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Abstrakt  

Axeln är byggd för rörlighet i alla olika riktningar. För att uppnå de många krav som ställs på 

axeln, används tre ben, fyra leder och en uppsättning av mjuka vävnader som består av 

muskler, senor, ligament och bursor. I Sverige finns ingen standardiserad gemensam syn på 

vilka standardprojektioner som ska användas vid artros, fraktur och luxationsfrågeställning av 

axeln vid konventionell röntgen.  

Syftet med detta arbete var att undersöka om standardprojektionerna av axeln vid 

konventionell röntgen skiljer sig vid artros, fraktur och luxationsfrågeställning hos de 

röntgenkliniker som ingick i arbetet för att få nationella riktlinjer.  

För att få svar på arbetets syfte skickades brev per post till sextioåtta röntgenkliniker i Sverige 

med information om vad arbetet skulle handla om och vad för material som var av intresse att 

få ta del av. 

Antalet projektioner som används varierar mellan två till fyra stycken vid artrosfrågeställning. 

Det är vanligast att använda sig av tre projektioner vid artros. De två vanligaste projektionerna 

är en frontalprojektion med inåtroterad och utåtroterad humerus med röntgenröret vinklat 

kranialt ifrån. Två eller tre projektioner används vid fraktur eller luxationsfrågeställning hos 

röntgenklinikerna. Vid fraktur och luxationsfrågeställning hos röntgenklinikerna var det 

vanligast att använda sig av två projektioner. De två vanligaste projektionen är en 

sidoprojektion och en frontalprojektion utan någon vinkling av röntgenröret eller rotation på 

humerus. 

De projektionerna som författaren rekommenderar vid artrosfrågeställning som nationell 

standard är att använda är en frontalprojektion med inåtrotation och utåtrotation av humerus 

och en frontalprojektion med upplyft arm. De projektionerna som författaren rekommenderar 

att använda som nationell standard vid fraktur och luxationsfrågeställning är en 

frontalprojektion utan rotation av humerus eller en frontal med inåtrotation av humerus med 

röntgenröret ovinklat. Utöver en frontalprojektion rekommenderas också en sidoprojektion 

och en axialprojektion av cavitas glenoidalis. 

Nyckelord: Axel, fraktur, luxation, artros, konventionell röntgen, projektioner 
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1. INTRODUKTION 

Axeln är byggd för rörlighet i alla olika riktningar. Dess funktion är att hjälpa till med att 

positionera handen och övre extremiteterna. Axeln består av fyra leder vilka är 

glenohumeralleden, akromioclavikularleden (AC-leden), sternoclavikularleden och 

scapulathorakalleden [1]. Den största leden är glenohumeralleden som är en kulled. Den 

tillåter den största rörligheten utav alla leder som finns i människokroppen [2,3].  

Konventionella röntgenundersökningar är oftast förstahandsmetod när ett trauma har drabbat 

axeln [4] eller när artros misstänks [5]. Eftersom axeln har en invecklad anatomi har det 

resulterat i många olika projektioner vid konventionell röntgen för att optimera diagnostiken 

av axelns olika tillstånd [6]. Som röntgensjuksköterska är det viktigt att ha bra kunskap om 

projektionerna som används vid konventionell röntgen. 

I Sverige finns ingen standardiserad gemensam syn på vilka standardprojektioner som ska 

användas vid artros, fraktur och luxationsfrågeställning av axeln vid konventionell röntgen. 

Därför valde författaren att undersöka vilka standardprojektioner och antalet projektioner som 

används och om det skiljer sig mellan röntgenklinikerna i arbetet vid artros, fraktur och 

luxationsfrågeställning av axeln vid konventionell röntgen för att få nationella riktlinjer. 

  

2. BAKGRUND 

2.1 Anatomi och fysiologi 

För att uppnå de många krav som ställs på axeln, används tre ben, fyra leder och en 

uppsättning av mjuka vävnader som består av muskler, senor, ligament och bursor. Scapula, 

clavicula och humerus utgör benstrukturerna i axeln. Scapula består av en kropp och tre 

bentillägg vilka är; glenoiden, akromion och processus coracoideus.  De fyra lederna är 

glenohumeralleden, akromioclavikularleden, sternoclavikularleden och scapulathorakalleden 

[1]. 

Glenohumeralleden är en kulled som tillåter den största rörligheten utav alla leder som finns i 

människokroppen. Leden förbinder caput humeri med cavitas glenoidalis på scapula. Cavitas 

glenoidalis täcker endast en tredjedel av caput humeri [2]. De omgivande skelettmusklerna 

som kallas rotatorcuffmusklerna ger mest stabilitet till leden med hjälp ifrån deras 

associerande senor och ligament [3]. 
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Akromioclavikularleden och sternoclavikularleden arbetar ihop för att bidra till 

glenohumeralledens rörelser, men deras viktigaste funktion är att stabilisera skuldergördeln 

[1].  

 

2.2 Artros 

Desto äldre en person är ju större risk är det att drabbas av artros som är en degenerativ 

ledsjukdom [7]. Några viktiga symtom vid artros är stelhet, ledsmärta och inskränkt rörlighet 

som kan leda till handikapp och nedsatt funktion. Artros är den vanligaste orsaken till 

ledsmärta för individer över femtio år [8]. Artros kan vara ärftligt och hos kvinnor står 

ärftligheten för trettio procent men är lite lägre hos män [4]. Andra faktorer som samverkar 

vid artrosutveckling är övervikt, tidigare trauma, osteonekros, infektion och överrörliga leder. 

