
Monitorering af bevægelighed ved hjælp af 11 selvtest fra Gigtforeningen for Morbus Bechterews hjemmeside. Bilag I1

Test dig jævnligt og mindst hver 
anden måned.

Oplever du en pludselig eller en 
gradvis stor forværring i en eller 
flere af de 11 test, bør du kontakte 
din fysioterapeut/læge/reumatolog.

Når du tester, skal du gøre dette under 
samme betingelser.
BEDST: Samme tidspunkt, samme 
medicinering og ingen fysisk aktivitet 1 
time før test.

Stå op ad en dør. Strakte knæ, hæle og 
bagdel rører dør. Kig lige frem.

Stå op ad en væg, 20 cm. mellem fødder
Lav en sidebøjning - bøj ikke forover.

Lig på maven. Bøj ryggen bagover ved at 
strække armene. HUSK! Hofter i underlaget.

Normal holdning: 
Du kan røre døren 
med baghovedet.

Krum holdning: Du 
kan ikke røre døren 
med baghovedet.

Normal: Fingerspidser 
kan nå ned på siden af 
knæet.

Nedsat: Fingerspidser 
kan ikke nå ned på 
siden af knæet.

Normal: Du kan strække 
armene helt.

Let nedsat: Du kan ligge 
på underarmene.

Sid med højre underarm ind mod maven. 
Bøj forover og prøv at nå gulvet med 
venstre hånd.

Sid med fødderne bag stolebenene. 
Drej kroppen til højre og derefter til 
venstre.

Sid opret med ryggen mod stoleryggen. 
Drej hovedet til højre og derefter til 
venstre med skuldrene tilbagetrukne.

Sid opret med ryggen mod stoleryggen. Bøj 
nakken bagover og kig så langt bagover på 
loftet som muligt.

Normal: du kan nå 
gulvet med venstre 
fingerspidser.

Let nedsat: Venstre 
albue kan nå ned til 
knæet.

Normal: Skuldre er 
næsten vinkelrette på 
stolens forkant.

Let nedsat: Skuldre 
med en vinkel på 45º 
ift. stolens forkant.

Normal: Du kan se 
helt ud over skulderen. 

Nedsat: Du kan ikke 
se ud over skulderen.

Normal: Du kan se 
lodret op i loftet.

Nedsat: Du kan ikke se 
lodret op i loftet.

Mål i højde med nederste del af brystben 
(lidt længere ned end på billedet). Mål 
forskel i omfang mellem en dyb 
indånding og en maksimal udånding.

Stil dig i en døråbning med højre arm 
ca. 30 cm. over skulderen. Gentag med 
venstre arm.

Højre fod på et stolesæde og knæet 
strakt. Læn dig forover med strakt ryg 
og forsøg at nå foden med fingrene. 
Gentag med venstre ben.

Sæt det bøjede højre knæ så langt tilbage 
på et stolesæde som muligt. Pas på ikke at 
bøje forover - kroppen skal holdes lodret.
Test derefter med venstre knæ på sædet.

Normal: Forskellen på 
ind- og udånding er 
mindst syv cm.

Let nedsat: Forskellen 
er mindst fire cm.

Normal: Du kan gå 
forbi døråbningen 
med skuldrene paral-
lelle med døråbning.

Stramhed: Fødderne 
kan ikke nå forbi 
døråbningen.

Normal: Fingrene kan 
nå fodleddet

Let stramhed: 
Fingrene kan kun nå 
knæet.

Normal: Forsiden af 
højre knæ kan føres 
længere bagud end 
bagsiden af venstre knæ

Let stramhed: Forsiden 
af højre knæ er på højde 
med forsiden af venstre 
knæ.


