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Abstrakt 

 

Inledning 

Sjukdomstillstånd som drabbar ländryggen är ett av de vanligaste tillstånden i västvärlden. 

Radiologiskt undersöks patienten med konventionell röntgen som förstahandmetod för att 

radiologiskt diagnostisera spondylolistes, Morbus Bechterew och trauma/fraktur som är några 

av de vanligaste sjukdomstillstånden som drabbar ländryggen. Det finns inga nationella 

riktlinjer för vilka projektioner som bör ingå vid konventionell ländryggsröntgen utan varje 

röntgenklink har själva utformat metodböcker för vilka projektioner som bör ingå vid 

konventionell ländryggsröntgen.  

Syfte/frågeställning 

Syftet med studien var att jämföra och redogöra vilka projektioner som ingår vid 

konventionell ländryggsröntgen av spondylolistes, Morbus Bechterew och fraktur/trauma vid 

universitetssjukhusens röntgenkliniker. 

Frågeställningar: Vilka projektioner ingår vid bildtagning av ländryggen vid spondylolistes, 

Morbus Bechterew och trauma/fraktur? Varierar antalet bilder och vilka projektioner tas 

mellan universitetssjukhusens röntgenklinker? 

Metod 

Resultatet i studien är baserad på röntgenklinikernas metodböcker för konventionell 

ländryggsröntgen. 

Resultat  

Samtliga sju universitetssjukhus deltog i studien och samtliga sju har metodböcker som 

beskriver vilka projektioner som ingår vid respektive frågeställning. Antalet projektioner som 

ingår varierar mellan röntgenklinikerna och respektive frågeställning. 

 

Konklusion 

Vilka projektioner som ingår vid respektive frågeställning och antalet projektioner som ingår 

varierar mellan röntgenklinikerna. Detta bör föranleda att med vidare fördjupning i ämnet bör 

nationella riktlinjer för konventionell röntgen av ländryggen utformas.  

Nyckelord: Konventionell ländryggsröntgen, spondylolistes, Morbus Bechterew, fraktur, 

trauma. 
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1. Introduktion 

Sjukdomstillstånd som drabbar ländryggen är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden i 

västvärlden. Ungefär 80 % av svenskarna kommer någon gång att drabbas av besvär eller 

smärtor från ländryggen. Besvären från ländryggen kostar samhället årligen 30 miljarder 

kronor då patienter är sjukskrivna och många undersökningar görs. Smärta i ländryggen är en 

av de vanligaste frågeställningarna på våra röntgenkliniker i Sverige. Spondylolistes, Morbus 

Bechterew och trauma/fraktur är tre sjukdomstillstånd som vanligen framkommer som 

frågeställning vid konventionell röntgen av ländryggen [1]. 

Det finns flera olika metoder för att radiologiskt diagnostisera sjukdomstillstånd som drabbar 

ländryggen. Konventionell ländryggsröntgen ersätts allt mer av Magnetisk resonanstomografi 

(MR) och datortomografi (CT) när det gäller diagnostik av besvär från ländryggen. 

Utredningen av ländryggsskador börjar oftast med konventionell röntgen och kompletteras 

med de övriga metoderna. Skelettscintigrafi används också för ländryggsdiagnostik, oftast vid 

frågeställningar om infektioner eller inflammationer som exempelvis vid Morbus Bechterew. 

Både CT, konventionell röntgen, MR och skelettscintigrafi kompletterar varandra när det 

gäller ländryggsröntgen och alla metoder används idag ofta för diagnostik av spondylolistes, 

Morbus Bechterew och trauma/fraktur. Trots att röntgen har utvecklats och många 

frågeställningar när det gäller ländryggsskador ersätts med MR eller CT så finns 

konventionell röntgen ändå kvar och används idag på våra röntgenkliniker. Vid frågeställning 

om spondylolistes, frakturer efter trauma eller om patienten nyligen fått smärtorna och inget 

annat tyder på exempelvis diskbråck så börjar utredningen oftast med en konventionell 

röntgen [1,2]. 

Enligt Geijer
1
, överläkare för skelettsektionen vid Skånes universitetssjukhus och delaktig i 

styrelsen för SFMRS
2
 så finns det idag inga nationella riktlinjer för hur röntgenklinikerna runt 

om i Sveriges bör ta bilder och hur många projektioner som bör ingå i en konventionell 

ländryggsröntgen utan varje röntgenklinik har själva utformat en metodbok för vilka 

projektioner som ingår vid respektive frågeställning. Det kommer heller inte att utformas 

några nationella riktlinjer för ländryggsröntgen då konventionell ländryggsröntgen troligtvis 

                                                           
1
 Mats Geijer (Överläkare vid Skånes Universitetssjukhus) intervjuad av författaren den 29 mars 2012. 

2
 Svensk förening för muskuloskeletal radiologi har tidigare tillsammans med Svensk ortopedisk förening (SOF) 

utformat nationella rekommenderade riktlinjer för konventionell röntgen av knä och höft [3,4]. 
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kommer övergå till CT lågdos. Idag finns det dock internationella riktlinjer för vilka 

projektioner som bör ingå vid konventionell ländryggsröntgen och hur dessa bilder tas [5]. 

