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EN SAMLING AF DE BRAGTE “MÅNEDENS MUSKEL” 

 

UNDERARMEN 
 

           
 

Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i 

nyhedsbrevet fra Anatomic SITT. Nyhedsbrevet udkommer en gang om måneden og er ganske gratis. 

Man kan tilmelde sig det på Anatomic SITTs hjemmeside: www.anatomicsitt.dk 

 

 
Samlingen med underarmen er ikke færdig. Den vil blive opdateret, når underarmen er færdig gennemgået i 
nyhedsbrevet. 

http://www.anatomicsitt.dk/
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Månedens muskel – underarmen 

 
 

Nu skal vi i gang med at kigge på underarmen (antebrachium). Underarmen har en hel del muskler, hvor 

nogle virker på underarmens bevægelser og andre virker også på hænderne og fingrene. Musklerne er 

inddelt i tre loger, fleksorlogen, dorsale ekstensorloge og radiale ekstensorloge. Disse loger omslutter 

underarmens to knogler, Radius og Ulna. Da musklernes navne lægger sig op ad de latinske navne for disse 

knogler, vælger jeg at bruge disse for at gøre det lidt mere overskueligt. De danske navne for henholdsvis 

radius og Ulna er spoleben og albueben. I den anatomiske normalstilling, hvor armen hænger ned langs 

kroppen og håndfladen vender frem og tommelfingeren ud til siden, så ligger Radius og Ulna ved siden af 

hinanden, hvor Radius ligger yderst. Mellem de to knogler er en ligamentøs hinde membrana interossea, der 

holder de to knogler sammen. Yderst under huden er et senespejl, fascia antebrachii, der blandt andet er 

med til at adskille de tre loger.  

 

De tre loger bliver igen opdelt i fleksorer (bøjere) og ekstensorer (strækkere), superficielle (overfladiske) og 

profunde (dybe) og de radiale og dorsale ekstensorer. De fleste af disse har en relativt tyk muskelbug øverst 

på underarmen og fortsætter ned i slanke sener, så underarmen bliver omvendt kegleformet. Tyk foroven og 

slank forneden. 

 

For at lette lidt på forståelsen af nogle af musklernes forløb, så genopfrisker jeg lige et par begreber inden 

jeg lister underarmens muskler op. 

 

Pronator = indaddrejer 

Supinator = udaddrejer 

Palma = håndflade 

Pollex = tommeltot 

Digitus = finger 

Index = pegefinger 

Digitus minimus = lillefinger 

 

Musklerne er: 

De superficielle fleksorer er: 

Musculus pronator teres 

Musculus flexor carpi radialis 

Musculus palmaris longus 

Musculus flexor carpi radialis 

Musculus flexor digitorum superficialis 

 

De profunde fleksorer er: 

Musculus flexor digitorum profundus 

Musculus flexor pollicis longus 

Musculus pronator quadratus 
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De radiale ekstensorer er: 

Musculus bracioradialis 

Musculus extensor carpi radialis longus 

Musculus extensor carpi radialis brevis 

 

De dorsale ekstensorer er: 

Musculus extensor digitorum 

Musculus extensor digiti minimi 

Musculus extensor carpi ulnaris 

Musculus anconeus 

Musculus supinator 

Musculus abductor pollicis longus 

Musculus extensor pollicis longus 

Musculus extensor pollicis brevis 

Musculus extensor indicis 

 

Næste gang går vi i gang med at kigge på fleksorerne og hvad de kan bruges til og ikke mindst hvilken 

ballade, de kan lave, hvis de ikke opfører sig ordentligt. 

 

 

 

Månedens muskel – Flektorer i underarmen 

 
 

Jeg vil begynde med det superficielle muskellag i fleksorlogen, der består af: 

Musculus pronator teres 

Musculus flexor carpi radialis 

Musculus palmaris longus 

Musculus flexor carpi ulnaris 

Musculus flexor digitorum superficialis 

 

Fælles for disse muskler er, at de blandt andet udspringer fra caput commune flexorum, der er et fremspring 

på den mediale, distale del af overarmsknoglen på den mediale epicondyl. Caput commune flexorum er 

dannet ved at fleksorerne danner en fælles sene til udspringet. Den mediale epicondyl er meget let at mærke 

på indersiden af albuen. 

