
Nasjonal faglig retningslinje for 
bildediagnostikk ved ikke-traumatiske 

muskel- og skjelettlidelser. 
Anbefalinger for 
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Atraumatiske skulderlidelser

http://www.helsebiblioteket.no/retningsli
njer/bildediagnostikk/skuldre/anbefalinger



Skulder diagnoser

• subacromialt impingement-syndrom (rotator
cuff-tendinopati, supraspinatus-tendinopati,
impingement-syndrom) (40 %)

• adhesiv kapsulitt / frossen skulder (20 %)

• AC-leddsartrose (5 %)

• myalgier (5 %)

• annet (30 %)



Radiologiske undersøkelser

• Røntgen:

– artrose i acromioclavicular- eller
glenohumeralleddet (GH-leddet)

– sarkom og beinsvulster

• Ultralyd:

– ulltykkelsesruptur av rotator cuffen

– væskeansamlinger i bursa og ledd



Radiologiske undersøkelser

• MR:

– fulltykkelsesruptur av rotator cuff

– tendinopati, kalk og partielle rupturer av rotator cuff
samt væske i bursa subacromiale og leddrecesser

• MRA:

– Lite tilleggsinformasjon i forhold til MR

• CT:

– kartlegge skjelettet i detalj, lite relevant i
allmennpraksis



Anbefalinger

• Røntgen: rødeflagg: gradvis økende skulder
smerter uten sikker utløsende årsak, nattlige
smerter, alder <30 år.

• Sarkom  eller infeksjon > Rtg. >MR

• Skuldersmerter etter traume  alder > 60 år

• Kraftsvikt og mistanke om full
tykkelsesruptur> Ultralyd eller MR



Anbefalinger

• AC ledd smerter, palpasjonsømhet > Ultralyd
og MR kan vise væske i leddet

• Skuldersmerter hos personer >70 år > G-H
ledd artrose mistenkes  >Rtg.

• Subacromialt impingement, frossen skulder og
myalgier er kliniske diagnoser >
bildediagnostikk anbefales ikke



Nerve «entrapment» i 
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Symptomer avhengig av lokalisasjon

• Trykk over distal nerven gir hovedsakelig nummenhet/parestesi

• Trykk over nerve trunkus eller plexus fører til «release fenomen»

• Trykk over nerve rot gir smerte/parestesi som  > nevrologiske utfall

• Trykk over cervikal ryggmarg gir ikke smerte men ekstrasegmentelle
smerte> inkordinasjon>spatisitet



Thoracic outlet syndrom(TOS)

• Parestesier i over ekstremitet etter en bestemt stilling

• Skyldes kompressjon av nevrovaskulære bunten (plexus
brachialis og arterie/vene)

• Usikkerhet vedrørende patogenese

• Trolig kompressjon av mediale grener av plexus



Anatomiske forhold

• Thoracic outlet er området som begrenses av øvre sternum,1. ribbe
og clavicula og Th1 hvirvel

• Scaleneus anterior fester på 1. ribbe og skiller ad vene subclavia
medialt og arterie og plexus posteriort

• Plassen mellom clavicula og 1. ribbe er minst medialt og derfor
utsatt for trykk over nevrovaskulær bunten



Anatomiske forhold ved thoracic outlet



Anatomiske forhold ved thoracic outlet



TOS

• To typer

1.Cervikal ribbe

- Fra 20-30 årsalder

- Bilateral, verre på den ene siden,

- Parestesi i alle fingre eller mest i 4. og 5./ nevrologiske utfall i C8-T1
vanligvis

- Arteriell eller venøs symptomer



TOS

2. Første ribbe

Symptomer kommer ofte etter å ha ligget i 2-4 timer

Type 1 Akutt

- Smerte fra torax til  over armen,

fargeendring, besvimelse

- Bedring etter få timer



TOS

Langsom utvikling

• Vanligst, benign og sjelden nevrologiske utfall

• Middle alder eller eldre

• Kommer vanligvis om natten etter 2-3 timers søvn

• Kjennes i alle fingre eller

• Pasienten må opp og bevege seg

• Jo mer fysisk arbeid om dagen jo verre er symptomene om natten

• Slappe skulder-regions muskulaturer?