Författaren vill med denna studie få en djupare kunskap om konvnetionell ländryggsröntgen 

och undersöka hur Sveriges röntgenkliniker diagnostiserar spondylolistes, Morbus Bechterew 

och trauma/fraktur med konventionell röntgen.  

2. Bakgrund 

Ryggradens funktion är att skydda ryggmärgen och ge stabilitet och överföra belastning ner 

till bäckenet och benen. Lumbalkotorna ger förutsättning till god rörlighet i ländryggen, men 

tillsammans med belastningen på ländryggen kan det bidra till besvär [6].  

Besvär från ländryggen är ett tillstånd i västvärlden som ofta förekommer, dock är det inte så 

allvarliga tillstånd som drabbar ländryggen. Ungefär 90 % blir oftast bra av sig själv efter 

några månader. Det är inte ovanligt med sjukskrivningar vilket innebär att det blir kostsamt 

för vårt samhälle [6].  År 2000 kostade sjukdomarna i ländryggen 30 miljarder kronor och är 

samhällets dyraste sjukdomstillstånd. På grund av detta är smärtor i ländryggen en av de 

vanligaste frågeställningar på våra röntgenkliniker runt om i Sverige [1]. 

I Sverige genomförs ungefär 5,4 miljoner röntgenundersökningar per år, där konventionell 

röntgen står för 70 % och utgör ungefär 4 miljoner undersökningar varje år.  

Årligen genomförs 350 000 konventionella röntgenundersökningar av ryggraden vilket 

motsvarar 9,7 % av alla konventionella röntgenunderökningar i Sverige. Högst antal 

konventionella undersökningar som utförs årligen är på extremiteter, vilket motsvarar ungefär 

37 % av det totala antalet konventionella röntgenundersökningarna [7]. 

CT är den näst vanligaste röntgenundersökningen och varje år utförs ungefär 650 000  

röntgenundersökningar vilket motsvarar 12 %. Av dessa 650 000 CT undersökningar så görs 

12 000 av dessa på ryggen (2 %) [7]. 

2.1. Ländryggens sjukdomstillstånd 

Att det varje år i Sverige genomförs 350 000 konventionella röntgenundersökningar på 

ryggen innebär att ryggen ofta orsakar besvär. 
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Ländryggen som är den del av ryggen som oftast bidrar till besvären kan drabbas av flera 

olika tillstånd. Här nedan beskrivs de tillstånd som vanligen radiologiskt diagnostiseras med 

konventionell röntgen [6]. 

2.1.1. Spondylolistes 

Vid spondylolistes har en ryggkota glidit framåt i förhållande till den underliggande och 

spondylolistesen beror oftast på att patienten har haft lys eller spondylos.  

Lys är ett avbrott på kotbågen och spondylos är ett motsvarande ord för artros i ryggraden. 

Spondylolys kommer från grekiskans ”spondylos” och ”lysis” och vid det tillståndet har 

patienten fått en spricka i kotbågen mellan intervertebrallederna Olisthes är en kotglidning.  

Sker det en stor belastning på ländryggen kan det vara svårt för kotorna att hålla upp 

belastningen då en kota har glidit från sitt ursprungliga läge (se figur 1) och det kan då orsaka 

en fraktur eller spricka (spondylolys). I 90 % av fallen drabbar spondylolys lumbalkota fem 

(L5) [2,8].  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Här ses en glidning av lumbalkota fem vilket kan ge smärtor i ryggen och till slut i vissa fall orsaka 

fraktur [9]. 

Spondylolistes drabbar vanligen unga vuxna men kan börja redan i tioårs ålder. I Sverige 

lever ungefär 4-6 % med tillståndet. Idag har det framkommit att idrottare har en högre 

prevalens än de som inte idrottar, orsaken till detta är oklart. För att utreda dessa 

sjukdomstillstånd görs i första hand en konventionell röntgen av ländryggen. Dock räcker det 

inte med en frontal och en sidoprojektion av ländryggen då glidningen har missats i 20 % av 

fallen. [8]. Ibland syns endast glidningen på vridbilderna och därför är de så kallade 

”taxbilder” av stor betydelse (figur 2) [10,11].  
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Figur 2: Det går inte att se frakturen på L5 som är orsakad av spondylolistes på frontalbilden (A). Frakturen går 

att se på en så kallad ”taxbild” (B) [10]. 

2.1.2. Morbus Bechterew 

Morbus Bechterew eller också kallat ankyloserande spondylit är en reumatisk sjukdom där 

ligamenten i ryggen blir inflammerade. Sjukdomen är en av de vanligaste reumatiska 

sjukdomarna. Prevalensen i Sverige är beräknad till ungefär 0,5 % vilket innebär att ungefär 

40 000 svenskar lider av sjukdomen. Först drabbas oftast sacroiliacalederna och sedan sprider 

sig sjukdomen upp till ländryggen men kan också fortsätta upp till bröstryggen. Morbus 

Bechterew drabbar människor från 13 – 35 år. Därefter är den mer ovanlig. Både män och 

kvinnor drabbas men sjukdomen är vanligare hos män. Den ärftliga faktorn spelar en stor roll, 

95 % av de som föds med anlaget för en speciell vävnadstyp (HLA B27) kommer att drabbas 

av Morbus Bechterew.  Symtomen som uppkommer är värk i korsryggen och stelhet [12,13]. 

