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Sammanfattning 
 

Detta arbete handlar om en relativt ny profession på den svenska arbetsmarknaden, 

men desto större utomlands, nämligen sonografer. För att som röntgensjuksköterska 

kunna arbeta som sonograf i Sverige krävs vidareutbildning inom medicinskt 

ultraljud. Efter avklarad utbildning får sonografen utföra ultraljudsundersökningar 

på egen hand och dessutom genomföra den preliminära granskningen av 

undersökningen. Med ökad läkarbrist och ökade krav på mer radiografisk utredning 

är sonografen en resurs som kan avlasta radiologen och dom radiologiska klinikerna.  

Arbetet har utformats som en systematisk litteraturstudie med syftet att jämföra 

sonografers förmåga gällande bedömning och utlåtande gentemot radiologer och 

andra specialistläkare inom ultraljudsundersökningar. 

Författarna har sökt artiklar och studier om ämnet i flertalet databaser med hjälp av 

olika sökord som kan relateras till syftet. Studier och artiklar har sedan valts ut och 

kvalitetsgranskats för att värdesätta dess trovärdighet.  Resultatet presenteras i två 

olika tabeller utefter två olika metoder.  

Sammanlagt inkluderades 13 stycken artiklar i resultatet, dessa var utförda utanför 

Sveriges gränser, i länder där sonografen är ett vanligt inslag i vården. Resultatet 

visar att sonografer håller en hög kvalité gällande bedömning och utlåtande efter 

utförd ultraljudsundersökning. 

Med hänsyn till ökad läkarbrist motiverar resultatet ökad diskussion om sonografers 

användningsområden och yrkesroll inom svensk sjukvård. 

Nyckelord: Jämförelse, radiolog, röntgensjuksköterska, ultraljud, sonograf 

  



 
 

Summery 
 
Sonographers ability to assess correctly after performing a 

ultrasound examination 

 

This study is about a relatively new profession on the Swedish job market, but more 

common abroad, sonographers. For a radiographer to operate as a sonographer in 

Sweden it is required to fulfill a further education in medical ultrasound. When 

completed the sonographer have permission to perform ultrasound examinations on 

their own and the making of the preliminary audit. With increased shortage of 

doctors and higher demands on more radiographic investigations the sonographer is 

a resource that can help relieve the work of radiologists and the radiological clinics. 

This study is designed as a systematic literature-review with the aim to compare 

sonographer’s ability to access and judge ultrasound examinations to radiologists or 

other specialist doctors. 

The authors have searched for articles and studies about the subject in numerous 

databases using different keywords related to the chosen subject. These studies have 

thereafter passed a quality control to value their reliability. The result has then been 

presented in two different tables by two different methods. 

Altogether 13 studies were included in the result, all of them were performed outside 

the Swedish boarders, in countries were the sonographer is a more common element 

of the healthcare. The result shows that the sonographer delivers a high quality to 

access and judge ultrasound examinations. 

Given the increased shortage of doctors, the result motivates more discussion about 

the sonographers applications and the profession in the Swedish healthcare. 
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Inledning 
 
Som färdigutbildad röntgensjuksköterska finns möjligheten att vidareutbilda sig i 

medicinskt ultraljud, för att bli sonograf. En sonograf arbetar självständigt med 

ultraljudsundersökningar, granskar undersökningsresultatet och ger utlåtanden. Den 

här litteraturstudien inriktar sig på att analysera hur stor skickligheten är hos en 

utbildad sonograf, jämfört med andra specialistläkare t.ex. radiologer, på att utföra 

och ställa en diagnos vid en ultraljudsundersökning. Detta för att kunna se om 

skillnaden i kvalitet vid utförande och diagnostik förekommer mellan professionerna.  

 

Bakgrund 

Ultraljudsfysik  

Människans förmåga att uppfatta ljud rör sig i frekvenser mellan 20 Hertz (Hz) och 

20 000 Hz. Ultraljud innefattar de ljudfrekvenser som överstiger 20 000 Hz. Vid 

medicinsk diagnostik med ultraljud används frekvenser från 2 MHz till ca 20 MHz 

(Aspelin & Pettersson, 2008). En ljudvåg är en mekanisk vibration, vilket kräver ett 

medium för att kunna breda ut sig. Ultraljudsvågor som är longitudinella ljudvågor 

sprider sig i ett medium genom växlande förtätningar och förtunningar, vilket lämpar 

sig för undersökningar av kroppen, då longitudinella ljudvågorna kan ta sig igenom 

fast medium, vätska och gas (Berglund & Jönsson, 2007). 

Med korta ljudstötar som sänds in i kroppen med hjälp av en ultraljudsgivare kan 

kroppens olika strukturer framställas, då ljudet reflekteras olika genom olika 

vävnadsövergångar. Denna metod gör det möjligt att skapa 2- och 3-dimensionella 

bilder av kroppens strukturer (Aspelin & Pettersson, 2008). Denna metod kallas med 

ett annat namn pulsekometoden. När ultraljudet slår mot en vävnadsövergång, 

reflekteras en del av ljudet tillbaka till ultraljudsmottagaren och tiden från att pulsen 

sänts ut till upptagning av ekot mäts. Den delen av ljudet som inte reflekterats 

fortsätter mot djupare gränsytor och ger upphov till nya och fler ekon (Berglund & 

Jönsson, 2007). 

Ultraljudstransducern fungerar både som givare och mottagare, detta möjliggörs 

genom att transducern består av ett material som har goda piezoelektriska 

egenskaper. Dessa egenskaper innebär att när en spänning läggs över kristallen 

ändras formen på kristallen, växelvis töjs den ut och trycks ihop vilket skapar 
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vibrationer och på så sätt sänds en ultraljudsvåg ut. När ekot färdas tillbaka till 

transducern kommer dessa skapa tryckvariationer som växelvis kommer trycka ihop 

kristallen och omvandla den mekaniska energin till elektrisk energi som i sin tur 

registreras och skapar bilden i ultraljudsmodaliteten (Berglund & Jönsson, 2007). 

En högre frekvens möjliggör högre upplösning. Nackdelen med högre frekvens är att 

penetrationsdjupet inte blir lika stort som med en lägre frekvens (Aspelin & 

Pettersson, 2008). En fördel med ultraljud är att undersökningen ej använder sig av 

joniserande strålning och är därför mer hälsosamt för patienter i riskstadier, t.ex. 

barn och gravida och det finns därför ingen risk för utsättande av stråldoser vid 

diagnostiken (Berglund & Jönsson, 2007). Ultraljudsundersökningar utförs på flera 

olika kliniker och av olika typer av professioner på ett sjukhus. Ett exempel på detta 

är på en röntgenavdelning där undersökningen utförs av en radiolog med hjälp av en 

röntgensjuksköterska eller undersköterska (Vårdförbundet, 2017). 

Patientsäkerhet 

 
Ultraljudsundersökningar för att fastställa fostrets ålder har varit en rutin i Sverige 

sedan i början 1980-talet. I Sverige genomförs dessa rutinmässiga undersökningar 

hos 97% av de gravida kvinnorna (Strålskyddsmyndigheten, 2018). Anledningen till 

att ultraljud används för diagnostik före andra radiologiska modaliteter är att det inte 

utsätter modern eller fostret för joniserande strålning (Berglund & Jönsson, 2007). 

 

Ultraljudsvågor kan däremot ha en tillräckligt hög intensitet för att orsaka 

temperaturhöjningar och skada biologisk vävnad. Denna typ av metod används som 

behandling av t.ex. njur- och gallstenar och även om undersökningarna ännu inte har 

påvisat ha några skadliga effekter, så fortsätter forskningen för att påvisa att långa 

och omfattande undersökningar inte ger någon biologisk skada (Berglund & Jönsson, 

2007). Användning av ultraljudsvågor med högre intensitet än värdet 100 

megawatt(mW)/cm2 bör endast utnyttjas när undersökningen är kliniskt motiverad 

och i vissa fall uppkommer värdet i 1000 mW/cm2 i samband med 

dopplerundersökningar. Det finns dock vissa oklarheter över hur länge denna typ av 

undersökning får överträda 100 mW/cm2. Ytterligare ett gränsvärde är att vävnaden 

inte får råka ut för en temperaturhöjning över 2C (Aspelin & Pettersson, 2008). 
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Radiografi 

Radiografi är röntgensjuksköterskans huvudområde vilken hämtar kunskaper från 

fyra områden; omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin 

och innefattar även samspelet mellan dessa. Denna litteraturstudie kommer främst 

inrikta sig på bild- och funktionsmedicin och omvårdnad. 

(Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, 2012).  

 
Röntgensjuksköterskans yrkesroll består i grunden av mötet med människor i 

varierande ålder som är i behov av vård. Mötet är ofta kort och kräver arbete med 

bildgivande teknologisk utrustning. Det krävs kunskap inom planering, 

genomförande och utvärdering gällande stråldos, bildkvalitet och strålningssäkerhet 

för att utföra undersökningar och behandlingar på ett adekvat sätt. I professionen 

ingår arbete med olika typer av modaliteter som t.ex. konventionell röntgen, 

datortomografi, magnetresonanstomografi och ultraljud. Med professionen kommer 

också ansvar för läkemedelsadministration, främst kontrastmedel. (Svensk Förening 

för Röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

År 2001 blev utbildningen till röntgensjuksköterska ett fristående program som 

motsvarar 180 högskolepoäng (hp). Utbildningen finns på flera håll i Sverige bl.a. i 

Jönköping. Efter klarad sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom radiografi 

görs ansökan till Socialstyrelsen och studenten erhåller sin legitimation som 

röntgensjuksköterska som bevis för genomförd utbildning. (Svensk Förening för 

Röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

Efter avklarad röntgensjuksköterskeutbildning finns möjligheter till vidareutbildning. 

