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Indledning
Det er ikke unormalt at have ondt i ryggen!

80% af alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv have rygsmerter – 50% i løbet
af ét år. 70% bliver smertefri igen i løbet af de første tre til fi re uger, og 90% er i arbejde 
igen efter to måneder. De resterende 5-10% udvikler kroniske lænderygsmerter, som er den 
 hyppigste enkeltfaktor til langtidssygemelding og førtidspension.

Desværre fokuserer mange behandlere på smerten og giver rygpatienterne råd om at undgå 
alle bevægelser og belastninger, der gør ondt. Som resultat forbliver patienternes funktion 
dårlig, samtidigt med at de fastholdes i en sygerolle, der ender med at gøre dem mere syge. 
Det er i stedet vigtigt at undersøge patienten grundigt og differentiere mellem farlige og 
ufarlige smerter.

De farlige smerter er tilstande såsom infektion, fraktur, tumor og nervetryk. Hvis man 
 primært fokuserer sine undersøgelser på disse tilstande, står man tilbage med 80%, som 
man ikke med sikkerhed kan stille en ætiologisk diagnose på. Disse patienters smerter 
kan stamme fra diskus, ligamenter, led og ledkapsler, sener og muskler, og behandlingen 
bør være at genetablere normal funktion. Det vil sige, at man må søge at genskabe normal 
 bevægelighed for de segmenter, der ikke kan bevæges ordentligt, og genoptræne funk-
tionen, så patienten kan vende tilbage til hans/hendes tidligere funktioner. Smerterne er 
ufarlige og skal så vidt muligt negligeres.

De kan i visse tilfælde med fordel dæmpes midlertidigt med NSAID, smertestillende medicin,
blokade, akupunktur og/eller massage, mens patienten venter på, at træningen genetab-
lerer funktionen.

I dette temahæfte vil vi først gennemgå de vigtigste undersøgelser af lænderyggen med 
fokus på at udelukke de ”farlige” smerter. Det giver mulighed for at berolige patienten og der-
med opnå en større compliance i optræningen. Dernæst giver hæftet vejledning i  behandling 
af de hyppigste ”ufarlige” lænderygsmerter.
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Ryggens opbygning
Columna vertebralis består af syv cervikale, tolv thorakale og fem lumbale hvirvler. Mel-
lem to hvirvler kan der foretages små bevægelser. Disse små bevægelser kan foregå i  
25  bevægesegmenter, men lægges alle bevægelserne sammen, opnås store bevægeud-
slag. For at disse samlede bevægelser skal foregå som én jævn bevægelse, kræver det et 
velkoordineret samarbejde mellem de enkelte bevægesegmenter. Sker der skader på et 
segment, vil bevægelsen foregå i hak. Det medfører overbelastning af de øvrige bevæge-
segmenter, og musklerne vil spænde op, så smerterne ofte spreder sig ud til større eller 
mindre dele af ryggen. 

Hvert bevægesegment er opbygget af en anterior vægtbærende del bestående af to 
 hvirvellegemer (corpora vertebralis) med en mellemliggende diskus intervertebralis. Den 
posteri ore del omslutter og beskytter medulla spinalis med arcus vertebralis og nogle 
knogleudvækster: Processus transversi og processus spinosi, der samtidig virker som 
ligamentfæster og muskeludspring. Desuden fi ndes posteriort to processus articulares, én 
i hver side, som både proksimalt og distalt artikulerer med nabohvirvlerne. Ledforbindel-
serne hedder art. zygapophysiales, men omtales i reglen som facetleddene. Disse er ægte 
glideled, som styrer bevægelserne i det enkelte segment.

I thorakaldelen står facetleddene drejet ind mod centrum af diskus, som dermed bliver 
centrum for rotationsbevægelsen. Dette ville tillade gode bevægelsesmuligheder, hvis ikke 
hele thorax-skelettet med costae og sternum begrænsede bevægeudslagene. Således er 
bevægelserne i de thorakale segmenter kun 2-5 grader i både fl eksion, ekstension og rota-
tion. Facetleddene ligger thorakalt som tagsten i en ca. 45 grader vinkel. Ved en sidefl eksion 
vil facetleddet i den ene side glide opad og i den anden side nedad. På grund af den 45 
graders hældning medfører dette en tvungen rotation til samme side som sidefl eksionen.

Figur 1. Facetleddenes orientering i en thorakal hvirvel
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I lumbaldelen står facetleddene næsten lodret og vinklet 45 grader bagud. Dermed danner 
de en del af en cirkel, der har centrum omkring processus spinosi. Centrum i denne cirkel er 
omdrejningsaksen for rotationsbevægelserne, og da diskus sidder fast, vil der således kun 
være begrænsede rotationsmuligheder i lumbaldelen. Derimod er der store bevægeudslag i 
fl eksion/ekstension på ca. 8-10 grader per bevægesegment.

Da facetleddene står lodret i lumbaldelen, vil en sidefl eksion ikke medføre samtidig rota-
tion. Ved lordosering af lænden vil hældningen af facetleddene medføre en tvungen rotation 
til modsatte side af en sidefl eksion. På samme måde ses tvungen rotation til samme side 
som sidefl eksionen ved kyfosering.

Figur 2. Facetleddenes stilling i en lumbal hvirvel

Diskus intervertebralis består af en central nucleus pulposus, som er en gelholdig kerne 
bestående af mukopolysakkarider og vand. Vandmængden udgør hos unge 80% men  aftager 
med alderen, så nucleus pulposus bliver mere viskøs. Da væsker ikke kan trykkes sammen, 
vil et vertikalt tryk på nucleus pulposus ned gennem rygsøjlen medføre, at nucleus buler ud 
til siderne. 

Hele nucleus pulposus er omkranset af mange lag kollagene tråde, som tilsammen kaldes 
anulus fi brosus. De kollagene tråde modvirker et tryk ud mod siderne fra nucleus pulposus, 
og deres elasticitet virker som stødabsorber i rygsøjlen. Elasticiteten aftager med alderen, 
og ryggens bevægelser bliver dermed mere stive. 

Om dagen vil de gentagne bevægelser og belastninger, som ryggen udsættes for, presse lidt 
af væsken ud af nucleus. Om natten, hvor ryggen ligger afl astet, vil der atter samle sig nor-
mal væskespænding i diskus. Dette medfører, at man faktisk er lidt højere om morgenen. 
Hvis man har en diskusprolaps eller diskusprotrusion, vil den trykke mere om morgenen. 
Det betyder, at patienten har svært ved at bukke sig sammen og f.eks. tage strømper på.
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Figur 3. Diskus intervertebralis består af en central nucleus pulposus og en perifer 
anulus fi brosus

Sacro iliacaleddene kan være vanskelige at afgrænse fra lænderyggen. Da lændesmerter 
ofte opstår fra disse led, er de medtaget her.

Bækkenet er konstrueret, så det kan overføre kraften fra kroppen til benene og omvendt. 
Kraften skal altså overføres fra en søjle (rygsøjlen) til to søjler (benene) via sacro iliacaled-
dene, som nærmest står lodret. Det giver naturligvis problemer med stabiliseringen. Selve 
sacro iliacaleddet består af en anterior ægte ledforbindelse med en meget ujævn brusk-
overfl ade på både ileum og sacrum, så de kan gribe fat i hinanden og dermed stabilisere 
leddet. Vigtigst for stabiliseringen er dog den posteriore del af leddet, der består af interos-
søse ligamenter.

Dette system er rimelig stabilt, når man støtter på begge ben samtidig, men så snart det ene 
ben løftes, skal bækkenringen stabiliseres. Her er især standbenets laterale stabili satorer 
(særligt m. gluteus medius) vigtige for, at man ikke ”taber” bækkenet i den side, hvor benet 
er løftet. Dynamisk stabiliseres leddet af muskler foran og bag leddet.