Reumatoid artrit och falsk gikt, som är inflammatoriska ledsjukdomar, kan påskynda 

utvecklingen av artros [4,7]. 

I glenohumeralleden är det relativt ovanligt med artros medan det i akromioclavikularleden är 

mycket vanligt redan vid medelåldern. Hur stor smärta eller värk som patienten upplever har 

inget samband med vad röntgenbilden visar. Det finns en viss likhet mellan rörelseomfång 

och grad av ledförändringar [4]. 

Klassiska förändringar vid artros på konventionell röntgen är en broskreduktion följt av 

sekundära artrosförändringar som kan vara subkondral skleros, osteofyter och cystor [4,9]. 

Osteofyter är benpålagringar som kan ses på ledens kanter. De uppkommer när 

läkningsprocesser påbörjas i leden vid destruktion av brosket. Det sjuka brosket gör att 

benytan under brosket förlorar det skydd som brosket ska fungera som när leden träffas av 

stötar eller utsätts för påfrestning av annat slag. Detta medför att benstrukturen blir sklerotisk 

(tätare) [9,10]. Bencystor tillkommer på benvävnaden som en reaktion. Det här tillsammans 

med slitaget när brosklös ledyta skaver mot en annan ledyta kan resultera i en deformerad led 

[10].   

Edwin och Cadet [11] skriver att en frontalbild visar ledutrymmet och brosktjockleken på 

glenoiden och caput humeri. Osteofyter syns också bra på frontalbilden samt glenoid 

deformitet. Axialbilden av cavitas glenoidalis hjälper att bedöma förhållandet mellan cavitas 

glenoidalis och caput humeri både anteriort och posteriort. Den är också bra för att bedöma 

glenoid slitage, benförlust och deformitet.   
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2.3 Fraktur 

Ordet fraktur innebär ett kontinuitetsavbrott i ben och/eller brosk. Tvärfraktur, spiralfraktur 

och snedfraktur är huvudtyperna av frakturer [4].  

En fraktur i collum chirurgicum är den vanligaste frakturen i överarmen. Den är vanligast hos 

äldre, men förekommer i alla åldrar [4,12]. Flera fragment förekommer vid collum 

chirurgicum-frakturerna, men det vanligaste är två-fragment frakturer och inte sällan händer 

det att tuberculum majus avlöses samtidigt [4]. 

Det är viktigt att undersöka det drabbade området vid trauma med bilder i två plan som helst 

ska vara vinkelräta mot varandra för att se och beskriva eventuell felställning. Om en led 

endast undersöks i ett plan kan en luxation eller fraktur missas helt. Om en fraktur är inkilad 

kan det bli svårt att diagnostisera, men annars är frakturer för det mesta lättdiagnostiserade. 

Om en fraktur upptäcks ska läget och typen beskrivas. Beroende på avståendet till närmaste 

led bestäms läget därefter [4].  

2.4 Luxation  

Luxation betyder urledvridning [13]. De tre vanligaste luxationerna drabbar 

glenohumeralleden, AC-leden och armbågsleden [14]. Luxation kan vara medfött eller orsakat 

av något våld. I en studie utfrågades tvåtusennittiotvå svenskar i åldern arton till sjuttio år om 

de hade haft axeln ur led någon gång och noll komma åtta procent av kvinnorna och två 

komma fem procent av alla män hade haft det [15].  

Anterior luxation 

I glenohumeralleden är nittiofem procent av alla luxationer anteriora [4,16,17]. Caput humeri 

är då placerad anteriort, medialt och kaudalt om cavitas glenoidalis. En kompressionsfraktur 

vid tuberculum majus området är inte ovanligt vid en anterior luxation. 

Kompressionsfrakturen kallas för en hermodssonfraktur eller en Hill-Sacks fraktur [4,12,16].  

Hill-Sacks frakturen ses bäst på en frontalbild av axeln med inåtroterad arm och den kan 

också ses bra på en frontalprojektion med upplyft arm med handen bakom huvudet. På en 

frontalbild med utåtroterad arm kan skadan vara helt dold [18]. En annan skada som är vanlig 

vid främre luxation är att labrum glenoidale, som är en broskkant, slits sönder på framkanten 

av cavitas glenoidalis och kallas bankartskadan [9,12]. Då främre delen av labrum glenoidale 

rupturerar finns det inget stöd för caput humeri att röra sig framåt vilket resulterar i att caput 

humeri lätt kan luxera utan våld [9]. Upprepade luxationer av den här typen kan medföra en 
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liten avulsionsfraktur på den främre nedre glenoidkanten [16]. Röntgen kan visa en eventuell 

avulsionsfraktur som uppstått till följd av anterior luxation [19].  

