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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syfte var att a) undersöka interbedömarreliabiliteten av testerna 

Neer sign (NS), Hawkins-Kennedy test (HKT) och Jobe test (JT), samt b) undersöka 

sambandet mellan resultatet vid NS, HKT och JT med resultatet vid muskuloskeletal 

ultraljudsundersökning hos patienter med subacromial smärta. Frågeställningarna var 

följande: Hur är interbedömarreliabiliteten för NS, HKT och JT? Vilken sensitivitet och 

specificitet har NS, HKT och JT som enskilda test respektive tillsammans i ett testbatteri för 

att diagnosticera subacromial smärta med muskuloskeletalt ultraljud som referensmetod? Hur 

väl samvarierar ett positivt impingementtest med ett onormalt lågt avstånd mellan humerus 

och acromion? Finns det någon skillnad av det acromiohumerala utrymmet (AHD) mellan 

personer med eller utan impingement i skuldran?  

Metod: 18 forskningspersoner (fp) med skulderbesvär (medelålder 54 år, besvärsduration 

median 2,25 mån) rekryterades konsekutivt.  Under samma dag undersöktes fp av två 

sjukgymnaster med testerna NS, HKT och JT. Ultraljudsundersökning utfördes inom åtta 

dagar och användes som referensmetod vid uträkning av sensitivitet och specificitet för de 

kliniska testerna. AHD mättes med ultraljud och samvariansen mellan positiva 

impingementtester och ett onormalt lågt AHD mellan personer med och utan impingement 

beräknades.   

Resultat: Interbedömarreliabiliteten var måttlig för NS (k = 0,47) och bra för HKT (k = 0,61) 

samt JT (k = 0,67). Sensitiviteten för testerna tillsammans i ett testbatteri var hög (0,92) och 

specificiteten låg (0,40). JT var det enda testet som hade både hög sensitivitet (0,83) och hög 

specificitet (0,80). Det fanns ingen samvarians mellan ett onormalt lågt AHD och positivt 

impingementtest, däremot var det en signifikant skillnad mellan personer med och utan 

impingement i skuldran vad gäller hur stor procentuell del av AHD som de subacromiala 

strukturerna tog upp. 

Slutsats: NS, HKT och JT hade måttlig till bra interbedömarreliabilitet men inte tillräckligt 

bra diagnostisk noggrannhet. De kliniska testerna skulle kunna vara användbara som ett 

testbatteri för att upptäcka impingement i skuldran om specificiteten kan förbättras. JT var det 

test som hade bäst diagnostisk noggrannhet. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Purpose and research questions: The purpose of the study was to a) evaluate the inter-rater 

reliability of common clinical tests: Neer sign (NS), Hawkins-Kennedy Test (HKT) and Jobe 

Test (JT), and b) compare the results from NS, HKT and JT with the results obtained from 

musculoskeletal ultrasound measure in patients with sub-acromial pain. The research 

questions were: How is the inter-rater reliability for NS, HKT and JT? Which sensitivity and 

specificity has each of the clinical test (NS, HKT and JT), respectively, and used as a battery 

of tests, to diagnose sub-acromial shoulder pain using musculoskeletal ultrasound measure as 

the reference method? How well correlates a positive impingement test with an abnormally 

low distance between humerus and acromion? Is there a difference between the distance of 

acromio-humeral space (AHD) between people with and without shoulder impingement? 

Methods: 18 people (fp) with shoulder problems (mean age 54 years, median duration of 

symptoms 2,25 months) were consecutively recruited. Subjects were examined by two 

physiotherapists during one day using the tests NS, HKT and JT. Ultrasound examination was 

performed within eight days and was used as the reference method to calculate sensitivity and 

specificity for the clinical tests. AHD was measured using ultrasound and the correlation 

between a positive impingement test and an abnormally low AHD between people with and 

without impingement was calculated. 

Results: Inter-rater reliability was moderate for NS (k = 0,47) and good for HKT (k = 0,61) 

and JT (k = 0,67). The sensitivity of the battery of shoulder impingement tests was high (0,92) 

but with low specificity (0,40). JT was the only test that had both high sensitivity (0,83) and 

high specificity (0,80). There was no covariance between an abnormally low AHD and a 

positive impingement test, however, there was a significant difference of the percentage of the 

AHD in people with impingement compared to people without. 

Conclusion: NS, HKT and JT had moderate to good inter-rater reliability but low diagnostic 

accuracy. The clinical tests may be useful methods as a battery of tests in detecting shoulder 

impingement if the specificity can be improved. JT was the test with best diagnostic accuracy. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Inklämningssyndrom 

Subacromial smärta benämns ofta som subacromialt impingementsyndrom och är vanligt 

förekommande som orsak till besök inom primärvården (Tekavec, Jöod, Rittner, Mikoczy, 

Nordander, Petersson & Englund 2012). Subacromialt impingement kan delas in i internt och 

externt impingement. Internt impingement är en inklämning av rotatorcuffsenorna mellan 

humerus och glenoidkanten som ofta sker i ett ytterläge av utåtrotation kombinerat med 

horisontell abduktion av skulderleden. Externt impingement är en mekanisk påverkan på 

mjukdelarna, som subacromiala/subdeltoida bursan och rotatorcuffsenorna mellan humerus 

och acromion. Impingement kan vara primär, där orsaken är strukturell, eller sekundär där 

orsaken är funktionell. Sammanfattningsvis är subacromialt impingement ett brett begrepp 

och orsaken kan vara multifaktoriell. (Cools, Cambier & Witvrouw 2008) Det subacromiala 

utrymmet definieras som utrymmet från den främre kanten av acromion, coracoacromiala 

ligamentet och acromioclavikularleden ned till caput humeri. I det subacromiala utrymmet går 

rotatorcuffsenorna, biceps långa huvud, subacromiala/subdeltoida bursan och det 

coracoacromiala ligamentet. (Umer, Qadir & Azam 2012) Det acromiohumerala avståndet 

(AHD) är det linjära avståndet mellan acromion och humerus och används för att mäta 

storleken på det subacromiala utrymmet (Azzoni, Cabitza & Parrini 2004; Desmeules, 

Minville, Riederer, Coté & Frémont 2004).  

1.1.2 Kliniska tester 

Att snabbt kunna diagnosticera denna patientkategori är viktigt för att kunna välja rätt 

behandlingsmetod. För att diagnosticera subacromialt impingementsyndrom används ett 

flertal tester i kliniken. Några av testerna syftar till att komprimera mjukdelarna i det 

subacromiala utrymmet, så kallat Neer sign (Neer 1983), Hawkins-Kennedy test (Hawkins & 

Kennedy 1980) och Jobe test (Jobe & Jobe 1983). Att dessa tester är reliabla mellan olika 

bedömare är viktigt så att bedömningen blir likvärdig oberoende av vilken terapeut patienten 

träffar. Flertalet studier har undersökt reliabiliteten för dessa tester med mycket varierade 

resultat. I en systematisk reveiw varierade kappavärdet för Neer sign från 0,10 till 1,0, för 
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Hawkins-Kennedy test från 0,10 till 0,91, och för Jobe test 0,44 till 0,94 (May, Chance-

Larsen, Littlewood, Lomas & Saad, 2010). Johansson och Ivarson (2009) visade på nästan 

perfekt överensstämmelse med kappavärden på 1,0 för Neer sign, 0,91 för Hawkins-Kennedy 

test och 0,94 för Jobe test. 

1.1.3 Diagnostisk noggrannhet  

Sensitivitet definieras som den andel sant positiva svar som testet identifierar när tillståndet 

man är intresserad av att mäta verkligen finns. Specificitet definieras som den andel sant 

negativa svar som testet anger som negativa när tillståndet man är intresserad av att mäta inte 

finns. (Vincent & Weir 2012, s. 295) Hanchard, Lenza, Handoll och Takwoingi (2013) har i 

en stor Cochran-review sammanfattat sensitivitet och specificitet för kliniska test för 

subacromialt impingement syndrom. Överlag har Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe 

test relativt hög sensitivitet men lägre specificitet vid subacromialt impingement men 

resultatet varierade och kvalitén på studierna var generellt låg. För diagnostisk noggrannhet 

används olika referensundersökningar som artroskopi, injektion och ultraljud.  Michener, 

Walsworth, Doukas och Murphy (2009) använde artroskopi som referensstandard och visade 

för Hawkins-Kennedy test en sensitivitet på 63 % och specificitet på 62 %, för Neer sign en 

sensitivitet på 81 % och specificitet på 54 % och för Jobe test en sensitivitet på 50 % och 

specificitet på 87 %. Calis, Akgun, Birtane, Karacan, Calis och Tuzun (2000) använde 

subacromiell injektion och visade på hög sensitivitet men låg specificitet för Hawkins-

Kennedy test (92 % resp. 25 %) och Neer sign (89 % resp. 31 %). Kelly och Brittle (2010) 

använde ultraljud och Hawkins-Kennedy test hade en sensitivitet på 74 % och en specificitet 

på 50 %, Neer sign en sensitivitet på 62 % och en specificitet på 0 % och Jobe test en 

sensitivitet på 52 % och en specificitet på 33 %. I en nyligen publicerad reviewartikel 

(Hegedus, Goode & Cook, 2012) om diagnostisk noggrannhet vid subacromialt impingement 

syndrom drar de slutsatsen att kombinationen av flera kliniska tester ger bättre noggrannhet. 

