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Genoptræning efter scapholunære-ligament læsioner  

– en dansk konsensusvejledning 
 

Baggrund 

Dansk Selskab for Håndterapi har taget initiativ til udarbejdelse af en vejledning for genoptræning efter 

scapholunære-ligament (SL-ligament) læsioner. Vejledningen er udarbejdet som en konsensusvejledning på 

grundlag af tre vejledninger fra henholdsvis Århus, Vejle og Ålborg Hospitaler. Efter første udkast til 

vejledning har de tre hospitaler haft vejledningen til høring med henblik på at sikre konsensus omkring 

genoptræningen.     

 

Formål med vejledningen 

Formålet med vejledningen er at beskrive den ergoterapeutiske genoptræning med henblik på, at patienten 

opnår den bedst mulige håndfunktion efter læsion af SL-ligamentet. Vejledningen kan være med til at sikre;  

• at patienter som genoptrænes i Danmark oplever kvalitet og sammenhæng i forløbet  

• at ergoterapeuten arbejder struktureret og kan udarbejde en hensigtsmæssig plan for 

genoptræningen 

• at andre faggrupper får indsigt i, hvordan den ergoterapeutiske genoptræning forløber 

 

Patientgruppe 

Denne vejledning dækker genoptræning for patienter;  

• med carpal instabilitet efter delvis eller total ruptur af SL-ligamentet 

• konservativt behandlet eller opereret efter delvis eller total ruptur af SL-ligamentet 

Carpal instabilitet defineres som mekanisk instabilitet, hvor der samtidig er symptomer som smerte og 

nedsat styrke. Instabilitet i håndleddet kan medføre, at patienten ikke kan udføre ADL uden problemer  

ex. kan kraftgreb give smerter.  

 

Diagnose 

Skaden opstår som regel efter fald på strakt håndled og forekommer oftest hos yngre og midaldrende. Ved 

skade på SL-ligamentet kan os scaphoideum rotere volart og lunatum dorsalt, hvilket øger afstanden 

mellem de to knogler og kan give carpal instabilitet i et DISI (dorsal intercalated segment instability) 

mønster.  

 

Den lægelige indikation og intervention  

Der henvises til det enkelte hospitals vejledninger, idet en national konsensusvejledning endnu ikke er 

udgivet. 
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Forkortelser 

ADL: Activities of Daily Living  

APL: m. abductor pollicis longus 

AROM: Active Range Of Motion 

CPM: Continued Passiv Motion 

DISI: dorsal intercalated segment instability 

DTM: Dart Thowers Motion 

ECRL: m. ekstensor carpi radialis longus 

ECRB: m. extensor carpi radialis brevis 

ECU: m. ekstensor carpi ulnaris 

FCR: m. fleksor carpi radialis 

FCU: m. fleksor carpi ulnaris 

PADL: personlig ADL 

PQ: m. pronator quadratus 

SL-ligament: Scapholunære ligament 

 

Mål med genoptræningen  

Målet med den ergoterapeutiske genoptræning er, at hjælpe patienten til hurtigst muligt at blive i stand til 

selvstændigt eller med hjælpemidler at mestre ADL, der er meningsfuld og formålstjenlig. Herunder er der 

følgende målsætninger;  

• at sikre at patienten forstår og mestrer anvisningerne for henholdsvis inddragelse og aflastning af 

hånden i daglige aktiviteter 

• at vejlede patienten i genoptagelse af daglige aktiviteter, arbejde, sport og fritidsaktiviteter 

• at patienten opnår størst mulig stabilitet i håndrodden 

• at mindske risikoen for løshed i SL-ligamentet  

• at patienten opnår størst mulig bevægelighed i overekstremitetens led 

• at patienten opnår størst mulig koordination af bevægelser i overekstremitetens led 

• at forebygge og behandle ødem og smerter samt reducere arvæv 

Den ergoterapeutiske genoptræning skal prioritere stabilitet og smertefrihed fremfor stort bevægeudslag. 

