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1 Abstract 
Background: 

Shoulder discomfort/pain can have many causes, Glenohumeral osteoarthritis (GHOA) being 

of them. GHOA is characterized by degeneration of the articular cartilage and the subcondral 

bone, together with narrowing of the joint space. The diagnostic criteria for GHOA have 

poorly been investigated. The aim of this study is to evaluate the guidelines on how to 

diagnose GHOA, and whether these are evidence based or based on expert opinions. Both 

clinical and radiological diagnostic criteria are reviewed.  

 

Methods:  

Initially, information was collected from different medical institutions providing medical 

guidelines. The purpose of this was to find out whether relevant guidelines about GHOA 

existed or not. Subsequently, a systematic literature review was performed. The literature 

search was conducted together with a librarian on the 1st of February 2018. PubMed was the 

used search engine. Only English literature and articles published the last 15 years were 

considered. The initial selection of articles was based on the review of titles and the abstracts. 

The final selection process included full text review of the chosen articles.  

 

Results: 

The initial process showed that guidelines regarding the diagnostics of GHOA are lacking 

both internationally and in Norway. The literature available is based only on expert opinions. 

After performing the literature search, 21 studies were considered as relevant. Two of these 

reviewed clinical diagnostic criteria. Thirteen of the articles evaluated radiological 

classification systems. Six articles reviewed the critical shoulder angle (CSA).   

 

Conclusion: 

The existing literature on how to diagnose GHOA is based on expert opinions. More quality 

studies are desirable, both for clinical and radiological diagnostics of GHOA. CSA might 

have a diagnostic significance in the future.  
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3 Innledning 
 

Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til bruk av både tradisjonelle og 

alternative helsetjenester. 75-80 % vil i løpet av en måned ha opplevd smerter eller plager i 

en eller annen form knyttet til muskel- og skjelettapparatet. Det ses også en generell økning i 

forekomst med økende alder [1]. Skulderplager, sammen med nakke- og ryggplager, er den 

hyppigste rapporterte plagen blant denne pasientgruppen ifølge Ullensaker-undersøkelsen fra 

2004, der 34 % oppga å ha opplevd skulderplager den siste uken [2].  

 

I utredningen av pasienter med skulderplager, anbefales en trinnvis tilnærming der 

anamnesen bl.a. kartlegger hvorvidt plagene skyldes traume eller ikke (primær vs. sekundær 

sykdom). Dernest bør det kartlegges om plagene er forårsaket av forhold i skulderen 

(”intrinsic”) eller utenom skulderen (”extrinsic”), hvorav sistnevnte ofte har 

tilleggssymptomer (myokardiell iskemi gir for eksempel ofte diaforese og dyspne sammen 

med skuldersmerter). Tredje steg, dersom plagene viser seg å være forårsaket av forhold i 

skulderen, vil være å finne ut om kilden til smerten er i glenohumeral-leddet eller utenfor 

gjennom en klinisk undersøkelse. Når ekstraglenohumeral patologi er ekskludert, bør 

klinikeren prøve å finne ut hvilken abnormalitet intraglenohumeralt som kan gi smertene [3]. 

Sentralt i vurderingen på dette stadiet vil være bruken av radiologisk bildediagnostikk.   

 

Denne oppgaven er utformet som et litteraturstudium og har som hensikt å belyse 

kunnskapsgrunnlaget som foreligger for diagnostikk av artrose i glenohumeralleddet 

(skulderleddet). Første del av oppgaven omfatter en kartlegging av hvorvidt det eksisterer 

noen form for retningslinjer for klinisk og radiologisk diagnostikk av glenohumeral 

osteoartrose (GHOA). Andre del, som utgjør hovedparten av oppgaven, har som formål å 

belyse hvilke diagnosekriterier som er evidensbaserte. Før arbeidet ble iverksatt, var 

hypotesen at diagnosekriteriene er dårlig begrunnet i litteraturen. Derfor er problemstillingen 

i denne oppgaven å finne ut av hvorvidt det foreligger evidensbaserte diagnosekriterier for 

GHOA.  

  



3.1 Anatomi 
Kunnskap om skulderregionens anatomi og biomekanikk er nødvendig for å forstå grunnlaget 

for den målrettede funksjonsundersøkelsen av skulderen. Skulderen består anatomisk av 

skulderbuen og skulderleddet. Bevegelsene i skulderen er et samvirke mellom disse to 

delene. Det er tre sentrale knokler og tre ekte ledd med ligamentforsterkninger: 

Glenohumeralleddet, akromioklavikularleddet og sternoklavikularleddet. I tillegg er det 

såkalte thorakoskapularleddet glideforbindelsen mellom skulderbladet og toraksveggen [4 

s169,5].  

 

Glenohumeralleddet forbinder scapula og proksimale humerus. Skulderleddet er et kuleledd 

og har størst bevegelighet av alle ledd i kroppen [6]. Bevegelsene i glenohumeralleddet styres 

dels av ytre, lange muskelgrupper og dels av rotatorcuffmusklene. Rotatorcuffen består av 

mm supraspinatus, infraspinatus, teres minor og subscapularis. Disse fire musklene 

omkranser skulderbladet.  

 

	
Figur	1.	Illustrasjon	viser	rotator-cuffen. 

 

Fossa glenoidale gir liten mekanisk stabilitet da den er svært grunn. I tillegg er leddkapselen 

svært vid og tillater forholdsvis store bevegelsesutslag i skulderleddet. Det finnes dog en 

leddleppe av bruskvev som gir økt dybde i fossa og dermed økt mekanisk stabilitet. 

Dynamisk stabilitet oppnås vha rotatorcuffen eller –”mansjetten” og i noen grad av det lange 

hodet til biceps brachii [4,6].  



	

 

Glenohumeralleddet har altså dårlig benet stabilisering. Derfor er bløtdelenes stabiliserende 

egenskaper særlig viktige. Rotatorcuffens hovedoppgave, som vi allerede har vært inne på, er 

å stabilisere skulderleddet ved å holde caput humeri på plass i fossa gleniodale. I tillegg til 

dette motvirker den m deltoideus’ tendens til å trekke caput humeri opp mot akromion. Det å 

løfte armen er et kompleks samspill mellom de enkelte musklene der noen hovedsakelig 

sørger for å holde caput humeri sentrert i fossa glenoidale, mens andre står for bevegelsen av 

armen.  

 

 

3.2 Glenohumeral artrose 
Artrose er en medisinsk betegnelse på en degenerativ lidelse som rammer særlig leddbrusken. 

Artrose er den vanligste leddsykdommen, og det er typisk eldre over 60 år som får plager [7]. 

På generelt grunnlag er de viktigste symptomene ved artrose stivhet, smerte og innskrenket 

bevegelighet [8]. Symptomene kommer oftest gradvis. Det er særlig bevegelsessmerter som 

plager pasientene, men nattesmerter forekommer også og kan være med på å gi pasientene 

søvnproblemer.  Primær osteoartrose i skulderen sies å være sjeldent forekommende [4], men 

epidemiologiske studier viser sprikende resultater, og forekomst opp mot 16,1 % er blitt 

rapportert blant den eldre befolkningen i Sør-Korea [9]. De tidligste forandringene på røntgen 

ved artrose er redusert leddspalte og osteofytter (benpåleiringer) i kanten av leddflatene [8]. 

Noen ganger kan røntgenfunnene være uttalte uten at pasienten har sterke symptomer. 

Diagnosen stilles når det både er kliniske og røntgenologiske tegn på artrose [4]. 

 

 

3.3 Patofysiologi 
Osteoartritt (OA) er en kompleks leddsykdom med multifaktoriell etiologi, både genetiske 

faktorer, traume og andre miljøfaktorer kan ha betydning [10]. OA begynner når det er et 

misforhold mellom de anabole og katabole prosessene i leddbrusken.  Brusken blir således 

gradvis slitt, noe som medfører økt friksjon mellom de to benflatene i leddet. Dette igjen kan 

resultere i smerte og stivhet i leddet. Nyere forskning viser imidlertid at prosessen er mer 

kompleks enn hva man tidligere har antatt, og andre vev, for eksempel det subkondrale 

beinvevet og synovialmembranen, deltar aktivt i sykdomsprogresjonen. OA omfatter en 

sammensatt patofysiologi som enda ikke er blitt fullstendig klarlagt [10]. Så sent som i fjor 



ble det foreslått å begynne og se på osteoartritt i skulder som en distinkt sykdom, forskjellig 

fra OA i kne og hofte. Det er blitt hevdet at OA i skulder har ulike degenerasjonsstadier og en 

unik type histopatologi [11]. Forskning i dag undersøker bl.a. hvordan miRNA og regulering 

av ekstracellulær matriks (ECM) og matriks metalloproteinaser (MMP) er av betydning for 

patogenesen [12].  

 

Brusktapet begynner typisk i den posteriore delen av glenoid og i sentrum av humerushodet, 

med dannelse av osteofytter rundt humerushalsen [10]. Osteofytter er sporeformete tagger av 

benvev som vokser ut fra benhinnen [13]. Disse benforandringene kan medføre at 

humerushodet mister sin sentrale lokalisasjon i glenoid, noe som gir en form for posterior 

subluksasjon. Osteofyttene som dannes rundt glenoid og humerushodet kan mekanisk hemme 

rotasjonen i leddet og øke beinvolumet i kapselen [10].  

