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Abstrakt 

 

Bakgrund: Scaphoideums roll är att göra handleden stabil genom att det ligament som fäster 

på benet överbygger den distala och den proximala karpalraden. Benet är normalt vinklat 

cirka 45 grader framåt och har en volar tippning och en stor rörlighet. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka standardprojektioner som finns av 

scaphoideum i det akuta skedet vid skelettskada med konventionell röntgen. 

Metod: Författaren fick ta del av en lista med adresser till röntgenkliniker i Sverige som den 

kursansvarige innehade. Klinikerna valdes ut genom att välja varannan klinik utifrån listan. 

Ett brev skickades till de kliniker som valts ut att medverka i undersökningen. Totalt valdes 

56 kliniker som författaren i samråd med handledaren ansåg vara ett rimligt antal för att kunna 

svara på frågeställningen. 

Resultat: Av de 56 klinikerna som blev kontaktade svarade 38 av dem via e-post eller via 

brev, vilket motsvarar cirka 68 procent av de totalt kontaktade klinikerna. Det ger ett bortfall 

på 18 kliniker, vilket motsvarar cirka 32 procent av de totalt kontaktade klinikerna. 37 av 38 

kliniker tog i samband med scaphoideumprojektionerna även handledsprojektioner. 

Konklusion: En viss standard finns bland de kliniker som medverkat i undersökningen, men ej 

enhetligt. Fler studier bör utföras inom ämnet. 

Nyckelord: Scaphoideum, fraktur, projektioner 
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1. Inledning 

Scaphoideum är ett av flera små ben som ingår i karpalbenen i handen [1]. 

Scaphoideumfrakturer orsakas oftast av att en person ramlar och tar emot sig med utsträckt 

hand eller vid slag mot handflatan. Frakturer på scaphoideum drabbar oftast ungdomar och 

barn och sällan äldre, detta på grund av att liknande våld mot handen istället ger en 

radiusfraktur hos äldre [2]. Scaphoideumfrakturer kan vara svårläkta och kan vara svåra att se 

på röntgen vid det akuta skedet. Behandling för en fraktur på scaphoideum är oftast att 

patienten får gips i 6-12 veckor, men kan även behöva opereras med skruv eller ett stift [3,4]. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Anatomi och fysiologi 

Scaphoideums roll är att göra handleden stabil genom att det ligament som fäster på benet 

överbygger den distala och den proximala karpalraden. Benet är normalt vinklat cirka 45 

grader framåt och har en volar tippning samt en stor rörlighet [2,4]. 

2.2. Frakturer 

Det finns olika ställen där fraktur kan finnas; distalt, proximalt eller i midjan på scaphoideum 

och de kan vara dislocerade eller odislocerade [2]. Det vanligaste stället att få en fraktur är i 

midjan (midjefraktur) på benet. Ungefär 70 procent av frakturerna är lokaliserad tilli midjan 

på benet, 20 procent i den distala delen och 10 procent i den proximala delen. En fraktur i 

midjan på scaphoideum tar lång tid att läka, därför fordras lång behandling av skadan. Detta 

beror på att scaphoideum har begränsad blodförsörjning. Kärlen som försörjer benet med blod 

går från den distala delen intraosseöst till den proximala delen [3]. Därför är den proximala 

delen av scaphoideum särskilt utsatt vid fraktur och detta är en stor orsak till att läkningen tar 

lång tid vid frakturer i midjan eller proximala delen av scaphoideum [4].  

2.3. Symtom 

Lokal ömhet i fossa tabatière och svullnad av handleden är tecken på en fraktur på 

scaphoideum. Ömhet i fossa tabatière brukar sällan vara något annat än en 

scaphoideumfraktur i samband med trauma mot handen. En fraktur på scaphoideum skall 



2 

 

därför alltid misstänkas när patienten klagar på smärta i den laterala delen av handleden i 

samband med trauma mot handleden eller handen [1,5]. 