Kravene til dette komplicerede system bliver yderligere skærpet ved vrid og hop, hvor 
 benene på skift svinges frem og tilbage eller evt. sideværts. Den muskulære stabilisering 
vanskeliggøres på grund af rotationer og vrid af bækkenet. En muskelubalance (for stram-
me eller for svage muskler) vil disponere til overbelastninger i systemet, som kan resultere 
i sacro iliacaledsmerter, muskelsmerter, triggerpunkter og/eller senebetændelser. Hyppigst 
medfører det et såkaldt ”piriformis syndrom”.

Nucleus pulposus

Anulus fibrosus

Sagitalsnit

Horisontalsnit
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Figur 4. Sacro iliacaleddene skal overføre kraften fra én søjle til to søjler

Anatomiske landmarks

•  Th 3 ligger ud for spina scapulae
•  Th 7 ligger ud for angulus inferior scapulae
•   L1 ligger ud for umbilicus
•  L3-4 ligger ud for crista kanten
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Man skelner mellem nociceptiv og neuropatisk smerte. 

Nociceptiv smerte 
Når der opstår smerter og spændinger ét sted i ryggen, bliver hele ryggens bevægelighed 
påvirket. Der kommer ”hak” i bevægelsen, som let kan resultere i overbelastning af an-
dre bevægesegmenter og dermed også give smerter der. Den reducerede bevægelighed 
 sammen med smerterne medfører desuden muskelspændinger i større eller mindre dele af 
ryggen. Herved breder smerterne sig ofte ud, så det kan være svært eller måske ligefrem 
umuligt at fi nde ud af, hvor de egentlig opstod. Det kan derfor være vanskeligt at diagnosti-
cere årsagen til smerterne.

Smerterne kan opstå fra alt væv med nociceptorer. Det betyder, at de kan opstå fra knogler 
ved fraktur, tumor, infektion og desuden ved slidgigt med forøget tryk i knoglerne. Denne 
væskeophobning i knoglerne beskrives som modiske forandringer, som menes at kunne 
forklare 50% af alle rygsmerter. Hyalinbrusk, nucleus pulposus og den inderste 2/3 af  anulus 
fi brosus indeholder ingen nerver, men den yderste 1/3 af anulus indeholder  nociceptorer, 
som kan påvirkes ved den spænding, der opstår ved en diskus-protrusion. Ved en fri prolaps 
skyldes smerterne formentlig en kemisk irritation af nociceptorerne på grund af en infl am-
matorisk proces.

Smerterne fra facetleddene kan udløses fra kapslen og de omkringliggende ligamenter og 
fra selve knoglen ved forøget tryk, f.eks. på grund af arthrose. Alle ligamenter, muskler og 
sener kan desuden give smerter. 

Herudover kan alle smerter forværres og vedligeholdes ved psykosociale problemstil-
linger. Da man kun med sikkerhed kan stille en ætiologisk somatisk diagnose hos ca. 20% 
af  patienterne med rygsmerter, vil det være umuligt at udtale sig om, hvorvidt smerterne 
fortrinsvis har en fysisk eller psykosocial årsag.

Neuropatisk smerte
Ved neuropatiske smerter er der opstået ændringer i smertesystemet. Neuropatiske 
 smerter er en væsentlig årsag til kroniske smerter og de derved associerede funktions-
begrænsninger. Kroniske smerter er samfundsmæssigt et stort problem. I Danmark er 
 prævalensen for kroniske smertetilstande, som ikke er relaterede til cancer, ca. 20%. 
 Patienter med kroniske smerter benytter sundhedssystemet dobbelt så meget som dem 
uden smerter, og 5-10% af patienter med rygsmerter udvikler kroniske  lænderygsmerter, 
som er den hyppigste enkeltfaktor til langtidssygemelding og førtidspension.

Patienter med kroniske, neuropatiske rygsmerter adskiller sig fra andre rygpatienter på 
væsentlige punkter.  Det primære syge område er det system, som medierer og bear bejder 
smerten,  det vil sige det centrale og det perifere nervesystem, hvorimod rygforandringerne 
ofte er beskedne og uden proportion med patientens begrænsninger. Anamnesen er  præget 
af en særlig smertesymptomatologi, og ved den objektive undersøgelse kan man fi nde 

Hvor kommer smerterne fra?
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 ændret sensibilitet med hyperalgesi og allodyni. Disse patienter er vigtige at identifi cere, 
for de skal håndteres på en anden måde end patienter uden neupatiske rygsmerter. 

En forståelse af de mekanismer som ligger bag udviklingen af neuropatiske smerter, og 
derved af patientens symptomer, forudsætter indblik i smertens neurofysiologi. Der vil her 
blive præsenteret en kort beskrivelse af det normale smertesystem, og dernæst af de for-
andringer, som opstår i nervesystemet ved neuropatiske smerter. 

Det normale smertesystem
Det ascenderende system formidler smertestimuli op til hjernen, hvor impulserne fordeles 
mellem forskellige centre, som deltager i den komplekse sammensætning af smerteopfat-
telsen, deriblandt  de affektive og kognitive aspekter af smerter. 

Fra hjernestammen føres descenderende baner ned. Disse har overvejende en hæmmende 
effekt. Under visse omstændigheder kan de blokere for al afferent aktivitet, hvilket  kan ses 
efter svært traume, hvor man i en kort periode ikke oplever smerter.  

Smertesystemet ved neuropatiske smerter
Neuropatiske smertestimuli kan forårsage neuroplastiske ændringer perifert, i rygmarven, 
og i hjernen. Perifert sker der fl ere fænomener:  En sensibilisering og en opregulering af 
 nociceptorer, en ændring af neuronernes fænotype, og en aktivering af silent fi bres. Disse 
forandringer fører til hyperalgesi (øget følsomhed) og allodyni, hvor fi bre som vanligvis 
 medierer berøring, nu formidler smerte. I rygmarven kan vedvarende afferent smerte-
stimulus fjerne  blokering af  NMDA receptorer (N-methyl D-aspartat), og resultere i en op til 
20 x forstærkning af den afferente aktivitet med øget smerte til følge. 

I hjernen sker der samme forandringer som i rygmarven, men herudover  tillige en cortical 
reorganisering, hvor områder som før kun responderede på smerte, nu andrager en større 
andel af hjernen og aktiveres ved andre stimuli. Patienterne opfatter smerter ved lavere 
smertestimuli, ved andre stimuli (f. eks. berøring) og smerte opfattelsen er mere intens. 
Den kan desuden sprede sig over et større område end det  stimulerede, og endda andrage 
andre regioner. Flere af de omtalte forandringer er irreversible, og vil fortsætte med at føre 
til smerte, selv om det oprindelige smertestimulus er ophørt. 

Symptomer på neuropatiske smerter er karakteriseret ved følgende:

•  Brændende fornemmelse og/eller elektrisk stød
•  Paræstesier 
•  Forværring ved påvirkning af koldt eller varmt vand 
•  Forværring ved berøring 
•  Spredning af smerte til andre områder end det primært berørte 
•  Ikke dermatomale-sensibilitetsforstyrrelser
•  Ikke restitutivt søvnmønster 
•  Konstant træthed
•  Koncentrations- og hukommelsesbesvær
•  Angst og/eller depression
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Screening
PainDetect er et screeningsværktøj, der kan hjælpe med at identifi cere neuropatiske  smerter 
hos patienterne. Neuropatiske smerter kan ikke alene diagnosticeres på baggrund af 
 PainDetect. Det vil fortsat være lægen, der stiller diagnosen. 
  
Behandling 
Patienter med neuropatiske smerter skal indrette sig på at leve et liv med en vis grad af 
smerter. Det er derfor vigtigt, at de lærer at acceptere smerterne og tager kontrollen over 
dem, frem for at lade sig styre af dem.

Der er mulighed for at henvise til smertecentre, hvor man kan tilbyde en tværfaglig indsats, 
bestående af læger, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgivere. De væsentligste grup-
per medikamina som har effekt på neuropatiske smerter er visse antidepressiva og antiepi-
leptika.  

Figur 5. Ved rygsmerter kan man skelne mellem nociceptiv og neuropatisk/kronisk 
smerte

Patienten vil altid opfatte smerter som noget alarmerende og farligt. Derfor forværrer det 
 situationen, når behandlere fokuserer på smerten og forklarer patienten, at han/hun ikke må 
overskride ”smertegrænsen”. For det første er smertegrænsen meget forskellig fra  individ 
til individ, og for det andet kan psykosociale problemstillinger forværre smerte oplevelsen. 