 

 

 
  



	

4 Metode 
For å finne informasjon om hvorvidt det foreligger noen form for konsensus vedrørende 

kliniske og radiologiske diagnosekriterier, ble det gjort et søk i McMaster plus, via 

helsebiblioteket.no. Eksempler på søkeord som ble benyttet er: ”Glenohumeral osteoarthritis” 

og ”shoulder osteoarthritis”. En artikkel på UpToDate [14] ble i hovedsak benyttet for å få et 

inntrykk av kunnskapsgrunnlaget som foreligger. I tillegg til UpToDate ble det foretatt 

tilsvarende søk på Helsedirektoratets hjemmesider, på Helsebiblioteket, Guidelines 

International Network (GIN), Agency of Healthcare and Research and Quality (AHRQ), The 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE), BMJ og Radiopedia. EULAR 

(European League Against Rheumatism) og ACR (American College of Rheumatology) sine 

nettsider ble også sjekket. I denne delen av oppgaven var ønsket å kartlegge hvorvidt det 

eksisterte retningslinjer på området og om disse var basert på ”expert opinions”, om de var 

konsensusbaserte eller om de tok utgangspunkt i forskningsartikler. Det finnes også egne 

retningslinjer for utviklingen av retningslinjer. Eksempler på slike er GRADE og AGREE 

[15]. I denne delen ønsket jeg å sjekke om slike verktøy var brukt og om retningslinjene var 

basert på systematiske oversiktsartikler.  

 

I samråd med bibliotekar ble det så gjennomført  et systematisk litteratursøk i Medline den 

01.02.2018, hvilket også er datoen for når søket ble avsluttet. Da jeg i all hovedsak var 

interessert i å finne mest mulig ut om diagnosekriterier, både kliniske og radiologiske, 

benyttet jeg meg av en del MeSH-termer og søkte følgende:  

 

• ” ((Diagnosis[Title] OR diagnostic[Title] OR imaging[Title] OR examination[Title] 

OR "Physical examination"[Title] OR radiology[Title] OR radiographs[Title])) OR 

diagnosis[MeSH Terms] OR "signs and symptoms"[MeSH Terms] AND 

((glenohumeral osteoarthritis[Title/Abstract] OR shoulder arthrosis[Title/Abstract] 

OR shoulder arthritis[Title/Abstract] OR shoulder osteoarthritis[Title/Abstract]))”  

 

Det ble lagt et filter på søket, slik at det gjaldt for de siste 15 år (f.o.m 01.01.2003). I tillegg 

ble alle andre språk enn engelsk filtrert ut. Dette ga totalt 231 treff.  

 

I tillegg gjennomførte jeg et søk som omhandlet etiologien og patogenesen for å bedre kunne 

vurdere diagnosekriteriene. Følgende ble søkt: 



 

• ("glenohumeral osteoarthritis"[Title/Abstract] OR (glenohumeral[All Fields] AND 

("osteoarthritis"[MeSH Terms] OR "osteoarthritis"[All Fields] OR 

"osteoarthrosis"[All Fields]) AND Title/Abstract[All Fields]) OR "glenohumeral 

arthritis"[Title/Abstract] OR "glenohumeral arthrosis"[Title/Abstract] OR "shoulder 

arthrosis"[Title/Abstract] OR "shoulder osteoarthritis"[Title/Abstract]) AND 

(etiology[Title/Abstract] OR ("etiology"[Subheading] OR "etiology"[All Fields] OR 

"causality"[MeSH Terms] OR "causality"[All Fields]) OR cause[All Fields] OR 

("etiology"[Subheading] OR "etiology"[All Fields] OR "pathogenesis"[All Fields]) 

OR background[All Fields] OR ("pathology"[Subheading] OR "pathology"[All 

Fields] OR "pathology"[MeSH Terms]) OR "etiology"[Subheading]) 

 

Det ble lagt et filter på søket, slik at det gjaldt siste 15 år (f.o.m. 01.01.2003). I tillegg ble alle 

andre språk enn engelsk filtrert ut. Dette ga totalt 368 treff.  130 av søkeresultatene dukket 

opp ved begge søkene (telt opp manuelt). Dette ga totalt 469 treff.  

 

Majoriteten av søkeresultatene var effektstudier/studier som undersøkte behandlingseffekt 

ved artroskopi/artroplastikk. Da min oppgave ikke omhandler behandling, er disse studiene 

ikke blitt inkludert i videre arbeid.  

 

Dernest ble det gjennomført en grovsortering basert på abstractene til samtlige artikler. 

Tekstene ble sortert i følgende kategorier, ut ifra hva de synes å legge mest vekt på:  

 

Kategorinavn Antall aktuelle artikler 

Definisjon 4 

Epidemiologi 4 

Patogenese/patofysiologi 16 

Klassifisering 7 

Risikofaktorer 7 

Symptomer/Diagnostikk 34 

Diffdiagnostikk 11 

 

Dette ga totalt 83 artikler som potensielt var interessante for min prosjektoppgave.  



	

 

Etter en nøyere vurdering, ble ytterligere artikler ekskludert, enten fordi fakultetet ikke hadde 

rettigheter til artiklene, det ikke var mulig å lese artiklene i fulltekst, eller fordi de ble vurdert 

som perifere med hensyn til hva min oppgave omhandler.  Case-rapporter ble heller ikke 

inkludert. Etter siste eksklusjonen, sto jeg igjen med 24 artikler som virket relevante for å få 

svar på problemstillingen min.  

 

Artiklene ble så lest gjennom nøyere og nøkkelinformasjonen ble sortert i en tabell for å gjøre 

litteraturen mer oversiktlig. Inklusjonskriteriene som ble benyttet er som følger: 

• Radiologi: 

o Artikkelen vurderer undersøkerenighet (inter-rater og/eller intra-rater 

agreement) for en metode, eller 

o Artikkelen sammenlikner ulike metoder, eller 

o Artikkelen sammenlikner symptomene med radiologiske funn 

• Klinikk: 

o Artikkelen vurderer ulike kliniske kriterier, eller 

o Artikkelen vurderer karakteristiske symptomer, eller 

o Artikkelen forklarer hvorvidt testene foreligger som en konsensus eller er blitt 

evaluert gjennom empiri.  

 

Etter nøye vurdering av hvorvidt artiklene oppfyller inklusjonskriteriene, ble ytterligere 4 

artikler tatt ut. To av disse artiklene handlet om kartlegging av sykdomsprogresjon, én 

handlet om hvilket plan røntgenbilder burde tas i, mens én handlet om acromioglenoid angle 

(AGA). Årsaken til at disse ble ekskludert var at de ikke hadde noen form for vurdering av 

undersøkerenighet, de sammenliknet ikke ulike metoder, ei heller symptomer opp mot 

radiologiske funn. Dette ga totalt 20 artikler som inngår i denne oppgaven.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I tillegg til disse valgte jeg å ta med en artikkel som ikke ble publisert før i september 2018, 

men som jeg fikk tilgang til allerede i januar 2018 av min veileder. Oppgaven omfatter altså 

totalt 21 artikler.  

 

Dernest ble det gjennomført en metodevurdering av alle de aktuelle artiklene for å finne ut av 

i hvilken grad de kunne vektlegges for å trekke en endelig konklusjon. Artiklene der 

”interagreement” er brukt, ble vurdert etter GRRAS-kriteriene (Guidelines for Reporting 

Reliability and Agreement Studies).   



	

5 Resultater 
DEL 1: 

Tabell 1: Tabellen viser de ulike diagnosekriteriene/retningslinjene som foreligger.  

Nettside Diagnosekriterier/ retningslinjer 

Helsedirektoratet [16] Kun 1 tilgjengelig artikkel om emnet. Er å finne under 

prioriteringsveilederen i ortopedi.  

Ingen informasjon om diagnostikk eller symptomatikk.  

Helsebiblioteket [17] Kun 1 tilgengelig artikkel.  

Diagnosen stilles ved en kombinasjon av skuldersmerter og 

radiologisk artrose i leddet.  

Symptomer: Smerte. Stivhet og krepitasjoner ved bevegelse 

opptrer i varierende grad.  

Funn: Kombinasjon av funksjonsnedsettelse ved løft av armene 

over skulderhøyde, smerte ved aktiv og passiv bevegelighet, 

redusert passiv bevegelighet i én eller flere retninger.  

Ingen kilder som kan underbygge diagnosemetoder er oppgitt.  

Uptodate [14] 1 omfattende artikkel om emnet tilgjengelig.  

Symptomer: Gradvis utvikling av anteriore skuldersmerter og 

stivhet over en periode på måneder til år. Smertene tiltar ved 

aktivitet, lindring ved hvile. Noen har nattesmerter.  

Funn: Lokal glenohumeral leddlinjeømhet og hevelse anteriort. 