I bl.a. Danmark har röntgensjuksköterskor möjlighet att utbilda sig till att bli 

beskrivande radiografer, vilket innebär att de själva får granska konventionella 

skelettbilder och ge utlåtande. En sådan utbildning finns för tillfället inte i Sverige, 

men det finns idag tre stycken svenskar som har genomfört en sådan utbildning i 

England för att kunna granska och ge utlåtande på deras arbetsplatser i Sverige. Det 

finns också röntgensjuksköterskor som granskar och bedömer 

mammografiundersökningar. En annan vidareutbildning som finns i Sverige är i 

medicinskt ultraljud eller sonografi (Vårdförbundet, 2014). 
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Sonograf  

 
På en radiologisk klinik utförs vanligtvis ultraljudsundersökningar av en utbildad 

röntgenläkare, en radiolog. Ökad läkarbrist inom radiografin har inneburit att det har 

blivit vanligare att röntgensjuksköterskor utför flera ”läkaruppgifter”. Kombinationen 

av läkarbrist och det ökade antalet ultraljudsundersökningar som utförs har medgivit 

att röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter utökas. En yrkesroll som inte är så vanlig 

i Sverige, men större i utlandet, är sonograf och detta ett tydligt exempel på hur 

röntgensjuksköterskans ansvarsområden utökas pga. läkarbristen genom 

vidareutbildning (Vårdförbundet, 2017). År 2017 var sonograf inte en rättskyddad 

titel i Storbritannien, trots utbildning i medicinskt ultraljud och tillåtelse att utföra 

ultraljudsundersökningar. Därför går de flesta under titeln ”radiographer” (The 

Society and College of Radiographers, 2017). Hädanefter när författarna använder 

ordet ”sonograf”, inkluderar detta både sonografer och radiografer som har utbildats 

inom ultraljud. 

 

Mängden verksamma sonografer i Sverige år 2018 är det tyvärr svårt att svara på, 

men Jönköpings läns första sonograf, Sinikka Evaldsson, bedömde mängden till 40–

50 st i en artikel ur en dagstidning från 2014 (Ternsjö & Engberg, 2014). I jämförelse 

med USA där antalet sonografer beräknades vara 65 790 st år 2016 (Bureau Of Labor 

Statistics, 2017). 

En sonografutbildning i Sverige pågår under 2 års tid på halvfart vid Karolinska 

institutet. Utbildningen har givits sedan 1999 och är en uppdragsutbildning, vilket 

innebär att arbetsgivarna köper en kursplats och kursen ges sedan när ett visst antal 

platser är uppfyllda (K. Fridell, personlig kommunikation, 8 januari, 2018). 

Utbildningen motsvarar 60 hp med möjlighethet att läsa ytterligare 15 hp för en 

magisterexamen. 30 hp består av praktisk träning, oftast utförd på den befintliga 

arbetsplatsen. En färdigutbildad röntgensjuksköterska kan genomföra denna 

vidareutbildning. Efter genomgången utbildning får röntgensjuksköterskan utföra 

ultraljudsundersökningar självständigt och till en början främst vid ultraljud av 

buken, men med mer erfarenhet och rutin kan arbetsuppgifterna utökas med t.ex. 

thyroidea, scrotum och kärl m.m. Sonografen får även sköta den preliminära 

granskningen av sina svar och flera definitivsignerar dem också (Sonograf.se, 2013). 
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Aktuell forskning 

Forskning kring sonografens yrkesroll och dess arbetsuppgifter har pågått under 

många år, långt innan utbildning till sonograf existerade i Sverige. Redan 1994 

gjordes en studie av Bates, Conlon och Irving (1994), där syftet var att undersöka 

sonografens förmåga att genomföra icke-obstetrika ultraljudsundersökningar och 

granska sin undersökning. Totalt utfördes 1046 st ultraljudsundersökningar av en 

sonograf. I 94% av fallen överensstämde fynden från den preliminära granskningen, 

utförd av sonografen, med radiologens slutgiltiga utlåtande. I 6,3% av fallen adderade 

radiologen ytterligare fynd efter den preliminära granskningen men endast vid 0,7% 

av fallen ändrades den preliminära granskningen signifikant av radiologen. 

Resultatet visar att involvering av sonografer vid icke-obstetrika 

ultraljudsundersökningar ej påverkar den diagnostika standarden och forskarna 

påpekar att sonografer kan och bör vara mer delaktiga vid icke-obstetrika 

ultraljudsundersökningar.   

I en litteraturstudie från 2013, gjord av Health Professions Regulatory Advisory 

Council (HPRAC), jämförs sonografer runt om i världen. Författarna av studien 

undersökte skillnader i certifiering och licensering hos sonografer och hur de 

förhåller sig till landets förordningar. De undersökte också patientsäkerheten, 

yrkesrollen, samarbeten mellan olika professioner och kommande trender. I t.ex. 

Canada och USA utför sonografen ultraljudsundersökningen och redogör för fynden 

till en doktor, som i sin tur granskar undersökningen och slutsignerar dess svar. I 

England är däremot sonografen mer självständig i sitt arbete och både utför och 

granskar sin undersökning utan en doktors övervakande. Det ökade behovet av 

ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel, medför att sonografens yrkesroll och 

arbetsuppgifter kommer behöva utvecklas och utökas för att möta kraven. 

Till skillnad mot en radiolog som utför olika typer av radiografiska undersökningar 

och har ett varierande arbete, utför sonografen endast ultraljudsundersökningar. 

Forskning har visat att sonografer, precis som många andra yrkesgrupper, drabbas av 

arbetsrelaterad värk i muskler och skelett. I en studie av Al-Rammah, Aloufi, Algaeed, 

och Alogail (2017) om arbetsrelaterad värk hos sonografer, har de i studien tagit upp 

exempel från tidigare forskning, från år 2000, vilket då visade att 80% av 

sonograferna som deltog i studien, utförde undersökningarna under smärta och att 



6 
 

20% av dessa kommer drabbas av en arbetsskada som skulle få dem att tvingas sluta 

med sitt jobb, inom 5 år. Smärtan utgår främst från nacken, axlarna, ryggen, 

armbågar, händer och handleder. Sedan dess har arbete gjorts för att förbättra de 

ergonomiska riktlinjerna och öka medvetenheten hos yrkesgruppen i flertalet länder. 

Denna studie utförs i Saudiarabien, där författarna sedan tidigare inte funnit någon 

forskning inom detta ämne. 100 sonografer deltog i enkätstudien som bl.a. innehöll 

frågor om deras arbetssätt, deras eventuella smärtproblematik och självkännedom för 

att förhindra skador. 84% av deltagarna uppgav att de led av permanent eller 

frekvent smärta relaterat till ultraljudsundersökningar. 95% av deltagarna utförde 

ultraljudsundersökningar 5 dagar i veckan och 84% av dessa upplevde stor smärta vid 

arbetet. Endast 46% av deltagarna kände till termen ergonomi sedan tidigare och 

65% hade sedan tidigare ingen kunskap om förbyggande arbetssätt eller säker 

undersökningsteknik.  

Problemformulering 

Det råder brist på läkare inom radiologi i Sverige samtidigt som trycket på sjukvården 

ökar. Vid en radiologisk klinik utförs ultraljudsundersökningar till största del av 

radiologer, vilket är en resurskrävande undersökning. I många andra länder är en 

sonograf ett vanligt och accepterat inslag i vården. I Sverige är sonografer däremot ett 

ovanligt yrke och få till antal. Vilka anledningar beror det på? Patientsäkerheten är 

kanske den allra viktigaste punkten inom svensk sjukvård. Därför är det en av de 

viktigaste frågorna att besvara, skiljer det i bedömning och korrekt slutsats efter 

utförd undersökning mellan sonografer och andra professioner som utför 

ultraljudsundersökningar t.ex. radiologer och specialistläkare, som därmed kan 

riskera patientsäkerheten?  
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Syfte 

Vårt huvudsakliga syfte är att jämföra sonografers förmåga gällande bedömning och 

utlåtande gentemot radiologer och andra specialistläkare inom 

ultraljudsundersökningar genom en systematisk litteraturstudie. 

Undersyften är att undersöka om det är en skillnad på bedömning beroende på 

undersökningstyp, land och val av metod.  
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Material och metod 

Systematisk översikt 

För att undersöka och jämföra hur sonografer presterar i jämförelse med radiologer 

och specialistläkare som utför ultraljudsundersökningar valde författarna att göra en 

systematisk översikt över de vetenskapliga artiklar som publicerats. En systematisk 

översikt har högre krav än en översiktsstudie, en systematisk översikt ställer högre 

krav vad gäller tillförlitlighet, vara genomgående systematisk som gör studien lätt att 

förstå och följa samt ha tydliga kvalitetskriterier och inklusionskriterier. 

Tillvägagångssättet i studien och dess olika steg i granskningsprocessen följde 

modellen, se figur 1, enligt Henricson (2012). 

