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DORSAL

Struktur – eksempler:

• Ant. impingement

• Ant. tibiofibulare lig.

• Syndesmoseruptur

• M. ekstensor digitorum long. 

tendinopati og tendovaginitis

• M. tibialis ant. tendinopati og 

tendovaginitis

• N. peroneus profundus

• Stressfraktur af os naviculare og 

metatarsalis

Tests:

• Anterior Drawer Test

• Tinel’s Sign

• Udadrotationstest

• Anterior Impingement Test

• N-Spot Test.

• Modstandstest for m. tib.ant. og 

m. ext. dig. long.

FORFOD

Struktur – eksempler:

• Mortons neurom

• Forfodsnedfald

• Stressfraktur metatarsalis 1-5

• Storetåens grundled (MCP 1 led)

Tests:

• Morton’s Test

• Et-bens knæfleksion

• Direkte og indirekte 

kompressionssmerter

LATERAL

Struktur – eksempler:

• Ant. talofibulare lig.

• Calcaneofibulare lig.

• Mm. peroneii tendinopati og 

tendovaginitis

• Stressfraktur af distale fibula

• Osteokondral læsion

Tests:

• Anterior Drawer Test

• Tinel’s Sign

• Talar Tilt Test

• Udadrotationstest

MEDIAL

Struktur – eksempler:

• Tarsaltunnel syndrom

• Medial Tibial Stess Syndrom 

(skinnebensbetændelse)

• Ant. tibiofibulare lig.

• M. tibialis ant. tendinopati og 

tendovaginitis.

• Stressfraktur naviculare

• N. tib. post.

• Fasciitis plantaris

• Osteokondral læsion

Tests:

• N-Spot Test.

• Squat test

• Feiss Line Test

• Et-bens knæfleksion

• Q-vinkel

• Forfod varus test

• Tinel’s Sign

• Udadrotationstest

• Modstandstest for m. tibialis 

ant. og m. tibialis post.

FORFOD

Struktur – eksempler:

• Mortons neurom

• Forfodsnedfald

• Stressfraktur metatarsalis 1-5

• Storetåens grundled (MCP 1 led) 

Tests:

• Morton’s Test

• Et-bens knæfleksion

• Direkte og indirekte 

kompressionssmerter.
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Ved PCL læsion vil den anteriore glidning 
være forøget, fordi tibia i udgangspositionen 
er posteriort positioneret. Den øgede 
glidning kan på den måde forveksles med 
glidningen ved ACL ruptur, men er et falsk 
positivt testsvar. Vær derfor opmærksom 
på tibias placering i forhold til femur, før 
glidningen foretages. Ved tvivl bør man altid 
supplere med Posterior Sag Sign.

Slocum Test - rotationsinstabilitet

Slocum Test er en udvidelse af Anterior Drawer 
Test. Her positioneres underbenet i henholdsvis 
indad- og udadrotation. Øget anterior glidning 
er tegn på henholdsvis anterolateral og 
anteromedial rotationsinstabilitet. Desuden 
testes for ACL læsion og posterior kapsellæsion.

Anterior Drawer Test - (anterior skuffetest)

Formål 
Tester for ACL ruptur og anterior-posterior løshed i det tibiofemorale led.

Udgangsstilling
Patienten er rygkrogliggende med knæet i 90° fleksion og hoften i 45° fleksion.
Behandleren sidder på siden af briksen og fikserer patientens fod under sit lår. 
Hænderne placeres rundt om proximale del af tibia med begge tommelfingre foran på 
tibiaplateauet.

Udførelse
Udfør et let træk af tibia i anterior retning. Vurder graden af anterior glidning samt 
stopfølelsen (end-feel).
Alternativt kan den ene hånd lægges fladt på forsiden af knæet og den anden hånd 
bag om proximale tibia. Udfør også her et let træk i anterior retning, og vurder den 
anteriore forskydning af tibia.

Positive fund
Øget anterior glidning i forhold til modsatte side er primært tegn på total ACL 
ruptur. Et positivt testudfald kan sekundært også skyldes skade af posterolaterale 
ledkapsel, posteromediale ledkapsel eller MCL (profunde del). 
Er der udelukkende skade af ACL, vil testsvaret ikke være så markant, da de øvrige 
nævnte strukturer vil begrænse fremadglidningen. En specifik test af ACL bør derfor 
altid suppleres med Lachmann’s Test og Pivot Shift Test.

Bemærkninger
Det er vigtigt, at hasemusklerne er afslappede, da det ellers nedsætter den anteriore 
glidning og giver et falsk-negativt svar. Palper derfor hasemusklerne for opspænding 
flere gange i forbindelse med testen.

Pålidelighed
Sensitivitet 92%, specificitet 91% (Benjaminse, A. et al., 2006)2
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Abduktion i hofteleddet.

Adduktion i hofteleddet.

Variationer af Thomas’ Test:

Thomas’ Test er velegnet som 
kontrakturtest for flere strukturer 
på hoftens forside. På billederne ses 
testen udført med hoften i forskellige 
udgangsstillinger, der fokuserer på 
specifikke muskler:

Med hoften i neutral position 
testes primært for kontraktur af 
m. rectus femoris og m. iliopsoas. 
Hofteekstensionen er især rettet mod m. 
iliopsoas, og knæpositionen er rettet mod 
m. rectus femoris.

