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ABSTRACT 

Alpin skidåkning är en populär vintersport i alla åldrar. Skadefrekvensen är relativt hög och 

de nedre extremiteterna är mest utsatta. Barn och unga tenderar att få andra typer av skador än 

vuxna relaterat till det känsliga och omogna skelettet. Syftet med studien var att sammanställa 

metodbeskrivningar från Sveriges regioner för de nedre extremiteterna hos barn och unga. To-

talt deltog 20 regioner och resultatet visade att undersökningsmetoden för underben i 84% be-

skrevs som samma tillvägagångssätt bland regionerna. Undersökningsmetoden för knäled be-

skrevs i 67% som samma tillvägagångssätt. 95% av regionerna uppgav konventionell röntgen 

som förstahandsval vid frakturfrågeställning i nedre extremiteter, 60% uppgav samma pro-

jektioner för barn och vuxna. 47% svarade att datortomografi används som komplement till 

konventionell röntgen vid komplicerade frakturer. 71% av regionerna använde speciella barn-

protokoll för datortomografiundersökningar, 88% uppgav att de utförde någon form av rekon-

struktioner i samband med detta. Författarnas slutsats är att metodbeskrivningarna följer aktu-

ell forskning och att säker vård erbjuds i regionerna trots lokala skillnader.   
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1  INLEDNING 
Skadefrekvensen hos barn och unga i samband med alpin skidåkning är relativt hög. 

Barn och vuxna tenderar att dels få olika typer av frakturer, att dels drabbas av frakturer 

med olika lokalisation utifrån åldersgrupp trots att skademekanismen är likartad. Varför 

det förhåller sig så, samt om detta påverkar den radiologiska diagnostiseringen väckte 

ett intresse hos författarna. Denna studie kommer därför handla om de vanligaste frak-

tur-typerna som drabbar barn och växande individer i de nedre extremiteterna till följd 

av alpin skidåkning och hur de diagnostiseras. En sammanställning av metodbeskriv-

ningar från flera av Sveriges regioner för konventionella röntgen- samt datortomografi-

undersökningar relaterat till knä och underbensskador ligger till grund för studiens re-

sultat. 

2 BAKGRUND 
2.1 Anatomi och fysiologi i de nedre extremiteterna 

Skelettet är indelat i ett axialt och ett perifert skelett. I detta fall beskrivs det perifera 

skelettet och de nedre extremiteternas anatomi och funktioner. Femur, patella, tibia, fi-

bula, tarsalben och fotens metatarsalben och falanger utgör de nedre extremiteterna och 

står för stöd, rörelse samt bär upp kroppsvikten (1–3). 

Kroppens största ben är femur och bildar proximalt höftleden tillsammans med os coxae 

och distalt knäleden med patella och tibia. Knäledens sesamben, patella är från födseln 

endast bestående av brosk, det är inte förrän barnet börjar gå och belasta som det suc-

cessivt förbenas. Patella fungerar också som fäste för muskler och ligament (1–3). Tibia 

och fibula utgör underbenet och tibia bär upp kroppsvikten. Mellan dessa ben finns en 

bindvävsplatta, syndesmosen, som håller dem samman, stabiliserar och fungerar som 

fäste för muskler och ligament. Proximalt har tibia ett bredare parti där de laterala och 

mediala kondylerna separeras upptill av en förhöjning, eminentia condylaris. Anteriort 

på tibias proximala del återfinns tuberositas tibialis, en skrovlig struktur vilken fungerar 

som muskelfäste. Denna struktur kan lätt palperas genom huden precis som den ante-

riora delen av tibias skaft. Skaftet, eller metafysen är den smalare delen mellan de två 

bredare extremiteterna (1–3). Fibula är det mindre benet och är beläget lateralt, dorsalt 

om tibia. Både proximalt och distalt bildar de båda benen led tillsammans. Distalt bildar 
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fibula även fotleden tillsammans med tibia och talus. Laterala malleolen och mediala 

malleolen utgörs av distala fibula respektive distala tibia. En schematisk bild av tibia 

och fibula ses i figur 1. Talus är det största av de sju tarsalbenen och är det ben som 

överför kroppstyngden från tibia vidare mot tårna. Talus, tibia och fibula bildar den så 

kallade fotledsgaffeln (1–3).   

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2 Embryologi, tillväxt och bensammansättning 

Redan under de två första fostermånaderna utvecklas människans skelett. Processen är 

snabb och benstrukturen är i stort sett densamma som hos vuxna individer.  Men att 

säga att barn är små kopior av vuxna är inte korrekt. Skelettet anläggs först som brosk, 

som successivt förbenas. Genetiken styr tillväxten och allt eftersom brosket förkalkas 

växer kärl in och för med sig benbildande celler. Fram till vuxen ålder finns brosket 

kvar som tillväxtzoner i rörbenens ändar, så kallade fyser eller tillväxtzoner (4,5). När 

fyserna sluts under tonåren avstannar längdtillväxten. Epifysen i proximala tibia fusion-

eras ungefär vid 19 års ålder. Förkalkningen i tuberositas tibialis för flickor sker vid 9–

11 års ålder medan det för pojkar sker vid 12–13 års ålder (5). Hos en vuxen individ 

finns brosket endast kvar vid ledytorna (1,4).  

Figur 1. En schematisk bild av underbenets uppbyggnad. Tibia och 

fibulas anatomiska relation till varandra. Områdena med röd marke-

ring visar exempel på strukturer som fungerar som fästen för muskler 

och ligament. Källa: Henry Gray (1918) Människokroppens anatomi. 

{{PD-scan}}  

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gray
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Fyserna är uppbyggda av olika specialiserade zoner. Proliferationszonen står för celldel-

ning och en förstoring av celler medan hypertrofizonen och förkalkningszonen står för 

omformation och förkalkning. Brosk saknar kärl och nerver och läker därför dåligt, men 

fyserna har istället en god blodförsörjning. Vid frakturer som drabbar fysen, så kallade 

fysiolyser, kan de olika zonerna skadas (1,4). Om blodkärlen skadas kan det resultera i 

för tidig avstannad tillväxt på grund av minskad cirkulation i området (6). 

Ben är bindväv specialiserat på att fungera som stöd och skydd åt inre organ och funge-

rar även som en metabolisk depå för bland annat kalcium (1,4). Bensubstansen är till 

största delen bestående av kollagen och oorganiska salter, främst kalciumfosfat. Det är 

kollagenfibrerna som främst står för benets elasticitet, medan mineralerna ger benet sin 

hårdhet och hållfasthet. Ben består av både kortikal och spongiös benvävnad vilket är 

kompakt respektive porös vävnad. Den kortikala benvävnaden är uppbyggt av Haverska 

system. Detta system med centralt belägna kärl och benlameller i cirklar gör benet 

starkt. Det spongiösa benets uppbyggnad är baserat på lameller och balkar och omsluter 

benmärgen. Flera olika benceller kontrollerar omsättningen och underhållet av skelettet 

och ändrar sin metaboliska aktivitet efter belastning (1,4).  

2.3 Barns fysiologiska förutsättningar och frakturtyper 

Barns skelett är mjukare och känsligare än vuxnas vilket leder till att våldet inte behöver 

vara av lika hög energi för att orsaka fraktur. Frakturen blir dock av en annan karaktär 

på grund av barns tjockare benhinna och porösare benvävnad. Till följd av dessa egen-

skaper kan frakturerna vara unika för åldersgruppen (4,5). 

