereret smerte til hø. side af lænd, øvre hø. glutea-

lområde, nedre del af abdomen , hø. lyske og inderside af lår. Endvidere nedsat kraft i 

hø. M. Psoas Major og let forkortelse her. Patienten fik i alt 6 konsultationer gennem en 

5 ugers periode med behandling med passive fysiologisk og accessoriske bevægelser til 

den thoracolumbale overgang/øvre lumbalcolumna suppleret med neuromuskolær træ-

ning og udspænding af M. Psoas Major. Der var ingen symptomer ved forløbets afslut-
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ning og patienten var i fuld aktivitet og deltog i alle, for hende normale sociale aktivite-

ter. 

 

DISKUSSION  

I denne case blev patienten diagnostiseret som en patient med mekanisk dysfunktion i 

den thoracolumbale overgang og behandlet med ledmobilisering til området med et godt 

resultat. 2 andre case rapporter har ligeledes vist at patienten har opnået en lindring af 

symptomerne ved anvendelse af lignende behandling til samme område. En identifica-

tion af denne subgruppe og en større opmærksomhed på området fra behandlerne, vil 

sandsynligvis betyde bedre resultater af behandling af lænderygpatienter. Der kræves 

undersøgelser, som bekræfter omfanget af dette problem og effekten af behandlingen. 

Centrale nøgleord: Refereret smerter, thoracolumbale overgang, ledmobilisering, lænde-

smerter, mekanisk dysfunktion. 

 
2. Baggrund 
Manglende klassificering og dermed problemer med at behandle lænderygpatienter ef-

fektivt, afstedkommer betydelige økonomiske omkostninger i forbindelse med sygefra-

vær fra arbejdsmarkedet, for ikke at tale om de menneskelige omkostninger og de resur-

ser der anvendes i sundhedsvæsenet. 

1 ud af 5 voksne til enhver tid vil angive, at de har lændesmerter. Hvis der spørges til 

lændesmerter indenfor den sidste måned vil 40%  svare positivt. En stor del oplever 

tilbagevendende tilfælde og nogle har problemer over mange år. Der angives mange, 

både psykiske, sociale og fysiske grunde til opståen og vedligeholdelse af lændesmerter 

(f.eks.: tunge løft, fedme, rygning, depression og tilfredshed med job). En høj grad af 

funktionelle problemer og udstråling til benene tyder på en dårlig prognose (K.M. Dunn 

og P.R. Croft 2004). 6o – 65% af den voksne danske befolkning forventes på et eller 

andet tidspunkt at få ondt i ryggen, og 15% angiver at have rygsmerter på det tidspunkt 

de bliver spurgt (SUSY 2005). Der er en stigning af tilfælde fra 16 til 67 år, hvorefter 

der er et fald, specielt for mænd p.g.a. en del osteoporose hos kvinderne (Maniche m.fl.  

1999).  I mange undersøgelser taler man om uspecifik lænderygbesvær. For det skal 

være muligt at behandle lænderygbesvær effektivt er nødvendigt at opdele patienterne i 

subgrupper i forbindelse med den kliniske undersøgelse. Det muskoloskeletale problem 
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der beskrives i denne Case Rapport defineres som refereret smerte, som er udløst fra 

den Thoracolumbale overgang (TLO), primært til lænden. Maigne  beskriver at proble-

met udgør 30% af tilfælde med Low Back Pain (LBP) i hans patientmateriale, som ikke 

er nærmere beskrevet (Maigne 1998). Endvidere at det ses hos patienter over 50 år og 

ofte i forbindelse med degenerative forandringer lavt lumbalt, som klinikeren ofte foku-

serer på (Maigne 1998).  

Dysfunktion i columna afstedkommer ofte refererede smerter (G. Grieve 1994). Refere-

ret smerte opstår  fordi forskellige påvirkede strukturer (Led, ledbånd, discus, viscera 

etc.), via afgivelse af neuropeptider fra nerveender i forbindelse med disse strukturer, 

skabes en sensitivering af neuroner i de bagre horn. Via denne proces kan der opstå  

muskulær hyperalgesi og refereret smerte  i områder som innerveres fra det pågældende 

segment(er). Således kan en påvirkning af f.eks. led, discus, ligamenter og/eller ledkap-

sel i et eller flere segmenter i columna udløse refereret smerte (T. Graven Nielsen og L. 

Arendt-Nielsen 2002). Smerten opstår f.eks. når nociceptorerne i leddene påvirkes, som 

følge af en mekanisk dysfunktion.  Neuronerne i medulla modtager afferente fibre fra 

flere strukturer indenfor samme embryologiske niveau. F.eks. afferente fibre fra led i 

TLO og fra huden over lænden. Populært sagt kan hjernen ikke konstatere, hvorfra 

smerten udløses. Ved embryologi forstås, den vækst og række af ændringer (forvandlin-

ger), et befrugtede æg skal igennnem, før alle grundelementerne til de forskellige vævs-

typer, et nyt individ består af, er til stede ( Skjærbæk I. 2000). Her kan sammenlignes 

med neurogen smerte, som skyldes en mere direkte påvirkning af nerven. 

 Maigne (1998) beskriver positiv hudrulletest, et ømt punkt på Crista Iliaca 7-8 cm fra 

kroppens midtlinie og positive triggerpunter i de muskler der inerveres fra TLO sam-

men med den refererede smerte. 

De biomekaniske forhold i TLO er specielle. Området er en overgang fra lumblcolum-

na, hvor der ikke er nogen rotation til thoracalcolumna, som har en rotationsfuktion 

(Maigne 1998). 

I thoracalcolumna står facetledene med en vinkel på 60 grader i forhold til horisontal-

planet, hvor denne vinkel lumbalt er 90 grader. Dette betyder at forskelligrettede kræfter 

mødes her og giver anledning til dysfunktion. Denne kollision af kræfter bekræftes af at 

der ved traumer ofte forekommer fraktur i TLO (Maigne 1998). 

Det vil derfor være hensigtsmæssigt at undersøge om hyper – eller hypomobilitet i om-

rådet er medvirkende til symptomernes opståen og vedligeholdelse. Der kan f.eks. være 



tale om hypomobilitet i et eller flere segmenter og kompenserende hypermobilitet i an-

dre segmenter. I tilfælde af hypomobilitet vil det være hensigtssmæssigt at mobilisere 

og i tilfælde af hypermobilitet vil det være hensigtsmæssigt at stabilisere v.h.a. træning 

af den stabiliserende muskulatur og dens aktivering. 

R. Maigne (1998) beskriver endvidere, ud fra empiriske iagtagelser, at der normalt ikke 

forekommer lokal smerte i TLO, men kun refereret smerte fra området. Hyppigst til 

nedre lumbalcolumna, som minder om kendte smerter fra lumbosacralovergangen eller 

SacroIliaca-leddene. Også smerter i  nedre del af abdomen, som minder om dybe organ-

smerter er almindeligt. Endvidere  kan der en sjælden gang forekomme smerte på yder-

side af hofte, som minder om en trochanterbursit.  Der findes normalt ikke degenerative 

forandringer i TLO ved billeddiagnostik. Syndromet kan diagnostiseres ved klinisk un-

dersøgelse, som vil afsløre irritation af segmentet(erne) i området. Iflg. G.P.Grieve 

(2004) kan der ofte være tale om flere på hinanden følgende segmenter (op til 5). Dette 

kan, sammen med individuelle variationer af nerveudbredningen, være forklaringen på, 

at den referede smerte ikke begrænses til et enkelt dermatom. Ovennævnte indikerer, at 

det ofte vil være relevant at undersøge om det er TLO, der udløser symptomer i de 

nævnte områder. 

 

Figure 1: 
A) Distribution af spinal nerverne T12 and L1 
1. Anteriore gren. 
2. Posteriore gren. 
3. Perforerende laterale  kutane gren. 
B) Refereret smerte fra TLO er følt i den cutane distribution af disse nerver; huden og det subcu-
tane væv er området med reflektorisk hudiritation.  Imidlertid er smerten følt  som dyb smerte, 
1. Lændesmerter (posterior gren) 
2. Pseudoviscerale smerte og lyskesmerter (anterior gren) 
3. Pseudotrochantær smerte (lateral perforerende gren) 
Ofte er grunden minimal TLO dysfunktion. 
(Maigne 1998) 
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Da der kan være mange andre årsager til smerte i disse områder, vil være nødvendigt at 

udelukke flere diffrentialdiagnoser (Lumbo/sacral columna og hofteled) v.h.a. scree-

ning. Endvidere at undersøge for neurodynamik v.h.a. f.eks. SLUMP test, som beskri-

ves under undersøgelse i denne rapport. 

De undersøgelses- og behandlingsprocedurer, der beskrives i denne Case Report tager 

udgangspunkt i Muskoloskeletal Fysioterapi (MF) konceptet, som er en syntese af for-

skellige undersøgelses og behandlingskoncepter indenfor det muskuloskeletale område. 

Der fokuseres primært på Maitland Conceptet, som har vist sig effektiv til bl.a. dette 

område i columna (Maitland 2005). Under anamnese vurderes patientens initiale symp-

tombillede v.h.a. forskellige målemetoder, som beskrives i afnittet;  Målemetoder. Un-

der undersøgelsen og i det senere forløb vurderes patientens reaktioner på forskellige 

stimuli (aktive bevægelser, passive fysiologiske- og assesoriske bevægelser m.fl.). End-

videre vurderes om der er tale om kroniske symptomer og om patienten er SIN-patient. 