Posterior luxation  

I glenohumeralleden är ungefär fyra procent av alla luxationer posteriora. En posterior 

luxation kan inträffa när ryggens sträckmuskulatur drar caput humeri bakåt och detta händer 

vanligen i samband med epileptiska anfall eller vid elektricitetsolyckor [4]. I främre omfånget 

av caput humeri är det inte ovanligt att en impressionsfraktur också inträffar och/eller en 

posterior glenoidkantsfraktur [4,20]. 

Då en konventionell röntgen utförs vid misstanke om posterior luxation kan det vara lätt att 

missa [4].  Eftersom caput humeri är förskjutet bakåt vid en posterior luxation kan det vara 

svårt att se den på en frontalbild av axeln. Det finns dock några tecken som kan leda till 

misstanke om en posterior luxation. I en studie där tjugo patienter med bakre luxation 

undersöktes fanns ett tecken med på alla frontalbilder hos varje patient. Detta tecken var att 

caput humeri var fixerad i inåtroterat läge för att patienterna inte kunde göra en utåtrotation av 

caput humeri [21]. Det går inte att förlita sig på tecken helt och därför behövs antingen en 

sidobild eller axialprojektion av cavitas glenoidalis. Caput humeri ligger då posteriort om 

glenoiden [22]. 

2.5 Konventionella projektioner av axeln 
I Sverige finns ingen standardiserad gemensam syn på vilka projektioner som ska användas 

eller hur bilderna metodiskt ska genomföras vid de tre frågeställningarna; artros, fraktur och 

luxation. Enligt Bahrs et al [23] är ”golden standard” för trauma att använda en frontalbild, en 

sidobild och en axialbild av cavitas glenoidalis. På Sveriges röntgenkliniker används vanligen 

”Movins bok” [24] som grund för röntgenavdelningarnas egen metodbok.   

2.5.1 Frontalbilder 

Det finns flera varianter av frontalprojektioner som används på axeln vid konventionell 

röntgen [16]. En eller flera frontalbilder ingår nästan alltid som standardprojektioner vid 

axelundersökningar [6]. Frontalbilderna är till stor hjälp vid utredning av artros, fraktur och 

luxation av axeln[16, 6].  

Frontalbild utan rotation av humerus (se figur 1): Movin och Karlsson [24] beskriver att 

spina scapulaes laterala kant ska vara parallell mot detektorn när en frontalbild tas eftersom 

cavitas glenoidalis är vinkelrät mot denna kant. Överarmen ska vara mot kroppens sida och 
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armbågsleden böjd. Ingen utåt eller inåtvridning av humerus. Centreringen ska vara tre 

centimeter kaudalt och två centimeter medialt om akromioclavikularleden.   

Kriterier: Glenohumeralleden ska vara friprojicerad [25]. Processus coracoideus spets 

projiceras en till två centimeter lateralt om cavitas glenoidalis [24]. 

Frontalbild med utåtroterad humerus: Det som skiljer denna projektion från en frontalbild 

utan rotation är att humerus utåtroteras och röntgenröret är oftast vinklat kranialt ifrån (se 

figur 2) [24]. Vid en frontalbild med utåtroterad humerus tangeras tuberculum majus lateralt 

på proximala humerus [16].  

Frontalbild med inåtroterad humerus: Det som skiljer den här projektionen från de två 

nämnda projektionerna ovan är att humerus inåtroteras och denna projektion vinklas också 

oftast kranialt ifrån (se figur 3) [24]. Vid en inåtroterad frontal projiceras tubcerculum minus 

medialt [16].  

Om en vinkling sker kranialt ifrån på frontalbilderna kommer en utmärkt visualisering av 

subakromiala utrymmet att ses eftersom att caput humeri friprojiceras under akromion [24, 

26].  

2.5.2 Frontalbild med upplyft arm (se figur 4) 

Den här projektionen är en frontalprojektion av axelleden med en upplyft arm. Humerus ska 

vara abducerad till nittio grader och utåtroterad nittio grader. Centreringen ska vara ungefär 

tre centimeter kaudalt om akromions övre kant [24]. Den här projektionen kallas också för 

frontalbild med upplagd arm, frontalbild med abducerad arm eller honnörbild hos 

röntgenkliniker i detta arbete.  

Kriterier: Skulderbladet frontalprojiceras, proximala delen av humerus sidoprojiceras och 

genom att vinkla ungefär 10 grader kaudalt ifrån blir AC-leden friprojicerad [24].  

2.5.3 Sidobild (se figur 5) 

Vid en sidobild vrids patienten nittio grader från frontalbilden tills axelns laterala del kommer 

mot detektorn. Humerus ska vara mot kroppens sida. Strålriktningen är posterior-anterior och 

centrering ska vara mot scapulas mediala kant och ut genom proximala humerus [24]. Den här 

projektionen kallas också för axialbild hos röntgenkliniker i detta arbete.  

Kriterier: Både proximala humerus och scapula ska sidoprojiceras och projiceras över 

varandra, fria från bröstkorgen [16, 24, 25]. 
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 Frakturer och/eller luxationer av scapula och proximala humerus ses på den här projektionen 

[16, 6]. Om caput humeri ligger inferiort om processus coracoideus på bilden tyder det på en 

anterior luxation. Om caput humeri ligger inferiort om akromion tyder det på en posterior 

luxation. Sidobilden är en utmärkt projektion för att bedöma processus coracoideus och spina 

scapula [16].   