De ofullständiga frakturerna är vanliga vilket betyder att benet inte går av helt. Fraktur-

typer som ”green-stick” har en delvis intakt benhinna vilket är till fördel både vid repo-

sition, läkningstid och graden av felställning. Även frakturer som ”torusfraktur” före-

kommer vilket karaktäriseras av en kompression av metafysen. Benet kan också böjas 

utan att gå av, detta leder endast till en deformation (4). Frakturer kan vara både öppna, 

vilket betyder att benet har penetrerat hudytan, eller slutna. Det är mängden energi som 

tillförts vid skadetillfället som avgör skadans allvarlighetsgrad. Trots att barnens ben-

hinna är till fördel vid skadetillfället kan felställningar ändå uppstå. Felställningen kan 

vara förkortad, roterad, förlängd, sidofelställd och vinkelfelställd (4).  
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Underbensfrakturer tillhör de vanligaste skadorna bland barn och kan uppstå som kon-

dylfraktur, diafysfraktur och fotledsfraktur. Den vanligaste typen av skada är dock den 

isolerade tibiafrakturen. Felställningen är ofta ringa tack vare den intakta fibulan och 

den tjocka benhinnan. Skador av den här typen uppkommer ofta i samband med låge-

nergivåld vid lek och idrott (4). Under tonåren, mellan 12–15 års ålder då ungdomar har 

sin tillväxtspurt och skelettet mognar, ökar aktiviteten i fyserna och dessa utgör då en 

svag punkt i skelettet. Den här utvecklingsprocessen i kombination med ökad muskel-

massa och mer intensiv fysisk aktivitet leder till ökad skaderisk i området (6,7). Ledban-

den är fortfarande starkare än själva skelettet, därför kan frakturerna drabba tillväxtplat-

torna och orsaka fysiolyser. Det vanligaste stället är gränsen mellan det förkalkade bros-

ket och den nybildade benvävnaden (4,6). Fysiolyser kan delas in i Salter – Harris typer 

i fem olika grader utifrån frakturens lokalisation och engagemang. Grad ett och två har 

ofta en godare prognos än resterande grader (4). Upp till 35% av frakturer som drabbar 

barn och ungdomar involverar fyserna. Generellt bland idrottande ungdomar är det van-

ligt att fyserna i fotleden involveras följt av distala femur och proximala tibia på tredje 

plats. Eftersom fysiolys är så pass vanligt förekommande är det av stor vikt att diagnos-

tiseringen sker på ett korrekt sätt för att minska riskerna för komplikationer vid läkning 

(8,9).  

2.4 Skidrelaterade skador med fokus på växande individer 

Alpin skidåkning är en populär vintersport över hela världen med över 200 miljoner ut-

övare globalt (10) I Sverige såldes under säsongen 2017/2018 skipass för 1,7 miljarder 

kronor enligt svenska skidanläggningars organisation (SLAO). Försäljningsstatistiken 

visar att Sälenfjällen attraherar flest besökare följt av skidorterna Åre och Vemdalen 

(11). Studier visar att modern utrustning har minskat antalet skador procentuellt, men de 

tenderar bli allvarligare till följd av utrustningen som idag tillåter högre farter och skar-

pare svängar. I Sverige uppstår ca 20 000 skador till följd av alpin skidåkning årligen. I 

Norge visar mätningar att 17% av patienterna inlagda på norska sjukhus är relaterade till 

alpin skid- samt snowboardåkning (12).  I USA visar studier att det sker över 500 000 

skidrelaterade olyckor varje år, av dem är 180 000 olyckor kopplade till ungdomar un-

der 16 år (10).  



5 

 

Inom den alpina skidåkningen är de nedre extremiteterna mer utsatta än de övre hos 

både barn och vuxna sammantaget (12 - 14). Hos växande individer är tibiaskaftet, 

tibiaplatån och främre korsbandet de mest utsatta områdena. Vid 11–12 års ålder går en 

skiljelinje där de yngre barnen som regel drabbas av diafysära spiralfrakturer, medan de 

äldre barnen får frakturer mer proximalt på tibia, alternativt skador på främre korsban-

det (10,15–17) Barn under 12 år löper fyra gånger högre risk att drabbas av underbens-

frakturer än ungdomar 13–19 år och 11 gånger högre risk än vuxna (15). Däremot ska-

das inte fotled och fot lika ofta idag som förr vilket kan förklaras av att dagens pjäxor 

med hårdare skal ger ett bättre skydd, dock ses höga och styva pjäxor i kombination 

med bindningar som inte kan lösa ut delvis som orsak till att det främre korsbandet istäl-

let är extra utsatt (12, 13). I figur 2 visas barnpjäxor från 70-talet och barnpjäxor från 

2017. De äldre pjäxorna går endast en liten bit ovanför ankeln samt är tillverkade i läder 

med minimal stoppning. De moderna pjäxorna går betydligt högre upp på smalbenet, 

har mycket stoppning och ett hårt plastskal.  

 

 

 

 

 

Utrustningen i sig är viktig för att förebygga skador. Faktorer som passform, korrekt in-

ställning på bindningar och anpassad utrustning påverkar skadeutfallet. Säkerhetsbind-

ningar som inte löser ut och frigör pjäxan utgör en stor riskfaktor. Uppskattningsvis är 

30% av alla skidskador en följd av detta. Även skidåkarens teknik och åkförmåga påver-

kar. Sedan carvingskidan introducerades på 90-talet har skadefrekvensen ändå minskat, 

den blir inte längre en hävstång för att böja eller vrida underbenet på samma sätt som de 

äldre raka skidorna. Följden av det är en minskning av antalet frakturer på tibia och fi-

bula i höjd med pjäxans kant (12). Underlaget spelar också roll för typen av skador som 

Figur 2. Pjäxorna till vänster är ett par barnpjäxor 

från 2017 och pjäxorna till höger är ett par barn-

pjäxor från 70-talet. De moderna pjäxorna är betyd-

ligt högre i sin design, har mer stoppning och hår-

dare och stabilare skal i plast jämfört med de äldre 

pjäxorna som endast går en liten bit ovanför ankeln 

och är tillverkade i läder med minimal stoppning. 

Foto: Kållberg, Stina 



6 

 

uppstår. Lössnö är en större riskfaktor än hårt packat underlag. Risken att skada sig är 

högre på eftermiddagen vilket skulle kunna förklaras med att åkaren är tröttare. Även 

snöförhållandena kan se annorlunda ut på eftermiddagen jämfört med förmiddagen med 

mer uppkörda och svåråkta pister (12,18) 

2.5 Metoder för diagnostisering vid akuta frakturfrågeställningar 

En klinisk undersökning kan ge svar på den distala statusen för bland annat cirkulation 

och känsel. Symtom som svullnad, värmeökning, missfärgad hud och deformation kan 

styrka misstänkt fraktur men en röntgenundersökning behöver ändå bekräfta diagnosen 

(4). Generellt finns det två principer när det kommer till projektioner vid konventionella 

röntgenundersökningar. Den första principen är att det krävs minst två projektioner i 90 

graders vinkel mot varandra, en frontal anterior-posterior (AP) alternativt posterior-an-

terior (PA) och en sida.  Detta dels för att vissa frakturer inte framträder med endast en 

projektion, dels för att kunna avgöra frakturens karaktär och eventuell felställning. Den 

andra principen förespråkar minst tre projektioner när leder kan vara involverade och 

mer information om skadan är nödvändig. Projektionerna är då frontal AP eller PA, sida 

och vridningar. Vridningarna kan vara behjälpliga i syfte att hitta skador i eller nära le-

der som annars inte skulle synas på endast två projektioner.  Undersökningar på knä- 

och fotled behöver oftast minst tre projektioner medan två projektioner oftast är tillräck-

ligt för tibia och fibula (3).  