I stedet for at fokusere på smerten er det vigtigt, at behandleren undersøger patienten grun-
digt for at fi nde ud af, om smerten er en ”farlig” smerte eller en ”ufarlig” smerte. Ved ”far-
lige smerter” tænkes på infektion, fraktur, tumor og nervetryk, som patienten naturligvis 
er bange for at fejle. Hvis man derfor ikke på forhånd har undersøgt patienten ordentligt og 
sikret sig selv og patienten, at de ikke fejler noget alvorligt, vil der ikke nødvendigvis være 
compliance fra patienten.

F.eks. vil en patient med akut hold i ryggen måske føle, ”at der sidder en nerve i klemme”. 
Oftest drejer det sig dog om en forkrampet muskel, hvor smerten er fuldstændig ”ufarlig”. 
Behandlingen vil være udspænding af den forkrampede muskel, der udløser spænding og 
smerter. Det kan i høj grad virke alarmerende for patienten at skulle udføre en øvelse, der 
provokerer smerten, hvis ikke han/hun er overbevist om, at smerten er ufarlig. 

Neuropatisk smerte
eks. kroniske lænderygsmerter

Nociceptiv smerte
eks. fraktur og diskusprolaps
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Diagnoser

Arkolyse/spondylolistese
Arkolyse er en defekt på knogleforbindelsen mellem facetled og hvirvel. Det er et alminde-
lig fænomen (ses hos 35% af eskimoer og hos 5% af den voksne, danske befolkning) og er i 
sig selv ikke nødvendigvis forbundet med smerter, men risikoen for rygsmerter er øget ved 
denne tilstand. Men såfremt der opstår spondylolistese – en glidning af en hvirvel i forhold til 
den nedenfor liggende hvirvel – kan der opstå lændesmerter. Tilstanden ses også sekundært 
til degenerative forandringer i discus og facetled, traume samt aktiviteter som forudsætter 
 hyperlordosering af ryggen (eks. butterfl y, gymnastik, vægtløftning, udspring).

Behandling
Behandlingen kan ofte indskrænkes til begrænsning af større belastninger under såvel 
arbejde som idrætsaktivitet og undgåelse af hyperlordosering. Belastninger med ryggen 
hyperlordosere bør helt undgås. Alle bør optræne stabiliteten omkring lænderyggen og 
mavemusklernes styrke. 

Yngre patienter <20 år bør følges med henblik på progression af symptomerne og hen vises 
til ortopædkirurgisk vurdering ved forværring. Spondylodeseoperation er indiceret ved 
vedvarende sværere symptomer, ved instabilitet, ved tegn på rodtryk, ved progredierende 
spondylolistese samt ved en fremadglidning på mere end en halv hvirvel. Ved svære afglid-
ninger foretages hos yngre en kombineret forreste og bageste spondylodese med partiel 
reposition af spondylolistesen.

Diskogen smerte/diskusprotrusion
Den diskogene smerte skyldes begyndende strukturelle degenerative forandringer i diskus 
og er den hyppigste årsag til uspecifi kke lænderygsmerter. Diskusprotrusion og diskuspro-
laps kan opstå som en videreudvikling af den degenerative proces. Diskusprotrusion kan 
være ledsaget af diskogene smerter men er hyppigt asymptomatisk. Diskusprotrusion er 
hyppigt forekommende i befolkningen – 30-40% har i 30-års alderen diskusprotrusion på 
et eller fl ere niveauer i lænderyggen. Frekvensen stiger til op imod 100% i 70-års alderen. 
Den manglende stødabsorbtion fra en ødelagt diskus kan medføre væskeophobning i de 
tilstødende knogler. Dette kaldes modiske forandringer, som menes at kunne forklare 50% 
af alle rygsmerter.

Klinik
Den diskogene smerte er typisk lokal. Der kan være stivhed af et eller fl ere lumbale segmen-
ter og lokal ømhed. Test med gentagne bevægelser/smertereaktion (McKenzie tests – se 
side 31) kan anvendes til at belyse sammenhængen mellem patoanatomi og symptom-
klager. Der er dårlig sammenhæng mellem billeddiagnostiske forandringer og symptomer, 
hvorfor radiologiske undersøgelser ikke er indiceret.

Behandling
Behandlingen er øvelsesterapi med McKenzie øvelser og stabilitetstræning (se side 39), 
evt. kombineret med analgetika. Ved betydelig besvær og manglende effekt af øvelses-
terapi kan operation med evt. diskus protese overvejes.



13

Diskusprolaps
Diskusprolaps i columna lumbalis opstår hyppigt traumatisk. Anulus fi brosus beskadiges 
og nucleus pulposus kan bule ud, hvilket kan trykke på en nerverod. Det er dog nok mere 
den infl ammatoriske reaktion end selve trykket, der giver de neurologiske smerter. Pareser 
forårsages derimod af tryk. Hyppigst ses de lave lumbale prolapser med tryk på L4, L5, S1. 
Nerverødderne kan også blive trykket og irriteret af afsmalning af neuroforamen, olisthese 
og tumor. 

MR-scanning gennemføres, hvis der er operationsindikation. MR alene kan ikke bruges til 
diagnosen, idet MR viser, at 15% af asymptomatiske patienter under 64 år og 25% over 64 år 
har tryk på rygmarv eller nerverod. 

Behandling
Behandlingen er ”konservativ behandling” (tid) med mobilisering efter evne og analgetika. 
95% bliver symptomfri inden for ét år. Nogen patienter har glæde af traktion og McKenzie 
øvelser (se side 39).

Facetledsdysfunktion
(subluksation, kapselimpingement, muskelspasme, smertebetinget)
Facetledsdysfuntioner opstår i reglen akut som et lændehold/”låsning” efter distorsioner 
eller overbelastninger men ofte fi ndes ingen umiddelbar årsag. 

Smerter udløses ved bevægelse af det aktuelle led. Patienten holder derfor ryggen fi kseret 
eller kan ikke bevæge ryggen i en bestemt retning. Aktiv og passiv bevægelse i den be-
grænsede retning gør jagende ondt. Der kan være diffus smerte og snurren ud i det ene ben. 
Tilstanden falder i reglen til ro i løbet af få dage til uger.

Behandling
Traktion og mobilisering med manuelle medicinske teknikker evt. suppleret med akupunk-
tur og/eller enkelte steroid injektioner, der kan fremskynde bedringen. Ved hyppige tilbage-
fald tilrådes stabilitetstræning og styrketræning.

Muskeldysfunktion
Muskeldysfunktion kan opstå ved muskulær overbelastning og traumer, men hyppigst ses 
det i forbindelse med facetledsdysfunktion og spondylose. Smerter af andre årsager giver 
også muskeldysfunktion. 

Muskeldysfunktion medfører tenderpoints og evt. triggerpoints.  Belastning, især langvarig 
isometrisk belastning, kan irritere musklen og udløse smerter lokalt og/eller udstrålende 
smerter til balde og ben. Tryk på musklen udløser patientens velkendte smerte.

Behandling
Behandlingen er hensigtsmæssig ergonomi, dynamiske øvelser og udspænding evt. med 
manuelle teknikker, triggerpunkt behandling og i genstridige tilfælde akupunktur og evt. 
steroid injektion. Ved tilbagefald tilrådes stabilitetstræning og styrketræning.
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Spinalstenose
Spinalstenose er slidforandringer i rygsøjlen og begynder typisk med diskus-degeneration. 
Når rygsøjlens funktion bliver ringere, øges belastningen på facetleddene, som bliver artro-
tiske med dannelse af osteofytter og reducering af pladsforholdene omkring spinal kanalen 
til følge. Herved komprimeres rygmarven, hvilket kan resultere i symptomer såsom  smerter, 
nedsat kraft i benene og føleforstyrrelser. I sjældne tilfælde kan forsnævringen af spinal-
kanalen være medfødt eller skyldes ulykker, hvor ryggen er blevet alvorligt beskadiget.