De skriver även att det finns ett stort behov av fler väldesignade prospektiva studier som 

undersöker diagnostisk noggrannhet för kliniska tester för att diagnosticera och 

diffrentialdiagnosticera patologier i skuldran. 
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1.1.4 Val av referensmetod 

Enligt Hanchard et al. (2013) var artroskopi den absolut vanligaste metoden som användes 

som referensstandard följt av magnetröntgen, ultraljud och lokalanestetika. Artroskopisk 

undersökning och magnetröntgen är kostsamma metoder och artroskopisk undersökning är 

dessutom en invasiv metod. Muskuloskeletal ultraljudsundersökning är en kostnadseffektiv, 

patientvänlig och strålningsfri metod. (Beggs 2011) Muskuloskeletal ultraljudsundersökning 

har hög sensitivitet och specificitet för att upptäcka rotatorcuffskador och subacromiala 

bursiter (Ottenheijm, Jansen, Staal, van den Bruel, Weiijers, de Bie & Dinant, 2010), och är 

nästan lika noggrann som magnetröntgen för att upptäcka cuffskador (Fotiadou, Vlychou, 

Papadopoulos, Karataglis, Palladas & Fezoulidis, 2008). Ultraljud är en lämplig metod att 

använda som referensstandard vid rotatorcuffskador och bursiter, men är inte lämplig för att 

se instabilitetsskador i axeln (Hanchard et al 2013). Mätning av AHD med ultraljud kan vara 

till hjälp för att identifiera patienter med subacromialt impingement syndrom och det är en 

reliabel metod för att mäta AHD och supraspinatussenans tjocklek (Desmeules et al. 2004). 

Det har blivit allt vanligare att det finns tillgång till muskuloskeletal ultraljudsundersökning 

inom primärvården och är därmed mer tillgänglig för patienten. De flesta studier där man 

utvärderat diagnostisk noggrannhet vid subacromiala impingementtester är gjorda på sjukhus 

där tillgång till artroskopi och magnetröntgen finns. De flesta patienter med subacromial 

smärta söker sig dock i första hand till primärvården och det vore därför intressant med fler 

studier gjorda inom primärvården där ett nära samarbete mellan den kliniska undersökningen 

och undersökning med muskuloskeletalt ultraljud är möjlig för att snabbare kunna få rätt 

diagnos på patientens besvär.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att a) undersöka interbedömarreliabiliteten av testerna Neer sign, Hawkins-

Kennedy test och Jobe test, samt b) undersöka sambandet mellan resultatet vid Neer sign, 

Hawkins-Kennedy test och Jobe test med resultatet vid muskuloskeletal 

ultraljudsundersökning hos patienter med subacromial smärta. 

 

Studiens frågeställningar var: 

 Hur är interbedömarreliabiliteten för Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe test? 
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 Vilken sensitivitet och specificitet har Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe test 

som enskilda test respektive tillsammans i ett testbatteri för att diagnosticera 

subacromiell smärta orsakad av skador i supraspinatussenan eller av 

subacromiell/subdeltoid bursit, med muskuloskeletalt ultraljud som referensmetod?  

 

 Hur väl samvarierar ett positivt impingementtest med ett onormalt lågt avstånd mellan 

humerus och acromion uppmätt med muskuloskeletal ultraljudsundersökning? 

 

 Finns det någon skillnad mellan personer med impingement och utan impingement i 

skuldran vad gäller hur stor del av det acromiohumerala utrymmet som 

supraspinatussenan tillsammans med subacromiala/subdeltoida bursan tar upp? 

 

2 Metod  

2.1 Val av metod  

Studien är en reliabilitets- och validitetsstudie med upprepade tester på personer med 

skulderbesvär. Ultraljudsundersökning användes som referensmetod. 

 

2.2 Forskningspersoner 

Personer som sökte till en primärvårdsklinik under perioden 21/1- 6/3 2014, samt 

sjukgymnastkollegors patienter med skulderbesvär erbjöds att delta i studien. 

Receptionspersonalen som sköter patientbokningarna samt sjukgymnastkollegorna ställde 

frågor till patienten för att säkerställa att de passade in på följande inklusionskriterier: 

skuldersmärta var det huvudsakliga besväret till varför man sökte sig till primärvården, 

skuldersmärtan hade varat minst en vecka och personen var över 18 år. Exklusionskriterier för 

att inte delta i studien var följande: personer med reumatisk sjukdom, neurologisk sjukdom 

som påverkar armfunktionen, samt personer med cervikal ritzopati eller tidigare opererad i 

nack- eller skulderregionen.  

 

Presumtiva personer till studien som tackade ja till att delta i studien bokades till två 

undersökningstillfällen, en klinisk undersökning och en ultraljudsundersökning.  
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Information om studien gavs skriftligt, och tillfälle att ställa ytterligare frågor gavs. Att 

studien var en del i författarens magisterarbete informerades muntligen. I den skriftliga 

informationen framgick studiens syfte, vad ett deltagande i studien innebar, vilket 

försäkringsskydd som gällde, hur data hanterades och att resultatet inte redovisades på 

individnivå. I informationen framgick också att deltagandet i studien var frivilligt och att man 

som forskningsperson när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan särskild förklaring och 

att det inte skulle påverka sedvanlig fortsatt behandling (Bilaga 2). Samtycke till att delta i 

studien lämnades skriftligen.  

 

2.3 Utförande  

Efter att forskningspersonerna hade lämnat informerat samtycke till att delta i studien fick de 

först komma för klinisk undersökning och därefter till ultraljudsundersökning. 

2.3.1 Klinisk undersökning 

Forskningspersonerna blev undersökta av två bedömare under en och samma dag, för att 

undersöka interbedömarreliabiliteten av testerna Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe 

test (se Figur 1,2 och 3) (med undantag för en person där det gick sex dagar mellan 

undersökningstillfällena). Bedömarna var sjukgymnaster med specifik kompetens i 

testmetodiken (13 respektive 32 års erfarenhet). Undersökningsproceduren standardiserades i 

förväg och ett strukturerat undersökningsprotokoll följdes (Bilaga 3). Varannan person 

undersöktes först av bedömare 1 och varannan person först av bedömare 2 för att undvika 

eventuella systematiska fel. Ingen av bedömarna hade någon information om personernas 

status innan testerna utfördes och var på så sätt ”blindade”.  

 

Under samtliga tre tester satt forskningspersonen på en psoaskudde och bedömaren stod vid 

sidan av patienten. Hur testerna gick till beskrivs i Figur 1, 2 och 3. 
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 Figur 1. Neer sign: scapula stabiliserades genom ett tryck nedåt på axeln. Armen fördes 

passivt i inåtrotation och maximal flexion med rak arm.  

 

 

Figur 2. Hawkins-Kennedy test: scapula stabiliserades genom ett tryck nedåt på axeln, armen 

flekterades till 90 grader med 90 graders flekterad armbågsled och i detta läge inåtroterades 

armen maximalt.  

 

 

Figur 3. Jobe test: armen placerades i 90 graders flexion samt maximal inåtrotation i 

scapulaplanet, i detta läge fick forskningspersonen hålla emot bedömarens motstånd nedåt.  
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Om forskningspersonens igenkännbara smärta i skulderregionen eller armen framkallades 

under testet bedömdes det som positivt test, om ingen smärta framkallades bedömdes det som 

negativt test. Forskningspersonens aktuella smärta i vila skattades enligt Visuell Analog 

Skalan (VAS-skalan) innan testerna genomfördes för att få en baslinje på upplevd smärta. Att 

smärtan gick tillbaka till baslinjen kontrollerades innan nästa bedömare utförde testerna igen. 

Ifyllda testprotokoll lades ned i ett kuvert som klistrades igen och öppnades först när allt 

material samlats in. Efter att testerna utförts av båda bedömarna togs anamnes och en 

fullständig undersökning utfördes. Personer som inte uppfyllde inklusionskriterierna eller 

stämde in på någon utav exklusionskriterierna exkluderades från studien.  

 

2.3.2 Ultraljudsundersökning 

Från en till åtta dagar efter den kliniska undersökningen fick forskningspersonen komma till 

ultraljudsundersökning som utfördes av en sjukgymnast (bedömare 3) med 6 års erfarenhet av 

ultraljudsundersökning. Ultraljudsundersökningen utfördes på en BK Medical (Flex Fokus 

500, Danmark) enligt riktlinjer från European Society of Muskuloskeletal Radiology 

[http://www.essr.org/html/img/pool/shoulder.pdf] vid en standardundersökning av skuldran. 