Till patientgruppen barn räknas generellt åldrarna från nyfödd upp till cirka 14 år, däref-

ter ser undersökningsmetoden ut som för vuxna med undantag för anpassade expone-

ringsparametrar. Projektionerna för de minsta barnen är indelade efter nedre extremite-

ter (höft, knä, fotled och fot) där frontal AP och sida är standardprojektioner, men det 

rekommenderas att följa de lokala metodbeskrivningarna som finns för barn utifrån ål-

der på respektive klinik, samt endast exponera det område som efterfrågas. Däremot kan 

jämförande bildtagning på motsvarande frisk sida vara behjälplig i bedömningen (3,4). 

Kunskap om samband mellan frakturläge och övriga symtom är en viktig del i dia-

gnostiken, liksom tekniska faktorer såsom korrekt positionering och inställda expone-

ringsparametrar. De flesta frakturer som inte upptäcks beror på mänskliga feltolkningar. 

Det finns vissa delar av kroppen och vissa skador som är svåra att diagnostisera som till 
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exempel knäled, armbåge och avulsioner, dessa bör behandlas extra noga när diagnos 

ställs (19).  

Om frakturmisstanke finns men frakturen inte går att bekräfta med enbart konventionell 

röntgen, kompletteras bildtagningen med fördel av datortomografi (DT). Till exempel 

kan skador i proximala tibia, som beroende på hur de sitter, vara svåra att se med endast 

konventionell röntgen (6,19). Även tibiaplatåfrakturer kompletteras ofta med DT för att 

planera inför eventuell operation (20).  

2.6 Aktuell forskning kring metoder för diagnostisering 

Ny forskning rörande konventionell röntgen för de vanligaste skidrelaterade skadorna 

hos växande individer existerar i begränsad mängd. Flertalet artiklar och litteratur kon-

staterar att konventionell röntgen är förstahandsvalet vid undersökningarna såsom be-

skrivits i avsnitt 2.5 medan stor del av forskningen är inriktad på alternativa undersök-

ningsmetoder. När det kommer till knä är det som regel diagnosticering av mjukdelar 

som står i fokus, alternativt DT eller magnetresonanstomografi (MR) relaterade till 

komplicerade frakturer och frakturer som inte går att upptäcka med konventionell rönt-

gen (6).  

3 SYFTE 

Syftet med studien var att sammanställa metodbeskrivningar för radiologiska undersök-

ningar från samtliga regioner i Sverige för de vanligast förekommande frakturerna i 

nedre extremiteterna hos barn och unga upp till 19 år relaterat till alpin skidåkning.  

3.1 Frågeställningar 

• Vilka projektioner är aktuella vid konventionella röntgenundersökningar på underben 

och knäled för de frakturer som uppkommer vid alpin skidåkning hos barn och unga? 

•  När kompletteras konventionell röntgen med DT vid frågeställning fraktur?   

• På vilket sätt anpassas konventionella- samt datortomografiundersökningar efter barn? 

4 METOD 

Studien baserades på insamling och sammanställning av metodbeskrivningar för knäled 

och underben gällande konventionell röntgen samt fördjupningsfrågor relaterade till DT 

vid frågeställning fraktur.  
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4.1 Tillvägagångssätt 

Genom sökmotorn Google kunde alla regioner i Sverige med hjälp av sökorden “Sveri-

ges regioner” lokaliseras via Sveriges kommuner och landsting (22). Från regionernas 

webbplatser och telefonväxel, kom författarna i kontakt med modalitetsansvarig eller 

vårdenhetschef. Insamlingen utfördes genom e-post där varje region representerades av 

ett sjukhus. I första hand kontaktades universitetssjukhus, röntgenavdelningar speciali-

serade på barn eller den största kliniken i regionen. I regioner där klinikerna var mer lik-

värdiga valdes de slumpvis. Klinikerna ombads skicka metodbeskrivningar för barn och 

unga i första hand, eller den metodbeskrivning som fanns tillgänglig. Förfrågningsun-

derlaget kan ses i bilaga 1. Insamlingen kompletterades med fem följdfrågor som kan 

ses i bilaga 2.  

4.2 Inklusionskriterier 

Sjukvårdsregionerna i Sverige enligt Sveriges kommuner och landsting tillfrågades att 

delta i studien (22). Metodbeskrivningar gällande frågeställning fraktur för knäled och 

underben efterfrågades. 

4.3 Exklusionskriterier 

Privata kliniker valdes bort. Exponeringsparametrar såsom kV (kilovolt), mAs (milliam-

pere/sekund) och stråldoser ingick inte i studien. 

4.4 Datainsamling 

Metodbeskrivningarna samlades in via e-post där de antingen bifogades som bilder eller 

dokument alternativt skrevs i löpande text. Datainsamlingen pågick mellan 12/3 och 2/4 

2019. En påminnelse skickades ut 18/3 samt 25/3 2019 till de regioner som vid dessa 

tidpunkter inte återkopplat. Följdfrågor skickades ut 15/3 och 18/3 2019.  

4.5  Analys 

Analysen utfördes i två steg. Den första analysen påbörjades under datainsamlings-peri-

oden. En sammanställning av den insamlade datan fördes in i tabeller och kategorisera-

des utifrån projektioner.  Analysen visade att metodbeskrivningarna för DT inte gick att 

sammanställa på ett likvärdigt sätt. Insamlingen kompletterades med fem följdfrågor för 

att på ett mer tillfredsställande sätt kunna presentera en övergripande metodbeskrivning 
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utan att gå in på lokala protokoll och inställningar. Den andra analysen sammanställdes 

i diagram och löpande text i kategorier utifrån de inkomna svaren.  

4.6 Etiska överväganden 

Den inledande kontakten syftade till att presentera författarna och examensarbetet samt 

skapa en personlig kontakt med respektive röntgenklinik. Studien inkluderar varken 

människor eller personuppgifter men Helsingforsdeklarationens principer togs ändå i 

beaktande (23). I den inledande kontakten informerades deltagarna om studiens syfte 

(informationskrav), deltagarna hade även möjlighet att tacka nej (samtyckeskrav).  

5 RESULTAT 

5.1 Svarsfrekvens och bortfall 

21 regioner med en klinik som representant kontaktades varav 20 regioner återkopplade. 

Detta gav en svarsfrekvens på 95%. Totalt mottogs 19 metodbeskrivningar för underben 

och 18 metodbeskrivningar för knäled vilket gav ett bortfall på 10% respektive 14%. 

