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❙ ❙ Intresset för utvecklandet av arbetsrelaterade skador hos
ultraljudsanvändare har intensifierats på senare år eftersom
allt fler som även under en mindre del av arbetstiden använ-
der ultraljud upplever besvär. 

De problem som drabbar ultraljudsanvändare kan indelas
i fysiska och psykiska besvär. Fysiska problem är ögonbesvär
som trötthet, klåda och sveda i ögonen samt dubbelseende [1].
Dessa besvär kan relateras till användandet av bildskärmar
och kan orsakas av dåliga ljusförhållanden och reflexer på
skärmen. Andra fysiska besvär är värk i axlar, armar, handle-
der samt ryggvärk [2, 3]. Smärtorna kommer från muskler,
senor och skelettdelar. Huvudvärk är vanligt. Karpaltunnel-
syndrom (kompressionsneuropati), som drabbar nervus me-
dianus i handleden med åtföljande smärta och nedsatt känsel
i tumme och pekfinger, är vanligt hos ultraljudsanvändare [4].
Besvären kan klassificeras i tre stadier [5]: I första stadiet vi-
ker besvären spontant vid vila; i andra stadiet påverkar sym-
tomen arbetsförmågan och dröjer sig kvar på fritiden – men
försvinner vid behandling; i tredje stadiet uppträder smärta
vid många olika aktiviteter, och besvären är kroniska. Dessa
tre stadier kräver olika åtgärder från mikropauser, temporär
avhållsamhet från arbete till nödvändigheten att byta arbete.
Prevention är ett viktigt instrument för att inte eskalera ska-
dorna till svårare stadier, vilka är besvärligare att bota.

85 procent hade besvär
De bakomliggande förloppen av muskuloskeletala arbetsska-
dor är inte helt klarlagda, men en möjlig mekanism är att upp-
repat och statiskt arbete medför stigande intramuskulärt
tryck, vilket kan leda till akut ischemi i det belastade partiet
[6]. Studier beträffande muskuloskeletala problem hos ultra-
ljudsanvändare pekar alla i samma riktning med en mycket
hög incidens av muskelbesvär, cirka 80 procent bland de sva-
rande i enkäten (se nedan). 

Det visades att ett hårt handgreppstryck om ultraljudsgi-
varen korrelerade signifikant med förekomst av karpaltun-
nelsyndrom och att kroppsställning korrelerade signifikant
med andra muskuloskeletala besvär [4]. Smith och medarbe-
tare [2] visade att småväxthet – mindre än 158 cm – korrele-

rar med arbetsskador, liksom att utföra mer än 100 undersök-
ningar per månad, långa undersökningar (mer än 25 minuter
per patient) och maskiner som man fick dra av egen kraft. Stu-
dien kunde ej påvisa relation till användarens ålder, kondi-
tion, typ av utrustning, sitta på höger eller vänster sida, brits-
typ eller paustid mellan patienterna.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg genom-
fördes 1996 en enkät bland 27 ultraljudsanvändare vid klinisk
fysiologi och vid radiologiska klinikens urogastriska sektion.
I enkäten svarade 85 procent av deltagarna att de hade ar-
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betsrelaterade besvär. Merparten av användarna behövde
sjukgymnastik, olika hjälpmedel samt ersättningshjälp från
kolleger för att klara sitt dagliga arbete. En enkät som Svensk
förening för klinisk fysiologi genomförde med 29 kliniker vi-
sade på likartade förhållanden för hela Sverige [7].

Med anledning av den alarmerande situationen genomför-
de Klinisk fysiologi och radiologi på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset i samarbete med Lindholmen Utveckling ett pi-
lotprojekt för att analysera ultraljudsarbete från ergonomisk
synpunkt [8]. Ultraljudsanvändare som undersökte njurar,
benkärl och hjärta deltog. Studien visade att i synnerhet ar-
betsmoment med statisk positionering av ultraljudsgivaren
under hög kraftutveckling upplevdes som fysiskt belastande.
Besvären var lokaliserade till skuldra och hand. Biomekanisk
analys visade på stort engagemang av rotatorkuffens muskler.
Monitorering av muskelaktivitet i trapeziusmuskeln under
hela arbetspasset antydde betydande effekter av individuella
faktorer kopplade till stress och arbetsteknik. Sammanfatt-
ningsvis visade pilotstudien på hög muskulär belastning un-
der arbetet med tydlig koppling till vissa arbetsmoment och
till apparatens utformning.

Mental stress är ett problem för ultraljudsanvändaren lik-
väl som för annan sjukvårdspersonal [9]. Situationen känne-
tecknas av krav på alltmer och effektivare arbete och därmed
kortare pauser.

