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Sammanfattning 
Bakgrund: Rotatorcuffruptur (RCR) är en vanlig typ av axelskada som inom Region Örebro 

län (RÖL) utreds bilddiagnostiskt med ultraljudsundersökning (UL) och magnetisk 

resonanstomografi (MRT). Sensitiviteten och specificiteten för dessa metoder har visats vara 

likvärdig för diagnos av RCR vilket föranlett satsningar inom RÖL för att endast använda UL. 

En del av detta är initieringen av Cuffmottagningen där patienter får träffa sjukgymnast som 

bland annat genomför UL. Om UL genomförda på Cuffmottagningen är likvärdiga MRT 

skulle MRT kunna uteslutas som bilddiagnostisk metod för RCR. Detta skulle innebära bland 

annat kortare väntetider till MRT samt effektivisering av vården av patienter med RCR.  

Syfte: Att utvärdera om UL utfört av sjukgymnast på Cuffmottagningen kan diagnosticera 

RCR på ett likvärdigt sätt som MRT samt bidra till utformningen av framtida utvärderingar 

inom området. 

Metod och material: Journalsvar från UL respektive MRT granskades i 26 fall av 

misstänkt RCR. Med MRT-svaren som referens utvärderades UL-svar gällande innehåll och 

förmåga att korrekt diagnosticera ruptur i senorna ingående i rotatorcuffen. 

Resultat: Specificiteten och sensitiviteten för UL skilde sig åt mycket beroende på vilken 

sena som studerades; infraspinatus sensitivitet 90,0% och specificitet 93,3 %, subscapularis 

sensitivitet 27,3 % och specificitet 88,9 %.  Det visade sig även vara skillnader i innehållet 

utöver rupturstatus i de olika UL-svaren.  

Slutsatser: UL utfört av sjukgymnast kan inte helt ersätta MRT i nuläget. Utifrån denna 

studie bör dock inga definitiva slutsatser dras på grund av skillnaderna i rapportering mellan 

olika UL-svar samt MRT-svar. Dock kan studien bidra till utformningen av framtida 

kvalitetsuppföljningar. 
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1. Inledning 

Rotatorcuffen (RC) är en del av stabiliseringen och även rörelseförmågan i axeln. Den utgörs 

av en senplatta från musklerna: musculus (m.) supraspinatus (SS), m. infraspinatus (IS), m. 

teres minor (TM) och m. subscapularis (SSc) (1). Utöver RC är långa bicepssenan (LBS) 

också en viktig komponent för axelns stabilitet och rörelse (2,3). Ruptur av senorna inom RC 

och skador på LBS är ofta associerade (4).  

 

Patogenesen bakom rotatorcuffrupturer (RCR) verkar enligt evidensen vara multifaktoriell där 

försvagning av senorna genom kronisk degeneration och akut trauma samverkar (5–7). 

Rupturerna kan i sin omfattning beskrivas vara kompletta eller partiella (2). Symtomen för 

partiella rupturer är axelsmärta, nedsatt kraft och stelhet (8). Vid kompletta rupturer har 

nattlig smärta beskrivits som kardinalsymtom (6). Enligt handboken för akutfall för 

Ortopediska kliniken Region Örebro län (RÖL) ska skada på RC misstänkas vid 1) 

kvarstående smärta och/eller nedsatt rörlighet tre veckor efter axeltrauma utan proximal 

humerusfraktur, 2) genomgången axelluxation hos patienter över 40 år (9). RCR kan även 

vara asymtomatiska och 56,3 % av alla patienter med unilateral symtomatisk RCR har visats 

även ha en kontralateral asymtomatisk partiell- eller komplett ruptur (10).  