En SIN-patient kendetegnes ved at have høj smerteintensitet, at patienten stopper den 

aktivitet, som udløser den. Smerten skal være irritabel, hvilket vil sige at den let udløses 

og tager forholdsvis lang tid om at falde til ro. Endvidere at patientens fysiske eller psy-

kiske ressourcer er af en sådan art, at der skal udvises forsigtighed (nature). 

Ved de efterfølgende konsultationer angives den mindste smerte og den værste smerte 

for hvert smerteniveau siden sidste konsultation. Endvidere vurderes patientens funkti-

onsniveau og deltagelse i normale aktiviteter. Udvalgte undersøgelsesfund genvurderes 

under hver konsultation. 

Det er vigtigt, i forbindelse med palpationsundersøgelse, at kunne stadfæste og dermed 

være i stand til at behandle det rette segment med mekanisk dysfunktion i columna, 

samt at kunne vurdere stivhed og smerte i columna. Dertil anvendes Maitland Concep-

tets Passive Accessoric Intervertebral Movements (PAIVMs) og Passive Physiological 

Intervertebral Movements (PPIVMs). Formålet er at reproducere de kendte symptomer  

og dermed finde de segmenter, som symptomerne formentlig udløses fra. PAIVM er 

acesoriske bevægelser, hvilket vil sige at det er bevægelser, som patienten ikke selv er i 

stand til at udføre, men som udføres af terapeuten v.h.a. tryk, således at leddet påvirkes i 

forskellige retninger. PPIVM er mobilisering af et led, udført af terapeuten i bevægelser, 

som patienten selv er i stand til at udføre.  D.R.Philips et all (1996) udførte et validitets-

studie af manuel segmentundersøgelse af lumbalcolumna ud fra disse teknikker, sam-

menlignet med røntgenvejledte diagnostiske facetleds- eller nerveblokader som “Golden 
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standard”. Her kunne en uddannnet manuel/muskuloskeletal terapeut (MF`er) i signifi-

kant grad reproducere de symptomatiske facetled på korrekt niveau hos patienter med 

LBP, sammenlignet med anestetiske blokader (Undersøgelsen viste en sensitivitet på 

94,12% og en specificitet på 100%). 

Det formodes at der har udviklet sig en mekanisk dysfunktion i segmenter i området 

med deraf følgende påvirkning af bløddele, hvis mekanoreceptorer udløser refereret 

smerte. 

Behandlingen går ud på at normalisere ledfunktionen i de dysfungerende segmenter og 

modulere smerten udløst herfra. Det tilstræbes v.h.a. nedenstående teknikker at åbne op 

for segmenterne i den smertefulde side og dermed aflaste de smertegivende strukturer 

og som følge heraf normalisere funktionen. 

De behandlingsmetoder der anvendes i dette patienforløb er transversel og Posterior 

Anterior (PA) påvirkning af TLO/øvre lumbalcolumna (PAIVM). Endvidere anvendes 

mobilisering i rotation (PPIVM) (se figur 3). Det har ikke været muligt at finde under-

søgelser der beskriver validitet og reabilitet for disse behandlingsmetoder. I Maitlands 

Vertebral Manipulation (Maitland 2005) beskrives disse teknikker, som værende effek-

tive i bl.a. denne region, hvorfor de vurderes som et minimum, at have konsensusvalidi-

tet. Koes B.W.  m.fl. (1996) har foretaget et review af randomiserede klinisk kontrolerede un-

dersøgelser (RCT). De konkluderer at effekten af manipulation til akutte og kroniske lænderyg-

patienter ikke er blevet dokumenteret ved disse undersøgelser. Der ser dog ud til at være en 

indikationer, som viser at manipulation er effektiv til subgrupper med lænderygsmertersmerter. 

Bronfort G. m.fl.(2003) har ligeledes foretaget et review af RCT `er, som undersøger effekten 

mobilisering og mobilisering til lumbal- og cervicalcolumna. Denne datasyntese anbefaler at 

mobilisering og manipulation vekslende kan anvendes til både cervicale og lumbale smerter. 

Der har været få højkvalitets undersøgelser, som har skelnet imellem akutte og kroniske patien-

ter og de fleste med kort tids opfølgning. De anbefaler bl.a. at fremtidige undersøgelser skal 

undersøge veldefinerede subgrupper af patienter, specielt akutte patienter. Endvidere at se på 

antal behandlinger og om omkostninger står mål med indsatsen (Bronfort G. m.fl. 2003). 

Der er fundet 2 case rapporter som omhandler TLO ved at søge på Pub Med med søge-

ordene: ”Thorecolumbar Junktion and Case Report”. D. Sebastian (2006) har beskrevet 

et patientforløb med en 46 årig kvinde, med smerter i lumbalcolumna og hø. balde 

igennem 6 uger. Der blev fundet dysfunktion i TLO, og sv.t. L5. Endvidere irritation 

ved hudrulletest i glutealområdet. og nedsat kraft I M. Gluteus Medius. Aktive trigger-

punkter i samme muskel og i M. Tensor Facie Lata. Pt. blev behandlet med ledmobilise-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Koes%20BW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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ring og manipulation til TLO og bløddelsbehandling til spændt muskulatur med god 

effekt. K.L.Doubleday (2003) har beskrevet et patientforløb med en 36-årig politimand 

med lave lændesmerter igennem 5 år og smerter i lysken igennem 2 år. Den sidste må-

ned smerter i hø. balde, hø. testikkel og parestesier i hø. ben. Der blev fundet en mindre 

central discusprotrusion i segmentet TH12-L1. Pt. blev behandlet med ledmobilisering 

her og symptomerne aftog 

 

3. Formål 
Formålet med denne Case Rapport er at beskrive og diskutere et behandlingsforløb  for 

en patient med refererede smerter, som er udløst fra den thoracolumbale overgang, med 

hovedvægt  på mobilisering af columnas led i dette område. 

 
4. Materiale og metoder 
 
Design  
Prospektiv Case Rapport. 

 

Målemetoder  

Patienten undersøges og behandles efter MF konceptet. Der anvendes stjernetegn(*), 

som dels angiver funktioner, der for patienten er specielt problematiske og som kan 

bruges til at evaluere igennem forløbet (patientstjernetegn) og dels undersøgelsesfund 

som ligeledes evalueres igennem forløber (terapeutstjernetegn). 

I denne Case Rapport er det forsøgt at vurdere patienten på kropsniveau, i dette tilfælde 

smerte. Endvidere via Roland Morris at vurdere på aktivitetsniveau og deltagerniveau. 

Patient Specifik Rating Scale er anvendt for at illustrere patientens udvikling på tre 

funktioner, som var angivet af patienten problematiske fra forløbets start. 

For at måle dokumentere ændringer hos patienten anvendes måleredskaberne: Numeric 

Rating Scale (NRS), som vurderer udviklingen i patientens smerter med et tal på en 

skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerte og 10 den værst tænkelige smerte. Roland Mor-

ris vurdere udviklingen i funktionsniveau og patientdeltagelse, ud fra et skema med 23 

spørgsmål.  Patient  Specific Funktion Scale (PSFS) vurderer udviklingen i 3 af patien-
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ten valgte funktioner, som er specielt symptomgivende. Her anvendes en skala fra 0 til 

10, hvor 0 er en tilstand, hvor patienten er ude af stand til at udføre aktiviteten og 10 er 

en tilstand hvor patienten er i stand til at udføre aktiviteten, som før problemet opstod. 

NRS er valideret af J.A. Paice m.fl. (1997) i forbindelse med cancerpatienter. Roland 

Moris er valideret i en dansk udgave af H.B. Albert (2003) og PSFS af Donelly m.fl. 

(2002).  

Selvrapportering i % af udgangspunkt i forbindelse med terapeuttest. Her tages ud-

gangspunkt i symptomerne ved første test (100%). 

Klinisk ræsonnering er skrevet med kursiv. 

Anvendte symboler er forklares første gang og er samlet i bilag 1. 

 

Patienten 
Patienten blev inkluderet i Case Rapporten ved at være den første patient efter d. 26. 

November 2008, der opfyldte følgende inklusionskriterier:  

1. Smerter over lænd, øvre glut. og evt. nedre abdomen. 

2. Ingen smerter i UE. 

3. Ingen alvorlige sygdomme (cancer, systemiske ledlidelser etc.) 

Det viste sig senere at den inkluderede patient ind imellem havde smerter medialt på 

femur. Det blev vurderet, at hun trods det kunne tjene opgavens formål, da hun havde de 

øvrige symptomer, som ligger i inklusionskreterierne. Under første konsultation blev 

patienten spurgt om var indforstået med at indgå som patient i en case rapport og ind-

formeret om, hvad det indebar. Patienten indvilligede i at deltage og underskrev skrift-

ligt samtygge (bilag 2). 

 

 
Prækliniske data 
Patienten er en 67 årig  pensioneret kvinde, tidligere hjemmehjælper 

Patienten klager over smerter i lænderyggen. Ingen udstråling. Laseque negativ. Ingen 

føleforstyrelser. Har haft lignenede smerter flere gange i årenes løb. Har haft tungt ar-

bejde som hjemmehjælper i mange år.  
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Klinisk ræsonnering efter gennemgang af prækliniske data 
Der kan være degenerative forandringer og måske et kronisk islæt, da der har været 

symptomer igennem flere år og pt. har haft tungt arbejde. Symptomerne kan stamme fra 

TLO, Lumbo/sakral eller hofteled. Der er ikke umiddelbarre tegn på neurogen påvirk-

ning. Symptomer fra bækkenled udelukkes indtil videre, da sandsynligheden for denne 

lidelse er lille i denne aldersgruppe p.g.a. minimal bevægelighed i leddene. 