Ultraljudsarbetet ställer höga krav på operatörens kon-
centration och finmotorik samtidigt som arbetet medför hög
fysisk, främst statisk, belastning. Dessutom utförs arbetet ofta
i dålig arbetsmiljö med små rum, buller och värme, som alst-
ras av utrustningen. Vid sidan om arbetsredskapen har fram-
för allt arbetsorganisationen stor betydelse för hur ultraljuds-
användaren klarar sitt arbete på lång sikt, och det är en viktig
faktor i det preventiva arbetet för att undvika stress och ut-
brändhet. I en tid av krympande ekonomi med långa patient-
köer, men oförändrade resurser till verksamheten, är det svårt
att skapa ett rimligt arbetsklimat. 

Med denna bakgrund syftade den nedan beskrivna första
delstudien till att identifiera de arbetsmoment som medför fy-
sisk respektive psykosocial belastning vid två typer av ultra-
ljudsarbete: hjärtultraljud och njurultraljud.

Oberoende av första delstudiens resultat förändrades ar-
betsorganisationen för hjärtultraljud och utrustningen för njur-
ultraljud strax efteråt. 

Arbetsorganisationen för hjärtultraljud ändrades i följande
aspekter:

• Introduktion av arbetsteam (bestående av doktor och bio-
medicinska assistenter) som kontinuerligt samarbetar, orga-
niserar det egna arbetet samt använder ett och samma rum.

• Ändring av undersökningsrutinen från en omfattande un-
dersökning av en parameterkatalog mot en fokusering på
remissfrågan.

• Ökat antal undersökningar och förändring av rutinerna för
intagandet av patienter.

Situationen för njurultraljud förändrades genom inköp av en
ergonomiskt utformad ultraljudsapparat. 

De ergonomiska effektena, som förändringarna gav, stu-
derades i en uppföljningsenkät sex månader efter första
delstudien. 

Metod i första delstudien
Första delstudien omfattade fyra steg: 

1. Information om studieförloppet. 
2. Enkät om deltagarens bakgrund (ålder, kön, arbetstider

samt ett frågeformulär om muskuloskeletala besvär; Nor-
dic Musculoskeletal Questionnaire, (NMQ) [10]. 

3. Videofilmning av varje deltagare under utförandet av en
ultraljudsundersökning (efter patientens samtycke). 

4. VIDAR/PSIDAR(Video- och datorbaserad arbetsanalys/
Psykosocial datorbaserad arbetsanalys)-genomgång [11,
12] där deltagaren med hjälp av videofilmen över sitt eget
arbetsutförande identifierade arbetsmoment med speciell
fysisk eller psykosocial belastning. I fall där en arbetssitu-
ation identifierades som fysiskt belastande indikerade per-
sonen de mest belastade kroppsdelarna. Vid psykosocial
belastning uppskattade personen i vilken grad situationen
medför tidspress, stress, irritation och bristande kontroll
över utförandet. 

Tolv personer (åtta av de cirka 20 personerna på avdelningen
med specialisering på hjärtultraljud och fyra av de sju perso-
nerna på avdelningen med specialisering på njurultraljud)
deltog. Vid hjärtultraljud (genomsnittstid 30 minuter), som
utförs av två personer, videofilmades enbart operatören som
styr ultraljudsgivaren. Vid dessa undersökningar användes en
modern ergonomiskt utformad ultraljudsapparat. Njurultra-
ljud utfördes med en äldre ultraljudsapparat av en operatör
(genomsnittstid 60 minuter).

Uppföljningsmetod 
Nio av de tidigare tolv personerna deltog i en uppföljning av
studien (sex med specialisering på hjärtultraljud och tre med
specialisering på njurultraljud).

På grund av begränsade tidsresurser kunde uppföljningen
inte genomföras som en upprepning av den första studien med
videofilmning och VIDAR-analys. I stället begränsade vi
uppföljningsmetoden till följande tre steg: 

1. Genomgång av de VIDAR/PSIDAR-kommentarer som
deltagaren själv gjorde vid första studien. För varje kom-
mentar uppskattade man om arbetsmomentet hade förbätt-
rats, försämrats eller blivit oförändrat sedan första studien. 

2. Genomgång av en lista av arbetsmoment med samma frå-
geställning som i 1. 

3. Generell bedömning om den fysiska respektive psykoso-
ciala belastningen hade ökat, minskat eller var oförändrad
sedan första studien.

Resultat i första delstudien
Deltagarna hade varierande grad av erfarenhet i ultraljudsar-
bete (mindre än 1 år–19 år) och olika arbetsomfattning
(50–100 procent).