2.4. Komplikationer 

En fraktur på scaphoideum kan få stora konsekvenser om läkningen inte sker som den skall, 

eller att en dislucation av benbitarna sker. Balansen inom karpus kan rubbas och resultatet av 

detta kan leda till ”karpal kollaps”, det vill säga att avståndet mellan radius och 

metacarpalbaserna förkortas [4]. Läkningen kan även försvåras av osteonekros i den 

proximala delen av scaphoideum på grund av den begränsade blodförsörjningen, som leder till 

ökad täthet i fragmentet [6]. 

Bristfällig behandling av exempelvis en midjefraktur på scaphoideum kan även leda till att en 

pseudoartros uppstår. Pseudoartrosen kan uppkomma genom att fixationen inte är tillräcklig 

då scaphoideum kunnat ändra läge. Om detta skulle inträffa orsakar det smärtor i handleden. 

Det uppstår då brosk istället för ben mellan ändarna på frakturen och detta kallas för en falsk 

led [7].  

2.5. Behandling 

Som tidigare nämnts tar midjefrakturer på scaphoideum lång tid att läka. Dessutom är 

immobilisering en väldigt viktig faktor för att läkningen skall vara optimal, detta på grund av 

att pro- och supinationsrörelser gör att frakturen rubbas [2]. Behandlingstiden är ungefär tolv 

veckor, ibland längre. Om mellanrummet mellan benbitarna i frakturen är längre än en 

millimeter brett eller om frakturen är äldre än 30 dagar innan den upptäckts skruvas frakturen 

ihop med en skruv [7]. 

2.5.1. Odislocerade frakturer 

Frakturer av denna karaktär kan behandlas med gips av cirkulär form som går från knogarna 

upp över armbågen och som även täcker tummens bas. Musklerna i underarmen förtvinar fort 

och efter ett par veckor kommer gipset att sitta lösare än när det applicerades på armen. Det är 

därför viktigt att efter någon vecka inspektera gipset så att det sitter bra. Under 

behandlingstiden är det inte ovanligt att omgipsning sker några gånger. Vid midjefrakturer 

och frakturer i den proximala delen måste behandling med gips fortgå i regel längre än tio 

veckor, i vissa fall även upp emot tjugo veckor [2]. 
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2.5.2. Dislocerade frakturer 

Denna typ av fraktur betyder att en felställning eller en felvinkling av frakturen skett. En 

dislocerad fraktur beror ofta på omfattande skador så som en karpalluxation eller en 

ledbandsskada i handen. Handens rörelse kan inskränkas om felställningen läker ihop utan 

behandling. Dessa frakturer behandlas genom fixering med en skruv eller ett stift som sätts in 

i det proximala fragmentet [2]. 

2.5.3. Pseudoartros 

Utveckling av pseudoartros är vanligt förekommande hos patienter som inte fått behandling i 

tid eller där frakturen inte läkt ihop. Vanligtvis behandlas artrosen med bentransplantation där 

spongiöst ben tas från crista iliaca. Skruv används för att fixera fragmentet och göra det stabilt 

[4]. 

2.6. Diagnos 

På konventionell röntgen kan det vara svårt att påvisa fraktur i det akuta skedet främst på 

grund av att den sällan är dislocerad [3,4]. I de fall där det är svårt att påvisa fraktur brukar en 

gipsskena ordineras till patienten för att fixera scaphoideum i förebyggande syfte och en ny 

undersökning utförs två veckor senare [4]. I mellanhandsbenen har det under tiden skett en 

urkalkning och en resorption av frakturen som leder till att frakturen lättare syns på röntgen. 

På konventionell röntgen tas projektionerna med patienten sittandes och med armbågen 

vinklad 90º och i samma höjd som axillen. Ultraljudsundersökning, 

datortomografiundersökning (DT) och Magnetresonanstomografi (MRT) är andra 

undersökningsmetoder som kan ge kvickt svar om fraktur finns på scaphoideum eller ej [3,8]. 

