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• ”Considering the amount of time spent 
teaching and performing the neurological 
examination it is surprising that there have 
been so few studies to validate its usefulness 
and determine which of the various 
manoevers are most likely to have a positive
yield..”

• Få värderat sensitivitet och specificitet av 
neurologiska test och då nästan bara 
motoriska lesioner.

• RG Lee. Can J Neurol Sci. 2002;29:305

Konst eller vetenskap?Konst eller vetenskap?
EvidensbaseringEvidensbasering....



Let’s face it: the neurological exam, perhaps the most 

cherished differentiator of the clinical

neurosciences,has little evidence to support it. Think of 

the thousands of hours each of us has spent performing 

the exam and teaching others to do it.
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• 86 pat med/84 pat utan DT-verifierad motorisk 
hemisfärlesion ffa stroke, med lätt eller ingen svaghet. 

• 8 motoriska tester.
• Enskilt bäst är 45 sek pronator drift=armar framåt sträck 

AFS med 92% sens och 90% specificitet.
• Testkombinationen armar framåt sträck + fingerspel + 

reflexer/Babinski
– Alla 3 pos= specificitet 97,5%
– 1/3 pos = sensitivitet 97,8 %

• Med tillägg av omvänd Barré ökar utbytet

Teitelbaum et al. Tests of motor function in 
patients suspected of having mild unilateral 

cerebral lesions. Can J Neurol Sci. 2002;29:337-44.



Rutin-nervstatus 5



Rutin-nervstatus 6

• tumör el stroke: 43% i frontallob, 35% 
parietalt, 28% temporalt, 17% occipitalt.

• 23 olika motoriska tester

• 12 sensoriska tester

• 3 kranialnervsmoment

• 9 kognitiva moment

Anderson et al. JNNP 2005;76:545-9.



Gång inte med!
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SlutsatsSlutsats

• Nervstatus har ej full sensitivitet för ”lindrig” fokal 
cerebral lesion, 61 % sensitivitet (59% för rätt sida)
– 16% i kontrollgrupp falskt positiva

• Högst sensitivitet:
– Motoriskt: Finger/forearm rolling, pronator drift/armar 

framåt sträck (bara 10 s), RAM (rapid altern. movem.) 
of hands.

– Kranialnerver: Synfältsdefekt (ej isolerat fynd)
– Sensorisk undersökning: låg sensitivitet, tids-

ödande,svårtolkad, hjälper sällan vid fokal sjukdom
• Anamnesen viktig (TIA, krampanfall, personl.föränd etc)!



Supratentoriella lesioner…men.. 
neurologstatus skall även hitta….

• Polyneuropati
• Parkinsonism
• Intrakraniell tryckstegring
• Myelopati (B12-brist bla..)
• Motorneuronsjukdom
• Myopati
• Ataxi (cerebellär och sensorisk)
• mm



Marginal/kMarginal/käärnelement rnelement -- vad vad äär r 
””ononöödigtdigt”” i nervstatus?i nervstatus?

Glick TH. Toward a more efficient and effective 
neurological examination for the 21st century.
Eur J Neurol 2005:12;994.

• 100 publicerade fallbeskrivningar i NEJM, 120 
dubbelkollade konsulter och 180 egna 
mottagningspatienter avseende:

• Lukt, ackomodation, käkstyrka, kornealreflex, 
smak, Rinne/Weber, svalgreflex*,
brachioradialisreflex*, primitivreflexer, bukreflexer.



Glicks Glicks slutsatserslutsatser

• ”Testning av marginalelement gav aldrig något 
extra diagnostiskt värde”, medan ”undersökarna 
hade orealistiska förväntningar på dem”.

• ”Tester med lågt utbyte är kontraproduktiva, då
de tar tid och fokus från kärntesterna”.

– Kärnelementen missas, 17/120 pat med Babinskis 
tecken missades/utfördes ej, 5/120 hittades = 77% 
missades!
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• ”Neurologists should assist students and 
residents to develop greater competency 
in a streamlined exam, emphasizing high-
yield aspects.” – Thomas Glick

Litet, men vasst status!Litet, men vasst status!



Fast/hypotesdrivet status?
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Rutin-nervstatus®

• Behov av snabbt genomförbart standardiserat 
rutinstatus som ”sitter i ryggmärgen” och som 
fungerar som screeninginstrument för många 
olika neurologiska tillstånd.

• Introducerades 2006

• Utförs på 5-10 minuter

• Hjälper mindre van läkare att inte missa 
väsentliga delar av status

• Minskar variation mellan olika undersökare

• Utgör “basnivå”, och kan vb kompletteras
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Instruktionsfilm ca 20 min

•Den som tar emot en film i 
dag godkänner att:

– Observera patientintegritet

– Får ej användas i andra 
sammanhang

– Får ej kopieras eller läggas ut 
på nätet



Mer att läsa i kapitlet ”Nervsystemet”
I Kliniska färdigheters tredje 
upplaga, precis utkommen, 2012.



