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Sammanfattning 

 

Bakgrund; Det finns flera sätt att göra skelettåldersmätningar. De två vanligaste och mest 

vedertagna beräkningsmetoderna är Greulich-Pyle (GP) och Tanner-Whitehouse (TW2). 

  

Syfte/frågeställning; Syftet var att jämföra de två vanligaste beräkningsmetoderna för 

skelettålder, Greulich-Pyle (GP) och Tanner-Whitehouse (TW2), genom att använda 

Karlskoga Lasaretts skelettåldersundersökningar från 2005 och framåt. Detta för att kunna 

svara på frågeställningen: Vilken av dessa beräkningsmetoderna bör användas för att visa 

patientens riktiga ålder? 

 

Metod; Att med dataprogrammet Excel beräkna medelålder och standardavvikelse, och ett 

teckentest baserat på binomialfördelning har utförts. 

 

Resultat; Det finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan beräkningsmetoderna. 

Således kan både GP och TW2 användas. 

 

Slutsats; Det finns ingen signifikant skillnad mellan GP-metoden och TW2-metoden. Att 

båda metoderna används gör att skelettåldersberäkningen blir mer korrekt. 

 

Nyckelord; Greulich-Pyle, Tanner-Whitehouse, jämförelse, skelettålder. 
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1. Introduktion 

 

Det finns ett par anledningar till att en skelettåldersundersökning görs. Det kan vara att det 

ska utredas hur länge till patienten ska växa eller för att ta fram en trolig ålder. När det 

gäller längden kan det ha betydelse när en patient är kortväxt alternativt håller på att bli 

längre än vad som är normalt. Det går då att på olika sätt påverka hur länge patientens 

skelett växer, t ex med att fördröja eller påskynda puberteten. Skelettåldersundersökning 

kan också utföras om det finns en benlängdsskillnad för att se när en eventuell åtgärd ska 

sättas in (t ex benförlängning, fysiodes som är att stift sätts in i tillväxtzonen för att hindra 

benet att växa mer) [1]. 

 

För invandrarbarn, flyktingbarn och adoptivbarn kan skelettåldersundersökning vara 

nödvändlig. Detta för att i flera länder, främst utomeuropeiska, sker födelseregistreringen 

på ett mer osäkert sätt än i Sverige. Att det kan vara viktigt att ta fram barnets 

kronologiska ålder kan bero på t ex när barnet ska börja skolan, rätten till barnbidrag, 

giftermål och andra rättsliga rättigheter och skyldigheter. Vanligast är dock att det inte 

sker någon skelettåldersundersökning på dessa barn [2]. 

 

I vissa länder, däribland Finland (dock ej Sverige) utförs även skelettåldersundersökningar 

på personer som har avlidit, där identiteten är oviss [3].  

I Sverige görs denna typ av identitetskontroll främst med DNA-teknik (deoxyribonucleic 

acid), fingeravtryckskontroll och jämförelse av den avlidnes tänder mot röntgenbilder. 

Enligt Svenska rättsmedicinalverket (RMV) är identitetsfastställning med hjälp av den 

avlidnes tänder minst lika säker som DNA-teknik och fingeravtryck. Detta gör att det i 

dagsläget inte finns några röntgenutrustningar på patologiavdelningar i Sverige [4]. 

 

Det kan vara bra för röntgensjuksköterskan att veta hur dessa bilder tas då det är av vikt att 

de tas på rätt sätt så att inte skelettåldersberäkningen blir felaktig. 
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2. Bakgrund 

 

Det finns olika sätt att göra skelettåldersundersökningar. Det går att röntga 

händer/handleder, tänder och tillväxtzonerna i femur och tibia. Det vanligaste 

tillvägagångssättet är att ta en frontalbild över vänsterhanden så att även handleden är 

med. De två mest vedertagna beräkningsmetoderna är ”Greulich-Pyle (GP)” och ”Tanner-

Whitehouse (TW2)”.  