Följdfråga 1–3 gav ett bortfall på 5% medan följdfråga 4–5 gav ett bortfall på 19% re-

spektive 24%. 

Resultatet utifrån analysen för diagnostisering av skidrelaterade frakturer har samman-

ställts i tabeller, diagram och löpande text och presenteras under rubrikerna konvention-

ell röntgen underben, konventionell röntgen knäled och följdfrågor. 

5.2 Konventionell röntgen underben 

Resultatet är sammanställt genom utdrag ur 19 metodbeskrivningar (90% svarsfrekvens) 

för konventionell röntgen där frågeställningen var fraktur. Tabell 1 visar en uppställning 

över regionernas metodbeskrivningar där antalet projektioner samt vridbilder redovisas.  

Antal projektioner underben 

För frågeställningen fraktur uppgav 16 regioner (84%) att två projektioner var standard, 

frontal och sida. Tre regioner (16%) uppgav fyra projektioner som standard. I de fyra 

projektionerna ingick övre respektive nedre frontal och sida (fyra projektioner totalt), 

alternativt ingick vridbilder.  



10 

 

Vridbilder underben 

Enligt 17 regioners (89%) metodbeskrivningar utfördes inte vridbilder vid frågeställning 

fraktur. Endast två regioner (11%) utförde vridbilder på underbenet på barn under tre år 

alternativt endast distalt på underbenet.  

 

Tabell 1. Tabellen visar 19 regioners metodbeskrivningar för konventionell röntgen sett 

till antal projektioner samt vridbilder. I de fall där projektionerna är kopplade till undan-

tag i metodbeskrivningen anges de inom parentes.  

 

Region Frontal Sida Vridbilder Antal projekt-

ioner 

Blekinge X X - 2 

Dalarna X X - 2 

Gotland X X - 2 

Gävleborg  X X - 2  

Halland X X X distalt 4 

Jämtland X X - 2 

Jönköping X X - 2 

Norrbotten  X X - 2 

Skåne X X - 2 

Stockholm Astrid Lindgrens barn-

sjukhus 

X X - 2 

Södermanland X X - 2 

Uppsala X X - 2 

Värmland  X övre + nedre 

(små barn en projekt-

ion) 

 X övre + nedre 

(små barn en projekt-

ion) 

- 4 (2) 

Västerbotten X X - 2 

Västernorrland  X X - 2  

Västmanland X X - 2 

Västra Götaland Sahlgrenska barn-

röntgen 

X X X (endast barn <3 år) 2 (4) 

Örebro X övre + nedre X övre + nedre - 4 

Östergötland X X - 2 
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5.3 Konventionell röntgen knäled 

Resultatet är sammanställt utifrån 18 regioners metodbeskrivningar (86% svarsfre-

kvens) för konventionell röntgen knäled där frågeställningen var fraktur.  Tabell 2 visar 

en sammanställning av antal projektioner och vridbilder vid frågeställning fraktur i knä-

leden.   

Antal projektioner knäled 

Vid frågeställning fraktur uppgav 12 regioner (67%) att fyra projektioner var standard 

(sex regioner uppgav undantag för barn) där frontal, sida, inåt- och utåtvridning av knä-

leden ingick. Fem regioner (28%) uppgav istället att fem projektioner var aktuellt för 

samma frågeställning (två regioner uppgav undantag för barn), där patella-axial tillkom 

i fyra av beskrivningarna, medan en region uppgav att Einblick var den femte projekt-

ionen. Två projektioner uppgavs som standard i en regions metodbeskrivning (6%) vil-

ket var frontal och sida.  

Einblick/Hultén utfördes enligt nio metodbeskrivningar (50%) endast på begäran och 

vid specifika frågeställningar som ”fri kropp” och osteochondri och var inte standard 

vid frakturfrågeställning. Även patella – axial var enligt 10 metodbeskrivningar (56%) 

endast en projektion som utfördes vid specifik frågeställning om patellafraktur.  

Vridbilder knäled 

Vridbilder av knäleden ingick på alla patienter utan undantag i 10 regioners metodbe-

skrivningar (56%) medan två regioner (11%) uppgav att vridningar ingick på alla pati-

enter men med undantag för små barn där någon åldersrekommendation inte återfanns i 

metodbeskrivningen. Fem regioner (28%) uppgav vridningar på alla patienter med un-

dantag för barn under en viss ålder, åldersrekommendationerna fanns då med i beskriv-

ningen vilka var fem, 10, 12 och 15 år. Vridningar endast på begäran uppgavs i en reg-

ions metodbeskrivning (6%).  
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Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning från 18 av regionernas metodbeskrivningar 

gällande knäleden för antal projektioner vid frågeställning fraktur. I de fall det angivits 

undantag i metodbeskrivningarna där projektionen inte utförs på grund av åldersrekom-

mendationer anges detta inom parentes, och i de fall där andra projektioner fanns med i 

metodbeskrivningen men endast utfördes på begäran eller vid specifika frågeställningar 

markeras dessa med en eller två asterisker.   

Region Frontal Sida Vridningar 

Inåt och utåt 

Patella-axial Einblick/ 

Hultén 

Totalt antal 

projektioner 

Blekinge X X X X - ** 5 

Dalarna X X X (barn <5 år) - * - **  4 (2)  

Gotland X X X - - 4 

Gävleborg X X X - * - ** 4 

Jämtland X X X - - 4 

Jönköping X X X - * X 5 

Norrbotten X X X - * - ** 4 

Skåne X X X (små barn) - * - ** 4 (2) 

Stockholm  

Astrid Lindgren barn-

sjukhus 

X X -  endast på begäran - (barn <8)* - 2 

Södermanland X X X X - 5 

Uppsala X X X - - 4 

Värmland X X X (små barn) - * - 4 (2) 

Västerbotten X X X (barn <5 år) X (barn <5 år) - (barn <5år)** 5 (2) 

Västernorrland X X X (barn <10 år) - - ** 4 (2) 

Västmanland X X X (barn <12 år) - * - 4 (2) 

Västra Götaland Sahl-

grenska barnröntgen 

X X X (barn <15 år) - * - ** 4 (2) 

Örebro  X X X X (små barn) - 5 (4) 

Östergötland X X X - * - 4 

 

* Projektionen utförs endast vid frågeställningen patellafraktur.  

** Projektionen utförs inte som standard vid frakturfrågeställning, endast vid frågeställning som tex fri 

kropp eller osteochondri  
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5.4 Fördjupningsfrågor 

Regionernas svar på följdfrågorna presenteras i löpande text under följande underrubri-

ker samt i tabell och diagram.  

Primär undersökningsmetod vid frågeställning fraktur  

På frågan om konventionell röntgen är förstahandsvalet vid frågeställning fraktur i 

nedre extremitet hos barn och unga svarade 20 regioner (95% svarsfrekvens). Region-

erna ombads besvara frågan med “ja eller nej”.  

Konventionell röntgen var förstahandsvalet vid frågeställning fraktur i knä och under-

ben hos barn och unga i 19 regioner (95%), medan en region (5%) uppgav att konvent-

ionell röntgen i de flesta fall är den primära undersökningsmetoden vid frakturfråge-

ställning. 