Tap av ROM ved utadrotasjon og abduksjon. Atrofi av rotator cuff-

musklene. Krepitasjoner. Intraklavikulær hevelse kan forekomme.  

Radiologi: Bruskslitasje, osteofytter på den inferiore delen av 

humerushodet, sklerose på humerushodet og leddspalteavsmalning i 

den inferiore delen av den glenohumerale ledd-brusken. Avstanden 

mellom inferior glenoid og humerushodet vil gradvis bli redusert 

etter hvert som sykdommen progredierer. CT for å detektere 

sykdommen tidligere, særlig hos unge pasienter med traume mot 

skulderen (sekundær GHOA). MR for å evaluere rotator cuff-

ruptur.  

Ingen kilder er oppgitt i avsnittet som omhandler symptomatikken 



og diagnostikken.  

AHRQ  Ingen relevante funn på søkeord.  

NICE Guidance  Ingen relevante funn på søkeord.  

GIN Ingen relevante funn på søkeord. 

BMJ [18] 1 relevant artikkel tilgjengelig.  

Funn: Tap av passiv utadrotasjon ses ved GHOA. Dyp leddsmerte. 

Radiologi: Leddspalteavsmalning, osteofyttdannelse og degenerativ 

leddbruskskade.  

Ingen kilder er oppgitt. 

Radiopedia.org [19] Radiologi: Sklerosering, avsmalning av leddspalten og 

osteofyttdannelse. 

EULAR Ingen relevante funn på søkeord. 

ACR Ingen relevante funn på søkeord. 

AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality, NICE: The National Institute for 

Health and Care Excellence, GIN: Guidelines International Network, BMJ: British Medical 

Journal, EULAR: European League Against Rheumatism, ACR :American College of 

Rheumatology. 

 

Tabellen ovenfor viser at verken de store organisasjonene innen reumatologi, eller de ulike 

helseforetakene i England, USA og Norge har publisert noen som helst form for 

retningslinjer vedrørende diagnostikken av GHOA. På helsebibliotekets nettsider finnes en 

artikkel skrevet av Juel NG, men denne oppgir ikke noen kilder som har sett på kliniske 

diagnosekriterier [16]. Artikkelen nevner heller ingenting om hva radiologisk artrose 

innebærer. Den linker videre til artikkelen som er å finne på UpToDate sine nettsider. Basis 

for anbefalingene på denne nettsiden er ikke uttrykket eksplisitt, og i følge policyen til 

UpToDate betyr dette at det ikke finnes publisert systematisk evidens tilgjengelig på området 

[20]. I slike situasjoner er anbefalingene basert på usystematiske kliniske observasjoner gjort 

av ekspertene som har blitt utpekt av UpToDate og deres reviewere, og med et 

patofysiologisk rasjonale [20]. UpToDate bruker normalt GRADE-systemet, men i denne 

artikkelen har de ikke oppgitt noen gradering. Artikkelen i BMJ viser heller ikke til noen 

retningslinjer, men er skrevet for å hjelpe legene i primærhelsetjenesten med å skille de ulike 

skulderlidelsene fra hverandre.  

  



 

 DEL 2: Tabell 2: Tabellen viser de to eneste studiene som er publisert siste 15 år som omhandler kliniske diagnosekriterier for GHOA 
Forfatter-
navn	

År	 Studienavn	 Hovedfunn	 Antall	
pasienter	
(n)	

Populasjon	 Klassifikasjon	
brukt	

Antall	
inter-
ratere	

Interobserver	
reliability	

Intrarating
?	

Blinding?	 Bildemod.	

Kircher	J	
et	al.		
	
Int	
Orthop	
	
[21]	

2010	 How	much	are	
radiological	
parameters	
related	to	
clinical	
symptoms	and	
function	in	
osteoarthritis	
of	the	
shoulder?	

Konkluderer	med	at	
leddspalteavsmalni
ng	og	utvikling	av	
osteofytter	er	
troverdige,	men	
uavhengige	
parametre	for	OA	og	
burde	loggføres	
separat.		
Størrelsen	på	den	
caudale	humerale	
osteofytt	er	
prediktiv	faktor	for	
funksjon.		
Det	primære	
symptomet,	smerte,	
som	er	
hovedindikasjon	for	
kirurgi,	er	ikke	
relatert	til	
radiologiske	
parametere.			

120	pas	
Retrospektivt	

Pasienter	med	
avansert	OA	

Samilson-Prieto	 2	 Oppgis	å	være	
”good”	i	
anteroposterio
r-projeksjon	på	
øvre	og	
sentrale	deler	
(r=0,887	og	
0,881),	men	
dårligere	på	
inferiort	nivå	
og	alle	
aksillære	
projeksjoner	
(r=0,477,	
0,738,	0,750,	
0,669).	

-	 -	 Konv.	rtg.		

Fayad	F	
et	al.	
	
J	Biomech	
	
[22]	

2008	 Three-
dimensional	
scapular	
kinematics	and	
scapulohumera
l	rhythm	in	
patients	with	
glenohumeral	
osteoarthritis	
or	frozen	
shoulder.	

Pasienter	med	
GHOA	har	mindre	
restriksjon	ved	
humerus-elevasjon	i	
frontalplanet	enn	de	
med	Frozen	
Shoulder.	Mindre	
protaksjon	hos	de	
med	frozen	
shoulder	ved	
armelelevasjon	i	
frontalplanet.		
Skapular	lateral	
rotasjon	og	
skapulohumeral	
rytme	høyere	for	
begge	grupper	
uansett	plan.		

32,										
16:	GHOA	
16:	FS	

Pasienter	med	
de	ulike	
diagnosene	

GHOA:	
avsmalning	av	
leddspalte	med	
eller	uten	
oseofytter.		
FS:	Begrenset	
bevegelsesutslag	
ved	
utoverrotasjon,	
abduksjon	og	
fleksjon.		

-	 -	 -	 -	 -	

	



	

 
Tabell	3:	Tabellen	viser	artiklene	som	omhandler	ulike	klassifikasjonssystemer	for	GHOA. 

Forfatter-
navn	

År	 Studienavn	 Hovedfunn	 Antall	
pasienter(n)	

Populasjon	 Klassifikasjon	
brukt	

Antall	
inter-
ratere	

Interobserver	
reliability	

Intrarating
?	

Blinding?	 Bildemod.	

Aronowitz	
JG	et	al.		
	
J	Shoulder	
Elbow	Surg	
	
[23]	

2017	 Radiographs	
and	computed	
tomography	
scans	show	
similar	
observer	
agreement	
when	
classifying	
glenoid	
morphology	in	
glenohumeral	
arthritis.	

Sammenliknet	CT	
med	rtg.	Viser	seg	at	
de	ulike	
modalitetene	viser	
omtrent	lik	grad	av	
enighet	ved	bruk	av	
Walch.		

75	 Pasienter	med	
primær	GHOA	

Walch	 2	+	1	
erfaren	
observ
atør	
hvis	
tolknin
g	ble	
ansett	
som	
gullsta
ndard.		

Rtg:	k=0,48	
CT:	k=0,39.		

Rtg:	k=0,66.	
CT:	k=	0,6.	

Ja	 Konv.	rtg	og	
CT	

Lowe	JT	et	
al.	
	
J	Shoulder	
Elbow	Surg		
	
[24]	

2017	 Magnetic	
resonance	
imaging	is	
comparable	to	
computed	
tomography	for	
determination	
of	glenoid	
version	but	
does	not	
accurately	
distinguish	
between	Walch	
B2	and	C	
classifications.	

Hensikten	med	
studien	var	å	
sammenlikne	
nøyaktigheten	til	
MR	ift	CT	ved	
vurdering	av	
glenoid	version	og	
Walch-
klassifikasjon.		
Konklusjonen	er	at	
MR	kan	brukes	ved	
evaluering	av	
glenoid	version	og	
mindre	alvorlig	
Walch-subtyper,	
men	er	dårlig	på	å	
evaluere	type	B2	og	
C.		

30		 Pasienter	med	
primær	GHOA	

Walch	 3	 Fleiss’	k	er	
brukt.		
CT:	k=0,73	
MR:	k=0,62	

CT:	k=0,76-
0,87	
MR:	
k=0,75-
0,79.		

-	
Ikke	for	
hverandre,	
men	for	
pasinfo.		

Konv,	rtg	og	
CT	

Brox	JI	et	
al.		
	
Acta	
Orthoped	
Scand	
	
[25]	

2003	 Radiographic	
classification	of	
glenohumeral	
arthrosis.	

Undersøkte	
interobserver	
agreement	for	to	
radiologiske	
klassifikasjonssyste
mer	ved	vurdering	
av	GHOA.	Samilson-
Prieto	viste	seg	å	ha	

40	pasienter	 Langtidsoppful
gte	etter	Eden	
Hybbinette-
operasjon	for	
habituell	
dislokasjon	av	
anterior	
skulder.		

Samilson-Prieto	
Kellgren-
Lawrence	

2	 Samilson-
Prieto:	k=0,76	
Kellgren-
Lawrence:	
k=0,36.		

Observatør	
A:	k=0,57	
Observatør	
B:	
k=0,43.		

