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Abstract 
The topic of the fourth semester of medicine at the University of Oslo is the musculoskeletal system. 
The students learn a lot about anatomy, but not so much about the physical examination. In this 
master thesis, the goal is to develop a compendium in orthopaedic physical examination. It contains 
the main joints of the body (neck, back, shoulder, elbow, wrist, hip, knee and ankle) with a 
description of anatomy, history taking and physical examination, including diagnostic tests. The 
compendium is based on textbooks and mainly on articles. To find the articles, there has been done a 
search in PubMed and McMasterPlus. Every diagnostic test has been evaluated according to their 
sensitivity and specificity. The physical examinations are illustrated with several photos. This paper 
describes the making of the compendium, how the diagnostic tests were chosen and how they were 
described. The paper discusses whether the best tests were chosen, if the descriptions were correct 
and whether the illustrations show the right technique. It was hard to decide on the size and 
containment of the compendium, but it meets the goal of developing a compendium in orthopaedic 
examination and can therefore be of value to medical students. 
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1. Innledning 
1.1 Valg av oppgave 
I undervisningen i bevegelsesapparatet på 4. semester (nå modul 2) er det tilfeldig om man har 
klinisk undervisning i ortopedi, fysikalsk medisin eller reumatologi. Selv hadde jeg undervisning på 
ortopedisk avdeling på Ahus, med Ola-Lars Hammer som veileder. På poliklinikken får studentene lov 
til å ta i mot og undersøke egne og ekte pasienter for første gang så langt i studiet. Det er en ny 
opplevelse og utrolig morsomt! 

I løpet av 4. semester hadde jeg fått et innblikk i ortopedi og ortopedisk undersøkelsesteknikk. En 
sammenlikning med resten av kollokviegruppa, som hadde hatt av undervisning på fysikalsk 
medisinsk og reumatologisk avdeling, avdekte store sprik. Vi hadde vært bort i helt ulike 
problemstillinger og lært ulike undersøkelsesmetoder. Det man har av felles undervisning i 
undersøkelsesteknikk gjøres av tre anatomer med fokus på beinete utspring og anatomiske poenger, 
kalt funksjonsundersøkelse. På ortopedisk avdeling ser studentene brudd og andre skader, mens på 
reumatologisk avdeling vurderer studentene hevelse i leddspalter og sykdomsutvikling. Alle får nyttig 
kunnskap og erfaring, men de fleste savner mer undervisning i ortopedisk undersøkelsesteknikk. 

På 7. semester (nå modul 4) velger man prosjektoppgave. Grunnet interesse for ortopedi, valgte jeg å 
skrive noe innenfor fagfeltet. Fortsatt var inntrykket fra 4. semester at undervisningen i ortopedisk 
undersøkelsesteknikk hadde vært svært varierende, og samtaler i kollokviegruppa og blant andre 
medstudenter bekreftet dette inntrykket. Mange hadde ikke lært teknikkene eller husket ikke det de 
hadde lært.  

Valget av tema ble derfor å skrive et kompendium i ortopedisk undersøkelsesteknikk. Målet var at 
kompendiet skulle ha en nytteverdi for meg og mine medstudenter. 

 

1.2 Planlegging av oppgaven 
Ola-Lars Hammer, seksjonsoverlege ved skadekirurgisk legevakt Ahus, tok på seg oppgaven som 
veileder og sammen ble vi enige om å inkludere alle de store leddene: nakke, rygg, skulder, albue, 
hånd, hofte, kne og ankel. Hver del skulle følge samme mal og struktur med en anatomioversikt, 
anamnese og undersøkelse. Fokuset skulle ligge på undersøkelsen, og da særlig på spesialtestene for 
de ulike leddene. 

Under spesialtestene var planen å søke opp litteratur på området og prøve å finne ut mer om 
egenskapene til testene og nytten. I en travel klinisk hverdag, hvilke tester burde man i alle fall 
benytte seg av? Og som uerfaren student, hvilke tester bør man prøve å lære seg? 

Det ble gjort et søk i DUO (digitale utgivelser ved UiO) for å se om det var skrevet liknende oppgaver 
tidligere. Det var et 20-talls oppgaver skrevet i fysikalsk medisin (det var ingen kategori kalt ortopedi) 
(1), men kun én oppgave hadde liknende tema som den jeg planla. Det var en evaluering av web-
leksjonene tilknyttet undervisningen i bevegelsesapparatet (2), skrevet av fire medisinstudenter. I 
resultatet kom de fram til at det var et behov for et kompendium i undersøkelsesteknikk, men at det 
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ikke inngikk i deres oppgave. Mine samtaler med medstudenter vitnet om at det fremdeles var behov 
for et kompendium, dermed ble arbeidet satt i gang. 