 

Prevalensen av RCR har visats öka med åldern. Dock inkluderar många studier både 

asymtomatiska och symtomatiska RCR som en enhet (11–13) vilket gör prevalensen av 

symtomatiska RCR svårtolkad. För att uppskatta incidensen av axelsmärta kan antalet 

patienter som sökt vård för detta undersökas då patienter utan symtom sannolikt inte söker 

vård för en asymtomatisk axel. För att avgöra hur många av patienterna med axelsmärta som 

hade misstänkt RCR kan en studera antalet patienter som i enlighet med praxis remitterats 

vidare för fortsatt utredning (9). Utifrån journalsystemet på kliniken dit samtliga patienter 

inom RÖL med misstanke om RCR remitteras (Cuffmottagningen) mottogs det år 2016 

inremisser för 167 fall. Hur många av antalet inremisser som sedan får diagnosen RCR är en 

del av utredningen i denna studie. 

 

Det finns många metoder för att diagnosticera och utreda RCR. De metoder som används 

inom RÖL är kliniska (fysiologiska), ultraljud (UL) och magnetisk resonanstomografi (MRT) 

(9). Genom utredning kan beslut om konservativ eller operativ behandling fattas (14). UL 
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bedömt av radiolog har visat sig kunna matcha MRT gällande specificitet och sensitivitet för 

RCR (14,15) och har på senare tid blivit en alltmer populär diagnostisk metod hos ortopediska 

kirurger (16). UL är mer kostnadseffektivt och är mer tillgängligt än MRT (15). UL går 

dessutom snabbare att genomföra än MRT och tillåter dynamisk undersökning med 

jämförelse mellan båda axlar (14,16). För patienter som av olika anledningar inte kan 

genomgå MRT är UL ett bra alternativ (17). En brist i UL som undersökningsmetod är att den 

är operatörsberoende (14,18). 

 

Faktorer som spelar in i valet av diagnostisk metod utöver träffsäkerhet och kostnad är 

patienttolerans och föredragssamhet. Middleton et al (19) gjorde en utvärdering av 

tillfredställelse hos patienter som genomgick både UL och MRT i undersökning av 

axelsmärta. Resultaten i stort tydde på att UL var patienternas egna val av undersökning, 

förutsatt att samma information kunde nås med båda metoder (19).  

 

Väntetiden till MRT är generellt längre än till UL inom RÖL. I Örebro är väntetiden för 

närvarande (maj 2017) 126 dagar för oprioriterade patienter till MRT (20). Vårdgarantin på 

vård inom 90 dagar omfattar inte MRT då denna anses vara en medicinsk service (21) vilket 

innebär att inga patienter slussas till andra län för att minska köerna. Patienter med misstänkt 

RCR är dock prioriterade då tidig operation anses vara av vikt för goda resultat (9). 

 

En översikt över hur patienter med misstänkt RCR bör hanteras enligt handboken för akutfall 

på Ortopediska kliniken RÖL (9) presenteras i figur 1. I denna handbok (9) står det att alla 

kliniskt misstänkta RC-skador som undersöks med UL även ska undersökas med MRT då 

MRT idag är den etablerade undersökningsmetoden (9). Satsningar har dock gjorts på att 

endast använda sig av UL. I ett försök att bland annat korta väntetiderna till MRT, 

effektivisera vården för patienter med RCR samt utvärdera om sjukgymnaster kunde överta 

icke kirurgiska arbetsuppgifter initierades år 2015 Cuffmottagningen i Örebro. Sedan år 2016 

är verksamheten permanent. Till Cuffmottagningen remitteras alla patienter inom RÖL med 

misstänkt RCR. Patienten får komma till mottagningen en till två veckor efter inkommen 

remiss och undersöks där av sjukgymnast. Sjukgymnasten tar anamnes, gör en klinisk 

undersökning, utför muskelfunktionstest samt undersöker patientens båda axlar med UL. 

Ortopedkirurg finns tillgänglig och konsulteras vid skada som kräver kirurgi eller vid 

tveksamheter där vidare undersökning med MRT behövs. I vissa fall kompletteras 

undersökningen med lokalanestesi eller direkt behandling med kortisoninjektion vilket ges av 
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sjukgymnasten. I fall där operation utifrån UL bedöms nödvändig kan patienten 

operationsanmälas direkt utan att ha genomgått MRT (22).  