Konventionell röntgen görs som förstahandsmetod för att få en överblick över skelettet och är 

av betydelse för att radiologiskt diagnostisera Morbus Bechterew. En annan radiologisk 

metod för att diagnostisera Morbus Bechterew är MR. MR är en bra metod för att komplettera 

de konventionella projektionerna. En tredje metod för att diagnostisera Morbus Bechterew är 

skelettscintigrafi. [14]. Det är viktigt vid konventionell röntgen att sacroiliacalederna 

projiceras eftersom det oftast är där förändringen startar [1]. 
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2.1.3. Trauma eller fraktur 

Trauma definieras som en påverkan på människokroppen på grund av yttre faktorer. Det finns 

olika typer av trauman. Ett exempel är direkta eller indirekta trauman [15].  

Fraktur eller benbrott menas att ett ben har gått av på grund av att skelettet utsätts för ett våld 

så kraftigt att skelettet inte klarar av att stå emot våldet. Skelettet orkar inte hålla borta det 

kraftiga våldet och en fraktur uppstår. De som drabbas av frakturer är oftast barn eller äldre. 

Deras skelett är redan svagare och därför är det vanligare med frakturer [16]. 

När en patient inkommer efter ett trauma och patienten klagar på smärtor i ryggen görs 

konventionell röntgen där frakturer kan ses och kotornas form och storlek. Frakturer drabbar 

oftast området vid L1, L2. Ibland görs CT vid allvarligare trauman eller för komplettering vid 

svåra frakturer [1]. 

2.1.4. Kotkompression 

Med kotkompression menas att en kota får onormalt mycket tryck på sig vilket kan leda till en 

fraktur av kotan (figur 3). Vanligtvis så sker en fraktur av den anteriora (främre) delen av 

kotan på grund av det hårda trycket [1,6]. 

Kotkompression drabbar ofta äldre personer som tidigare har en osteoporos
3
. Kompressionen 

beror ofta på en hyperflexion av ländryggen, fall eller annan trauma [1]. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Kompression av den anteriora delen av kotan [17]. 

                                                           
3
  Benskörhet, minskat kalkinnehåll vilket ger minskad styrka i skelettet [1]. 
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2.1.5. Lumbago 

Lumbago, även kallat ”vanligt ryggont” eller låg ryggsmärta är ett tillstånd där ingen orsak till 

smärtorna hittas eller att inget trauma har skett. Ungefär 80 % av svenskarna kommer att 

drabbas av lumbago men många blir snabbt bättre av sig själv. Radiologisk utredning är 

ovanligt. Radiologisk utredning används oftast om smärtorna kommer tillbaka eller håller i sig 

i flera månader. Utredningen börjar oftast med en konventionell röntgen [1,6]. 

2.2. Diagnostik 

Det finns flera radiologiska metoder för att avbilda ländryggen. Här nedan beskrivs de 

metoder som idag vanligtvis används för avbildning av ländryggen [1,2]. 

2.2.1 Konventionell röntgen 

De flesta undersökningar på ländryggen utförs med konventionell röntgen. Oftast börjar 

utredningen av sjukdomstillståndet med konventionell röntgen för att sedan kompletteras med 

andra radiologiska metoder. Konventionell röntgen ger bra överblick av ryggraden och 

används ofta även som uppföljning av olika sjukdomar. Vilka projektioner som ingår vid 

konventionell röntgen varierar beroende på frågeställning [1,2].  

2.2.2 Magnetisk resonanstomografi (MR) 

Den vanligaste frågeställningen vid MR när det gäller ländryggen är främst diskbråck. 

Eftersom MR visar mjukdelar och ryggmärgen väl så är detta förstahandsmetoden för att 

undersöka diskbråck. Vid fråga om Morbus Bechterew är MR en bra metod då det är en 

inflammatorisk sjukdom som syns bättre på MR än vid konventionell röntgen. Dock används 

MR ofta som komplettering efter en konventionell röntgen då sjukdomen inte påvisats på 

projektionerna eller för att se eventuell påverkan på ryggmärgen [1,2]. 

2.2.3 Datortomografi (CT) 

CT används oftast för att se benstrukturer och komplicerade frakturer eller eventuella 

kalkförändringar i skelettet. CT på ländryggen görs i första hand vid högenergetiskt våld, vid 

ett akut trauma. Ibland kan ortopederna vilja komplettera den konventionella röntgenbilden 

med CT för att se hur frakturer ser ut inför eventuell operation. CT görs också vid 

kontraindikationer för MR [1,2].  
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CT på ländryggen kan även göras med lågdos. Med CT lågdos menas att undersökningen sker 

med en lägre stråldos än normalt. Bildkvalitén kan bli sämre men räcker oftast för diagnos. 

Det är viktigt att minska stråldosen till patienten men att försämringen av bildkvalitén inte 

påverkar diagnostiseringen [18,19]. 