Frakturen kan efter en vecka även ses på en skelettskintigrafiundersökning [2]. Det finns inga 

riktlinjer för hur många projektioner eller för hur projektionerna skall tas av scaphoideum i 

Sverige. 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka standardprojektioner som finns av 

scaphoideum i det akuta skedet vid skelettskada med konventionell röntgen. 
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4. Frågeställning 

Finns det standardprojektioner för scaphoideum i det akuta skedet med konventionell röntgen 

vid frakturfrågeställning på röntgenkliniker i Sverige? 

 

5. Metod 

Författaren fick ta del av en lista med adresser till röntgenkliniker i Sverige som den 

kursansvarige innehade. Listan användes för att slumpmässigt välja ut de röntgenkliniker som 

skulle få ta del av undersökningen. Klinikerna valdes ut genom att välja varannan klinik 

utifrån listan. För att samla in informationen skickades ett brev ut till de röntgenkliniker som 

blivit utvalda att medverka i studien. Totalt valdes 56 kliniker ut som författaren i samråd med 

handledaren ansåg vara ett rimligt antal för att kunna svara på frågeställningen. I brevet 

ombads klinikerna att bifoga deras metodbok för scaphoideumprojektioner vid 

frakturfrågeställning till författaren via e-post eller via brev (Bilaga 1). 

5.1. Etiska resonemang 

Studien har inte handlat om patienter utan om tillvägagångssättet för hur klinikerna utför 

undersökningen av scaphoideum. Tillåtelse har medgivits från samtliga svarande 

röntgenkliniker att författaren får ta del av och läsa ur deras metodbok. 

 

6. Resultat 

Av de 56 klinikerna som blev kontaktade svarade 38 av dem via e-post eller via brev, vilket 

motsvarar cirka 68 procent av de totalt kontaktade klinikerna. Det ger ett bortfall på 18 

kliniker, vilket motsvarar cirka 32 procent av de totalt kontaktade klinikerna. Nedan redovisas 

de olika projektionstyperna från de svarande klinikerna vid frakturfrågeställning på 

scaphoideum vid det akuta skedet. För att lättare kunna förstå resultatet av de sammanställda 

metodböckerna har författaren valt att benämna de olika tillvägagångssätten som 

röntgenklinikerna använt sig av med Projektionstyp 1-13. Metodböckerna har tolkats av 

författaren av denna studie. 
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6.1. Sammanställning av projektioner 

Projektionstyp 1
1
 

Fyra projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas Posterior-Anterior (PA). 

Projektioner av scaphoideum (Illustreras i Figur 1): 

1. Röntgenröret vinklat 25º radialt. 

2. Röntgenröret vinklat 20º ulnart. 

3. Röntgenröret vinklat 10º distalt. 

4. Röntgenröret vinklat 10º proximalt. 

 
Röret vinklat 25º radialt.         Röret vinklat 20º Ulnart.       Röret vinklat 10º Distalt.           Röret vinklat 10º Proximalt [9]. 

Figur 1. Projektioner av scaphoideum. 

Projektionstyp 2 

Fyra projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum (Illustreras i Figur 2): 

1. Röntgenröret vinklat 20º radialt. 

2. Röntgenröret vinklat 25º ulnart. 

3. Röntgenröret vinklat 10º distalt. 

                                                             
1 Projektionstyperna 1-13 är författarens egen benämning på de olika tillvägagångssätten för undersökning av scaphoideum. 
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4. Röntgenröret vinklat 10º proximalt. 

 
Röret vinklat 20º radialt.  Röret vinklat 25º Ulnart. Röret vinklat 10º Distalt. Röret vinklat 10º Proximalt [10]. 

Figur 2. Projektioner av scaphoideum. 

Projektionstyp 3 

Två projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum (Illustreras i Figur 3): 

1. Röntgenröret vinklat 15º distalt, handen supinerad 10-15º. 

2. Röntgenröret vinklat 15º distalt, handen pronerad 10º. 

 
Röret vinklat 15º distalt med supination och pronation av handen [11]. 

Figur 3. Projektioner av scaphoideum. 

