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Introduktion 
 
Antalet ortopeder, framför allt de med inriktning axel, som utför ultraljud själva istället för 
att remittera patienterna till radiolog ökar stadigt i Sverige. Detta är en trend även 
utomlands och det finns flera fördelar med denna utveckling, till exempel kan det gå 
snabbare för patienterna att få en diagnos, man kan spara pengar och framför allt får den 
opererande ortopeden själv undersöka patienten både före och efter eventuell kirurgisk 
behandling. När jag som axelortoped och doktorand under utbildningen skulle lära mig 
ultraljud fanns det ingen som kunde lära mig eftersom jag var den första på kliniken som 
intresserade mig för ultraljud. Jag fick därmed själv försöka skaffa mig denna kunskap 
eftersom detta ingick i mitt doktorandprojekt. Sedan dess har jag funderat mycket på hur 
ultraljudsutbildningen för intresserade ortopeder skulle kunna utformas för att vara effektiv 
och ge så bra resultat som möjligt. Syftet med denna reflektion är därför att utifrån 
litteraturen och min egen erfarenhet diskutera och ge förlag på en utbildningsplan. 
 
Bakgrund 
 
Ortopeder undersöker kliniskt, diagnostiserar och behandlar skador i rörelseapparaten vars 
kroppsdelar ofta går utmärkt att undersöka med ultraljud för att finna och värdera skador. 
Historiskt sett har det varit radiologer som utfört ultraljudet och ortopeder har förlitat sig på 
deras utlåtande tillsammans med den kliniska undersökningen för att fatta beslut om 
behandling. Trenden är dock att framför allt axelkirurger själva vill utföra det som benämns 
”office based” ultraljud i litteraturen av axelns senor (rotatorkuffen), vilka är lätt tillgängliga 
med ultraljudsteknik [4]. Fördelarna med denna utveckling är många; rotatorkuff-relaterad 
smärta är mycket vanligt och både tid och pengar kan sparas när dessa patienter slipper 
vänta på en mottagningstid till radiologen. Den opererande ortopeden kan dessutom med 
denna teknik undersöka sina patienter både före och efter kirurgin och därmed värdera det 
kirurgiska resultatet bättre samt ge injektioner med ledning av ultraljud [4]. Antalet 
undersökningar med magnetkamera (MR) kan minskas när det finns fler kompetenta 
ultraljuds-undersökare. MR och ultraljud har visat sig vara likvärdiga metoder när det gäller 
att undersöka senornas status och därmed kan MR undersökningen sparas till de patienter 
som behöver en utvidgad utredning av musklerna vilka är svårare att värdera med ultraljud 
[5]. MR har dessutom ofta en begränsad tillgänglighet och är en dyrare undersökning. 
Ultraljudsundersökning är dock mer användarberoende [2] och det är av största vikt att de 
ortopeder som använder ultraljud får en bra utbildning för att undersökningen ska vara 
tillförlitlig och tillföra värde för patienten.  
 
Min egen erfarenhet     
 
När jag skulle börja att lära mig ultraljud var jag mycket motiverad eftersom detta var en del 
i mitt avhandlingsprojekt och det fanns ett tydligt mål att jag skulle bli klar med 
avhandlingen och samtidigt lära mig att undersöka axlar med ultraljud. Både motivation och 
målbild är viktiga faktorer för att lyckas med en utbildningsinsats. En stor barriär var att jag 
inte hade någon att rådfråga på kliniken eller i min nära omgivning men jag sökte upp 
experter och använde mig av så kallat expert learning [1]. Detta innebar i mitt fall att jag 
vände mig till tre olika personer som var erkänt duktiga på ultraljud av axlar, jag 
auskulterade hos dem och fick lära mig grunderna. Inför dessa auskultationstillfällen 