Klinik
Spinalstenose viser sig ofte som svaghed i ryggen og benene, pareser, sensibilitetsforstyr-
relser i benene, smerter, som stråler ned til benene, og claudicatio mønster, dvs. at oven-
stående symptomer opstår ved en bestemt gangdistance, svinder efter hvile og vender 
tilbage, når den samme distance igen er nået. 

Ved en røntgenundersøgelser kan man se omfanget af slidforandringer i ryggen. MR-scan-
ning anvendes, hvis man har brug for et mere præcist billede af forholdene i ryggen, og 
særligt, hvis man overvejer operation.

Behandling
Spinalstenose kan ikke helbredes, men man kan ofte lindre symptomerne og måske bremse 
udviklingen. Tilstanden behandles med øvelsesterapi med stabiliserende træning kombineret 
med analgetika og evt. støttekorset til intermitterende brug. I meget svære tilfælde kan opera-
tion komme på tale. 60-70% af de opererede oplever en væsentlig forbedring efter operationen.

Spondylose
Spondylose giver gradvis tiltagende lændesmerter, stivhed (nedsat bevægelighed) med 
smerter i yderstillingerne og evt. kroniske muskelspændinger. Der kan være turevise for-
værrelser med ”låsninger”. Osteofytter kan afsmalne neuroforaminae og give neurologiske 
smerter. 

Radiologisk fi ndes spondylose hos 95% af mænd og 70% af kvinder mellem 60-65 år, og der 
er dårlig overensstemmelse mellem røntgenfund og symptomer. Ved facetledsarthrose er 
der dog bedre overensstemmelse.

Behandling
Behandling er en hensigtsmæssig ergonomi, traktion, mobilisering, triggerpunktbehand-
ling, udspændingsøvelser, stabiliserende styrketræning og evt. steroidinjektion.
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Morbus Bechterew (spondylitis anchylopoietica)
Morbus Bechterews sygdom er en infl ammatorisk ledsygdom, der hovedsageligt rammer 
columna, sacro iliacaleddene og thorax. Sygdommen er arvelig og knyttet til vævstypen 
HLA-B27, som fi ndes hos 10% af den danske befolkning.

Klinik
Patienten har lændesmerter af mindst tre måneders varighed. Der er nedsat bevægelighed 
af lænden i alle retninger med positiv Schobers test (se side 21), nedsat thoraxekskursioner 
og ensidig eller dobbeltsidig sacroileit med smerter ved test af sacro iliacaled. Paraklinisk 
kan sacroileitten evt. ses på røntgen eller på MR-scanning og knoglescintigrafi , hvor de ses 
langt tidligere.

Behandling
Tidlig diagnose er vigtig, da man i sit daglige virke bør holde sig fra funktioner, som inde-
bærer hård belastning af ryggen, især med fl ekteret ryg. Dette kan have betydning ved 
valg af erhverv. Samtidigt anbefales daglig motion med svajende øvelser, som passende 
kan suppleres med regelmæssig svømning. Smerter og stivhed kan mindskes med NSA-
ID, evt. suppleret med steroid. I sværere tilfælde, særligt hvor der er hævelse og smerter 
i  armenes eller benenes led, kan der være god effekt af DMARD (Disease Modifying Anti 
Reumatic Drugs). Nyere undersøgelser har vist rigtig gode resultater af behandling med anti 
TNF-alpha præparater. Kun i få tilfælde vil det være nødvendigt med kirurgisk behandling, 
hvor man opretter rygsøjlens deformitet eller indsætter hofteprotese.
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Anamnese 
Før man tager stilling til udredning og behandling af en patient, må man nøje udspørge 
 patienten om symptomerne.

Akutte smerter skyldes i reglen nociception, hvorimod smerter som har stået på i længere 
tid og som er ledsaget af udtalte funktionsbegrænsninger i hjemmet eller på arbejdet ofte 
kan tilskrives et kronisk smertesyndrom. Ved diffuse, udstrålende og sviende, brændende, 
stikkende smerter, der ofte erkendes mest i hvile, må man tænke på neupatiske smerte.

Klinisk undersøgelse

Spørgsmål til patienten

•  Opstod symptomerne pludseligt (traumer) eller gradvist (overbelastninger)?
•  Opstod de i forbindelse med aktivitet eller efter uvant belastning?
•  Hvor længe har de varet
•  Dyrker patienten sport?
•  Hvilket arbejde, og hermed arbejdsstillinger, har patienten?
•  Begrænses symptomerne i ferier eller i forbindelse med sportspauser?
•  Er symptomerne konstant tilstede, eller er de intermitterende?
•  Er der andre symptomer?
•  Er der nogen kendte tidligere eller aktuelle medicinske sygdomme?
•  Hvordan opfatter patienten problemet?
•  Hvad er målet med behandlingen?
•  Har patienten modtaget anden behandling for aktuelle lidelse og med hvilken effekt?

Specifi kt om smerten:
•  Patienten spørges om smertens lokalisation, udstråling, varighed og karakter, samt 

hvad der provokerer smerten, og hvad der lindrer.
•  Er smerten mest fremtrædende i lænden (facetledssyndrom, diskus smerte)? 

Eller i benet (radikulær påvirkning)?
•  Er der udstråling distalt for knæet (radikulær påvirkning)?
•  Hvis smerterne har varet over 3 måneder: er der kognitive forstyrrelser eller 

f unktionsbegrænsninger ? 
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Objektiv undersøgelse
Det er vigtigt at have et formål med hver enkelt undersøgelse i stedet for at famle rundt 
uden rigtig at vide, hvad man leder efter. Har man først udløst symptomer ved en test, er der 
ingen grund til at gentage den.

I det følgende vil de generelle undersøgelsesprincipper blive gennemgået, men alle 
 undersøgelser skal ikke gennemføres på alle patienter. Man må målrette undersøgelserne 
til  patientens problemstillinger, præsenteret under anamnesen.

Undersøgelsen har to hovedformål:

 1.   At fi nde det væv, der er beskadiget
2.  At fi nde evt. årsagssammenhæng til skadens opståen (evt. biomekaniske 

 misforhold)

1. Inspektion

Den objektive undersøgelse starter altid med inspektion:
•  Hvordan er entréen, kropsholdningen, kropssproget, udseendet, almen tilstanden, 

ernæringstilstanden, siddestillingen, medvirken i undersøgelsen og psyken?
•  Hvordan klarer patienten af- og påklædning, gang og rejsning fra stol o.lign.?

Ryggen undersøges, mens patienten står:
•  Er der lige bækkenstand, anisomeli, hjulben/kalveknæ, platfod?
•  Er der naturlige krumninger i både frontal og sagital plan (skoliose, hyperlordose m.v.)?

2. Palpation

•  Direkte smerter: Kan man ved blidt tryk udløse de smerter, der generer patienten?
•  Tenderpoints: Er der lokale ømme punkter?
•  Triggerpoints: Er der punkter, der ved trykpåvirkning udløser smerter i et andet 

 område, end der hvor man trykker?
•  Føles der spændinger i vævet (”myoser”)?
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3. Specifi kke test

•  Unormal aktiv bevægelse (muskel/led dysfunktioner)?
•  Unormal passiv bevægelse (leddysfunktion)?
•  Hypermobilitet?
•  Knoglesmerter ved perkussion af processi spinosi (fraktur, infektion, tumor)?
•  Smerter ved fjedringstest, springingstest, rokketest, hudfoldetest?
•  Ømhed af muskler eller ligamenter?
•  Muskelkraft (muskelskader, nerveskader, smertebetinget nedsat kraft)?
•  Smerter ved træk i nerver (eks. strakt benløft ved nervetryk)?
•  Sensibilitet for berøring, stik, tryk og vibration (nervetryk/nerveskader)?
•  Refl ekser (nervetryk)?
•  Pulsation i perifere arterier (arteriel insuffi ciens)?

Testene er beskrevet i detaljer på side 19-30

Hvad viser testene?