 

1. Konsultation 

Der udleveres Roland Morris undersøgelsesskema (bilag 3), hvorpå pt. scorer 7 point ud 

af 23.  Dette vil sige at der d.d. er 7 af de 23 almindelige daglige funktioner, der er 

spurgt til i skemaet, som er blevet mere vanskelige for patienten p.g.a. den aktuelle li-

delse (se bilag 4) 

 

Anamnese 

Social status og begrænsninger     

Pt. blev enke for ca. 1 år siden da hendes mand døde efter kræftsygdom. Pt. har voksne 

børn og børnebørn. Bor i eget hus med have som hun nyder at passe. Endvidere bruger 

hun meget af sin tid på at forarbejde madvarer ved køkkenbordet til familie, venner og 

bekendte. Der har været problemer med at stå længere tid med dette arbejde. Endvidere 

vågner hun om natten ved vending i seng. Pt. kører i egen bil, som hun har lidt proble-

mer med at komme ud og ind af p.g.a. smerter. Pt. lader sig ikke væsentlig begrænse af 

smerterne. Pt. ønsker at blive fri for de kraftige smerter og forventer ikke at blive helt 

smertefri. 

 

Symptomer og opståen 

Symptomer er indtegnet på kropsskema fig. 2. 123 refererer til sympromområdere  

på kropsskema. 2 startede for ca. 10 år siden, da pt. arbejdede som hjemmehjælper. 1  

og 3 er kommet til indenfor de sidste 2 måneder. Dog har 1 været der lidt ind imel-

lem igennem årene. Smerterne er intermitterende og har været specielt slemme ca. 3 

dage pr. uge de sidste 2 måneder. Når 1 har været værst har den været 7/10 og 1/10 når 



bedst , målt på Normeric Rating Scale (NRS).  2 har været 8/10 når værst og 2/10 når 

bedst. 3 har været 4/10 når værst i lænd og 0/10 når bedst.  

Når smerterne er værst kan pt. ikke, eller har meget svært ved at løfte hø. ben i siddende 

stilling. Endvidere får hun ind imellem et jag i hø. side af mave/lyske, når hun rejser sig 

fra en stol. Og som tidligere nævnt jag samme sted ved vending i seng. Denne smerte 

aftager straks igen. I disse situationer har hun samme fornemmelse i ryggen som når 

man ”knækker en finger”. 

 

                    

Figur 2  viser patientens smerteområder angivet med tal. 

 

Smertekarakter og sammenhæng 

1 er en dyb jagende smerte, 2 er en dyb smerte og 3 er en overfladisk brændende 

smerte. Der er tydelig sammenhæng imellem 1 og 3, da 3 forekommer når 1 er 

værst. Pt. mener ikke umiddelbart at 2 har noget med de andre to smerteområder at 

gøre. Det er ”noget andet”. 

 

Aktuelt 

Pt. har for få dage siden haft en af perioderne med kraftige smerter. I øjeblikket er smer-

terne på et lavt niveau; 1 2/10, 2 2/10 og 3 0/10.  

12 
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Forværrende faktorer 

*Rejse sig fra stol (RFS): 1 og 3. Pt. får samme fornemmelse i lænden, som når 

”man knækker en finger”. 

Sidde: 2 

*Stå foroverbøjet (SFB): 1 

*Vende sig i seng (VIS): 1 

*Se Patient Specifik Funktionel Status (PSFS) bilag 4 for vurdering af  tre af disse funk-

tioner: 

RFS: 3          VIS: 2       SFB: 3 

 

 Lettende faktorer 

Symptomerne letter lidt når pt. er i bevægelse. Ellers er det kun smertestillende, som 

giver lindring. Når pt. arbejder i foroverbøjet stilling i forbindelse med havearbejde, 

hjælper det at støtte ve. albue på ve. knæ. 

 

Døgnrytme 

Vågner om natten ved vending i seng.  

Ellers ingen døgnrytme. 

 

Generelt helbred og røde flag 

Pt. fejler ellers ikke noget, har god appetit, har ikke tabt i vægt, har ikke konstante smer-

ter om natten og er ikke familiært disponeret for specielle sygdomme. Der er ingen 

gangforstyrelser og ingen klager over parestesier i fødder. Pt. er meget palpationsøm i 

hø. side, nederst i abdomen og er henvist til gynækolog for at blive udredt. Endvidere er 

alderen; 67 år et rødt flag i sig selv.  
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Medicin 

Når symptomerne er værst tager pt. 3x 2 panodil og 2 ipren daglig og ellers 1x af sam-

me til natten. 

 

Traumer 

Pt. er faldet på isen som barn og har slået halebenet. Disse smerter blussede op, da hun 

var 18 år.  

 

Øvrigt 

Ingen operationer, ingen tidligere undersøgelser/behandling, ingen vandladningsforsty-

relser og ingen parestesier. Ingen gangforstyrelser. Ingen bugpresse eller hoste/nyse 

agravasion. 

Pt. føler sig rask fraset det aktuelle problem. Pt. har vænnet sig til smerter i abdomen og 

i nogen grad over lænd gennem de sidste 10 år. Nu er disse smerter blevet kraftigere og 

smerterne i lyske og på inderside af lår er kommet til. Derfor har pt. søgt læge for at få 

toppen taget af disse smerter. Pt. er indstillet på, at smerterne ikke kan fjernes helt, men 

vil gerne undgå de kraftige smerteperioder, som hun har oplevet indenfor de sidste 2 

måneder. 

 

Klinisk ræsonnering efter anamnese 
Der findes røde flag i form af tydelig palpationsømhed i hø. side af abdomen, som er på 

vej til at blive undersøgt. Pt. har netop mistet sin mand efter kræftsygdom og hun kan 

være bekymret for smerterne i maven i denne forbindelse. Det tyder på en mekanisk 

udløst smerte, da tilstanden påvirkes af stillinger og bevægelser. Det skal afklares om 

der er refereret smerte udløst fra TLO, lumbosacralt, hofte eller i bækken. Der kan være 

neurogen påvirkning fra nedre del af columna (TLO eller Lumbosacral -overgangen). 

Da der vurderes at være tale om en kronisk patient, som er længe om at reagere på in-

terventionernevurderes patientens smerteniveau ikke efter hver enkelt intervension, men 

efter undersøgelse, samt inden og efter hver behandling. 

 

 



15 

Hypoteser 
1. Dysfungerende facetled/discus  i hø. side øverst lumbal med refereret smerte til 

lavt lumbalt, abdomen og lyske/mediale femur. 
2. Hofteledsarthrose i hø. side. 
3. Lav lumbal degeneration af facetled og/eller discus 

4. Høj lumbal prolaps evt. med neurogen påvirkning. 

 
 

Plan for undersøgelse 
Det tyder  ikke på at pt. aktuelt er  SIN patient, hvorfor det ikke påtænkes at være speci-

el forsigtig. Smerteintensiteten er lav (2/10) og hun stopper ikke aktiviteter p.g.a. smer-

te. Iritabiliteten skal dog vurderes nærmere.  

Undersøgelse af 

- Hofteled 

- Nedre lumbalcol. 

- Øvre lumbalcol./TLO 

- Neurologisk undersøgelse af UE 

 
Pt. informeres om hypoteser og plan for undersøgelse. 

Undersøgelsens formål er at finde frem til de bevægelser og strukturer der udløser pati-

entens symptomer.. 

 

Undersøgelse 
PP: 1 2/10, 2 2/10 og 3 0/10 

Stående lumbal  

Ved inspektion ses der udrettet lændelordose lumbalt og sparsom muskelfylde paraver-

tebralt her. Ingen diviation i sagitalplanet. 

Fleksion og lateral fleksion med overpres grad III++ udløser 1 og 2. Mest lateral 

fleksion til hø. 

Ingen smerte ved ekstension. 

Gentagne bevægelser i fleksion giver ”tænd/sluk” 1 i yderstilling. 
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Kombineret bevægelse i ekstension/lateralfleksion/rotation til samme side giver smerter 

i TLO. Mest ve. 

Der ses generelt nedsat bevægelse i lumbalcolumna og der kompenseres med øget be-

vægelse i TLO. 

Trendelenburgs prøve er negativ. 

Pt. kan gå ned i hugsiddende stilling uden problemer (hofte) 

 

Siddende lumbal og TLO 

Rotation  med overpres til begge sider udløser 1* Rotationen sker ved at lægge over 

pres på skuldre, som udløser rotation i både thoracal- og lumbalcolumna. 

Øvrige bevægelser med overpres grad III++ (fleksion, ekstension og lateral fleksion) 

giver ingen smerte. 

SLUMP:  Patienten anbringes på kanten af briksen. Hun bedes om at falde sammen i 

ryggen og rette hovedet op. Der gives overpres på fleksion i columna. Knæene strækkes 

en efter en. Ved hver benstrækning bliver patienten bedt om at bøje i nakken og derefter 

bøjes bagover. Ligeledes bøjes og strækkes fodleddet i denne stilling.  

Det noteres om de kendte symptomer fremprovokeres i forbindelse med de forskellige 

bevægelser. Pt. angiver let stramning bag knæet og ellers ingenting.  

 

Rygliggende 
Neurologisk undersøgelse viser nedsat kraft i hoftefleksion i hø. side (Grad 4) * ellers 
intet abnormt (i.a.). 

Strakt benløft (SLR) i hø.side udløser ved 80 grader let 2 og 3. 

Screening af hofteled giver ingen mistanke om hofteartrose. 