 

Generelle træningsprincipper 

SL-ligamentets heling 

Ligamentet heler efter 6 uger. Efter 12 uger er ligamentet stabilt og der må trænes med fuld modstand 

bortset fra fuld belastning i underarmens supination og pronation de første 6 måneder.  

 

Biomekanik og SL-ligamentet 

DTM aktiverer de tre SL-ligament ”venlige” muskler FCR, ECRL og APL og mindsker afstanden i SL-leddet 

samt nedsætter spændingen i SL-ligamentet, idet de supinerer i distale karpale række og scaphoideum. 

Ved spænding af FCU supinerer scaphoideum hvorved afstanden mellem scaphoideum og lunatum 

mindskes. Foretages ulnarfleksion i håndleddet øges spændingen i SL-ligamentet. Træning af FCU med 

håndleddet i fleksion styrker den neuromuskulære stabilitet midtcarpalt, idet den presser os pisifomis mod 

triquetrum. Derfor udvises forsigtighed med spænding/kontraktion af FCU dvs. at musklen skal trænes ved 

fleksion af håndleddet. 
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Træning af den SL-ligament ”skadelige” muskel ECU øger afstanden i SL-leddet og øger dermed tensionen i 

SL-ligamentet samt pronerer distale karpale række og scaphoideum. ECU er en stærk pronator og derfor 

øges afstanden i SL-leddet ved pronation, idet scaphoideum trækkes væk fra lunatum. Derfor må 

ulnarfleksion og pronation ikke trænes de første 10 uger post-operativt. Patienten må gerne ulnarflektere 

og pronere inden for skinnens begrænsninger.  

 

Isometrisk og koncentrisk træning    

Isometriske øvelser i forskellige håndledspositioner styrker musklerne i samme ledposition.   

Irritationen i ligamentet kan forekomme ved mange repetitioner 

 

Proprioceptiv re-education 

SL-ligamentet er rigt på mekanoreceptorer og en skade på ligamentet har betydning for proprioceptionen i 

håndleddet, hvorfor træning af proprioception startes tidligt i forløbet. Den proprioceptive træning tager 

udgangspunkt i følgende algoritme for Wrist Proprioception Re-education, som kan indeholde følgende 

komponenter;  

• Proprioceptiv bevidsthed (f.eks. ved brug af spejltræning, kinesiotape) 

• Stillingssans (reproducere et leds stilling med eller uden synets hjælp, passivt eller aktivt) 

• Kinæstesi (aktiv bevægetræning af SL-venlige muskler) 

• Bevidst neuromuskulær træning (isometrisk og excentrisk træning samt co-aktivering) 

• Ubevidst neuromuskulær træning (reaktiv muskel aktivering) 

 

Træning af aktivitet 

Formålet med træning af aktivitet har til hensigt at understøtte patientens aktive deltagelse i nødvendige 

og/eller meningsfulde aktiviteter. Ergoterapeuten og patienten vælger i samarbejde relevante aktiviteter 

eller delaktiviteter ud fra den ergoterapeutiske undersøgelse. Ergoterapeuten har fokus på, at patienten 

bruger kroppen naturligt i forbindelse med aktivitet og graduerer aktiviteternes sværhedsgrad. Ved behov 

anvendes hjælpemidler. 

Aktiviteterne planlægges altid individuelt og symptomer ved udførelse af aktiviteterne monitoreres 

løbende, således at aktiviteterne tilpasses og er smertefrie for patienten at udføre.  

 

Forløb generelt for både konservativt behandlede og operativt behandlede 

Træningsprogrammet tilpasses altid individuelt og symptomer monitoreres løbende, således at 

programmet tilpasses så det er smertefrit for patienten at udføre. Tilretning af træningsprogrammet kan 

ske i samarbejde med henvisende læge. Nogle af øvelserne kan eventuelt udelades.   
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Genoptræning - konservativt behandlede 
Ved partiel læsion af SL-ligamentet kan patienten opstarte træning straks med håndledsskinne på. Skinnen 
anvendes hele døgnet i 2-4 uger. Ved total læsion kan henvisende læge vurdere, at patienten skal 
behandles konservativt.   