2.2.4 Skelettscintigrafi 

Scintigrafi kan göras på hela kroppen och vid olika frågeställningar. Vid scintigrafi på 

ländryggen görs skelettscintigrafi. Skelettscintigrafi på ryggen görs för att lokalisera oklara 

orsaker till ryggbesvären eller vid misstanke om eventuella infektioner, inflammationer, 

frakturer eller exempelvis metastaser [1]. 

Skelettscintigrafi visar aktiviteten hos osteoblasterna i skelettet. Vid exempelvis en fraktur 

eller en kompression kommer osteoblasterna att öka aktiviteten eftersom de sköter 

uppbyggnaden av skelettet. Med hjälp av ett radioaktivt ämne som injiceras i patientens kan 

denna aktivitet upptäckas. Det radioaktiva ämnet tar sig till inflammationen, frakturen eller 

metastasen och med hjälp av en gammakamera visas den ökade aktiviteten. Denna metod 

måste göras som komplement med konventionell röntgen för att inte ställa fel diagnos då 

frakturer och bland annat infektioner kan visa likartade upptag i skelettet [20,21]. 

2.3. Riktlinjer 

Det finns idag inga nationella riktlinjer för hur Sverige bör ta konventionella bilder på 

ländryggen. Det finns dock internationella riktlinjer. 

The American College of Radiology (ACR) har publicerat dessa internationella riktlinjer på 

vilka projektioner som bör ingå vid konventionell röntgen av ländryggen [5]. 

Enligt ACR finns det projektioner som bör ingå som standard och projektioner som bör ingå 

beroende på frågeställning [5]. 

Som standardundersökning av ländryggen tas följande bilder: 

1. Frontal 

2. Sida 
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Vid trauma eller övriga frågeställningar som exempelvis kontroll efter trauma, malignitet, 

missbildningar eller smärta tas förutom ovanstående bilder en del eller alla projektioner av 

följade:  

3. Vridbilder ”taxbilder” 

4. Extension och flexion i sidoprojektion 

5. Sida av L5 

6. Frontal L5 med vinklat röntgenrör  

 

Dessa projektioner tas endast på vuxna eller unga vuxna. Hos barn tas andra projektioner för 

att minska stråldosen [5].  

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att jämföra och redogöra vilka projektioner som ingår vid 

konventionell ländryggsröntgen av spondylolistes, Morbus Bechterew och trauma/fraktur vid 

universitetssjukhusens röntgenkliniker i Sverige.  

Frågeställningar: 

- Vilka projektioner ingår vid bildtagning av ländryggen med konventionell röntgen vid 

spondylolistes, Morbus Bechterew och trauma/fraktur? 

- Varierar antalet bilder och vilka projektioner som tas mellan universitetssjukhusens 

röntgenkliniker? 

4. Metod  

I studien ingår röntgenklinikerna vid Sveriges universitetssjukhus. Totalt ingår sju 

röntgenkliniker i studien. De röntgenkliniker som är inräknade i studien är Norrlands 

universitetssjukhus (NUS), Örebro universitetssjukhus (USÖ), Uppsala Akademiska sjukhus 

(UAS), Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge (KS), Sahlgrenska universitetssjukhuset 

(SU), Skånes universitetssjukhus (SUS) och Linköpings universitetssjukhus (US). 

Studien är baserad på de metodbeskrivningar som är utformade för konventionell röntgen av 

ländryggen. Författaren samlade in röntgenklinikernas metodböcker genom att brev skickades 
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till avdelningscheferna på respektive röntgenklinik där en kopia på metodbeskrivningarna 

önskades (se bilaga 1). Materialet återsändes till författarens e-post eller postadress.  

Samtliga sju metodbeskrivningar (100 %) återsändes i form av kopior. Författaren erhöll fem 

metodbeskrivningar via e-post (72 %) och de resterande två skickades till postadressen (28 

%). När varje metodbok var granskad kontaktade författaren kontaktpersonen vid 

röntgenkliniker om ytterligare kompletterande frågor behövdes så att författaren förstått 

metodbeskrivningarna korrekt. Författaren har valt att endast ta med de projektioner som 

ingår som standard vid varje frågeställning eller projektioner som tas vid behov. Projektioner 

som endast tas på begäran från remittent är bortplockade från studien. Författaren gör ingen 

egen tolkning av innehållet i metodböckerna utan beskriver endast vad metodböckerna 

innehåller.  

Till resultatet användes endast tre sjukdomstillstånd i ländryggen. Spondylolistes, Morbus 

Bechterew och trauma/fraktur. Urvalet är begränsat till dessa tre sjukdomstillstånd då 

tillstånden är frågeställningar som ofta förekommer på en röntgenklinik och vanligen 

diagnostiseras med konventionell röntgen. 

5. Resultat 

I resultatet finns en sammanfattande tabell där innehållet i röntgenklinikernas metodböcker 

beskrivs (se tabell 1). Resultatet redovisas därefter utan inbördes ordning. I resultatet beskrivs 

för varje röntgenklinik vilka projektioner som ingår vid respektive frågeställning. I slutet av 

tabellen finns även antalet projektioner som ingår vid respektive frågeställning.  