• Morgenstivhed: Tænk på arthrose, spondylitis, diskogen smerte.
• Forværring når man sidder: Tænk på diskogen smerte
• Bedring når man sidder: Tænk på spinalstenose
• Bedring ved bevægelse/gang: Tænk på diskogen smerte
• Forværring ved bevægelse/gang: Tænk på spinalstenose, arthrose.
• Bedring af bensmerter ved gentagne bagoverbøjninger: Tænk på diskusprotrusion
• Forværring af bensmerter ved gentagne bagoverbøjninger: Tænk på diskusprolaps
•  Forværring af rygsmerter ved bagoverbøjning: Tænk på arcolyse/olistese, facetleds-

arthrose
•  Smerter ved strakt benløft: Tænk på diskogen smerte, sacro iliacaledssmerte, trig-

gerpunktsmerter fra ligamenter distalt i columna lumbalis og sacro iliacaled, gluteale 
triggerpunkter, piriformissyndrom, hasemuskelsyndrom.
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Crista højde

Patientens placering: Stående
 
Testens formål: At vurdere om cristae 
iliaca står symetrisk overfor hinanden. 

Afslører rygskævhed, bækkenskævhed 
eller benlængdeforskel. Undersøgeren 
står bagved patienten og anbringer 
hænderne/pegefi ngrene på cristae 
iliaca. Kan også udføres med patienten 
siddende på briksen, hvorved benlæng-
deforskel udelukkes som årsag.

Trochanter højde

Patientens placering: Stående

Testens formål: At vurdere om tro-
chanter major  står symetrisk overfor 
hinanden. 

Afslører primært benlængdeforskel. 
Undersøgeren står bagved patienten og 
anbringer hænderne/pegefi ngrene på 
trochanter major.
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Sidefl eksion

Patientens placering: Stående 

Testens formål: At vurdere columnas 
bevægelser og evt. smerter under 
sidefl eksion.

Undersøgeren står bagved patienten og 
trækker den ene af hans eller hendes 
arme blidt ned langs låret. Gentages til 
den anden side.

Ekstension

Patientens placering: Stående 

Testens formål: At vurdere columnas 
bevægelser og evt. smerter under 
ekstension.

Undersøgeren står bagved patienten og 
trækker den ene af hans eller hendes 
skuldre blidt bagover.
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Fleksion

Patientens placering: Stående 

Testens formål: At vurdere columnas bevægelser og evt. smerter under fl eksion.

Undersøgeren står bagved patienten.

Schobers test

Patientens placering: Stående 

Testens formål: Testen anvendes i diagnosen af Spondyl artropati (herunder Mb. 
Bechterew).

Undersøgeren står bagved patienten. Tre steder afmærkes: Den lumbosakrale over-
gang, området 10 cm over og området 5 cm under det. Ved maksimal fl eksion af 
columna vil afstanden under normale forhold mellem øverste og nederste mærke øges 
med mindst 4 cm.
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Thorax ekskursioner

Patientens placering: Stående 

Testens formål: Testen anvendes i diagnosen af Spondyl artropati (herunder Mb. 
Bechterew).

Undersøgeren står bagved patienten. Et målebånd placeres rundt om brystet i bryst-
højde eller lige over. Differencen mellem max. udånding og indånding måles. Thorax 
ekskursionen bør være mindst 3 cm.

Perkussion

Patientens placering: Liggende i bugleje

Undersøgelsens formål: At afsløre patologiske forhold i knogler eller diskus.

Undersøgerens tredje fi nger anbringes på processus spinosus af den pågældende 
hvirvel. Fingerens mellemphalanx perkuteres med refl ekshammer. Eller man perkut-
terer direkte på processus spinosus med refl ekshammeren.
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Fjedringstest

Patientens placering: Liggende i bugleje

Undersøgelsens formål: Undersøgelsen er en screening for patologiske forhold i den 
pågældende region (mange segmenter).

Begge hænder appliceres fl adt på det pågældende segment, og der udøves et fast tryk 
mod lejet.

Springingstest

Patientens placering: Liggende i bug-
leje

Undersøgelsens formål: Undersøgel-
sen anvendes til vurdering af segmen-
tær dysfunktion (få segmenter). 

Undersøgeren placerer anden og tredje 
fi nger på hver side af processus spino-
sus på det segment, der undersøges. 
Modsatte hånd lægges fl adt henover 
anden og tredje fi nger, og der udøves et 
fast tryk mod lejet.
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Rokketest

Patientens placering: Liggende i bug-
leje

Undersøgelsens formål: Undersøgel-
sen anvendes til vurdering af segmen-
tær dysfunktion. 

Undersøgeren placerer en fi nger (her 
tommel) på den ene side af en proces-
sus spinosus og en fi nger på den anden 
hånd (her tommel) på den modsatte 
side af den underliggende processus 
spinosus. Der udføres et vrid af de to 
fi ngre mod hinanden.

Hudrulletest

Patientens placering: Liggende i bug-
leje

Undersøgelsens formål: Undersøgel-
sen anvendes ved mistanke om seg-
mentær dysfunkltion.

Undersøgeren fatter en hudfold med sin
tommel- og pegefi nger og ”ruller” opad.
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Strakt benløfttest (Lasèque)

Patientens placering: Liggende i 
rygleje

Undersøgelsens formål: Testen an-
vendes til undersøgelse for radikulær 
påvirkning af 5. lumbale og 1. sacral 
rod.

Undersøgeren løfter benet strakt fra 
lejet fra 0 til 60 grader. Patientens ankel 
er i neutral stilling. Udløses der samsidi-
ge radikulære smerter er testen positiv. 
Udløses der modsidige radikulære 
smerter taler man om positiv krydset 
Lasègue.

Bragard

Patientens placering: Liggende i 
rygleje

Undersøgelsens formål: Testen udfø-
res i forlængelse af Lasègues test.

Er der fremkommet radikulære sympto-
mer ved strakt benløft, kan der sup-
pleres med en passiv dorsal fl eksion 
af foden, hvilket vil forværre de radiku-
lære smerter.
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Omvendt Lasègue

Patientens placering: Liggende i bug-
leje

Undersøgelsens formål: Testen 
udføres til undersøgelse for radikulær 
påvirkning ved høj lumbal prolaps ned 
til 4. lumbalrod.

Undersøgeren holder patientens bæk-
ken nede med den ene hånd, medens 
han med den anden hånd løfter patien-
tens lår op i en hofteekstension. 

Patellarrefl eks

Patientens placering: Siddende

Der slås med refl ekshammeren mod 
patellasenen. 

En afsvækket refl eks er tegn på L3/
L4-påvirkning.
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Achillesrefl eks

Patientens placering: Siddende på knæ 
på lejet

Der slås med refl ekshammeren mod 
achillessenen. En afsvækket refl eks er 
tegn på S1-påvirkning.

Medial haserefl eks

Patientens placering: Liggende på ryg-
gen med knæet let bøjet 

Undersøgeren støtter knæet.

Der slås med refl ekshammeren mod 
medial hasesene. En afsvækket refl eks 
er tegn på L5/S1-påvirkning.
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Sacro iliacaled fjedringstest

Patientens placering: Liggende i bugleje 

Undersøgeren placerer sin ene håndrod over sacrum og den anden hånd ovenpå.
I denne stilling kan man blidt fjedre med sacrum og registrere, hvorvidt det udløser 
smerter.  Hvis det ikke provokerer patientens smerter, kan undersøgeren forsøge at 
støde lidt hårdere. 

Patricks FABERE test

Patientens placering: Liggende i rygleje

FABERE betyder: Flektion, Abduktion, Ekstern Rotation, Ekstension. 

Først fl ekteres patientens hofte, dernæst abduceres og udadroteres hoften ved at 
placere foden lige oven over knæet. Til sidst ekstenderes hoften i denne stilling, sam-
tidig med at den modsidige hoftekam fi kseres. Herved vil sacro iliacaled og hofteled 
komprimeres, hvilket ofte udløser smerter, hvis der er ledproblemer.
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Sacro iliacaled rokketest A

Patientens placering: Liggende i bug-
leje

Undersøgeren placerer sin ene håndrod 
over sacrum og skubber caudalt. Den 
anden hånd placeres på tuber ischii og 
skubber cranielt. 