2.5.4 Outlet view bild (se figur 6) 

Denna bild tas nästan likadant som en sidobild. Skillnaden är att röntgenröret vinklas kranialt 

ifrån. Den här projektionen kallas också för sidobild med vinkling kranialt ifrån eller 

subakromiell bild hos röntgenkliniker i detta arbete.  

Kriterier: Caput humeri ska friprojiceras under AC-leden. Humerus och scapula ska vara 

projicerade över varandra [25].   

Denna projektion är bra för att bedöma den coracoakromiala bågen, eventuella akromion 

sporrar och subakromiala utrymmet för diagnostisering av impingement [16, 25, 27]. 

Frakturer och/eller luxationer av proximala humerus och scapula kan visualiseras [16].  

2.5.5 Axialbild av cavitas glenoidalis (se figur 7) 

 Movin och Karlsson [24] kallar denna projektion för en epålettbild som är en axialbild av 

cavitas glenoidalis och en sidobild av proximala humerus. Humerus ska vara abducerad 90 

grader och armbågsleden böjd 90 grader medan underarmen är riktad ventralt. Bildplattan 

läggs på axelns kraniala del och patienten håller i den med sin andra hand. Centreringen ska 

vara genom axillen. Genom att ha en horisontell strålriktning kaudalt ifrån på röntgenröret 

tangeras cavitas glenoidalis [24].  

Kriterier: Cavitas glenoidalis ska tangeras[24].   

Eftersom den här projektionen visar förhållandet mellan caput humeri och cavitas glenoidalis 

är den bra för att se subluxationer och luxationer på glenohumeralleden. Den är också bra för 

att upptäcka en bankartfraktur som involverar anteriora delen av glenoidenkanten. Många 

olika varianter och benämningar av projektionen för att tangera cavitas glenoidalis har 

utformats för att till exempel vid trauma kunna få en bedömbar bild trots att patienterna inte 

alltid kan abducera armen [6, 27]. Projektionen där armen inte kan abduceras utförs i de flesta 

fallen som i figur 8. Projektionen kallas för uddevallabild, transversellbild, torontobild eller 

subscapulärbild hos röntgenklinikerna i detta arbete.  
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Figur 8 [28]. Axialbild av cavitas glenoidalis. 

2.5.6 AC-led (Se figur 9) 

På denna projektion ska patientens mediala scapula vara parallell med detektorn. Vinkla 

röntgenröret ungefär 10 grader kaudalt ifrån eller att patienten lutar lite bakåt för att AC-leden 

ska friprojiceras från akromion. Centrera på AC-leden [24] 

Kriterier: AC-leden ska avbildas och vara friprojiceras över akromion [24, 25].  

2.6 Röntgenbilder av några projektioner   

 Figur 1 visar en frontalbild med röntgenröret ovinklat. Figur 2 visar en frontalbild med 

utåtroterad humerus med röntgenröret vinklat kranialt ifrån. Figur 3 visar en frontalbild med 

inåtroterad humerus med röntgenröret vinklat kranialt ifrån. Figur 4 visar en frontalbild med 

upplyft arm. Figur 5 visar en sidobild. Figur 6 visar en outlet view bild. Figur 7 visar en 

axialbild av cavitas glenoidalis som är genomförd som i figur 8. Figur 9 visar en AC-ledbild. 
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Figur 4 [29]. Frontalbild med 

upplyft arm . 

Figur 5 [29]. Sidobild. Figur 6 [29]. Outlet view bild. 

Figur 7 [28]. Axialbild av cavitas 

glenoidalis. 

Figur 9 [30]. AC-ledbild med 

vinkling kaudalt ifrån. 

Figur 1[29]. Frontalbild utan 

rotation av humerus med ovinklat 

röntgenrör.  

Figur 2 [30]. Frontalbild med 

utåtrotation av humerus med 

vinkling kranialt ifrån. 

Figur 3 [30]. Frontalbild med 

inåtroterad humerus med 

vinkling kranialt ifrån. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med detta arbete var att undersöka om standardprojektionerna av axeln vid 

konventionell röntgen skiljer sig vid artros, fraktur och luxationsfrågeställning hos de 

röntgenkliniker som ingick i arbetet för att få nationella riktlinjer.  

3.1Frågeställning 

•Vilka standardprojektioner används vid artros, fraktur eller luxationsfrågeställning av axeln 

vid konventionell röntgen hos de röntgenkliniker som ingick i arbetet? 

•Skiljer det sig mellan röntgenklinikerna som ingick i arbetet vilka standardprojektioner som 

används och antalet projektioner vid artros, fraktur och luxationsfrågeställning av axeln? 

4. METOD 

Det här är en empirisk studie. Författaren fick ta del av en lista med adresser till 

röntgenkliniker i Sverige som handledaren hade. De adresser till röntgenklinikerna som 

exkluderades var de som inte hade någon akutverksamhet. Brev skickades per post till de 

sextioåtta röntgenkliniker som kvarstod med information om vad arbetet skulle handla om och 

vad för material som var av intresse att få ta del av (Bilaga 1).  