Dessutom finns en sammanfattande beskrivning på vad studien visade. Där visas en 

sammanfattning på vad varje röntgenklinik tar för projektioner vid respektive frågeställning 

och hur antalet projektioner är uppdelat mellan varje röntgenklinik.  
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Tabell 1. Sammanställning över vilka projektioner som ingår vid respektive frågeställning och röntgenklinik 

samt antal projektioner.  

*=Tas endast vid behov   

**=Övergång mellan bröstrygg och ländrygg 
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 Frågeställning: Spondylolistes 

Frontal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sida Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Taxbilder (2st) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

L5 frontal Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

L5 sida Ja* Nej Ja Ja Ja Ja* Ja* 

Antal Projektioner 4 4 6 6 6 4 3 

 Frågeställning: Mb Bechterew 

Frontal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sida Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

L5 Frontal Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

L5 Sida Ja* Nej Ja Ja Ja Nej Ja* 

Sida: Övergång B-L** Ja Ja Nej Nej Ja* Nej Nej 

Frontal: Övergång B-L** Ja Nej Nej Nej Ja* Nej Nej 

Antal Projektioner 4 3 4 4 4 2 3 

 Frågeställning: Trauma/fraktur 

Frontal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sida Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

L5 frontal Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

L5 sida Ja* Ja Ja Ja Ja Ja* Ja* 

Sida: Övergång B-L** Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Antal Projektioner 2 5 4 4 4 2 3 
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5.1. Sammanställning av resultaten 

Det framkommer i studien att samtliga sju röntgenkliniker använder konventionell röntgen vid 

frågeställning spondylolistes, Morbus Bechterew och trauma/fraktur.  

Spondylolistes  

I studien visas det att samtliga sju röntgenkliniker tar en frontalprojektion och en 

sidoprojektion vid frågeställning spondylolistes.  

I resultatet visas att sex av sju röntgenkliniker tar taxbilderna. US är den enda röntgenkliniken 

som inte tar taxbilderna vid spondylolistesfrågeställning.  

NUS, USÖ och SUS tar exakt samma antal standardprojektioner vid 

spondylolistesfrågeställning. 

1. Frontal 

2. Sida 

3. Taxbilder 

SU, KS och UAS tar även dessa tre bilder plus att de tar en frontal och en sida på L5. De tar 

alltså sammanlagt sex projektioner. 

Morbus Bechterew 

Samtliga sju röntgenkliniker tar frontal och sida vid frågeställning Morbus Bechterew. 

SU, KS och UAS tar exakt samma antal standardprojektioner vid Morbus Bechterew:  

1. Frontal 

2. Sida  

3. Frontalprojektion av lumbalkota fem 

4. Sidoprojektion av lumbalkota fem. 

Det är endast NUS och USÖ som tar en övergångsbild mellan bröst- och ländrygg i 

sidoprojektion. NUS fortsätter även med att ta en övergångsbild mellan bröst- och ländrygg i 

frontalprojektion.   

Fraktur/Trauma 

Samtliga sju röntgenkliniker tar följande bilder som standard vid fraktur/trauma: 
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1. Frontal 

2. Sida 

Fem röntgenkliniker (USÖ, UAS, KS, SU, US) tar en frontalprojektion av lumbalkota fem 

medan de övriga två inte tar denna projektion (NUS, SUS). 

Det är endast USÖ som tar en övergång mellan bröst- och ländrygg vid trauma/fraktur. 

Antalet projektioner 

Frontal och sidoprojektion ingår som standard vid samtliga frågeställningar och vid samtliga 

röntgenkliniker. Samtliga röntgenkliniker tar alltså en frontal och en sidoprojektion av 

ländryggen oavsett frågeställning som användes i studien.  

SU, KS och UAS tar i överlag flest antal bilder (14) medan Skånes universitetssjukhus tas 

minst antal bilder (8). SUS, KS och UAS tar exakt samma projektioner vid samtliga 

frågeställningar.  

Vid frågeställning fraktur eller efter trauma skiljer sig antalet projektioner mest framför allt 

mellan röntgenklinikerna. SUS och NUS tar två projektioner som standard vid trauma eller 

fraktur. US tar tre projektioner. SU, KS och UAS tar fyra projektioner medan USÖ tar flest 

projektioner. De tar fem projektioner vid frågeställning fraktur eller trauma. 

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Materialet som användes till denna studie var metodböckerna vid respektive röntgenklinik och 

dessa insamlades genom att kopior på metodböckerna för konventionell ländryggsröntgen 

skickades till författaren. Författaren kan inte säkert veta om hela urklipp skickades eller om 

någon information utelämnades då endast kopior erhölls.  

Varje röntgenklinik beskiver via metodböckerna vilka projektioner som ingår vid varje 

frågeställning. Författaren kan inte säkert veta att dessa bilder tas eller om fler eller ett färre 

antal projektioner tas vilket är en svaghet med denna studie. Att varje röntgenklinik själv 

utformat dessa metodböcker för vilka projektioner som ska ingå så får författaren förlita sig 

på att metodböckerna är kompletta och att antalet projektioner som ingår vid respektive 

frågeställning enligt respektive metodbok stämmer.  
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Det var endast författaren som granskade urklippen från metodbeskrivningarna och ingen 

annan deltog i granskningen vilket innebär att författaren kan ha missat information. Dock 

kontrollerade författaren metodbeskrivningarna ett flertal gånger för att säkerställa att all 

viktig information från metodbeskrivningarna fanns med i denna studie och ingen viktig 

information utelämnades. 