 

1.3 Målgruppa for kompendiet 
Kompendiet er ment for medisinstudenter som har hatt undervisning i bevegelsesapparatet. Det er 
en forutsetning at man har grunnleggende kunnskaper i anatomi og ortopedi for å forstå teksten. 
Kompendiet er ment som en huskelapp, som støtte til repetisjon før eksamen, og påminnelse i 
turnustiden. For en medisinstudent med begrenset klinisk erfaring, er man nødt til å ta utgangspunkt 
i kunnskaper fra studiet og informasjon i lærebøker og artikler når man skriver teksten. Det kan 
derfor hende at ikke egner seg for mer erfarne leger, for eksempel i en LIS-legestilling på ortopedisk 
avdeling. 
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2.  Metode 
2.1  Litteratursøk 
For å gjøre systematiske litteratursøk, kan man formulere et PICO-spørsmål for hvert av leddene man 
ønsker å undersøke. PICO står for Patient/problem, Intervention, Comparison, Outcome og er ment 
som et verktøy for litteratursøk (3). 

Patient/problem kan defineres som smerter i de enkelte leddene, for eksempel skuldersmerter. 
Smerter er en vanlig årsak til at pasienter tar kontakt med lege grunnet ortopediske 
problemstillinger, og det kan derfor være enklere å søke på et slikt generelt symptom, sammenliknet 
med å søke opp hver enkelt tilstand. 

Intervention kan defineres som diagnostiske tester. Under denne kategorien kan man for eksempel 
undersøke sensitivitet og spesifisitet til testene. 

Outcome kan defineres som diagnosen. 

PICO-spørsmålet blir dermed: for pasienter med (ledd – for eksempel skulder)smerter, hvilken effekt 
har sensitivitet og spesifisitet til diagnostiske tester på diagnosen? 

Disse søkeordene ble valgt: shoulder pain (sensitivity and specificity OR reliability) of (diagnostic tests 
OR physical examination) on diagnosis. 

For hvert av leddene ble det gjort det samme søket, men byttet ut shoulder med neck, back, elbow, 
wrist, hip, knee og ankle under de respektive leddene. 

Det ble søkt etter litteratur i PubMed (4), samt gjort et pyramidesøk i McMasterPlus (5). I PubMed 
ble kategorien «review» valgt for å få systematiske oversiktsartikler i stedet for mange enkeltstudier. 
Artiklene som tok for seg radiologiske undersøkelsesmetoder ble valgt bort. Det ble forsøkt å finne så 
«brede» artikler som mulig som tok for seg generelle plager hos en vanlig befolkning, og ikke en 
spesifikk diagnose hos for eksempel idrettsutøvere. 

Et eksempel på søkehistorikk i PubMed er som følger:  

("shoulder pain"[MeSH Terms] OR ("shoulder"[All Fields] AND "pain"[All Fields]) OR "shoulder 
pain"[All Fields]) AND (("sensitivity and specificity"[MeSH Terms] OR ("sensitivity"[All Fields] 
AND "specificity"[All Fields]) OR "sensitivity and specificity"[All Fields]) OR reliability[All 
Fields]) AND (("diagnostic tests, routine"[MeSH Terms] OR ("diagnostic"[All Fields] AND 
"tests"[All Fields] AND "routine"[All Fields]) OR "routine diagnostic tests"[All Fields] OR 
("diagnostic"[All Fields] AND "tests"[All Fields]) OR "diagnostic tests"[All Fields]) OR ("physical 
examination"[MeSH Terms] OR ("physical"[All Fields] AND "examination"[All Fields]) OR 
"physical examination"[All Fields])) AND ("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] 
OR "diagnosis"[MeSH Terms]) AND Review[ptyp] 

I McMasterPlus kan man gjøre et pyramidesøk, hvor pyramiden angir hvilke kilder man bør velge til 
kunnskap (6). Det som står øverst i pyramiden er kunnskapsbaserte oppslagsverk og retningslinjer, 
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for eksempel UpToDate og BMJ Best Practice. For hvert enkelt ledd ble det tatt utgangspunkt i 
artiklene i UpToDate i tillegg til systematiske oversiktsartikler og enkeltstudier fra i PubMed. 