 3 

förberedde jag mig genom att läsa böcker om ultraljudsteknik eftersom grundläggande 
teoretiska kunskaper måste finnas innan man försöker tillägna sig praktiskt kunskap 
(Woolley 2007) [4]. Vid auskultationerna betraktade jag hur dessa experter undersökte 
patienter med ultraljud och jag fick lektioner i hur apparaturen fungerade. 
Ultraljudsundersökning är en teknik som handlar mycket om praktisk färdighet och det var 
först när jag själv fick tillgång till en maskin och kunde undersöka mina egna patienter som 
färdigheten utvecklades. Denna utveckling hade dock kunnat gå mycket snabbare och varit 
mer effektiv om jag hade haft en expertlärare i form av en kollega som hade kunnat ge mig 
direkt feedback i den kliniska vardagen i enlighet med lärling-mentors principen (Kjell och 
Deursen (2003). Jag tog även hjälp av företaget som sålde ultraljudsmaskinen vilket var ett 
bra sätt att lära sig sin egen maskin. När jag introducerade ultraljud på vår klinik fanns det 
ingen svensk kurs som var tillgänglig för icke-radiologer, detta har dock ändrats i takt med 
att intresset ökat även bland sjukgymnaster och idag finns flera riktade utbildningar. För att 
veta var man befinner sig i lärande processen och för att komma vidare måste man få 
återkoppling (Sadler 2010). Detta fick jag på mina undersökningar genom att remittera 
patienterna efter min egen undersökning till en ultraljuds-specialiserad radiolog på 
röntgenavdelningen samt genom att läsa operationsberättelser på opererade patienter. På 
detta sätt kunde jag validera mina undersökningsresultat på ett systematiskt sätt vilket jag 
sammanställde och publicerade i min avhandling, ”Treatment of Subakromial pain and 
rotator cuff tears 2012”. Min lärande process var framgångsrik men det tog tid, var bitvis 
väldigt frustrerande och borde gå att optimera.   
 
Syfte med reflektionen: 
 
Att  skapa en modell för en optimal ultraljudsutbildning för blivande axelortopeder. 
Utgångspunkten är mina egna erfarenheter och granskning av litteraturen kring 
kunskapsöverföring. 
 
Resultat  
 
I upprepade ortopediska och radiologiska studier beskriver man att kunskapsöverföringen 
bör ske från en ”expert” ofta en radiolog till en ortopedkirurg genom guidad träning och 
sedan omfattande egen träning med validering av fynd mot magnetkamera-undersökning 
och eller artroskopifynd. Det beskrivs att ju mer träning desto säkrare blir resultaten och att 
tidsfaktorn är viktig, dvs. hur länge man har arbetat med ultraljud. I en studie av Day et al. 
[2] beskrivs att den diagnostiska säkerheten på de 40 första patienterna med rotatorkuff-
påverkan var 51% och att den ökade till 69% efter 80 patienter. Deras slutsats var att det 
krävs en signifikant träningsinsats i form av tid och volym av patienter för att 
ortopedkirurgen ska uppnå en säkerhet i undersökningsresultat på över 80-90 % i sensitivitet 
och specificitet [3]. I den pedagogiska litteraturen fann jag en lärande modell vars teori, mål 
och genomförande i min mening verkar passa mycket bra för att lära ut ultraljudskunnande 
på en ortopedklinik, ”Cognitive apprenticeship modellen” myntad av Collins et al. (1989, 
2004). (N. Woolley 2007) från England (?). 
 