TOS - diagnostikk

• Skulderblad elevasjon i sittende stilling i 3 minutter

• Skulder elevasjon med strake albuer stående inntil ører i 3 minutter

• Skulder elevasjon med hender over hode liggende

• Adsons test

• Modifisert Adsons test

• Roos test

• Undersøeklse av cervical columna

• Utelukke Carpal tunnell syndrom (CTS)



Mononevritter

Nervus accessorius (muskulus trapezius)

• Smerte i skulderblad region, armen kjennes nummen og tung

• Redusert adduksjonstyrke av scapula, ved mottrykk mot angula
inferior

• Bedring i løpet av 4-8 måneder



Nervus Toracis longus

Nervus Toracis longus (musk. Serratus
anterior)

• Påvirker serratus anterior, elevasjon av
arm og winge scapula

• Spontane smerter i ca 3 uker



Mononevritt -Nervus suprascapularis

Nervus suprascapularis

• Spontan parese av supraspinatus og infraspinatus

• Bedring i løpet av 3 uker og paresen i 4-5 mndr.

• Traumatiske årsaker,

Nervus Axillary

• Kan skje ved skulder dislokasjon eller ved fraktur

• Infiltrasjon for ISP for distalt



Mononevritt - Nervus Radialis

• Nervus Radialis

• Vanligvis systemisk sykdommer som bly forgiftning;

traumatisk eller entrapment

• Overarmen proksimalt(brudd, krykkebruk, tumor)
eller distalt (brudd, SNP) evt underarmen,  dypere gren av n. radialis (brudd 
eller biceps tendinopati)

• Nervus posterior interossei

• Ekstensor gruppen rammes

• Sensorisk del , radiale 3 ½ fingre



Nervus ulnaris

Cubital tunnel syndrom
• Friksjon

• Traume

• Langvarig flektert stilling

• Testes med maksimal albufleksjon i noen minutter

• Albu fleksjonstest med ekstesnjon ved håndledd

• Isometrisk test for abd. Digiti minimi, fle. Digi. Profundus for 4. og 5. finger

• Guyons tunnel



Nervus medianis

Ved underarm

• Nervus interosseus anterior

Ved carpal tunnell

• Carpal tunnell syndrom

• Først beskrevet i 1854 av Sir Paget, Cyriax -1942, senere 1946 og etter
Phalens artkkel

• ca 50% idiopatisk, flest kvinner 68% mellom 40-60 år



Carpal tunnell syndrom

• Traumatisk

• Subluxasjon av os Lunatum,

• Repeterende hånd bruk, etter Colles’ brudd

• Inflammatorisk

• RA, urinsyregikt

• Endokrin: hypytreose, akromegali, graviditet (20%)
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Kostnader av muskel-skjelettlidelser i 
Norge

• Utgiftene til sykepenger var i 2009:
30-34milliarder kroner.

• Andelen av sykepengemottakerne med
muskel/skjelettdiagnose var 40 %

• I 2009 var utgiftene til uførepensjon i alt kr 25
milliarder

• Av alle uførepensjonister i utgangen av 2009, hadde
33 % av dem diagnosen: sykdommer i
muskel-skjelettsystemet og bindevev. (icd-kode).



Skuldersmerter - forekomst
• Skuldersmerter forekommer hos 7-34% i befolkning og 21% hos >70

år
• Mest vanlig årsak til legekontakt etter ryggsmerter
• Skulderlidelse i allmennpraksis 7-25/1000 kontakter
• Skulder involvert i idrettsskader 17-26%



Skulder diagnoser - forekomst

• Bursitter ca 15%, ca 75% av disse er kroniske bursitter
• Tendinopatier ca 75% av dette ca 75% er

supraspinatus tendinopati
• Kapsulitter/Acledd utgjør ca 10%

















Tester for skulder undersøkelse

• Det finnes ca 44+ tester for skulder undersøkelse
• En god test må være:

• Lett å utføre
• Må være repeterbar
• Reproduserbar
• Trenger minimum av tiden



Undersøkelse:
• Smerter
• Begrensning av bevegelighet
• Endefølelse

Funn:
• Kapsulært mønster
• Ikke kapsulært mønster
• Begrensning av ekstra artikulære årsaker