Systematiske oversiktsartikler er midt i pyramiden, mens primærstudier er nederst. Det er derfor en 
fordel å velge systematiske oversiktsartikler når man skal vurdere studier som kilde til kunnskap. 
Problemet er at det ikke er like mange artikler om hvert enkelt ledd, og dermed ulik mulighet for å 
finne gode studier. Når man søker i PubMed på «shoulder» får man flere hundre treff, og et 30-talls 
når man snevrer det inn til «review». Men ved søk på «elbow», får man bare en ¼ av treffene 
sammenliknet med «shoulder».  

En måte å løse dette problemet på, er å søke på mer konkrete problemstillinger enn «pain». I de 
leddene det var få treff, ble det valgt å søke på hyppige diagnoser som for eksempel: lateral 
epicondylitis og carpal tunel syndrome. Funksjonen til PubMed som gjør at når man har valgt en 
artikkel foreslår databasen andre liknende artikler (som ikke nødvendigvis kommer opp i ditt første 
søk) ble også brukt. Dessuten ble kildene til de valgte artiklene vurdert med tanke på relevans. 

 

2.2  Statistikk 
For å vurdere om en klinisk undersøkelse eller diagnostisk test er god, kan man velge å vurdere 
testens sensitivitet og spesifisitet (7). 

Sensitivitet er testens egenskap til å være positiv gitt at personen er syk, P(pos test|syk). Med andre 
ord testens evne til å fange opp syke. Ved lav sensitivitet får man mange falsk negative tester. 
Spesifisitet er testens egenskap til å være negativ gitt at personen er frisk, P(neg test|frisk). Ved lav 
spesifisitet, får man mange falsk positive tester. 

Dette kan regnes ut ved hjelp av en 2x2-tabell: 

 Syk Frisk Totalt 
Positiv test A B a+b 
Negativ test C D c+d 
Totalt a+c b+d a+b+c+d 
 

Sensitivitet: a/a+c 

Spesifisitet: d/b+d 

Når man vurderer resultatet av en test, ser man gjerne på positiv og negativ prediktiv verdi. Positiv 
prediktiv verdi (PPV) er sannsynligheten for å være syk gitt positiv test, P(syk|pos test). Negativ 
prediktiv verdi (NPV) er sannsynligheten for å være frisk gitt negativ test, P(frisk|neg test). 

Man kan bruke samme 2x2-tabell for å beregne PPV og NPV: 

PPV: a/a+b 

NPV: d/c+d 
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PPV og NPV er begge avhengig av prevalensen til sykdommen. Det vil si at selv om testen har høy 
sensitivitet og spesifisitet, kan man få mange falsk positive tester hvis prevalensen er lav. Derfor 
lønner det seg å teste på mistanke, sammenliknet med å screene befolkningen. Det er lurt å ha i 
tankene når man anvender kompendiet. I hvilken sammenheng tester man pasienten? Ved test på et 
allmennlegekontor vil prevalensen for f.eks. meniskskader være lavere, enn hvis man tester en 
pasient på en ortopedisk poliklinikk. 

For å illustrere betydningen av prevalens, kan man regne på to eksempler med prevalens på 
henholdsvis 2 % og 20 %. Testen vi ønsker å se på kan f.eks. være Thomas test for fleksjonskontraktur 
i hofta. Den testen har en sensitivitet på 89 % og en spesifisitet på 92 %.  

Eks 1: prevalens på 2 % 

 Syk Frisk Totalt 
Positiv test 178 784 962 
Negativ test 22 9016 9038 
Totalt 200 9800 10000 
 

PPV: 178/962 = 0,185 

NPV: 9016/9038 = 0,998 

Eks 2: prevalens på 20 % 

 Syk Frisk Totalt 
Positiv test 1780 640 2420 
Negativ test 220 7360 7580 
Totalt 2000 8000 10000 
 

PPV: 1780/2420 = 0,736 

NPV: 7360/7580 = 0,971 

 

2.3 Illustrasjoner 
Når man beskriver de ulike testene kan det være vanskelig å forklare kun med ord hvordan man skal 
utføre testen riktig. For å bedre forståelsen, ble forklaringene illustrert med bilder. Fotograf Birgitte 
Marthinsen tok bildene og sammen valgte vi ut, beskar og redigerte bildene.  
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3. Resultat 
3.1 Utforming av kompendiet 
Kompendiet er delt inn i 8 hoveddeler: nakke, rygg, skulder, albue, hånd, hofte, kne og ankel. Hver 
hoveddel er igjen inndelt i: anatomi, anamnese og klinisk undersøkelse. Den kliniske undersøkelsen 
er beskrevet i følgende rekkefølge (8): 