 

 

Sideliggende  
Neurodynamisk undersøgelse med udgangspunkt i N. Femoralis i form af Passiv Knæ 

Fleksion (PKF) udløser 2 og 3 i hø. side i let grad. Der er ingen ændring ved aktiv 

nakkefleksion eller – ekstension. 
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Passive Physiological InterVertebrale Movements (PPIVM) lumbalt udløser 1 og 3 

ved lateral fleksion til ve. Ganske let smerte lokalt i lumbalcolumna ved samme bevæ-

gelse til hø (se fig. 3, længst til hø). 

 

Fremliggende 

Hudrulletest er positiv i hø. side af TLO. Positivt ”tender point” (Maigne 1997) på hø. 

Crista Iliaca ca. 7 cm. fra columnas midtlinie. Aktivt triggerpunkt i hø. Gluteus Maxi-

mus udløser lokal smerte. 

Passive Asecoric Intervertebral Movements (PAIVM) giver lokal smerte ved  Posterior 

Anterior (PA) bevægelser og unilateral PA i hø. side( k) af L1, L2, L3 og L4. Ved k  

trykkes anteriort posteriort umiddelbat lateralt for processus spinosi. k  L2 og L3 ud-

løser 2. Der påvirkes med grad IV—, hvilket svarer til en lille bevægelse, som netop 

går ind i modstanden. Der mærkes stivhed i segmenterne lumbalt og lidt mere bevægel-

se i TLO (se figur 3). Formålet med dette er at identificere de symptomgivende segmen-

ter og vurdere bevægelse i segmenterne). 

 

Klinisk ræsonnering efter undersøgelse 
De ovennævnte symptomer tyder på mekanisk dysfunktion i TLO/øvre lumb. Med refere-

ret smerte til nedre lumbalcolumna/øvre glut., abdomen og lyske. Der er ”tender po-

ints” på crista eliaca og i glut. Sammen med positiv hudrulletest i hø. øvre glut. Der kan 

være tale om neurogen påvirkning af L2- L3, da der er nedsat kraft i hø. psoas og udst. 

til mediale femur ind imellem. Der er palpationsømhed af de øvre lumbale segmenter og 

den nedre abdominale smerte kan provokeres fra L2 – L3 (unilat. PA hø.) 

Der er tegn på hypomobilitet i lumbalcolumna og hypermobilitet i TLO. 

Mistanke om nedsat kraft i hø. sides hoftefleksorer bekræftes ved test. Overpres ved 

rotation i siddende(*) giver  sammen med ve. lateral flekions i forbindelse med sidelig-

gende PPIVM  smerte og bekræfter at der kan udløses kendt smerte fra lumbale seg-

menter . Smerte ved SLR og PKF) kan tilskrives medbevægelse i lumbalcolumna, da det 

ikke er sansynligt, at der er tale om neurogen herkomst, da cerv-. fleksion. og ekstensi-

on i forbindelse hermed ikke påvirker smerten.  

Gentagne fleksioner i stående giver gentagne smerte i yderstilling, som ikke bygger op 

giver ikke mistanke om posterior discusprotrusion. Positiv hudrulletest i øvre hø. glut 
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og tenderpoint på Crista Iliaca bekræfter hypotesen om dysfunktion i TLO. Det kan nu 

overvejes hvilke strukturer her der udløser symptomerne. Det vil være naturligt at en 

kvinde, som har arbejdet mange år i hjemmeplejen på et tidspunkt, hvor der kun var få 

tilgængelige hjælpemidler, har degenerative forandringer i lænden. Sådanne forandrin-

ger ville kunne udløse aktuelle symptomer. Der er mest der tyder på at symptomerne 

stammer fra TLO og øvre lumbale segmenter. Som tidligere nævnt iflg. Grieve (1994) 

kan symptomerne stamme fra flere segmenter. 

Den specielle stilling som pt. indtager i forbindelse med havearbejde er interessant – 

den åbner facetterne i hø. side og den stabiliserer samtidig columna. Altså noget dege-

nerativt som klemmer og evt. noget instabilt.  

Pt. vurderes ikke aktuelt at være specielt smertepræget og irritabel og der er ikke noget 

der tyder på røde flag, fraset betydelig ømhed i hø. nedre abdomen, ud over alderen da 

pt. angiver i øvrigt at være sund og rask. 

Pt. er ikke tilbøjelig til at tro at smerten i abdomen udløses fra ryggen, da den har været 

der de sidste ca. 10 år. Hun mener det er ”noget dybere inde”. Pt. lader sig ikke be-

grænse af smerterne, men fortsætter med at stå længere tid ved køkkenbordet med hus-

lige sysler. I første omgang anbefales der ikke begrænsninger på patientens aktiviteter 

her. 

Prognosen er god, hvis alvorligere lidelse kan afkræftes ved gynækologisk undersøgel-

se.  Neurologisk undersøgelse viser ikke tegn på neurogen påvirkning, fraset nedsat 

kraft i hø. hoftefleksorer.  Der er gode chancer for at mobilisere en mekanisk dysfunkti-

on, således at pt. undgår de kraftige smerteanfald. Det vil nok ikke være muligt at gøre 

pt. helt smertefri. 

 

Behandlingsplan 
 Planen er v.h.a. acessoriske bevægelser i form af transversel mobiliseirng fra ve. mod 

hø.(p),  PA (a) og rotationsmobilisering i rygliggende til venstre (t), at åbne og afla-

ste de smertegivende segmenter i øverst lumbalt i hø. side.  

 

PP: 1 2/10 2 2/10 3 0/10 
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Behandling 
Som det sidste under 1. konsultation gives udelukkende unilateral PA i hø. side øverst 

lumbalt (k). 25 ocilationer til L1, L2, L3 og L4 med en kraft, som netop når ind i 

modstanden (R1) og smerten (P) og en lille amplitude. (IV--) Dette for at kunne vurdere 

iritabiliteten. Påvirkning af L2 og L3 udløser let smerte sv.t 2.  Den egentlige behand-

ling udsættes til 2. konsultation. 

PP:  1 uændret  - 2: ømt – føler sig stiv over bækken/hofte. 

Klinisk ræsonnering efter behandling 

Tilstanden er ikke speciel irritabel da behandlingen ikke umiddelbart udløser tydelig 

smerte. Der ser ud til at være basis for at give en lidt mere intensiv behandling med lidt 

mere intensive teknikker, som løsner op i smertefuld side. 

 

2. konsultation 

Der har ikke været nogen voldsom anfald af smerte siden sidst. Der har været lidt smer-

te ; 1 værst: 4-5/10 resten af dagen efter sidste konsultation og i forbindelse med ar-

bejde i let foroverbøjet stilling. Bedst 1/10. 2 værst resten af dg. efter sidste kons. 4/10 

og bedst 2/10. 3 0/10.  

*Der har ikke været de store problemer i forbindelse med rejsning fra stol, vending i 

seng og ved stående foroverbøjet (se PSFS bilag 4): 

RFS: 4        VIS: 6       SFB: 6 

* Rotation af TLO i siddende med overpres udløser smerte til begge sider, som ved 1. 

konsultation. 

* Muskelkraften i hø. sides  hoftebøjere er uændret fra sidst. 

 

PP: 1=2/10, 2=2/10 og 3=0/10. 

 

Behandling 

Der behandles med 25x a og 25xp. på L1,L2,L3 og L4 med grad IV, som er en lille 

bevægelse 50 % ind i modstandszonen fra modstanden starter og til bevægelsens slut-

punkt(EOR) . Herefter 25x t ( IV). Pt. angiver lokal smerte og smerte til hø. side af 



abdomen ved påvirkning af L2 og L3. Endvidere angives lokal smerte under behandlin-

gen.  Pt. informeres om sammenhængen imellem dysfunktion i øverste del af lænden og 

de refererede smerter. 

*Rotation af TLO i siddende med overpres udløser 50 % af smerte før behandling i 

begge sider. 

*Ingen ændring i kraft i hø. sides hoftebøjere 

     

 

Figur 3  viser fra venstre PA (a), transersel mobilisering fra ve. mod hø. (p) og rotaion af 
bækken mod ve. (t).  

 

PP: Ingen ændring fraset let ”brændende fornemmelse” sv.t. 1  

 

Klinisk ræsonnering   

 Det er positivt at den voldsomme smerte, som pt. tidligere har mærket ikke har været til 

stede. Pt. er positiv stemt og er tilbøjelig til at kunne se en sammenhæng i smerteudlø-

sende aktiviteter og smertens udbredning. Dog har pt. ikke ladet sig begrænse i de dag-

lige aktiviteter. Pt. har eksperimenteret med en lidt hårdere madras, hvilket bekræfter at 

der er tænkt over nogle sammenhænge. Pt. angiver at når hun rejser sig fra en stol føles 

det ligesom ”man knækker en finger”. Dette og behovet for at stabilisere ryggen under 

foroverbøjning under havearbejde kan tyde på instabilitet i TLO og/eller lumbalcolum-

na. Endvidere når man ser på de situationer der primært udløser smerten (rejsning fra 

stol, stående foroverbøjet og vending i seng). Det overvejes derfor at instruere pt. i  

stabiliserende øvelser, som kan udføres i udgangsstillinger, som svarer til de nævnte 

situationer. Formålet med at anvende mobiliseringsteknikkerne er, at løsne stive ver-

tebrale segmenter og åbne op i smertefuld side. Endvidere at normalisere ledfunktion 

og dæmpe smerterne. 
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3.  Konsultation 

Pt. angiver at hun for første gang har sovet en hel nat uden at vågne ved smerte i forbin-

delse med vending. Endvidere er hun tilbøjelig til at tro at der er en sammenhæng imel-

lem ryggen og de smerter hun har i maven. Efter sidste konsultation har pt. mærket 

”sviden og brænden”  og ømhed over lænd. 1 har været 4-5/10 når det har været værst 

og 2/10 når det har været bedst:  2 4/10 når værst og 2/10 når bedst. 3 har ikke fore-

kommet siden sidst.. 