 

 
Figur 1 Hantering av patienter med misstänkt rotatorcuffruptur enligt handboken för akutfall på 
Ortopediska kliniken (9). UL = ultraljud, MRT = magnetisk resonanstomografi. 

2. Syfte 

Denna pilotstudie utgör en del av pågående utvärdering av Cuffmottagningen Örebro som 

verksamhet och syftar delvis till att bidra till utformningen av framtida granskningar av UL 

utförda av sjukgymnaster gällande RCR. Det primära syftet är dock att utvärdera om UL 

utfört av sjukgymnaster vid uppföljning en till två veckor efter det akuta besöket kan 

diagnosticera en RCR på ett likvärdigt sätt som MRT. Frågeställningen lyder därför: Är UL 

utfört av sjukgymnaster lika bra som MRT för att diagnosticera RCR?  

3. Material och metod 

För att utvärdera kvaliteten av UL utförd av sjukgymnast som bilddiagnostisk metod för 

diagnos av RCR i jämförelse med MRT studerades svar i patientjournaler från respektive 

undersökning. Initialt var det endast författaren till denna studie som läste journalsvaren men 
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då flertalet svar var svårtolkade konsulterades i dessa fall ortopedkirurg Viktor Hiding 

(handledare) samt sjukgymnaster som utför UL på Cuffmottagningen. 

 

Då svaren från UL och MRT var utformade så att dokumentationen specificerade vilka 

enskilda senor inom RC samt LBS som eventuell rupturerat tilläts och genomfördes 

jämförelse mellan fynd för varje enskild sena. En skillnad fanns dock i diagnostiken. MRT 

särskilde TM och IS medan UL rapporterade eventuella rupturer i dessa som en enhet i form 

av IS (personlig kommunikation med operatör av UL på Cuffmottagningen Örebro). Detta 

innebar att svar från MRT gällande TM och IS i denna studie sammanfogades för att tillåta 

jämförelse med svar från UL.  

 

Då skada på LBS visats vara associerad med RCR inkluderades även rupturstatus för denna 

sena (4).  

 

Förekomst av ruptur oavsett partiell- eller komplett noterades som närvaro av ruptur utan 

vidare värdering. Med MRT som referens jämfördes för varje enskilt fall och varje enskild 

sena resultat från UL för att utvärdera bland annat specificiteten och sensitiviteten för UL.  

 

Alla undersökningar med UL och MRT var utförda enligt befintlig standardmetod för 

undersökning av RCR inom RÖL. Samtliga patienter hade undersökts med UL i båda axlar 

oavsett unilateral eller bilateral misstanke om RCR (9). Endast axel med misstanke om 

nytillkommen RCR undersöktes med MRT.  

 

Kohorten utgjordes av fall med misstänkt nytillkommen RCR som undersökts på 

Cuffmottagningen Örebro mellan april och december 2016, vilket var 117 fall fördelat på 116 

patienter. Utifrån denna population gjordes ytterligare urval för de fall där patienten även 

genomgått undersökning med MRT, vilket var 31 fall. Tre av dessa 31 fall hade innan sin 

undersökning med UL redan genomgått MRT vilket ledde till att de togs bort från studien för 

att undvika att den undersökande sjukgymnasten skulle ha påverkats av MRT-svaret. 

Ytterligare två fall togs bort på grund av avsaknad av fullständig journal från UL trots 

genomgången MRT då ingen jämförelse kunde göras. Gällande skador upptäckta bilateralt 

hanterades dessa fall enligt följande. Den patient som hade nyupptäckta bilaterala skador 

räknades som två separata fall emedan patienter med äldre skador i den kontralaterala axeln 



 5 

endast dokumenterades som ett fall då den äldre skadan ej undersöktes vidare med MRT eller 

opererades. Det slutgiltiga urvalet var 26 fall av RCR fördelat på 26 patienter. 