0-4 uger 

Patienten anvender håndledsskinnen under træningen 

• Generel behandling af ødem og smerter 

• Isometrisk træning  

o APL  

o ECRL  

o FCU  

o Ved partiel læsion (mindre end 50 %): FCR  

o Ved total læsion; FCR må IKKE trænes  

• Aktive bevægeøvelser  

o Fingre 

o DTM 

o Albuens fleksion og ekstension 

• Vejledning i brug af hånden i ADL 

o Må bruge hånden med håndledsskinne på til lettere PADL uden af få smerter ex. som 

støttehånd ved spisning og påklædning 

4-8 uger efter opstart af genoptræning 

Genoptræningen som ved 0-4 uger med følgende tilføjelser 

 

• Aktive bevægeøvelser  

o Håndleddets fleksion og ekstension – Obs! Ikke radialfleksion og ulnarfleksion 

o Underarmens supination – Obs! Ikke pronation 

• Proprioceptiv re-education  

o Proprioceptiv bevisthed (spejltræning)  

o Stillingssans (reproducere et leds stilling)   

• Vejledning i brug af hånden i ADL 

o Må løfte 300 g med håndledsskinne på 

8-10 uger efter opstart af genoptræning 

Genoptræning som ved 4-8 uger med følgende tilføjelser 

• Aktive bevægeøvelser 

o Håndleddets radialfleksion og ulnarfleksion  

o Underarmens pronation 

• Excentriske øvelser 

o Håndleddets fleksion og ekstension  

o Underarmens supination – Obs! ikke pronation 

• Proprioceptiv re-education 

o Bakketræning med lille bold 

o Co-aktivering uden vægtbæring på bold  

• Vejledning i brug af hånden i ADL 
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o Må bruge hånden til lettere daglige aktiviteter f.eks. at spise med kniv og gaffel, skrive på 

PC osv.  

o Må løfte 500 g med håndledsskinne på 

o Patienten må ikke vride i underarmen f.eks. vride en klud 

o Patienten må ikke skubbe og trække genstande 

10-12 uger 

• Opstart let styrketræning  

• Proprioceptiv re-education 

o Bakketræning med vægt 

o Drible med bold 

o DTM med hammer på bold på væg 

o Co-aktivering med let vægtbæring på bold (graduering: patient ligger på fysiobold  

– obs. ikke for meget vægtbæring på håndleddet) 

• Vejledning i brug af hånden i ADL 

o Må bruge hånden i ADL dog uden at få smerter 

o Skal undgå tunge løft  

12 uger efter opstart af genoptræning 

• Fuld modstandstræning  

 

 

Genoptræning - operativt behandlede 

Patienten henvises til genoptræning umiddelbart efter afbandagering. Patienten anvender håndledsskinne 

med volar og dorsal support i 4 uger efter afbandagering. Håndledsskinnen tages af ved øvelser og bad. 

6-8 uger efter operation 

• Generel behandling af ødem, smerter og arvæv 

• Isometrisk træning af følgende muskler; 

o FCR (håndleddet i let ekstension)  

o FCU (håndleddet i let fleksion)  

o ECRL og ECRB  

o APL 

• Isometrisk træning i følgende bevægelser;  

o Håndleddets fleksion, ekstension og radialfleksion – obs! ikke ulnarfleksion 

o Underarmens supination i let proneret stilling - obs! ikke fuld pronation 

o Underarmens pronation i let supineret stilling 

• Aktive øvelser  

o Fingre 

o DTM (graduering; i håndledsskinne, i midterstilling) 

o Håndleddets radialfleksion – obs! ikke ulnardeviation  

o Håndleddets fleksion og ekstension trænes, når DTM udføres uden problemer 

o Underarmens supination – obs! ikke pronation  

o Albuens fleksion og ekstension 

• Proprioceptiv re-education opstartes  

o Proprioceptiv bevisthed (spejltræning)  
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o Stillingssans (reproducere et leds stilling)   