 

2.1.Greulich-Pyle (GP) 

 

År 1929 började professor T W Todd att genomföra den första studien om människans 

tillväxt och utveckling. Informationsinsamlingen fortgick t o m 1942 då studien 

avslutades. 1000 barn ingick i studien. Alla barn som ingick i studien var vita, födda i 

USA, och friska. Dessa barn genomgick en röntgenundersökning av handen och 

undersöktes var tredje månad under sitt första levnadsår, därefter var sjätte månad upp till 

fem års ålder. Därefter röntgades och undersöktes de en gång varje år. Denna studie gav 

upphov till ”Atlas of Skeletal Maturation of the Hand”. Endast undersökningar fram till 

och med 1936 ingick i denna ”Atlas”.  

 

W W Greulich och S I Pyle tog även de övriga sex årens undersökningar och 

sammanställde i sin egen ”Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and 

Wrist”. Dessutom fann de att i början på puberteten sker det en snabb förändring i 

skelettets tillväxt. Därför lade de till en serie för 13 ½ års flickor och 15 ½ års pojkar. I 

denna studie ingick det 3500 pojkar och 3400 flickor. År 1950 kom deras första version av 

denna ”Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and Wrist” ut och nio år 

senare kom nästa version. Det som skiljer version två mot version ett åt är att alla 

röntgenbilder är utbytta och att kurvor för beräknad tillväxt har gjorts om [5]. 

 

 

 

 

 



3 
 

Enligt Greulich-Pyle tas bilden över vänster hand och handled. En undersökning Greulich-

Pyle hänvisar till [6] visar att skelettåldern mellan höger och vänster hand skiljer mer än 

tre månader på 13% av de undersökta, och att på 1,5% av de undersökta skiljer det mer än 

sex månader på skelettåldern mellan höger och vänster hand. En jämförelse mellan 

fyrahundrafemtio barn gjordes och både höger och vänster hand röntgades.  Denna 

undersökning gjordes för att fastställa eller förkasta om att t.ex. en högerhänt person har 

sämre tillväxt i sin vänstra hand, men det var alltså inte fallet [6]. 

 

Att patienter där skelettåldern inte skiljer sig mycket från den kronologiska åldern hade 

händer som var mer lika varandra visade både Dreizens [6] och Greulich-Pyles [5] artiklar. 

Inte ens där skelettåldern och den kronologiska åldern skiljer sig åt, var skillnaderna 

signifikanta. 

 

Att vara noggrann och göra på samma sätt varje gång anser Greulich och Pyle vara viktigt. 

De föreslår att granskaren som ska jämföra bilderna tar fram den jämförbara bilden i 

atlasen när det gäller kronologisk ålder och kön. Sedan jämförs de angränsande bilderna, 

både äldre och yngre (se figur 1). På nyfödda barn och upp till ca fem års ålder jämförs om 

ett eller flera karpalben finns eller inte har bildats än. När barnet närmar sig puberteten 

granskas handens och handledens enskilda ben var för sig och jämförelsen sker på t ex hur 

långt en epifys har förbenats. När granskaren har hittat en röntgenbild som stämmer 

överens görs en mer detaljerad jämförelse. Att läkaren får in en viss rutin anses vara 

viktigt, just för att ingen jämförelse ska missas. Greulich-Pyle föreslår att innan 

granskaren är van att granska bilderna jämförs de i ordningen: distala radius och ulna, 

sedan till karpalbenen, vidare till metakarpalbenen för att avsluta vid falangerna. Att få en 

rutin vid undersökningen av karpalbenen anses vara av största vikt, då de framträder i en 

viss ordning, nämligen capitatum, hamatum, triquetrum, lunatum, scaphoideum, 

trapezium, trapizoideum och slutligen pisiforme. Tummens sesamben framträder 

vanligtvis flera år efter att pisiforme har börjat förbenas [5]. 
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Figur 1. Benuppbyggnad på treåring resp tonåring [7, 8].  

 

Att erfarenhet också är viktigt påpekar Greulich och Pyle. Särskilt då bilderna inte kan 

matchas exakt utan att ett genomsnitt måste tas mellan två eller kanske flera bilder. Ju mer 

erfaren granskare, desto bättre och noggrannare bedömning[5]. 