Bedömare 3 fick ingen information om resultatet från de kliniska testerna och var därmed 

”blindad”.  

Under ultraljudsundersökningen satt forskningspersonen på en stol utan armstöd och följande 

parametrar utvärderades a) avståndet mellan humerus och acromion i neutralläge (AHD) 

(Figur 4), b) AHD i cirka 60° aktiv abduktion (Figur 5), c) tjocklek av supraspinatussenan 

(Figur 6), tjocklek av subacromiala/subdeltoida bursan (Figur 7). Dessutom gjordes en 

bedömning om någon eller några av nedanstående skador kunde diagnosticeras d) 

genomgående ruptur av supraspinatussenan (Figur 8), e) partiell ruptur av supraspinatussenan 

(Figur 9), och f) subacromiell/subdeltoid bursit (Figur 10). Bedömning för diagnosticering av 

tendinos/tendinopati i supraspinatussenan eller total ruptur av supraspinatussenan utfördes 

också. Ett standardiserat undersökningsprotokoll (Bilaga 4) fylldes i och lämnades till 

forskningsledaren. 
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Figur 4. Avståndet mellan humerus och acromion i neutralläge (AHD) (normalvärde 10,9 

mm, range 5,9-19,6 mm) (Schmidt, Schmidt, Schicke & Gromnica, 2004)). 

 

 Figur 5. AHD i ca 60° aktiv abduktion. Forskningspersonens arm fördes aktivt till det läge 

där humerus precis går under acromion, dvs ca 60° abduktion. 
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Figur 6. Tjocklek av supraspinatussenan (normalvärde 4,6 mm (Schmidt et al. 2004)). 

Forskningspersonens arm placerades posteriort, med den palmara sidan av handen på den 

superiora delen av crista iliaca, med armbågen flekterad och riktad posteriort. 

 

Figur 7. Tjocklek av subacromiala/subdeltoida bursan (normalvärde 0,5 mm (Schmidt et al, 

2004)). Forskningspersonen sitter i samma utgångsposition som vid mätning av 

supraspinatussenan. Mellan supraspinatus och deltoideus ser den normala 

subacromiala/subdeltoida bursan ut som ett tunt mörkt band. 
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Figur 8. Genomgående ruptur av supraspinatussenan sett i transversellt snitt övre bilden och 

longitudinellt snitt nedre bilden. Ett mörkt område som sträcker sig genom hela substansen av 

senan. Delvis eller total skada av senstrukturen med synbar kant av revan. (Naredo, Aguado, 

De Miguel, Uson, Mayordomo, Gijon-Banos & Martin-Mola, 2002)  
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Figur 9. Partiell ruptur av supraspinatussenan sett i longitudinellt snitt övre bilden och 

transversellt snitt nedre bilden. Mörkt område inom senan. Små mörka avbrott av de interna 

eller externa ytorna av senan, som inte sträcker sig genom hela senstrukturen. (Naredo et al. 

2002.)  

 

 

 



12 

 

 

Figur 10. Subacromiell/subdeltoid bursit sett i longitudinellt snitt övre bilden och transversellt 

snitt nedre bilden. Vätskefylld bursa större än 2 mm (Naredo et al. 2002.)  

 

 

2.4 Etiska överväganden 

Informerat samtycke till att delta i studien lämnades till forskningsledaren innan första 

undersökningstillfället. Studien medförde inte några risker för deltagaren mer än eventuellt 

tillfälligt ökad smärta som var övergående. Alla personer behandlades som vanliga patienter, 

gick inte miste om någon undersökning och behövde heller inte komma till kliniken vid något 

extra tillfälle. All data journalfördes på kliniken i enlighet med journallagen. Resultatet från 

testerna avkodades och redovisades inte på individnivå. Samtliga undersökningsprotokoll 

förvarades i ett låst utrymme som endast forskningsledaren hade tillgång till. 

 

2.5 Statistisk analys 

För statistiska beräkningar användes Statistica version 12 SP2 (StatSoft, Inc., Tulsa, 

Oklahoma, USA), samt Microsoft office excel (Microsoft Corporation, USA). Deskriptiv 

statistik användes för att beskriva forskningspersonernas demografiska data. Medelvärde och 
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standarddeviation räknades ut när materialet var normalfördelat och när materialet inte var 

normalfördelat användes median och spridning. 

 

2.5.1 Interbedömarreliabilitet 

 

För att utvärdera interbedömarreliabiliteten mellan de två bedömarna användes 

procentöverrensstämmelse och Cohen´s Kappastatistik. Kappavärdena, det vill säga den 

observerade överensstämmelsen justerad för sannolikheten att överensstämmelsen beror på 

slumpen, tolkades enligt Landis och Koch (1977) > 0,81 mycket bra, 0,61-0,80 bra, 0,41-0,60 

måttlig, 0,21-0,40 svag, 0,0-0,20 dålig. 

 

2.5.2 Diagnostisk noggrannhet 

Subacromiellt impingementsyndrom bedömdes som positivt om ≥2/3 kliniska tester var 

positiva, bedömningen från bedömare 1 användes vid uträkning av diagnostisk noggrannhet. 

Ultraljudet användes som referensstandard till de kliniska testerna. Subacromialt 

impingementsyndrom bedömdes som positivt i något av tillstånden i Figur 6-10 eller om 

tendinos/tendinopati i supraspinatussenan eller total ruptur av supraspinatussenan bedömdes 

som positiva enligt förutbestämda kriterier som satts upp för respektive tillstånd (Bilaga 5). 

Sensitivitet, specificitet, positivt prediktionsvärde (PPV), negativt prediktionsvärde (NPV), 

positiv likelihood-kvot (LHR +) och negativ likelihood-kvot (LHR-) räknades ut, definition 

och formler för dessa begrepp presenteras i Tabell 1. Ett tests diagnostiska noggrannhet är 

perfekt om både sensitivitet och specificitet är 1, då är träffsäkerheten 100 %. Om sensitivitet 

och specificitet är mindre än 0,5, det vill säga har en träffsäkerhet på <50 %, är testet inte 

bättre än slumpen och har därmed låg diagnostisk noggrannhet. Positivt och negativt 

prediktionsvärde är beroende av prevalensen av tillståndet. Ju lägre prevalens desto lägre PPV 

och desto högre blir NPV. Ju högre LHR+ desto högre är sannolikheten för att personen har 

tillståndet i fråga. Ju lägre LHR- desto mindre är sannolikheten att personen har tillståndet i 

fråga. (Vincent & Weir 2012, kap 17) 
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Tabell 1. Definition och formler för sensitivitet, specificitet, positivt prediktionsvärde (PPV), 

negativt prediktionsvärde (NPV), positiv likelihood-kvot (LHR +) och negativ likelihood-

kvot (LHR-). TP = sant positiva, FP = falskt positiva, TN = sant negativa, FN = falskt 

negativa. 

 

Begrepp Definition Formel 

Sensitivitet Den andel sant positiva svar som 

testet identifierar när tillståndet 

man är intresserad av att mäta 

verkligen finns. 

TP/(TP+FN) 

Specificitet Den andel sant negativa svar som 

testet anger som negativa när 

tillståndet man är intresserad av att 

mäta inte finns. 

TN/(FP+TN) 

Positivt prediktionsvärde 

PPV 

Sannolikheten för att en person 

med ett positivt testsvar, verkligen 

har tillståndet man är intresserad av 

att mäta. 

TP/(TP+FP) 

Negativt prediktionsvärde 

NPV 

Sannolikheten för att en person 

med ett negativt testsvar, verkligen 

inte har tillståndet man är 

intresserad av att mäta. 

TN/(TN+FN) 

Positiv likelihoodkvot 

LHR+ 

Oddset för att ett positivt test 

kommer från en person som 

verkligen har tillståndet istället för 

en person som inte har tillståndet. 

Sensitivitet/(1-specificitet) 

Negativ Likelihoodkvot 

LHR- 

Oddset för att ett negativt test 

kommer från en person som 

verkligen har tillståndet istället för 

en person som inte har tillståndet.  

(1-sensitivitet)/specificitet 
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2.5.3 AHD och klinisk undersökning 

AHD i neutralläge och 60 graders abduktion bedömdes som onormalt lågt om avståndet var 

mindre än 7 mm i neutralläge. Sambandet mellan ett onormalt lågt avstånd eller inte räknades 

ut med hjälp av en 2x2 contingency tabell.  

För att räkna ut hur stor del av AHD som supraspinatussenan tillsammans med 

den subacromiala/subdeltoida bursan tog upp, dividerades den totala tjockleken av 

supraspinatussenan och bursan med AHD och multiplicerades sedan med 100 för att ange 

värdet i procent. För att göra en jämförelse mellan den grupp (n=12) som enligt 

ultraljudsundersökningen hade impingement och den grupp (n=5) som inte hade impingement 

utfördes Mann-Whitney U test. Statistisk signifikans ansågs föreligga vid p ≤ 0,05. 