Författaren kunde utformat studien annorlunda. Författaren kunde exempelvis besökt 

respektive röntgenklinik och deltagit vid konventionell röntgen av ländryggen för att få ett 

säkrare resultat. 

Författaren har inte gjort egna tolkningar av innehållet i metodböckerna utan författaren har 

endast redovisat innehållet. Detta för att metoden skall vara rimlig till syftet och att inga 

feltolkningar skulle göras. Eftersom kompletterande frågor skedde vid oklarheter i 

metodböckerna anses metoden vara en rimligt i förhållandet till studiens syfte, frågeställning 

och omfattning. Exempel på fråga som ställdes till kontaktpersonen vid respektive 

röntgenklinik var vid vilket sjukdomstillstånd vridbilderna tas. 

Urvalet valdes att begränsas till tre sjukdomstillstånd som drabbar ländryggen. Varför dessa 

tre valdes beror på att de tre tillstånden vanligen radiologiskt diagnostiseras med 

konventionell röntgen och författaren antog att de tre frågeställningarna skulle finnas med i 

samtliga metodböcker. Författaren har valt att plocka bort kompression, artros, lumbago och 

andra sjukdomstillstånd på grund av att de inte framkom i alla metodböcker. Författaren ville 

fokusera på tillstånden som samtliga röntgenkliniker diagnostiserar med konventionell 

ländryggsröntgen.  

6.2. Resultatdiskussion  

I diskussionen kommer först de internationella riktlinjerna att presenteras, sedan kommer 

författaren behandla de tre sjukdomstillstånden och vad varje röntgenklinik presenterade i 

resultatet. Författaren kommer även att jämföra de tre sjukdomstillstånden och studiens 

resultat tillsammans med vad andra studier har arbetat fram. Längst ner finns en avslutande 

beskrivning på varför de bör utformas nationella riktlinjer för konventionell röntgen av 

ländryggen. 

Studien visar att antalet projektioner som ingår vid respektive frågeställning varierar mellan 

röntgenklinikerna. Hur begränsningen av antalet projektioner vid respektive röntgenklinik är 
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utformat går inte att få fram i metodböckerna. The American College of Radiology (ACR) har 

arbetat fram internationella riktlinjer för hur de avbildar ländryggen [5]. 

Enligt ACR bör en frontal och en sidoprojektion av ländryggen alltid finnas med som 

standard när det gäller konventionell röntgen av ländryggen. Studiens resultat stämmer detta 

överens med vad ACR föreslår. Samtliga röntgenkliniker tar en frontal och en sidoprojektion 

som standard vid samtliga frågeställningar. Enligt ACR är det viktigt att fler projektioner tas 

vid frågställning fraktur eller efter trauma. Dock bör endast dessa bilder tas på vuxna eller om 

det är av behov på grund av skada.  

I Sverige finns det inga riktlinjer. En orsak till det spridda antalet projektioner som 

framkommer i studien kan bero på att inga riktlinjer är utformade för Sverige. Om det fanns 

nationella riktlinjer, precis som ACR har arbetat fram skulle kanske Sveriges röntgenkliniker 

ta samma antal bilder och lika många projektioner som standard vilket i så fall skulle 

underlätta för jämförande syfte. Det skulle bli enklare att jämföra röntgenbilder med varandra. 

Patienten ska kunna undersökas på vilken röntgenklinik som helst i Sverige och det borde gå 

att jämföra undersökningarna med varandra.  

SU, KS och UAS tar exakt samma antal projektioner och exakt samma projektioner ingår som 

standard enligt metodböckerna vid samtliga frågeställningar. Flera röntgenkliniker förklarar 

att de vid behov tar andra bilder (US, SUS, SU).  Enligt deras metodböcker framkommer det 

att vid ofullständiga bilder, där exempelvis lumbalkota fem inte projiceras bra tas det 

specialbilder över kotan. NUS tar också bilder vid behov, dock framkommer det inte när 

kriteriemässigt dessa bilder tas. 

6.2.1. Spondylolistes 

Det som framkommer i resultatet är att SU, KS och UAS tar flest antal bilder (sex) medan de 

övriga röntgenklinikerna tar mellan tre-fyra projektioner. Vad detta beror på är oklart men två 

av de övriga röntgenklinikerna (SUS, US) menar att de endast tar L5 sida om inte L5 

projiceras bra på den långa sidobilden medan SU, KS och UAS tar en L5 sida trots hur 

projektionen ser ut på den långa sidan av ländryggen. Här är det viktigt som 

röntgensjuksköterska att optimera undersökningen för att minska stråldosen till patienten. 

Enligt SU, KS och UAS tar de L5 sida oavsett om L5 projiceras bra på den långa sidobilden. 