Projektionstyp 4 
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Fyra projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum: 

1. Röntgenröret vinklat 20º radialt. 

2. Röntgenröret vinklat 20º ulnart. 

3. Röntgenröret vinklat 20º distalt. 

4. Röntgenröret vinklat 20º proximalt. 

Projektionstyp 5 

Fyra projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum: 

1. Röntgenröret vinklat 25º radialt. 

2. Röntgenröret vinklat 20º ulnart. 

3. Röntgenröret vinklat 30º distalt och 15º radialt. 

4. Röntgenröret vinklat 10º proximalt. 

Projektionstyp 6 

Fyra projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum: 

1. Röntgenröret vinklat 25º radialt. 

2. Röntgenröret vinklat 20º ulnart. 
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3. Röntgenröret vinklat 15º distalt. 

4. Röntgenröret vinklat 25º distalt. 

Projektionstyp 7 

Fyra projektioner tas av scaphoideum med hjälp av skallbordsteknik eller orbixteknik. Vid 

skallbordsteknik vinklas röntgenröret 20º distalt vid samtliga fyra projektioner av 

scaphoideum. Vid orbixteknik läggs palmarsidan av handen på en kilkudde för att 

kompensera den distala vinklingen som används vid skallbordsteknik. Handen skall vara 

ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum vid skallbordsteknik och orbixteknik: 

1. Röntgenröret vinklat 15º radialt. 

2. Röntgenröret vinklat 30º radialt. 

3. Röntgenröret vinklat 10º ulnart. 

4. Röntgenröret vinklat 20º ulnart. 

Projektionstyp 8 

Två projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara knuten samt ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa 

tabatière. Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum: 

1. Handen supinerad 25º. 

2. Handen pronerad 25º. 

Projektionstyp 9 

Tre projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 
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Projektioner av scaphoideum: 

1.  Röntgenröret vinklat 15º distalt. 

2.  Röntgenröret vinklat 15º distalt, handen nedvriden. 

3.  Röntgenröret vinklat 15º distalt, handen uppvriden.  

Projektionstyp 10 

Fyra projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. Handen 

skall vara ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum: 

1. Röntgenröret vinklat 20º radialt. 

2. Röntgenröret vinklat 20º ulnart. 

3. Röntgenröret vinklat 10º distalt. 

4. Röntgenröret vinklat 10º proximalt. 

Projektionstyp 11 

Två projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. 

Frontalprojektion av handled skall vara ulnardevierad om möjligt. Handen skall vara 

ulnardevierad vid scaphoideumprojektionerna. Centrering sker i fossa tabatière. 

Projektionerna tas PA. 

Projektioner av scaphoideum: 

1. Handen supinerad 10º. 

2. Handen pronerad 10º. 

Projektionstyp 12 

Två projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. 

Centrering sker i fossa tabatière. Projektionerna tas PA. 
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Projektioner av scaphoideum: 

1. Sned handledsfrontal. Handleden supinerad 45º. 

2. Frontal handled med ulnardevierad hand. 

Projektionstyp 13 

Fyra projektioner tas av scaphoideum samt frontal- och sidoprojektion av handleden. 

Centrering sker i fossa tabatière. Tre projektioner tas PA och en projektion tas Anterior-

Posterior (AP). 

Projektioner av scaphoideum: 

1. Röntgenröret vinklat 25º distalt. Handen ulnardevierad. 

2. Röntgenröret vinklat 15º distalt. Pronation av handen 10º. 

3. Röntgenröret vinklat 15º distalt. Supination av handen 10-15º. 

4. Sidoprojektion. Tumrygg och pekfingersida mot detektorn. 

Antal kliniker som använder sig av respektive projektionstyp redovisas i tabell 1 och antal 

projektioner av scaphoideum per undersökning redovisas i tabell 2. 

Tabell 1. Projektionstyper i antal och procent. 