Neuroanatomiska system
• Kortex med högre funktioner
• Kranialnerver/hjärnstam 
• Muskulatur och grov kraft (vilken kraft i rörelsen)

– Centrala motoriska banor (pyramidbanan)
• Corticospinalis till spinala framhornsceller
• Corticobulbaris till hjärnstamskärnor

– Perifera nerver/muskler

• Motorik och koordination (vilken skönhet i 
rörelsen)
– Extrapyramidala systemen-motoriskt program
– Cerebellära systemen-koordination

• Reflexer 
• Sensoriska banor

– Baksträngar (vibration, beröring)
– Spinothalamicus (smärta/temp)



Undersökningsmoment

Tolkning



UNDER SAMTALET

• Dysfasi 
• Vb screening för orientering, minne
etc, ev Minimentaltest
• Ofrivilliga rörelser
• Ansiktsmimik
• Avklädning (apraxi, motorik)



STÅENDE

• Gångmönster
• Tå-hälgång
• Rombergs prov
• Finger-näsförsök
• Nigsittning/uppresning



Många undersöknings-
moment testar flera olika 

system!
Kombinationen med andra 
tester ger skadelokalisation.



Rombergs prov
”Balansprov”

Testar huvudsakligen 
proprioception via 
baksträngar

(samt vermis cerebelli.) 
Ej så känsligt för kronisk

vestibulär eller 
cerebellär skada (bara 

akut sådan).
Komplettera med 
vibrationssinne, 

nystagmus och FN/HK.



Häl-knä/finger-näs
• I första hand cerebellärt test.
– Intentionstremor-mer närmare målet

• Pares 
–Övriga motoriska tester

• Känselstörning/proprioceptiv störning 
ger ffa dysmetri=felpekning
–Känselprövning



SITTANDE (1)
• Ögonbottnar
• Synfält
• Ögonrörelser
• Nystagmus-förekomst
• Ptos-förekomst
• Pupillstorlek/ljusreaktion
• Ansiktsmotorik



SITTANDE (2)
• Hörsel
• Svalgreflex/asymmetri
• Tungmotorik
• Diadockokinesi
• Fingerspel
• Armar-framåt sträck
• Fingerspretning/armabduktion
• Reflexer



Kranialnerver/hjärnstam
• Två hjärnutskott

– 1. Olfactorius
– 2. Opticus

• Två i mesencefalon
– 3. Oculomotorius
– 4. Trochlearis

• Fyra i pons
– 5. Trigeminus
– 6. Abducens
– 7. Facialis
– 8. Statoacusticus

• Fyra i medulla 
oblongata
– 9. Glossopharyngeus
– 10. Vagus
– 11. Accessorius
– 12. Hypoglossus

• I hjärnstammen 
passerar även ”långa 
banor” och finns 
centra för vakenhet, 
ögonkoordination, 
andning mm



Diadochokinesi/fingerspel
• Extrapyramidalt test i klinisk praxis, för 
att hitta exv Parkinsons sjukdom.
– Testa även tonus/rigiditet

• Pares
– Testa även: spasticitet, AFS, utfall av 
reflexer/Babinski och andra motoriska tester

• Cerebellär störning
– Testa även: Patologiskt FN/HK
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Armar framåt sträck,”Pronator drift”,

Grasset beskrev aldrig något armtest!
Först var Mingazzini 1913.
Senare Barré, helt annat test 1920/1937 (AFS kallas dock ibland
Barrés (arm) test internationellt)

Patologi: sänkning, pronation, kupning, dig 5-abduktion



LIGGANDE
• Sensibilitet för stick och vibration
• Omvänd Barré
• Tonus i handled, armbågs- och 
knäled
• Häl-knäförsök
• Babinskis tecken



Sensibilitet

• Baksträngar
–Korsar i foramen magnum-höjd till 
kontralaterala kortex.
–Vibration, proprioception
–STÄMGAFFEL 128 Hz!

• Tractus spinothalamicus
–Korsar redan vid inträdet, på samma 
nivå, går upp till kortex.
–Smärta, temperatur



Teitelbaum et al. Tests of motor function in patients 
suspected of having mild unilateral cerebral lesions. Can J 
Neurol Sci. 2002;29:337-44.

Omvänd Barre´s bentest= modifierad Mingazzini
Testa med 90 gr i höft, knä, fot,



Babinskis tecken

• Trubbiga änden på öronpinne perfekt.
• Långsam ”hockey-klubba” bäst

» Dohrman, Nowack. Lancet 1973.

– Chaddock (lat fotrygg) pos i 3% av de med 
avsaknad av Babinski

– Oppenheim (tibiatryck nedåt)
– Gordon (vadknipning) sämst

• Singerman, Lee. EJN 2008
– Babinski som enskilt test bäst interobserver 
consistency

– Kombination Chaddock + Babinski bäst



Reflexer/tonus/Babinski vid: 
central skada/perifer skada

• Vinkelhastighets-
beroende 
tonusökning

• Inga påtagliga 
atrofier

• Babinskis tecken 
finns ofta

• Reflexer ökade

• Nedsatt/normalt 
tonus

• Tydlig atrofi
• Saknar Babiniskis 
tecken

• Reflexer minskade



Tack för 
uppmärksamheten!

Följ upp föreläsningen med 
att titta på filmen!