Här borde röntgensjuksköterskan sätta stopp i fall L5 redan har projicerats bra för att minska 

stråldosen till patienten [22]. 
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En av de sju röntgenklinikerna (US) tar inte de så kallade ”taxbilderna”. Tidigare studier har 

visat att dessa vridbilder anses vara av betydelse för att kunna se glidningen av kotan och 

eventuell fraktur som kan ha uppstått på grund av glidningen. Oftast syns glidningen endast 

på dessa vridbilder [10,11]. Varför röntgenkliniken inte tar ”taxbilderna” framkommer inte i 

metodboken.  

6.2.2 Morbus Bechterew 

Samtliga röntgenkliniker tar en frontal och sidoprojektion av ländryggen vid frågeställning 

Morbus Bechterew. Därefter varierar antalet projektioner mellan röntgenklinikerna. UAS, KS 

och SU fortsätter med att ta L5 frontal och L5 sida, detta kanske på grund av att 

inflammationen oftast börjar i sacroiliacalederna och med frontalprojektionen över L5 kan 

lederna påvisas tydligt [1]. Att NUS, USÖ och SUS inte tar egna bilder på L5 kan diskuteras 

eftersom sjukdomen ofta sätter sig i sacroiliacalederna som syns bra på bilder över L5. Enligt 

metodböckerna för USÖ och SUS tas inga fler bilder över L5 oavsett hur L5 projiceras på de 

långa frontal- och sidobilderna. Här kan det kanske vara att föredra fler bilder över L5 om 

sjukdomen inte är i tidigt stadium då sjukdomen är svår att se med konventionell röntgen 

enligt två tidigare studier [23,24]. 

Konventionell röntgen görs för att radiologiska diagnostisera Morbus Bechterew. Enligt andra 

studier borde Morbus Bechterew även undersökas med MR eller CT när inget visas på 

konventionell röntgen [23-26]. 

Vid tidigt stadium av Morbus Bechterew är sjukdomen svår att se på konventionell röntgen. 

Enligt två tidigare studier kan MR över sacroiliacalederna vara av betydelse om sjukdomen är 

i ett tidigt stadium. MR borde göras för patienter som har tydliga symtom för sjukdomen eller 

för patienter som har den specifika vävnadstypen då 95 % av de med anlaget för 

vävnadstypen kommer att drabbas av Morbus Bechterew [23,24]. 

Sjukdomen tar lång tid på sig att utvecklas och är svår att se på konventionell röntgen om 

sjukdomen inte har funnits länge. Det är alltså svårt att se sjukdomen om den är i ett tidigt 

stadium med hjälp av konventionell röntgen. Med hjälp av MR kan sjukdomen påvisas även 

om sjudomen är i ett tidigt stadium enligt de två tidigare studierna [23,24]. Om detta görs 

framkommer inte i denna studie, författaren kan endast visa att konventionell röntgen görs vid 

frågeställning Morbus Bechterew. Författaren vet inte om röntgenklinikerna utöver 

konventionell röntgen använder MR vid frågeställning Morbus Bechterew. Enligt 
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer för röreselorganens sjukdomar är det viktigt med tidig 

diagnos för behandling av sjukdomen. En tidig behandling gör att utvecklingen av sjudomen 

bromsas. Socialstyrelsen anser även att patienter med ett positivt HLA B27-prov bör genomgå 

en MR undersökning av sacroiliacalederna då sjukdomen kan tydligt påvisas med MR även i 

tidigt stadium [25]. Enligt de två tidigare studierna samt socialstyrelsens riktlinjer borde 

kanske MR övervägas vid tidiga fall av Morbus Bechterew.  

Det går även att avbilda sjukdomen med hjälp av en multidetektor CT. Denna metod används 

även här främst för att se sjukdomen när den är i ett tidigt stadium. Genom att använda 

multidetektor CT över sacroiliacalederna kan sjudomen påvisas i tidigt stadium vilket inte går 

med hjälp av konventionell röntgen [26]. Varför samtliga röntgenkliniker börjar med 

konventionell röntgen och inte gör CT över sacroiliacalederna kan ha många orsaker som 

exempelvis den höga ståldosen samt att det är svårt att veta hur långt sjukdomen har 

utvecklats.  

Varför det idag börjas med en konventionell röntgen kan bero på flera olika orsaker. Det är 

exempelvis svårt att veta när sjudomen är i ett tidigt stadium. Ett annat alternativ är att 

ländryggen kan drabbas av flera olika sjukdomstillstånd och innan en MR eller alternativt 

multidetektor CT ska göras kan de övriga tillstånden uteslutas med konventionell röntgen.  

6.2.3. Trauma/fraktur 

USÖ tar flest antal bilder vid fraktur eller trauma frågeställningar (fem). Sedan varierar 

antalet mellan två-fyra projektioner. Enligt ACR bör frontal och sida finnas med som standard 

vid samtliga frågeställningar. Vid trauma bör det även tas fler bilder än dessa två. NUS och 

SUS tar endast frontal och sida som standard vilket ACR inte anser räcker. Det bör tas bilder 

över lumbalkota fem för att inte missa eventuella frakturer. De övriga fem röntgenklinikerna 

(USÖ, UAS, SU, US, KS) tar alltså en frontal, en sida och även projektioner över lumbalkota 

fem som även ACR rekommenderar. Hade det funnits nationella riktlinjer här, hade samtliga 

röntgenkliniker förmodligen tagit ungefär liknande bilder.    