 

Figur 1. Granskningsprocessen, steg för steg 

Anledningen till vår design av studie är för att forskning bedrivs i stor omfattning 

inom medicin och sjukvård och en stor mängd vetenskapliga artiklar publiceras 

fortlöpande, vilket innebär att det kan vara svårt för den enskilda individen att hålla 

sig uppdaterat i ett ämnesområde. En systematisk litteraturstudie redovisar en 

                Steg 1- Fråga 

 Formulera frågan 
 Bestäm inklusions- och 

exklusionskriterier 

 
 

 

Steg 2- Val av litteratur 

 Litteratursökning 
 Sållning av abstrakt 
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i fulltext 
 Artiklar sållas enligt 
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Steg 3- Granskning av studier 
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samlad bild av publicerade vetenskapliga artiklar som är skrivna om ämnet (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU), (2014).    

Urval 

Inklusionskriterierna för artiklar var kvantitativa originalstudier i fulltext på engelska 

som mäter sonografer, radiografer, radiologer och specialistläkares träffsäkerhet och 

förmåga i bedömning och utlåtande vid ultraljudsundersökningar. Vetenskapliga 

peer-review studier publicerade mellan år 2000–2018 användes endast i arbetet. 

Exklusionskriterierna var kvalitativa studier eller andra litteraturstudier. Studier som 

inte var relevanta till författarnas frågeställning och syfte användes inte. Artiklar som 

inte ansågs ha tillräcklig hög kvalitet efter utförd kvalitetsgranskning inkluderades 

inte heller i arbetet. 

Efter fastställda inklusions- och exklusionskriterier gjordes ett första urval baserat på 

titlarna på artiklarna, lästa abstrakt samt inklusions- och exklusionskriterier. 

Intressanta artiklar lästes sedan i fulltext, artiklar som inte var tillgängliga i fulltext 

beställdes. Utifrån dessa sökord och första urvalsprocess valdes 13st relevanta 

artiklar ut i studien, översikt för databassökning, se bilaga 1 (Henricson, 2012). 

 

Testgruppen som presenteras i studien är sonografer eller radiografer oavsett land 

och ålder. Andra professioner såsom radiologer och specialistläkare inom ultraljud är 

kontrollgrupp i studien. Intressanta artiklar granskades så att det gick att relatera till 

syftet i studien. Författarna gjorde en kvalitetsgranskning av artiklar för att på så sätt 

sålla bort artiklar med lägre trovärdighet, men även för att visa graden av 

trovärdighet av de valda studierna. Relevanta artiklar analyserades genom en 

kvalitetskontroll baserat på 12st "ja" och "nej" frågor som omfattade studiens syfte, 

frågeställningar, design, urval, mätinstrument, resultat, analys och tolkning. 

Frågorna och dess utformning hämtades och sammanställda från Forsberg & 

Wengström (2016), (fråga 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 och 12), samt från Critical Appraisal 

Skills Programme (CASP) (2018) (fråga 2, 4, 7 och 10) enligt modellen case control 

study checklist. Artiklarna i resultatet är av pro- och retrospektiv design, författarna 

upplevde även att artiklarna även till viss del var av fall-kontrollstudie design vilket 

motiverade till 4 stycken frågor utifrån det perspektivet. Graderingen av artiklarnas 

kvalitet visas som "Låg", "Medel" eller "Hög". Artiklar som fick gradering "Låg" 
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bestämdes i förväg att de ej skulle inkluderas i studien då kvaliteten ansågs för dålig 

(Forsberg & Wengström, 2016), inga artiklar fick gradering "låg" efter utförd 

kvalitetsgranskning. För att författarna skulle vara överens om varje enskild artikels 

gradering, utfördes kvalitetsgranskningen av artiklarna tillsammans. Enligt Forsberg 

& Wengström (2016) finns förutom ovanstående nämnda kriterier ingen entydig 

process gällande exakt gradering, så följande metod var upprättade av författarna. 

Instrument för kvalitetsgranskning redovisas i bilaga 2. Varje ja-svar gav 1 poäng, den 

sammanlagda poängen räknades sedan ihop och en gradering kunde ges till artikeln. 

Mindre än 75% (-8 poäng) ja-svar gav gradering "Låg", mellan 75–85% (9–10 poäng) 

gav gradering "Medel" och mer än 85% (11-) ja-svar gav gradering "Hög". De olika 

nivåer av gradering vid poängsättning diskuterades och bestämdes med handledaren 

och mellan författarna. 

Datainsamling 

Författarna sökte artiklar och studier om ämnet via databaserna PubMed, Sage 

Journals, DOAJ och ScienceDirect genom högskolebiblioteket i Jönköping. Sökorden 

författarna använde vid artikelsökningen var sonographer, sonographer AND 

radiologist, radiographer AND radiologist AND ultrasound, sonographer AND 

verus, sonographer AND accuracy, sonographer AND radiologist AND accuracy.  

All databassökning med valda sökord presenteras i en tabell, se bilaga 1. 

Databassökningen presenteras också som ett flödesschema för att få en mer 

summerad bild av processen (se figur 2). Sökorden kombinerades med det booleska 

operatoret "AND" för att få mera specifika träffar grundat på arbetets syfte 

(Henricson, 2012). Sökorden kombinerades dessutom med en trunkering för att söka 

på olika ändelser av ett ord, detta genom att använda sig av en asterix (*) i slutet av 

det valda ordet. 
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Figur 2. Flödesschema över sammanlagd databassökning.   

 
Totalt antal träffar: 
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74 
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28 
 

 

 
Kvalitetsgranskning: 

13 
 

 

 
Valda artiklar: 

13 
 

 

 
Artiklar resultat: 

13 
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Analys 

Författarna uppförde även en artikelöversikt på alla artiklar som var utvalda i 

studien, se bilaga 3. Detta gjordes för att skapa ett snabbt och överskådligt sätt att ta 

del av de studier som författarna använde. Artiklarnas innehåll analyserades enligt 

kvalitetsgranskningsprotokollet och erhöll en gradering som visade på artikelns 

kvalitet (låg, medel och hög), resultatet fördes in i tabeller. Analysen av artiklarna 

visade att det i huvudsak fanns tre olika metoder som användes för att presentera 

sina resultat, därav fokuserade även det här arbetet på dessa tre metoder, genom att 

presentera 2 olika tabeller. Första metoden var att både sonografer (testgrupp) och 

radiologer (kontrollgrupp) utförde samma ultraljudsundersökning på samma patient 

utan att veta den andra gruppens bedömning av undersökningen. Bedömningarna 

jämfördes sedan mellan grupperna och visade i vilken utsträckning sonograferns 

utlåtande överensstämde med radiologens. Andra metoden var att sonografen 

utförde undersökningen, sparade relevanta bildsekvenser och gjorde sin bedömning. 

Radiologen granskade bildsekvenserna och gjorde sin bedömning, sedan jämfördes 

de olika bedömningarna. I tredje metoden utförde sonografen och 

radiologen/specialistläkare undersökningar av samma typ, men ej på samma patient 

och gav sin bedömning, en uppföljning av patienterna gjordes senare och utlåtanden 

granskades och utvärderades i vilken grad en korrekt bedömning hade gjorts av de 

båda grupperna. Tabell 1 i resultatet som redovisade första och andra metoden visade 

var studien var gjord, typ av undersökning (ex buk), i vilken grad i procent 

sonografer/radiografer och jämförande grupp kom fram till liknande slutsatser efter 

utförd undersökning (helt överens, måttligt avvikande och inte alls överens), 

artikelnummer samt artikelns storlek gällande antal undersökningar. Eftersom 

artiklarna hade olika många grader i graderingen när jämförelsen mättes mellan 

grupperna valde författarna att slå samman vissa liknande grader och presentera 

resultatet i tre olika grader som tabell 1 visar. "Helt överens" innebar att radiologen 

inte hade något att tillägga, ändra på eller andra synpunkter i testgruppen 

bedömning. "Delvis avvikande" innebar att radiologen har gjort i en viss mån någon 

eller några mindre ändringar eller har andra mindre synpunkter i bedömningen, men 

utan risk för att det skulle kunna påverka patientens framtida hälsotillstånd. "Inte 

alls överens" betyder att radiologen signifikant har ändrat slutsatsen och det kan 

föreligga risk för patientens framtida hälsotillstånd. Tabell 2 i resultatet redovisar 
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andra metoden som beskriver skickligheten mellan sonografer och 

radiolog/specialistläkare att komma till rätt slutsats och bedömning efter utförd 

ultraljudsundersökning. 

Analysen visade även att beroende på från vilket land artikeln var gjord så varierade 

även hur yrkestiteln benämndes på testgruppen, sonograf alternativt radiograf. 

Skillnaden låg inte i utbildning utan om titeln sonograf var en yrkesskyddad titel i 

landet eller ej (se avsnitt sonograf under bakgrund). Därför gjordes ingen skillnad i 

analysen i arbetet mellan de två yrkes titlarna.   

Etiska överväganden 

Alla artiklar och studier var etiskt granskade och godkända och följde de 

forskningsetiska principerna enligt etikprövningslagen (2003:460) samt 

Vetenskaprådet (2017) som gäller vid en litteraturstudie. Särskilt viktiga 

forskningsetiska principer med hänsyn till vår studie var att vi skulle tala sanning om 

vår forskning, att vi skulle öppet redovisa våra metoder och resultat, inte ha några 

egenintressen i vår forskning samt vara rättvis i vår bedömning av andras forskning. 

Valda artiklar har därför granskats, bedömts och redovisas objektivt av författarna. 