Barnanpassade projektioner för konventionell röntgen 

Totalt svarade 20 regioner (95% svarsfrekvens) på frågan om det var samma projekt-

ioner för barn och vuxna för knä och underben vid frågeställning fraktur. Frågan om-

bads besvaras med “ja eller nej”. 12 regioner (60%) uppgav att det var samma projekt-

ioner på barn och vuxna både på knäled och underben, medan fyra regioner (20%) upp-

gav att det inte var samma projektioner för barn och vuxna utan projektionerna var an-

passade efter barnets ålder. Två regioner (10 %) uppgav samma projektioner på barn 

och vuxna för underben men inte för knäled. Av de regioner som var specialiserade på 

barn hade en region (5%) samma projektioner på både barn och ungdomar oavsett ålder 

medan den andra regionen (5%) uppgav att projektionerna anpassades efter barnets ål-

der. 

Datortomografi som komplement till konventionell röntgen  

På frågan när datortomografi används som komplement till en konventionell röntgenun-

dersökning vid frakturfrågeställning på knä och underben svarade 20 regioner (95% 

svarsfrekvens). Frågan kunde besvaras fritt och många av regionerna hade flera alterna-

tiv till när en kompletterande datortomografiundersökning kunde vara aktuell och sva-

ren presenteras i tabell 3.  
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Tabell 3. Regionerna fick svara på följdfrågan när datortomografi används som kom-

pletterande undersökning till konventionell röntgen vid frakturfrågeställning på knä och 

underben. Frågan kunde besvaras fritt och flera regioner står för mer än ett svar vilket 

presenteras med flera kryss i tabellen. Kategorierna är baserade på de svar som inkom. 

Total svarade 20 regioner (95%). 

 
 

 
 

 

Region 

Fraktur går 

inte utesluta. 

Misstanke 

kvarstår ef-

ter under-

sökning 

Kartlägg-

ning inför 

operation 

Kompli-

cerade 

frakturer 

Frakturer 

som engage-

rar leder och 

tillväxtzoner 

Specifika frak-

turer. Kommi-

nuta, tibiakon-

dyl, tillaux, 

eminentia, pa-

tellaluxation 

På begäran av 

ortoped, radio-

log eller re-

mittent 

Annan dia-

gnostiserings-

metod före-

slogs 

Blekinge - X X X - - - 

Dalarna - - - X X - - 

Gotland X X - - - X - 

Gävleborg - - - - X - - 

Halland - - X - - - - 

Jämtland   - - - X - X - 

Jönköping  X X X - - - - 

Kronoberg X - - X - - - 

Norrbotten X X X - - - - 

Skåne - X X - - - X 

Stockholm Astrid Lind-

grens barnsjukhus 

- - X X - - - 

Södermanland - - - - - X - 

Uppsala - - X - X - - 

Värmland - - - - - X - 

Västerbotten - - X - - - - 

Västernorrland X X X - - X - 

Västmanland X X - - - - - 

Västra Götaland Sahl-

grenska barnröntgen 

- - - - X - - 

Örebro X X X - - - - 

Östergötland X - - X - - - 

Svar totalt 8 8 10 6 4 5 1 
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Barnanpassade protokoll datortomografi för nedre extremiteter 

17 regioner (81% svarsfrekvens) svarade på frågan om barnanpassade protokoll fanns. 

Regionerna ombads besvara frågan med “ja eller nej”. Om ”ja”, ombads regionen uppge 

vilken typ av anpassning som användes: ålder eller vikt. Svarsutfallet illustreras i figur 4 

och figur 5. Svaren var enligt följande: 12 regioner (71%) svarade ”ja” på frågan om 

barnprotokoll fanns. Av dessa svarade tre regioner (25%) att anpassningen utfördes efter 

ålder. Fem regioner (42%) svarade vikt, resterande fyra regioner (33%) svarade både ål-

der och vikt. Fem regioner (29%) svarade att de inte fanns några speciella barnproto-

koll. 

 

Figur 4. Figuren visar svarsutfallet från 17 regioner på frågan om det fanns speciella barnprotokoll för 

nedre extremiteter vid frågeställning fraktur på datortomografiundersökningar. På frågan ombads region-

erna svara ”ja eller nej”. 
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Figur 5. Figuren visar svarsutfallet från de 12 regioner som svarade ”ja” på frågan om det fanns 

barnanpassade protokoll för nedre extremiteter vid frågeställning fraktur på datortomografiun-

dersökningar. Regionerna anpassade efter antingen ålder, vikt eller både och. 
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Bildrekonstruktioner 

Vilka rekonstruktioner som utförs i samband med en datortomografiundersökning av de 

nedre extremiteterna där frågeställningen är fraktur för barn och unga svarade 16 reg-

ioner (76% svarsfrekvens) på. Frågan kunde besvaras fritt och sammanställningen är ba-

serad på de inkomna svaren där flera av regionerna stod för mer än ett alternativ. 14 av 

regionerna (88%) uppgav att de utförde någon form av rekonstruktioner i antingen 2-di-

mensionell (2D) coronar-, sagittal- och axial-plan, 3-dimensionell (3D) eller använde 

sig av till exempel skelett- och mjukdelsfönster. Medan två regioner (13%) svarade att 

några speciella rekonstruktioner inte utfördes. Av de 10 regioner (63%) som uppgav att 

de utförde rekonstruktioner i 3D utförde fyra regioner (40%) alltid rekonstruktioner i 

3D medan sex regioner (60%) endast utförde 3D på begäran.  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna bedömer metoden passande för ändamålet och resultatet svarar på syftet. 

Under analysen framkom att metodbeskrivningarna var utformade med lokala skillnader 

vilket försvårade analysen något, men en rättvis sammanställning och analys kunde 

ändå utföras. Det framkom även att följdfrågorna lämnade ett visst utrymme för tolk-

ning. Svaren kunde sammanställas på ett likvärdigt sätt men några svar hade varit bra att 

stämma av muntligt för att ytterligare säkerställa resultatet. Författarna konstaterar även 

att det kan finnas en viss felmarginal baserat på lokala skillnader inom samma region, 

då endast ett sjukhus per region är representerat. Dock har de kontaktade sjukhusen upp-

gett att de tillämpar samma metoder i hela regionen, alternativt med mindre skillnader 

beroende på utrustning. Vissa regioner har skickat en kopia av metodboken som PDF 

eller bildfil, medan andra har skrivit metodboken som löpande text. Detta kan påverka 

resultatet då den skrivna versionen kan vara bearbetad. Resultatet skulle även kunna på-

verkas av det faktum att barnspecialiserade sjukhus som inte har metodbeskrivningar för 

den vuxna patientgruppen jämförs med allmänna sjukhus.  