Skulder: Passive bevegelser



Passive bevegelser
a) Kapsulært mønster  (f. eks. kapsulitt/synovitt)

i) Varierer fra ledd til ledd
ii) Begrensning ikke i bestemt grad men i bestemt

proporsjon
(lateral rotasjon > abduksjon >medial rotasjon)

b) Ikke kapsulært mønster:
Når en eller flere bevegelser i ett ledd er smertefull
og/eller begrenset men ikke i kapsulært mønster. 
Finnes ved:
i) leddbånd overstrekk
ii) mekaniske forstyrrelser i selve leddet f. eks. menisk

ruptur eller mellom virvel skive protrusjon

c) Begrensning av ekstra artikulære årsaker
14



• Aktiv elevasjon
• Passiv elevasjon og scapulo-humoral abduksjon
• Passiv medial rotasjon
• Passiv lateral rotasjon

Skulder undersøkelse



Undersøkelse av bevegelser (forts.)
• Isometrisk abduksjon, lateral rotasjon og

medial rotasjon og adduksjon
• Isometrisk fleksjon av albu
• Isometrisk ekstensjon av albu
• Passive horisontal adduksjon (tilleggstest)

Skulder: Undersøkelse



Skulder undersøkelse- Passive bevegelser

Aktiv elevasjon via abduksjon
Passiv abduksjon



Skulder undersøkelse- Passive bevegelser

Passiv elevasjon via abduksjon Passiv utadrotasjon



Skulder undersøkelse- Passive bevegelser

Passiv innadrotasjon



Skulder undersøkelse- Isometriske tester

Isometrisk abduksjon Isometrisk adduksjon



Isometrisk utadrotasjon Isometrisk innadrotasjon

Skulder undersøkelse- Isometriske tester



Isometrisk albu fleksjon Isometrisk albu ekstensjon

Skulder undersøkelse- Isometriske tester



Andre tester

• Labrumskade
• O’Brien’s test (i pronasjon og supinasjon)
• Krank’s test

• Acledd
• Crossover test/body cross over test/Scarf test/horisontal 

adduksjon



Tilleggstester

Test for impingement Test for A-Cledd



Tilleggstester

Test for instabilitet Test for labrumskade



Tilleggstester

Test for subscapularis Test for supraspinatus- empty can og full can



Andre tester

• Impingement tester:
• Neer’s test
• Hawkins test

• Instabilitetstester
• Sulcus sign
• Apprehensionstest



Sulcus sign
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Skulder: diagnostikk

• Er smerter fra skulder eller fra et annet sted?

• Tenk refererte smerter!

•Dersom tvil husk å undersøke et ledd proksimalt og 
et ledd distalt fra smertestedet

•Dersom diffus smerteangivelse, tenk også cervical
columna



Anamnese
• La pasienten fortelle først det han/hun har på hjerte og hans syn på

problemet

• Spør deretter målrettet spørsmål

• Gjør deg opp en mening om hvor smertene kommer fra

• Dersom mistanke om at smertene kommer fra nakken, test nakke
bevegelser

Skulder: diagnostikk



Rule out the red flags!



Anamnese:

• Hvor er smerter? Tenk dermatom.

• Har det vært traume? Traumatisk artritt?

• Alder? Visse tilstander forekommer i viss aldersgruppe.

• Hvor lenge har du hatt smerter?

• Er andre ledd affisert? RA?

• Har smertene spredd seg?

• Kan du ligge på den affiserte siden om natten?

• Har du også smerter i armen når du er i ro?

• Har du vært operert tidligere? Metastaser?

Skulder: diagnostikk



Den diagnostiske prosessen

• Bruk av manuell tensjon:
•når vevet rundt det affiserte leddet utsettes for manuell 
tensjon  i tur og orden – kalles det for SELEKTIV TENSJON

Skulder: diagnostikk



Ikke kontraktile og kontraktile strukturer:

• Ikke kontraktile strukturer - leddkapsel, leddbånd, bursa, fascie, skive 
protrusjoner, dura mater, dural bekledning av nerve røtter. Testes med 
passive bevegelser.

• Kontraktile strukturer – muskler/sener og deres feste. 
Testes med isometrisk bevegelse med ledd i midt stilling.