3.1 Etiskt övervägande 
Ingen etisk prövning gjordes inför denna studie då detta endast ska ses som en pilotstudie till 

ett större arbete i kvalitetssäkring av UL utförd av sjukgymnaster som bilddiagnostisk metod 

gällande RCR samt av Cuffmottagningen som mottagningsform. Då studiepopulationens 

journaler granskades och då studien är konsekutiv och tidsavgränsad finns en risk att 

patienter, anhöriga och vårdpersonal känner igen sig i materialet trots att resultaten 

presenteras på gruppnivå. Operatörer av UL på Cuffmottagningen RÖL har medverkat i 

utvecklingen av denna pilotstudie och anses därmed medge granskning av deras arbete.   
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4. Resultat 

Studiepopulationen bestod efter exklusion av 26 fall (figur 2). Medianåldern bland fallen i det 

slutgiltiga urvalet (n=26) var 66 år där den yngsta patienten var 25 år och den äldsta 77 år; 92 

% var över 40 års ålder och 85 % över 50 års ålder. 

 

 

 
Utöver det som presenteras i tabeller 1-4 nedan kunde följande data utläsas från UL- och 

MRT-svaren för fall ingående i det slutgiltiga urvalet (n = 26). I fyra fall var endast en sena 

skadad varav två fall involverade LBS och två fall SS. I resterande fall var flera senor 

drabbade alternativt kunde inte bedömas. I UL-svaren beskrevs vilken hand som var den 

dominanta i sju fall. I ett av dessa fall var det den icke-dominanta axeln som var drabbad. 

Muskelkvalitet var i UL-svaren beskriven i nio fall; av dessa beskrevs fem som degenerativa, 

två som icke-degenerativa och i ett fall kunde muskelkvalitet inte bedömas. I UL-svaren fanns 

även fem fall av asymtomatisk kontralateral skadad axel beskriven och ett fall där den 

Vidare utredda med MRT, 
slutgiltigt urval n = 26 

 

Nya fall med misstanke om 
RCR utredda med UL på 

Cuffmottagningen, 
n = 117 

Opererades 
n = 13 

Opererades ej  
n = 13 

Exkluderade, totalt n = 91 
- inga rupturer och ingen MRT/operation, n = 43 
- ruptur men ingen MRT/operation, n = 38 
- ruptur men MRT utförd innan UL, n = 3 
- ej fullständigt UL-svar, n = 4 (fördelat på 3 patienter) 
- ruptur & operation men ingen MRT, n =1 
- gick ej att bedöma & genomgick inte MRT, n = 1 
- ruptur men kunde ej genomgå MRT, n = 1 

Figur 2 Ursprunglig kohort, antal exkluderade samt orsak till exkludering, slutgiltigt urval 
(studiepopulation) och antal opererade efter genomgången magnetisk resonanstomografi 
(MRT). UL = Ultraljudsundersökning, RCR = Rotatorcuffruptur. 
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kontralaterala axeln bedömdes normal; för övriga fall (n=20) var den kontralaterala axeln inte 

beskriven alls. I MRT-svaren fanns muskelkvalitet beskriven i 17 fall varav 10 beskrevs som 

degenerativa. 

 

Tabell 1 Samtliga fynd från UL respektive MRT gällande rotatorcuffen utan 

bedömning av fyndens korrelation fall för fall 

n = antal fall 
Supraspinatus Infraspinatus*     Subscapularis Långa bicepissenan 

UL MRT UL MRT UL MRT UL MRT 

Rupturfynd (n) 19 20 10 10**               4 13 2 7 

Normal (n) 4 4 15 15 16 12 17 14 

Svår att bedöma (n) 3 2 1 1 6 1 5 3 

Gammal skada (n) 0 0 0 0 0 0 2 2 

Totalt (n) 26 26 26 26 26 26 26 26 

* Svar från magnetisk resonanstomografi (MRT) rapporterar teres minor och infraspinatus som separata 
enheter, men presenteras här som en enhet under infraspinatus för att kunna jämföras med svar från 
ultraljudsundersökning (UL).  
** Antalet rupturer från senorna uppdelade var Infraspinatus= 9, Teres minor = 1.   
 