Femtioen röntgenkliniker besvarade brevet genom att returnera deras projektioner och 

metoder av axelundersökningar. Detta motsvarar en svarsfrekvens på sjuttiofem procent. De 

röntgenkliniker som besvarade författarens förfrågan och hade med material som hade med 

barnundersökningar eller projektioner för andra frågeställningar än artros, fraktur och luxation 

som inte var av intresse för arbetets syfte och frågeställning exkluderades. Frågeställningar 

där endast AC-leden, clavicula eller scapula var av intresse och projektioner som användes på 

läkarens begäran exkluderades också. 

Åtta röntgenkliniker skickade sina metodböcker via brev och de resterande skickade 

materialet via e-post. Informationen författaren fick ta del av var bifogade filer med 

metodbeskrivningar och några röntgenkliniker hade enbart skickat text till e-posten. 

Författaren ringde eller skickade frågor via e-post till personal från röntgenklinikerna för att få 

kompletterande material som behövdes. All information tolkades och sammanställdes från 

respektive röntgenklinik. Därefter räknades alla projektioner som användes vid respektive 

frågeställning och lades in i en tabell. Varje projektion delades först upp var för sig i en tabell 

och sedan beroende på hur många graders vridning och vinkling uppdelades projektionerna 

igen. Detta blev rörigt och icke läsbart. För att få ett mer läsbart resultat med en enklare 



10 
 

överblick delades projektionerna in efter hur de var vinklade och roterade. Några projektioner 

slogs samman i tabellen då flera röntgenavdelningar kallade likadana projektioner för olika 

namn. 

Antalet standardprojektioner som röntgenklinikerna i arbetet använde sig av vid en artros, 

fraktur och luxationsfrågeställning räknades och sammanställdes i en figur. 

5. RESTULTAT 

Resultatet i arbetet bygger på vilka bildprojektioner som används som standard vid en artros, 

fraktur och luxationsfrågeställning av axeln vid konventionell röntgen och hur många 

röntgenkliniker som använder sig av varje projektion. Resultatet i arbetet bygger också på 

antalet bildprojektioner som används hos röntgenklinikerna som ingick i arbetet vid en artros, 

fraktur och luxationsfrågeställning. Resultatet redovisas gemensamt och inte för varje enskild 

röntgenklinik. 

 I tabellen (tabell 1) visas en sammanställning av vilka standardprojektioner som alltid 

används vid en artros, fraktur och luxationsfrågeställning hos röntgenklinikerna. I tabellen 

redovisas också hur många av röntgenklinikerna som använder sig av respektive projektion 

vid de utvalda frågeställningarna. Sammanställning av antalet standardprojektioner som 

används vid de olika frågeställningarna hos röntgenklinikerna redovisas i text och en figur 

(figur 10).  
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Tabell 1.  Sammanställning över vilka standardprojektioner som används av en eller flera 

röntgenkliniker samt hur många som använder sig av varje projektion vid artros, fraktur och 

luxationsfrågeställning av axeln av de femtioen röntgenkliniker som ingick i arbetet.  

Standardprojektioner Artros Fraktur Luxation 

Frontal ovinklad   23 23 

Frontal vinklad kranialt ifrån 3 5 5 

Frontal med inåtroterad humerus 

ovinklad 

 

2 10 10 

Frontal med inåtroterad humerus 

vinklad kranialt ifrån 

46 11 11 

Frontal med utåtroterad humerus 

ovinklad 

 2 2 

Frontal med utåtroterad humerus 

vinklad kranialt ifrån 

42   

Frontal med upplyft arm ovinklad 11   

Frontal med upplyft arm vinklad kaudalt 

ifrån 

13   

Sida 8 50 50 

Outlet view 18 1 1 

Axial av cavitas glenoidalis 5 17          19 

AC-led ovinklad  8   

AC-led vinklad kaudalt ifrån 7   

+ jämförande AC-led på andra sidan  1   

5.1 Antalet och vilka standardprojektioner som används vid 

artrosfrågeställning 

 

Frontala projektioner 

Tre röntgenkliniker använder en frontalprojektion med röntgenröret vinklat femton grader 

kranialt ifrån. Två röntgenkliniker använder en frontalprojektion med inåtroterad humerus 
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med röntgenröret ovinklat. Fyrtiosex röntgenkliniker använder en frontalprojektion med 

inåtroterad humerus med röntgenröret vinklat mellan tio till tjugo grader kranialt ifrån. 

Fyrtiotvå röntgenkliniker använder en frontalprojektion med utåtroterad humerus där 

röntgenröret är vinklat mellan tio till tjugo grader kranialt ifrån.  

Frontal med upplyft arm projektioner  

Det finns en del varianter på den här projektionen. Röntgenkliniker tar projektionen med 

armen abducerad nittio grader och handen bakom huvudet eller med armen abducerad nittio 

grader och underarmen utåtroterad.   

Elva röntgenkliniker använder en frontalprojektion med upplyft arm med röntgenröret 

ovinklat. Tretton röntgenkliniker använder en frontalprojektion med upplyft arm med 

röntgenröret vinklat mellan tio till femton grader kaudalt ifrån. 

Outlet view och sidoprojektion 

Åtta röntgenkliniker använder en sidoprojektion. Arton röntgenkliniker använder en outlet 

view projektion med röntgenröret vinklat mellan tio till tjugofem grader kranialt ifrån. 