Kontakten med regionerna fungerade väl. Av de tillfrågade klinikerna återkopplade 

95%. Enligt Henricsson är en svarsfrekvens för enkäter acceptabel vid ungefär 70 – 

75%, men ju högre svarsfrekvens desto bättre (24). Samtliga svarande regioner lämnade 

dock inte svar på alla frågor. Detta kan möjligtvis förklaras med att några av frågorna 
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hänvisades vidare av kontaktpersonen till annan modalitetsansvarig, eller att frågan 

misstolkats. Med egenkonstruerade frågor kan det finnas en risk att de missförstås av 

mottagaren eller att frågorna kan vara svåra att sammanställa i en analys, men de kan 

också vara till fördel då författarna har möjlighet att anpassa frågorna efter studiens ex-

akta syfte (24). Författarna anser ändå att svarsfrekvensen är tillräckligt hög för att ge 

ett tillförlitligt resultat. Tidigare examensarbeten såsom, Skyttedals, utgår ifrån en lik-

nande metod för insamling av data och visade även den ett gott resultat både för åter-

koppling från klinikerna samt sammanställning av metodbeskrivningarna. Skyttedals 

examensarbete hade inga bortfall till skillnad från detta, dock ingick inte lika många kli-

niker i urvalet. Det som skiljer är framförallt på vilket sätt klinikerna valdes ut. Detta 

examensarbete är fokuserat på barn och ungdomar, därför valdes kliniker ut som i första 

hand var specialiserade på denna patientgrupp i den mån det fanns tillgängligt i region-

erna, medan Skyttedals syfte var att jämföra metodbeskrivningar för en allmän patient-

grupp (25).  

6.2 Resultatdiskussion 

Alpin skidåkning är en stor sport i Sverige och världen. Eftersom skadefrekvensen är re-

lativt hög var det rimligt att undersöka de vanligaste skadetyperna och fokusera på dem 

för att på så sätt avgränsa studien och samtidigt studera ett vanligt förekommande feno-

men. Kunskaperna i hur skidrelaterade frakturer diagnostiseras går självklart att appli-

cera även på andra typer av frakturer relaterat till samma ämne men också för frakturer 

som orsakats av annat än skidåkning.  

Några större skillnader mellan landets nordligaste och sydligaste region kunde inte ses, 

inte heller skiljer det sig märkbart i metod för de skidorter som representerats i jämfö-

relse med övriga regioner. Den största skillnaden som sågs var i antalet projektioner för 

knäled, där ett av de barnspecialiserade sjukhusen utförde två exponeringar som stan-

dard för frågeställningen fraktur, medan de kliniker som inte hade några undantag för 

barn i sina metodbeskrivningar utförde fem exponeringar för samma frågeställning.  

Metodbeskrivningar för underben och knäled 

Metodbeskrivningarna som regionerna lämnade ifrån sig är relativt lika varandra. Mest 

likheter finns mellan undersökningarna för underben där frontal och sida är standard hos 

16 av regionerna (83%). Regionernas metodbeskrivningar stämmer här väl överens med 
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forskning och litteratur. Enligt Lampignano och Kendrick är det främst projektionerna 

frontal AP samt en sidobild som är aktuellt för underben. Lindgren och Svensson styr-

ker detta (3,4). Två av regionerna (12%) kompletterade projektionerna på underben med 

vridningar, varav en region (6%) utförde detta distalt på underbenet och den andra reg-

ionen (6%) endast på barn under tre år. Även detta stöds i forskningen då distala fraktu-

rer kan vara svåra att upptäcka och på så sätt kräver kompletterande bildtagningar 

såsom Rosenbaum, DiPreta och Uhl beskriver i sin studie där de konstaterar att bildtag-

ning av distala tibia bör bestå av frontal AP, sida samt vridning (26). Hos barn under tre 

år är det vanligt att frakturerna inte är dislocerade vilket leder till att de kan vara svåra 

att se, varpå fler projektioner är av godo vilket Halsey et al. skriver i sin artikel (27). Ut-

ifrån resultatet, litteratur och forskning kan författarna till detta arbete dra slutsatsen att 

vridningsprojektioner fyller ett syfte och utgör ett gott komplement i de fall de är be-

skrivna, men att i praktiken ingår inte vridbilder som standard för denna frågeställning 

hos majoriteten av regionerna.  

Vid frågeställning fraktur i knäleden använder sig 12 av regionerna (67%) av fyra pro-

jektioner som standard vilka är frontal AP, sida och vridningar. Detta stämmer överens 

med rekommendationer enligt Lampignano och Kendrick, där dessa projektioner räcker 

för att kunna bedöma eventuella frakturer både i distala femur, proximala tibia och fi-

bula samt även patella i vissa fall (3). En patella-axial är endast aktuell vid specifik frå-

geställning om patellafraktur enligt 10 av metodbeskrivningarna (56%) medan det hos 

fyra av regionerna (22%) ingår i standardprojektionerna. Två av metodbeskrivningarna 

där patella-axial ingår som standard har ett undantag, vilket är små barn alternativt barn 

under fem år. Enligt van den Broek och Oussedik är patellafraktur hos barn ovanligt. 

Det finns dock en typ av patellafraktur som endast ses hos barn som kallas “patella sle-

eve fracture”. Denna fraktur kan oftast påvisas genom en lateral projektion av knäleden 

men kan i vissa fall vara svårt att bekräfta med endast konventionell röntgen. Då rekom-

menderas MR som alternativ metod för diagnostisering (28). 

Little och Milewski beskriver i sin studie olika typer av frakturer som drabbar barn och 

ungdomar främst relaterat till idrott och vilka projektioner som är aktuella vid diagnosti-

sering. Studiens konklusion är bland annat att standardprojektioner som frontal AP och 

sida i många fall är tillräckligt för att kunna diagnostisera många av de åldersspecifika 

frakturtyperna som kan drabba distala femur och proximala tibia. Vridningar anses vara 
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till fördel för att påvisa endast vissa typer av frakturer till exempel skador i proximala 

tibias tillväxtzoner (28). Även van den Broek och Oussedik menar på att frontal AP 

samt sida av knäleden är primära projektioner vid frakturfrågeställning. De beskriver i 

sin studie hur vissa frakturer framställs bättre eller sämre i olika projektioner. Till exem-

pel syns vissa Salter-Harris frakturer på konventionell röntgen i både frontal och sido-

projektion medan andra lätt kan missas. Salter-Harris typ fem är en sådan fraktur som 

kan vara svår att se, frakturen innebär en kompression av tillväxtplattan. Om frakturen 

hade kunnat påvisas med hjälp av vridningar framkommer dock inte i studien. Fraktur 

på eminentia condylaris och tibia tuberositas syns även med hjälp av frontal och sida, 

framförallt är sidobilden viktig i diagnostiseringen av den sistnämnda frakturtypen (28).  

Det är givetvis svårt att avgöra innan bildtagning vad för sorts fraktur samt hur stort led-

engagemang det kan röra sig om. Endast en region (6%) använde sig av frontal och sida 

som standard och utförde endast vridningar på begäran. Tio regioner (56%) använde sig 

av vridningar på alla patienter utan undantag, medan resterande sju regioner (39%) ut-

förde vridningar av knäleden utifrån barnets ålder. Åldersrekommendationerna skilde 

sig åt från “små barn” i vissa metodbeskrivningar, och från fem år upp till 15 års ålder i 

andra.  Det är skillnad på en femårings och en 15 årings skelettutveckling. Mellan 3–12 

års ålder sker dramatiska förändringar i både form och storlek speciellt på distala femur 

och proximala tibia enligt Lampignano och Kendrick (3). Varför åldersspannen är så 

pass olika när det kommer till vridningar är intressant och skulle kunna studeras vidare. 

De kliniker som var mer specialiserade på barn hade också de metodbeskrivningar som 

inte utförde vridningar på barn under 15 år alternativt endast på begäran för frågeställ-

ningen fraktur.  