Svaren i NMQ bekräftade tidigare studier – besvär i skuld-
ra, nacke och rygg var vanligt förekommande (Tabell I). I vil-
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Tabell I. Resultat av frågeformulär om muskuloskeletala besvär
(NMQ). N=12

Antal deltagare Antal deltagare
med besvär med besvär
de senaste de senaste

Kroppsdel 3 månaderna 7 dagarna

Nacke 9 4 
Skuldra 11 5 
Rygg 10 4 
Handled/hand 2 0
Underarm 1 1 
Fingrar 1 0
Ben 1 0
Höfter 1 1



ken omfattning den höga frekvensen av besvärsförekomst är
representativ kan inte sägas med säkerhet, bland annat därför
att speciellt personer med besvär kan ha valt att delta i studi-
en. Jämfört med referensdata för yrkeskategorin sjuksköters-
kor med särskild kompetens [13] ligger förekomsten av be-
svär bland studiedeltagarna på samma eller något högre nivå.
(En exakt jämförelse är omöjlig bland annat på grund av skill-
nader i frågeformuläret.)

Med VIDAR-metoden identifierades fysiskt belastande
arbetsmoment samt vilka kroppsdelar som drabbades av be-
svär (Tabell II) .

Med PSIDAR-metoden identifierades psykosocialt belas-
tande arbetsmoment (Tabell III).

Uppföljningsresultat
Varken i genomgången av de egna VIDAR-kommentarerna
eller i bedömningen av den generella fysiska belastningen
nämnde personer med specialisering på hjärtultraljud föränd-
ringar som resulterade från den arbetsorganisatoriska om-
struktureringen. Däremot nämndes positiva effekter för den
psykosociala belastningen: teamorganisationen ledde till

minskade väntetider samt mindre letande efter assistans. 
Dessutom förbättrades kommunikationen mellan läkare och
biomedicinska assistenter. En problematisk aspekt i den nya
arbetsorganisationen var att det effektivare samarbetet med-
förde minskade pauser samt potentiellt ökande tidspress. Den
generella bedömningen av psykosocial belastning var dock
enhälligt att belastningen hade minskat. 

Inköpet av den nya utrustningen för njurultraljud minska-
de den fysiska belastningen på grund av tidsbesparingar i un-
dersökningen samt lättare hantering av utrustningen. Dess-
utom ansåg man att utrustningens optimerade anordning av
inmatningsverktyg och anpassningsmöjligheter (t ex höj- och
sänkbart tangentbord) tillät en bättre arbetsställning. Dessa
förbättringar uttrycktes både i genomgången av de egna 
VIDAR-kommentarerna och i den enhälliga bedömningen
att den generella fysiska belastningen hade minskat. Även
den psykosociala belastningen ansågs ha minskat – bland an-
nat genom tidsbesparingar.

Diskussion och utblick
Vid Klinisk fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
har man sedan länge uppmärksammat ergonomiska förhål-
landen vid ultraljudsarbetet och satsat på arbetsmiljöförbätt-
ringar (t ex genom anpassbar utrustning, beaktning av ergo-
nomin vid inköp av ultraljudsutrustning, arbetsrotation, anli-
tande av ergonomisk rådgivning samt undervisning i av-
slappningsmetoder). Studien visar att det ändå kvarstår arbets-
moment som leder till den från tidigare studier bekanta psy-
kosociala respektive fysiska belastningen vid ultraljudsarbe-
te.

De arbetsorganisatoriska förändringar som introducerades
för hjärtultraljud efter första studien hade positiva effekter
framför allt i form av minskad psykosocial belastning. Inkö-
pet av ny utrustning för njurultraljud minskade inte bara den
fysiska utan även den psykosociala belastningen. Till dessa
resultat bör anmärkas att uppföljningen efter sex månader
eventuellt återspeglar den generellt positiva attityden till för-
ändringarna. På längre sikt kan effekten minska samtidigt
som negativa aspekter av både utrustningen och arbetsorga-
nisationen träder fram. 

I detta sammanhang bör nämnas att samma utrustning som
medförde betydande förbättringar vid njurultraljud redan se-
dan flera år används standardmässigt vid hjärtultraljud – nå-
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Tabell III. Psykosocialt belastande arbetsmoment under UL-arbetet
identifierade med hjälp av PSIDAR-metoden.

Arbetsmoment Problembeskrivning

Vänta eller leta Speciellt vid tidspress upplevs det som 
efter personal stressande att leta efter eller under obe-

stämd tid vänta på assistans.

Interagera med Några patienter har svårt att följa instruk-
patienten tioner eller klagar över smärtor.