-	 Konv.	rtg	



høyere	grad	av	
agreement	enn	
Kellgren-Lawrence.		

Kopka	M	et	
al.		
	
J	shoulder	
Elbow	Surg	
	
[26]	

2017	 Can	glenoid	
wear	be	
accurately	
assessed	using	
x-ray	imaging?	
Evaluating	
agreement	of	x-
ray	and	
magnetic	
resonance	
imaging	(MRI)	
Walch	
classification.	

Konkluderer	med	at	
inter-rater	
agreement	for	rtg	og	
MR	er	moderat	
(k=0,42	og	k=0,47,	
henholdsvis)	for	de	
5	typene	i	Walch-
klassifikasjonen.	
Henholdsvis	k=0,54	
og	k=0,59	dersom	
man	bruker	Walch-
klassifiseringen	med	
kun	3	typer.		
Agreement	ved	rtg	
var	betraktelig	
mindre	for	både	den	
med	5	typer	og	den	
med	3	
sammenliknet	med	
MR	ved	bruk	av	
Walch.		
	

50		 Arthroplastikk-	
register	

Walch-
klassifiseringen	

5	 5-kategori-
klassifikasjon:	
k=0,42	for	rtg,	
k=0,47	for	MR	
	
3-kategori-
klassifikasjon:	
k=0,59	for	rtg,	
k=0,59	for	MR	
	
Totalt	sett	
vurderes	
agreement	å	
være	
”moderat”.	

-	 Ja	 Konv.	rtg	og	
MR.		

Hawi	N	et	
al.		
	
J	Shoulder	
Elbow	Surg	
	
[27]	

2017	 Glenoid	
deformity	in	
the	coronal	
plane	
correlates	with	
humeral	head	
changes	in	
osteoarthritis:	
a	radiographic	
analysis.	

Konkluderer	med	at	
graden	av	humeral-
sidig	osteoartritt	iht	
Samilson-Prieto	
korrelerer	med	
glenoid-sidige	OA-
forandringer	av	
glenoid	i	koronal-
planet	beskrevet	
ved	vinkel	beta	og	
type	inklinasjon	på	
glenoid.	Høyere	
glenoid-sidig	
inklinasjon	er	
assosiert	med	
høyere	grad	av	
osteoartritt	i	
primær	
skulderartritt.		
	
	

68	
	
Studert	
retrospektivt.	

Kandidater	for	
skulderprotese		

Samilson-Prieto	 2	 ICC=0,92	ved	
Samilson-
Prieto,	ICC=	
0,86	ved	CSA	
ICC=	0,90	ved	
inclination	type	

-	 -	
Blinding	
ikke	nevnt,	
men	står	
utført	
”uavhengig
”.		

Konv.	rtg	

Chalmers	
PN	
	

2017	 Radiographic	
characterizatio
n	of	the	B2	

Konkluderer	med	at	
dersom	CT-bildene	
ikke	orienteres	i	

31	skuldre	
med	B2-
glenoid.		

Pas	kandidater	
for	skulder-
arthroplastikk.			

Walch	 3	 ICC	over	0,5.		 -	 -	 CT	



	

J	shoulder	
Elbow	surg	
	
[28]	

glenoid:	the	
effect	of	
computed	
tomographic	
axis	
orientation.	

skapulas	plan,	vil	
version	og	
inklinasjon	bli	
overestimert	
signifikant.		

	
Retrospektivt	

Bercik	MJ	
et	al.		
	
J	Shoulder	
elbox	surg	
	
[29]	

2016	 A	modification	
to	the	Walch	
classification	of	
the	glenoid	in	
primary	
glenohumeral	
osteoarthritis	
using	three-
dimensional	
imaging.	

Inter-	og	
intraobserver	
agreement	øker	
dersom	man	
benytter	seg	av	den	
modifiserte	Walch-
klassifiseringen.	
Foreslår	å	legge	til	
en	B3	og	en	D-
gruppe.		

129	 Pas	med	
primær	OA	

Walch	 3	 k=	0,39	ved	
Walch,	0,703	
ved	modifisert	
Walch	

k=	0,61	ved	
Walch,	0,88	
ved	
modifisert	
Walch.		

Ja	
	

3D	CT	

Jacxsens	M,	
J	shoulder	
Elbow	surg	
	
	
[30]	

2016	 A	three-
dimensional	
comparative	
study	on	the	
scapulohumera
l	relationship	
in	normal	and	
osteoarthritic	
shoulders.	

Konkluderer	med	at	
hovedkjennetegnen
e	på	primær	GHOA	
er	posterior	
humeral	hode-
translasjon	relativt	
til	skapula,	redusert	
glenohumeral	
avstand,	og	en	
tendens	til	inferior	
humeral	hode-
translasjon	i	både	
type	A	og	type	B-
skuldre.		
	

110	pasienter	
og	151	
kontroller.	
Kontrollene	
hadde	
gjennomgått	
bilateral	CT	
grunnet	
unilateral	
skuldersykdo
m.		
	
Retrospektivt	

Pas	med	
primær	OA	

Walch	og	3D-
rekonstruksjon	

2	 Angitt	som	
good	to	
excellent,	men	
ingen	kappa	
oppgitt.		
ICC	mellom	
0,78-0,99.		

Angitt	som	
good	to	
excellent.		

-	
Blinding	
ikke	nevnt,	
men	står	
utført	
”uavhengig
”.	

CT	

Elsharkawi	
M	et	al.		
	
J	Shoulder	
Elbow	Surg	
	
[31]	

2013	 Reliability	of	
radiologic	
glenohumeral	
osteoarthritis	
classifications.	

Klassifikasjonssyste
met	iht	Weinstein	
og	Guyette	og	
modifikasjonene	av	
Samilson-Prieto-
klassifikasjonen	iht	
Allain	og	Gerber	
viste	en	
sammenliknbar	
reliabilitet	
sammenliknet	med	
de	vanlig	brukte	
graderingssystemet	
Samilson-Prieto	og	

108	skuldre	
fra	96	
pasienter	

Pas	med	OA	 Samilson	Prieto	
og	Kellgren	
Lawrence	

2	 Samilson-
Prieto:	
K=	0,85	
Allain	mod:	
K=0,87	
Gerber	mod:	
0,79	
Kellgren-
Lawrence:	
K=0,74	
Weinstein:	
K=94	
Guyette:	
0,8	

Samilson-
Prieto:	
Observatør	
1:	k=0,91.		
Observatør	
2:	k=0,97.	
Allain:		
Observatør	
1:	k=0,95.		
Observatør	
2:	k=0,95.	
Gerber:	
Observatør	
1:	k=0,94	

Ja	 Konv.	rtg	



Kellgren-Lawrence.	
Anbefaler	å	bruke	
disse	både	klinisk	og	
i	forskningsøyemed.		

Observatør	
2:	k=0,83	
Kellgren-
Lawrence:		
Observatør	
1:	k=0,89	
Observatør	
2:	k=0,82	
Weinstein:	
Observatør	
1:	k=0,85	
Observatør	
2:	k=0,93	
Guyette:		
Observatør	
1:	k=0,85	
Observatør	
2:	k=0,93	
	
	

Nowak	DD	
et	al.	
	
J	Shoulder	
Elbow	Surg	
	
[32]	

2010	 Interobserver	
and	
intraobserver	
reliability	of	
the	Walch	
classification	in	
primary	
glenohumeral	
arthritis.	

Konkluderer	med	at	
overall	
interobserver	
agreement	mellom	8	
observatører	er	
moderat,	k=0,5	for	
alle	Walch-klasser.		
Intraobserver	
reproduktibilitet	var	
betydelig,	k=0,61.	
Slår	fast	at	Walch	er	
et	godt	
klassifikasjonssyste
m	og	har	god	klinisk	
og	forskningsmessig	
nytteverdi.		

26	skuldre	 Kandidater	for	
fullstendig	
skulder-
artroplastikk	

Walch	 8	 K=0,5	 K=0,61	 Ja	 CT	

Scalise	JJ	et	
al.		
	
J	Shoulder	
Elbow	Surg	
	
[33]	

2008	 Quantitative	
analysis	of	
glenoid	bone	
loss	in	
osteoarthritis	
using	three-
dimensional	
computed	
tomography	
scans.	

Konkluderer	med	at	
den	intrikate,	men	
likevel	konsekvente		
3D-strukturen	til	
glenoid	version	
(hvelvingen)	kan	
brukes	som	en	
nøyaktig	og	reliabel	
mal	for	måling	av	
glenoid	bein-tap	ved	
GHOA.		

12	pasienter	 Unilateral	
GHOA	

-	 2	 Bare	angitt	
som	very	high	

Bare	angitt	
som	very	
high	

	 Konv.	rtg	og	
CT	



	

Kidder	et	
al.	via	Vo	
KV	et	al.	
	
[34]	
	
	

2012	 Revisited:	
Walch	
Classification	
of	the	Glenoid	
in	
Glenohumeral	
Osteoarthritis	

Har	undersøkt	intra-	
og	interobserver	
raliabilitet	for	
Walch-
klassifikasjonen,	
både	den	originale	
klassifikasjonen	og	
den	forenklete	der	
undertyper	ikke	ble	
tatt	med.	Har	i	
tillegg	sjekker	ut	
agreement	ved	bruk	
av	ny	klassifikasjon	
basert	på	glenoid-
morfologi.		