Skulder: diagnostikk



Ikke-kontraktile strukturer

1.Kapsulitt

2.Bursitt subdeltoideus

3.Acromio-claviculær ledd

8



Skulder: kapsulært mønster

Kapsulært mønster (f. eks. kapsulitt/artritt):

• Varierer fra ledd til ledd

• Begrensning ikke i bestemt grad men i bestemt
proporsjon
(lateral rotasjon > abduksjon >medial rotasjon)



Skulder: kapsulitt

Kapsulitt:

Kapsulitt Abduksjon Lateral rotasjon Medial rotasjon
grad begrenset med begrenset med begrenset med

Lett 10 30 full og smertefri

Moderat 45 60-70 10-15

Stor 70-80 90 30

Full bevegelighet regnes lik 90



Skulder: kapsulitt

Kapsulært mønster ved:

• Traumatisk kapsulitt

• Immobiliserende kapsulitt

• Idiopatisk kapsulitt



Kapsulitt/Frozen skulder- tilstander

Gruppering av tilstander under frozen skulder:

• Intrinsikke årsaker: Reumatoid artritt eller lokal
affeksjon som infeksjon, urinsyre-gikt og hemartrose
traume eller  immobilisering

• Dersom ingen årsakssammenheng og det er økende
stivhet, kan det være idiopatisk

12



Skulder: kapsulitt

Kapsulært mønster ved:

• Idiopatisk (primær) kapsulitt

• Traumatisk(sekundær) kapsulitt

• Immobiliserende (sekundær) kapsulitt



Kapsulitt/Frozen Shoulder

Stadier:
• Uttrykk for grad av synovial inflammasjon

• Grad av begrensning av bevegelighet

• Betegnes med lett, middels og sterk nedsatt

• Det er ikke alltid samsvar mellom grad av begrensning
og stadiet

14



Kliniske stadier av kapsulitt:

• Smerter begrenset til regio deltoideus eller går ikke lenger ned enn
albue

• Pasienten kan sove på affisert siden om natten
• Det er ingen smerter bortsett fra ved bevegelser
• Endefølelse er elastisk

Skulder: kapsulitt



Kliniske stadier av kapsulitt:
Stadium III:
• Sterke smerter fra skulder ned mot underarm og

håndledd
• Pasienten kan ikke ligge på affisert siden om natten
• Smertene er verst om natten og vedvarer selv om

armen er i ro
• Endefølelsen er brå

Skulder: kapsulitt



Traumatisk kapsulitt

● Kan utvikle etter lett traume, gleno-humeral subluksasjon, skade eller
kirurgisk inngrep ved skulderen

● Det kan ta ca 1 – 1 ½ år for spontan bedring

● Tre stadier a` 4 måneder

● I den første smertefull fasen, smerter og reduksjon av bevegelighet
øker

● I den andre fasen, kommer økende stivhet

● I den tredje og siste fasen begynner bevegelighet gradvis tilbake

17



Idiopatisk kapsulitt

●Immunologisk årsak?

● Fleste pasienter er mellom 45 og 60 års alder

● Diabetikere rammes oftere, 11% istedenfor 2%

● Den andre skulderen kan bli affisert om 5 år

●Histopatologisk:

● Hypervaskulær synovitt

● Økende fibroblastisk respons i kapselen

● Øker diffus fibroplasi, fortykkelse og kontraktur av kapselen

18



Idiopatisk kapsulitt

Fire stadier a` 6-9 måneder

Kriterier for stadiet indeling:

● Smertespredning nedenfor albue

● Spontane smerter

● Kan ligge på affiserte siden?

● Endefølese

19



Akutt bursitt

Noen ganger er hevelsen tydelig Pasienten kommer ofte inn med armen som 
vist på bilde



Acromio-claviculær ledd

• anamnese – traume/fall på skulder

• noen ganger smertebue tilstedet

• vanligvis bestemt lokalisasjon (C4)
• pasienten peker over eller nær leddet

• nylig gjennomgått traume med eller uten 
subluksasjon

• Smerte på slutten av passive bevegelser (rotasjoner 
og elevasjon)

• Cross-over test er mest smertefult.