Positiv Thomas’ Test med hoften i neutral 
position kan også skyldes kontrakte 
abduktorer. Hvis hofteekstensionen øges, 
når hoften føres ud i en abduktion, er det 
tegn på kontrakte hofteabduktorer. 

Adduktion af hoften vil øge trækket på 
hofteabduktorer og tractus iliotibialis. 
Medfører det øget fleksion i hoften, er det 
tegn på kontrakte hofteabduktorer. Øges 
udadrotationen i crus (og er adduktionen 
begrænset), tyder det på kontrakt tractus 
iliotibialis senespejl.

Neutral position i hofteleddet.

Thomas’ Test

Formål
Tester primært for kontraktur af hoftebøjere (m. iliopsoas og m. rectus femoris), 
sekundært for kontrakt tractus iliotibialis og m. tensor fascia lata.

Udgangsstilling
Patienten er rygliggende med hoften for enden af briksen og benene ud over briksen. 
Begge knæ holdes op mod brystkassen.
Har patienten ryg- eller hoftesmerter, bør patientens ben ligge på briksen. 

Udførelse
Behandleren hjælper patienten med at føre det ene ben ned i fuld ekstension. Bed 
patienten om af flektere hovedet ned mod brystkassen. Det vil minimere lumbal 
hyperlordosering, hvilket ellers kan give falsk negativt testsvar.

Positive fund
a) Nedsat hofteekstension, hvor låret er over vandret position og knæfleksion >45°, 
er tegn på m. iliopsoas kontraktur. 
b) Fuld hofteekstension med knæfleksion <45° er tegn på kontraktur af m. rectus 
femoris
c) Nedsat hofteekstension samt knæfleksion <45° er tegn på både m. iliopsoas og m. 
rectus femoris kontraktur.
d) Udadrotation af crus er tegn på stram tractus iliotibialis.
e) Når hoften abduceres, tages tensionen væk fra hofteabduktorerne. Hvis 
hofteekstensionen derfor øges markant, når hoften abduceres, er det tegn på kontrakt 
m. tensor fascia lata, sekundært kontrakt tractus iliotibialis.

Bemærkninger
Validiteten af testen er meget afhængig af, om bækkenkip undgås. I den beskrevne 
udførelse kontrolleres bækkenet ved at undgå lumbal hyperlordosering. I referencens 
prædiktive værdier sikres ikke mod bækkenkip, men validiteten kan øges betragteligt, 
hvis der sikres mod det.

Pålidelighed
Sensitivitet 32%, specificitet 57% (AD Vigotsky et al., 2016)56
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ULNT 1 Test

5. Ekstension af albue 6. Differentiering af vævsstruktur

3. Supination af underarm 4. Udadrotation af skulder

1. Skulder abduktion 2. Dorsalfleksion hånd, ekstension fingre

Rækkefølgen i udførelsen af bevægelserne varierer meget. Det anbefales 
at anvende den viste originale rækkefølge, når testen skal indlæres, før man 
eventuelt varierer opbygningen og udførelsen af testen.

Upper Limb Nerve Test 1 (ULNT 1) - n. medianus

Formål
Tester de neurogene strukturer i overekstremiteten for mobilitet samt deres 
følsomhed overfor strækpåvirkning.

Udgangsstilling
Patienten ligger på ryggen, eventuelt med en pude under hoved og knæ. Behandleren 
står i gangstående stilling, så patientens overarm kan hvile på låret. 
Behandleren placerer sin ene hånd på briksen ved patientens acromion for at sikre 
mod elevation af patientens skulder, da de neurogene strukturer ellers vil blive 
aflastede og øge sandsynligheden for falsk negativ testsvar. Den anden hånd holder 
om patientens håndled med et greb, der sikrer god kontrol af alle håndens bevægelser.

Udførelse
Fra udgangsstillingen udføres nu følgende bevægelser:
1. Skulder abduktion til 90° - 110°.
2. Fuld dorsal fleksion af håndled og ekstension af fingrene.
3. Fuld supination (patientens fingre skal pege væk fra briksen).
4. Udadrotation af skulderleddet til underarmen er i vandret position.
5. Ekstension af albuen.
6. Differentiering af vævsstruktur (perifere nerver i forhold til andre strukturer) med 
eksempelvis cervikal lateralfleksion til modsatte side eller skulder depression.

Positive fund
Testen er positiv ved et eller flere af følgende fund:
• Nedsat ROM i forhold til ikke afficeret side.
• Patientens kendte symptomer reproduceres. 
• Mulighed for at påvirke symptomer ved strukturel differentiering (se pkt. 6).

Bemærkninger
Testen er rettet mod n. medianus, og det er derfor vigtigt, at de 3 radiale fingre 
ekstenderes fuldt, da der ellers er stor risiko for falsk negativt testsvar.
Det er vigtigt, at testen udføres trinvist, så hver bevægelseskomponent testes isoleret. 

Pålidelighed
Ikke vurderet.