En av metodbeskrivningarna (6%) där fem projektioner ingår som standard var “Ein-

blick/Hultén” den femte projektion. I nio av metodbeskrivningarna (50%) är denna pro-

jektion endast aktuell på begäran medan den i andra inte fanns med. Beroende på hur 

metodboken på respektive klinik är uppbyggd och vilken frågeställning det gäller ser 

detta säkert olika ut både när projektionen ingår och vilken benämning den har. Enligt 

Lampignano och Kendrick finns det flera olika benämningar på samma bild, beroende 

på vilken metod som används vid bildtagningen. Syftet med bilden är att framställa 

bland annat fossa intercondylaris och eminentia condylaris samt se skador i leden och 

lösa fragment. Beroende på hur pass rörlig patienten är kan positioneringen se 
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annorlunda ut och bildtagningen kan vara både AP och PA med patienten på rygg eller 

mage (3).  

Fördjupningsfrågor  

Den första fördjupningsfrågan bekräftar det som återfinns i litteratur och i forskning. 

Konventionell röntgen är den primära undersökningsmetoden för frakturfrågeställning i 

nedre extremiteter men vid svårbedömda frakturer och trauman rekommenderas DT och 

MR (3,4,6, 28). Detta stämmer överens med hur regionerna arbetar baserat på deras me-

todbeskrivningar samt fördjupningsfrågorna. 19 av regionerna (95%) svarade ”ja” på 

frågan. Det var endast en region (5%) som uppgav att konventionell röntgen i de flesta 

fall är förstahandsvalet, vilket möjligtvis kan förklaras med att typen av skada, trauma 

eller liknande togs i beaktande från regionen som svarade.  

Den andra fördjupningsfrågan ställdes för att ytterligare klargöra om projektionerna för 

barn och vuxna såg lika ut vid konventionella röntgenundersökningar eftersom det i den 

första analysen var något oklart. Vissa metodbeskrivningar hade tydliga åldersrekom-

mendationer framförallt för vridningar av knäleden, andra inte. Det skiljde sig något åt i 

antal projektioner och författarna behövde få bekräftat om detta var till följd av patient-

grupp eller allmänna lokala rutiner. Följdfrågan bekräftar att det finns skillnader i anta-

let projektioner men att det i mer än hälften av regionerna (60%) är samma projektioner 

för både barn och vuxna (barnsjukhusen exkluderade). Några få regioner kompletterade 

dock med åldersangivelser för vridningar av knäleden i och med följdfrågorna. Lampig-

nano och Kendrick visar flera alternativ för de riktigt små barnen med bilaterala projekt-

ioner på nedre extremiteter men rekommenderar att varje kliniks lokala rutiner ska föl-

jas medan andra artiklar som till exempel van den Broek och Oussedik samt Little och 

Milewski utgår mer från skadans engagemang och lokalisation när de beskriver aktuella 

projektioner (3, 28, 29) 

Majoriteten av de kliniker som svarade på den tredje fördjupningsfrågan, uppgav att DT 

i de flesta fall används vid komplicerade frakturer, kartläggning inför operation och om 

frakturmisstanke fortfarande kvarstår efter konventionell röntgen. Enligt van den Broek 

och Oussedik är både DT, MR och scintigrafi alternativa undersökningsmetoder när det 

kommer till mer komplicerade frakturer, mjukdelsskador och frakturer som engagerar 

leder och tillväxtzoner. De menar på att konventionell röntgen i många fall detekterar 
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frakturer men att andra modaliteter ibland krävs för en mer detaljerad kartläggning inför 

operation eller val av behandlingsmetod (28). En del regioner svarade även att det är 

upp till radiologen eller remittenten att fatta beslutet om undersökningen behöver kom-

pletteras med annan modalitet, vilket troligtvis är fallet hos alla regioner, detta resultat 

är möjligtvis beroende av hur frågan var formulerad, hur den tolkades och vem som sva-

rade. Det var endast en region som föreslog MR som alternativ metod för diagnostise-

ring. Författarna ställde inte frågan som en helt öppen fråga om alternativa metoder, 

utan det var DT som var i fokus i detta fall, annars hade möjligtvis fler kliniker angett 

MR som alternativ. Ett intressant ämne för vidare fördjupning skulle kunna vara alterna-

tiva metoder generellt vid frakturfrågeställning i regionerna.  

Blackburn, Aronson, Rubwright och Lisle beskriver i sin studie vikten av MR och DT 

som uppföljning vid komplicerade frakturer och frakturer som engagerar leder och till-

växtzoner. De menar att konventionell röntgen är primär undersökningsmetod i detta 

fall för fotledsfrakturer hos barn, men både DT och MR har ett värde i fortsatt kartlägg-

ning och inför planerad operation och behandling. MR ger en bra detaljupplösning av 

både ben och mjukdelar och fördelen är också avsaknaden av strålning. De beskriver ti-

digare studier där jämförelser mellan konventionell röntgen och MR visat att MR i flera 

fall påvisat frakturer som innan hade missats, samt att vissa Salter-Harris frakturer fått 

ny klassificering när den konventionella undersökningen följts upp med MR (30). 

Forskning pekar på att även ultraljud är ett alternativ vid bland annat tibiafrakturer. 

Kozaci et al. tar upp detta i sin studie som jämför ultraljud med konventionell röntgen 

vid tibia- och fibulafrakturer.  I sin studie pekar författarna på att ultraljud mycket väl 

kan fungera som ett alternativ vid frakturer som inte syns på röntgen samt att ultraljud 

på ett bra sätt visar ödem och mjukdelsskador i det frakturerade området. Författarna 

menar också att just tibia och fibula är ytligt placerade ben vilka ultraljud fungerar väl 

på (21). 

Den fjärde fördjupningsfrågan fokuserade på huruvida speciella barnprotokoll för DT 

används. Frågan ställdes eftersom barn är känsligare för joniserande strålning än vuxna, 

dels på grund av ett långt framtida liv och därmed tid att utveckla cancer, dels på grund 

av att deras organ är känsligare under utvecklingstiden. Yngre barn är då mer känsliga 

än äldre barn. Detta beskriver både Lee et al. och Baysson et al. i sina artiklar (31, 32). 
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Zacharias et al. tar upp olika strategier för att sänka stråldosen vid DT-undersökningar 

till exempel automatisk exponeringskontroll (AEC) och användandet av olika filter och 

dosreducerande skydd såsom tyroideaskydd och gonadskydd. De påpekar samtidigt att 

DT är ett mycket användbart verktyg som räddar många liv, men att det finns risker med 

sänkt stråldos, nämligen att sämre bildkvalitet riskerar att leda till feldiagnostisering 

(33). 12 av regionerna (71%) som svarade på frågan använder speciella barnprotokoll 

vid sina undersökningar. Vissa med inställningar efter ålder eller vikt, vissa med inställ-

ningar efter både ålder och vikt. Vilken parameter, ålder, vikt eller båda, som är bäst 

lämpad att använda vid inställningar för barnprotokoll skulle kunna variera med vilken 

typ av utrustning som används, vilket även Zacharias et al. konstaterar i sin artikel (33).  

Den femte fördjupningsfrågan visade sig vara den som var svårast att sammanställa. 