 

3. Resultat 

3.1 Forskningspersoner 

Nitton personer med skuldersmärta sökte till kliniken och tackade ja till att vara med i studien. 

En person exkluderades på grund av cervikal ritzopati. Arton personer inkluderades i studien. 

Individuella värden för samtliga personer redovisas i Tabell 2. En person uteblev från 

ultraljudsundersökningen och därmed deltog sjutton personer på ultraljudsundersökningen. 

Bland forskningspersonerna var det tolv kvinnor och fem män, varav fem hade besvär med 

vänster skuldra och tolv hade besvär med höger skuldra. Medelåldern (± SD) var 54 ±15 år, 

medellängden (± SD) 1,73 ±0,10 m och medelvikten (± SD) 75 ±15 kg. Besvärsdurationen 

varierade från 1 vecka till 4,5 år (median 2,25 månader). Vid skattning av smärta enligt VAS i 

vila var medianen 0,8 (spridning 0-5,8). Det var endast två personer som angav att deras 

fysiska aktivitetsnivå var noll (spridning 0 ggr/v-5 ggr/v). Vid mätning av AHD i neutralläge 

var medelvärdet (± SD) 10,81 ±1,9 mm och vid ca 60° abduktion var medelvärdet (± SD) 5,6 

±1,75 mm. Medelvärdet (± SD) av supraspinatussenans tjocklek var 5,64 ±0,93 mm och 

medianen för subacromiala/subdeltoida bursans tjocklek var 1,01 (spridning 0,25-4,44 mm). 
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Tabell 2. Forskningspersonernas (fp) demografiska data. Kön, ålder, besvärssida, 

besvärsduration, VAS i vila, fysisk aktivitetsnivå, AHD i neutralläge och i ca 60° abduktion, 

samt tjocklek av supraspinatussenan och subacromiala/subdeltoida bursan. 

 

FP 

 

Kön 

 

Ålder 

 

 

Besvärs-

sida 

 

Besvärs- 

duration 

 

VAS 

i vila 

 

Fys. akt. 

nivå 

 

AHD 

neutral 

(mm) 

 

AHD 

60 

abd 

(mm) 

 

Supra 

(mm) 

 

Bursa 

(mm) 

 

1 K 71 Vä 7 mån 2,5 Dagl. pro 10,3 4,82 6,41 1,57 

2 K 40 Hö 1,25 mån 0 2-4 ggr/v 12,5 6,54 5,03 0,62 

3 K 63 Hö 2 mån 0 5 ggr/v 8,2 2,24 5,66 2,60 

4 K 48 Vä 2 mån 5,8 3 ggr/v 9,3 5,83 4,45 0,86 

5 K 39 Hö 6 mån 1,1 3-4 ggr/v 11,1 5,87 5,32 0,33 

6 M 66 Vä 1 mån 0 2-3 ggr/v 10,2 4,68 6,31 0,49 

7 M 52 Hö 2,5 mån 0 Dagl. pro 12,6 7,72 5,47 0,39 

8 M 74 Hö 1,25 mån 2,3 2 ggr/v 11,2 6,39 7,73 4,44 

9 M 65 Hö  1 mån 3,1 5 ggr/v 10,1 5,97 5,25 1,90 

10 K 43 Vä 1,25 mån 0 0 10,2 7,94 4,69 0,86 

11 K 44 Hö 54 mån 0,2 2 ggr/v 9,2 4,47 4,22 0,25 

12 K 58 Hö 12 mån 3,5 3 ggr/v 11,0 3,93 6,93 2,22 

13 M 77 Hö 7 mån 0,5 Dagl. pro 7,7 6,30 5,83 0,47 

14 K 28 Hö 2,5 mån 0 4-5 ggr/v 11,2 6,52 6,52 1,64 

15 K 67 Vä 12 mån 0 4 ggr/v 10,0 2,99 4,76 1,72 

16 K 36 Hö 0,25 mån 1 3-4 ggr/v 14,2 4,15 5,78 1,01 

17 M 59 Hö 1 mån 2,4 2 ggr/v - - - - 

18 K 40 Hö 12 mån 1,5 0 14,8 8,79 5,47 1,17 

 

3.2 Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten mellan de två bedömarna för de tre kliniska testerna varierade från 

måttlig överensstämmelse för Neer sign till bra överensstämmelse för Hawkins-Kennedy test 

och Jobe test. Kappavärdena och procentöverrensstämmelse för de kliniska testerna 

presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Procentöverensstämmelse och kappavärde för Neer sign, Hawkins-Kennedy test och 

Jobe test.  

 

Kliniskt test 

 

Procentöverensstämmelse 

 

Kappavärde 

Tolkning enl 

Landis och Koch 

(1977) 

Neer sign 72 % 0,47 Måttlig 

Hawkins-Kennedy test 83 % 0,61 Bra 

Jobe test 83 % 0,67 Bra 

 

Kappavärdet blir lägre än procentöverensstämmelsen på grund av att hänsyn tas till slumpen 

vid uträkning av kappavärdet, men inte vid uträkning av procentöverensstämmelse. 
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3.3  Sensitivitet och specificitet 

Sensitivitet och specificitet räknades ut för de enskilda testen Neer sign, Hawkins-Kennedy 

test och Jobe test samt för de tre testerna som ett testbatteri. Ultraljud användes som 

referensmetod. För att bedömas som impingement med de kliniska testerna skulle ≥ 2/3 test 

vara positiva. För att bedömas som impingement enligt ultraljudet skulle något av tillstånden i 

Figur 6-10 eller tendinos/tendinopati i supraspinatussenan eller total ruptur av 

supraspinatussenan bedömas som positiva enligt förutbestämda kriterier som satts upp för 

respektive tillstånd (Bilaga 5).  

Sensitiviteten för testerna som ett testbatteri var hög (spridning 0,50 - 0,92), och 

specificiteten låg (0,40) för att upptäcka subacromiellt impingementsyndrom orsakat av 

skador på supraspinatussenan eller subacromiell/subdeltoid bursit. För de enskilda testen var 

sensitiviteten högre och specificiteten lägre för Neer sign och Hawkins-Kennedy test medan 

Jobe test hade både hög sensitivitet och specificitet (Tabell 4). Resultatet varierade mellan de 

två bedömarna för sensitivitet (spridning 0,50 - 0,92), men var lika mellan bedömarna för 

specificiteten (0,40). För de enskilda testen varierade sensitiviteten för Neer Sign (spridning 

0,42 - 0,75), och för Jobe test (spridning 0,58 - 0,83). Sensitiviteten för Hawkins-Kennedy test 

var 0,67. Specificiteten var låg för Neer Sign (0,40) och Hawkins-Kennedy test (spridning 

0,20 - 0,40), men hög för Jobe test (0,80).  

 

Tabell 4. Sensitivitet, specificitet, positivt prediktionsvärde (PPV), negativt prediktionsvärde 

(NPV), positiv ”likelihood”-kvot (LHR+) och negativ ”likelihood”-kvot (LHR-) för Neer 

sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe test som enskilda test och bedömda som ett testbatteri 

för bedömare 1.  

 2/3 positiva 

Impingementtest 

Neer sign Hawkins- 

Kennedy test 

Jobe test 

Sensitivitet 0,92 0,75 0,67 0,83 

Specificitet 0,40 0,40 0,40 0,80 

PPV 0,79 0,75 0,73 0,91 

NPV 0,67 0,40 0,33 0,67 

LHR+ 1,53 1,25 1,11 4,17 

LHR- 0,20 0,63 0,83 0,20 
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3.4 AHD och impingement 

Det acromiohumerala avståndet mättes med ultraljud och bedömdes som onormalt lågt om 

avståndet var < 7 mm. Impingement bedömdes föreligga om ≥ 2/3 test var positiva.  

Ingen av forskningspersonerna hade ett avstånd mellan acromion och humerus 

som var onormalt lågt i neutralläge, det vill säga < 7 mm, och det fanns därför ingen 

samvarians mellan ett onormalt lågt AHD och impingement i skuldran. Medelvärdet (± SD) 

för AHD i neutralläge var 10,8 ±1,9 mm (spridning 7,7-14,8 mm). Medelvärdet (± SD) för 

AHD, mätt när caput humeri precis går under acromion, det vill säga vid ca 60° abduktion, 

var 5,6 ±1,7 mm (spridning 2,2-8,8 mm).   

Tolv av försökspersonerna bedömdes ha impingement enligt 

ultraljudsundersökningen och fem av försökspersonerna bedömdes inte ha impingement. Det 

var en statistisk skillnad (p=0,02) mellan de personer med impingement och de personer som 

inte hade impingement av hur stor del av AHD som supraspinatussenan och den 

subacromiella/subdeltoida bursan tog upp (se Figur 11). Medelvärde, min-max och 

standarddeviation för AHD i neutralläge, tjocklek av supraspinatussenan och den 

subacromiala/subdeltoida bursan samt hur stor andel av det acromiohumerala avståndet i 

neutralläge som supraspinatussenan och bursan tog upp presenteras i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Medelvärde, min-max och standarddeviation (SD) för AHD i neutralläge, tjocklek 

av supraspinatussenan och subacromiella/subdeltoida bursan tillsammans, hur stor del av 

AHD som tjockleken av supraspinatussenan och subacromiella/subdeltoida bursan tar upp 

uttryckt i procent för samtliga forskningspersoner (n=17), gruppen med impingement (n=12) 

och gruppen utan impingement (n=5). 