116	pas	 Pas	med	
primær	GHOA	

Walch	 3	 Original:	0,6	
Regroup	Walch	
(A,B,C):	0,548	
Ny	klasf.	
(N,B2,C):	0,545	

Original:	
0,866	
Regroup	
Walch	
(A,B,C):	
0,915	
Ny	klasf.	
(N,B2,C):	
0,874	

Ja	 CT	

Juel	NG	et	
al.	
	
Skeletal	
Radiology	
	
[35]	

2018	 Radiological	
glenohumeral	
osteoarthritis	
in	long-term	
type	1	diabetes.	
Prevalence	and	
reliability	of	
three	
classification	
systems.	The	
Dialong	
shoulder	study	

Har	vurdert	intra-	
og	interrater	
agreement	ved	bruk	
av	3	ulike	
klassifikasjonssyste
mer.	I	tillegg	sett	på	
prevalensen	av	
GHOA	hos	pasienter	
med	DMT1	med	
sykdomsvarighet	
over	45	år.		
Anbefaler	å	bruke	
Samilson-Prieto	
Allain-
klassifikasjonen.		

102	pas,	73	
kontroller.		

Pas	med	DMT1	
og	73	friske	
kontroller	

Kellgren-
Lawrence,	
Samilson-Prieto,	
Samilson-Prieto	
Allain	

2	 k=0,46-0,48	for	
alle	
klassifikasjoner	

k=0,48-0,86	 Ja	 Konv.	rtg	

	
  



 
Tabell 4: Tabellen viser oversikt over artiklene som omhandler Critical Shoulder Angle (CSA). Da disse ikke svarer direkte på problemstillingen i denne 
oppgaven, er videre omtale av disse plassert i appendiks. Disse studiene er tatt med da de i fremtiden angivelig vil kunne få diagnostisk betydning.  

Forfatter-
navn	

År	 Studienavn	 Hovedfunn	 Antall	
pasienter	
(n)	

Populasjon	 Klassifikasjon	
brukt	

Antall	
inter-
ratere	

Interobserver	
reliability	

Intrarating
?	

Blinding?	 Bildemod.	

Bjanison	
AO	et	al.		
	
J	Shoulder	
Elbow	Surg	
	
[36]	

2017	 The	critical	
shoulder	angle	
is	associated	
with	
osteoarthritis	
in	the	shoulder	
but	not	rotator	
cuff	tears:	a	
retrospective	
case-control	
study.	

Unormal	critical	
shoulder	angle	
(CSA)	er	en	ledende	
årsak	til	utvikling	av	
rotator-cuff-tear	og	
osteoartritt	i	
skulderen.		

97:	RCT	
87:	OA	
795:	
Kontroller	

Kohort	
bestående	av	
pas	med	RCT	
eller	OA.	
Kontroller	
hadde	
proksimal	
humerusfrakt.		
	
Studert	
retrospektivt.		

-	 2	 Gradert	som	
excellent	
ICC	(>0,92)	og	
minimal	
detectable	
change	
(MDC)<0,4	

1	av	2	
gjennomfør
te	dette.	
Gradert	
som	
excellent.		

-		
”Uavhengig	
utført”	

Konv.	rtg.		

Heuberer	
PR	et	al.		
	
BMC	
Musculosk
elet	Disord.	
	
[37]	

2017	 Critical	
shoulder	angle	
combined	with	
age	predict	five	
shoulder	
pathologies:	a	
retrospective	
analysis	of	
1000	cases.	

CSA	er	generelt	
bedre	enn	acromion	
index	og	lateral	
acromion	angle	i	
vurderingen	av	5	
ulike	
skuldersykdommer:	
Rotator	cuff-
artropati,	GHOA,	
rotator	cuff-tear,	
impingement	og	
tendinitis	calcarea.		
	

1000	
personer	

500	fra	ett	
sykehus,	500	
fra	et	annet.	
Alle	
gjennomgikk	
kirurgi	i	
perioden	2005-
2014	for	1	av	
de	5	oppgitt	
sykdommene.	
	
Studert	
retrospektivt.			

-	 100	 ICC=	0,943-
0,987	

ICC=	0,913-
0,996	

Ja	 Konv.	rtg.	

Blonna	D,	J	
shoulder	
Elbow	surg	
	
	
[38]	

2016	 Predominance	
of	the	critical	
shoulder	angle	
in	the	
pathogenesis	of	
degenerative	
diseases	of	the	
shoulder.	

Høyere	CSA-verdier	
er	assosiert	med	
høyere	risiko	for	
symptomatisk	cuff-
ruptur,	større	cuff-
rupturer	og	
alvorlighetsgraden	
av	eksentrisk	OA.	
Mindre	vinkler	øker	
risikoen	for	alvorlig	
konsentrisk	
symptomatisk	OA.			

200	pas,	80	
var	kontroller	

Pas	med	
primær	
konsentrisk	OA	
(40),	pas	med	
isolert	
supraspinatus-
tear	(40),	cuff	
tears	(40).	

Samilson-Prieto	 2	 -	 Ja	 -	
”Uavhengig	
utført”	

MR	for	å	
utelukke	
cuff-ruptur.		

Mantell	MT	
et	al.	
	
J	shoulder	
Elbow	Surg	
	

2017	 Critical	
shoulder	angle	
is	associated	
with	full-
thickness	
rotator	cuff	

Konkluderer	med	at	
samtidig	
tilstedeværelse	av	
GHOA	og	full-
tykkelse	RCT	er	
assosiert	med	større	

93,	55	
pasienter	
hadde	både	
RCT	og	OA.	
Dobbelt	så	
mange	

Arthroplastikk-	
register	

-	 2	 ICC=0,89.	
Spearman	
coefficient=	
0,95	

Nei	 Ja	 Røntgen,	
slik	som	
beskrevet	
av	Moor	et	
al	samt	MR	
for	å	



	

[39]	 tears	in	
patients	with	
glenohumeral	
osteoarthritis.	

CSA-verdier	enn	hos	
pasienter	med	OA	
alene.	CSA-målinger	
kan	være	nyttige	for	
å	bestemme	om	man	
trenger	MR	for	å	
vurdere	rotator-
cuffen	hos	en	
populasjon	med	
artritt.		

kontroller	
som	
pasienter	
totalt.		

bekrefte	
RCT.		

Spiegl	UJ	et	
al.		
	
Knee	Surg	
Sports	
Traumatol	
Arthrosc.	
	
[40]	

2016	 The	critical	
shoulder	angle	
is	associated	
with	rotator	
cuff	tears	and	
shoulder	
osteoarthritis	
and	is	better	
assessed	with	
radiographs	
over	MRI.	

CSA-målinger	
foretatt	på	rtg-
bilder	viser	
excellent	
interobserver	
agreement	med	
mindre	variabilitet	
enn	dersom	målt	på	
MR,	særlig	hos	pas	
med	OA.	Studien	
hevder	å	bekrefte	
sammenhengen	
mellom	CSA	og	
RCT/OA.	

30	pasienter	
og	30	
kontroller	

Mennesker	
mellom	40-60	
år,	med	isolert	
RCT,	isolert	OA	
eller	ingen	av	
delene	

-		 3	 Rtg:	ICC=0,87	
MR:		
ICC=	0,62	

Rtg:	
ICC=0,91	
MR:	
ICC=0,53	

-	
”Uavhengig	
utført”	

Konv.	rtg	og	
MR	

Moor	BK	et	
al.	
	
Bone	Joint	
J.	
	
[41]	

2013	 Is	there	an	
association	
between	the	
individual	
anatomy	of	the	
scapula	and	the	
development	of	
rotator	cuff	
tears	or	
osteoarthritis	
of	the	
glenohumeral	
joint?:	A	
radiological	
study	of	the	
critical	
shoulder	angle.	

Konkluderer	med	at	
primær	GHOA	er	
assosiert	med	
signifikant	mindre	
degenerative	RCTs	
med	signifikant	
større	CSA	enn	hos	
asymptomatiske	
skuldre	uten	disse	
sykdommene.	
Funnene	indikerer	
at	individuell	
kvantitativ	anatomi	
kan	antyde	
spesifikke	typer	
degenerative	
leddsykdommer	

204	pas,	94	
kontroller	

102	med	RCT	
uten	OA,	102	
med	primær	
OA,	uten	RCT	

Walch	 2	 Oppgitt	som	
excellent,	bias	
på	0	grader	

Bias	på	-
0,21	grader	

-	
”Uavhengig	
utført”	

MR	og	rtg	

	
  



 
Tabell 5: Tabellen viser GRRAS-vurdering [42] av artiklene som omhandler radiologiske klassifikasjonssystemer. 
Studier som mangler blinding, eller ikke oppgir hvordan man statistisk har kommet frem til interrater-verdiene, eller som ikke forklarer den 
statistiske analysen tilstrekkelig, vil ikke bli omtalt videre i oppgaven. 
 

