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Appendiks 1 

Undersøgelse af Truncus Kontrol  

 

Testpersonens 

navn: 

 

Ref #: 

 

Niveau for 

manuel støtte 
Bækken-/lår-  

Sele benyttes 

undtagen som 

angivet 

 

Funktionsniveau 

Arme og hænder 

løftet undtagen 

som angivet 

Statisk Aktiv Reaktiv Kommentarer 

 

Testerens navn: 

 

Opretholde vertikal neutral stilling af hoved 

og truncus ovenfor niveauet for manuel 

støtte 

 

Dato: 

minimum 5 

sekunder 

under 

hoved- 

drejning 

med løftede 

arme  

Opretholde 

/hurtigt 

genvinde efter 

raskt skub 

 

Skulderbælte 

Testerens 

håndstilling 

må gerne 

variere i 

forhold til 

horisontal 

Hovedkontrol 

Armene må gerne 

understøttes under 

hele testen  

  NT  

Ikke testet  

for 

hovedkontrol 

 

 

Axiller Øvre Thorakal 

Kontrol 

 

    

 

Nedre scapula Midt Thorakal 

Kontrol 

 

 

    

 

Lige over 

nedre ribben 
Nedre Thorakal 

Kontrol 

 

 

    

 

Under 

ribbenene 
Øvre Lumbal 

Kontrol 

 

    

 

Bækken Nedre Lumbal 

Kontrol 

 

    

 

Ingen støtte 

gives og 

bækken/lår 

sele er fjernet  

Fuld Truncus 

Kontrol 

 

    

Fikseret ryg deformitet?  Ja________Nej_______Kommentarer__________________________ 

Begrænsning af cervical rotation   Venstre ______Højre______ Kommentarer_______________________ 
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Instruktioner 
 

Testpersonen: testpersonen sidder på en bænk med fødderne understøttet mod gulvet eller på et 

stabilt underlag, og bækken/lårstilling kontrolleres af et selesystem. Bækkenet er orienteret neutralt 

i forhold til det vertikale plan. Testpersonen støttes i opretsiddende stilling med ”rank holdning” og 

med de naturlige buer i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna i behold. Hovedet holdes opret. 

Testpersonens hænder og arme bør være fri af enhver ekstern kontakt, herunder kontakt med 

testpersonens truncus, lår, bænken, eller testerens arme/hænder under hele testen, undtagen som 

anvist. Testpersonens hænder må ikke berøre hinanden. 

Tester: Testeren udøver fast manuel støtte horisontalt omkring truncus på hvert af de angivne 

støtteniveauer efter tur. Den givne støtte bør være tilstrækkelig til at sikre, 

at truncus forbliver i en neutral vertikal stilling, og at enhver form for 

sammenfald af truncus elimineres. Testpersonens hænder/arme bør løftes 

således, at de ikke har nogen kontakt med testpersonens krop eller ben, 

bænken, eller testerens hænder. Legetøj kan benyttes til at motivere et 

barn, såfremt det sikres, at barnet rækker ud efter eller drejer sig mod 

legetøjet uden at tage fat i det. På hvert støtteniveau opfordrer testeren 

testpersonen til at sidde opret og løfte sine hænder/arme under testning af a) statisk kontrol, b) aktiv 

kontrol, ved at dreje hovedet langsomt til hver side (>45°eller til grænsen af sin bevægebane) og c) 

reaktiv kontrol ved at forblive stabil ved skub. Dette kræver, at en assistent udfører et enkelt raskt 

skub forfra (manubrium/sternum), bagfra (~C7), og fra hver side (akromion) med fingerspidserne, 

tilstrækkeligt til kortvarigt at forstyrre balancen. Hvis testpersonen har lettere balanceforstyrrelse vil 

hun/han svaje i overdreven grad, men være i stand til at vende tilbage til vertikal position. Hvis der 

derimod er moderate til svære balancevanskeligheder, vil testpersonen miste balancen og komme ud 

til grænsen af bevægebanen, og vil ikke være i stand til at genoprette kontrol. Testen fortsætter med 

stadigt lavere niveau af støtte, indtil testpersonen tydeligvis ikke kan bibeholde eller hurtigt vende 

tilbage til udgangsstillingen. Testeren bør være bagved testpersonen, typisk knæstående afhængig af 

testpersonens størrelse og bænkens højde, og helst med assistenten udenfor testpersonens synsfelt. 

 

Scoring: På hvert niveau af støtte noteres tilstedeværelse (√) eller fravær (−) af kontrol. ‘NT’ 

betyder Not Tested (ikke testet). Tilstedeværelse af kontrol ses ved: 

Statisk: opretholder en neutral vertikal truncus stilling i det sagittale og det frontale plan i 5 

sekunder. Hvis Testpersonens opmærksomhed kortvarigt er væk, ledsaget af en hoveddrejning, men 

den vertikale stilling opretholdes, scores det stadig som tilstedeværelse af kontrol. 

Aktiv: kan være let forrykket fra neutral stilling (<20°) men retter omgående op via den mest 

direkte vej, dvs. truncus flexion korrigeres ved at ekstendere til neutral truncus stilling frem for at 

cirkle ud igennem en lateral flexion. 

Reaktiv: Testpersonen bevæger sig væk fra neutral vertikal stilling, men retter hurtigt tilbage til 

opret stilling ad den mest direkte vej. 