 

Variabel 

 

N 

 

Medelvärde 

 

Min 

 

Max 

 

SD 

AHD neutral (mm) 17 10,81 7,68  14,80  1,90 

Supra+bursa (mm) 17 6,96  4,47  12,17 1,81  

% Sup+burs/ AHD (%) 17 66  45 109 20  

Pos imp 

AHD neutral (mm) 

12 10,49  7,68  14,80  1,76  

Neg imp 

AHD neutral (mm) 

5 11,56  9,21  14,20  2,21  

Pos imp 

% sup+burs/ 

AHD (%) 

12 73  45 109  19  

Neg imp 

% sup+burs/ AHD (%) 

5 49  45  57  5 
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Figur 11. Illustrerar hur många procent av AHD som supraspinatussenan tillsammans med 

subacromiala/subdeltoida bursan tar upp för gruppen med impingement (n=12) (till vä i 

figuren) och för gruppen utan impingement (n=5) (till höger). Lilla fyrkanten i boxen 

representerar medianen. Övre strecket representerar max-värdet och nedre sträcket min-

värdet.   

 

4. Diskussion 

Interbedömarreliabiliteten i föreliggande studie för impingementtesterna Neer sign, Hawkins-

Kennedy test och Jobe test mellan två olika bedömare var måttlig för Neer sign och bra för 

Hawkins-Kennedy test och Jobe test. Sensitiviteten för testerna tillsammans i ett testbatteri 

var hög och specificiteten låg. Det var endast Jobe test som hade både hög sensitivitet och hög 

specificitet. Neer sign och Hawkins-Kennedy test hade låg specificitet men högre sensitivitet. 

Det fanns ingen samvarians mellan ett onormalt lågt AHD och positivt impingementtest. 

Däremot var det en signifikant skillnad av hur stor del av AHD som supraspinatussenan 

tillsammans med den subacromiala/subdeltoida bursan tog upp mellan de personer som hade 

impingement jämfört med de personer som inte hade impingement i skuldran. 
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4.1.1 Interbedömarreliabilitet 

Det kan vara många faktorer som påverkar resultatet av interbedömarreliabiliteten och risken 

för systematiska fel är stor. I tidigare studier varierade resultaten kraftigt vad gäller 

interbedömarreliabilitet för testerna. Johansson et al. (2009) hade mycket bra till perfekt 

överensstämmelse för testerna medan Michener et al. (2009) hade lite sämre resultat med svag 

till måttlig överensstämmelse. I båda studierna hade undersökningsproceduren standardiserats 

i förväg men materialet skiljde sig; forskningspersoner i Johanssons et al. (2009) studie hade 

en lägre medelålder (32 år, spridning 18-50 år), med en besvärsduration på i snitt 7,5 veckor 

jämfört med forskningspersonerna i Michener et al. (2009) studie, med en medelålder på 40,6 

år (spridning 18-83 år) och besvärsdurationen varierade mellan 2-230 månader (medelvärde 

33,8 månader). I föreliggande studie var medelåldern på försökspersonerna 54 år (spridning 

28-77 år) och besvärsdurationen varierade mellan 1 vecka-4,5 år (median 2,25 månad). Att 

forskningspersonerna var yngre och hade haft besvär en kortare period och att gruppen var 

mer homogen i Johanssons studie skulle kunna vara en orsak till att tolkningen av testen 

överensstämde bättre med diagnosen. Att undersöka personer som haft långvarig smärta i 

skuldran kan innebära att det kan vara svårare att tolka testet då personen kanske vant sig vid 

smärtan eller att sensitisering av smärtan skett. Både Michener et al. (2009), Johansson et al. 

(2009) och i föreliggande studie medverkade forskningspersoner som sökt för besvär i 

skulderregionen. Detta begränsar antalet negativa svar, men i kliniken används dessa tester 

just när involvering av strukturerna i det subacromiala utrymmet misstänks.  

I föreliggande studie hade undersökningsproceduren standardiserats i förväg, 

men generellt bedömde bedömare 1 positivt test oftare än bedömare 2. Orsaken till detta kan 

vara att bedömare 1 bedömde positivt när personen kände en svag igenkännbar smärta i 

skuldran medan bedömare 2 bedömde detta som negativt. Testen bedömdes på en två-gradig 

skala och angavs antingen som positivt eller negativt resultat. Att ha flera steg i bedömningen 

kanske skulle kunnat ha underlättat bedömningen t ex svagt positivt, medel positivt och 

mycket positivt svar. Samtidigt är det hur testen genomförs och används i kliniken som är 

intressant att utvärdera.  

Tiden mellan de olika bedömarnas undersökning var kort ibland bara några 

minuter, detta skulle kunna vara en potentiell svaghet då smärtan i skuldran kan vara uppretad 

efter första bedömarens undersökning och därmed lättare kunnat ge ett positivt svar vid andra 

undersökningen. Det fanns ingen systematisk skillnad som tydde på att bedömare 2 oftare fick 
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ett positivt svar. För att undvika detta kontrollerades att smärtan gått ned till baslinjen innan 

andra undersökningstillfället genomfördes och ordningen på vilken bedömare som började 

randomiserades. Johansson et al. (2009) hade 1 timme mellan undersökningarna medan det 

inte framgick något om tiden mellan testerna i studien av Michener et al. (2009).  

Att genomföra fler pilottester innan studiens start skulle kunna ha hjälpt till att 

få bättre överensstämmelse mellan bedömarna. En förklaring till det goda resultatet i studien 

av Johanson et al. (2009) kan vara att de varit väldigt noggranna och överens hur 

bedömningen skulle graderas. Till exempel genomfördes en pilotstudie med fem 

forskningspersoner innan studiens start och varje test utfördes två gånger för att säkerställa 

testsvaret.  

En svaghet i föreliggande studie är att endast två bedömare var med. Men i de 

flesta tidigare studier inom detta område har enbart två bedömare inkluderats (Johansson et al. 

2009; Michener et al. 2009; Vind, Bie Bogh, Larsen, Kromann Knudsen, Sogaard, Juul-

Kristensen, 2011). En annan svaghet kan vara att forskningspersonen vid andra bedömningen 

kunde komma ihåg svaret från första undersökningen och på så sätt vilja vara ”hjälpsamma”. 

Om testet är positivt syns detta oftast på personens kroppsspråk och forskningspersonen 

informerades också om att inte avslöja något från tidigare undersökning. Vid Jobe test 

bedömdes testet som positivt om smärta reproducerades under testet och inte ”svaghet”, vilket 

skiljer sig från orginaltestet där svaghet utvärderas. Författaren i föreliggande studie anser att 

styrka i skulderleden kan vara svår att utvärdera om personen har smärta och beslutade att 

använda samma tolkning som använts i Johansson et al. (2009) studie. Michener et al. (2009) 

tolkade Jobe test som positivt vid svaghet. Att kappavärdet var måttligt till bra för 

impingementtesterna innebär att testerna kan vara användbara inom kliniken. Dock behöver 

kanske fler än de tester som utvärderats i föreliggande studie användas vid diagnosticering av 

subacromial smärta då variationer mellan bedömare förekommer.   

 

4.1.2 Diagnostisk noggrannhet 

I tidigare studier har artroskopi och magnetröntgen varit de vanligaste referensmetoderna. 

Antalet studier där ultraljud använts som referensmetod är få. (Hanchard et al. 2013) Fördelen 

med ultraljudsundersökning är att den finns lättillgänglig inom primärvården. Nackdelen är att 

det är en lång inlärningsperiod för ultraljudsdiagnostik. Detta kan medföra att tolkningen 

skiljer sig beroende på vem som utför ultraljudsundersökningen. Studier har dock visat att 
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interbedömarreliabiliteten är relativt hög och sensitiviteten och specificiteten likaså mellan 

bedömare (Ottenheijm et al 2010; Middleton, Teefey & Yamaguchi 2004).  

Vid en ultraljudsundersökning kan inte allt i skuldran ses, till exempel kan inte 

en instabilitetsskada i skuldran diagnostiseras med ultraljud. Därför valdes att i föreliggande 

studie utvärdera parametrar som går att se med ultraljud som supraspinatussenan och 

subacromiala/subdeltoida bursan. Impingement i skuldran kan ha många olika orsaker och det 

är inte alltid som en strukturell förändring är orsak till smärtan. I föreliggande studie 

inkluderades personer som sökte för skuldersmärta men orsaken till smärtan varierade. 

