
Kliniske tester i FYSOPRIM 

RYGG 

Back Performance Scale (BPS) 

Instrument for å kartlegge funksjonsproblemer hos ryggpasienter. BPS inneholder 5 fysiske tester, 

sokketest, plukk-opp test, rull-opp test, avstand fingertupp-gulv test og løftetest. Alle skåres på en 

firedelt skala og gir en sumskår fra 0-15 hvor høyere skår indikerer større funksjonsbegrensing 

(Strand, Moe-Nilssen et al. 2002) (Engh, Strand et al. 2015) 

Bekkentilt 

Funksjonstest hvor evnen til å tilte bekkenet fremover/bakover i stående stilling vurderes. Brukes til 

å undersøke om pasienten har redusert kontroll over aktiv bevegelighet (Luomajoki, Kool et al. 2007, 

Luomajoki, Kool et al. 2008). Terapeuten kan demonstrere utførelse for pasienten. Registreres som 

kan/kan ikke utføre i begge retninger (ventral og posteriør tilt).  

BEKKEN 

P4 (Posterior pelvic pain provocation) test 

Provokasjonstest for bakre bekkenleddsmerter. Pasienten i ryggliggende, terapeuten flekterer 

testbenet til 90 grader i hoften og gir et skyv langs femurs lengdeakse femur inn i bekkenet. Testen 

registreres som positiv når smerten er lokalisert i iliosacralleddsområdet på den siden som testes og 

pasienten kjenner igjen smerten (smerten som provoseres er den aktuelle) (Ostgaard, Zetherstrom et 

al. 1994, Robinson, Brox et al. 2007). 

ASLR (Active Straight Leg Raise) test 

Funksjonstest for vektoverføring hos bekkenpasienter. Pasienten ligger på ryggen og blir bedt om å 

skåre hvor tungt det er å løfte ett og ett strakt ben ca 20 cm opp fra benken. Skalaen går fra 0 = ingen 

vanskeligheter til 5 = umulig å løfte. Det lages en sumscore som går fra 0 til 10 (Mens, Vleeming et al. 

2002, Mens, YH et al. 2012). Alvorlig funksjonsproblem er definert ved en samlet sumscore på 4, eller 

ved skår 3 på ett ben.   

TUG (Timed-Up-and Go) test 

Pasienten sitter på en stol uten armlener (Armene i kors over brystet). Terapeuten tar tiden på hvor 

lang tid pasienten bruker på å reise seg (uten å skyve fra med armene), gå tre meter fram (merket av 

på gulvet), snu, gå tilbake og sette seg ned igjen (Botolfsen, Helbostad et al. 2008). Testen egner seg 

for bruk på eldre pasienter og er også validert for gravide kvinner med bekkenleddsmerter (Evensen, 

Kvale et al. 2015). 

SKULDER 

Hawkins test 

Impingement test. Gir en viss indikasjon på «subakromialt smertesyndrom» ved smerten som 

provoseres er lokalisert innunder acromion. Mer sensitiv i forhold til å utelukke «subakromialt 

smertesyndrom» (hvis negativ). Anbefales som en form for «screening». 

  



Isometrisk abduksjon:  

Smerteprovokasjonstest (m supraspinatus) og krafttest («empty can test» – testes med armen i 90 

graders elevasjon i scapulas plan og full innadrotasjon) 

Isometrisk utadrotasjon:  

Smerteprovokasjonstest (hovedsakelig m infraspinatus) 

Positiv smertebue:  

Smerte ved aktiv bevegelse i abduksjon i utslag mellom 60/70 – 100/120 grader («ikke smerte – 

smerte – ikke smerte»).  I kombinasjon med positiv Hawkins test og positiv test av isometrisk 

utadrotasjon, så er det stor sannsynlighet for subakromiale plager/subakromialt smertesyndrom.  

I kombinasjon med smerter ved isometrisk utadrotasjon og kraftsvikt ved abduksjon så er det 

stor sannsynlighet for full tykkelsesruptur (m supraspinatus).  

Passiv utadrotasjon:  

Når utslaget er sterkt redusert, gir det sterk mistanke om kapsulitt/frozen shoulder 

Aktiv fleksjon:  

Redusert utslag er identifisert som en negativ prognostisk faktor (for dem med subakromiale plager) 

(Engebretsen, Grotle et al. 2010). 

 Referanser 

Botolfsen, P., J. L. Helbostad, R. Moe-Nilssen and J. C. Wall (2008). "Reliability and concurrent validity 
of the Expanded Timed Up-and-Go test in older people with impaired mobility." Physiother Res Int 
13(2): 94-106. 
Engebretsen, K., M. Grotle, E. Bautz-Holter, O. M. Ekeberg and J. I. Brox (2010). "Predictors of 
shoulder pain and disability index (SPADI) and work status after 1 year in patients with subacromial 
shoulder pain." BMC Musculoskelet Disord 11: 218. 
Evensen, N. M., A. Kvale and I. H. Braekken (2015). "Convergent validity of the Timed Up and Go test 
and Ten-metre Timed Walk Test in pregnant women with pelvic girdle pain." Man Ther. 
Luomajoki, H., J. Kool, E. D. de Bruin and O. Airaksinen (2007). "Reliability of movement control tests 
in the lumbar spine." BMC Musculoskelet Disord 8: 90. 
Luomajoki, H., J. Kool, E. D. de Bruin and O. Airaksinen (2008). "Movement control tests of the low 
back; evaluation of the difference between patients with low back pain and healthy controls." BMC 
Musculoskelet Disord 9: 170. 
Mens, J. M., A. Vleeming, C. J. Snijders, B. W. Koes and H. J. Stam (2002). "Validity of the active 
straight leg raise test for measuring disease severity in patients with posterior pelvic pain after 
pregnancy." Spine 27(2): 196-200. 
Mens, J. M., H. I. t. V. YH and A. Pool-Goudzwaard (2012). "The Active Straight Leg Raise test in 
lumbopelvic pain during pregnancy." Man.Ther. 17(4): 364-368. 
Ostgaard, H. C., G. Zetherstrom and E. Roos-Hansson (1994). "The posterior pelvic pain provocation 
test in pregnant women." Eur.Spine J. 3(5): 258-260. 
Robinson, H. S., J. I. Brox, R. Robinson, E. Bjelland, S. Solem and T. Telje (2007). "The reliability of 
selected motion- and pain provocation tests for the sacroiliac joint." Man.Ther. 12(1): 72-79. 
Strand, L. I., R. Moe-Nilssen, A. E. Ljunggren, L. I. Strand, R. Moe-Nilssen and A. E. Ljunggren (2002). 
"Back Performance Scale for the assessment of mobility-related activities in people with back pain." 
Physical Therapy 82(12): 1213-1223.   
Engh, L., Strand, L.I., Robinson, H.S., Tveter, A.T., Moseng, T., Dagfinrud, H. (2015) “Back Performance 
Scale (BPS): Funksjonsvurdering av pasienter med ryggplager i primærhelsetjenesten.” 
Fysioterapeuten 9/15 