Som blivande röntgensjuksköterskor var det i författarnas intresse att omfamna de 

yrkesetiska principer som kommer med professionen. Röntgensjuksköterskans 

ansvar gentemot professionen innebär att forskning bedrivs inom området och 

forskningsetiska principer följs. Vi ska även ta ansvar för sin egen utveckling inom 

kunskapsområdet (Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, 2012). 

Vi gjorde även en etisk egengranskning av vårt arbete tillsammans med handledare 

för att följa och uppfylla de etiska krav som Hälsohögskolan i Jönköping har satt upp.  
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Resultat 

Sammanlagt inkluderades 13st artiklar i resultatet, av de fick 5st artiklar efter 

kvalitetsgranskning betyget medel och 8st artiklar fick betyget hög. Artiklarna är 

hämtade från UK, USA, Australien, Norge, Singapore och Canada. Resultatet som 

presenteras i tabell 1. och tabell 2. svarar mot arbetets syfte och huvudsakliga 

frågeställning. Övriga resultat redovisas utan tabell. Artikelnummret i tabellerna är 

en hänvisning till artikelöversikten som redovisas i bilaga 3. Tabell 1 redovisar i % hur 

i många fall och i vilken grad radiologen håller med i sonograferns eller radiograferns 

(testgrupp) bedömning och utlåtande efter utförd undersökning.  

Tabell 1. Hur väl testgruppens bedömning överensstämmer med radiologers 
bedömning efter utförd ultraljudsundersökning 

   
 
 

I Studierna 1, 2, 5, 6 och 8 är undersökningarna inriktade mot buk och bäcken. Läggs 

resultaten ihop från dessa studier blir resultatet, helt överens 88,2%, delvis 

Artikel/ 

År 

  Land  Design Undersökning Antal 

Under- 

sökningar 

 

Testgrupp 

  Helt     

överens   

(%) 

   Delvis  

avvikande      

(%) 

Inte 

alls 

överens    

(%) 

Kvalitet 

1, 
Lesliea, A. 
2000 

UK Pro- 
spektiv 

Buk 
 

100 Radiograf 93,0 3,0 4,0 Medel 

2, 
Schneider, 
M. 
2014 

Australia Retro- 
spektiv 

Buk 
 

86 Sonograf 84,9 14,0 1,1 Hög 

4, 
Dawkins, 
A. 
2017 

USA Retro- 
spektiv 

Gallsystemet 
 

400 Sonograf 84,5 7,5 8,0 Hög 

5, 
Hofmann, 
B. 
2013 

Norge Pro- 
spektiv 

Övre buk 
 

244 Sonograf 94,5 1,0 4,5 Hög 

6,   
Lo, R. H. 
2003 

Singa-
pore 

Pro- 
spektiv 

Buk och bäcken 202 Radiograf 78,2 21,8 0,0 Hög 

7,   
Dima, R. 
S. 
2018 

Canada Retro- 
spektiv 

Mix av organ 
inkluderades 

433 Sonograf 75,0 24,0 1,0 Hög 
 

8, 
Dongola, 
N. A. 
2003 

UK Retro- 
spektiv 

Övre buk 104 Sonograf 90,4 4,8 4,8 Medel 
 

10,   
Bude, R. 
O. 
2006 

USA Pro- 
spektiv 

Mix av organ 
inkluderades 

2858 Sonograf 96,2 3,8 0,0 Medel 

11,   
Riley, S. J. 
2010 

UK Retro- 
spektiv 

Muskuloskeletal 
(MSK) 

250 Sonograf 94,8 4,8 0,4 Medel 

Totalt: 87,9 9,4 2,6  
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avvikande, 8,9% och inte alls överens 2,9%. Läggs övriga studier 4, 7, 10 och 11 ihop 

blir det sammanlagda resultatet, helt överens 87,6%, delvis avvikande 10% och inte 

alls överens 2,4%. Resultatet visar att det endast finns marginella skillnader mellan 

vilken typ av undersökning och bedömning mellan de båda grupperna. Två av 

artiklarna (6, 7) i tabell 1. redovisar viss avvikande siffror i jämförande med övriga 

artiklar. En möjlig förklaring är hur forskarna valt att kategorisera och gradera de 

olika bedömningar som gjorts. Artikel 1, 2 och 4 kommer alla fram till samma 

slutsats, att det finns ingen statistisk signifikant skillnad gällande bedömning och 

utlåtande efter utförd undersökning mellan sonografer och radiologer. Både artikel 1 

och 4 redovisar även att bedömningar som inte stämde överens mellan grupperna, så 

hade sonograferna rätt i 42% respektive 48% av fallen. Artikel 5, 6, 8, 10 och 11 

kommer fram till slutsatsen att sonografer håller en likvärdig nivå som radiologer 

gällande korrekt bedömning och utlåtande efter utförd undersökning. Artikel 5 

redovisar att även om sonografer håller likvärdig nivå som radiologer så skulle 

patologi ha missats i 1,64% av fallen. Sonograferna i studien tog sig även längre tid att 

utföra undersökningar, medeltiden för sonografer var 12,43 minuter och för 

radiologer 8,19 minuter. Vid jämförelse av resultat mellan de två olika designerna så 

blir medelvärdet för prospektiva studier gällande "Helt överens" 90,5% och för 

retrospektiva studier 85.9%. Jämförs Studierna från UK i tabell 1 med övriga studier 

så får studierna från UK ett medelvärde på 92.7% (helt överens), övriga studier 

tillsammans får ett medelvärde på 85.5%. 

 

Tabell 2 använder inte radiologer som referensgrupp, utan båda grupperna gör en 

egen bedömning eller uppskattning utifrån en given frågeställning. Sedan görs en 

oberoende uppföljning av patienten för att säkerhetsställa rätt bedömning.  
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Tabell 2. Sonografer, radiografers och radiologers förmåga att göra korrekt 
bedömning efter utförd ultraljudsundersökning  
 

Artikel/År Land Design   Undersökning Antal 

Under- 

sökningar 

  Profession 

   (testgrupp) 

  Testgrupp 

       (%) 

     Radiolog 

          (%) 

Kvalitet 

3,  
Garcea, G. 
2010 

UK Retro- 
spektiv 

buk 624 Sonograf 65,4 85,5 Medel 
 

6,  
Lo, R. H. 
2003 

Singa-
pore 

Pro- 
spektiv 

Buk och bäcken 202 Radiograf 94,0 96,4 Hög 
 

9, 
Humphries, 
J. 
2002 

USA Pro/ 
Retro 

Fostervikt 365 Sonograf 70,0 54,0* Hög 
 

12, 
Cummings, 
J. 
2013 

UK Retro- 
spektiv 

Ljumskbråck 124 Sonograf 100,0 95,0 Hög 
 

13, 
 Hakim, Z. 
2015 

UK Retro- 
spektiv 

Rotator cuff -
ruptur 

182 Radiograf 55,0 23,0 Hög 
 

Totalt: 76,9 70,8 

* maternal–fetal medicine specialists 

 
 

Testgruppernas sammanlagda förmåga att göra en korrekt bedömning efter utförd 

ultraljudsundersökning var 76,9%, kontrollgruppens sammanlagda resultat är 70,8%. 

Exkluderas artikel 9 i resultatet och endast radiologer inkluderas i kontrollgruppen 

blir resultatet, testgrupp 78,6% och kontrollgrupp 75%. Resultaten i tabell 2 visar på 

stora skillnader mellan studierna, en anledning kan vara beroende av typ av 

undersökning i studierna. Artikel 3 undersökte sonografer och radiologer förmåga att 

ge svar på den kliniska frågeställningen för undersökningen. Studien visar på att det 

fanns en statistisk signifikant skillnad mellan de båda grupperna, sonografer 65,4% 

och radiologer 85,5%. Studien visade även att det fanns brister i bildkvaliteten i 57,1% 

av undersökningarna utförda av sonografer, motsvarande siffra för radiologer var 

9,9%. Artikel 9 visar däremot att sonografer är signifikant bättre på att uppskatta 

fosters födelsevikt med hjälp av ultraljud i jämförelse med specialister inom 

fosterdiagnostik. Artikel 6, 12 och 13 visar mer jämna resultat mellan de två 

grupperna. Artikel 12 studerade om det fanns en skillnad mellan sonografer och 

radiologer i att antingen bekräfta eller utesluta ljumskbråck med hjälp av ultraljud. 

Båda grupperna fick samma resultat, 71% av patienterna som diagnostiserades med 

ljumsbråck fick kirurgisk behandling. Av de patienterna som inte bedömdes ha 

ljumskbråck (n=59), så var alla 5% (n=3) fel diagnostiserade av radiologer. Vilket 
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innebar att sonograferna bedömde 100% rätt och radiologerna 95% rätt för de 

patienter som ej bedömdes ha ljumskbråck. I artikel 13 hade radiograferna i 

jämförelse med radiologer bättre träffsäkerhet i att bedöma storleken på rupturer på 

rotator cuffen, 55% respektive 23%. Radiologerna var däremot statistiskt signifikant 

bättre (33%) på att bedöma typen av ruptur, eftersom resultatet mäts i sensitivitet 

presenteras det inte i tabellen.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Författarna valde att använda sig av fyra databaser när de utförde sin artikelsökning. 

PubMed, ScienceDirect, Sage Journals och DOAJ var de databaser som användes. 