 

2.2.Tanner-Whitehouse (TW2) 

 

År 1962 gjorde J M Tanner, R H Whitehouse och M J R Healy en metod för att bedöma 

skelettålder (TW1). De använde 3000 engelska pojkar och flickor i sin studie. Denna 

metod trodde de skulle vara mer flexibel och härstammade från mer matematiska grunder. 

Detta för att de inte var nöjda med vare sig Greulich och Pyles metod, eller metoden för 

att förutse längden på vuxna som Bayley och Pinneau (1952) hade gjort. TW1 baserades 

på att varje ben i hand och handled skulle undersökas och jämföras separat. Sedan delades 

varje del in i åtta eller nio steg, där varje steg gav en viss poäng. Var inte benet synligt 

blev poängen noll och var det fullt utvecklat blev poängen 100. Summan av alla poäng 

översattes sedan till skelettålder [9].  
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År 1975 gjordes vissa ändringar i metoden och bytte då namn till TW2. Samma 

patientunderlag som i studien ovan (tre tusen pojkar och flickor) användes. Mätningarna 

som tidigare hade gjorts med TW1 behövde inte göras om då en av ändringarna var att ta 

bort en mätpunkt som var svår att gradera rättvist. Däremot hade varje mätpunkt fått ett 

annat värde och en rekommendation var att skelettåldersmätningen skulle räknas om. 

TW2 innehöll också separata skelettmognadstabeller för karpalbenen och för radius, ulna 

och de korta (short) benen (falangerna och metakarpalbenen). Denna skelettmognadstabell 

förkortas RUS. RUS-skalan kan vara att föredra när det ska förutses längd som fullvuxen. 

Dessutom är den enklare och går fortare att använda då det är färre mätpunkter [9]. 

 

Den andra utgåvan av TW2 kom 1983 och innehöll ändringar i att förutse längd som 

fullvuxen. Ekvationer baserade på väldigt korta och väldigt långa personer och personer 

som hade senare pubertetsutveckling än normalt lades till i materialet för 

skelettåldersberäkning och längdberäkning [9]. 

 

Radius, metakarpalbenen, falangerna, hamatum och trapezium har alla nio stadier (stadie 

A-I) av benutveckling (se figur 2). Ulna och de övriga karpalbenen har åtta stadier (stadie 

A-H). Att ett ben indelas i stadie A innebär att det inte existerar för tillfället. Samma 

stadieindelning finns för pojkar och flickor, dock används inte samma bildmaterial. Varje 

ben passerar samtliga stadier, dock varar stadierna olika länge på olika ben och hos olika 

personer [9]. 
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Figur 2. Bilden visar olika utvecklingsstadier av radius [9]. 

 

För att ta en korrekt och jämförbar bild tas den på vänster hand med avståndet på 76 cm 

från röntgenröret till filmen. Enligt Tanner och Whitehouse är placeringen av handen 

viktig. Är positioneringen felaktig kommer benen att framstå på ett felaktigt sätt och en 

felaktig skelettålder kommer att räknas fram. Handflatan ska vara nedåt, och vara i kontakt 

med filmen. Långfingret ska vara som en förlängning av underarmen och peka rakt fram. 

Överarm och underarm ska vara i samma höjd. Fingrarna ska spreta lite så att de precis 

inte har kontakt med varandra och tummen ska placeras i en naturlig position i ca 30 

graders vinkel ut från pekfingret. Handflatan pressas lätt ner mot filmen. Klarar barnet inte 

detta självt kan bandage eller tape användas. Centreringen sker över det tredje 

metakarpalbenet. Gonadskydd ska användas om det är möjligt [9]. 
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Tanner-Whitehouse föreslår att de tjugo benen som ska undersökas, undersöks i denna 

ordning: 

Radius, ulna, metacarpalben ett, tre och fem. 

Proximala falangen ett, tre och fem. 

Mellersta falangen tre och fem. 