Herved laves små bevægelser i sacro 
iliacaleddet, og man registrerer, hvor-
vidt det udløser smerter. 

Sacro iliacaled rokketest B

Patientens placering: Liggende i bug-
leje

Undersøgeren placerer sin ene håndrod 
over coccygis og sacrum og skubber 
cranielt. Den anden hånd placeres på 
crista iliaca og skubber caudalt. 

Herved laves små bevægelser i sacro 
iliacaleddet, og man registrerer, hvor-
vidt det udløser smerter. 
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Posterior Pelvic pressure Pain Provocation test (P-4 test) – A og B

Patientens placering: Liggende på ryggen med det ene ben bøjet i knæ og hofte.

Undersøgeren står på den modsatte side af det bøjede ben og vipper patienten op, så 
han kan placere en hånd på sacrum (test A), hvorefter patienten lægges på ryggen 
igen med et greb i det bøjede ben. 

Nu kan undersøgeren med sin krop og den modsatte arm trykke det bøjede ben og 
dermed pelvis  posteriort. Herved stresses sacro iliacaleddet, og man registrerer, hvor-
vidt det udløser smerter. 
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McKenzie tests udføres, hvis patienten har udstrålende smerter til benene. Princippet gør 
det muligt at diagnosticere diskogene lidelser bedre end MR-scanning. Helt centrale er be-
greberne centralisering og periferalisering. Hvis visse stillinger eller bevægelser medfører, 
at smerterne fjerner sig fra ryggens midtlinie og evt. går ud i benet, er der tale om perifera-
lisering. Hvis smerterne derimod mindskes fra benene og fl yttes mere centralt ind i ryggen, 
kaldes det centralisering. Kan bevægelse ikke ændre smerterne i benene, er der formentlig 
ikke tale om diskuslidelse. 

McKenzie-teknikken er således et godt diagnostisk redskab og kan bruges både i progno-
stisk øjemed og til at vælge behandlingsstrategi.

McKenzie tests
og behandling af lænderygbesvær

Hvad fortæller testene?

•  Ca. 90% af de patienter, der kan centralisere, har positive diskografi er med smerte og 
synlige patologiske forandringer, men intakt anulus fi brosus (diskus protrusion).

•  Ca. 50% af de patienter, der periferaliserer, har ikke intakt anulus (fri prolaps).
•  Ca. 90% af de patienter, der ikke kan ændre smerterne i benene ved bevægelse, har 

negative diskografi er. I disse tilfælde skønnes smerterne således ikke udløst fra 
diskus.

•  Centralisering giver god prognose for konservativ behandling.
•  Periferalisering giver god prognose for operativ behandling.
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Testene
Under alle bevægelserne udspørges patienten efter én gang eller efter gentagne bevægelser
(10 gange):
•  Periferalisering: bliver smerterne i benene værre, går længere ud?
•  Centralisering: bliver smerterne i benene mindre, rykker de opad mod ryggen, 

forværres de?
•  Giver bevægelserne samme bensmerter og rygsmerter?

Test 1
McKenzie fritstående 
Patienten bøjer bagover i lænden med 
strakte knæ. Hænderne placeres på 
glutealmusklerne.

Det er vigtigt, at glutealmusklerne er 
helt afslappede, så de ikke trækker 
bækkenet med ned, og dermed mind-
sker den reelle lændelordose.

Øvelsen kan laves én gang eller gen-
tagne gange.

Test 2
McKenzie opad væg

Patienten står med en armlængdes 
afstand til væggen. Hænderne placeres 
i skulderhøjde på væggen. Med strakte 
ben lader patienten bækkenet falde ind 
mod væggen. Gluteal musklerne skal 
være afslappede.

Øvelsen kan laves én gang eller gen-
tagne gange.
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Test 3
McKenzie liggende

Patienten ligger i bugleje på en briks eller på gulvet. Hænderne placeres under skuld-
rene. Ved hjælp af armene løftes overkroppen op, så lænden ekstenderes. Balde og 
rygmuskler skal være afslappede.

Øvelsen kan laves én gang eller gentagne gange.
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Test 4
McKenzie med translation

Patienten står med en armlængdes 
afstand til væggen. Hænderne placeres 
i skulderhøjde på væggen. Bækkenet 
forfl yttes direkte til højre eller venstre 
(translation). Med strakte ben lader 
patienten bækkenet falde ind mod 
væggen. Gluteal musklerne skal være 
afslappede.

Øvelsen kan laves én gang eller gen-
tagne gange.

Test 5
McKenzie fl eksion 

Patienten står med strakte ben og 
bøjer roligt forover med strakte ben og 
afslappede muskler i ryg og balder.

Øvelsen kan gentages en gang eller 
gentagne gange.
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Ved behov kan man supplere med parakliniske undersøgelser, men værdien er ofte over-
drevet. Kun hvis en grundig klinisk undersøgelse ikke giver en diagnose, er en paraklinisk 
undersøgelse indiceret – hvis resultatet vel og mærke har en konsekvens for behandlingen.

Blodprøver
Blodprøver foretages ved mistanke om infl ammatoriske reumatiske sygdomme, 
stofskiftesygdomme,infektion, cancer o.l.

Røntgen
Røntgen benyttes særligt ved mistanke om fraktur, metastase, infektion og TB. Det kan 
også bruges til at se evt. arcolyse med eller uden olistese. Dette mistænkes især hos unge 
idrætsudøvere, som får smerter under træningen.

En lav Mb. Scheuermann forandring kan have betydning for en patients erhvervsfremtid. 
Ved stivhed af ét segment i ryggen, kan et røntgen vise, om der er fl ere kileformede hvirvler.

Ved betydelig rygskævhed hos unge i vækst kan røntgen af hele ryggen overvejes med hen-
blik på en idiopatisk skoliose. 

Ved betydelig rygstivhed (især om morgenen) og sacro iliacasmerter kan røntgen også 
overvejes med henblik på Mb. Bechterew.

Røntgen kan også vise slidgigtforandringer og diskusdegenerationer, men radiologisk 
 fi ndes spondylose hos 95% mænd og 70% kvinder mellem 60 og 65 år, og der er dårlig over-
ensstemmelse mellem røntgenfund og symptomer. Derfor er mistanke om slidgigt ikke 
 indikation for røntgen. 

CT-scanning
CT-scanning er mange steder kun muligt via speciallæge. Det benyttes ved mistanke om 
ossøse lidelser, som ikke ses tydeligt på røntgen, f.eks. tumor eller arkolyse i tidlig stadi-
um, hvor den endnu ikke ses på røntgen. CT-scanning bruges ind imellem til diskusprolaps-
udredning. 

MR-sscanning
MR-scanning er mange steder kun muligt via speciallæge. Det bruges ved mistanke om 
 diskusprolaps, spinalstenose, bløddelstumor, intramedullær lidelse og Mb. Bechterew i tid-
lig stadium, hvor forandringerne endnu ikke ses på røntgen.

Knogleskintigrafi 
Knogleskintigrafi  benytte ved mistanke om metastaser/tumor, stressfraktur og infl amma-
torisk ryg/led-sygdom.

Paraklinik – hvornår er det indiceret?
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80% af alle rygsmerter kan ikke specifi kt diagnosticeres, dvs. vi kender ikke årsagen til smerterne. 
Årsagen er ofte et komplekst samspil afmange faktorer, herunder både fysiske, psykiske og sociale 
faktorer. Især frygten for smerten kan komplicere behandlingen betydeligt. Derfor er det vigtigt gen-
nem en grundig undersøgelse at fi nde ud af, om smerterne er ”farlige” og ikke skal provokeres,  eller 
om de er ”ufarlige” og kan dæmpes med NSAID, smertestillende, blokade, massage, akupunktur, 
mens man forsøger at stimulere vævshelingen og genetablere normal funktion ved øvelser. Under 
de enkelte diagnoser har vi kort beskrevet behandlingsstrategi, men da det er vanskeligt at differen-
tiere de enkelte årsagsfaktorer, har vi valgt en mere pragmatisk behandlingsstrategi til henholdsvis 
akut lumbago, kronisk lumbago og lumbago/iskias.