Tabell 2 Antal senor som inte kunde bedömas med ena respektive båda 
undersökningsmetoden(rna) 

n = antal fall Endast bedömbar 
med UL (n) 

Endast  bedömbar 
med MRT (n) 

Ej bedömbar med 
UL eller MRT (n) 

Totalt antal senor som 
ej kunde bedömas 
med någon metod Sena Ruptur  Ej ruptur Ruptur Ej ruptur 

Supraspinatus 1 0 1 1 1 4 

Infraspinatus* 0 0 0 0 1 1 

Subscapularis 0 0 2 3 1 6 

Långa bicepssenan 0 2 4 0 1 7 
* Svar från magnetisk resonanstomografi (MRT) rapporterar teres minor och infraspinatus som separata 
enheter, men presenteras här som en enhet under infraspinatus för att kunna jämföras med svar från 
ultraljudsundersökning (UL). 
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Tabell 3 Utfall av hur fynd från UL korrelerade (fall för fall) med sina respektive 
referensfynd från MRT  

n = antal fall Sant 
positiv (n) 

Falskt 
positiv (n) 

Falskt 
negativ (n) 

Sant 
negativ (n) 

Antal 
ojämförbara** (n) 

Total antal fall 
(n) Sena 

Supraspinatus 16 2 3 1 4 26 

Infraspinatus* 9 1 1 14 1 26 

Subscapularis 3 1 8 8 6 26 

Långa bicepssenan 2 0 1 14 9 26 

Alla rupturer 30 4 13 37 20   
* Svar från magnetisk resonanstomografi (MRT) rapporterar teres minor och infraspinatus som separata 
enheter, men presenteras här som en enhet under infraspinatus för att kunna jämföras med svar från 
ultraljudsundersökning (UL).  
** Antal ojämförbara inkluderar gamla rupturerna samt de fall där en eller båda metoder ej kunde 
bedöma senstatus. 
 

Tabell 4 Statistisk korrelation mellan fynd av klara rupturer** med UL och MRT 
med MRT som referens beräknade utifrån resultat i tabell 3  

Sena Sensitivitet % Specificitet % 
Positivt prediktivt 

värde % 

Negativt prediktivt 

värde % 

Supraspinatus 84,2 33,3 88,9 25,0 

Infraspinatus* 90,0 93,3 90,0 93,3 

Subscapularis 27,3 88,9 75,0 50,0 

Långa bicepssenan 66,7 100,0 100,0 93,3 

Alla senor 69,8 90,2 88,2 74,0 

* Svar från magnetisk resonanstomografi (MRT) rapporterar teres minor och infraspinatus som separata 
enheter, men presenteras här som en enhet under infraspinatus för att kunna jämföras med svar från 
ultraljudsundersökning (UL).  
** Gamla rupturer eller senor som inte kunde bedömas är inte medräknade. 

5. Diskussion 

RCR bör för att nå bästa resultat opereras inom tre månader från skadetillfället (9). Konceptet 

med undersökning av patienter med misstänkt RCR på Cuffmottagningen underlättar 

sållningen av patienter som inte behöver vidare utredning med MRT eller operation. Men om 

UL utfört av sjukgymnaster resulterar i att patienter som faktiskt borde opereras felaktigt 

sållas bort kan dessa patienter lida i onödan och dessutom få en försämrad funktion i axeln. 

Det primära syftet med denna studie var därför att utvärdera om UL utfört av sjukgymnaster 

håller en lika hög nivå som MRT i diagnos av RCR. Dock var inget exakt gränsvärde satt för 

när UL kan anses vara en tillräckligt bra metod. Utifrån resultaten verkar specificiteten och 

sensitiviteten hos UL jämfört med MRT vara för låg för att helt ersätta MRT. I analysen av 
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studien som helhet verkar dock andra faktorer än själva utförandet för UL påverkat resultaten 

till den grad att inga direkta slutsatser bör tas gällande träffsäkerheten av UL utfört av 

sjukgymnaster.  