Distala falangen ett, tre och fem. 

Karpalbenen – capitatum, hamatum, triquetrum, lunatum, scaphoideum, trapezium, 

trapizoideum [9]. 

 

Till varje stadie (exempelvis F) ges ett, två eller tre kriterier. Om bara ett kriterie anges ska 

det uppfyllas för att det ska räknas som att stadiet är uppnått. Är två kriterier angivna 

räcker det att ett är uppfyllt för att det ska räknas som att stadiet är uppnått. Vid tre 

kriterier ska minst två stycken vara uppfyllda. T ex för radius stadie F finns det två 

kriterier. Den ena är att den proximala gränsen av epifysen ska vara differentierad i en 

palmar och en dorsal yta. Den andra är att båda ändarna av epifysen, särskilt den mediala, 

ska ha växt utåt och proximalt sedan förra stadiet så att den proximala gränsen nu tangerar 

metafysens kant. Detta innebär att ett av dessa två kriterier ska vara uppfyllda för att stadie 

F ska vara uppfyllt. För att komma vidare i stadieindelningen måste föregående stadiekrav 

vara uppfyllda, t ex för att gå vidare till stadie E måste kraven för stadie D vara uppnådda. 

Det går således inte att hoppa direkt från stadie C till stadie E [9]. 

 

Flera studier gjorda kring 1980 visar att om boken ”Assessment of skeletal maturity and 

prediction of adult height (TW2 method)” används till att mäta skelettåldern, kan en inte 

utbildad person bli lika duktig på att göra dessa mätningar och jämförelser som en 

utbildad och erfaren granskare [9]. 

 

2.3.Karlskoga Lasarett 

 

På Karlskoga Lasarett har det sedan 2005 gjorts 116st skelettåldersundersökningar. 

Patienten ska vara sittandes, och en frontalbild ska tas på den hand som patienten normalt 

inte använder, det vill säga, är patienten vänsterhänt tas bilden över höger hand. Hela 

handen och handleden ska vara med och film-fokusavståndet ska vara 90cm [10].  
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Samma granskare tittar på bilden och jämför med både Greulich-Pyle-metoden och TW2-

metoden. På Karlskoga Lasarett används ett Excelformulär som gör det lättare för 

granskaren att beräkna skelettåldern. Genom att fylla i stadiebokstaven i kolumnen 

”Stadium” fylls automatiskt den aktuella poängen i kolumn ”TW2”, ”RUS” och/eller 

”Carp”. Sedan summeras respektive kolumn ihop och därefter beräknar Excelformuläret 

själv fram den beräknade skelettåldern (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på TW2 beräkningsformulär i Excel. 

Namn 
Patientens 
namn       

Födelsedatum 010101 Kron ålder 11,12   
Fyra sista 1234 Greulich-Pyle 11 år   
Undersökn.datum 120110 Längd 150   
          
Ben Stadium TW2 RUS Carp 
Radius G 85 114   
Ulna G 73 118   
Metacarpale I G 29 43   
Metacarpale III G 23 37   
Metacarpale V G 22 35   
Proximala falangen I G 29 44   
Proximala falangen III G 24 37   
Proximala falangen V G 23 35   
Mellanfalangen III G 23 36   
Mellanfalangen V G 22 35   
Distala falangen I G 31 48   
Distala falangen III G 22 33   
Distala falangen V G 21 32   
Capitatum G 85   149 
Hamatum G 85   161 
Triquetrum H 63   126 
Lunatum H 60   122 
Scaphoideum H 57   118 
Trapetzium I 59   119 
Trapezoideum G 40   97 
          
Summa   876 647 892 
          
Skelettålder   11,4 12,7 10,2 

Kommentarer 

 Här finns 
plats för 
text.       
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3. Syfte/frågeställning 

 

Syftet var att jämföra de två vanligaste beräkningsmetoderna för skelettålder, ”Greulich-

Pyle (GP)” och ”Tanner-Whitehouse (TW2)”, genom att använda Karlskoga Lasaretts 

skelettåldersundersökningar från 2005 till och med januari 2012. Detta för att kunna svara 

på frågeställningen: Vilken av dessa beräkningsmetoderna bör användas för att visa 

patientens riktiga ålder? 