GRRAS/ STUDIE  Aronowitz Lowe Brox Kopka Hawi Chalmers Bercik Jacxsens Elsharkawi Nowak Scalise Juel Kidder 

Tittel/abstract 
• Interrater/intrarating nevnt  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
- 

 
X 

 
- 

 
X 

 
X 

 
- 

 
X 

 
X 

Introduksjon 
• Navngir og forklarer 

diagnostikkmetode/klassifikasjonssystem 
• Spesifiserer populasjonen av interesse 
• Spesifiserer ”rater”-populasjonen av interesse 
• Forklarer hva man vet så langt og oppgir rasjonale for 

studien 

 
X 
X 
- 
X 

 
X 
X 
- 
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- 
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X 
X 
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- 
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X 
X 
- 
X 

 
X 
X 
- 
X 
 

 
- 
X 
- 
X 

 
X 
X 
- 
X 

 
X 
X 
- 
X 

Metode 
• Forklarer hvordan populasjonen ble valgt 
• Angir antall ratere tiltenkt 
• Angir innsamlingsmetode 
• Uavhengig rating/blinding 
• Forklarer statistisk analyse 
• Er kontroller brukt?* 
• Forklarer hvordan bildene ble tatt slik at de lar seg 

reprodusere* 

 
X 
- 
X 
X 
X 
- 
- 

 
X 
- 
X 
- 
- 
- 
X 

 
X 
- 
X 
- 
X 
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X 

 
X 
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X 
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X 
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X 
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X 
- 
X 
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X 
- 
X 
X 
X 
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X 
- 
X 
X 
X 
- 
X 

 
- 
- 
X 
- 
- 
- 
X 

 
X 
- 
X 
X 
X 
X 
X 

 
- 
- 
- 
X 
X 
- 
- 

Resultater 
• Angir faktisk antall ratere og ”subjects/objects” 
• Angir kjennetegn ved raterne (f.eks yrkestittel) 
• Angir reliabilitetsgrad/ 

agreement 
• Angir statistisk usikkerhet 
• Interrater agreement er målt ved* 
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5.1 Sammendrag av resultatene 
Totalt 21 artikler passet med inklusjonskriteriene for denne litteraturstudien. Kun to av disse 

omhandler kliniske symptomer/funn for vurdering av GHOA. Ingen av disse to vurderer 

diagnosekriterier metodologisk. Fayad et al. [22] sin studie fra 2008 viser at pasienter med 

GHOA har mindre restriksjon ved bevegelse av humerus i frontalplanet enn hva pasienter 

med frozen shoulder har, de fant en økt protraksjon av skulderen hos GHOA-pasientene. I 

tillegg bemerker de at lateral rotasjon av skapula og skapulohumeral rytme er høyere hos 

både pasienter med frozen shoulder og GHOA sammenliknet med befolkningen for øvrig. 

Kircher et al [21] fant i sin studie ut at radiologiske parametere i liten grad er relatert til 

kliniske symptomer ved GHOA. Det primære symptomet som vurderes som indikasjon for 

operasjon, nemlig smerte, ser ikke ut til å være relatert til noen radiologiske parametere.  

 

Walch-klassifikasjonen er den mest brukte metoden for å klassifisere GHOA. I 2010 skrev 

Nowak DD et al. [32]  at Walch-klassifikasjonen har god klinisk og forskningsmessig 

nytteverdi. Aronowitz et al. [23] hadde i sin studie 75 skuldre med primær GHOA. De 

konkluderer med at røntgenbilder egner seg ved bruk av Walch-klassifikasjonssystemet, selv 

om det i utgangspunktet var utviklet for CT-bilder. Dette står i kontrast til Kopka M et al. 

[26] sin konklusjon om at både røntgen og MR-bilder kun viser moderat grad av agreement. 

Når det gjelder bruken av MR-bilder, slår Lowe JT et al. [24] fast at CT-bilder er bedre for å 

skille mellom typene B og C. De senere årene har det kommet en del modifikasjoner av 

Walch-systemet. Dette gjelder særlig nå som det er mulig å fremstille gode tredimensjonale 

CT-bilder. Bercik MJ et al. [29] har vist at ved å legge til to nye undergrupper, B3 og D, 

oppnås en høyere grad av agreement. Tredimensjonale bilder ble også brukt i studien til 

Jacxsens M et al. [30], der de kom frem til at subluksasjon av humerushode og redusert 

glenohumeral avstand er viktige kjennetegn på GHOA.  

 

Brox JI et al. [25] så i 2003 på to andre klassifikasjonssystemer enn Walch, og viste en høy 

grad av agreement ved bruk av Samilson-Prieto. Studien til Juel fra 2018 fant imidlertid at 

graden av agreement var moderat. Denne klassifikasjonsmodellen ble også brukt av Hawi N 

et al. [27] i deres studie fra 2017 der de viste at ”graden av osteoartritt på humerus” korrelerer 

med forandringene på glenoid i koronalplanet. Disse forandringene beskrives vha en vinkel 

beta og type inklinasjon på glenoid. Høy inklinasjon på glenoid er assosiert med høyere grad 

av osteoartritt ved primær GHOA. Chalmers PN et al. [28] viste i 2017 bedre vurderinger av 



	

glenoid når CT-bildene orienteres i skapulas plan. De fant at dersom dette ikke gjøres vil 

både ”version” (hvelving) og inklinasjon på glenoid overestimeres. Scalise JJ et al. [33] 

foreslo i 2008 at glenoid version kan brukes som et nøyaktig mål for estimering av glenoid 

bein-tap ved GHOA. Slik som for Walch-systemet, har det også blitt foreslått å modifisere 

Samilson-Prieto-klassifikasjonen. Elsharkawi M et al. [31] viste i 2013 noe høyere agreement 

ved den modifiserte utgaven foreslått av Allain et al. Dette er i overenstemmelse med studien 

til Juel et al [35]. 

 

Seks av 21 artikler omhandler bruken av critical shoulder angle (CSA) for vurdering av 

GHOA på røntgenbilder. Bjarnison AO et al. [36] konkluderer i sin studie fra 2017 med at en 

unormal CSA er en av de ledende årsakene til utviklingen av rotator cuff tear (RCT) og 

osteoartritt (OA) i skulderen. Heuberer PR et al. [37] har sammenliknet CSA opp mot 

acromion index og lateral acromion angle i vurderingen av hele 5 ulike tilstander, deriblant 

glenohumeral osteoartritt (GHOA), og konkluderer med at CSA er å foretrekke. Blonna D et 

al. [38] viste i sin studie at risikoen for alvorlig konsentrisk symptomatisk OA øker ved 

lavere CSA. Så er spørsmålet: Hvilken nytte har vi av å vite om denne sammenhengen? 

Mantell MT et al. [39] foreslår at slike CSA-målinger kan være nyttige i klinikken for å 

vurdere om det er nødvendig å ta et MR-bilde for å vurdere rotator cuff-ruptur hos pasienter 

med artritt, fordi de fant at dersom både rotator cuff-patologi og OA sameksisterer, vil CSA 

være høyere enn forventet hos en pasient med OA alene. Spiegl UJ et al. [40] har sett på om 

CSA kan vurderes på røntgenbilder, og konkluderer med at inter- og intrarater agreement er 

høyere ved bruk at konvensjonell røntgen enn MR-bilder.  

 

Tabell 5 viser at det er svært varierende kvalitet på studiene som har sett på interagreement. 

Juel et al. sin studie ser ut til å oppfylle de fleste kriteriene i denne vurderingen [42], og 

således er denne studien den best gjennomførte metodologisk. Tabellen viser også at en rekke 

studier mangler blinding og at mange har brukt ICC fremfor kappa, noe som er 

bemerkelsesverdig da ICC ikke er anbefalt ved slike analyser [43]. Årsaken til dette er at ICC 

brukes til å se på reliabilitet og angir korrelasjonen i et individ i forhold til variasjonen 

mellom individene.  Det man imidlertid ønsker å vurdere her er enigheten mellom 

undersøkerne. I slike tilfeller er kappa bedre egnet, da denne verdien tar høyde for tilfeldig 

enighet [42].  

 

	  



6 Diskusjon og forklaring av resultatene 
6.1 Metode 
I utformingen av denne oppgaven har kun PubMed blitt benyttet for å søke etter relevant 

litteratur. For et enda bedre søk kan flere ulike databaser benyttes. Da oppgaven først og 

fremst ser på kliniske og radiologiske diagnosekriterier, har studier som primært fokuserer på 

behandling blitt utelatt. Dette kan potensielt ha resultert i at nyttig informasjon om hvordan 

diagnosen settes i praksis, før man setter i gang med en intervensjon, har blitt utelatt.  

 

Da søket ble gjennomført, ble det bestemt å legge på et filter slik at bare de artiklene som er 

blitt publisert siste 15 år ble inkludert. Bakgrunnen for dette er at det har foregått mye 

forskning på feltet det siste tiåret, og ønsket med oppgaven var å oppsummere dagens viten 

og sammenlikne den med de diagnosekriteriene man finner i ulike retningslinjer. Dessuten 

var det ønskelig med en begrenset datamengde som det var mulig å jobbe grundig med i løpet 

av den tilgjengelige perioden. Det ble også lagt inn et filter for å ekskludere alle andre språk 

enn engelsk. Dette kan ha medført en viss seleksjonsskjevhet i utvelgelsen av artikler.  