Cognitive Apprenticeship (CA)  
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Ursprunget till denna modell kommer från den klassiska mäster-lärlings modellen där 
lärlingen får se mästaren utföra en uppgift, sedan utföra den själv med hjälp av mästaren 
tills denne är tillräckligt självständig (Jarvela 1995). En viktig skiljelinje mellan den klassiska 
mäster-lärlings modellen och CA modellen är att tänkande måste föregå och vara en del av 
uppgiften. CA-modellen antar även förutsättningen att lärande och instruktioner påverkas av 
sociala sammanhang och en central tanke är att studenter utvecklar sin förståelse genom 
interaktion med experter i verklighetstrogna övningar (De Bruijn 1995). Vidare understryks 
att lärandet ska ske i sitt rätta sammanhang för att bli meningsfullt och effektivt. Läraren och 
dennes förmåga att värdera studentens aktuella behov, kunskapsnivå och utförande-
förmåga är avgörande för processen. Sex huvudkomponenter och tekniker ingår i modellen 
som används för att stödja och organisera lärandet (Woolley 2007): 
 

1. Modelling; här utför experten uppgiften medan studenten observerar och får en 
introduktion till vad som krävs för att klara det.  

2. Coaching; experten observerar när studenten utför uppgiften och ger tips, 
kommentarer och feedback, allt för att studenten ska utföra uppgiften så bra som 
möjligt. 

3. Scaffolding; Studenten stöds utifrån sin nuvarande kunskapsnivå för att nå nästa 
nivå. Expertens stöd minskar gradvis tills studenten kan utför uppgiften själv. När 
studentens kunskapsnivå ökar kan stödet återigen behövas tex för att resonera kring 
ämnet. 

4. Articulation; I denna fas uppmanas studenten att beskriva sin kunskap, resonera och 
förklara vad de gör och varför. Målet med denna fas är att studenten ska gå från att 
vara lärar-beroende till att kunna samarbeta kring problemlösning i ämnet med 
kollegor. 

5. Reflection; Reflektion är en etablerad del inom pedagogiken (Schön 1983). Studenten 
ska här vara självkritisk, jämföra sin prestation med en expert, en annan student och 
slutligen sin egen interna kunskapsbank.  

6. Exploration; När studenten når denna nivå ska denna kunna lösa uppgiften och 
relaterade problem självständigt samt kunna finna nya användningsområden för sin 
nyvunna kompetens.  
 

Förslag till applicering av modellen vid lärandet av ultraljud hos axelpatienter: 
 

1. ”Modellering” kan ske genom att den ortoped ”student” som ska lära sig ultraljud får 
tillgång till en video inspelad av ortoped eller radiolog med expertkunnande inom 
ultraljud. I denna video demonstreras hur ultraljudsapparaten fungerar, hur man 
ställer in den för respektive undersökning, hur patienten ska sitta, hur man för flyttar 
och håller proben. Med hjälp av denna video kan studenten ta till sig kunskapen efter  
sin förmåga och den ger en grund att bygga vidare på. Under modelleringsfasen ska 
även en expert, tex. en redan utbildad kollega eller annan inbjuden expert 
demonstrera och muntligen beskriva hur en typ-undersökning går till samtidigt som 
studenten kan fråga och diskutera. Representant från ultraljudsföretag bör också 
hålla en genomgång av apparaten.  

 
2. Därefter följer ”coaching” fasen där studenten själv ska försöka utföra ultraljud med 

assistans av expertis. Detta steg kan med fördel ske på en person som inte är patient 
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initialt för att ge studenten en trygghet och säkerhet innan patienter involveras. 
Läraren ska här identifiera okunskap och korrigera dålig teknik vid utförandet. Tex. är 
det viktigt att identifiera hur man står eller sitter vid undersökningen för bästa 
resultat och för att undvika framtida belastningsskador. När det gäller 
ultraljudsguidade injektioner kan dessa tekniker med fördel tränas på tex. en 
gelmatta då det kräver ett 3D tänkande som behöver tränas upp. När studenten kan 
genomföra en axelundersökning, finna de relevanta strukturerna och resonera kring 
lämpliga användningsområde är det dags att undersöka patienter. Coaching fasen 
bör filmas för att samla in material till reflektion och diskussions fasen.  
 