 

4. Metod/material 

 

År 2005 började Karlskoga Lasarett att arkivera sina skelettåldersundersökningar och 

sedan dess har alla sparats. Det har gjorts 116 skelettåldersundersökningar sedan år 2005 i 

Karlskoga. Skelettåldern är beräknad med GP och TW2. En undersökning hade bara 

beräknats med GP och togs då bort ur studien. Fyra patienter hade ett oklart födelsedatum, 

då de var adoptivbarn eller var asylsökande. Dessa exkluderades också. Kvar var sedan 

111 patienter (n=111).  

En etikansökan bör göras vid denna sorts studie men har inte skickats in. Däremot har 

klinikchefen på röntgenavdelningen, Karlskoga Lasarett godkänt att datamaterialet har 

studerats och beräknats statistiskt. Kronologisk ålder, tillsammans med beräknad ålder för 

GP och TW2 har förts in i ett separat Exceldokument, och alla patienter har varit 

anonyma. 

En jämförelse har gjorts och patientens kronologiska ålder har jämförts med skelettåldern. 

Patienternas ålder har varit från fem år till tjugoett år. Databehandling har skett med 

Microsoft Office Excel 2007 och dess formelfunktioner.  

Medelvärde och standardavvikelse har räknats fram i Excel för båda metoderna (GP och 

TW2) och även den kronologiska åldern har beräknats. Ett teckentest (sign test) har gjorts 

med hjälp av binomialfördelning.  

 

Hypotesen har varit att det inte har varit någon skillnad mellan GP-metoden och TW2-

metoden.  

 

Avgränsningar: Författaren har inte jämfört flickor och pojkar mot GP-metoden och TW2-

metoden. 
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5. Resultat 

 

Resultatet från den insamlade data redovisas genom att en beräkning i Excel gjordes 

avseende binomialfördelning. Det visade sig att det inte fanns skillnader mellan GP och 

TW2. Medelåldern för patienterna var 11,96 år. Med GP:s skelettåldersberäkning var 

medelåldern 11,22 år och med TW2 var den 11,48 år. Standardavvikelsen var för 

patienterna 3,25 år, och det var lika mycket för GP. För TW2 var standardavvikelsen 3,18 

år (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Medelålder och standardavvikelse i år för patienterna i studien (n=111). 

 
 

Av de 111 undersökta patienterna var 48 st. närmare patientens kronologiska ålder vid 

Greulich-Pyle-beräkningen, 49 st. var närmare patientens kronologiska ålder vid TW2-

beräkningen. Det var 14 st. som var lika nära den kronologiska åldern och fördelades lika 

mellan de båda beräkningsmetoderna, dvs. sju till varje grupp. Således var det med 111 st. 

(n=111) i studien. 
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Hypotesprövningen visas nedan steg för steg. 

I. H0:π=0 Hypotesen var att det inte är någon skillnad mellan GP och TW2 

II. H1:π≠0 Mothypotesen var att TW2 är bättre än GP 

III. Signifikansnivå: α = 0,05 

IV. P=0,5 (Sannolikheten för varje försök att lyckas) 

V. n=111 

VI. GP närmast 55st 

TW2 närmast 56st 

VII. Teckentest vid binomialfördelning visar p=0,58 

VIII. Slutsatsen är att H0 inte kan förkastas, dvs. det föreligger ingen signifikant skillnad 

mellan beräkningsmetoderna GP och TW2. 

 

Sorteras patienterna isär i tre grupper fördelat på ålder 5-10,9år (n=38), 11-13,9år (n=38) 

och 14-20,9år (n=35) blir p-värdet för de tre olika grupperna p=0,56, p=0,69 och p=0,37. 

Inte inom någon av grupperna finns det statistisk signifikant skillnad. Däremot tenderar 

grupperna bli för små för att dra några stora slutsatser [11]. 