Från början var författarnas tanke att endast använda sig utav PubMed och Medline, 

som rekommenderas från högskolebibliotekets ämnesguide, men efter en snabb 

kartläggning av antalet vetenskapliga studier i respektive databas insåg författarna att 

de var tvungna att vidga sina vyer och öka mängden databaser för att samla ihop 

tillräckligt med information. Författarna gjorde en första sökning i databasen PRIMO 

för att få en överblicksbild över de vetenskapliga studier som fanns inom det valda 

ämnet och insåg redan då att ett flertal olika databaser kommer behöva användas för 

att täcka det behov som fanns. Att författarna har använt sig av fyra stycken olika 

databaser visar att arbetet med att besvara det valda syftet har varit svårt, men vid en 

systematiskt litteraturstudie ska flertalet databaser användas för att fånga upp 

relevanta artiklar (Henricson, 2012). 

 

Författarna hade som mål att samla minst 15st vetenskapliga studier som kunde 

sammankopplas till litteraturstudiens valda syfte. När litteraturstudiens resultat 

skulle summeras återstod endast 13st vetenskapliga studier som var förenat med 

studiens syfte, uppfyllde inklusionskriterierna och gick igenom kvalitetsgranskningen 

med tillräckligt hög kvalité. Studiens tillförlitlighetsgrad sjunker därför och 

möjligheten att dra slutsatser utifrån resultatet kan bli problematiskt. Författarnas 

valda årsspann var från år 2000–2018, ett relativt stort årsspann, men nödvändigt 

för att få ihop 13st vetenskapliga studier. Om författarna hade valt att ändra årsspann 

vid artikelsökning från år 2000–2018 till år 1994–2018 hade målet med 15 

vetenskapliga studier uppfyllts. Författarna vart kluvna över vilket alternativ som 

hade gynnat studien mest. Att utöka årsspannet med ytterligare sex år medför även 

det en del bekymmer, speciellt i en bransch som radiografi där utvecklingen går 

framåt i en rasande takt och ställer nya krav på utförandet och kunskap. Att jämföra 

resultat från studier från 1990-talet med resultat från studier på 2010-talet kändes 

därför inaktuellt. Författarna valde därför att hålla kvar vid det valda årsspannet, 

även om det innebar att det tilltänkta målet med 15 vetenskapliga studier inte kunde 

uppfyllas. Författarna hade en del problem med sökorden och utformningen av dessa 
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då sökningar innefattande ordet sonographer blir smalt. Dessutom kunde flertalet 

träffar sållas ut genom att läsa deras titlar, då dem inte gick att relatera till det valda 

syftet. Många studier väljer att jämföra olika typer av modaliteter eller metoder och i 

vissa fall jämfördes inte de, ur arbetets synvinkel, relevanta professionerna. 

Författarna valde därför att ta hjälp av universitets resurser och kontaktade 

högskolebiblioteket för att få hjälp med utformningen av sökord och optimera 

sökprocessen.  

 

Vid kvalitetsgranskningen av de valda studierna valde författarna att kombinera två 

olika granskningsprotokoll, då flertalet studier inte kunde kopplas till ett enskilt 

granskningsprotokoll. Anledningen till detta var att kvaliteten på studierna riskerade 

att bli alldeles för låg, vilket skulle skada litteraturstudiens trovärdighet. Det fanns 

flertalet parametrar i både CASP’s och Forsberg & Wengström’s granskningsprotkoll 

som inte kändes relevanta för de studier som författarna fann. Forsberg & 

Wengström (2016) använder sig av en checklista för kvantitativa artiklar där både ja- 

& nej-frågor blandas med skriftliga svar, författarna ville ha en tydlig grund för 

kvalitetsgranskningen med endast ja- & nej-frågor för att kunna utforma gränsvärden 

för hur många ”ja” som krävdes för att få en viss grad av kvalitet. Gränsvärdena 

utformade författarna själva och dessa valdes relativt högt för att studierna skulle få 

högre kvalité, om gränsvärdena skulle satts lägre skulle möjligtvis fler studier kunna 

gå igenom kvalitetsgranskningen, men litteraturstudiens trovärdighet skulle 

försämras eftersom en studie kan gå igenom kvalitetsgranskningen med för många 

”felsvar”. CASP (2018) använder sig av den typ av modell (case control study) som 

författarna vill använda sig av, men ett antal frågeställningar var mindre relevanta 

jämfört med Forsberg & Wengström (2018), däribland om resultatet kan appliceras 

till den lokala populationen.  På grund av den begränsade informationen om 

sonografer i Sverige och vart dessa arbetar blir en sådan frågeställning svår att svara 

på. Även om resultatet i arbetet endast använder sig av pro- och retrospektiva studier 

är vinklingen i studierna även av fall kontrollerad design. Anledningen är att 

studiernas syfte är att undersöka ett fåtal sonografers skicklighet mot en jämförande 

grupp, genom att båda grupperna utför samma undersökning eller granska samma 

bilder, sedan jämförs slutsats mellan grupperna eller personerna. Det som blir 

problematiskt med att kombinera två stycken skilda granskningsprotokoll är att 

valideringen för protokollen går förlorad, men författarna blev nöjda med 
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utformningen efter kombinationen av de båda granskningsprotokollen och valde 

därför att använda sig av detta, trots att det inte har samma validitet. 

 

Reliabilitet innebär att studien ska kunna genomföras igen och få samma resultat. 

Författarna av denna studie har på ett tillförlitligt sätt visat hur datainsamling, 

urvalet och analysen har utförts. Dessutom har alla valda studier presenterats som 

artikelöversikter, vilket betyder att det går att hitta alla studier genom att följa 

databassökningen och dessa artikelöversikter. Begreppet validitet innebär att mäta 

det som är avsett att mäta. Författarna anser att det är en styrka att studien 

presenterar jämförelser mellan professionerna. Studier som jämför olika typer av 

mätmetoder för ultraljudsundersökningar har exkluderats även om de har utförts av 

en sonograf och en radiolog har granskat undersökningen, då yrkesutövarna i sig inte 

jämförs med varandra utan själva metoden. Även om endast 13 studier funnits 

innebär detta att validiteten borde anses vara hög. 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med arbetet var att få en samlad bild av sonografers förmåga och skicklighet 

vid ultraljudsundersökningar. Målet var att presentera tydliga slutsatser baserat på 

resultaten från studierna. Antingen en generell bedömning oavsett typ av 

undersökning eller att se om det fanns skillnad på sonografernas skicklighet 

beroende på undersökning, metod eller land. Resultaten i studierna ligger till grund 

till en av de viktigaste aspekterna och kravet inom svensk sjukvård, patientsäkerhet.  

I Sverige är det i huvudsak radiologer som utför ultraljudsundersökningar på 

radiologiska avdelningar, endast ett fåtal legitimerade sonografer jobbar inom den 

svenska sjukvården idag. Trycket på sjukvården idag är stort och antalet 

undersökningar ökar markant inom radiologi för varje år enligt en rapport från 

Svenskaläkarförbundet (2015), rapporten har även beräknat att år 2020 kommer det 

saknas cirka 500 specialistläkare inom bild- och funktionsmedicin i Sverige. Förslag 

till åtgärder var att tillsätta fler ST-läkartjänster samt att införa riktlinjer inför 

remisser, så fler adekvata undersökningar, och färre onödiga undersökningar utförs. 

Rapporten nämner inte sonografer som ett komplement, resurs eller åtgärd. Bates, 

Conlon och Irving (1994) beskriver i sin studie att det finns motsättningar från 

radiologer att sonografer både utför egna ultraljudsundersökningar men framförallt 

skriver egna svar och utlåtande. Samma studie visade att i endast 7 (0.7%) av de 1046 
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undersökningarna utförda av sonografer hade radiologen signifikant ändrat 

utlåtandet. I 4 fall efter uppföljning bekräftades det att radiologen hade rätt, i 1 fall 

hade sonografen rätt och i två fall gjordes ingen uppföljning. Studien rekommenderar 

att sonografer ska ha en utökad roll och befogenhet i UK, en roll som dagens 

sonografer i UK har erhållit. Det finns väldigt lite forskning om sonografers roll, 

skicklighet och framtid i Sverige. Stenman, Thorelius, Knutsson & Smedbys (2011) 

prospektiva studie är ett av få undantag som undersöker svenska sonografer som 

eventuell tillgång och resurs inom sjukvården, genom att jämföra två olika rutiner 

och tillvägagångssätt vid ultraljudsundersökningar av njure och gallblåsa. Sonografen 

använde sig av den nya rutinen och radiologen av den äldre traditionella rutinen. Vid 

undersökning av njure överensstämde sonografens och radiologens utlåtande i 97% 

av fallen, och gallblåsan i 90% av fallen. Det kanske mest intressanta som presenteras 

i studien är att radiologen hann skriva 10 utlåtanden av undersökningar utförda av 

sonografer per timme, jämförelsevis 2 per timme om radiologen själv både utförde 

undersökningen och skrev utlåtande. Vilket gav radiologen mer tid till mer komplexa 

uppgifter och motiverar till mer forskning kring ämnet enligt studien. Senare 

forskning inom Sverige har tyvärr inte gjorts eller hittats av författarna.  