1. Inspeksjon 
2. Palpasjon 
3. Aktiv bevegelighet 
4. Passiv bevegelighet 
5. Kraft 
6. Spesialtester 

Det er en god idé å tenke på at pasienten, som ofte har smerter, ikke skal måtte bevege seg 
unødvendig mye. Undersøkelsene bør derfor gjøres først stående, så sittende og til slutt liggende, 
først i ryggleie, deretter mageleie. Det er ikke alle ledd det er aktuelt å ha pasienten i alle disse 
posisjonene. 

Det er viktig at pasienten er avkledd! Man kan gå glipp av mye viktig informasjon om man ikke ser 
huden. Er det misfarging av huden/hematom? Er det asymmetri/muskelsvinn? Har pasienten utviklet 
feilstillinger? Er det tegn til hevelse? 

Avsnittene om spesialtestene er, så langt det har vært mulig, avsluttet med noen ord om 
sensitiviteten og spesifisiteten til testen. 

 

3.2 Illustrasjoner 
Den kliniske undersøkelsen er illustrert med ca 130 fotografier. Hvert ledd er fotografert, det samme 
er bevegelsesutslagene og de fleste spesialtestene. 

Bildene er tatt på ortopedisk poliklinikk på Ahus, med profesjonell fotograf. Illustrasjonene forsøker å 
fokusere på riktig håndgrep under manøvrene. Utførelsen av testene er nøye beskrevet, og sammen 
med fotografiene er målsettingen at testene skal være forståelige og mulige å gjennomføre. 
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4. Diskusjon 
4.1 Anamnesen 
Under anamneseavsnittet i hvert ledd er det valgt en mal kalt SOCRATES (9). Det er et akronym for 
viktige temaer i en smerteanamnese (Site, Onset, Character, Radiation, Associated factors, Timing, 
Exacerbating features, Severity). Spørsmålene i anamnesen er basert på disse temaene. Det finnes 
mange måter å ta opp anamnesen på, og denne måten er ikke den eneste riktige. Målet har vært at 
det skal være systematisk, og at man kan spørre om det samme nesten uavhengig av ledd. Under 
flere av spørsmålene er det forsøkt å beskrive mulige svar og hva de i så fall kan bety. Det er til tider 
gjentakelse, både under hvert ledd, men særlig mellom leddene. Grunnen til at det er valgt å gjøre 
det slik, er for å gjøre det mulig å slå opp under enkeltdeler og ikke måtte lese hele kompendiet for å 
få med viktige poeng.  

 

4.2 Valg av tester 
Det er vanskelig å velge ut hvilke spesialtester som skal med under hvert ledd. Det ideelle er å 
sammenlikne alle mulige tester for hvert enkelt ledd/hver enkelt problemstilling, for å velge ut de 
beste testene «på markedet». For noen av leddene, for eksempel skulder, er det mye litteratur om 
testene. Det har vært mulig å finne gode systematiske oversiktsartikler som tar for seg en stor gruppe 
tester (10-12). For andre ledd, for eksempel hånd, har det ikke vært like enkelt å finne god litteratur. 
Det kan derfor være mangler ved testene som er valgt og beskrevet. 

Dessuten er det en utfordring med avgrensing. I en travel klinisk hverdag har man kun tid til å utføre 
et utvalg tester, og disse bør derfor være best mulig. For noen av problemstillingene er det beskrevet 
et par alternativer, for eksempel McMurray og Apley grind test for meniskskade. Under beskrivelsen 
av disse testene er det tatt stilling til hvilken test som kom ut med best resultat i en systematisk 
oversiktsartikkel, og at McMurray grunnet bedre sensitivitet er å foretrekke (13). 

For noen problemstillinger, blant annet ved SLAP-lesjoner i skulderen, er problemet at ingen av 
testene er spesielt gode i seg selv. Det er derfor anbefalt å gjøre flere tester for samme 
problemstilling for å øke sjansen for å fange opp riktige pasienter (14-16). Det kan være en utfordring 
for leseren å skulle lære mange ulike tester for mange ulike problemstillinger. Å bruke kompendiet 
som et oppslagsverk kan kanskje være en løsning i en klinisk setting. 