Projektionstyp: Antal kliniker (procent): 

Projektionstyp 1 19 (50) 

Projektionstyp 2 5 (13) 

Projektionstyp 3 3 (8) 

Projektionstyp 4 2 (5) 

Projektionstyp 5 1 (2,7) 

Projektionstyp 6 1 (2,7) 

Projektionstyp 7 1 (2,7) 
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Projektionstyp 8 1 (2,7) 

Projektionstyp 9 1 (2,7) 

Projektionstyp 10 1 (2,7) 

Projektionstyp 11 1 (2,7) 

Projektionstyp 12 1 (2,7) 

Projektionstyp 13 1 (2,7) 

 

Tabell 2. Antal projektioner av scaphoideum per undersökning. 

Antal projektioner av scaphoideum per 

undersökning: 

Antal kliniker (procent): 

4 31 (81,5) 

2 6 (16) 

3 1 (2,5) 

 

6.2. Sammanfattning av resultat 

Av de totalt svarande klinikerna var det 37 av 38 kliniker som i samband med 

scaphoideumprojektionerna även inkluderade handledsfrontal- och sidoprojektioner. Detta för 

att kunna utesluta en handledsfraktur. Den röntgenklinik som inte tog projektioner av handled 

i samband med undersökningen använde sig av de projektioner av scaphoideum som beskrivs 

i Projektionstyp 1. 

Samtliga kliniker tar projektionerna av scaphoideum PA utom en klinik som tar en av sina 

fyra projektioner AP. Samtliga kliniker har sin centrering i fossa tabatière. 

Den projektionstyp som användes av flest kliniker var Projektionstyp 1, den användes av 19 

röntgenkliniker vilket motsvarar 50 procent av de svarande klinikerna. Projektionstyp 2 

användes av fem röntgenkliniker vilket motsvarar 13 procent. Projektionstyp 3 användes av 
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tre röntgenkliniker vilket motsvarar 8 procent. Projektionstyp 4 användes av två 

röntgenkliniker vilket motsvarar 5 procent och Projektionstyp 5-13 användes av en 

röntgenklinik vardera vilket motsvarar cirka 2,7 procent vid varje projektionstyp. I 

Projektionstyp; 1, 2, 4-7, 10 och 13 användes fyra projektioner för att avbilda scaphoideum. I 

Projektionstyp; 3, 8, 11 och 12 användes två projektioner för att avbilda scaphoideum och i 

Projektionstyp 9 användes tre projektioner. 

 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen för den insamlade informationen motsvarade ungefär två tredjedelar av de 

röntgenkliniker som blev kontaktade. I det brev som skickades ut stod det att svar från 

klinikerna helst skulle vara skickade och tillhandagiven författaren av studien senast 

måndagen den 9:e april. Det negativa med detta datum var att påsken inföll den 7:e april 

vilket medförde att flera ur personalen på röntgenklinikerna hade semester den veckan. 

Svarsfrekvensen kunde möjligtvis ha blivit högre om brevet skickats ut en vecka tidigare eller 

till och med ännu tidigare. Flera svar inkom innan den 9:e april men ett antal klinikers svar 

inkom efter det utsatta datumet vilket ändå var positivt med tanke på att svarsfrekvensen 

ökade. Det negativa med detta var att den redan påbörjade sammanställningen av resultatet 

fick lov att göras om och uppdateras. Det ledde till att siffror och projektioner fick räknas om 

och läggas till. 

Vissa metodböcker beskrevs ingående men flera av de bifogade metodböckerna var ej 

kompletta och ej så ingående. Information fattades i flera metodböcker om handen skulle vara 

ulnardevierad eller ej och om handledsprojektioner skulle tas eller ej. Även hur vinklingen 

skulle utföras av handen och/eller röntgenröret saknades i någon metodbok. Författaren fick 

då inleda ett efterarbete med att ta kontakt med de klinikerna som berördes för att komplettera 

och uppdatera informationen. Detta efterarbete tog lång tid då det dröjde innan svaren kom 

från de kliniker som kontaktades via e-post. Det som kunde ha gjorts annorlunda var att be 

klinikerna beskriva mer ingående hur undersökningen går till och om fler projektioner än på 

scaphoideum skall tas. 
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De flesta av de inkomna svaren innehöll kontaktuppgifter till någon på kliniken som kunde 

kontaktas vid eventuella frågor och funderingar, men ett flertal svar saknade kontaktuppgifter. 