Axialprojektioner av cavitas glenoidalis  

Fem röntgenkliniker använder en axialprojektion av cavitas glenoidalis. Det varierar mellan 

röntgenklinikerna hur denna projektion utförs. Patienterna håller handen på magen eller 

underarmen på knäet vid sittande bildtagning. Röntgenklinikerna vinklar röntgenröret mellan 

fyrtiofem till sjuttio grader kaudalt ifrån och vrider patientens aktuella axel något bakåt eller 

att röntgenröret vinklas lateralt mellan femton och trettio grader.  

AC-leds projektioner 

 Åtta röntgenkliniker använder en AC-led projektion med röntgenröret ovinklat. Sju 

röntgenkliniker använder en AC-led projektion med röntgenröret vinklat mellan fem till tio 

grader kaudalt ifrån. En röntgenklinik tar alltid en jämförande projektion av AC-leden på 

andra sidan också. 

5.2 Antalet och vilka standardprojektioner som används vid fraktur och 

luxationsfrågeställning 

Frontala projektioner 

Tjugotre röntgenkliniker använder en frontalprojektion med ovinklat röntgenrör. Fem 

röntgenkliniker använder en frontalprojektion med röntgenröret vinkat femton grader kranialt 
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ifrån. Tio röntgenkliniker använder en frontalprojektion med inåtroterad humerus med 

ovinklat röntgenrör. Elva röntgenkliniker använder en frontalprojektion med inåtroterad 

humerus med röntgenröret vinklat mellan tio till tjugo grader kranialt ifrån. Två 

röntgenkliniker använder en frontalprojektion med utåtroterad humerus med ovinklat 

röntgenrör.  

Outlet view och sidoprojektion 

Femtio röntgenkliniker använder en sidoprojektion. En röntgenklinik använder en outlet view 

projektion med röntgenröret vinklat tio grader kranialt ifrån.  

Axialprojektioner av cavitas glenoidalis  

Sjutton röntgenkliniker använder en axialprojektion av cavitas glenoidalis vid 

frakturfrågeställning. Patienterna håller handen på magen eller underarmen på knät vid 

sittande bildtagning. Armen abduceras trettio grader eller hålls intill kroppen. 

Röntgenklinikerna vinklar mellan fyrtiofem till åttio grader kaudalt ifrån och röntgenröret 

vinklas mellan femton till trettio grader lateralt eller att den aktuella axelns sida vrids något 

bakåt. En av dessa röntgenkliniker utför projektionen omvänt vilket leder till att röntgenröret 

vinklas fyrtiofem grader kranialt ifrån framifrån och patienten är utåtvriden från detektorn 

ungefär trettio till fyrtiofem grader från detektorn med sidan som inte är aktuell. 

 Nitton röntgenkliniker använder en axialprojektion av cavitas glenoidalis vid 

luxationsfrågeställning. Variationerna som röntgenklinikerna använder sig av förutom de som 

beskrevs vid frakturfrågeställning är att patienten har bildplattan under armhålan och 

står/sitter med den aktuella sidan lutad mot bildplattan. Huvudet vrids åt motsatt håll.   

Patientens arm abduceras nittio grader med underarmen riktad ventralt.   

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5.3 Antalet standardprojektioner som används hos röntgenklinikerna vid 

en artros, fraktur och luxationsfrågeställning 

 

 

Figur 10. Här presenteras hur många av de femtioen röntgenklinikerna i arbetet som tar två, tre eller 

fyra olika standardprojektioner vid artros, fraktur eller luxations frågeställning av axeln.  

Vid artrosfrågeställning av axeln 

Fyra röntgenkliniker använder två projektioner. Trettiotre röntgenkliniker använder tre 

projektioner. Fjorton röntgenkliniker använder fyra projektioner.  

Vid frakturfrågeställning av axeln 

Trettiofyra röntgenkliniker använder två projektioner. Sjutton röntgenkliniker använder tre 

projektioner.  

Vid luxationsfrågeställning av axeln 

Trettiotvå röntgenkliniker använder två projektioner. Nitton röntgenkliniker använder tre 

projektioner. 
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6. DISKUSSION  

6.1Metoddiskussion  

Eftersom arbetet innehåller material ifrån femtioen röntgenkliniker var det mycket att 

sammanställa än om endast några stycken röntgenkliniker hade inkluderats. Dock blir 

resultatet mer trovärdigt med många röntgenkliniker istället för att endast ett fåtal hade ingått 

i arbetet. Om endast ett fåtal röntgenkliniker hade varit med skulle det kunna inträffa att just 

dessa använder sig av likadana projektioner och ingen skillnad skulle då ha framkommit.  

Författaren begränsade sig och valde ut att jämföra vilka standardprojektioner som används 

vid en artros, fraktur och luxationsfrågeställning eftersom det skulle bli för stort arbete att 

jämföra alla axelundersökningar av axeln vid konventionell röntgen.  

Författaren kan inte vara säker på att all information har tagits med från röntgenklinikernas 

metodböcker då en del inte bifogade några metodböcker utan endast text. Några metodböcker 

och texter var detaljerade och lätta att förstå medan andra inte var kompletta eller svåra att 

tolka. Det kompletterande materialet tog lång tid att inskaffa då det dröjde innan svaren kom 

från röntgenklinikerna som kontaktades via e-post.  