3. Omfattning av stöd under nästa fas ”Scaffolding” ska vara individuell och bero på 
individens inlärningskurva, förkunskaper och ju mer självständig studenten blir desto 
mindre stöd behövs. Dock kan behovet av stöd skifta beroende på vilka patienter 
som studenten undersöker tex är kraftigare patienter svårare att undersöka än smala 
nätta patienter och mindre icke-genomgående rupturer är svårare att finna än stora 
omfattande senrupturer. Detta löses med fördel genom att arrangera parallella 
mottagningspass där experten har färre bokade patienter för att kunna stödja den 
mindre erfarna kollegan vid behov. En ultraljudsapparat på respektive 
undersökningsrum är en stor fördel annars kan tillgängligheten till utrustning lösas 
genom ett separat ultraljudsrum dit man tar patienten när det är dags för den delen 
av den kliniska undersökningen.  
 

4. I ”artikulations” fasen uppmanas studenten att utvärdera sig själv. Detta kan göras 
genom att remittera patienten till radiologavdelning för ett kompletterande 
utlåtande om man inte har en ultraljudsexpert på kliniken som kan kontrollera 
fynden. Studenten ska även i denna fas använda sig av den kontralaterala sidan som 
referens samt tydligt uttala vad de gör och varför. Detta passar bra att göra för 
patienten vid undersökningen eftersom de flesta patienter uppskattar att få vara 
delaktiga och vill lära sig om sin kropp. Om det finns fler kollegor tex. ST-läkare i 
samma utbildningsfas bör de diskutera och jämföra sina erfarenheter vilket hjälper 
till att befästa kunskapen. I denna fas bedömer jag att externa kurser skulle vara 
lämpliga, studenten har nu skaffat sig erfarenhet och kan ta till sig ytterligare 
kunskap presenterad av andra experter och studenten kan utbyta erfarenhet med 
andra studenter från andra kliniker.   
 

5. ”Reflektion” över utövandet och fynden bör ske direkt i anslutning till 
undersökningen och därför måste det finnas avsatt tid för detta för både studenten 
och experten som handleder. Att involvera patienten och fråga hur de upplevde 
undersökningen kan också ge värdefull feedback till studenten. Inspelade 
undersökningar inklusive ultraljudssekvenser med olika fynd ger ett kvitto på 
studentens utveckling och kan vara material till nya studenter.  
 

6. I denna sista fas ska studenten uppmanas att ”explorera” hur deras nya kunskap och 
förmåga kan användas på nya patienter tex. vid armbågssmärta och vid frakturer där 
ultraljudtekniken är mindre utvecklad än så länge. Att undersöka patienter 
postoperativt är också ett område att explorera eftersom vävnaden ser annorlunda 
ut och man behöver koppla ihop operationsberättelsen med ultraljudsfynden. Detta 
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är å andra sidan en av de stora fördelarna att som kirurgi kunna följa sina 
operationsresultat över tid.  

 
 
Diskussion och Reflektion   
 
Enligt min erfarenhet och litteraturgenomgång är det fullt möjligt att addera ultraljudet till 
ortopedkirurgens verktygslåda. I litteraturen finner jag att ultraljudsutbildningen bör baseras 
på grundläggande teori om ultraljudets principer, basal undersökningsteknik av frisk och 
patologisk vävnad. Det beskrivs att de grundläggande kunskaperna går att tillägna sig via 
teoretiska studier men expertkunskap behövs för guidning av undersökningstekniken 
(plomb-holmes 4). Collins teori (1989) understryker meningsfull träning i funktionellt 
sammanhang av den kompetens man önskar lära sig och mitt program designades utifrån de 
fundamentala delarna i hans cognitive apprenticeship modell. Min bedömning är att den 
ovan beskrivna pedagogiska modellen CA lämpar sig väl för kunskapsöverföring inom 
bilddiagostik med både praktiska och teoretiska komponenter vilket stöds av bla. Ravesloot 
et al och van der Gijp ( 2012, 2014). CA modellen tar hänsyn till tidigare kunskap och bygger 
stegvis upp komplexiteten vilket har beskrivits som en gynnsam lärande miljö ( Åkerlind 
2014).    
 