• Vejledning i brug af hånden i ADL 

o Hånden må inddrages til lettere PADL med skinne på indenfor smertegrænsen f.eks. som 

støtte til spisning og påklædning 

o Løfte 100 gr. med håndledsskinne på 

8-10 uger efter operation 

Genoptræning som ved 6-8 uger med følgende tilføjelser 

• Isometriske øvelser med større modstand 

• Aktive øvelser 

o Håndleddets fleksion og ekstension  

• DTM i yderstillinger (graduering; ”som om” pilen kastes, med kast af pil)   

• Proprioceptiv re-education 

o Bakketræning med lille bold 

o Co-aktivering uden vægtbæring på bold 

o Vandflaske/therabold i håndleddets fleksion og ekstension  

• Vejledning i brug af hånden i ADL 

o Hånden må inddrages i aktiviteter og løfte svarende til 300 g med håndledsskinnen på f.eks. 

vaske sig, påklædning, spise, lettere rengøring som tørre støv af 

o Patienten må ikke vride i underarmen f.eks. vride en klud 

10-12 uger efter operation 

Håndledsskinnen seponeres, men anvendes dog fortsat i udsatte situationer 

Genoptræning som ved 8-10 uger med følgende tilføjelser 

• Aktive bevægeøvelser  

o Underarmens pronation (fuld pronation er tilladt) 

o Håndleddets ulnarfleksion  

• Excentrisk træning 

o Underarmens supination/pronation: 40°/40° 

o Håndleddets fleksion og ekstension  

• Proprioceptiv re-education 

o Bakketræning med vægt 

o Drible med bold 

o DTM med hammer på bold på væg 

o Co-aktivering med let vægtbæring på bold (graduering: patient ligger på fysiobold  

– obs. ikke for meget vægtbæring på håndleddet) 

• Vejledning i brug af hånden i ADL 

o Uden håndledsskinne: må løfte op til 500 g, udføre lettere daglige aktiviteter f.eks. spise 

med kniv og gaffel, vasketøj, let rengøring, skrive på pc 

o Med håndledsskinne: løfte en pose med 1 kg, vride en klud med krydsede arme jf. 

ledbeskyttelsesprincipper 
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3-4 måneder efter operation 

Håndledsskinnen anvendes fortsat i udsatte situationer ex. at cykle. 

Genoptræning som ved 10-12 uger fortsættes ved behov. Der tilføjes følgende øvelser.  

• Modstandstræning ex. med elastik  

o Underarmens supintation og pronation  

o Håndleddets fleksion og ekstension  

o Håndleddets radialfleksion og ulnarfleksion 

o Kraftgreb ex. med håndtræner eller skumsvamp 

• Passive øvelser kan evt. op startes efter aftale med henvisende læge ex. i CPM-maskine 

• Excentriske øvelser 

o Håndleddets radialfleksion og ulnarfleksion 

• Øvrig træning f.eks. med powerball 

• Vejledning i brug af hånden i ADL 

o Uden håndledsskinne: må løfte op til 2 kg, lidt tungere daglige aktiviteter f.eks. støvsuge, 

svømme, køre bil, madlavning og rengøring uden tunge løft og vrid.  

o Med håndledsskinne: tungere gøremål f.eks. at cykle på lige vej 

o Erhverv: lettere arbejde kan påbegyndes f.eks. kontorarbejde 

4-6 måneder 

Håndledsskinnen anvendes fortsat ved udsatte aktiviteter ex. sport.  

Belastende aktiviteter kan generelt genoptages.  

Øvelser med modstand øges gradvist efter behov. 

6-12 måneder 

Opstart af fitness i motionscenter, udføre kontaktsport f.eks. fodbold og håndbold 

Kraftbetonet arbejde op startes når hånd og håndled har opnået tilstrækkelig stabilitet og styrke til at 

kunne udføre det pågældende arbejde f.eks. skovarbejder, murer samt jord og betonarbejder. 

 

 

(1-11) 

 

Konsensusvejledningen for genoptræning efter SL-ligament læsioner er udarbejdet for DSF Håndterapi af: 

Forsknings- og udviklingsergoterapeut Susanne Boel, Herlev og Gentofte Hospital, 2017. 
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