Skulder- ikke kapsulært mønster

Akutt subdeltoid bursitt

• Rask forverring i løpet av 2 til 3 dager
• Alder: alt mellom 16-70 år
• Ikke kapsulært mønster
• Aktiv bevegelsesbegrensning som ikke er proporsjonal 
• Tydelig palpasjonsøm over bursa
• Smertebue er fraværende i akutt bursitt



Ikke-kapsulært mønster:

Når en eller flere bevegelser i ett ledd er smertefull og/eller 
begrenset men ikke i kapsulært mønster.

Finnes ved
• leddbånd overstrekk

• Akutt bursitt

Skulder:  Ikke-kapsulært mønster





Skulder: isometriske bevegelser

• Leddet bør være i midt stilling

• Det bør ikke skje bevegelse på leddet

• Pasienten oppfordres til å bruke all sin kraft

• Undersøkerensstilling er viktig, bør være stabil



Tendinopatier

• Supraspinatus

• Infraspinatus

• Subscapularis



Tendinopatier - diagnostikk

Felles trekk:

• Tenk på funksjon til den rotatorcuffsenen du ønsker å 
undersøke

• Isometrisk bevegelse i midt stilling

• Følg prinsippene for isometriske tester 

•Vurder smerte og svakhet 



Tendinopatier - diagnostikk

For eks. 

• isometrisk abduksjon i ca 20 graders abduksjon,

• isometrisk utadrotasjon i 45 graders utadrotasjon

• isometrisk innadrotasjon i 45 graders innadrotasjon



Andre tester

• Supraspinatus
• Empty can og full can test

• Infraspinatus
• Lag sign

• Subscapularis
• Belly press test

• Lift off test

• Biceps
• Speeds test



Smertebue
Kontraktile strukturer:
• Supraspinatus tendinopati
• Infraspinatus tendinopati
• Subscapularis tendinopati
• Biceps, lange hode tenosenovitt

Ikke kontraktile strukturer:
• Kronisk subdeltoid bursitt
• (Akutt subdeltoid bursitt)
• Acromioclavikulær ledd overstrekk
• Metastaser ved acromion



Smertebue

Tilstander som ligner på smertebue

• Cervikal disk lesjon

• Snapping biceps sene

• Slapp kapsel



Nasjonal faglig retningslinje 
for bildediagnostikk ved 

ikke-traumatiske muskel- og 
skjelettlidelser. Anbefalinger 

for primærhelsetjenesten
Nakkelidelser

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bilde
diagnostikk/nakke/kroniske-

nakkesmerter#Kunnskapsgrunnlaget



Ett års prevalens for nakke smerter

• I befolkning 12 -71% og 27-48% blant yrkesaktive

• Nerverotaffeksjon 40-80/100 000

• Grad 1 Nakkesmerter uten alvorlige symptomer og påvirkning av 
ADL 

• Grad 2 Nakkesmerter uten alvorlige symptomer men påvirker ADL 

• Grad 3 Nakkesmerter med symptomer forenlig med 
nerverotaffeksjon

• Grad 4 Nakkesmerter med symptomer på alvorlig patologi



• Hyppigste årsaken til nerverotaffeksjon er  prolaps eller 
degenerative forandringer

• Andre årsaker kan være skader, svulster eller cyster

• Thoracic outlet syndrom kan også gi symptomer i armen



Klinisk undersøkelse er viktig for å avklare

• Foreligger det nevrologiske symptomer og eventuell radikulopati

• Lokale årsaker til smerte

• Mekaniske årsaker fasettleddartrose og eller skive protrusjon

• Spurlingstest, nervestrekktest (upper limb tension test (ULTT)) og 
ROOs test for å utelukke TOS



Bilde-diagnostikk

• Røntgen gir begrenset informasjon i grad 1 og grad 2 nakkesmerte
med unntak dersom det har vært kreft tidligere

• Nakkesleng – ikke behov for bildediagnostikk med mindre Grad 4
smerte

• MR ved mistanke om radikulopati

• Ved rødeflagg MR u.s. eller henvises 2. linjetjeneste

• Vedvarende smerte og evt. Pareser etter 4-6 uker

• Dersom ikke bedring etter 2-3 måneder henvises spesialist



Albuledd

• Humero-ulnare - hengselledd, fleksjon/ekstensjon

• Humeroradiale - kule og skålledd fleksjon/ekstensjon

• Øvre radioulnarledd - pronasjon & supinasjon

Albu: Anvendt anatomi









Albu: leddbånd

Ulnar kollateralleddbånd

• tre deler, fremre del går mot liamentum

annulare, midtre del mot processus

koronoideus og en bakre del mot processus

olecranon





Radial kollateralleddbånd, går fra laterale 

epikondylen til ligamentum radiale.