Andra metoder för att samla ihop materialet till arbetet kunde varit att ringa runt till 

röntgenklinikerna och fråga efter materialet som behövdes istället för att skicka runt brev eller 

besöka röntgenklinikerna och inhämta materialet. Att besöka röntgenkliniker skulle tagit för 

lång tid. Att ringa skulle inte varit något bra alternativ då författaren inte var helt säker vilken 

information som behövdes i början av arbetet. 

 I brevet kunde det klargjorts tydligare att röntgenklinikerna skulle beskriva projektionerna 

mer detaljerat. Projektionerna som används av samtliga röntgenklinikerna redovisas i 

resultatet gemensamt då det skulle bli svårt att på ett överskådligt sätt redovisa varje enskild 

röntgenklinik för sig. Fördelarna med att redovisa röntgenklinikerna gemensamt är att det blir 

enklare att få översikt och att kunna jämföra hur många som använder sig av respektive 

projektion vid de utvalda frågeställningarna. Nackdelen med att presentera resultatet på detta 

viset är att kombinationerna av projektionerna som röntgenklinikerna använder sig av inte kan 

ses. En felkälla kan vara att röntgenklinikerna exempelvis inte skrivit att de använder sig av 

någon vinkling eller rotation av armen fast de gör det. En annan felkälla kan vara att 

författaren har misstolkat informationen som röntgenkliniker har sagt eller skickat.  
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6.2Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen består av två delar. Den första delen behandlar artros och den andra 

fraktur och luxation. Varje del börjar med att diskutera hur många projektioner som används 

vid respektive frågeställning och sedan diskuteras vilka projektioner som används. 

6.2.1 Artros  

Röntgenklinikerna i arbetet använder mellan två till fyra projektioner som standard vid 

artrosfrågeställning av axeln vid konventionell röntgen. Detta resulterar i att stråldoserna till 

patienterna varierar. Dosen till patienterna ska hållas minimal, men det ska också gå att 

besvara frågeställningen. Patienten bestrålas mindre om tre projektioner används som enligt 

detta arbete är vanligast att använda hos röntgenklinikerna istället för fyra projektioner. Tre 

projektioner rekommenderas också att användas av Edwin och Cadet [11] vid degenerativa 

axelsjukdomar. Bontrager och Lampignano (2009) [16] menar att det är vanligast att två 

projektioner används vid artrosfrågeställning. Om två projektioner skulle användas skulle det 

innebära ännu mindre stråldos till patienten.   

Bontrager och Lampignano (2009) [16] skriver att en frontalprojektion och en sidoprojektion 

är de vanligaste projektionerna som används vid artros. 

Davies och Hodler [26] rekommenderar att använda frontalprojektioner med olika rotationer 

av humerus vid degenerativa axelsjukdomar. Det framkommer inte av Davies och Hodler [26] 

om någon vinkling med röntgenröret kranialt ifrån rekommenderas vid frontalprojektionerna 

som röntgenklinikerna i detta arbete använder.  

Edwin och Cadet [11] rekommenderar att använda en frontalprojektion, en axialprojektion av 

cavitas glenoidalis och en outlet view projektion vid degenerativa axelsjukdomar. Det står 

ingenting om hur humerus ska vara roterad eller om vinkling av röntgenröret rekommenderas 

på frontalprojektionen.   

Om inte en axialprojektion av cavitas glenoidalis använts utöver frontalbilderna skulle artros 

ofta missats enligt en studie av Smet [31]. I den studien jämfördes tre olika projektioner, vilka 

var en frontalprojektion med utåtroterad humerus, en frontalprojektion med inåtroterad 

humerus och en axialprojektion av cavitas glenoidalis. Det som framkommer i studien är att 

axialprojektionen av cavitas glenoidalis genomfördes med horisontell riktning av röntgenröret 

med patienten liggandes på bordet. I författarens arbete utförs axialprojektionen av cavitas 

glenoidalis med röntgenröret mellan fyrtiofem och sjuttio grader kaudalt ifrån sittandes.  

Resultatet i studien av Smet hade kanske sett annorlunda ut om samma vinkling användes 
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som röntgenklinikerna i författarens arbete använder. I studien framkommer det inte hur 

frontalbilderna utfördes. En frontalprojektion med spina scapulas laterala kant mot detektorn 

friprojicerar oftast glenohumeralleden medan en frontalprojektion där hela ryggen är parallell 

mot detektorn inte gör det. Om hela ryggen är parallell med detektorn kan AC-leden också 

bedömas bra som blir svårt om en frontalprojektion med scapulas laterala del utförs parallellt 

med detektorn. Beroende på vilken frontalprojektion som utfördes kan resultatet ha påverkats. 

Det var endast tre projektioner som ingick i denna studie. Om fler projektioner hade jämförts 

kanske resultatet också hade sett annorlunda ut.  

Det råder olika rekommendationer från internationella artiklar och litteratur som ses ovan, 

vilka projektioner och hur många projektioner som ska användas vid en artrosfrågeställning 

av axeln. Detta kan vara orsaken till att det är skillnad mellan röntgenklinikerna i arbetet. 