* Der er nogen bedring i forbindelse med ellers symptomgivende funktioner (Se PSFS 

bilag 4): 

RFS: 7        VIS: 7       SFB: 5 

*Rotation af TLO i siddende med overpres udløser ca. 25 % af smerte i forh. til 1. kon-

sultation.  

*Let øget kraft i hø. sides hoftebøjere siden sidste konsultation. 

 

PP: 1 2/10  2 2/10 3 0/10 

 

Behandling 

 25x p. på L1,L2,L3,L4 og 25x a på samme vertebrae med lille bevægelse 50% ind i 

modtandszonen  (grad IV) og ind i P. Endvidere 25x t osecilationer i rygliggende (IV), 

som kun giver let smerte. Pt. får forklaret at en af grundene til hendes smertet kan være 

en manglende stabilitet i lænden. Der instrueres i at aktivere M. Transversus abdominis 

og dermed Mm. Multifidi i knæ-fire-ståense stilling (figur 4). Der skelnes imellem loka-

le og globale stabiliserende muskler. De to ovennævnte er de vigtigste  lokale stabilisa-

torer, som sørger for den segmentale stabilitet i lumbalcolumna. De globale sørger for 

generel truncusstabilitet. De lokale stabilisatorer aktiveres normalt inden der foretages 

en bevægelse, således at ryggens led er beskyttet i deres neutralzone. I tilfælde af ryg-

smerter er der tendens til at disse muskler aktiveres senere, hvilket mindsker beskyttel-

sen af leddene. De to muskler aktiveres som en enhed og trænes mest effektivt v.h.a. 

isometriske kontraktioner, som er mest effektive ved 25% af maksimal kontraktion (Ri-

chardson, C. A. & Jull, G.A., 1995). Det forklares at øvelsen senere skal anvendes i 



forbindelse med de bevægelser, som udløser smerten. Pt. er i stand til at aktivere M. 

Transversus Abdominis. 

*Rotation af TLO i siddende med overpres er uændret i forh. til smerte fra før beh. 

PP: Ingen ændring. 

 

                                           

Figur 4 viser udgangsstilling for indøvning af kontraktion af M. Transversus Abdominis og M. Multifidi. 

 

Klinisk ræsonnering efter behandling  

Pt. begynder at kunne se en sammenhæng imellem ryg og hendes symptomer. Der er 

umiddelbart lydhørhed for nødvendighed af at skulle træne de muskler der stabiliserer 

den nederste del af ryggen. Pt. kan udløse smerte ved bevægelse i TLO/lumbalcolumna. 

 

4. Konsultation 

Pt. bemærker at hun har haft tydelig mindre ondt i hø.  side af maven og, at hun er over-

bevist om at der er en sammenhæng med ryggen. Endvidere at smerterne i lysken og 

inderside af lår ofte er kommet når hun er stået ud og ind af bil sammen vending i seng. 

Pt. har de sidste par gange klaget over smerte midtthoracalt, specielt i forbindelse med 

arbejde ved køkkenbord (smerten angives på kropsskema med 4). 1 har siden sidste 

konsultation, når den har været værst, været 3-4/10 og når bedst 2/10.  2 har været 

3/10 når den har været værst og 2/10 når den har været bedst.  Den værste smerte har 

været 4 og 1 i forbindelse med foroverbøjet stilling. Hun er motiveret for at nedsætte 

aktiviteten i foroverbøjet stilling ved køkkenbordet.  Der har ikke været smerte sv.t. 3.  

Pt. bemærker at hun har haft det bedre siden det gav et lille ”knæk” i ryggen i forbindel-

se med rotationbehandlingen under 2. Konsultation.    

22 
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*Se udvikling i symptomgivende funktioner på PSFS (bilag 4). Siden sidst: 

RFS: 9      VIS: 9      SFB: 5 

*Rotation  med overpres af TLO i siddende udløser ca. 10% af smerte ved 1. Kons. 

 

Klinisk ræsonnering   

Pt. er meget motiveret for behandlingen, da hun er i stand til at se en sammenhæng 

imellem behandling og bedring af symptomerne. Det fremgår tydeligt at hun har arbej-

det seriøst med hjemmeøvelserne. Mobilisering i rotation under 2. konsultation har iflg. 

patienten betydet en tydelig forskel i symptomerne. M. Psoas Major findes let spændt 

ved Thomas test. Denne muskel har sit udspring sv.t det dysfungerende område i colum-

na lumbalis og kan derfor være påvirket mekanisk og evt. m.h.t. inervation, da den iner-

veres fra samme område.  Efter forklaring af M. Psoas Majors forløb nævner pt. at det 

måske kan være denne muskel der giver smerterne i maven. Pt. er motiveret for ud-

spændingsøvelser for musklen. 

Det forsøges at palpere M. Psoas Major i hø. side, men det lykkes ikke da der er tydelig 

ømhed i området. Ved Thomas test findes der ikke tydelig forkortning af musklen, men 

pt. angiver let smerte. Pt. instrueres i udspænding af musklen. Det midtthoracale område 

i columna undersøges v.h.a. aktive bevægelser i fleksion, ekstension og lateral fleksion 

med overpres grad III++ og  der angives smerte midtthoracalt ved ekstension. Endvidere 

med PA midtthoracalt, hvor der findes dysfungerende segment.  

 

Klinisk ræsonnering 

Pt. har stået en del i foroverbøjet stilling ved køkkenbordet og dette har sandsynligvis 

givet overbelastning af det midtthoracale område med deraf følgende dysfunktion. 

For at effektivisere behandlingen vurderes det at være grundlag for at øge intensiteten 

af behandlingen ved at øge graden/intensiteten af mobiliseringen, da tilstanden ikke er 

speciel irritabel. Endvidere kan det midtthoracale område mobiliseres med høj intensi-

tet af samme grund. Der anvendes en anden mere generel teknik, da det vurderes at det 

i dette område er muligt at løsne flere på hinanden følgende segmenter med en mobili-

sering. 
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PP: 1 2/10 2 2/10 3 0/10 

 

Behandling 

a og p af L1,L2,L3 og L4 og t,  som under 3. Konsultation, dog 75% ind i mod-

standszonen( IV+).  Mobilisering af columna midtth. sv.t. til  4  b grad IV++, som er 

en lille bevægelse, som går ind til EOR.  Der anvendes en ”Cros-handed springing”, 

hvor armene krydses så ossa pisiformia påvirker begge siders processi transversi (MF-

kompendiet) 

Træning af Transversus Abdominis repeteres og overføres til rejsning fra stol, stående 

med let fleksion og vending i liggende.  

*Rotation med overpres af TLO i siddende er uforandret fra før beh. m.h.t. smerte 

*Muskelkraften i hø. sides hoftebøjere er uforandret fra sidste konsultation. 

PP: Ingen ændring 

 

5. Konsultation 

1: Når værst 2/10 – når bedst 1/10. 

2: Når værst 2/10 – når bedst 0/10. 

3: Når værst 2/10 – når bedst =/10. 

Der er lidt smerte sv.t. 4 efter meget køkkenarbejde. 

M. Psoas Major findes ikke kontrakt ved test. 

Pt. giver udtryk for at tilstanden er bedret forbavsende meget og hun er ikke i tvivl om 

sammenhængen imellem symptomerne og øvre del af lænden. 

Stabilitetsøvelser repeteres i forbindelse med; rejsning fra stol, stående let foroverbøjet 

og i sideliggende. Pt. foreslår, at hun holder 14 dages pause fra behandling p.g.a. ferie.  

*Se udvikling i udvalgte symptomgivende funktioner på PSFS (bilag 4). Siden sidst: 

RFS: 9      VIS: 9       SFB: 8 

 

*Rotation i med overpres udløser ingen smerte i nogle af siderne. 
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*Der er tiltagende muskelkraft i hø. sides hoftebøjere. 

 

PP: 1 1/10 2 0/10 3 0/10 

 

Behandling 

a og p af L1,L2,L3 og L4 og t,  som under 4. Konsultation ( IV+). Der angives no-

gen smerte ved a og p. Midtth. mobilisering b grad IV++ gentages. 

Træning af Transversus Abdominis repeteres.  

*Rotation i TLO med overpres udløser ingen smerte. 

PP: Ingen ændring  

 

Klinisk ræsonnering  

Smerten ligger på et lavt niveau selv om det er ikke er lykkedes patienten at nedsætte 

aktiviteten ved køkkenbordet. Pt. er meget omhyggelig med hjemmeøvelser. Der ser ikke 

ud til at være den store neurogene påvirkning.  

 

6. Konsultation 

Pt. har holdt pause fra behandling i ca. 14 dage. 

Der har ikke været smerte i de tre oprindelige smerteområder siden sidste konsultation. 

Ingen smerte sv.t. 4.   

*Ingen smerte ved siddende rotation med overpres til nogen af siderne.  

*Der er stort set fuld kraft i hoftebøjerne i hø. side, sammenlignet med ve. side.  

Pt. fortæller at hun har konsulteret gynækolog, som ikke finder noget abnormt i underli-

vet.   

Der udleveres Roland Morris skema, hvorpå patienten scorer 0 point ud af 23, Dette 

betyder at der ikke er nogle af de funktioner, der er spurgt til i skemaet, som pt. har pro-

blemer med (Se bilag 3). 

*Der er ingen af de tre funktioner (rejse sig fra stol, vende sig i seng og stå foroverbøjet) 

der giver problemer (Se PSFS, bilag 4). 
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RFS: 10     VIS: 10    SFB: 10 

Stabilitetsøvelser kontrolleres og det aftales at pt. træner videre med disse øvelser. 