Modellen kräver dock avsatt tid och resurser i form av och att det finns någon som är 
utbildnings-ansvarig på kliniken. Till exempel behöver en video göras vilket tar tid men en 
välgjord video kan spara tid genom att återanvändas av många studenter. Den måste dock  
uppdateras regelbundet. Att göra och uppdatera denna video kan vara en bra pedagogisk 
övning och ett sätt att artikulera och reflektera över sina kunskaper i ämnet lämpligt för en 
student i fas 4-5 under handledning.  
 
Utifrån två olika scenarios kan den CA baserade modellen anpassas och utvecklas. Vid 
scenario 1; finns lokal kompetens som kan agera lärare och vid scenario 2; finns ingen lokal 
kompetens alls att använda. Vid scenario 2 kan det vara lämpligt att skicka studenten under 
en tid till en klinik där det finns en utbildningsplan och andra studenter att gå parallellt med i 
fas 1-2, modellering och coaching. Det är av flera skäl lämpligt att utbilda flera studenter 
samtidigt, det blir effektivare, studenterna kan öva tekniken på varandra samt diskutera och 
man kan bjuda in föreläsare samt representanter från ultraljudsföretag. Utbildningen kan 
delas upp i flera steg där man börjar med grundläggande undersökningsteknik och i senare 
steg ingår tex. injektionsteknik där man behöver vara mer erfaren.  
 
I den tredje fasen, scaffolding, där man ska träna och bli självständig behövs stöd och 
återkoppling vilket kan vara den stora utmaningen. Den optimala lösningen är parallella 
mottagningspass med en lokal expert och tillgång till ultraljudsapparatur för direkt stöttning 
och återkoppling. När studenterna tränar på att koppla ihop patientens anamnes, klinisk 
undersökning, ultraljudsundersökningen och får feedback på sina slutsatser konsolideras 
konceptuell och praktisk kunskap. Denna fas får dock planeras efter de lokala 
förutsättningarna, vid scenario 2 kan man tex. hyra in en expert. Jag har i detta syfte varit i 
Halmstad och Jönköping och haft mottagningsverksamhet med kollegor där under 1-2 dagar 
för att ge hands-on stöttning och återkoppling vilket fungerade väl.  
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I den efterföljande fasen, 4, när kunskapen ska fördjupas kan en extern kurs vara lämplig för 
att få synpunkter från andra experter och studenter. 
 
Gränserna mellan de olika faserna kan vara något flytande men det krävs en viss nivå av 
kunskap och erfarenhet för att kunna genomföra de sista faserna i modellen, reflektion och  
exploration. Det fina med ultraljud är att denna undersökningsmodalitet inte avger någon 
strålning eller andra risker för patienterna vilket betyder att studenten kan öva på så många 
patienter som möjligt och befästa sin kunskap. Det är dock viktigt att studenten känner till 
sina begränsningar eftersom ett felaktigt utlåtande från undersökaren kan få stora 
konsekvenser för patienten. Därför är det av största vikt att utbildningen håller hög klass och 
att studenternas kunskaper kontrolleras innan de anses redo att arbeta helt självständigt.  
 
I dagens pressade sjukvård ställs vidareutbildning mot produktion men min 
rekommendation är att blivande axelkirurger får möjligheten att lära sig ultraljud tidigt 
under sin subspecialisering parallellt med den övriga mottagningsverksamheten eftersom 
denna färdighet ökar förståelsen markant för axel-patienter som ofta är mycket 
svårundersökta och har komplexa diagnoser.   
 
Denna CA modell ger en grund för hur utbildningen kan planeras och genomföras. När flera 
ortopeder på en klinik lärt sig denna färdighet kan ett gemensamt lärande sk. collaborative 
learning (Boud 1988) utvecklas där man utbyter idéer och erfarenhet med varandra och 
därmed lyfter kompetensen ytterligare.    
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