 

6. Diskussion 

 

6.1.Diskussion metod 

 

Att göra beräkningar i Excel har gått bra, det svåra har varit att hitta lämplig 

beräkningsfunktion. Författaren valde till slut teckentest med binomialfördelning, för att 

den är enklare att förstå sig på än många andra statistikfunktioner, och den passade bra in 

på denna typ av studie. 

 

Antalet undersökta patienter var 111st (n=111) och det har varit tillräckligt enligt 

Ejlertsson [11]. Vidare säger Eilertsson i sin bok att ett tillräckligt underlag bör bestå av 

30-50 mätpunkter för att få ett tillräckligt stort material att arbeta med. I vissa typer av 

undersökningar bör antalet mätpunkter uppgå till 100 st. 
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Det har varit svårt att hitta nyare artiklar som jämför dessa två beräkningsmetoderna (GP 

och TW2) och som passar in på författarens frågeställning. Detta för att 

undersökningsmetoderna är så pass gamla och ny forskning på dem inte är aktuellt. 

 

Att det i stort är samma granskare som gjort beräkningarna för 

skelettåldersundersökningarna på Karlskoga Lasarett är en styrka i författarens studie. 

Detta håller både Greulich-Pyle [5] och Tanner-Whitehouse [9] med om, även om Tanner-

Whitehouse skriver att det inte är lika viktigt med erfarenhet enligt deras metod. 

Författaren till denna studie har heller inte tagit hänsyn till etnicitet, eftersom det inte har 

stått att hitta i anteckningarna.  

 

6.2.Diskussion resultat 

 

En förutfattad mening från författarens sida var att TW2-metoden skulle vara närmare den 

kronologiska åldern än GP-metoden fanns. Dels för att den är framställd senare, dels för 

att den är noggrannare och har fler beräkningspunkter. Författarens studie kan inte 

bekräfta denna teori. 

 

Bulls m fl. artikel från 1999 [12] visade att TW2-metoden är noggrannare och de 

rekommenderar att granskaren bara ska använda sig av TW2-metoden. 

 

Kings m fl. artikel från 1994 [13] visar precis som författarens studie, att det inte finns 

någon signifikant skillnad. De rekommenderar granskarna att bara använda sig av GP-

metoden, eftersom den ger samma resultat som TW2-metoden men går mycket snabbare 

att utföra. Enligt King tar det i genomsnitt 7,9 min att göra en beräkning enligt TW2-

metoden, och det tar i snitt 1,4 min att göra en beräkning med GP-metoden. 

 

Inte heller Vignolo m fl. [14] finner det nödvändligt att använda sig av en speciell metod 

utan anser att GP-metoden och TW2-metoden fungerar lika bra. Detta är något som 

författaren också har fått fram i sin studie. 

Att det finns skillnader i olika folkslag och etnicitet har inte studerats i denna studie. Det 

finns inga anteckningar om detta. Greulich-Pyle skriver i Radiographic atlas of skeletal 

development of the hand and wrist [5] att de är medvetna om att det kan finnas skillnader i 
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skelettåldersutveckling när det gäller olika etnicitet och folkslag. Detta håller inte Tanner-

Whitehouse med om. De anser i Assessment of skeletal maturity and prediction of adult 

height (TW2 method) [9] att deras metod passar till alla folkslag och etniciteter. Däremot 

finns det flera artiklar som motsäger detta.  

 

Zhangs m fl. artikel från 2009 [15] visar på att asiatiska och latinamerikanska barn mognar 

senare skelettåldersmässigt än afroamerikanska och europeiska barn. Detta har de sett på 

både pojkar och flickor, särskilt i åldrarna 11-15år för pojkar och 10-13år för flickor.  

 

I Vignolos m fl. artikel [14] finner de att GP-metoden och TW2-metoden inte stämmer 

perfekt överens med den italienska populationen de har undersökt. Detta kan bero på olika 

skelettområden och olika populationer som källmaterialet härstammar ifrån. Skillnaden är 

däremot så liten att den inte har någon klinisk betydelse enligt Vignolo m fl. 