Akut lumbago
Akut lumbago er en akut ”låsning” af ryggen. Patienten føler det meget dramatisk som en 
kniv i ryggen, og derfor benævnes det meget sigende ”hekseskud”. Patienten laver en skæv 
bevægelse, som ikke behøver at være med stor belastning. Det kan f.eks. bare være et nys. 
Ryggen låser fast i en skæv stilling, som i reglen er en kombination af fl eksion, sidefl eksion 
og rotation. Årsagen kan være en diskusprolaps, og hvis der er bensmerter behandles som 
beskrevet nedenfor under Lumbago-iskias.

Hyppigst drejer det sig dog blot om en betydelig muskelkrampe, hvor en muskel i ryggen 
over fl ere dage/uger måske er blevet overbelastet og derfor kramper ved en lille ekstra 
 belastning. Tidligere kaldte man tilstanden et ”facetsyndrom” eller ”facetlåsning”, da man 
troede, at der skete en indeklemning af væv i et facetled, eller at disse led sublukserede. Det 
er der dog ingen holdepunkter for. 

Tilstanden skal først behandles med isposer på de spændte rygmuskler, og man kan så 
forsøge at løsne muskelkrampen/”låsningen” med udspændingsøvelser, traktion, manuelle 
behandlinger og bløddelsbehandling. 

Der er dokumenteret effekt ved manipulationer på ryggen. Ved forskellige håndgreb kan 
man få facetleddene til at knække på samme måde, som man får et fi ngerled til at knække 
ved at skabe et undertryk i leddet. Der sættes ikke noget led på plads herved, og den umid-
delbare smertelindring, der ofte kan registreres, skyldes en refl ektoriskmuskelafslapning 
efter manipulationen. Blidere metoder anvendes nu tiltagende, hvor man manuelt søger 
at tage spændingen af muskler/sener og fascier (f.eks. MFR: myofasciel release teknik, 
MET: muskel energi teknik). Almindelig bløddelsbehandling/massage tager også spændin-
gen af muskelvævet.

Patienten må gerne afl aste ryggen nogle dage eller uger, men skal ikke immobiliseres i en 
seng. Det er vigtigt at veksle mellem at gå, stå, sidde og ligge. Patienten skal instrueres 
i ubelastende bevægeøvelser og udspændingsøvelser (se side 40-45), som gerne må 
 udføres mange gange dagligt.

Behandling
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Er smerterne meget voldsomme, eller aftager de ikke ved ovenstående behandlinger over 
nogle dage, kan man supplere med NSAID, smertestillende, blokade og akupunktur.

Når den akutte smerte er overstået, må man forebygge tilbagefald ved at styrke rygmusk-
lerne, så de kan klare hverdagens belastninger bedre end tidligere. Dette gøres ved stabili-
serende træning og styrke- og funktionstræning (se side 42-45).

Kronisk lumbago
Kronisk lumbago er en rygsmerte, som har varet fl ere måneder. Det føles oftest som en 
træthed eller ”knude” i ryggen, som forværres ved længere tids stående stilling eller ved 
slentren. Oftest gør det ondt ved løft. Årsagen kan være alle tilstande nævnt under diag-
noser. Behandlingen er at genetablere rygfunktionen ved kontrollerede øvelser. Øvelserne 
må gerne gøre ondt, hvis vi har udelukket ”farlige” smerter ved undersøgelsen. Ligesom 
udspændingsøvelser faktisk skal stramme der, hvor patienten har mest ondt! 

Mange patienter får at vide, at de ikke må løfte, og at de skal sidde i bestemte stillinger, men 
det fastlåser dem i en nedsat funktion. Den optimale behandling er derimod at  optræne 
patienten til den funktion, som de skal bestride i arbejde såvel som fritid. Det gøres ved 
 stabiliserende træning, styrke- og funktionstræning og forbedring af iltoptagelsen ved 
aerob træning. Samtidig må man gradvis øge hverdagens belastninger. En midlertidig ”del-
vis sygemelding” kan være indiceret, mens man venter på en træningseffekt. Det kan nem-
lig tage tre til seks måneder, afhængig af udgangspunkt og funktionsbehov, at opnå den 
ønskede træningseffekt.

Mange velmente råd om ”korrekte arbejdsstillinger” har ikke kunnet bevises videnskabeligt 
Patienten vil i reglen gennem en veltilrettelagt træning selv blive i stand til at mærke, om 
han/hun udfører en for ryggen dårlig stationær belastning eller bevægelse og kan derfor 
selv tilrette arbejdsstillingen. Det bedste er konstant at variere stillingerne.

Manuelle behandlinger kan være indiceret i begyndelsen for at genoprette en evt. nedsat 
bevægelighed i enkelte segmenter.

Lumbago-iskias
Udstrålende smerter til benene kaldes iskias, men behøver ikke at være udløst af tryk eller 
irritation af n.ischiadicus.

Hyppigst er årsagen til udstrålende smerter en triggerpunktsmerte fra gluteal musklerne 
eller lig.iliolumbale eller ligamenterne over sacro iliacaleddet. Man må også tænke på og 
 undersøge for piriformissyndrom og hasemuskelsyndrom.

Det er vigtigt at afklare, om der foreligger en diskusprotrusion eller prolaps. Hvis smerterne 
centraliseres ved McKenzie øvelser (går mindre ud i benet), tilskrives det en diskuspro-
trusion, som bedst behandles konservativt ved afl astning af diskus. Afl astning opnås ved 
midlertidigt at undgå belastninger på fl ekteret ryg og ved at gennemføre McKenzie øvelser 
mange gange dagligt. Hvis smerterne periferaliserer (går længere ud i benet), er det et tegn 
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på en fri prolaps. Hvis der samtidig er store smerter og/eller neurologiske udfald, kan det 
være indiceret med en MRscanning. Smerter der ikke fl ytter sig (centraliseres eller perifera-
liseres) ved McKenzie tests, tilskrives ”ikke-diskogen” årsag.

Tegn på triggerpunktsmerter kan behandles med massage, udspænding, akupunktur eller 
blokade. Ved piriformissyndrom og hasemuskelsyndrom er samme behandling indiceret. 
Ved diskogen smerte vil man, så snart det er muligt, også anbefale at udføre udspændings-
øvelser, men dette må ikke udløse periferalisering af smerterne. Senere genoptrænes funk-
tionen ved stabiliserende træning og funktionstræning, når dette kan udføres uden perife-
ralisering.

Rygtræning
Rygtræning vil blive gennemgået med eksempler på øvelser på side 44.

Aerob træning 
Aerob træning anbefales til alle med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. 
Træningen kan nedsætte smerteoplevelsen og vil desuden stimulere vævshelingen, for-
bedre almen velbefi ndende og resultere i både et fysisk og psykisk overskud. Træningen 
kan bestå af rask gang, løb, cykling, svømning, aerobic, dans osv. Det vigtigste er, at pulsen 
kommer op i nærheden af 90% af max. puls. 

 Behandling ved rygsmerter

 Akut lumbago  Kronisk lumbago  Lumbago-iskias
    
 Ispose på de spændte  Stabiliserende rygtræning  McKenzie øvelser
 muskler
    
 Udspændingsøvelser  Aerob træning  Senere:
   Udspændingsøvelser
    
 Manuelle behandlinger  Styrke-funktionstræning  Senere:
   Træning som ved
   kronisk lumbago
    
 Evt. NSAID,  Hvis træning ikke kan  Ved behov:
 smertestillende, blokader  gennemføres for smerter:  NSAID, smertestillende
 Evt. akupunktur  NSAID, smertestillende,  akupunktur, massage, 
 Senere: Træning som ved blokade, akupunktur, blokade
  kronisk lumbago  massage, manuelle 
  behandlinger



Patienten skal foretage hyppige rygekstensioner, enten liggende på maven ved at løfte over-
kroppen op med armene, fritstående ved at bøje bagover med hænderne støttende på bal-
derne eller stående ved at støtte med armene i skulderhøjde opad en væg og lade bækkenet 
falde ind mod væggen.