• Ligamentum radiale annulare: rundt caput radii

og er dekket av brusk på innsiden

Albu: leddbånd





Albu: bevegelser

Fleksjon-ekstensjon

• Myk endefølelse ved fleksjon og hard

endefølelse ved ekstensjon

Pronasjon-supinasjon

Radius ruller over ulna

• Fra midtstilling er supinasjon ca 90 grader og

pronasjon litt mindre, ca 85 grader



• M. brachialis N. muskulocutaneus C5-C6

• (N. radialis)

• M. Brachioradialis N. radialis C5-C6

• M. Biceps brachii N. muscul. C5-C6

Albu: muskler



Ekstensorer

• Triceps N. Radialis C7-C8

• Anconeus N. radialis C7-C8

Supinator:

• Supinator brevis N. radialis C5-C6

• Biceps brachii N. Musculocut. C5-C6

Albu: muskler



Pronator muskler:

• Pronator teres N. medianus C6-C7

• Pronator Quadratus N. medianus C8-T1

Håndledd ekstensorer

• Ekst. carp. rad.lon. N. radialis C6-C7

• Ekst. carp. rad. br. N. radialis C7

• Ekst. carpi ulnaris N. radialis C7-C8

• Ekst.digit. Comm. N. radialis C6-C8

Albu: muskler



Flektorgruppen:

• Flek.carpi rad. N. medianus C6-C7

• Flek.carpi uln. N. ulnaris C7-C8

• Palmaris longus N. medianus C7-T1

• Flek. digitor. sup. N. medianus C7-T1

• Flek. Poll. Longus N. medianus C7-C8

Albu: muskler



















Anamnese:

• Hvor er smerter?

• Hvordan startet det? Spontant? Traume

eller uvant fysisk anstrengelse?

• Videre utvikling? Spredning av smerter,

økning i styrke?

Klinisk undersøkelse



Klinisk undersøkelse

• Hevelse: tyder på artrose/artritt.

Umiddelbar hevelse etter traume kan

tyde på haemartrose

• Er smerter aktivitetsrelaterte f. eks. å

løfte melkekartongen?

• Affeksjon av flere ledd? R.A.?



Klinisk undersøkelse

Overførte smerter

• Vanligvis fra proksimale strukturer, skulder

eller cervikal region

• Smerter fra albu refereres ned mot håndledd

og 3. & 4. finger



Anamnese:

• Smerte lokalisasjon

• Start

– spontant eller traume

• Videre forløp

– forandringer i intensiteten, spredning etc.

• Hevelse og evtentuelle endringer

• Smerter påvirkes av

• Affeksjon av andre ledd

Klinisk undersøkelse



Funksjonell undersøkelse: 

I alt 10 bevegelser, 4 passive og 6 isometriske 

bevegelser.

• Passive bevegelser tester bevegelighet, 

smerter og endefølelse

• For å skille mellom kapsulært 

mønster/artritt eller ikke kapsulært mønster

• Passiv fleksjon/ekstensjon; pronasjon/ 

supinasjon

Klinisk undersøkelse



Albu: Funksjonell undersøkelse

Bestar av 4 passive og 6 isometriske 
bevegelser

• Passiv fleksjon – ca 160 grader

• Passiv ekstensjon

• Passiv pronasjon – ca 85 grader

• Passiv supinasjon – ca 90 grader



Funksjonell undersøkelse; isometriske 

bevegelser: 

• Isometrisk fleksjon: tester biceps brachii,

brachialis og brachioradialis (klinisk ikke

viktig)

• Isometrisk ekstensjon: Tester Triceps og

anconeus, sist nevnt er en liten muskel

• Isometrisk pronasjon: tester pronator teres,

kan gi også smerter ved golfer’s albu

Klinisk undersøkelse



Klinisk undersøkelse

• Isometrisk supinasjon: Tester biceps og

supinator brevis

• Håndledd: isometrisk fleksjon: Fleksor

carpi radialis og ulnaris, fleksor

digitorum superficialis og profundus

• Isometrisk ekstensjon:ekstensorer av

håndledd og fingre



Tilstander ved ikke 

kontraktile strukturer

Kapsulært mønster:

Fleksjon er mer begrenset enn ekstensjon. 