Flertalet personer hade strukturella förändringar i skuldran. Ultraljudet mäter ju inte smärtan 

och kan kanske därför inte helt och hållet användas som ”gold standard”. Å andra sidan så 

kan inte smärta mätas i varken artroskopi eller magnetröntgenundersökning och smärtan är 

alltid en subjektiv upplevelse vars definition enligt IASP lyder: ”en obehaglig sensorisk och 

emotionell upplevelse associerad med aktuell eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i 

termer av sådan skada”. (Merskey, 1994, s 74) 

Kelly et al (2010) använde ultraljud som referensmetod och utvärderade 

diagnostisk noggrannhet av flertalet skuldertester bland annat Neer sign, Hawkins-Kennedy 

test och Jobe test. De inkluderade även full can (Jobe test men med axeln utåtroterad) och 

isometriska tester för rotatorcuffen. Tillstånd som diagnosticerades med ultraljudet var partiell 

senskada, genomgående senskada i supraspinatus eller infraspinatus och 

subacromial/subdeltoid bursit. Slutsatsen av resultatet var att de kliniska testerna inte var 

tillräckligt noggranna för att diagnosticera olika stadier av subacromialt impingement. 

Sensitiviteten var generellt högre och specificiteten lägre för Hawkins-Kennedy test, Neer 

sign och Jobe test. Detta är i linje med tidigare studien av Naredo et al. (2002) och med 

föreliggande studie, med undantag för Jobe test som i föreliggande studie hade både hög 

sensitivitet och specificitet. Dock är det svårt att jämföra dessa studier eftersom de inte är 

utförda på exakt samma sätt. Både Naredo et al. (2002) och Kelly et al. (2010) har räknat ut 

sensitivitet och specificitet för de enskilda testen för olika diagnoser i skuldran som kan vara 

orsak till subacromialt impingement. I föreliggande studie har sensitivitet och specificitet 

räknats ut för de enskilda testen men också som ett testbatteri. Valet av vilka tester som 

inkluderades i studien kan också diskuteras. Jobe test som avser testa supraspinatussenan hade 

både hög sensitivitet och hög specificitet. Neer sign och Hawkins-Kennedy test hade lägre 

sensitivitet som enskilda test än testerna hade tillsammans i ett testbatteri. Specificiteten för 

dessa tester var lika låg både som enskilda test som i ett testbatteri. Att Jobe test hade bättre 
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diagnostisk noggrannhet än de andra testerna kanske kan bero på att testet avser utvärdera 

supraspinatussenan och de flesta personer som diagnosticerades med impingement vid 

ultraljudsundersökningen hade just förändringar i supraspinatussenan. Kanske skulle flera 

tester som avser utvärdera rotatorcuffen (till exempel isometrisk utåtrotation) inkluderats i 

studien för att få bättre diagnostisk noggrannhet. En diagnos ställs oftast inte på ett enskilt test 

utan brukar vara en sammanvägning av anamnes, klinisk undersökning och kompletteras med 

ultraljud eller magnetröntgen. Att hitta en metod som kan fungera som ett absolut facit till den 

kliniska undersökningen är därför svårt.  

Att specificiteten var låg skulle delvis kunna förklaras av att forskningspersonerna sökte för 

skuldersmärta och de flesta hade positiva svar och få negativa svar. Det skulle varit önskvärt 

att ha fler forskningspersoner eller en kontrollgrupp med friska personer i studien.  

Tiden mellan klinisk undersökning och ultraljudsundersökningen var mellan en 

till åtta dagar. Detta på grund av att det inte var praktiskt möjligt att få till undersökningarna 

under samma dag. Ju längre tid mellan undersökningarna desto större risk är att en förändring 

av tillståndet kan ha skett. Kelly et al. (2010) utförde klinisk undersökning och ultraljud under 

samma dag. I andra studier som utvärderat diagnostisk noggrannhet, framför allt när 

artroskopi har använts som referensmetod, har tiden mellan undersökningarna kunnat vara 

upp till flera månader (Michener et al. 2009) och i jämförelse med detta är åtta dagar väldigt 

kort tid.  

Vid uträkning av sensitivitet och specificitet användes resultatet av bedömare 1 

undersökning eftersom detta bestämts i förväg. Eftersom reliabiliteten inte bedömdes som 

”mycket bra” varierade även resultatet mellan bedömarna vad gäller sensitivitet och 

specificitet. Detta visar på att reliabilitet och validitet hänger samman och att ju bättre 

reliabiliteten är desto bättre är förutsättningarna för en bättre validitet (Hassmén & Hassmén, 

2008). Om sensitiviteten inte hade varierat mellan bedömarna hade resultatet haft bättre 

styrka. I och med att specificiteten var så låg och sensitiviteten varierade mellan bedömarna 

för testerna i föreliggande studie kan tolkningen av resultatet bli att testerna har bristfällig 

diagnostisk noggrannhet för att diagnosticera impingement i skuldran orsakat av skador i 

supraspinatussenan eller av subacromial/subdeltoid bursit. Det enda testet som hade både hög 

sensitivitet och specificitet var Jobe test som verkar kunna ha en god diagnostisk noggrannhet 

där testet både är känsligt och specifikt. Att hitta test som har både hög sensitivitet och 

specificitet kan vara svårt. Att testerna hade hög sensitivitet innebär att testet reagerar för alla 

som har tillståndet. Att specificiteten var låg innebär att testet inte bara reagerar för de som 
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har tillståndet utan även de som inte har tillståndet kan få ett positivt svar. Detta kan leda till 

att några som inte har tillståndet behandlas i onödan. Men det kanske inte gör så mycket då 

det inte medför några större risker.     

 

4.1.3 Acromiohumerala avståndet 

I föreliggande studie valdes 7 mm som cut-off för att bedöma AHD som onormalt lågt. Ingen 

av försökspersonerna hade ett AHD ≤ 7 mm och ingen samvarians kunde räknas ut.  

Ett avstånd på ≤ 7 mm har används i tidigare studier som cut-off för ett onormalt lågt avstånd. 

Saupe et al. (2006) visade att hos personer med ett AHD ≤ 7 mm hade 90 % av personerna en 

genomgående ruptur av supraspinatussenan. Hardy et al. (1986) mätte AHD på personer med 

impingement i skuldran och endast 21 % av personerna hade ett AHD på ≤ 7 mm. Personer 

med förändringar i supraspinatussenan exkluderades från den studien. I föreliggande studie 

var personer med skuldersmärta med och flertalet hade förändringar i supraspinatusssenan. 

Kanske skulle en annan cut-off för onormalt lågt AHD ha används för att kunna fånga in om 

någon samvarians kunde ses. Normalvärde för AHD mätt hos friska personer med ultraljud 

har utvärderats av Schmidt et al. (2004) och medelvärdet var 10,9 ±4,2 mm, (spridning 5,9-

19,6 mm). Michener et al. (2013) mätte AHD på personer med impingement och på en 

kontrollgrupp utan impingement i skuldran och ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

kunde påvisas. Däremot kunde man se en signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 

supraspinatussenans tjocklek och att supraspinatussenan tog upp större del av AHD i gruppen 

med impingement jämfört med kontrollgruppen. Detta är i linje med föreliggande studie där 

det också var en signifikant skillnad av hur stor del av AHD som supraspinatussenan 

tillsammans med subacromiala/subdeltoida bursan tog upp mellan gruppen med och utan 

impingement i skuldran. I föreliggande studie hade de flesta personer impingement i skuldran 

eftersom urvalet var personer som sökte för skulderbesvär och antalet personer utan 

impingement var få (n=5) vilket är en svaghet. Frost, Andersen och Lundorf (1999) visade att 

förändringar i supraspinatussenan är relaterat till ålder snarare än till impingement. 

Föreliggande studie undersökte inte andra skuldran och ingen kontrollgrupp användes vilket 

är en svaghet. Fler försökspersoner, att undersöka även andra sidan och en kontrollgrupp 

skulle varit önskvärt och gett studien bättre styrka. 
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5. Konklusion 

Interbedömarreliabiliteten för de kliniska testerna Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe 

test hade måttlig till bra överensstämmelse. Testerna hade som ett testbatteri hög sensitivitet 

men låg specificitet. Det test som hade bäst diagnostisk noggrannhet för att diagnostisera 

subacromiell smärta orsakad av skador i supraspinatussenan eller av subacromial/subdeltoid 

bursit var Jobe test med både hög sensitivitet och specificitet. De tre impingementtesterna 

verkar kunna diagnostisera en impingementpatient med positiva tester. Testerna skulle kunna 

vara användbara för att upptäcka impingement i skuldran om specificiteten förbättras. Fler 

studier som utvärderar diagnostisk noggrannhet inom primärvården där kontrollgrupp och 

flera forskningspersoner inkluderas behövs för att kunna uttala sig om testernas diagnostiska 

noggrannhet. 

 

6. Käll- och litteraturförteckning 

Azzoni, R., Cabitza, P., & Parrini, M. (2004). Sonographic evaluation of subacromial space. 