I alle tilfælde er det vigtigt, at musklerne i ryg og balder er afslappede. Øvelserne udføres 10
gange, så hyppigt det er muligt, gerne 5-10 gange om dagen.

Smerterne i ryggen kan imidlertidigt godt forværres herved, men det er vigtigt, at smer-
terne ikke går længere ud i benet.

Hvis smerterne stråler ud til venstre ben, kan det være en fordel at skyde bækkenet mod 
højre før ovenstående øvelser foretages, og modsat hvis smerterne stråler ud i højre ben.

McKenzie øvelser
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Bevægeøvelser
Ved stivhed i ryggen om morgenen startes med sengegymnastik:

1.  Lig på ryggen og gør skiftevis det venstre og det højre ben længere ved at dreje bække-
net. Langsomme bevægelser, 2-4 sekunder for hver bevægelse. Gentages 10 gange.

2.  Lig på ryggen med bøjede hofter og knæ. Skub lænden ned i sengen efterfulgt af  lændesvaj. 
Langsomme bevægelser, 2-4 sekunder for hver bevægelse. Gentages 10 gange.

3.  Læg dig på hænder og knæ og skyd ryg, efterfulgt af et stort lændesvaj. Langsomme 
bevægelser, 2-4 sekunder for hver bevægelse. Gentages 10 gange.

Udspændingsøvelser
4.  Udspænd rygmusklerne ved at trække benene med bøjede knæ op til brystet.

Hold udspændingen i op til 45  sekunder. Gentag x 4-5.

5.  Sid på en stol med hænderne støttende på knæene. Lad kroppen langsomt falde ned mel-
lem knæene. Hold udspændingen i op til 45 sek., hvorefter man med armenes hjælp løfter 
kroppen op igen. Gentag x 4-5.

6.  Sid på en stol. Med begge hænder på det ene lår drejes hele ryggen roligt til den ene side
Hold udspændingen i op til 45  sekunder til begge sider. Gentag x 4-5.

7.  Stå op og bøj lige til siden. Hold udspændingen i op til 45 sekunder til hver side. Gentag x 4-5.

8.  Lig på ryggen og grib med den ene hånd fat i samsidige knæ. Knæet trækkes mod mod-
sidige skulder. Med den anden hånd på anklen trækkes i underbenet, idet knæet holdes 
bøjet 90 grader. Hold udspændingen i op til 45 sekunder. Gentag x 4-5.

9.  Lig på ryggen og placer et håndklæde eller en snor over den ene fods tæer. Stræk knæet 
og med begge arme trækkes foden nu mod modsatte skulder. Hold udspændingen i op til 
45  sekunder. Gentag x 4-5.

Bevægeøvelser/udspændingsøvelser
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1.  Lig på ryggen med let bøjede ben, så fødderne placeres i underlaget. Løft hele kroppen 
op, så den fl ugter med lårene. Langsomt sænker du ryggen igen ved at lægge en lille del 
af ryggen ned i underlaget, startende med den øverste del af ryggen og til sidst bækkenet.

2.   Lig på ryggen med let bøjede ben, så fødderne placeres i underlaget. Lad begge ben falde 
ud til den ene side, så ryggen roteres. Drej ved hjælp af ryggens muskler langsomt ryggen 
tilbage i normalstilling, igen startende med den øverste del af ryggen og til sidst bæk-
kenet.

3.   Lig på hænder og knæ med ryggen i normalstilling. Træk navlen op uden at skyde ryg. Løft 
roligt den ene arm til vandret og det modsatte ben til vandret, uden at bækkenet tabes til 
en af siderne. Gentages 10 gange.

4.   Lig på ryggen, bøj knæ og hofter, så fødderne støtter mod underlaget på knæniveau. Løft 
bækkenet op, så kroppen fl ugter med lårene. Træk navlen ind og stræk langsomt det ene 
ben, så det fl ugter med krop og lår uden at tabe bækkenet. Mærk samtidig med begge 
hænder på bækkenet, om du taber bækkenet til en af siderne.

5.   Stå på et ben og bøj dig fremover. Stræk det andet ben lige bagud og kroppen fremad, og 
hold benet vandret. Brug gerne armene til at holde balancen med.

6.   Hvis man har adgang til en stor bold, kan man lave balanceøvelser ved at sidde eller ligge 
på den, samtidig med at man spænder op i bækkenbunden og trækker navlen ind.

Stabilitetstræning
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Træning af mavemuskler
1.  Lig på ryggen med let bøjede hofter og knæ. Undlad at støtte fødderne under en ribbe eller 

kommode. Hold armene over kors på brystet, og løft skulderbladene fri af underlaget, hold 
stillingen få sekunder og gå ned igen. Gentages 10-20 gange i tre serier.

De skrå mavemuskler trænes ved at løfte den ene skulder mod det modsatte knæ, men 
fortsat skal skulderbladet kun lige løftes fri af underlaget.

Træning af rygmuskler
2.  Lig på et stabilt bord med en pude under bækkenet. Hold fast i bordet med hænderne.

Løft begge ben samtidig op i vandret stilling og sænk dem langsomt igen.
Gentages 10 gange i 3 serier.

3.  Sid på knæene, placer begge håndrygge i lænden og bøj den øverste del af kroppen ned 
mod gulvet. Ret dig langsomt op igen. Gentages 10 gange i tre serier.

Træning af fl ankens muskler
4.  Lig på siden og støt med armene. Placer en elastik omkring anklerne og løft det øverste 

ben op i luften. Hold balancen i bækkenet ved at trække navlen ind.

Træning af bækkenstabiliserende muskler
5.  Lig på siden. Støt med den ene underarm i underlaget og med begge fødder. Løft kroppen 

op, så den fl ugter med benene. Træk navlen ind og hold stillingen. For at gøre øvelsen 
sværere kan man løfte det øverste ben op. Endnu sværere bliver øvelsen hvis man stræk-
ker armen og kun støtter på hånden.

Brug hverdagens belastninger som træning. Når du løfter ting, arbejder ved køkkenbordet, 
fejer, river og støvsuger, skal du tænke på din rygstilling, og prøve at have fuldstændig kon-
trol over bækken og lænderyg ved at trække navlen ind. Denne stabilisering vil senere blive 
helt automatisk, uden du behøver at tænke på det.

Styrke- og funktionstræning
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Forfatterne

Speciallæge i reumatologi, ph.d. Pierre Schydlowsky 

Reumatologisk speciallægepraksis i Værløse med tilknyttet fysiotera-
peutisk træninscenter

•  Diplomlæge i Idrætsmedicin

•  Ph.D-grad omhandlende Ultralydsskanning af patologiske tilstande i 
skulderen

•  Særlig interesseret i skulderproblemer, fysiurgi, idrætsmedicin og 
manuel medicin

•  Har publiceret artikler i danske og internationale tidsskrifter om ski-
skader, funktionen af det franske sundhedsvæsen og skulderproblemer

•  Forfatter på fl ere websites

•  Underviser jævnligt læger på skulderkurser, idrætsmedicinske kurser, 
kurser om sygelige tilstande i bevægeapparatet og kurser i ultralyds-
skanning

Speciallæge i reumatologi Finn Johannsen 

Reumatologisk speciallægepraksis i Farum, Furesø-reumatologerne, 
med tilknyttet træningscenter: ”Kroppen på Toppen” Deltids overlæge på 
Idrætsmedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital

• Ekspertise i fysiurgi, idrætsmedicin og manuel medicin

• Team Danmark læge gennem 15 år

•  Flittig underviser for både læger og fysioterapeuter og fast underviser 
på mange kurser i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for 
Muskuloskeletal Medicin

• Over 20 videnskabelige artikler, bl.a. om træning af rygpatienter

• Forfatter til mange bøger om idrætstræning og idrætsskader

•  Forfatter til lærebøger i Reumatologi, Muskuloskeletal medicin og 
Manuel medicin for læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter
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