Video Instruktion: Hvis videoudstyr er tilgængeligt, anbefales det at videofilme undersøgelsen. 

Dette sikrer visuel dokumentation til fremtidig reference og skaber tillige mulighed for at gense 

testen i tilfælde af tvivlsspørgsmål i forbindelse med scoring. Hvis videooptagelse benyttes, vil en 

kameraopstilling i en vinkel på 45 grader til testpersonen som regel tillade vurdering af bevægelse 

set forfra og fra siderne i tilstrækkelig grad til at identificere bevægelsesstrategier. 

Instruktion til spænding af seler: Tre seler og tre D ringe skal fæstnes sikkert på undersiden af en 

bænk for at muliggøre fastspænding af testpersonen som følger. Træk selerne fremad henover 

bænken. Testpersonen skal sidde på bænken med selerne under sig. Træk hver sele opad mellem 

testpersonens ben, henover lårets overside, herefter igennem hver D-ring på bagsiden af bænken, og 

stram til. Herefter trækkes bækkenselen op fra bænkens forkant, trækkes bagom testpersonens 

bækken og ned igen igennem D-ringen på bænkens forkant. Sørg for, at selen sidder lavt nok til at 

trække mod testpersonens sacrum, og lad den ikke glide op til lumbalregionen. Juster stramheden af 

denne sele indtil bækkenet står vertikalt. Formålet med selen er blot at udgøre et ”ekstra sæt 

hænder” for at sikre bækkenets vertikale stilling. 
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Appendiks 2 
Retningslinjer for scoring 
 
Definition af kontrol: Stabil neutral vertikal alignment (kortvarig afvigelse ikke over 20°) både i 

frontalt og sagittalt plan (blikket rettet lige frem). Tag højde for normale cervicale, thorakale og 

lumbale buer. 

Du scorer kun, det du ser: Hvis testpersonen ikke udviser kontrol, scores det som fravær af kontrol 

(−) eller ikke testet (NT). Hvis du har den opfattelse, at testpersonen har kontrol, selvom det ikke er 

muligt at frembringe en præstation, som viser kontrol, og der vedvarende foregår en 

kompensatorisk strategi under testen, skal det scores NT. Tilsvarende, hvis testeren afstedkommer 

en fejl i alignment, som forhindrer vurdering af sand vertikal kontrol, skal det scores NT. NT bør 

altid ledsages af en kommentar vedrørende fejlens karakter til brug for senere reference. 

 

Hold øje med kompensatoriske strategier, som kan indikere mangel på normal kontrol: 

 

 Håndstøtte 
o På bænken 

o I eller omkring munden 

o På kroppen (egen eller testerens) 

o Hænderne samlet (hvilende på legetøj/genstand eller foldede hænder) 

o På legetøj/genstand holdt af testeren 

 

 Truncus alignment 
o Læner sig fremad 

o Bagudbøjning over den manuelle støtte 

o Sammenfald mere end svarende til de normale buer 

 

 Bevægelsesstrategier 
o Stivnen (rigiditet med manglende bevægelse af truncus ovenfor støtteniveau) 

o Hurtig bevægelse frem for langsommere, kontrolleret bevægelse, for eksempel af hovedet 

 

Kritiske testerfejl: 

 

 Håndstøtte 
o Ikke horisontal 

o Ikke stabil 

 

 Truncus alignment 
o Truncus holdes ikke vertikal under støtteniveau og/eller truncus-sammenfald elimineres ikke 

 

 Bevægelse 
o Skubbet placeres forkert og/eller udføres med forkert styrke. 

o Skub under nonvertikal alignment 

 

Kritiske scoringsfejl førende til ukorrekt identificering af kontrolniveau: 

 Manglende modning af den skeletale struktur (ribbenene endnu ikke færdig udviklede)  

 Uklar skelnen grundet adipøst væv 

 Skelnen mellem manglende hovedkontrol og habituel holdning 

 Skelnen mellem manglende kontrol og hovedbevægelse/-holdning relateret til kortikal visuel 

funktionsnedsættelse 
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Specification af kontrolniveau: 

 Fokus er på at identificere det højeste niveau, hvor testpersonen udviser mangel på kontrol, 

og dette scores som fravær af kontrol (−) 

 Ikke testet (NT) på et niveau over det afkrydsede (√ kontrol til stede) tælles som 

tilstedeværelse af kontrol på det niveau 

 Ikke testet (NT) på et niveau under det afkrydsede tælles som manglende kontrol på det 

niveau 

 Hvis statisk balance er NT, men testpersonen holdt alignment under test for reaktiv eller 

aktiv balance, gives der kredit for tilstedeværelse af kontrol under statisk (√) 

 

 
 
Oversætters noter: 
Alignment. Alignment er ikke oversat her, da der ikke findes en dækkende term på dansk. Netop derfor er 
ordet velkendt og almindelig brugt som fagterm af fysioterapeuter i Danmark. Alignment henviser til den 
indbyrdes stilling af columnas led i forhold til en fælles midtlinje, samt i opret stilling i forhold til lodlinjen, 
når medtænkes de naturlige columnabuer. Er der forskydning af en hvirvel i anterior/posterior eller 
sagittalt plan, eller i form af rotation, er der tale om en forstyrrelse af alignment. 

 

 
 