Detta medförde till att stor del av arbetet har gått åt till att försöka få fram telefonnummer och 

mailadresser till någon som kunnat svara på författarens frågor. I brevet hade vikten av att få 

kontaktuppgifter till någon på kliniken för eventuella frågor och funderingar kunnat 

framhävas bättre. 

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1. Skillnader mellan projektioner 

Av de kliniker som tar fyra projektioner på scaphoideum är det åtta olika varianter av 

projektioner. Skillnaden mellan vissa är inte stor. Exempelvis skillnaden mellan 

Projektionstyp 1 och Projektionstyp 2 är att vinklingen görs 25º radialt och 20º ulnart vid 

Projektionstyp 1. Vid Projektionstyp 2 görs vinklingen 20º radialt och 25º ulnart. Det skiljer 

5º mellan vinklingarna på dessa två projektionstyper, det kan tolkas som att det är samma 

sorts projektion. Skillnaden på 5º kan vara av obetydlig mening eftersom människor ser olika 

ut ur anatomisk synpunkt. Röntgenröret kan behöva vinklas mer eller mindre på varje 

projektion för att få en bra bild. Proximalt och distalt är det ingen skillnad på 

projektionstyperna. Dessa projektioner med ”små” skillnader mellan varandra skulle kunna 

räknas som samma typ av projektion och då hade resultatet sett annorlunda ut. Men 

författaren valde att inte räkna dem som samma projektion eftersom det ändå står i 

metodböckerna att vinklingarna skall göras med en bestämd vinkel. 

7.2.2. Jämförelse mellan litteratur, vetenskapliga artiklar och resultat 

Det är av vikt att komma fram till om det finns beskrivet i litteraturen och vetenskapliga 

artiklar hur projektionerna skall tas. Det är även av intresse att ta reda på om dessa 

projektioner som redovisas i resultatet stämmer överens med litteraturen och de vetenskapliga 

artiklarna. 

Artikelsökning utfördes för att komma fram till om det finns några standardprojektioner i 

samband med scaphoideumfrakturer och om dessa stämmer överens med det som redovisas i 

resultatet. Sökningen gjordes både internationellt och nationellt. De artiklar som hittades var 

dock endast gjorda internationellt, vilket var synd med tanke på att denna studie har riktat sig 

till röntgenkliniker i Sverige. 
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I artikeln Scaphoid views: a need for standardisation undersöker författarna om det finns 

standardprojektioner i Storbritannien. Där har författarna kommit fram till att det inte finns 

några projektioner som anges som standard. De projektioner som tagits av röntgenpersonalen 

är av stor variation. Det är dock fastslaget att fyra projektioner var vanligast, men med en 

variation av olika typer och vinklar. Artikeln sammanfattas med att det behövs en 

standardisering av projektioner av scaphoideum i Storbritannien. Undersökningen är av 

liknande typ som gjorts i denna studie [12]. 

I artikeln Current methods of diagnosis and treatment of scaphoid fractures fastslår 

författarna av studien att det inte finns några projektioner som anses som standard. De 

rekommenderar att det bör vara en standard på fyra projektioner där en PA projektion, en 

lateral projektion och två vinklade projektioner bör tas [13]. 

Artikeln X-ray diagnosis of acute scaphoid fractures rekommenderar att fyra projektioner 

skall tas av scaphoideum. En PA projektion utan vinkling och utan ulnardeviation, en lateral 

projektion, en projektion med handen pronerad och en projektion PA med ulnardeviation utan 

vinkling av röntgenröret. Denna studie sammanställde flera olika projektioner som 

röntgenpersonalen tog av scaphoideum vid en röntgenklinik i Storbritannien [14]. 