Ultrasonics, 42, ss. 683-687. 

Beggs, I. (2011). Seminars in ultrasound CT and MRI. Shoulder Ultrasound, 32, ss. 101-113. 

Beggs, I., Bianchi, S., Bueno, A., Cohen, M., Court-Payen, M., Grainger, A., Kainberger, F., 

Klauser, A., Martinoli, C., McNally, E., O’Connor, P. J., Peetrons, P., Reijnierse, M., 

Remplik, P., & Silvestri, E. Musculoskeletal ultrasound technical guidelines. 1 Shoulder. 

European Society of Musculoskeletal Radiology. 

http://www.essr.org/html/img/pool/shoulder.pdf [2014-04-05] 

Calis, M., Akgun, K., Birtane, M., Karacan, I., Calis, H., & Tuzun, F. (2000). Diagnostic 

values of clinical diagnostic tests in subacromial impingement syndrome. Annals of the 

Reumatic Diseases, The Eular Journal, 59, ss. 44-47. 

Cools, A. M., Cambier, D., & Witvrouw, E. E. (2008). Screening the athlete´s shoulder for 

impingement symptoms: a clinical reasoning algorithm for early detection of shoulder 

pathology. British Journal of Sports Medicine, 42, ss. 628-635. 



26 

 

Desmeules, F., Riederer, B., Côté, C. H., & Frémont, P. (2004). Acromio-Humeral Distance 

variation measured by ultrasonography and its association with the outcome of rehabilitation 

for shoulder impingement syndrome. Clinical Journal of Sports Medicine, 14, ss. 197-205. 

Fotiaduo, A. N., Vlychou, M., Papadopoulos, P., Karataglis, D. S., Palladas, P., & Fezoulidis 

I. V. (2008). Ultrasonography of symtomatic rotator cuff tears compared with MR imaging 

and surgery. European Journal of Radiology, 68, ss. 174-179. 

Frost, P., Andersen J. H., & Lundorf, E. (1999). Is supraspinatus pathology as defined by 

magnetic resonance imaging associated with clinical sign of shoulder impingement? Journal 

of Shoulder and Elbow Surgery, 8(6), ss. 565-568. 

Hanchard, N. C. A., Lenza, M., Handoll, H. T. G., & Takwoingi, Y. (2013). Physical tests for 

shoulder impingements and local lesions of bursa, tendon or labrum that may accompany 

impingement, Review. The Cochrane Library, 4, ss. 1-305. 

Hardy, D. C., Vogler III, J. B., & White, R. H. (1986). The shoulder impingement syndrome: 

Prevalence of radiographic findings and correlation with response to therapy. American 

Journal of Roentgenology, 147, ss. 557-561. 

Hassmén, N., & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 

Hawkins, R. J., & Kennedy, J. C. (1980). Impingement syndrome in athletes. The American 

Journal of Sports Medicine, 8(2), ss. 151-158. 

Hegedus, E. J., Goode, A. P., & Cook, C. E. (2012). Which physical examination tests 

provide clinicans with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic 

review with meta-analysis of individual tests. British Journal of Sports Medicine, 46, ss. 964-

978. 

Jobe, F. W., Jobe C. M. (1983). Athletic Shoulder Injuries. Clinical Orthopaedics and Related 

Research, 173, ss. 117-124. 

Johansson, K., & Ivarson, S. (2009). Intra- and inter examiner reliability of four manual 

shoulder maneuvers used to identify subacromial pain. Manual Therapy, 14, ss. 231-239. 



27 

 

Kelly, S. M., & Brittle, N. (2010). The value of physical tests for subacromial impingement 

syndrome: a study of diagnostic accuracy. Clinical Rehabilitation, 24, ss. 149-158. 

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical 

data. Biometrics, 33, ss. 159-174. 

May, S., Chance-Larsen, K., Littlewood, C., Lomas, D., & Saad, M. (2010). Reliability of 

physical examination tests used in the assessment of patients with shoulder problems: a 

systematic review. Physiotherapy, 96, ss. 179-190. 

 

Merskey, H. (1994). Logic, truth and language in concepts of pain. Quality of Life Research, 

3(1), ss. 69-76. 

Michener, L. A., Walsworth, M. K., Doukas, W. C., & Murphy, K. P. (2009). Reliability and 

diagnostic accuracy of 5 physical examination tests and combination of tests for subacromial 

impingement. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90, ss. 1898-1903. 

 

Michener, L. A., Subasi Yesilyaprak, S. S., Seitz, A. L., Timmons, M. K., & Walsworth, M. 

K. (2013). Supraspinatus tendon and subacromial space parameters measured on 

ultrasonographic imaging in subacromial impingement syndrome. Knee Surgery, Sports 

Traumatology, Arthroscopy, doi10.1007/s00167-013-2542-8. 

Naredo, E., Aguado, P., De Miguel, E., Uson, J., Mayordomo, L., Gijon-Banos, J., & Martin-

Mola, E. (2002). Painful shoulder: comparison of physical examination and ultrasonographic 

findings. Annals of the Reumatic Diseases, The Eular Journal, 61, ss. 132-136. 

Neer, C. S. (1983). Impingement lesions. Clinical Orthopaedics and Related Research, 173, 

ss. 70-77. 

Ottenheijm, R. P., Jansen, M. J., Staal, J. B., van den Bruel, A., Weijers, R. E., de Bie, R. A., 

& Dinant, G-J. (2010). Accuracy of diagnostic ultrasound in patients with suspected 

subacromial disorders: a systematic review and meta-analysis. Archives of Physical Medicine 

and Rehabilitation, 91, ss. 1616-1625. 



28 

 

Pinzon, E. G., & Moore, R. E. (2009). Musculoskeletal ultrasound. A brief overview of 

diagnostic and therapeutic applications in musculoskeletal medicine. Practical Pain 

Management, ss. 34-43. 

Saupe, N., Pfirrmann, C. W. A., Schmid, M. R., Jost, B., Werner, C. M. L., & Zanetti, M. 

(2006). Association between rotator cuff abnormalities and reduced acromiohumeral distance. 

American Journal of Roentgenology, 187, ss. 376-382. 

Schmidt, W. A., Schmidt, H., Schicke, B., & Gromnica-Ihle, E. (2004). Standard reference 

values for musculoskeletal ultrasonography. Annals of the Reumatic Diseases, The Eular 

Journal, 63, ss. 988-994. 

Tekavec, E., Jöud, A., Rittner, R., Mikoczy, Z., Nordander, C., Petersson I. F., & Englund, M. 

(2012). Population-based consultation patterns in patients with shoulder pain diagnoses. BMC 

Musculoskeletal Disorders, 13(238), ss. 1-8.  

 

Umer, M., Qadir, I., & Azam, M. (2012). Orthopedic Reviews, 4(2) ss. 79-82. 

 

Vincent, W. J., & Weir, J. P. (2012). Statistics in Kinesiology. 4. ed. Champaign, Ill.: Human 

Kinetics. 

 

Vind, M., Bie Bogh, S., Larsen, C. M., Kromann Knudsen, H., Sorgaard, K., & Juul-

Kristensen, B. (2011). Inter-examiner reproducibility of clinical tests and criteria used to 

identify subacromial impingement syndrome. BMJ open accessible medical research, 

1:e000042. Doi:10.1136/bmjopen-2010-000042 

 

 

 

 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/23190941
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/23190941


 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Studiens syfte var att a) undersöka interbedömarreliabiliteten av testerna Neer sign, Hawkins-

Kennedy test och Jobe test, samt b) undersöka sambandet mellan resultatet vid Neer sign, 

Hawkins-Kennedy test och Jobe test med resultatet vid muskuloskeletal 

ultraljudsundersökning hos patienter med subacromial smärta. 

Studiens frågeställningar var: 

 Hur är interbedömarreliabiliteten för Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe test? 

 

 Vilken specificitet och sensitivitet har Neer sign, Hawkins-Kennedy test och Jobe test 

som enskilda test respektive tillsammans i ett testbatteri för att diagnosticera 

subacromiell smärta orsakad av skador i supraspinatussenan eller av 

subacromiell/subdeltoid bursit, med muskuloskeletalt ultraljud som referensmetod?  

 

 Hur väl samvarierar ett positivt impingementtest med ett onormalt lågt avstånd mellan 

humerus och acromion uppmätt med muskuloskeletal ultraljudsundersökning? 