Författarna menar att detta kan ha varit en följd av frågans öppna karaktär och om stu-

dien skulle göras om skulle frågan antingen tagits bort eller formulerats om och konkre-

tiserats ytterligare. En intressant aspekt som dock framkom enligt svaren var skillnaden 

i 2D- och 3D-rekonstruktioner. 14 av regionerna (88%) uppgav att de utförde rekon-

struktioner i 2D och/eller 3D. Av de 10 regioner (63%) som utförde 3D-rekonstrukt-

ioner var det endast fyra regioner (40%) som alltid gjorde det medan resterande sex reg-

ioner (60%) endast utförde dem på begäran av radiolog eller ortoped. Enligt Dodd, Pao-

lucci och Korley finns ingen signifikant skillnad i operationsplanering då de jämfört 

2D-rekonstruktioner med 3D på tibiaplatåfrakturer (20). Det skulle i det perspektivet 

vara intressant att ställa ytterligare frågor kring när 2D respektive 3D-rekonstruktioner 

utförs och varför.  

Röntgensjuksköterskans och radiologens roll i diagnostiseringsarbetet 

Enligt röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod är det röntgensjuksköterskans ansvar att 

minimera stråldosen vid undersökningar. Inom professionen ingår även ett ansvar att ut-

ifrån evidens och erfarenhet följa utvecklingen inom yrkesområdet. Röntgensjuksköters-

kan ska verka för god omvårdnad, respektera individen samt framställa optimala bilder 

med hög patientsäkerhet (34). I det perspektivet är det intressant att metodbeskrivning-

arna skiljer sig åt till exempel vad gäller antalet projektioner då varje expon-ering inne-

bär en ökad stråldos. Skillnaderna skulle kunna bero på utrustningens begränsningar och 

undersökningsrummens utformning. Den ökade stråldosen det innebär att exponera fyra 

gånger istället för två skulle då kunna vägas upp med att patientsäkerheten och 
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säkerheten i diagnostiken kräver fler antal projektioner. Några regioner uppgav att de 

istället för att anpassa antalet projektioner, endast anpassade exponeringsparametrar när 

de undersökte barn, medan andra anpassade både parametrar och antalet projektioner.  

Den granskande radiologens roll är mycket viktig speciellt med tanke på barn och ungas 

tillväxtfaser. Det är intressant att åldersangivelserna för vridningar är olika mellan de 

olika metodbeskrivningarna framför allt på knäleden. Varför bedömer vissa regioner att 

frakturfrågeställning behöver vridningar efter en viss ålder medan andra inte tycker det 

är aktuellt? O’Dell et al. menar att förståelsen och kunskapen om hur det växande ske-

lettets anatomi och fysiologi är kritiskt för att kunna ställa en korrekt diagnos (35). 

Även Lampignano och Kendrick tar upp vikten av radiologens erfarenhet och kunskap 

gällande tillväxtzonernas normala utveckling för att kunna bedöma eventuell patologi i 

det växande skelettet (3). Skillnaderna i regionernas metodbeskrivningar är intressanta 

och skulle med fördel kunna studeras vidare och om det skulle kunna bero på utrust-

ning, undersökningsrum eller granskande radiologer. Det skulle även vara intressant att 

undersöka om nationella riktlinjer skulle vara av godo. Detta med tanke på att all sjuk-

vård enligt Hälso- och sjukvårdslagens 1982:736 §2 ska utföras på lika villkor för hela 

Sveriges befolkning (36). En sådan riktlinje skulle möjligtvis betyda att samtliga klini-

ker även borde använda samma utrustning om det är så att skillnaderna i bildtagning be-

ror på just utrustningens olika förutsättningar.   

Konklusion 

Författarnas konklusion är att generellt över landet ser diagnostiseringen av skidrelate-

rade frakturer ut på liknande sätt och den primära modaliteten är konventionell röntgen. 

Beroende på var i Sverige patienten befinner sig kommer dock olika projektioner ingå 

som standard. Det är viktigt att röntgensjuksköterskan följer den lokala metodbeskriv-

ningen på sin arbetsplats samt arbetar efter röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod både 

ur ett strålskydds- och patientsäkerhetsperspektiv. Det är också av vikt att uppdatera 

metodbeskrivningen med nya rön samt ha en omvärldsbevakning för att på så sätt sträva 

efter en säker diagnostik.  
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Bilaga 1.  

Hej! 

Vi är två studenter som går termin 6 på röntgensjuksköterskeprogrammet i Örebro. Just 

nu arbetar vi med vårt examensarbete som ska handla om akuta skelettskador i nedre ex-

tremiteter hos barn och unga relaterat till alpin skidåkning. 

Vi undersöker vilka radiologiska diagnostiseringsmetoder som används i Sverige för 

dessa typer av skador och mailar till alla landsting. Vi skulle vilja ta del av er metodbe-

skrivning gällande akuta frakturer på knä och underben, både för slätröntgen och da-

tortomografi på barn och unga. Om det inte finns ett speciellt barnprotokoll vill vi gärna 

ta del av det ni har ändå. 

  

Frågeställning fraktur: 

Knäled - slätröntgen och DT 

Underben - slätröntgen och DT 

Vi hoppas du kan mejla det till oss, eller hänvisa vidare till någon som kan. 

Har ni samma metodbeskrivning i hela regionen? Om inte, kan ni hänvisa till kontakt-

personer på övriga sjukhus? 

  

Stort tack på förhand! 

Vänliga hälsningar Elin Elser och Stina Kållberg  

Örebro 2019-03-11 
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Bilaga 2. 

Hej! 

Stort tack för det material ni hittills skickat! Vi har haft stor nytta av det i vår samman-

ställning men skulle behöva några kompletterande frågor för att få ihop ett mer tillfreds-

ställande och likvärdigt resultat från samtliga regioner. Vidarebefordra gärna detta mail 

till metodansvarig för respektive modalitet om du inte har möjlighet att svara på alla frå-

gor. 

 

Tacksam om ni vill ta er tid att svara på följande frågor: 

1.      Är konventionell röntgen förstahandsvalet vid frågeställning fraktur i underben och 

knä på barn och unga? (räcker med ja eller nej) 

2.      Är det samma projektioner på barn och vuxna på slätröntgen knä? Underben? 

(räcker med ja eller nej) 

3.      När väljer man att komplettera en slätröntgenundersökning med datortomografi? 

(frakturfrågeställning för knä och underben) 

4.      Finns det speciella barnprotokoll för DT undersökningar för nedre extremiteter? På 

vilket sätt är de anpassade? Ålder/vikt? 

5.      Vilka rekonstruktioner utförs? 2D? 3D? Speciella filter? 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Elin och Stina 

 

Kontaktuppgifter till handledare: 

Eva Funk, Universitetsadjunkt 

Institutionen för hälsovetenskaper enheten för medicinsk diagnostik 

Tel: 019–303739 mail: eva.funk@oru.se 

Eva-Lena Klaasma Tel: 019–301214 mail: eva-lena.klaasma@oru.se 

 

Kontaktuppgifter författare: 

Elin Elser                                                                    Stina Kållberg 

Tel: 070–7423711                                                         Tel: 070–4243668 

Mail: elin.elser@hotmail.com                             Mail: stina.kallberg@gmail.com  
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