I de artiklar som anges ovan är det en variation av projektioner som används, liksom i 

resultatet i denna studie. Det som framgår i studierna är endast rekommendationer för hur 

bilder skall tas. Sammantaget i dessa artiklar kan det tolkas som att det är upp till 

röntgenklinikerna vilka projektioner som skall tas för att kunna ställa en diagnos. Det kan vara 

en orsak till att det finns så många olika varianter av undersökningar hos de medverkande 

klinikerna i denna studie. När de artiklar som skrivs säger att det används flera olika 

projektionstyper kan det vara svårt för klinikerna att uppdatera sig och införa nya 

projektioner. 

Litteraturen beskriver hur scaphoideumprojektioner skall tas och det är olika projektioner från 

bok till bok. Det finns inte några projektioner som anges som standard i litteraturen. 

Exempelvis enligt Bontrager (2010) skall två projektioner tas av scaphoideum med 

ulnardeviation. Första projektionen skall tas PA med röntgenröret vinklat 10-15º proximalt 

med centrering mitt på scaphoideum, det vill säga i fossa tabatière. Andra projektionen skall 

tas PA med röntgenröret vinklat 25º proximalt med centrering mitt på scaphoideum. Om 

patienten har blivit utsatt för trauma mot handleden skall dessa projektioner inte utföras innan 
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en undersökning av handleden gjorts. Detta för att utesluta fraktur på handleden. Om en 

fraktur skulle finnas på handleden kan patienten skadas mer om ulnardeviation forceras fram. 

Det beskrivs att flera bilder kan vara aktuella att utföras om fraktur ej skulle påvisas på de två 

projektionerna på scaphoideum som beskrevs tidigare. Dessa ”extrabilder” skall då tas med 

vinkling av röntgenröret: 0º, 10º, 20º och 30º proximalt [15]. 

Enligt Frank, Long och Smith (2007) skall en eller fyra projektioner tas av scaphoideum. 

Första varianten med en projektion skall tas med röntgenröret vinklat 20º distalt och handen 

ulnardevierad. Den andra varianten skall fyra projektioner tas av scaphoideum, 0º, 10º, 20º 

och 30º proximalt. Dessa projektionstyper beskrivs även av Bontrager (2010) Samtliga 

projektioner skall centreringen vara vid fossa tabatière [16]. 

Enligt Möller och Reif (1997) skall fyra projektioner tas av scaphoideum med ulnardeviation. 

Första projektionen skall tas PA med handen supinerad 45º (tummen upp). Andra 

projektionen skall tas PA med handen pronerad 45º (lillfingret upp). Tredje projektionen skall 

tas PA med röntgenröret vinklat 15º distalt. Fjärde projektionen skall tas PA utan vinkling av 

röntgenröret och med handen endast ulnardevierad [17]. 

Enligt Movin (1979) skall två projektioner tas av scaphoideum. Första projektionen skall tas 

PA med handen ulnardevierad och supinerad 10-15º med röntgenröret skall vara vinklat 15º 

distalt. Andra projektionen skall tas PA med handen ulnardevierad och pronerad 10º med 

röntgenröret vinklat 15º distalt. Det kan dock behövas fler vinklade projektioner av 

scaphoideum om fraktur ej syns på bilderna [18]. 

Tabell 3 visar en sammanfattning av antalet projektioner av scaphoideum som litteraturen tar 

upp. 

Tabell 3. Sammanfattning av litteraturens projektionsantal. 

Litteratur: Antal projektioner 

Bontrager 2 eller 4 

Möller och Reif 4 

Movin 2 

Frank, Long och Smith 1 eller 4 
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Ingen av de kliniker som medverkat använder sig av projektionstypen där röntgenröret vinklas 

0º, 10º, 20º och 30º proximalt som både Bontrager (2010) och Frank, Long och Smith (2007) 

beskriver. Eftersom boken som Bontrager (2010) har skrivit ofta används som referens hos 

många röntgenkliniker för hur projektioner och undersökningar skall se ut och genomföras är 

det lite förbryllande att dessa projektioner av scaphoideum ej används. Dock används 

projektionerna där röntgenröret vinklas 10º proximalt av 26 kliniker och projektionen där 

röntgenröret vinklas 20º proximalt används av en klinik. Metoden som Movin (1979) 

beskriver är densamma som redovisas som Projektionstyp 3 i resultatet. Den projektionstyp 

används av tre kliniker som medverkat i studien. Det kan tolkas som att de tre kliniker som 

använder sig av Projektionstyp 3 har använt sig av metoden som Movin (1979) beskriver. 