Pt. er glad og tilfreds. Hun klarer alle daglige funktioner i hjemmet og deltager i, for 

hende, normale sociale aktiviteter. 

Patienten afsluttes. 

 

Klinisk ræsonnering efter behandling 

Det var ikke forventeligt at pt. ville blive helt symptomfri. Specielt 2. konsultations rota-

tionsmobilisring angiver patienten, som udslagsgivende for bedring af tilstanden. Det 

tyder på at denne mobilisering har løsnet segmenterne øverst lumbalt og som følge her-

af dæmpet den refererede smerte i de tidligere angivne smerteområder. Endvidere er M. 

Psoas Major blevet afslappet, da den har sin tilhæftning sv.t. dysfunktionen. Inervasio-

nen til musklen er bedret, hvilket har afstedkommet bedre kraft i musklen. Mistanke om 

røde flag i forbindelse med smerter nederst i hø.  side af abdomen er afkræftet efter be-

søg hos nerolog. Det er hendigtsmæssigt at pt. arbejder videre med stabilitetstræning 

for at forebygge recidiv. 

 

5. Resultat 
Patienten fik i alt 6 konsultationer i løbet af en 5 ugers periode. Behandlingen bestod af 

assesoriske- og fysiologiske passive bevægelser. Endvidere introduktion til neuro-

muskulær træning og udspænding af M. Psoas Major..                                     

 Som det fremgår af figurerne 5 til 9 er der opnået forbedringer ud over patientens mål. 

Patienten er smertefri ved behandlingsforløbets afslutning, deltager fuldt ud i for hende 

normale aktiviteter og klarer funktioner, som før problemernes opståen. 

Test af psoaskraft har vist forbedringer til næsten normal kraft.  Selvrapportering i % af 

udgangspunkt i forbindelse med terapeuttest i form af smerte ved siddende rotation har 

vist en løbende fremgang til 0% ved sidste konsultation. 

 

 

 



Resultat for patientens egne problemer.  

Histogram med udviklingen af de tre valgte funktioner 
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Fig. 5 viser udviklingen i, hvor svært det har været for patienten, at udføre 3 selvvalgte funktio-
ner, som givet patienten problemer i form af smerte; Rejsning fra stol (RFS), Vending i seng 
(VS) og stå foroverbøjet (SFB). Undersøgelsesskemaet; ”Patient Specifik Funktionel Scale” er 
anvendt (bilag 4)  

 

Resultat på kropsfunktionsniveau 

3 histogrammer som illustrerer udviklingen i patientens smerter i tre smerteområ-

der i løbet af behandlingsforløbet; Numeric Rating Scale er benyttet som måleme-

tode .  
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Fig. 7 viser udviklingen i smerter målt på Numeric Rating Scale (NRS) for smerteområde 1 
(lændesmerter). Der angives værste smerte (WP), mindste smerte (BP) siden sidste konsultation. 
For første konsultation siden smertedebut. Endvidere aktuel smerte (PP).  
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Fig. 8 viser udviklingen i smerter målt på Numeric Rating Scale (NRS) for smerteområde 2 
(smerter nederst i abdomens hø. side). Der angives værste smerte (WP), mindste smerte (BP) 
siden sidste konsultation. For første konsultation siden smertedebut. Endvidere aktuel smerte 
(PP). 
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Fig. 9 viser udviklingen i smerter målt på Numeric Rating Scale (NRS) for smerteområde 3 
(lyske og mediale femur). Der angives værste smerte (WP), mindste smerte (BP) siden sidste 
konsultation. For første konsultation siden smertedebut. Endvidere aktuel smerte (PP). 
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Resultat på aktivitetsniveau 
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x- akse: konsultationer   y-akse: Score 

Figur 10  illustrerer samlet v.h.a. score fra Roland Morris patientens aktivitetsniveau og deltagerniveau 
ved start og slut af  behanlingsforløbet (bilag 3) 

 

 

. 

6. Diskussion 
 
I denne Case rapport beskrives undersøgelse og behandling af en 67 årig kvinde, som 

henvendte sig med 10 år gamle smerter nederst i hø. side af abdomen, mangeårige tilba-

gevendende lændesmerter og kraftige smerter i lænd, hø.  lyske og inderside af  hø.  lår 

indenfor de sidste 2 måneder. Smerterne var refereret fra  TLO/øvre lumbalcolumna.  

 Pt. blev undersøgt og behandlet 4 gange med mobilisering af området og var symptom-

fri ved sidste konsultation. Der blev suppleret med stabilitetstræning. 

Under undersøgelsen har det været vanskeligt at skelne imellem symptomer fra TLO og 

fra lumbalcolumna. Den mest klare indikation har været at det var muligt at reproducere 

de kendte smerter i nedre hø. abdomen fra L2 og L3. Det har været positivt for resultatet 

af behandlingsforløbet at patienten har haft en god samarbejdsvilje og god forståelse for 
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processen. Imellem 5. og 6. konsultation har patienten aflastet ryggen i 14 dage, hvilket 

har virket positivt på symptomerne. 

 Det har været muligt at genkende de symptom komplekser, som beskrives af R. Maigne 

( 1998) og genkende den refererede smerte, som er beskrevet at J. Grieve (1994). Mait-

lands teknikker (PPIVM og PAIVM) har været anvendelige i forbindelse med undersø-

gelse og behandling og det har været muligt v.h.a. disse teknikkker at finde frem til 4 på 

hinanden følgende symtomudløsende segmenter i TLO/øvre lumbalclumna, som doku-

menteret af D.R.Philips et all (1996).   

Der er fundet to andre Case Rapports, som beskriver behandlingen af patienter med re-

fereret smerte fra samme område. Disse patienter blev ligeledes behandlet med ledmobi-

lisering/manipulation i TLO med tydelig positiv respons. Koes m.fl.(1996) angiver et 

review, at der er tegn på positiv respons af manipulation til subgrupper af lænderygpa-

tienter. Bronfort G., m.fl. (2003) peger på at der bør foretages undersøgelser af veldefi-

nerede subgrupper i fremtiden.  

De undersøgelser der findes omkring virkningen af mobilisering og manipulation tager 

stort set ikke stilling til metode og hvor den bruges. 

En af ovennævnte subgrupper kan meget vel være patienten med mekanisk dysfunktion 

i TLO, hvilket denne og 2 andre Case Rapports indikerer. For at kunne behandle effek-

tivt er det nødvendigt at kunne identificere denne subgruppe. Der må derfor opstilles 

diagnostiske kriterier. Som nævnt ovenfor (D.R. Phillips et all 1996)  er det muligt 

v.h.a. passive accessoriske og physiologiske bevægelser at identificere symptomatiske 

facetled i lændecolumna. Endvidere har Potter m.fl. (2006)forsøgt at identificere lumba-

le led, som sandsynligvis ville profitere af manipulation. Samme dags reliabiliteten hos 

ovennævnte asymptomatiske patienter (12 personer) er undersøgt ved at anvende dyna-

miske og statiske undersøgelser (interclass correlation coeffient = 0,95). Landel m.fl. 

(2008) har undersøgt reliabiliteten og validiteten i forbindelse med undersøgelse for 

hypo- og hypermobilitet af lumbale segmenter. Der er anvendt posterio-anteriort pres 

(PA) på prosesus spinosii hos 29 patienter. Der har deltaget to fysioterapeuter og der er 

sammenlignet med dynamisk MR under den ene terapeuts undersøgelse. Der var god 

korrelation imellem de to terapeuter når det gjaldt nedsat bevægelighed (kappa=0,71) og 

dårlig når det gjaldt øget bevægelighed (kappa=0,29). Sammenlignet med MR var der 

dårligt sammenfald. Specielt ved nedsat bevægelse (kappa=0,00), men også ved øget 

bevægelighed ( kappa=0,04).   
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Ovenstående  sammenholdt med Maignes (1997) øvrige empiriske iagtagelser kan må-

ske give stof til en sådan identification. F.eks. positiv hudrulletest, et ømt punkt på 

Crista Iliaca 7-8 fra kroppens midtlinie og positive triggerpunter i de muskler der iner-

veres fra TLO. Oplysninger fra anamnesen, som f.eks. smerter ved vending i seng, der 

angives af patienten i denne case rapport er typisk for denne gruppe, men kan også fore-

komme ved andre lidelser, som f.eks. bækkenproblemer. Det tyder ikke på at der er for-

andringer ved billeddiagnostik, ligesom lokale smerter i TLO ikke er almindelige. Det 

vil samtidig være nødvendigt v.h.a. screening at udelukke konkurerende lidelser som 

f.eks. dysfunktion i lumbosacralområdet. Identifikation af TLO subgruppen vil henlede 

behandlernes opmærksomhed på gruppen og man vil dermed sandsynligvis opnå en 

bedre effekt af behanlingen af smerter i lænderyggen. Det vil være interessant, hvis det 

kunne være muligt, at afdække, hvor stor en andel af patienter med symptomer i specielt 

lumbalcolumna, der skyldes refereret smerte fra TLO.  Dette vil kræve undersøgelser 

med en større population og nogle klare kriterier for, hvornår der er tale om symptomer 

udløst fra TLO og hvornår der er tale om symptomer udløst fra nedre lumbalcolumna 

eller andre områder. 
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Bilag 1 
 

Forkortelser og symboler 

Bevægelsesgrader: 

Grad I = Lille bevægelse i den modstandsfri zone. 
Grad II = Stor bevægelse i den modstandsfri zone. 
Grad III-- = Stor bevægelse passerer lige akurat modstandens start (R1). 
Grad III- = Stor bevægelse 25% ind i modstandszonen ml. R1 og E.O.R. ( R2). 
Grad III = Stor bevægelse 50% ind i modstandszonen ml. R1 og R2. 
Grad III+ = Stor bevægelse 75% ind i modstandszonen ml. R1 og R2. 
Grad III++ = Stor bevægelse helt ind i R2. 
Grad IV-- = Lille bevægelse, passerer lige akkurat R1. 
Grad IV- = Lille bevægelse 25% ind i modstandszonen ml. R1 og R2. 
Grad IV = Lille bevægelse 50% ind i modstandszonen ml. R1 og R2. 
Grad IV+ = Lille bevægelse 75% ind i modstandszonen ml. R1 og R2. 
Grad IV++ = Lille bevægelse helt ind til R2. 