Arbeta med Irritation upplevs när material och redskap  
suboptimal utrustning inte är på plats eller när man behöver  

arbeta med suboptimal utrustning.

Samarbete under Om två personer samarbetar under 
undersökningen UL-undersökningen kan tillförlitliga  

resultat bara uppnås på adekvat tid om 
samarbetet mellan operatörerna 
fungerar perfekt. 

Tabell II. Fysiskt belastande arbetsmoment under ultraljudsarbetet identifierade med hjälp av VIDAR-metoden.

Kroppsdelar
Arbetsmoment Problembeskrivning med besvär

Arbeta i statisk Under UL-undersökningen måste operatören förbli i samma kroppsställning under Nacke, skuldra
kroppsställning längre tid. Utöver den fysiska belastningen, som uppstår genom den statiska kropps- hand, underarm
under undersökningen ställningen – speciellt av handen som håller i transducern – kräver undersökningen 

hög koncentration, vilket kan öka spänningsproblem.

Följa ultraljudssignal Det finns många frihetsgrader att ställa in arbetsredskapen (t ex stol, brits, monitor). Nacke, skuldra
På grund av tidsbrist eller osäkerhet om den optimala arbetsställningen hamnar 
operatören ändå ofta i olämplig arbetsställning (t ex titta uppåt på bildskärmen – 
den rekommenderade synvinkeln för bildskärmsarbete är ca 15 grader nedåt [14]). 
Speciellt svårt är det när man utför UL-undersökningen ensam och således behöver 
optimera arbetsställningen mot patienten och UL-apparaten samtidigt.

Hålla en statisk Utrustningen är anpassbar och mobil (t ex stolen och UL-apparaten). Problem uppstår Höft, fot
position vid om utrustningen aktivt behöver hållas på plats, när man inte vill ändra position (t ex stol 
mobilutrustning som rullar bakåt).

Utföra applikationer Undersökningsrummen är optimerade för UL-undersökningar. Om andra arbetsmoment 
(t ex injektioner) behöver utföras görs detta under suboptimala förhållanden.



got som inte hindrar att personalen fortfarande upplever sam-
ma arbetsmoment som fysiskt belastande. Mot denna bak-
grund planeras ytterligare en uppföljning när förändringarna
har etablerats. 

Genom att analysera den ergonomiska situationen, inte en-
bart med enkät utan även med videobaserade metoder, erhölls
resultat som direkt kan kopplas till enstaka arbetsredskap
samt potentiella åtgärder. I framtida studier kunde det vara en
fördel att kombinera de subjektiva bedömningar som använ-
des under föreliggande studie med fysiologiska mått – till ex-
empel EMG-mätningar [8].

Ergonomin har blivit en allt starkare aspekt vid upphand-
ling av UL-utrustning, och producenter av UL-apparater re-
agerar med att alltmer använda ergonomin som försälj-
ningsargument. I detta sammanhang vore det värdefullt att
utarbeta ergonomiska kriterier för upphandling av UL-utrust-
ning.

Dessutom bör arbetsbelastningen vid UL-undersökningar
med en eller två operatörer jämföras. Arbetssituationen med
två operatörer kräver perfekt samarbete. En ensam operatör
har större möjlighet att välja arbetssätt och arbetstempo, sam-
tidigt som arbetet kräver utförande av fler arbetsmoment. För-
och nackdelar med dessa möjligheter av arbetsfördelningen
bör övervägas med hänsyn tagen till resursplaneringen.

Sammantaget är det således viktigt att följa upp åtgärder
som vidtagits och samtidigt bedriva ett långsiktigt preventivt
arbete för att kunna åstadkomma en bra arbetsmiljö för ultra-
ljudsanvändaren.
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SUMMARY

Users of ultrasound machines are often 
subjected to musculoskeletal symptoms 
Better work organisation and equipment 
could be preventive measures 

Constanze Wartenberg, Tania Dukic, 
Marie Beckman Suurküla
Läkartidningen 2002;99:1331-6

Stress, musculoskeletal symptoms, and eyestrain
are common among users of ultrasound machines.
The purpose of the study was to identify work situ-
ations that induce a psychosocial or physical load
in work with ultrasound. 12 sonographers partici-
pated. Questionnaire and video-based interview-
ing methods were used. Effects of changes in work
organisation and equipment that were introduced
after the first study were followed up after 6 mont-
hs (9 of the participants in the former study). The
study confirmed that musculoskeletal symptoms
were common. Work situations inducing physical
and/or psychosocial loads were identified.
Changes of the equipment and work organisation
led to positive effects both in terms of the physical
and the psychosocial load. Better work organisa-
tion and ergonomically designed equipment are
measures that can prevent work-related disorders.
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