Pronasjon/supinasjon forblir uaffiserte bortsett 

fra langt kommet tilstander/artrose

Traumatisk kapsulitt: leddet mellom humerus og 

ulna er affisert og derfor fleksjon og ekstensjon

• Årsak: traume eller uvant tungt fysisk arbeid



Isometriske bevegelser 

Isometrisk fleksjon: Biceps brachii, brachialis 
og brachioradialis

• Isometrisk ekstensjon: triceps & anconeus

• Isometrisk pronasjon: pronator teres men
også smerter ved golfer’s albu

• Isometrisk supinasjon: biceps brachii &
supinator brevis



Isometriske bevegelser 

• Isometrisk fleksjon og ekstensjon ved
handledd med albu ekstendert

• Palpasjon: dersom en forventer å få
tilleggsinformasjon; varme, hevelse og
synovial fortykkelse

Tilleggstester:

• Isometrisk ekstensjon av håndledd med
fingre aktivt flektert



Albuledd

• Humero-ulnare - hengselledd, fleksjon/ekstensjon

• Humeroradiale - kule og skålledd fleksjon/ekstensjon

• Øvre radioulnarledd - pronasjon & supinasjon

Albu: Anvendt anatomi









Albu: leddbånd

Ulnar kollateralleddbånd

• tre deler, fremre del går mot liamentum

annulare, midtre del mot processus

koronoideus og en bakre del mot processus

olecranon





Radial kollateralleddbånd, går fra laterale 

epikondylen til ligamentum radiale.

• Ligamentum radiale annulare: rundt caput radii

og er dekket av brusk på innsiden

Albu: leddbånd





Albu: bevegelser

Fleksjon-ekstensjon

• Myk endefølelse ved fleksjon og hard 

endefølelse ved ekstensjon

Pronasjon-supinasjon

Radius ruller over ulna

• Fra midtstilling er supinasjon ca 90 grader og 

pronasjon litt mindre, ca 85 grader



• M. brachialis N. muskulocutaneus C5-C6

• (N. radialis)

• M. Brachioradialis N. radialis C5-C6

• M. Biceps brachii N. muscul. C5-C6

Albu: muskler



Ekstensorer

• Triceps N. Radialis C7-C8

• Anconeus N. radialis C7-C8

Supinator:

• Supinator brevis N. radialis C5-C6

• Biceps brachii N. Musculocut. C5-C6

Albu: muskler



Pronator muskler:

• Pronator teres N. medianus C6-C7

• Pronator Quadratus N. medianus C8-T1

Håndledd ekstensorer

• Ekst. carp. rad.lon. N. radialis C6-C7

• Ekst. carp. rad. br. N. radialis C7

• Ekst. carpi ulnaris N. radialis C7-C8

• Ekst.digit. Comm. N. radialis C6-C8

Albu: muskler



Flektorgruppen:

• Flek.carpi rad. N. medianus C6-C7

• Flek.carpi uln. N. ulnaris C7-C8

• Palmaris longus N. medianus C7-T1

• Flek. digitor. sup. N. medianus C7-T1

• Flek. Poll. Longus N. medianus C7-C8

Albu: muskler



















Anamnese:

• Hvor er smerter?

• Hvordan startet det? Spontant? Traume 

eller uvant fysisk anstrengelse?

• Videre utvikling? Spredning av smerter, 

økning i styrke?

Klinisk undersøkelse



Klinisk undersøkelse

• Hevelse: tyder på artrose/artritt.

Umiddelbar hevelse etter traume kan

tyde på haemartrose

• Er smerter aktivitetsrelaterte f. eks. å

løfte melkekartongen?

• Affeksjon av flere ledd? R.A.?