Projektionen som Frank, Long och Smith (2007) beskriver där röntgenröret vinklas 20º distalt 

och där handen är ulnardevierad används av en klinik som redovisas som Projektionstyp 4. 

Det råder alltså olika åsikter om hur projektioner av scaphoideum skall tas. Bontrager (2010) 

beskriver att två projektioner respektive fyra projektioner skall tas med olika vinklingar då en 

fraktur ej syns vid två projektioner av scaphoideum. Möller och Reif (1997) beskriver att fyra 

projektioner skall tas med andra vinklingar än vad Bontrager (2010) anger. Movin (1979) 

anger att två projektioner skall användas, men att det kan behövas fler vinklade projektioner 

om frakturen ej syns på bilderna. Frank, Long och Smith (2007) anger att antingen en eller 

fyra projektioner skall tas i samband med scaphoideumprojektioner. Dessutom visar de olika 

artiklarna på annorlunda projektioner än vad böckerna beskriver.  

Detta kan vara orsaken till att det finns så många olika projektionstyper och olika antal 

projektioner. När både litteratur och studier beskriver olika om både antal och vilka 

projektioner som skall tas. Om en nationell standardisering skulle införas blir det inga tvivel 

på vilka projektioner som skall tas vid en frakturfrågeställning på scaphoideum. Dessutom är 

det enklare för läkare att kunna granska dessa projektioner då det inte finns flera olika 

varianter på undersökningarna. Att byta arbetsplats skulle inte vara något hinder då det ser 

likadant ut på alla kliniker. Det blir även enklare för röntgensjuksköterskan att utföra 

undersökningen, därför att undersökningarna av scaphoideum ser likadana ut på alla kliniker 

om en standardisering införs. Ur strålningsperspektiv skulle en standardisering kunna vara 

gynnsam. Vissa projektioner kan komma att vara överflödiga om det bestäms att exempelvis 

tre projektioner skall tas istället för fyra projektioner (som de flesta av de röntgenklinikerna 

använder sig av) vilket medför mindre strålning till patienten. En standardisering skulle även 
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medföra att det inte spelar någon roll var patienten röntgar sig i landet. Det blir enklare att 

kunna jämföra bilder från tidigare undersökningar om projektionerna utförs på samma sätt hos 

alla kliniker. 

Litteratur, artiklar och resultat visar att det är vanligast att ta fyra projektioner av 

scaphoideum. Det är dock inte enhetligt om vilka projektioner som skall tas. Det kan därför 

rekommenderas att det utförs fler studier på vilka projektioner som är bäst lämpade för att få 

så bra information som möjligt. 

7.2.3. Studiens betydelse 

Resultatet i denna studie kan vara av betydelse för fortsatta studier inom ämnet där 

exempelvis en jämförelse om vilken/vilka projektioner som ger bäst information för 

diagnostik. 

En diskussion om uppdatering av sin undersökningsmetod av scaphoideum vid 

frakturfrågeställning kan sättas igång hos röntgenkliniker som tar del av studien. 

7.2.4. Förslag till forskning 

Det kan vara av intresse att expandera studien internationellt för att närmare kunna se om en 

standardisering av scaphoideumprojektioner vid frakturfrågeställning är nödvändig. Studien 

kan även göras i större skala där det undersöks om det finns gemensamma projektioner vid 

andra skelettundersökningar. 

 

8. Konklusion 

En viss standard finns bland de kliniker som medverkat i undersökningen, men ej enhetligt. 

Vanligast är att fyra projektioner tas av scaphoideum i samband med frakturfrågeställning i 

det akuta skedet. Det bör införas en nationell standardisering i Sverige av 

scaphoideumprojektioner. Fler studier bör utföras inom ämnet för att fastställa vilka 

projektioner som bör ingå som standard. 
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