 

4.3 Beskrivelse av testene 
Når testene er valgt, er neste utfordring å beskrive dem så forståelig som mulig. Kildene til 
testbeskrivelsene er ulike systematiske oversiktsartikler og primærstudier. Utfordringen her er at 
testen kan ha blitt beskrevet på en måte først, for så å bli beskrevet på nye, modifiserte måter 
senere. I de tilfellene originalbeskrivelsen har vært kjent, er det den som er angitt, for eksempel ved 
O’Briens test i skulder (17). Andre steder er modifiserte utgaver beskrevet. Forskjellige varianter av 
samme test gjør det vanskelig å sammenlikne ulike artikler Er det sikkert at de ulike studiene har 
brukt samme teknikk og at resultatene dermed er sammenliknbare? 
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4.4 Illustrasjonene 
Oversikt over leddene, bevegelsesutslag og de fleste spesialtestene er forsøkt illustrert med 
fotografier. Målet er særlig å få fram riktig håndgrep. Undersøkelsesteknikken er basert på teksten i 
kompendiet, men det tas forbehold om at undersøkeren har begrenset klinisk erfaring.  Dette har 
vært vanskelig å kontrollere for, men kunne nok blitt løst med å ha en erfaren kliniker til stede under 
fotograferingen, eventuelt at klinikeren selv sto for undersøkelsen. Det er imidlertid flere grunner til 
at denne løsningen ikke ble valgt. Først og fremst er det tidsmessige og praktiske forhold. Å ta alle 
illustrasjonsfotoene tok en hel arbeidsdag.  I tillegg ble det vurdert å ha stort læringsutbytte å gjøre 
undersøkelsene selv basert på beskrivelsene i kompendiet.  Det var en viktig kvalitetstest på det 
skriftlige materialet å se at det fungerte i praksis. Det kan likevel forekomme at teksten og 
illustrasjonene avviker på noen punkter. 

 

4.5 Oppgavens omfang 
Kompendiet har blitt veldig stort og omfattende, med omkring 100 sider inkludert illustrasjonene. 
Det har vært svært vanskelig å avgrense hva som skal med og ikke. Anatomiavsnittet er forsøkt å 
gjøres så kort som mulig, med den forutsetning at anatomien er kjent fra før. Anamnesen er forsøkt å 
gjøres systematisk med likheter mellom de enkelte leddene. Faren her er mye gjentakelse.  

Den kliniske undersøkelsen har også vært vanskelig å avgrense. Hvilke tester skal med og hvor nøye 
skal de beskrives? Her har valget falt på å gjøre denne delen mer utfyllende enn anatomien og 
anamnesen. Det kan godt hende man med fordel kunne valgt færre tester eller ha kortere 
beskrivelser. Likevel var ønsket at det skulle være mulig å bruke kompendiet for eksempel til 
avsluttende eksamen på medisinstudiet eller i turnustjenesten, og da har det vært nødvendig med en 
nøye beskrivelse når undersøkelsene ikke sitter friskt i minne.  

Det har vært mye jobb for én person! Håpet er at kompendiet likevel har god kvalitet og har stort nok 
omfang til å kunne brukes, men samtidig er lite og enkelt nok til å være praktisk anvendelig. 
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5. Konklusjon 
Gjennom arbeidet med prosjektoppgaven, (fra våren 2013 til vinteren 2015,) har jeg skrevet og 
illustrert et kompendium i ortopedisk undersøkelsesteknikk (vedlegg 1). Det har vært et tidkrevende 
og omfattende arbeid. Med begrenset klinisk erfaring, er det vanskelig å avgjøre hvilke tester som 
skal med, hvordan de skal beskrives og illustreres og hva som i det hele tatt er viktig å vite i en klinisk 
hverdag. Dessuten har det til dels vært vanskelig å finne god litteratur om testene og deres 
sensitivitet og spesifisitet. 

Alt i alt er jeg likevel godt fornøyd med resultatet. Jeg ønsket også å lage et kompendium som jeg og 
mine medstudenter kunne benytte oss av, for eksempel ved repetisjon til eksamen. Det er ingen tvil 
om at behovet er der, og dette produktet oppfyller mange av kravene som stilles til et pedagogisk og 
anvendelig kompendium. Tiden vil vise om det faktisk kommer i praktisk bruk. 
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