 

Studiepopulationens medianålder på 66 år samt att 85 % av fallen var individer över 50 års 

ålder stödjer rådande uppfattning om att incidensen av RCR ökar med åldern (10–12).  

 

Den mest frekvent rupturerade senan var SS. Detta stämmer överens med resultaten från 

Chauhan et al som genomförde en liknande studie i Indien (15). SS är i sin passage mellan 

strukturer på väg till infästningen på humerus är känslig för kompressions- och 

nötningsskador (2). Sensitiviteten för att upptäcka ruptur av SS med UL var enligt resultaten 

hög (84,2 %) vilket innebär att om det finns en ruptur är det sannolikt att den hittas. 

Specificiteten var dock låg (33,3 %) och frågan är då om UL som metod är så pass ospecifik 

att den inte ensam kan ligga som underlag för beslut om operation. De fyra fall (tabell 2) där 

senstatus ej gick att bedöma med UL visar tydligt denna problematik vid bedömning av SS. 

Utifrån denna studies resultat borde därför även MRT utföras för att diagnosticera ruptur av 

SS för att inte riskera fel diagnos.  

 

För IS har UL enligt resultaten både hög sensitivitet (90,0%) och specificitet (93,3 %). Detta 

innebär att sannolikheten är hög för att samtliga fall av IS-ruptur hittas och att fallen som 

hittas är sanna rupturer. Det fanns ett fall där senstatus av IS inte kunde bedömas med UL, 

men då samma fall inte heller kunde bedömas med MRT anses detta inte vara en indikation på 

att UL är en sämre bilddiagnostisk metod. Utifrån detta kan det antas att fall där endast ruptur 

av IS identifieras med UL inte kräver fortsatt utredning med MRT utan att UL som ensam 

bilddiagnostisk metod ger ett tillräckligt säkert underlag för beslut om operation. Dock fanns 

inget sådant fall bland patienterna undersökta i denna studie, varpå den kliniska relevansen av 

att endast utföra UL kan ifrågasättas.  

 

Gällande bedömning av SSc-rupturer var det stor skillnad i sensitivitet (27,3 %) och 

specificitet (88,9%). Det var alltså hög sannolikhet för att de rupturfynd som upptäcktes via 

UL faktiskt var ruptur av SSc men att det samtidigt var få av det totala antalet rupturer i SSc 

som hittades. De sex fall där status för SSc inte kunde bedömas med UL mot det enda fall där 

MRT inte kunde göra det (tabell 2) talar också för en lägre känslighet hos UL för värdering av 

senstatus för SSc. Då total ruptur av SSc beskrivits beröva patienten förmågan att lyfta armen 
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från ryggen (23) är det av vikt att dessa rupturer hittas för att patienten ska kunna behandlas 

korrekt och eventuellt planeras för operation. Resultaten från studien indikerar därför att UL 

bör kompletteras med MRT i fall där senstatus av SSc utifrån UL är negativ för ruptur. Dock 

talar den höga specificiteten för att de fall där senstatus är positiv för ruptur skulle patienterna 

kunna planeras för operation endast utifrån UL.  

 

Diagnos av ruptur av LBS hade högst möjliga specificitet (100 %) vilket innebär att de 

rupturer som hittades med UL kan antas vara faktiska rupturer. Sensitiviteten var något längre 

(66,7 %) och LBS var dessutom den sena med flest antal ej bedömbara fall med någon av 

metoderna (n=7). Detta innebär därför att MRT fortfarande bör genomföras för fall där 

senstatus av LBS är oklar men att de fall av ruptur som hittas skulle kunna utgöra tillräckligt 

bilddiagnostiskt underlag för beslut om operation. Det fanns två fall (av 26) där endast LBS 

var rupturerad vilket talar för att det finns viss klinisk relevans för att endast utgå från UL i 

operationsbeslut för denna sena.  