 

Ud af alle fleksorerne er musculus pronator teres og musculus pronator quadratus og, som navnet antyder, 

også pronatorer. Det vil sige, at de roterer de to underarmsknogler, så hånden drejes indad i forhold til in situ 

stillingen, hvor tommelfingeren peger lateralt. For eksempel når man hælder indholdet ud af en flaske eller 

skal sætte sin hånd på et cykelstyr. 
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Musculus pronator teres ligger på forsiden af underarmen og løber skråt nedad og udad. Den udspringer 

med to hoveder, hvor det ene hoved (caput humerale) kommer fra caput commune flexorum og den mediale 

epicondyl. Det andet hoved (caput ulnare) er noget mindre og udspringer fra processus coronoideus, der er 

et lille fremspring på forsiden af den øverste del af ulna. 

 

Den går ned og hæfter på ydersiden af radius, hvor denne er mest konveks og innerveres af nervus 

medianus. 

 

I kraft af, at pronator teres udspringer på overarmen, løber på forsiden og hæfter på underarmen, fungerer 

den som en fleksor, der bøjer albuen, men dens vigtigste funktion er pronation, hvor den er stærkest. 

Ved kontrakturer eller øget spænding i pronator teres vil albuen således være bøjet og håndfladen peger 

væk fra overarmen. 

 

 

 

Månedens muskel - Musculus flexor carpi radialis 

 

 
 

Nu skal vi i gang med endnu en af underarmens yderste bøjere. Flexor carpi radialis er en lang og slank 

muskel med en lang sene, der løber ud over håndleddet. Senen kan mærkes på den laterale del af forsiden 

på håndleddet i in situ stillingen. Den udspringer sammen med andre fleksorer på caput commune flexorum 

på den mediale epicondyl på overarmen samt fascia antebrachii, der er en senet hinde på underarmen. Fascia 

antebrachii omgiver knogler, muskler, kar og nerver på underarmen og sidder blandt andet fast i fascia 

brachii på forsiden af overarmen og er også udspring for andre af underarmens superficielle flexorer. 

 

Flexor carpi radialis bliver som sagt til en lang sene, der løber radialt og distalt ned over håndleddet og 

hæfter på den øverste del af pegefingerens mellemhåndsknogle (os metacarpalis 2) og af og til også med en 

snip på langemandens mellemhåndsknogle. 

 

Flexor carpi radialis innerveres af nervus medianus og fungerer som fleksor i håndleddet. Den radialflekterer 

også håndleddet eller abducerer det, som er bevægelsen i tommelfingerens retning, når man vinker som 

dronningen. I og med, at den udspringer ovenfor albueleddet er den også med til at bøje albuen. 

 

Senen til flexor carpi radialis er let at finde på håndleddet, da den træder tydeligt frem, når man abducerer 

håndleddet. Der kan den mærkes som den tydeligste laterale sene og lige lateralt for senen kan artetia 

radialis mærkes, der ofte bliver brugt til at mærke efter puls i håndleddet. 
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Månedens muskel; Månedens muskel er Musculus flexor carpi ulnaris 

 

 
 
I dag skal vi kigge på endnu en af de superficielle fleksorer i underarmen. Vi skal have fat i 
musculus flexor carpi ulnaris, dersom navnet antyder findes på mediale eller ulnare side af 
underarmen. Den er lang og flad og kommer fra blandt andet overarmen og løber ned over 
håndleddet og har os pisiforme indlejret i sig som en sesamknogle (i stil med knæskallen). Den har 
to hoveder for udspring, hvor caput humerale udspringer fra caput commune flexorum samt fascia 
antebrachii, der er senehylsteret omkring musklerne på underarmen. Caput ulnare udspringer fra 
den øverste del af ulnas bagkant. 
 
Den løber ud og hæfter på os hamatum, der er en af håndrodens knogler og som sagt os pisiforme, 
der også er en af håndrodens knogler. Os pisiforme betyder ærteformet og den kan mærkes helt 
proximalt og ulnart på håndfladen. Derudover hæfter den også på den øverste del af lillefingerens 
metakarpalknogle. 
 
Flexor carpi ulnaris bøjer håndleddet og i og med at den udspringer over albuen, så fungerer den 
også som bøjer for albuen. Den adducerer eller ulnarflekterer også håndleddet, som er 
bevægelsen, når man vinkler håndleddet i lillefingerens retning og innerveres af nervus ulnaris. 
 
Musculus flexor carpi ulnarissenen kan tydeligt findes på den ulnare del af håndleddet ved at lave 
lidt modstand mod ulnarfleksion og er ofte medskyldig i golfalbuer. 
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Samlingen med underarmen er ikke færdig. Den vil blive opdateret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