 

Innledningsvis var det 469 artikler som skulle vurderes ut ifra informasjonen i abstractene. I 

denne fasen kunne seleksjonen ha vært bedre dersom vi var flere som vurderte alle artiklene.  

To uavhengige observatører anbefales i en slik prosess for å redusere mulig bias. Eventuelt 

kunne vurderingen av artiklene vært standardisert ved bruk av verktøy som for eksempel 

Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS-2) eller liknende [44]. Også 

ved GRRAS-vurderingen burde det ideelt sett ha vært flere som vurderte de ulike artiklene 

for å redusere mulig bias.  

 

Resultatene fra de ulike studiene er blitt fremstilt i en tabell, da forskjellene i de ulike 

studienes problemstilling, design, metode og undersøkelsesmodalitet ikke tillater direkte 

ekstraksjon av data og sammenfatning i en metaanalyse.  

	

	

	

	

	

	

	



	

6.2	Studier	som	vurderer	kliniske	kjennetegn	
 

Ingen studier fra de siste 15 år har systematisk evaluert kliniske diagnosekriterier. Studien til 

Kircher et al. [21] er den eneste som sier noe om sammenhengen mellom klinikk og 

radiologi. Forfatterne her angir å ikke ha sett noen sammenheng mellom alder og grad av 

GHOA angitt ved Samilson-klassifikasjonen, ei heller noen sammenheng mellom alder og 

størrelsen på osteofytten. I tillegg beskrives det at det ikke er noen korrelasjon mellom 

leddspalteavsmalningen og aktiv/passiv bevegelighet (ROM: range of motion).  Redusert 

bevegelsesutslag er imidlertid vist å være en del av sykdomsbildet ved GHOA i andre studier 

[22]. Smerte korrelerte med aktiv og passiv fleksjon, samt abduksjon, men ikke med innad-

/utadrotasjon. Rotasjon korrelerte først og fremst negativt med størrelsen på osteofytten.  

 

Kircher et al fant ingen sammenheng mellom leddspalteavsmalning og størrelsen på 

osteofytten eller på klinisk funksjon. Dette er bemerkelsesverdig, for det foreligger konsensus 

i fagmiljøet om at leddspalteavsmalning og utviklingen av osteofytter er klassiske 

radiologiske tegn på osteoartritt [49]. Forfatterne påviste heller ikke noen sammenheng 

mellom smerte og disse to parameterne [21].  

 

Økende osteofyttstørrelse på den kaudale humerale osteofytten viser seg å være tydelig 

korrelert med redusert funksjon [33]. Den inferiore humerale osteofytten graderes i Samilson 

and Prieto-klassifikasjonen basert på osteofyttens utbredelse i millimetere. Grad 1 er angitt 

som under 3 mm, grad to mellom 3 og 7 mm, og grad 3 over 7 mm. Brox JI et al. [27] viste i 

2003 at dette graderingssystemet har en høy interobserver agreement og egner seg godt for 

vurdering av GHOA, men en ny studie fra 2018 viser at graden av agreement ikke kan angis 

å være høyere enn ”moderat” [35].  

	

Det er en del svakheter ved studien til Kircher et al. Én av ulempene med denne studien er at 

den er utformet som en registerstudie der man retrospektivt har sett på 120 pasienter med 

avansert GHOA.  I slike studier finnes det potensielt mye bias [45] . Her har de imidlertid 

forsøkt å redusere dette noe ved at det har vært to uavhengige undersøkere som har foretatt 

alle målinger.  Det bemerkes at det kun på 75 av disse pasientene ble gjennomført en 

fullstendig klinisk undersøkelse samme dagen som bildene ble tatt. Dersom klinisk 

undersøkelse er blitt utført med lang tid før eller etter at bildene er tatt, er dette en feilkilde 

som kan ha hatt stor betydning for det endelige resultatet. I tillegg ble 110 av 120 pasienter 



gradert som Samilson grad 3, som betyr uttalt artrose. Dette betyr at utvalget har en skjevhet 

og at undersøkelsen ikke kan konkludere for pasienter med mindre uttalt artrose. Strengt tatt 

forteller derfor denne studien primært om sammenhengen mellom kliniske og radiologiske 

parametere for personer med GHOA Samilson grad 3. Et annet aspekt som gjør at resultatene 

må tolkes med forsiktighet er at den statistiske analysen ikke er forklart utover at forfatterne 

nevner hvilke tester de har utført i SPSS. Den statistiske analysen som ser på sammenhengen 

mellom to parametere er helt avgjørende for konklusjonen som trekkes. Således er det behov 

for studier av bedre kvalitet for å evaluere sammenhengen mellom kliniske funn og 

radiologiske parametere.  

 

Studien til Fayad F et al. [22] har sammenliknet GHOA-pasienter med pasienter som har 

frozen shoulder. Problemstillingen deres er ikke utformet slik at studien kan uttale seg om 

GHOA- pasientene isolert, for her oppgir man resultatene som relative i forhold til pasientene 

med frozen shoulder. I tillegg har studien også for mange andre svakheter, som for eksempel 

mangel på flere observatører og blinding, til at denne studien kan regnes for å være av 

betydning.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3	Walch-klassifikasjonen	
 

De fleste artikler i denne oppgaven har benyttet seg av Walch-klassifikasjonen. Dette er det 

mest brukte klassifikasjonssystemet for glenohumeral osteoartritt (GHOA) og ble utviklet av 

Walch et al. i 1999 [46]. De identifiserte i hovedsak tre slitasjemønstre av glenoid. 

• Type A: Konsentrisk 

• Type B: Posterior med humerushode-subluksasjon 

• Type C: Dysplatisk med retroversjon på mer enn 25 grader 

Type A og B ble deretter inndelt i subtyper basert på alvorlighetsgraden på slitasjen.  

 

 

 
Figur 3: Walch-klassifikasjonen hentet fra originalartikkelen. Type A (konsentrisk slitasje) utgjøres av 1= 

minor og 2=major. Type B (posterior humerushode-subluksasjon) utgjøres av 1=posterior slitasje og type 2= 

bikonkav slitasje.  Type C utgjøres kun av én type, hvor man har en glenoid retroversjon på over 25 grader, 

uavhengig av grad av slitasje og humerushode-subluksasjon.  

 

I løpet av det siste tiåret har det kommet flere modifikasjoner av klassifikasjonssystemet til 

Walch et al [29,31,47]. Bercik MJ et al. [29] viste i 2016 at intra- og interobserver agreement 

øker ved bruk av tredimensjonal CT dersom subtypene B3 og D legges til, og definerer A2 på 

en mer presis måte. B3 er definert som monokonkav og posterior slitasje, med minst 15 

grader retroversjon eller minst 70 % posterior humerushode-subluksasjon, eller begge. Type 

D er blitt definert som en glenoid med uansett grad av anteversjon eller med humerushode-

subluksasjon på under 40 %. A2 ble spissformulert til å være en glenoid der man kan trekke 

en linje fra anterior til posterior glenoidkanter, som går tvers gjennom humerushodet. I tillegg 

mener forfatterne at det har skjedd en misforståelse ved oversettingen av den originale 



	

artikkelen, og at type C glenoid er en dysplastisk glenoid med minst 25 grader retroversjon 

”som ikke er forårsaket av erosjon”.  

 
Figur	4.	Illustrasjonen	viser	modifisert	klassifikasjonssystem	utviklet	av	Bercik	Mj	et	al.		

 

Innføringen av en B3-subtype er i overenstemmelse med annen litteratur på fagfeltet, og også 

Iannoti et al. [47] har vist at man oppnår høyere grad av enighet ved bruk av modifisert 

klassifikasjonssystem. Deres studie er ikke tatt med i denne oppgaven, da de ikke oppfyller 

inklusjonskriteriene. Det skal imidlertid nevnes at både Bercik MJ et al og Ianotti et al. tenker 

seg at sykdomsprosessen ved osteoartritt er å anse som et kontinuum av glenoid beintap og 

grad av humerushode-subluksasjon. Walker KE et al støtter denne oppfatningen av progressiv 

utvikling og viser i sin studie fra 2018 at B1 ofte progredierer til B2 og B3 [48]. Studien til 

Bercik et al er generelt god (se GRRAS-vurderingen), men de forklarer ikke tilstrekkelig 

hvordan bildene er tatt, slik at de lar seg reprodusere, noe de også diskuterer i artikkelen. De 

har heller ikke en omfattende resultatliste, slik som mange av de andre studiene, hvilket gjør 

det vanskelig å etterprøve statistikken og kappaverdiene de har kommet frem til.  

