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Ingen skal gå glip af den effekt SMT kan 
have på helbredet. 
 
 

 
 
 
Find the subluxation, fix it and leave  
it alone 



Moderne maintenance af lændepatienter  
 

2016 

 
 
Evidensbaseret: 
 
Best evidence (forskning) 
Clinical expertise (klinikeren) 
Patient preference (patienten) 

 
 
 
Tovholder vedr. lændesmerterne 



Redskaber i klinikken 
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Tommy, 36-årig sælger 



Tommy , 36-årig sælger 



Tommy 36-årig sælger 

Fra anamnesen: smerter gennem 2 år VAS 2-5, aktuelt gennem 5 dg. VAS 6-7 
Ikke bensmerter, kinesiofobi, bekymret for sin erhvervsevne, nyder slet ikke at 
træne som før, værre ved inaktivitet, bedre ved aktivitet 

 
 
Fra undersøgelsen: lille sideværts afværgeholdning, som bliver værre ved 
foroverbøjning, foroverbøjning og sidebøjning til hø. provokerer kendte sm., 
ingen objektive tegn på radikulopati, god mekanisk og symptomatisk bedring 
ved gentagne sideglid. 





Carsten, 40-årig afd.leder i byggemarked 



 
Carsten, 40-årig afd.leder i byggemarked 



 
Susanne, 52-årig produktionsmedarbejder, 
2012 



Susanne , 52-årig produktionsmedarbejder 

Fra anamnesen: smerter gennem 15 år, aktuelt bensmerter, VAS ?, 
sygemeldt i 5 uger, smerter i knæene, bedst ved inaktivitet, værre ved 
aktivitet, kinesiofobi? 

Fra undersøgelsen: langstrakt kyfose øvre lænd, inkl. L3, moderat 
nedsat bevægelighed i alle retninger, bensm. provokeres ved 
ekstension og fleksion. SBLT 90/80 ve. giver jag i ve. balle, sensibilitet: 
naturlig, UE-reflekser: svage og egale, kraft UE: god og ens 



Susannes forløb 2012-16 
Behandling, nogen bedring, startede arbejde på reduceret tid e.3-4 uger 

Rundbordsmøde mellem Susanne, Jobcenter, arbejdsplads, læge, 
reduceret tid og ændrede funktioner 

Sygemeldt, Arbejdsmedicinsk Klinik, MR viser prolaps, henvist til 
kirurgisk vurdering 

Arbejdspladsvurdering, forskellige produktioner, bevilget fleksjob 10 
timer/uge 

Behandling: manuel behandling, Cox, træning, øvelser 
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