 

Artiklarna i resultatet i tabell 1 är antingen av prospektiv design (4st) eller 

retrospektiv (5st). Problematiskt och en begränsning i arbetet är att de olika 

studierna har valt jämföra sina resultat med olika nivåer av graderingar och 

kategorier och är av olika typer av design. I artikel 6 delas bedömningarna in i två 

graderingar, complete agreement och incomplete agreement. Problemet som uppstår 

vid så få graderingar är att det blir svårt att utläsa var de eventuella bristerna finns, I 

artikel 7 delas bedömningarna in i fyra olika graderingar, (Grade 1) agree completely, 

(Grade 2) minor discrepancy, (Grade 3) potentially significant discrepancy och 

(Grade 4) definite significant discrepancy.  Viktigt att även belysa är att författarna i 

det här arbetet, gällande artikel 7 har valt att slå samman Grade 2 och Grade 3 i 

tabellen och placerat dem under kategorin "delvis avvikande". Skulle författarna 

istället valt att istället slå samman Grade 1 och Grade 2 hade resultatet under 

kategorin "helt överens" blivit 95% istället för 75%. Metoden (retrospektiv) och 

graderingen tas även upp som ett problem i artikel 7, svårigheten vid retrospektiva 

studier är att radiologen bedömer endast de sekvenser av bilder som sonografen 

väljer att spara. Problemet som uppstår är att radiologen kan ha svårt att få en 
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helhetsbild som kan vara till hjälp för att ställa rätt diagnos. Det kan både vara fynd 

som missats av sonografen, men även fynd som kan förklarats med hjälp av en 

helhetsbild och som inte innebär någon potentiell fara för patienten vilket som är 

fallet många gånger i artikel 7. Därför medger forskarna en bristfällig gradering och 

att resultatet möjligen kunde bli annorlunda med en prospektiv design, studien 

föreslår framtida forskning med prospektiv design och annat upplägg av 

kategorisering och gradering. Vilket medför att ingen direkt slutsats om sonografers 

skicklighet görs i studien. Därmed skall resultaten i artiklarna förslagsvis granskas 

enskilt utan direkt jämförelse mellan varandra och tas med viss beaktning. Artikel 

1,10 och 11 har fyra graderingar, artikel 2, 4, 5 och 8 har tre graderingar. 

 

 Eftersom det finns relativt lite forskning kring ämnet och endast 13 artiklar 

inkluderades i arbetet efter kvalitetsgranskningen är det med viss svårighet att 

jämföra och fastställa eventuella skillnader mellan olika länder och typ av 

undersökning. Noterbart är att 6 av de 13 artiklarna i resultatet är gjorda i 

Storbritannien (UK), 3st i tabell 1 och 3st i tabell 2. Studierna från UK i tabell 1 får ett 

medelvärde på 92.7% (helt överens), övriga studier tillsammans får ett medelvärde på 

85.5%. En möjlig förklaring till att det både har gjorts fler studier i UK samt erhåller 

ett högre medelvärde är att sonografer i UK redan har en utökad roll inom 

sjukvården, som bland annat innebär att sonografen både utför undersökningen och 

skriver dess svar. I USA, Canada och Australien utför sonografen endast 

undersökningen och radiologen granskar och skriver svar (HPRAC, 2013). Dessa 

skillnader kan ha betydelse i studierna då sonografer i UK har mer vana att granska 

och skriva utlåtanden, vilket bidrar till ett högre medelvärde. Överlag visar 

sonograferna på god skicklighet och bedömning enligt studierna, endast artikel 3 och 

13 i tabell 2 visar på signifikanta skillnader till radiologens fördel. Forskarna i artikel 

3 beskriver dock svårigheten i retrospektiva analyser och belyser att resultatet skall 

tolkas med viss försiktighet. Artikel 13 visar att i vissa moment har radiograferna 

bättre resultat (uppskatta rupturens storlek på rotator cuffen) i jämförelse med 

radiologerna. Men bara i momentet att bedöma tjockleken på rupturen fanns en 

signifikant skillnad till radiologernas fördel. Endast i artikel 9 är sonograferna 

signifikant bättre gällande att uppskatta fosters födelsevikt. Resultatet i arbetet 

stödjer med vissa undantag av artikel 3, Bates, Conlon och Irving (1994) studie att 

sonografer (alt. radiografer) har god kompetens och skicklighet i utförandet och 
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bedömningen efter utförda ultraljudsundersökningar och sonografers yrkesroll inom 

sjukvården bör med fördel diskuteras både i Sverige och övriga världen. Viktigt att 

belysa och som bör tas i beaktning under vidare diskussion i sonografens roll inom 

sjukvården är yrkets problematik gällande arbetsrelaterade skador. En stor del av de 

verksamma sonograferna drabbas av symtom eller skador till följd av sitt arbete. 

Wihlidal & Kumar (1997) beskrev tidigt det stora antalet sonografer (88.5%) som led 

eller som hade upplevt smärta och värk på grund av sitt arbete. Smärtan upplevdes 

främst i nacke, axlar, skuldrorna, överarm och handleder. Studien lyfter fram att 

bristen att arbeta ergonomiskt ihop med en hög belastning gällande antal 

undersökningar var en stor bidragande faktor. Tyvärr visar nyare studier och 

forskning inte på någon förbättring i arbetes relaterande skador för sonografer, utan 

snarare tvärtom. Coffin (2014) studie visar att mellan 1997–2008 har 

muskuloskeletala skador för sonografer ökat från 84% till 90%. Studien tar inte bara 

upp faktorer som ökar risken för skador såsom statiskt arbete, hög belastning och 

ergonomi utan även förebyggande åtgärder och rekommendationer vid utförande av 

ultraljudsundersökningar.   

 

Framtida forskning 

Författarna hade först tänkt utforma denna uppsats som en enkätstudie, där 

radiologiska kliniker runtom i Sverige skulle få svara på frågor om deras syn på 

sonografer. Tyvärr var uppgifterna om hur många sonografer som aktivt arbetar i 

dagsläget otroligt svårt att svara på och vart de arbetar närmast omöjligt. Författarna 

tycker dock att klinikernas syn på sonografens nytta skulle vara intressant att följa i 

framtiden, när yrkesgruppen förhoppningsvis blivit större och mer väldokumenterad. 

Författarna föreslår att framtida forskning ska vara av prospektiv design, studier har 

visat att prospektiva studier minskar risken för faktorer som kan påverka resultatet.  

 
 
 
 
Praktiska implikationer 
 
Författarnas uppfattning är att sonografer borde nyttjas mer inom den svenska 

sjukvården. Det är en resurs som skulle kunna avlasta klinikerna och läkarna, då mer 
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omfattande radiografisk utredning blir allt vanligare och med hjälp av sonografer kan 

läkarna fokusera sin tid på andra arbetsuppgifter. 

 

Slutsats 
 

Majoriteten av befintlig forskning inom ämnet visar att sonografer håller en hög 

kvalitet gällande bedömning och utlåtande efter utförd ultraljudsundersökning. 

Resultatet visade att där sonografer redan har en utökad roll även hade ett något 

bättre resultat. Sverige ligger förhållandevis långt efter både gällande antal utbildade 

sonografer och dess roll inom vården. Med hänsyn till bristen av specialistläkare 

inom bild- och funktionsmedicin de kommande åren i Sverige motiverar resultatet till 

diskussion och mer forskning om sonografernas framtida roll inom svensk sjukvård. 
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Bilagor 
 

Översikt databassökning 

Bilaga 1. 

 
Pubmed 
Datum Sökord Filter Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

25-03-
2018 

Sonographer* 
AND 
Radiologist* 

2000-2018 105 8 2 2 2 

25-03-
2018 

Radiographer* 
AND 
Radiologist* 

2000-2018 241 7 4 3 2 

25-03-
2018 

Sonographer* 
AND Accuracy 

2000-2018 238 6 2 0 0 

25-03-
2018 

Sonographer* 
AND Versus 

2000-2018 111 5 1 0 0 

25-03-
2018 

Sonographer* ”Sonographer*” 
i titeln, 2000-
2018 

182 5 2 2 2 

 
Sage Journals 
Datum Sökord Filter Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

06-04-
2018 

Sonographer* 
or 
Radiographer* 
AND 
Radiologist* 

2000-2018 147 7 4 2 2 

06-04-
2018 

Sonographer* 
AND 
Radiologist* 
AND accuracy 

2000-2018 188 8 3 1 1 
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DOAJ 
Datum Sökord Filter Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

20-04-
2018 

Sonographer* 
AND 
Radiologist* 

2000-2018 4 4 0 0 0 

20-04-
2018 

Radiographer* 
AND 
Radiologist 

2000-2018 12 2 1 1 1 

20-04-
2018 

Sonographer* 
AND Accuracy 

2000-2018 11 1 0 0 0 

 
ScienceDirect 
Datum Sökord Filter Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

05-04-
2018 

Sonographer* 
AND 
Radiologist* 
AND 
accuracy 

2000-2018 och 
”Sonographer*” 
i titlen, 
abstraktet eller 
nyckelord 

54 7 5 3 3 

06-04-
2018 

Sonographer* ”Sonographer*” 
i titeln, 
abstraktet eller 
nyckelord 
2000-2018 

557 14 4 0 0 
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Granskningsprotokoll (Forsberg & Wengström, 2016 & Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP), 2018) 
Bilaga 2. 
 

1. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

      
                      Ja           Nej 
 

2. Finns det ett tydligt syfte? 

 
                Ja           Nej 
 

3. Är designen lämplig utifrån syftet? 

 
                Ja           Nej 
 

4. Är metoden lämplig för att besvara frågeställningarna? 

 
                Ja          Nej 
 

5. Finns inklusions- och exklusionskriterierna beskrivna? 

 
                Ja          Nej 
 

6. Är undersökningsgruppen representativ? 