 

Zafar m fl. har i sin artikel [16] redovisat signifikanta skillnader (p<0,05) där GP-metoden 

inte fungerar acceptabelt för pakistanska barn. De rekommenderar en försiktig användning 

av GP-metoden vid kliniska och rättsmedicinska beslut. Däremot rekommenderar de inte 

någon annan metod istället. 

 

Artikeln som Tisé m fl. har skrivit [17] visar att det är stora skillnader mellan kronologisk 

ålder och beräknad skelettålder på ungdomarna (14-18 år) som de har undersökt. De har 

bara använt sig av GP-metoden och de rekommenderar en användning av både GP-

metoden och någon annan form av metod såsom tandberäkning eller 

skelettåldersberäkning för bestämning av skelettåldern. 

 

Att en metod är lätt att lära sig är en fördel. Detta påpekar Tanner-Whitehouse [9] att deras 

metod är. Däremot skriver Greulich-Pyle [5] att deras metod kräver erfarenhet. Detta 

motsäger Tisé m fl. i sin artikel [17]. Tisé m fl. skriver att GP-metoden är reproducerbar 

och repeterbar, och att en till en början okvalificerad granskare kan använda metoden. Att 

en okvalificerad granskare kan använda GP-metoden ser Tisé m fl. som en stor fördel 

tidsmässigt. 
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Att Karlskoga Lasarett tar sina röntgenbilder från 90cm avstånd i stället för 

rekommenderat 76cm har ingen klinisk betydelse. Detta för att det med dagens digitala 

teknik är lättare att förstora och förminska bilden än när det förr endast var en fysisk film. 

 

I framtiden, när datorer och programvara har utvecklats mer, kommer kanske 

skelettåldersberäkning att ske mer automatiserat. I dagsläget har forskningen en bit kvar 

innan datorerna och datorprogrammen är mer tillförlitliga än granskaren. Detta har Santos 

m fl. studerat i Portugal. Patienterna var i åldern 12-20år och 230 stycken till antalet. De 

har jämfört GP-metoden med ett datorprogram kallat Maturo 4.0 och funnit att vid åldern 

12-15år är Maturo 4.0 bättre än GP-metoden. Är patienten äldre än 15år är GP-metoden 

mer tillförlitlig [18]. 

 

Fischer m fl. anser att deras programapplikation är ett bra hjälpmedel vid 

skelettåldersberäkningar men att den behöver vidareutvecklas för att bli säkrare [19]. 

Fischers programapplikation är nyare än Maturo 4.0 och det kan vara ett skäl till att den 

ger ett bättre resultat. 

 

Att Karlskoga Lasarett röntgar ”motsatt” hand, dvs. höger hand om patienten är 

vänsterhänt är onödigt enligt både Greulich-Pyle [5] och Tanner-Whitehouse [9]. Enligt en 

artikel som Dreisen m fl. [6] har gjort skiljer det inte mer än upp till sex månader på 

mindre än 1,5 % av de undersökta patienterna, när jämförelse sker mellan höger och 

vänster hand. Detta anser Greulich-Pyle och Tanner-Whitehouse sakna klinisk betydelse. 

 

Författarens synpunkter: 

Fördelar med GP: Går snabbt att jämföra. 

Nackdelar med GP: Äldre metod, kräver erfarenhet. 

 

Fördelar med TW2: Noggrannare, nyare, kräver mindre erfarenhet. 

Nackdelar med TW2: Tar längre tid 

 

Begränsningar: Granskaren har vetat om patientens kronologiska ålder. Ett blindtest hade 

varit det bästa, men eftersom granskaren har haft tillgång till patientens kronologiska ålder 

ska detta finnas i åtanke.  
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7. Slutsats 

 
Slutsatsen i denna studie är att det inte finns någon signifikant skillnad mellan metoderna 

Greulich-Pyle och Tanner-Whitehouse. Att Karlskoga Lasarett gör skelettåldersmätning 

med båda metoderna gör att skelettåldersberäkningen blir mer korrekt.  
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