 

I 2010 gjorde Nowak DD et al. [32] en omfattende studie der de vurderte den originale 

Walch-klassifikasjonen, altså uten en B3-subtype. Her brukte de 8 personer til å bedømme 

bildene. De konkluderte med en at klassifikasjonssystemet er nyttig både i klinisk og 

forskningsmessig øyemed, og oppga kappa-verdien for interobserver agreement til å være 

0,5. I Bercik et al. [29] sin studie oppgis kappa å være opp mot 0,73. Disse verdiene er altså 

ganske sprikende. Studien til Nowak DD et al. kan kritiseres for å ha svært få pasienter, og 2 

av skuldrene de har vurdert er skuldre med reumatoid artritt. Styrken ligger i mange 

observatører og en nøye planlagt blindingsprosess der observatørene ikke fikk oppgitt noen 

som helst form for pasientinformasjon eller hva de andre raterne tenkte.  



Walch-klassifikasjonen var basert på CT-bilder. Da konvensjonell røntgen er mer 

tilgjengelig, bruker mange kirurger heller Walch-klassifikasjonen på røntgenbilder 

preoperativt. Kopka et al. [26] viste i 2017 at dette kan være problematisk, da interrater 

agreement for røntgen er vurdert som ”moderat” med en kappaverdi på 0,42. Samme studiet 

konkluderer med at preoperative vurderinger av GHOA bør gjennomføres på CT eller MR, 

da MR viser seg å ha høyere interrater agreement enn det røntgen har. Aronowitz  JG et al. 

[23] hadde dog et annet resultat i sin studie også fra 2017, der de konkluderer med at 

vurdering på CT og konvensjonell røntgen viser omtrent lik grad av agreement/enighet. 

Begge disse studiene har undersøkt en relativt liten populasjon. I tillegg er det i Kopka et al. 

sin studie ikke gjennomført noen form for intrarating, noe som gjør det vanskeligere å 

evaluere resultatet. Forskjellen i kappaverdi for MR og røntgen er på 0,05. Årsaken til at de 

trekker konklusjonen om at MR er bedre egnet for vurdering er at de sammenliknet 

agreement mellom røntgenbilder og konsensus MR-bilder, som viste en kappaverdi på 0,21-

0,51. Det er imidlertid slik at studien til Lowe JT et al [24] setter spørsmålstegn ved bruken 

av MR. De konkluderer med at MR kan benyttes ved vurdering av glenoid version, men at 

det er vanskeligere å skille subtypene B2 fra C ved bruk av MR sammenliknet med CT. 

Denne studien mangler blinding, og kan således ikke vektlegges i særlig grad. Det er tydelig 

at det er behov for flere studier av bedre kvalitet før man kan trekke en endelig konklusjon.  

 

6.4	Kvalitetsvurdering	av	studiene	
 

Studiene i denne oppgaven er blitt vurdert etter litt ulik fremgangsmåte avhengig av hva de 

omtaler. I artiklene som omhandler kliniske diagnosekriterier er metodikken helt sentral, og 

derfor er fremgangsmetodene deres blitt nøye vurdert. Sentrale mangler er blitt påpekt for å 

understreke at studiene ikke kan vektlegges i særlig grad for den endelige konklusjonen i 

denne oppgaven. Studiene som omtaler de radiologiske klassifikasjonssystemene er blitt nøye 

vurdert etter GRRAS-kriteriene. Dette er en metode som er godt begrunnet i litteraturen [42] 

og viser på en oversiktlig måte hvilke studier som er gode og som kan vektlegges, og hvilke 

som er mindre gode. Vurderingen her viser at det er en del gode studier, men disse 

konkluderer ulikt, og derfor er det vanskelig å trekke en endelig konklusjon om hvilken 

klassifikasjonsmetode som er best. Artiklene som omhandler CSA faller utenfor denne 

oppgavens problemstilling, da disse omtaler noe som potensielt kan bli viktig i 

diagnostikken, men som per i dag ikke har noen diagnostisk betydning. Derfor er disse blitt 

plassert i appendiks. 



	

7 Oppsummering og konklusjon 

 

Denne litteraturstudien viser at det mangler retningslinjer for klinisk diagnostikk av 

glenohumeral osteoartrose (GHOA) både nasjonalt og internasjonalt. Det foreligger ”expert 

opinions” på området, men de foreslåtte diagnosekriteriene er ikke blitt systematisk 

undersøkt og derfor finnes det lite litteratur som sier noe om kvaliteten på de testene som 

benyttes i dag.  

 

Når det gjelder radiologisk diagnostikk og klassifisering av glenohumeral artrose, har det 

foregått mye forskning de siste årene. Det er varierende kvalitet på studiene som har vurdert 

kvaliteten og nytten av radiologiske klassifiseringer. De ulike studiene rapporterer svært ulik 

grad av interagreement for de mest brukte klassifiseringssystemene; Walch-klassifiseringen 

og Samilson-Prieto. Det har blitt foreslått en rekke modifikasjoner av disse klassifiseringene. 

Flere studier av god kvalitet er nødvendig for å finne ut av hvilke modifikasjoner som er best 

egnet.  
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9 Appendiks 
	
9.1	Critical	Shoulder	Angle 
	
I	2013	introduserte	Moor	et	al	konseptet	om	”critical	shoulder	angle”	(CSA)	[41].	Det	ble	

i	denne	artikkelen	foreslått	at	en	unormal	CSA	er	en	ledende	årsak	til	utvikling	av	

osteoartritt	(OA)	og	rotator	cuff	tear	(RCT).	CSA	brukes	ikke	i	dag	diagnostisk,	men	er	

tatt	med	i	denne	oppgavens	appendiks	da	det	foregår	mye	forskning	på	dette	feltet,	og	

da	disse	artiklene	omtaler	nye	aspekter	med	hensyn	til	etiologi	som	kan	være	av	

interesse	[37,41].			

	

	
Figur	2:Hentet	fra	studien	til	Moor	et	al.	Viser	vinkelen	hos	en	med	a)	fulltykkelses-ruptur	av	

supraspinatussenen	(CSA	43	grader)	og	i	b)	en	skulder	med	osteoartritt	og	en	intakt	rotator	cuff	(CSA	22	

grader)	

	



CSA	er	vinkelen	dannet	ved	en	linje	som	knytter	de	superiore	og	de	inferiore	kantene	på	

glenoid,	og	av	en	linje	fra	den	inferiore	benkanten	på	glenoid	til	den	mest	laterale	

kanten	på	acromion,	målt	på	et	anterio-posteriort	(AP)	skulder-røntgenbilde.	Moor	et	al.	

fant	ut	at	friske	mennesker	har	en	CSA	på	33,3	(SD	2,2	grader).	Ut	fra	sine	funn	

klassifiserte	de	CSA-verdiene	og	graderte	dem	i	kategorier.		

	

• Grad	1	ble	definert	som	CSA	<	30	grader.	93	%	av	disse	pasientene	viste	seg	å	ha	

osteoartrose.			

• Grad	2	ble	definert	som	en	CSA	mellom	30	og	35	grader.	70	%	av	disse	hadde	

verken	osteoartrose	eller	rotatorcuff-ruptur.		

• Grad	3	ble	definert	som	CSA	>	35	grader.	84	%	av	disse	pasientene	viste	seg	å	ha	

rotatorcuff-ruptur.		

	

Ut	fra	disse	funnene	konkluderte	forfatterne	med	at	en	CSA<	30	grader	disponerer	for	

OA	som	følge	av	at	en	kort	akromion	gir	økt	skapula-humerus-trykk	forårsaket	av	

trekkretningen	(”pulling	direction”)	til	m	deltoideus	[41].	På	samme	måte	ble	en	CSA	

over	35	grader	vurdert	som	disponerende	for	RCT.		

	

Senere	studier	har	rapportert	”excellent”	interobserver	agreement	(”enighet”	mellom	to	

observatører	som	begge	vurderer	de	samme	bildene)	ved	vurdering	av	CSA	på	

røntgenbilder	og	at	sammenhengen	mellom	CSA	og	OA	er	signifikant	[40].	Arnar	O	

Bjarnison	[36]	har	sammen	med	sine	kolleger	så	sent	som	i	2017	vist	at	sammenhengen	

mellom	CSA	og	RCT	er	mer	usikker	enn	tidligere	rapportert,	men	også	i	denne	studien	

konkluderes	det	med	at	den	finnes	en	kausal	sammenheng	mellom	CSA	og	OA.		

	

Totalt	6	av	studiene	som	er	blitt	inkludert	i	denne	litteraturstudien	omhandler	CSA.	

Samtlige	konkluderer	med	at	det	foreligger	en	klar	sammenheng	mellom	CSA	og	OA.	

Dessverre	er	det	få	av	disse	som	er	av	særlig	god	kvalitet.	Blinding	er	kun	oppgitt	i	

artiklene	til	Heuberer	et	al.	og	Mantell	MT	et	al.	Studien	til	Heuberer	omfatter	svært	

mange	pasienter	og	mange	ratere	[37],	hvilket	styrker	studiens	troverdighet.	En	

svakhet	ved	både	denne	studien,	og	studien	til	Mantell	MT	et	al.,	er	at	man	ikke	har	noen	

frisk	kontrollgruppe,	noe	som	er	sentralt	i	denne	type	forskningsdesign.		

	