 

Enligt handboken för akutfall bör alla som undersöks med UL även undersökas med MRT (9) 

vilket innebär att alla 117 fall borde ha gått vidare till undersökning med MRT. Men i och 

med Cuffmottagningens process var det endast 28 fall där efterföljande MRT genomfördes. 

Detta innebär en reducering med 83 fall av antalet MRT under urvalsperioden. Därmed 

uppfyller Cuffmottagningen målet formulerat i sin verksamhetsberättelse om att bespara 

patienten flera besök på olika vårdenheter och reducera antalet MRT (22). Resultaten i denna 

studie tyder dock på att vissa patienter som borde ha utretts vidare felaktigt kan ha sållats 

bort. För att klargöra detta kan antalet patienter som återkommer med kvarvarande 

axelproblematik undersökas.  

 

En faktor som kan diskuteras är om användningen av MRT som referens eventuellt påverkat 

resultaten. Ursprungligen var tanken var att använda operationsberättelser som referens men 

då endast 13 fall av 117 genomgick operation (figur 2) ansågs studiepopulationen då bli för 

liten. Tidsbegränsningen satte stopp för en utökning av studiepopulationen varpå beslutet att 

använda MRT som referens fattades. En metaananlys av 65 artiklar som hade öppen eller 

artroskopisk kirurgi som referens genomförd av de Jesus et al kom fram till att specificiteten 

och sensitiviteten för UL och MRT likvärdig (14). Något som talar för att valet av MRT inte 

har påverkat resultaten är att Chauhan et al, likt nuvarande studie, använde MRT som referens 

och kom fram till att sensitiviteten och specificiteten hos UL och MRT var likvärdig (15).  
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En skillnad som både de Jesus et al och Chauhan et al har jämfört med nuvarande studie är att 

de använde sig av radiologer för analys av bilddiagnostiken från UL (14,15). Detta skulle 

kunna tolkas som att användningen av sjukgymnaster som operatörer av UL påverkat 

resultatet i denna studie och försämrat sensitiviteten och specificiteten för UL. En sådan 

slutsats är dock djärv med tanke på nuvarande studies omfattning och bristande utvärdering 

av kunskapen hos sjukgymnaster utbildade i UL jämfört med den hos radiologer.  

 

En svaghet i denna studie var avsaknaden av en gemensam mall för klassifikation av och 

terminologi kring RC-status. Att UL-svarens definitioner av olika rupturer skilde sig åt mellan 

patienter samt att svar från MRT hade helt egna formuleringar kring RC-status innebar att 

tolkning av diagnostiska svar försvårades. För att minska feltolkning av svaren tillfrågades 

därför i svåra fall erfarna personer på området i form av ortopedkirurg av RCR Viktor Hiding 

(handledare) samt de sjukgymnaster som utfört och skrivit svaren för samtliga UL utförda på 

Cuffmottagningen (Magnus Johansson och Kent Eriksson). Detta innebar att förtydligande 

kunde ske och att samtliga fall kunde kategoriseras. Felaktiga tolkningar kan dock finnas kvar 

i fall där svaren från de diagnostiska metoderna var alltför otydliga. För utformning av 

kommande studier vore det därför fördelaktigt att ha en fungerande mall för rapportering av 

rupturer på plats. 

 

Avsaknaden av mall för klassifikation har även påverkat studien på andra sätt. Då det inte 

gick att utläsa grader av ruptur utifrån samtliga bilddiagnostiska svar fattades beslutet att alla 

rupturer oavsett utbredning skulle noteras lika. I sammanställningen noterades därför samtliga 

rupturer, partiell som komplett, som 1 och normaltillstånd som 0. Detta har inneburit att 

jämförelse i värdering av graden av ruptur mellan UL och MRT inte varit möjlig vilket hade 

kunna varit av intresse för att bättre förstå resultaten. Exempelvis skulle bättre förståelse 

kunna nås kring vilka sentillstånd som är svårbedömda och varför så är fallet. Om UL är 

tillräckligt bra för att identifiera de rupturer som behöver opereras kanske det är mindre 

problematiskt att övriga tillstånd förbises. En annan svaghet i studien orsakad av bristen på 