 

 Finns det någon skillnad mellan personer med impingement och utan impingement i 

skuldran vad gäller hur stor del av det acromiohumerala utrymmet som 

supraspinatussenan tillsammans med subacromiala/subdeltoida bursan tar upp? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Subacromial pain 

Subacromial impingement syndrome 

Supraspinatus tendon 

Rotatorcuff 

Clinical test 

Reliability 

Neer sign 

Hawkins-Kennedy test 

Jobe test 

Diagnostic accuracy 

Sensitivity 

Specificity 

Acromiohumeral distance 

Subacromial space 

Ultrasound 



 

 
 

 

Var har du sökt? 
Jag har i huvudsak sökt i pubmed via Karolinska institutets bibliotek eftersom jag har 

inloggning där sedan tidigare kurs. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: subacromial pain and clinical test and reliability 

Pubmed: subacromial impingement syndrome and clinical test  

Pubmed: subacromial pain and sensitivity and specificity 

Pubmed: suprasspinatustendon and subacromial space  

Pubmed: subacromial pain and examination and diagnostic accuracy and ultrasound 

Pubmed: subacromial pain and diagnostic accuracy 

Pubmed: acromiohumeral distance  

 

Kommentarer 
Jag har hittat den mesta litteraturen genom sökning i pubmed. Jag har även hittat relevanta 

artiklar genom att titta i referenslistor och genom att klicka mig vidare på related articles. 

Jag har inte sökt via GIH då jag har haft en inloggning på KI sedan tidigare kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Forskningspersonsinformation 

Inklämningssyndrom i skuldran är vanligt förekommande. Att snabbt kunna diagnosticera 

patienter med inklämningssyndrom är viktigt för att kunna välja rätt behandlingsmetod. I 

kliniken används flertalet tester för att diagnosticera patienter med skulderbesvär. Att 

bedömningen av testerna sker på likvärdigt sätt mellan olika bedömare är viktigt. Vad som 

orsakar smärtan vid inklämningssyndrom i skuldran kan variera. Ett sätt att ta reda på orsaken 

till smärtan är att göra en ultraljudsundersökning av skuldran som ett komplement till den 

kliniska undersökningen.  

Syftet med denna studie är att undersöka tillförlitligheten i tre kliniska tester för 

inklämningssyndrom i skuldran mellan olika bedömare. Samt att undersöka om det finns 

något samband mellan ett positivt test och ett patologiskt fynd vid ultraljudsundersökning av 

skuldran. 

Eftersom du sökt till Stockholm Norr sjukgymnastik för skulderbesvär och passar in i studien 

blir du nu tillfrågad om du vill delta i studien. 

Studien går till på följande sätt: 

Du kommer till kliniken och får först träffa en sjukgymnast som kommer utföra tre tester som 

vanligtvis används för att diagnosticera inklämningssyndrom i skuldran på dig. Testerna 

kommer antingen att reproducera din smärta eller inte. Efter detta kommer du få vänta en liten 

stund och sedan får du träffa ytterligare en sjukgymnast som gör om samma tester som 

tidigare. Det är viktigt att du inte avslöjar något om hur testerna bedömdes tidigare. Total 

tidsåtgång för besöket kommer vara ca 30 min. Om detta är ditt första besök för skuldran 

kommer du även få en fullständig undersökning efter testerna. Innan du lämnar kliniken 

kommer du få en tid för ultraljudsundersökning av skuldran inom en vecka efter första 

besöket. Tidsåtgång för ultraljudsundersökningen är ca 30 min. 

Det finns inga risker med varken skuldertesterna eller ultraljudsundersökningen av skuldran. 

Det ända som kan hända är att du tillfälligt får ökad smärta men detta är övergående. 

Fördel för dig som forskningsperson är att du får en ordentlig undersökning av skuldran där 

du kommer få reda på vilken struktur som kan vara orsak till dina besvär. Detta kommer 

underlätta för vidare behandling av skuldran. 

All hantering av data journalförs på kliniken och hanteras enligt journallagen. Dina resultat i 

studien kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. I studiens resultat 

kommer inga personuppgifter att anges. Som försäkringsskydd gäller patientförsäkningen. 



 

Du har möjlighet att under ett uppföljande besök få ta del av dina individuella svar och 

studiens resultat. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst utan särskild förklaring 

avbryta ditt deltagande. Det kommer inte påverka sedvanlig behandling. Om du vill avbryta 

ditt deltagande i studien var vänlig att kontakta ansvarig för studien. 

 

Ansvarig för studien är: Lena Ljungquist, Leg Sjukgymnast 

Stockholm Norr Sjukgymnastik, Sågvägen 2, 184 40 Åkersberga. Tel: 08-544 105 96 

lena.ljungquist@stockholmnorr.se 

Handledare: Anna Bjerkefors, anna.bjerkefors@gih.se 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samtyckesformulär 

Jag har fått information om den aktuella studien och tillfälle att ställa frågor, fått dem 

besvarade och samtycker till deltagande i studien och behandling av personuppgifter. 
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Datum 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Underskrift 
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Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

Testprotokoll kliniska tester Forskningsperson: 

Bedömare:  

Test Positivt negativt VAS före 

testen 

VAS efter 

testen 

Kommentar 

Neer sign   
 

  

Hawkins- 

Kennedy 

test 

     

Jobe´s test 

empty can 

     

Total      

Utförande av testerna: 

Neer sign: fp sitter ned tp står vid sidan av fp, stabiliserar scapula genom att trycka ned fp:s 

axel. Inåtroterar rak arm och flekterar maximalt. Pos om smärtan smärta framkallas under 

testet. 

Hawkins-Kennedy test: fp sitter och tp står vid sidan av fp, stabiliserar scapula genom 

att trycka ned fp:s axel, flektera armen till 90 med böjd armbågsled (90 grader), 

inåtrotera axeln i detta läge maximalt. Pos om smärta framkallas under testet. 

Jobe test (empty can): fp sitter och tp står vid sidan av fp, placera fp:s arm i 90 graders flexion 

i scapulaplanet, rak armbågsled och inåtroterad axel, lägg i detta ska fp hålla emot tp:s 

motstånd. 

Pos om smärtan framkallas under testet. 

Notera även i kommentarsrutan om svaghet föreligger under testet (dvs om tp kan bryta 

igenom fp:s motstånd) 

 



 

Bilaga 4 

Testprotokoll ultraljudsundersökning 

Forskningsperson: 

Bedömare: 

Test/mätning Bedöms som positiv Bedöms som negativ Kommentar 

1. AHD neutralläge    

2. AHD 60 graders 

abduktion 

   

3. Tjocklek supra    

4. Tjocklek 

subacromiala/subdeltoida 

bursan 

   

5. Genomgående ruptur 

supraspinatus 

   

6. Partiell ruptur 

supraspinatus 

   

7. Total ruptur 

supraspinatus 

   

8. Tendinos/tendinopati 

supraspinatus 

   

9. 

Subacromial/subdeltiod 

bursit 

   

Total    

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5. 

Kriterier för tolkning av ultraljudsparametrar 

 

1. Avståndet mellan humerus och acromion i neutralläge. Från acromions nedre kant 

kortaste avståndet ned till humerus. Normalvärde 10,9 mm, range 5,9-19,6 mm. Bedöms 

som minskat om < 7 mm. 

 

2. Avståndet mellan humerus och acromion i det läge där humerus går under acromion, ca 

60 graders abduktion. 

3. Tjocklek av supraspinatussenan (Normalvärde 4,6 mm). Bedöms som ökad tjocklek om 

> 6 mm 

4. Tjocklek av subacromiala/subdeltoida bursan (normalvärde 0,5 mm). Bedöms som ökad 

om >1,1 mm (0,5 + 2 SD) 

  

5. Genomgående ruptur av supraspinatussenan (en hypoechoic zon som sträcker sig genom 

hela substansen av senan, eller delvis eller total skada av sensubstansen med en synbar 

kant av revan) 

6. Partiell ruptur av supraspinatussenan (fokal hypoechoic zon inom supraspinatussenan, 

små hypoechoic avbrott av de interna eller externa ytorna av senan, förekomst av stora 

dominanta linjära echogenic fokus inom senan med eller utan associerad minskning av 

cufftjockleken) 

7. Total ruptur av supraspinatussenan (icke-synbar supraspinatussena och deltoideus fyller 

utrymmet på caput humeri där supraspinatus tidigare var) 

8. Tendinos/tendinopati i supraspinatussenan (hypoechogenicity i senan eller 

senförtjockning med eller utan internt hypo- eller hyperechoic fokus) 

9. Subacromial/subdeltoid bursit (hypoechoic vätskefylld bursa större än 2 mm). 

 

 

 

 

 



 

Förklaring av begrepp som används i beskrivningen av hur ultraljudsbilderna tolkas. 

(Pinzon & Moore, 2009) 

Begrepp Förklaring 

Echogenicity En vävnads förmåga att reflektera 

ultraljudsvågorna tillbaka till proben. Ju 

högre echogenicity av vävnaden desto ljusare 

ser det ut på ultraljudsbilden. 

Hyperechoic Strukturen ser ljusare ut än omgivande 

strukturer på ultraljudsbilden. 

Hypoechoic Strukturen ser mörkare ut än omgivande 

strukturer på ultraljudsbilden. 

Anechoic Strukturen kan inte reflektera tillbaka 

ultraljudsvågorna och ser helt svart ut på 

ultraljudsbilden. 

Longitudinell Strukturen ses längs med den långa axeln. 

Transversell Strukturen ses vinkelrät mot den långa axeln. 

 

 


