
TØRRE MASSAGE GREB –
EN OVERSIGT

Behandling og incitering



UNDERSØGELSE

• Generelt kan massage greb både benyttes til undersøge og behandling

• En behandling er altid en undersøgelse, vær opmærksom på feedback fra væv

• Spørg ind til borgeren/klienten løbende, vær opmærksom på verbal og nonverbal 
feedback



TRYKGREB

• Anvendes til at bedømme muskelstivhedsgrad, som er udtryk for muskeltonus.

• Anvendes ligeledes til at vurdere masse

• Udføres med flade fingre (de fire ulnare) langsomt komprimerer muskelvævet. 
Trykket skal være tilpas så man når ned i muskel.

• Dorsal siden af fingre benyttes til temperatur, og sensorisk undersøgelse



FORSKYDNINGER

• Flade håndgreb der anvendes til at undersøge hud, underhudsvæv og fascier. 

• Hele håndfladen eller flade fingre, alt efter område, er i kontakt med hudens 
overflade og forskydes i forhold til underliggende muskelfascie.

• Hænder eller fingre forskydes i længderetningen (ikke trækker)

• Bruges til at vurdere tykkelsen og bindingen af øverste lag i forhold til fascien, som 
er betinget af antallet og karakteren af kollagene fibre



FOLDNINGER

• Håndgreb der anvendes til at undersøge hud og underhudsvæv.

• Grib en fold mellem fingrene på de to hænder, hvorpå man flytter folden ved at 
”skubbe” med tommelfingrene.

• Bruges til at løsne eller udspænde huden, evt. arvævsdannelser eller adhærencer. 



PUNKTUELLE OG FLADE FRIKTIONER

• Bruges til at undersøge og behandle knogle- og muskelvæv

• Med en finger komprimeres bløddele og med små cirkulære bevægelser registreres 
vævsforandringer. 

• Der kan benyttes flere fingre ad gangen alt efter formål og størrelse på behandlede område

• Bruges typisk omkring udspring og insertion af muskulatur

• KAN benyttes til at fjerne belægninger på periost, men overvej anden behandling f.eks
shockwwave



ØVELSES VIDEOER

• Trykgreb: 2.35 min

• Forskydninger: 3.35 min

• Foldninger: 4.25 min

• Punktuelle og flade friktioner: 5.15 min

• https://www.youtube.com/watch?v=O2Q0upLvRyE&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=O2Q0upLvRyE&t=1s


TVÆRMASSAGE
ARBEJDER PÅ TVÆRS AF FIBRE

• Undersøgelses og behandlingsgreb på tværs af muskelbugen eller senen for at 
opnå udspænding

• Ikke løftbar:
• Thenar og palmarsiden af de fire ulnare fingre holder på muskulaturen og 

skubbes/trækkes i hver sin retning.

• Løftbar:
• Begge hænder ”griber” om muskulaturen med gaffelgreb. Herefter  

vrides ved at skubbe eller trække tommelfingre i samme retning.

• Bruges til at udspænde muskulatur eller bindevæv. Kan have afspændende 
og/eller smertedæmpende effekt.



DYB TVÆRMASSAGE
AD MODUM CYRIAX

• Hård behandlingsteknik på tværs af strukturerne. Kan anvendes på muskler, sener, 
senetilhæftninger og ligamenter. 

• Tommelfinger eller pegefinger m. håndsforstærkning trykker dyb i vævet og laver 
små tværgående bevægelser.

• Anvendes til at modellere granulationsvæv, som opstår i forbindelse inflammation. 



AD MODUM CYRIAX

• The frequency and duration of treatment varies with the severity and type of the injury. In a recent 
injury, i.e. ligament sprain, start daily with gentle massage to keep mobility. It is important for the 
therapist to distinguish between tenderness and pain. Tenderness can be due to deep friction and 
can persist long after the pain disappears. Pain is elicited by clinical assessment and reassessment. 
Deep friction massage may be given every other day or when the excess tenderness has worn off. The 
duration of the treatment varies; for example, with an acute ligamentous injury, the gentle massage 
performed may last only 1-2 minutes. However, it may well take several minutes to be able to get 
your fingers on the structure depending on the severity of pain. With deep friction massage, the 
treatment will last 10-15 minutes

(KILDE: https://www.physio-pedia.com/Deep_friction_massage)



MUSKULÆRE ÆLTNINGER

• Behandlingsgreb der anvendes til at påvirke selve muskelbugen. Kan udføres som;

• Enhåndsæltninger - bruges på ikke løftbar muskulatur

• Tohåndsæltninger - bruges på løftbar muskulatur (ekstremiteter)

• Gaffelgrebsæltninger – Bruges på løftbar muskulatur 

• Bruges til at opvarme eller afslappe muskulaturen



PETRISSAGE

• Subcutan eller muskulær petrissage på løftbar muskulatur er udelukkende 
behandlingsgreb der anvendes til udspænding af væv.

• Udgangsstilling som foldning. Den ene hånd trækker i vævet samtidig med at den 
anden skubber. Disse modsatrettede bevægelser skal danne en ”slange”.  

• Bruges til at løsne eller udspænde huden eller muskulatur, evt. arvævsdannelser 
eller adhærencer. 



MYOFASCIELLE TRIGGERPUNKTER

• Def: Hypersensibelt område/punkt i vævet der giver lokal eller refferede smerte.

• Triggerpunkter findes i forskelligt væv – muskler, sener, ledkapsel, ligamenter, 

periost, hud og cikatricer.

• Ofte ved patienten ikke at punktet er ømt, men kender kun den ”triggede smerte”.

• Ved triggerpunkter er der nedsat cirkulation (iskæmi)

• Kan skabes af kulde, stress, traume, overstrækning, træthed, EGA. 



MYOFASCIELLE TRIGGERPUNKTER

• Aktive triggerpunkter: Kendetegnet ved refereret smerte. Palpation af 
punktet giver udstråling til refereret område og pt. genkender smertetilstand.

• Latente triggerpunkter: Man finder et triggerpunkt og kan udløse kendt 
smerte, men pt. har ikke smerter i det dagl.

• Satellit triggerpunkter: Et triggerpunkt tænder et andet triggerpunkt.

• Tenderpoints: Yderligere ømme punkter eller områder i muskler uden 
refereret smerte.



INHIBERING

• Behandlingsgreb som anvendes på triggerpunkter. 

• Det palperede punkt lokaliseres. Med tommelfinger trykkes langsomt, men stigende, 
direkte ned i det mest sensible område. Trykket øges gradvist gennem ca. 1 minut, 
hvor patient gradvist bør opleve aftagende symptomer. (lokale eller refererede)

• Formålet er at mindske smertegivende punkt eller skabe en lokal inflammation der 
bidrager til vævsophelende processer.



KARAKTERISTIK FOR TRIGGERPUNKTER

• Hyper-/hypotone muskler eller knude i den underliggende muskulatur hvilket medfører:

• Muskelsvaghed

• Stivhed

• Nedsat bevægelighed

• Punktet er altid intensivt ømt og giver udstrålende smerte som pt. genkender.

• Ofte et lokalt ”twitch” ved palpation.

• Ofte ”jump sign” fra patienten.

• Hver muskel har sin egen karakteristika.



Kilder: 1. Lærebog i massage 3. udgave – Kap. 13 af Birte Carstensen

(redigeret af Nanna Linde, udgivet af Fysio/munksgaard 2016)