mall för rapportering är att endast vissa UL-svar innehöll information om muskelkvaliteten (9 

av 26 fall). Muskelkvalitet är en faktor som argumenterats vara av vikt inför beslut om 

operation (24). I svaren från MRT-undersökningarna beskrevs denna mer frekvent (17 av 26 

fall). I frånvaron av mall skulle frekvensskillnaden kunna tillskrivas att vikten av information 

om muskelkvalitet inte kommunicerats tillräckligt till operatörer av UL. Med en fungerande 
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mall på plats skulle istället eventuell frekvensskillnad klargöras om det beror på förmågan hos 

operatör av UL eller tekniska begränsningar i utrustningen. 

 

Avsaknaden av mall för klassifikation och terminologi av RCR är inget som är unikt för 

Cuffmottagningen Örebro utan utgör även ett hinder i internationella jämförelser av studier 

gällande RCR (2,24,25). Även om samma klassifikationssystem skulle användas universellt 

finns det skillnader i hur olika operatörer klassificerar en enskild ruptur inom systemet (24). 

Så hur bör en mall för klassifikation av RCR vara utformad? Kuhn et al rekommenderade 

användningen av ett så enkelt system som möjligt för att skillnaderna i rapportering från 

operatörer av UL ska bli så liten som möjligt (25). Belangero et al kom däremot fram till att 

ett universellt klassifikationssystem behöver inkludera ytterligare faktorer såsom rupturers 

storlek, lokalisation, form, retraktion och vävnadskvalitet för att avgöra behandling och för att 

göra en realistisk bedömning om den enskilde patientens rehabiliteringsmöjligheter post-

operativt (24). Ett sådant klassifikationssystem måste för att det ska bli användbart dock 

minimera skillnaderna i olika bedömares rapportering (24,25). 

 

Inför framtida utvärdering av träffsäkerheten hos UL utfört av sjukgymnast bör en gemensam 

mall för diagnostiska metoder innehålla minst terminologi och klassifikation kring gradering 

av rupturer. Något som redan är uppe för diskussion på Ortopedkliniken Örebro är metoder att 

rapportera rupturerna på annat sätt än med namn på senor, förslagsvis med var rupturen är 

lokaliserad i förhållande till en bestämd punkt. Detta skulle ge en tydligare bild av rupturens 

utbredning och det skulle heller inte behövas någon sammanslagning av IS och TM från 

MRT-svar inför jämförelse med IS i UL-svar, vilket gjordes i denna studie.  

 

Inför framtida kvalitetssäkringar kring diagnostik av RC i stort bör utöver ovanstående en 

gemensam mall även innehålla information om muskelkvaliteten, patientens hänthet och 

tillståndet i den kontralaterala asymtomatiska axeln, vilket fanns beskrivet i endast ett fåtal 

journaler som ingick i denna studie. Information om hänthet och kontralaterala axeln kan säga 

något om rupturen underlättats av eventuell nötningsskada eller generella 

degenerationstillstånd. 

 

Sammanfattningsvis bör alltså en gemensam mall skapas för att göra en mer slutgiltig 

bedömning av om UL utfört av sjukgymnast är lika bra som MRT på att diagnosticera RCR.   
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6. Slutsats  

UL utfört av sjukgymnast är enligt denna studie generellt sett inte lika bra på att diagnosticera 

RCR som MRT. För IS och LBS skulle dock diagnos med endast UL kunna ligga till grund 

för operationsbeslut. Frågan är vilken kliniskt värde UL har för diagnos av RCR om det 

endast är för vissa senor undersökningen är tillräckligt bra för att göra en korrekt bedömning.  

 

Resultaten och därmed även slutsatsen kan ifrågasättas på grund av frånvaron av en 

gemensam mall för klassifikation och terminologi av RCR vilket har försvårat jämförelse 

mellan diagnosmetoderna. Framtida granskningar av UL utförda av sjukgymnaster bör därför 

inte påbörjas förrän en fungerande mall är på plats. 
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