Grad V = High velocity thrust = manipulation. 

 

E.O.R.: End Off Range (R2) 

LBP: Low Back Pain 

NRS: Normeric Rating Scale 

TLO: ThoracoLumbale Overgang 

P: Pain 

PA: Poserior Anterior 

PAIVM: Passive Accessory Intervertebral Movements 

PKF: Passiv Knæ Fleksion 

PP: Present Pain 

PPIVM: Passive Physiological Intervertebral Movements 

PSFS: Patient Specifik Funktionel Scale 

SIN: Severity, Irritability, Nature 

SLUMP test: Test af neurogene strukturer  



SLR: Straight Leg Raise 

Sx: symptomer 

UE: Underekstremiteter 

1/10: 1 ud af 10 

*: Vigtigt undersøgelsesfund eller function, som der kan evalueres på (stjernetegn) 

p: Transversel vertebral pres 

a: Postero-anteriort central vertebral pres 

t: Rotation af pelvis til venstre 

1: Symptom nr på kropsskema 

 

 



Informeret samtykke

Kære Anni
Jeg henvender mig til Dem for at bede Dem om at deltage i denne case rapport. En case rapport er en

detaljeret beskrivelse af et behandlingsforløb. Formålet med en case rapport er at beskrive og diskutere et
patientforløb, således at andre kollegår og professionen kan få inOsigt i patientbehandlingen åf individuelle

patienter. Herved er der mulighed for at andre fysioterapeuter kan få uddybet deres viden om den
fysioterapeutiske^ beha nd I ing^ og patienternes reaktion på beha nd I i n ge n.

-;€ase rappoft forløbet vil foregå på samme måde som et almindeligt behandlingforløb. De vil evt iforløbet
skulle bruge ca 15 min yderligere på at besvare spørgsmål/og eiler udfylde skemaer - dette ved hver

behandl ingsgang. De vi l  på ingen måae få en r ingere behandl ing end vanl igt .
Alle informationer vil naturligvis blive behandlet fortroligt og under tavshedpligt. ruår cåse rapporten
foreligger i sin endelige form, v^il man ikke kunne genkende Dem - De bevareifuld anonymitei. Case

rapporten bliver evt. publiceret på muskuloskeletal.dk (Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi) ogleller
ffy.dk (Forskning i Fysioterapi).

Jeg understreger, at deltagelse i dette case rapport forløb er frivill ig, og at De på ethvert tidspunkt kan
undlade at svare på spørgsmål eller afslutte deres deltagelse i case rapport forløbet. Behandlingen vil da

fortsætte som vanligt. Dette gælder også, selvom De har underskrevet vedlagte informeåde
samtykkeerklæring. Ønsker De ikke at deltage idette case rapport forløb, vil def på ingen måOe få

indflydelse på Deres videre behandling.
Giv Dem god t id t i l  at  læse beskrivelsen igen inden De endel ig beslutter Dem for at underskr ive. Hvis De har

spørgsmå|,  er De velkommen t i l  at  henvende Dem t i l  mig.

Med venl ig hi lsen
Ejnar Thorsen

rrr. : za+oo IJ;':'fåTil:, 648e3oo 1
E-mai l  :  thorsen@galnet.dk

Hvis du er interesseret i at deltage i case rapport forløbet, vil jeg bede dig underskrive vedlagte informereoe
samtykkeerklæring.

Jeg bekræfter herved, at jeg efter at have modtaget ovenstående information såvel mundttigt som skriftligt
indvilger i den beskrevne undersøgelse.

Jeg giver hermed tilladelse til optagelse af foto/video under forudsætning af at disse optagelser i den
endelige skriftlige case rapport fremstår som anonyme.

Jeg er informeret om, at deltagelse er helt frivillig, og at jeg når som hetst kan trække mit titsagn om at
deltage i case rapport forløbet tilbage, uden at dette vil påvirke min nuværende eller fremtidige behandting.

Underskrift:



Når du hæ ondt i ryggen eller benene, er nogle af de ting, du pleje1 at gøte måske blevgt ryere vanskelige' Dette

skema indeholder nogl. .;t i"ee,r, som fodmed tygr-"rtutåtbr lensmerter (iskias) har brugt til at beskrive sig

set . Nogt" af sæuringe*e skilier sig måske ud, fordi de netop beskriver dig, som du har det i dag' Efterhanden

som du læser listen, skal du tænke på dig selv !1$g
Når du læser en sætnin!, der beskriver, hvordæ du tr æ det l-&s.- slal du sætte kryds ved 4'
Hvis sætringen ikke beskriver din tilstærd ir1lggrsættar du kryds ved Nu.

ntrn

1. Jeg bliver hjemme det meste af tide,lr på grund af mit rygproble'm eller bensmerter
(iskias).

2. Lg *i*et ofæ stilling i et forsøg pk æ gøre det behageligt for ryg eller ben.

3. Jeggfulangsommere end sædvanligf pågrund af rygproblem ellerbensmerter
(iskias).

4. ia g,rita af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) foretager jeg mig ikke noge'n af

de ting, jeg sædvanligvis gøt i og omkring huset'
S. på gilA fr-it tygpioUlå eilei bensmerter (iskias) brugerjeg gelænderet, når jeg

skal op ad frapPer.
6. pa g,ira af mit rygproblem ellerbensmert€r (iskias) er jegnødttil at holde ved noget

nfojeg skal oP fra en lænestol'
i. f"g kJ--.r f*gro.m"r i tøjø end sædvanligt på grund af mit rygproblem eller

bensmerter (iskias).
E. Jeg står kun'op i kort tid på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias)'

g. på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskiæ) prøver jeg at undgå at bukke mig

eller at gå ned i knæ.
10. Jeg synis, det er vanskeligt for mig at komme op fra en lænestol på gnrnd af mit

rygproblem eller be,nsmerter (iskias).
ll. leg trar næston hele tiden ondt i min ryg eller ben'

12. Jeg synes, det er svært at vende mig i sengen på gfund af mit rygproblem eller

bensmerter (iskias).
13. Jeg har vansieligt'vd attagemine sokker eller strømper på på grund af smerterne i

ryg eller ben.
14. i"[ spadserer kun korte afstande på grund sf min ryg eller bensmerter (iskias).

15. Jeg sover mindre godt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias)'

16. Jeg undgår tungt arbejde i og omkring huset på grund af mit rygproble'm eller

bensmerter (iskias).
17. På grund af mit rygproUlem eller be,lrsmerær (iskias) er jeg mere irritabel og i dårligt

humør overforfolk end ellers.
18. På grund af mit rygproblem eller be,lrsmerter (iskias) eår ieg langsommere op ad

fiapper end ellers.
19. 1"g fufi""t i se,nge,n det meste af tiden på grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias)'

20. på grund af mine ryg- eller bensmert€r (iskias) er min seksuelle aktiYitet nedsat.

21. Jeg bliver ved med at gnide eller holde på de steder på min krop, hvor det gør ondt

eller er ubehagelrgt.
22. på grund af mit rigproble,m eller berismerter (iskias) laver jeg mindre af det daglige

*fiae i eller omkring huset, end jeg ellers ville gøro'

23. Jeg åiver overfor aofi ofte udtyt for bekymring over, hvad der måske er ved at ske

med mit helbred.
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Når du hr ondt i ryggen eller benene, er nogle af de ting, du pl9jq d gøte måsf9 ll"utt mere vanskelige' Dette

skema indeholder nogle sætninger, som folk iJ 
"ygr*-utæt "tt"t 

æ"r*oter (iskias) har brugt til at bestrive sig

selv. Nogle af sæuriog"åe skilier sig måske ,td, iÅii de netop beskriver dig, som du har dat i dag' EfterhandeNr

som du ilser listen, skal du tænke på dig selv !-g!gg
Når du læser en rrto*g Aolurkri"ut, hiordan-åulr det!-dry- skal du sætte kryds veÅ JA'

ff"i, ,iuriog"o ikke be-Jlaiver din tilstand fulggtsætter du kryds vd NU.

nnØ

1. Jeg bliver hjemme det meste af tiden på gnrnd af mit rygproblem eller bensmerter

(iskias).
Z. i", Jfu ofæ stilling i et forsøg ph at gøte det behageligt fæ ryg eller ben'

3.Jeggårlmgsommereendsædvanligtpåg$ndafrygproblemellerbensmerter

,|

E.

9.

10.

11.

12.

13.