 
Ja         Nej 

 

7. Finns det en godtagbar kontrollgrupp? 

 
Ja         Nej 
 

8. Var gruppstorleken adekvat? 

 
Ja         Nej 
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9. Var validiteten diskuterad? 

 
Ja         Nej 
 

10. Diskuteras eventuella felkällor? 

 
Ja         Nej 
 

11. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

 
Ja        Nej  
 

12. Finns det ett etiskt resonemang? 

 
Ja        Nej 
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Artikelöversikt 

Bilaga 3. 

 
Artikel 1. 
Författare Lesliea, A., Lockyerh, H., & Virjeej, J. P. 

Titel Who Should be Performing Routine Abdominal Ultrasound? A 
Prospective Double-Blind Study Comparing the Accuracy of 
Radiologist and Radiographer 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Clinical Radiology, UK, 2000, 55(8):606-9 

Studietyp Prospektiv studie 

Syfte To compare the accuracy of radiographers and radiologists in 
routine abdominal ultrasound. 

Metod One hundred consecutive patients attending for routine 
abdominal ultrasound were included. Each patient was 
examined by both a radiographer and radiologist. Both 
operators noted their findings and wrote a concluding report 
without conferring. Reports were compared. 

Resultat Of 100 patients, 52 were men and 48 were women. In 44 cases 
both operators reported the examination as normal. In 49 
cases both operators reported the examinations as abnormal 
and there was complete agreement between the operators. In 
seven cases there was not complete agreement between 
operators. Three of these disagreements were considered 
minor and four major. In three of the seven cases the 
radiographer was correct, and in four the radiologist was 
correct. 

Kvalitet Medel 
 
Artikel 2. 
Författare Schneider, M., Bloesch, J., & Lombardo, P. 

Titel Abdominal ultrasound referred by the Emergency department 
– Can sonographer findings help guide timely patient 
management? 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Radiography, Australia, 2014, 20(1):4-7 

Studietyp Retrospektiv studie 
Syfte To compare sonographer findings with radiologists' reports 

regarding the level of agreement, ability to answer the clinical 
question, and the use of hedging in abdominal ultrasound 
cases referred by the Emergency department.  

Metod Abdominal ultrasound examinations referred by the 
Emergency department at a large regional tertiary hospital 
were retrospectively reviewed and sonographer findings 
compared with radiologists' reports. The proportion of scores 
between sonographers and radiologists for each outcome 
variable were analysed using Fisher Exact tests. 

Resultat Eighty-six cases were identified for this study. Of those, 73 
(84.9%) were in complete agreement. In 12 cases (14.0%) a 
minor discrepancy was reported and only one case (1.1%) was 
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scored as moderately discrepant between sonographers 
findings and radiologists' reports. There were no significant 
differences. 

Kvalitet Hög 
 

Artikel 3. 
Författare Garcea, G., Mahmoud, A., Ong, S., Rees, Y., Berry, D., & 

Dennison, A. 

Titel Caveat reporting in ultrasound interpretation of surgical 
pathology: a comparison of sonographer versus radiologist 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Journal of Evaluation in Clinical Practice, UK, 2010, 16(1):97-9 

Studietyp Retrospektiv 
Syfte This study compared ultrasound (USS) reports generated by 

radiologists and sonographers to determine if any significant 
or clinically relevant differences existed.  

Metod A retrospective analysis of 624 consecutive USS reports was 
carried out. The reports were assessed for the presence of a 
‘disclaimer’ or ‘caveat’ pertaining to the quality of the images 
and were analysed with respect to the clarity of their wording 
and ability to answer the clinical request.  

Resultat Overall, radiologists performed significantly better in 
providing a clear negative or positive diagnosis to the clinical 
question on the request form, when compared with 
sonographers (88.5% vs. 65.4%, P < 0.001).  

Kvalitet Medel 
 
Artikel 4. 
Författare Dawkins, A., George, N., Ganesh, H., Ayoob, A., Lee, J., Nair, 

R., Kiper, C., Duncan, K., & Stevens, S. 

Titel Radiologist and Sonographer Interpretation Discrepancies 
for Biliary Sonographic Findings: Our Experience 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Ultrasound Quarterly, USA, 2017, 33(4):261-4 
 

Studietyp Retrospektiv 
Syfte The aim was to determine the discrepancy rate between the 

preliminary interpretation by sonographers and the final 
radiology interpretation for biliary sonographic findings. 

Metod 400 consecutive right upper quadrant sonographer performed 
ultrasounds were reviewed retrospectively. Sonographers' 
worksheets were compared with the final radiology report. For 
the purposes of this project, only the biliary findings were 
compared and reviewed. Discrepant findings were reviewed by 
5 ultrasound experts, and a majority vote sought to determine 
truth, sonographer worksheet findings, or radiologist report. The 
clinical impact of the discrepant findings was also evaluated. 

Resultat Of the 400 scans, there were 338 agreements and 62 
discrepancies. The overall discrepancy rate was 15.5%. The 
most frequently contested discrepancy was the presence or 
absence of pericholecystic fluid n = 21. Sonographers (S) were 
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deemed correct 8 times and radiologists (R) 13 times, denoted 
8/13 (S/R). The overall split was 30/32 (S/R) with radiologists 
deemed correct 52% of the time and sonographers 48% of the 
time. Using a 1-sample proportion χ2 test with Yates' 
continuity correction, there were no statistically significant 
discrepancies between the 2 groups. 

Kvalitet Hög 
 
Artikel 5. 
Författare Hofmann, B., & Gerhardsen Vikestad, K. 

Titel Accuracy of upper abdominal ultrasound examinations by 
sonographers in Norway. 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Radiography, Norge, 2013, 16(3): 186-9 

Studietyp Prospektiv studie 
Syfte To investigate the accuracy of sonographers educated in 

Norway and to assess the quality of their work. 
 

Metod 244 patients were included in a prospective controlled study 
involving five sonographers and four advanced radiologists 
working in three separately located radiological departments 
belonging to the same hospital trust. All patients underwent 
ultrasound examinations by a sonographer and subsequently 
by an advanced radiologist who assessed the work of the 
sonographer 
 

Resultat The sonographers demonstrated a sensitivity of 0.97 and a 
specificity of 0.93, and there was an agreement of 0.9 (Cohens 
Kappa test) between the sonographers and the advanced 
radiologists. 95.1% of the sonographers' main findings were 
consistent with those of the radiologists. 99.2% of their 
examinations were found to be “best” or “medium” in the 
overall evaluation by the advanced radiologists. The advanced 
radiologists reported to have been mistaken in 3.3% of the 
cases where they considered the sonographers' results to be 
correct. If examined by the sonographers alone, pathology 
would have been undetected in 1.64% of the cases. In 94.49% 
of the examinations the sonographer reached the same 
conclusion as the radiologist and in 4.51% they disagreed. 
 

Kvalitet Hög 
 
Artikel 6. 
Författare Lo, R. H., Chan, P. P., Chan, L. P., Wilde, C. C., & Pant, R. 

Titel Routine abdominal and pelvic ultrasound examinations: An 
audit comparing radiographers and radiologists 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Ann Acad Med Singapore, Singapore, 2003, 32(1): 126-8 

Studietyp Prospektiv studie 



36 
 

Syfte The aim was (1) to compare routine abdominal and pelvic 
ultrasound examination performed by radiographers and 
radiologists and (2) and investigate the extended role of 
radiographers in perforing these scans. 

Metod An audit of 202 routine abdominal and pelvic ultrasound 
examinations was scan by radiographers and compared with 
radiologists. Each scan was first performed by a radiographer 
and then repeated by the radiologist. The findings were 
subsequently compared and any discrepancy resolved by re-
scanning the patient with or without the involvement of an 
independent radiologist, or by follow-up of the patient by other 
imaging studies. 

Resultat In 158 (78.2%) scans, there was complete agreement between 
the radiographer's and radiologist's findings. In 44 scans 
(21.8%), there was incomplete agreement--there were 108 
abnormal findings in these scans with incomplete 
agreement/discrepancy in 53 abnormalities. Overall, the 
accuracy of radiographers was 92.0% and radiologists was 
91.7%; however, the accuracy rates were 94.0% and 96.4%, 
respectively, when minor abnormal findings without 
significant influence on the patient's clinical outcome were 
excluded. 

Kvalitet Hög 

 
Artikel 7. 
Författare Dima, R. S., Vasile, C., & Francio, V. T. 

Titel Feasibility of an Audit System for Canadian Sonographers in 
Generalist Ultrasound 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Journal of Diagnostic Medical Sonography, Canada, 2018, 
34(2):106-12 

Studietyp Retrospektiv studie 
Syfte The purpose of this research was to employ the audit method 

to measure performance and identify targets of change, setting 
a template for future large-scale investigations that may 
inform decisions involving sonographer role expansion in 
Canada. 

Metod The authors conducted an audit of 433 sonographic 
examinations performed in the ultrasound department of a 
Canadian hospital. Sonographer reports were contrasted with 
radiologist final reports, and a degree of agreement (DoA) 1 to 
4 was assigned to each exam package.  

Resultat In total, 322 of 429 (75%) exam packages were ranked as DoA 
1 (complete agreement between sonographer and radiologist), 
86 of 429 (20%) were ranked as DoA 2, 16 of 429 (4%) were 
ranked as DoA 3, and 5 of 429 (1%) were ranked as DoA 4 
(significant discrepancy between sonographer and radiologist). 