Varför det skiljer sig mellan två till fem projektioner vid trauma eller frakturfrågeställningar 

går inte att få fram i metodböckerna. En tänkbar anledning är att det beror på vem som 

utformat metodböckerna på respektive röntgenklinik och vilka radiologer som arbetar där. Det 

är oftast radiologerna som bestämmer vilka projektioner som bör ingå så att de kan ställa 
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diagnos. Författaren vet inte om andra metoder används vid trauma eller 

frakturfrågeställningar på röntgenklinikerna.  

Konventionell röntgen görs som förstahandmetod för att radiologiska diagnostisera frakturer 

eller efter ett trauma. Enligt andra studier borde frakturer och trauman även undersökas med 

CT när inget visas på konventionell röntgen [27,28,29]. 

Traumafrågeställningar på ländryggen kan diagnostiseras både med CT och med 

konventionell röntgen. Enligt metodböckerna börjar samtliga röntgenkliniker med 

konventionell röntgen vid trauma eller frakturfrågeställningar, men är det allvarliga trauman 

så genomförs oftast CT direkt på de patienterna eftersom det går snabbare än en konventionell 

röntgen och patienten kan ligga i samma position under hela undersökningen vilket är att 

föredra efter allvarliga trauman.  

Enligt två tidigare studier tar konventionell röntgen tid och frakturer kan ibland vara svåra att 

se med konventionell röntgen. Därför bör vissa tillstånd där misstanken om fraktur är hög 

kompletteras med en CT över ländryggen. Enligt studierna kan frakturer på CT ibland vara 

falskt positiva d.v.s. att CT visar fraktur fast det inte är en fraktur. På grund av detta är båda 

metoderna bra metoder, men för att få ett säkert resultat bör ibland frakturfrågeställningar på 

ländryggen även undersökas med CT för att inte missa eventuell fraktur [27,28]. Vid större 

trauman bör även CT övervägas som första metod för bildtagning av ländryggen [29].  

6.2.4 Varför bör nationella riktlinjer utformas? 

Vilka projektioner som bör eller ska ingå finns inte beskrivet. Antalet projektioner som ingår 

varierar mellan röntgenklinikerna. Dock är det inte bara antalet som varierar utan även vilka 

projektioner som ska ingå vid respektive frågeställning. För vidare forskning i ämnet bör det 

kanske utformas nationella riktlinjer för konventionell röntgen av ländryggen. Att det endast 

är 2 % varje år av alla CT undersökningar som görs på ryggen kan påvisa att konventionell 

röntgen är vanligare idag. Dock håller CT hela tiden på att utvecklas vilket kan öka antalet 

undersökningar eller att CT på ländryggen kan komma att övergå till CT lågdos [7]. Trots 

detta används ändå idag konventionell röntgen för ländryggen och samtliga röntgenkliniker 

börjar utredningen vid samtliga frågeställningar med konventionell röntgen. Därför bör det 

kanske finnas nationella riktlinjer så länge konventionell röntgen av ländryggen används för 

diagnostik.  
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7. Konklusion 

Den här studien visade att konventionell röntgen av ländryggen används vid radiologisk 

utredning av spondylolistes, Morbus Bechterew och trauma/fraktur vid universitetssjukhusens 

röntgenkliniker. Frontal- och sidoprojektion av ländryggen ingår som standard vid samtliga 

frågeställningar. Därefter varierar antalet projektioner och vilka projektioner som ingår vid 

respektive frågeställning och röntgenklinik. Fortsatt fördjupning behövs för att utforma 

nationella riktlinjer vid frågeställning spondylolistes, Morbus Bechterew och trauma/fraktur.  
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Till avdelningschefen. 

 

Mitt namn är Sandra Nyberg, jag går sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet vid 

Örebro Universitet. Jag skriver min C-uppsats angående konventionell ländryggsröntgen och 

gör en jämförande studie på Universitetssjukhusen i Sverige om vilka bilder som tas vid 

konventionell röntgen av ländryggen. Syftet med studien är att få jämföra och sammanställa 

vilka bilder och projektioner som ingår vid konventionell ländryggsröntgen vid Sveriges 

Universitetssjukhus.  

Jag vore oerhört tacksam om jag kunde få ta del av er metodbok när det gäller konventionell 

ländryggsröntgen och vilka projektioner som ingår vid samtliga frågeställningar. 

Vore tacksam om en kopia på metodboken skickades tillbaka till mig i bifogade kuvert eller 

via min hotmail senast den 11 april. Detta för att jag ska hinna sammanställa alla 

metodböckerna och slutföra min C-uppsats.  

Fyll gärna i en kontaktperson med namn och telefonnummer som jag kan nå i fall några frågor 

uppkommer. 

 

Om du har några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare 

 

Sandra Nyberg 

Telefon: 073-024 88 88 

E-post: Sandris990@hotmail.com 

 

Handledare: Marianne Selim 

Telefon: 019 – 303852, 070-448 82 61 

E-post: marianne.selm@oru.se 
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