(iskias).
I'a g.åA af mit rygaroble,nn eller bensmerter (iskias) fordager jegmig ikke nogen af

de ting, jeg sædvarligvis gøt i og omkring huset'
pa gpi"å if mit rygprobtå 

"tto 
U*smerter (iskias) bruger jeg gelænderet, når jeg

skal op ad faPPer.
ia g,i"O af mit rygproblem eller beirsme,fier (iskias) er iagnødtt1l at holde ved noget

nårjeg skal op fra en lænestol.
Jeg"kJmmer lmgro.-er" i tøjet end sædvanliS pågund af mit rygproblem eller

bensmerter (iskias)'
i;t rtår k*'op i kort tid på grund af mit rygproblem eller bsnsmertsr (iskias)'

På grund af mit rygproble,m eller bensmerter (iskias) prøver jeg at undgå at bukke mig

eller at gå ned i knæ.
il; ,y;;, det er tanskelgt for mig at komme op fra en lørestol på grund af mit

rygproblem eller be,lrsmerter (iskias)'
Gg har næsæn hele tiden ondt i min ryg eller ben'

Jeg synes, det er svært at vende mig i sengen på grund af mit rygproblem eller

bensmerter (iskias).
ieg har vanskeligt'ved atwemine sokker eller strømper på, på grund d smerterne i
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14. 6i spadserer kun korte afstærde på gund af min ryg eller be'nsmerter (iskias)'

15. Jeg sover mindre godt på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias)'

|6.Jegundgfotungtrbejdeiogomkringhusetpågrundafmitrygproblemeller
bensmerter (iskias).

17. på grund af mit rygproblem eller bensmerter (iskias) er jeg mere initabel og i dårligt

humør overfor folk end ellsrs.
1g. på gr"a af mit rygproblem eller bensm€rt'r (iskias) eår ie'langsommere op ad

fiapper end ellers'
19. f"e fure" i sengå det meste af tiden på gnrnd af mine ryg- eller bensmert€r (iskias)'

20. På grund af mine ryg- eller bensmerter (iskias) er min seksuelle aktivit€t nedsat'

21. Jeg bliver ved med at gnide eller holde på de steder på min krop, hvor det gør ondt

eller er ubehageligt'
22. På grund af nit tieproUlem ellerbensmert€r (iskias) laver jeg uindre d detdaglige

*Ga" i eller omkring huset, ørd jeg ellers ville gøre'

2g. l"g iino or"rnor-*G 
"nt "Atyt 

iorbekymring over, hvad der måske er ved at ske

med mit helbred.



Bilag 4.1 
Patient Specifik Funktionel Status 

 
Dato: 5.12. 2008 (1. konsultation). 
 
Instruktion 
Kiropraktor/behandler læser op og udfylder spørgeskemaet. Efterfølgende overføres 
de 3 aktiviteter til ”Patient Specifik Funktionel Status” på side 2 i Spørgeskemahæfte 
2, der skal udfyldes af patienten den efterfølgende dag. 
 
Information til patienten 
”Jeg vil bede dig finde 3 vigtige aktiviteter, som du ikke kan udføre, eller som du har 
vanskeligt ved at udføre på grund af dit aktuelle problem”. 
 
”Vurdér herefter, hvor vanskeligt du har ved at udføre disse aktiviteter på en skala på 
0-10, hvor 0 er at være ude af stand til at udføre aktiviteten, og 10 er at være i stand 
til at udføre aktiviteten, som før problemet opstod”. 
 
 
• AKTIVITET 1: Rejse sig fra stol (RFS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre         aktivitet, som før 
aktiviteten.       problemet opstod.            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        X   

 
 
• AKTIVITET 2: Vende i seng (VIS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       X    

 
 

• AKTIVITET 3: Stå foroverbøjet (SFB) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        X   

 



    



Bilag 4.2 
Patient Specifik Funktionel Status 

 
Dato: 9.12.2008.  (2. Konsultation) 
 
Instruktion 
Kiropraktor/behandler læser op og udfylder spørgeskemaet. Efterfølgende overføres 
de 3 aktiviteter til ”Patient Specifik Funktionel Status” på side 2 i Spørgeskemahæfte 
2, der skal udfyldes af patienten den efterfølgende dag. 
 
Information til patienten 
”Jeg vil bede dig finde 3 vigtige aktiviteter, som du ikke kan udføre, eller som du har 
vanskeligt ved at udføre på grund af dit aktuelle problem”. 
 
”Vurdér herefter, hvor vanskeligt du har ved at udføre disse aktiviteter på en skala på 
0-10, hvor 0 er at være ude af stand til at udføre aktiviteten, og 10 er at være i stand 
til at udføre aktiviteten, som før problemet opstod”. 
 
 
• AKTIVITET 1: Rejse sig fra stol (RFS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre         aktivitet, som før 
aktiviteten.       problemet opstod.            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          X   

 
 
• AKTIVITET 2: Vende sig i seng (VIS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          X   

 
 

• AKTIVITET 3: Stå foroverbøjet (SF) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          X   

 



    



Bilag 4.3 
Patient Specifik Funktionel Status 

 
Dato: 12.12.2008 (3. konsultation). 
 
Instruktion 
Kiropraktor/behandler læser op og udfylder spørgeskemaet. Efterfølgende overføres 
de 3 aktiviteter til ”Patient Specifik Funktionel Status” på side 2 i Spørgeskemahæfte 
2, der skal udfyldes af patienten den efterfølgende dag. 
 
Information til patienten 
”Jeg vil bede dig finde 3 vigtige aktiviteter, som du ikke kan udføre, eller som du har 
vanskeligt ved at udføre på grund af dit aktuelle problem”. 
 
”Vurdér herefter, hvor vanskeligt du har ved at udføre disse aktiviteter på en skala på 
0-10, hvor 0 er at være ude af stand til at udføre aktiviteten, og 10 er at være i stand 
til at udføre aktiviteten, som før problemet opstod”. 
 
 
• AKTIVITET 1: Rejse sig fra stol (RFS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre         aktivitet, som før 
aktiviteten.       problemet opstod.            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        X   

 
 
• AKTIVITET 2: Vende sig i seng (VIS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         X   

 
 

• AKTIVITET 3: Stå foroverbøjet (SF) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         X   

 



    



Bilag 4.4 
Patient Specifik Funktionel Status 

 
Dato: 16.12.2008 (4. konsultation). 
 
Instruktion 
Kiropraktor/behandler læser op og udfylder spørgeskemaet. Efterfølgende overføres 
de 3 aktiviteter til ”Patient Specifik Funktionel Status” på side 2 i Spørgeskemahæfte 
2, der skal udfyldes af patienten den efterfølgende dag. 
 
Information til patienten 
”Jeg vil bede dig finde 3 vigtige aktiviteter, som du ikke kan udføre, eller som du har 
vanskeligt ved at udføre på grund af dit aktuelle problem”. 
 
”Vurdér herefter, hvor vanskeligt du har ved at udføre disse aktiviteter på en skala på 
0-10, hvor 0 er at være ude af stand til at udføre aktiviteten, og 10 er at være i stand 
til at udføre aktiviteten, som før problemet opstod”. 
 
 
• AKTIVITET 1: Rejse sig fra stol (RFS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre         aktivitet, som før 
aktiviteten.       problemet opstod.            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           X 

 
 
• AKTIVITET 2: Vende sig i seng (VIS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           X 

 
 

• AKTIVITET 3: Stå foroverbøjet (SF) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    X   

 



    



Bilag 4.5 
Patient Specifik Funktionel Status 

 
Dato: 19.12.2008 (5. konsultation). 
 
Instruktion 
Kiropraktor/behandler læser op og udfylder spørgeskemaet. Efterfølgende overføres 
de 3 aktiviteter til ”Patient Specifik Funktionel Status” på side 2 i Spørgeskemahæfte 
2, der skal udfyldes af patienten den efterfølgende dag. 
 
Information til patienten 
”Jeg vil bede dig finde 3 vigtige aktiviteter, som du ikke kan udføre, eller som du har 
vanskeligt ved at udføre på grund af dit aktuelle problem”. 
 
”Vurdér herefter, hvor vanskeligt du har ved at udføre disse aktiviteter på en skala på 
0-10, hvor 0 er at være ude af stand til at udføre aktiviteten, og 10 er at være i stand 
til at udføre aktiviteten, som før problemet opstod”. 
 
 
• AKTIVITET 1: Rejse sig fra stol (RFS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre         aktivitet, som før 
aktiviteten.       problemet opstod.            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           X 

 
 
• AKTIVITET 2: Vende sig i seng (VIS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          X 

 
 

• AKTIVITET 3: Stå foroverbøjet (SF) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         X  

 



    



Bilag 4.6 
Patient Specifik Funktionel Status 

 
Dato: 6.1.2008 (6. konsultation). 
 
Instruktion 
Kiropraktor/behandler læser op og udfylder spørgeskemaet. Efterfølgende overføres 
de 3 aktiviteter til ”Patient Specifik Funktionel Status” på side 2 i Spørgeskemahæfte 
2, der skal udfyldes af patienten den efterfølgende dag. 
 
Information til patienten 
”Jeg vil bede dig finde 3 vigtige aktiviteter, som du ikke kan udføre, eller som du har 
vanskeligt ved at udføre på grund af dit aktuelle problem”. 
 
”Vurdér herefter, hvor vanskeligt du har ved at udføre disse aktiviteter på en skala på 
0-10, hvor 0 er at være ude af stand til at udføre aktiviteten, og 10 er at være i stand 
til at udføre aktiviteten, som før problemet opstod”. 
 
 
• AKTIVITET 1: Rejse sig fra stol (RFS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre         aktivitet, som før 
aktiviteten.       problemet opstod.            

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           X 

 
 
• AKTIVITET 2: Vende sig i seng (VIS) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      X 

 
 

• AKTIVITET 3: Stå foroverbøjet (SF) 
 
Ude af stand til                         I stand til at udføre  
at udføre                             aktivitet, som før 
aktiviteten.        problemet opstod                    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          X 
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