Klinisk undersøkelse

Overførte smerter

• Vanligvis fra proksimale strukturer, skulder

eller cervikal region

• Smerter fra albu refereres ned mot håndledd

og 3. & 4. finger



Anamnese:

• Smerte lokalisasjon

• Start

– spontant eller traume

• Videre forløp

– forandringer i intensiteten, spredning etc.

• Hevelse og evtentuelle endringer

• Smerter påvirkes av

• Affeksjon av andre ledd

Klinisk undersøkelse



Funksjonell undersøkelse: 

I alt 10 bevegelser, 4 passive og 6 isometriske 

bevegelser.

• Passive bevegelser tester bevegelighet,

smerter og endefølelse

• For å skille mellom kapsulært

mønster/artritt eller ikke kapsulært mønster

• Passiv fleksjon/ekstensjon; pronasjon/

supinasjon

Klinisk undersøkelse



Albu: Funksjonell undersøkelse

Bestar av 4 passive og 6 isometriske 
bevegelser

• Passiv fleksjon – ca 160 grader

• Passiv ekstensjon

• Passiv pronasjon – ca 85 grader

• Passiv supinasjon – ca 90 grader



Funksjonell undersøkelse; isometriske 

bevegelser: 

• Isometrisk fleksjon: tester biceps brachii,

brachialis og brachioradialis (klinisk ikke

viktig)

• Isometrisk ekstensjon: Tester Triceps og

anconeus, sist nevnt er en liten muskel

• Isometrisk pronasjon: tester pronator teres,

kan gi også smerter ved golfer’s albu

Klinisk undersøkelse



Klinisk undersøkelse

• Isometrisk supinasjon: Tester biceps og

supinator brevis

• Håndledd: isometrisk fleksjon: Fleksor

carpi radialis og ulnaris, fleksor

digitorum superficialis og profundus

• Isometrisk ekstensjon:ekstensorer av

håndledd og fingre



Tilstander ved ikke 

kontraktile strukturer

Kapsulært mønster:

Fleksjon er mer begrenset enn ekstensjon. 

Pronasjon/supinasjon forblir uaffiserte bortsett 

fra langt kommet tilstander/artrose

Traumatisk kapsulitt: leddet mellom humerus og 

ulna er affisert og derfor fleksjon og ekstensjon

• Årsak: traume eller uvant tungt fysisk arbeid



Isometriske bevegelser 

Isometrisk fleksjon: Biceps brachii, brachialis 
og brachioradialis

• Isometrisk ekstensjon: triceps & anconeus

• Isometrisk pronasjon: pronator teres men
også smerter ved golfer’s albu

• Isometrisk supinasjon: biceps brachii &
supinator brevis



Isometriske bevegelser 

• Isometrisk fleksjon og ekstensjon ved
handledd med albu ekstendert

• Palpasjon: dersom en forventer å få
tilleggsinformasjon; varme, hevelse og
synovial fortykkelse

Tilleggstester:

• Isometrisk ekstensjon av håndledd med
fingre aktivt flektert



Kliniske tips: Nakke/skulder



Nakke

• Anamnese/symptombeskrivelse

• Inspeksjon/undersøkelse/palpasjon

• Diagnostiske vurdering

• Konklusjon

• Grad I > Informasjon > Råd veiledning > Kontroll? > etter behov?
• Myalgier?

• Grad II > Informasjon > Råd veiledning > Utredning? Kontroll?

• Grad III > Informasjon > Råd veiledning > Utredning

• Grad IV > Informasjon > Henvisning/Innleggelse



Torticollis

• Våknet med stiv og skeiv nakke; alder

• Klinisk undersøkelse >Informasjon > forventet forløp

• Endret kurs hos noen

Hos barn

• Anamnese > årsakssammenheng > behandling > 
instruksjoner for egen behandling

• Bateman’s teknikk



Skulder

• Anamnese

• Målrettet spørsmål etter at pasienten er ferdig med sin 
historie

• Overførte smerte/referred pain

• Undersøkelse

• Diagnostiske overveilser

• Behanslingsalternativer



Skulder

• Ikke-kontraktile strukturer
• Kapsulitt

• Bursitt

• Acledd

• Kontraktile strukturer

• Tendinopati
• SSP

• ISP

• SSC
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