Kvalitet Hög 
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Artikel 8. 
Författare Dongola, N. A., Guy, R. L., Giles, J. A., & Ward, S. 

Titel Can sonographers offer an accurate upper abdominal 
ultrasound service in a district general hospital? 

Tidskrift, 
Land & Årtal 

Radiography, UK, 2003, 9(1):29-33 

Studietyp Retrospektiv 
Syfte This study was performed to evaluate the accuracy of upper 

abdominal ultrasound (US) scanning performed by 
sonographers in a district general hospital. 

Metod Upper abdominal US examinations performed and reported by 
sonographers over a 4-week period were retrospectively 
reviewed. The accuracy of the imaging findings and reports 
were assessed against other imaging, surgical, histological or 
laboratory findings and against clinical outcome. 

Resultat A heterogenous group of 104 patients were included in the 
study, 62 of whom had an US abnormality. Errors of scanning 
or interpretation were identified in 10 patients (9.6%) of whom 
five (4.8%) were felt to be potentially significant. 

Kvalitet Medel 
 
Artikel 9. 
Författare Humphries, J., Reynolds, D., Bell-Scarbrough, L., Lynn, N., 

Scardo, J. A & Chauhan, S. P. 

Titel Sonographic estimate of birth weight: relative accuracy of 
sonographers versus maternal–fetal medicine specialists 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, USA, 
2002, 11(2):108-12 
 

Studietyp Retro/prospektiv 
Syfte To compare the relative accuracy of predicting birth weight 

among registered diagnostic medical sonographers versus 
maternal-fetal medicine specialists. 

Metod Over 7 months all patients who delivered within 2 weeks and 
had sonographic measurements of femur length and head and 
abdominal circumferences by sonographers and physicians 
were included in the analysis.  

Resultat A significantly higher percentage of predictions were within 
10% of the birth weight when obtained by sonographers (70%) 
than physicians (54%; p < 0.0001).  Prediction of birth weight 
is significantly more accurate when sonographers rather than 
maternal-fetal medicine specialists perform the 
ultrasonographic examination. 

Kvalitet Hög 
 
 
 
 
 
 

https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS1078-8174(03)00004-X&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Can%20sonographers%20offer%20an%20accurate%20upper%20abdominal%20ultrasound%20service%20in%20a%20district%20general%20hospital?&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS1078-8174(03)00004-X&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Can%20sonographers%20offer%20an%20accurate%20upper%20abdominal%20ultrasound%20service%20in%20a%20district%20general%20hospital?&offset=0


38 
 

Artikel 10. 
Författare Bude, R. O., Fatchett, J. P., & Lechtanski, T. A. 

Titel The use of additionally trained sonographers as ultrasound 
practitioners: Our first-year experience 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

J Ultrasound Med, USA, 2006, 25(3):321-7 

Studietyp Prospektiv 
Syfte Two sonographers were trained to help manage an abrupt, 

permanent increase in the number of ultrasound examinations 
in our department. Called "ultrasound practitioners," they 
functioned as physician assistants and triaged 20 to 30 cases 
per day, allowing the cases to be batch read at a formal reading 
at day's end. We report our first-year experience with this 
program. 

Metod Two sonographers with 10 and 30 years of experience, 
respectively, were trained to triage and dictate cases. Once 
trained, they triaged the cases of 20 to 30 patients per day. 
Reports were predictated with voice recognition technology. A 
radiologist was always readily available to provide support, 
and consultation with a radiologist was always obtained for the 
infrequent verbal reports that were requested. Reports from 
the practitioner were graded subjectively on a 4-point scale for 
the first year, according to the modification required at formal 
readout (A, no change; B, minor change not affecting patient 
care; C, moderate change not affecting care in a dramatic way; 
and D, major change markedly affecting care). 

Resultat Practitioner 1 monitored the examinations of 2858 patients. 
The graded report results were as follows: A, 96.2%; B, 3.5%; 
C, 0.3%; and D, 0.00%. Practitioner 2 monitored the 
examinations of 2825 patients. The graded report results were 
as follows: A, 96.1%; B, 3.6%; C, 0.2%; and D, 0.00%. There 
were no category D reports. 

Kvalitet Medel 
 
Artikel 11. 
Författare Riley, S. J., Groves, C. J., & Chandramohan, M. 

Titel Musculoskeletal ultrasound: audit of sonographer reporting.  
Tidskrift, Land 
& Årtal 

Ultrasound, UK, 2010, 18(1):36-40 

Studietyp Retrospektiv 
Syfte The aim of this paper is: (1) to audit an experienced 

sonographer's (SJR) performance after one year's independent 
reporting against two experienced MSK radiologists (CJG, 
MC); and (2) to establish an audit standard against which such 
role development might be contrived.  

Metod Images and reports from 250 MSK ultrasound examinations 
performed by a sonographer (SJR) were reviewed 
independently by two consultant MSK radiologists (CJG and 
MC). The examinations were graded for discrepancy, e.g. grade 
1 – agree with the sonographer report; grade 2 – minor 
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discrepancy unlikely to alter patient care; grade 3 – potentially 
significant discrepancy; grade 4 – definite, significant 
discrepancy likely to have adverse consequences for patient 
care. 

Resultat Two of 250 (0.8%) cases were excluded. Both radiologists 
agreed completely with the sonographer (grade 1) in 235 of the 
248 cases (94.8%). In 13 cases there was discrepancy between 
the reports of SJR and the radiologists. The discrepancy was 
grade 2 in six of the 248 cases (2.4%), grade 3 in six of the 248 
cases (2.4%) and grade 4 in one of the 248 cases (0.4%).  

Kvalitet Medel 
 
Artikel 12. 
Författare Cummings, J., & Edwards, H. 

Titel Local Investigation of outcomes Based on Ultrasound 
Examinations for Suspected Inguinal Hernia Performed by 
Sonographers and Radiologists 

Tidskrift, 
Land & Årtal 

Ultrasound, UK, 2013, 21(1):12-5 

Studietyp Retrospektiv 
Syfte The aim of this study were: (1) To investigate the positive and 

negative predictive value of ultrasound in the diagnosis of 
hernia within the NNUH Radiology Department comparing to 
surgery as the gold standard. (2) To compare the performance 
of sonographers and radiologists as discrete professional 
groups in terms of these measures. 

Metod 124 patients, who had an ultrasound examination between July 
2010 and March 2012 for suspected inguinal hernia, were 
retrieved from the Radiology Information System(RIS). All 
request forms for these patients had been randomly assigned 
to a sonographer’s or radiologist’s list based on the next 
available appointment. Result were divided into two categories 
– positive for inguinal hernia and negative for inguinal hernia. 
These were then subdivided into those scanned by radiologists 
and those scanned by sonographers. Those with negative 
ultrasound results and no further hospital-based information 
after six months, were assumed to have had a true negative 
diagnosis by ultrasound. 

Resultat The number of examinations performed by radiologists and 
sonographers were 80 and 44 respectively. Of those scanned 
by radiologists, 45% were deemed negative for hernia and 55% 
positive. Of those scanned by sonographers, 52% were deemed 
negative and 48% positive. The group positive for hernia 
(n=65), all 46 who prceeded to treatment (71%) were clinically 
confirmed and repaired. The remaining 29% demmed positive 
for hernia on ultrasound, did not go to surgical repair. When 
divided into radiologists and sonographers, the figures for 
those demmed positive for hernia were identical.  

Kvalitet Hög 
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Artikel 13. 
Författare Hakim, Z., Ali, S., Bale, S., & Hughes, P 

Titel A comparative analysis of radiographer versus radiologist in 
the diagnosis of rotator cuff tears of the shoulder using 
ultrasound 

Tidskrift, Land 
& Årtal 

Orthopedic Research and Reviews, UK, 2015, 7:131-5 

Studietyp Retrospektiv 
Syfte The aim of this study was to determine the sensitivity, 

specificity, and accuracy of shoulder ultrasound in diagnosing 
rotator cuff tears and compare the findings of a trained 
consultant radiologist with that of a trained radiographer, in 
addition to determine the intraoperative change in plan that 
occurs due to incorrect information. 

Metod This study is a retrospective review of 184 cases over a 12-
month period who underwent arthroscopy following an 
ultrasound scan for cuff disease. The USS was performed by 
either a trained radiographer or a consultant radiologist with a 
musculoskeletal interest in the outpatient radiology 
department. Each performed the scan using the same method 
according to the departmental standardized technique for 
shoulders. The USS was interpreted by the person performing 
the scan who provided a written report of his/her findings. 
USS reports were analyzed to identify the person performing 
the scan and the condition of the rotator cuff, which was 
classified into tendinopathic, calcific, partial tear, and full-
thickness tear. 

Resultat A statistical analysis was performed by comparing the findings 
of the radiologist with the radiographer to determine the 
proportional difference. All results were insignificant other 
than sensitivity for partial-thickness tears, where the 
radiologist was better by 33% (CI 4.4%–59.9%, P=0.018). The 
radiographer had better specificity by 24% (CI 11.9%–
38.8%, P=0.0001). The accuracy for determining the correct 
size of a full-thickness tear was calculated. Overall, there were 
70 full-thickness tears at surgery, of which 30 were correctly 
sized. The radiographer correctly sized 24 of the 44 full-
thickness tears and the radiologist correctly sized six of the 26 
full-thickness tears. 
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