Ingen av artiklarna eller litteraturen rekommenderar alla de tre projektionerna som var 

vanligast i författarens arbete hos röntgenklinikerna. Enligt författarens arbete använder 

nästan alla röntgenkliniker en frontalbild med utåtroterad och inåtroterad humerus. Endast 

Davies och Hodler [26] rekommenderar att använda dessa två tillsammans. Den tredje 

vanligaste projektionen enligt resultatet i arbetet är en outlet view projektion och endast 

Edwin och Cadet [11] rekommenderar denna projektion. Om dessa tre projekrtioner används 

kan inte AC-leden bedömas bra på någon av dessa projektioner. De två projektioner där AC-

leden kan bedömas bra på är en frontalprojektion med upplyft arm eller en AC-led projektion. 

Om dessa projektioner hade lagts ihop i resultatet skulle trettionio röntgenkliniker använda sig 

av en projektion där AC-leden kan bedömas. På en frontalprojektion med upplyft arm kan 

glenohumeralleden också bedömas med en annan vinkel än vad frontalprojektionerna med 

inåtrotation och utåtrotation av humerus visar utöver AC-leden. Därför anser författaren att en 

frontalprojektion med upplyft arm borde inkluderas vid artrosfrågeställning av axeln utöver en 

frontalprojektion med inåtroterad och utåtroterad humerus med röntgenröret vinklat kranialt 

ifrån.  

6.2.2 Fraktur och luxation 

Alla röntgenklinikerna i författarens arbete använder minst två projektioner vid en fraktur 

eller luxationsfrågeställning. Detta är ett minimum vid axelundersökningar vid konventionell 

röntgen enligt flera [4,16,26,27]. En fraktur eller luxation kan missas med enbart en 

projektion och det kan bli svårt att bedöma en eventuell fraktur [4,16,31]. Två projektioner är 

vanligast att använda sig av vid fraktur och luxationsfrågeställning hos röntgenklinikerna. De 

andra röntgenklinikerna använder sig av tre projektioner, vilket rekommenderas av Skinner 
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[32] vid akuta axelundersökningar. American College of Radiology (ACR) [33] 

rekommenderar att minst tre projektioner bör ingå vid akuta axelundersökningar.  

De två projektioner som är vanligast att använda sig av enligt Bontrager och Lampignano [16] 

vid trauma av axeln är en frontalbild där humerus inte är roterad och med röntgenröret 

ovinklat och en sidobild. Det som skiljer sig från röntgenklinikerna i författarens arbete är att 

spina scapulas laterala kant alltid är parallell mot detektorn på frontalprojektionerna medan 

hela ryggen är parallell med detektorn på frontalprojektionen som rekommenderas av 

Bontrager och Lampignano.  

Bahrs et al [23] skriver att ”gold standard” för trauma av axeln är en frontalprojektion med 

spina scapulas laterala kant parallell mot detektorn, en sidoprojektion och en axialprojektion 

av cavitas glenoidalis, vilket ACR [33] också rekommenderar. Dessa är de tre vanligaste 

projektioner som röntgenklinikerna i författarens arbete använder sig av vid fraktur och 

luxationsfrågeställning. [32,34] rekommenderar också att en axialprojektion av cavitas 

glenoidalis används vid trauma och Skinner [32] rekommenderar även sidoprojektionen. Det 

skrivs ingenting om vilken variant av axialprojektionerna av cavitas glenoidalis som 

rekommenderas.   

Det framkommer inte vilken frontalprojektion som Skinner [32] rekommenderar. ACR [33] 

rekommenderar att använda en frontalprojektion med hela ryggen parallell mot detektorn 

utöver de tre projektionerna som nämndes tidigare. Davies och Hodler [26] föreslår också att 

en frontalprojektion med hela ryggen parallell mot detektorn bör användas. Davies och Hodler 

skriver att den andra projektionen beror på patientens tillstånd. En axialprojektion av cavitas 

glenoidalis ska utföras om armen kan abduceras minst fyrtiofem grader. I annat fall 

rekommenderas en apikalprojektion eller en outlet view projektion. Apikalprojektionen är en 

omvänd variant av en axialprojektion av cavitas glenoidalis med röntgenröret vinklat 

fyrtiofem grader kranialt ifrån framifrån. Det är en röntgenklinik i författarens arbete som 

använder denna variant vid fraktur och luxationsfrågeställning.  

Stevenson och Trojian [34] rekommenderar att en frontalbild med inåtroterad och utåtroterad 

humerus bör ingå vid trauma för att utesluta frakturer. Enligt Bontrager och Lampignano, 

2009 [16] och Frank et al [23] ska inte armen roteras om fraktur är misstänkt. I en studie av 

Smet [35] undersöktes hundratrettiotvå traumapatienter med en frontalprojektion med 

utåtrotation och inåtrotation av humerus där ryggen var parallell mot detektorn och en 

sidoprojektion. Om inte sidoprojektionen använts hade fyra frakturer missats och två frakturer 
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hade misstats på tuberculum majus om inte frontalprojektionen med utåtrotation av humerus 

använts. Om frontalprojektionen med inåtroterad humerus inte använts skulle inget fynd 

missats.  

I studien av Bahrs et al [23] jämfördes en axialprojektion av cavitas glenoidalis och en 

sidoprojektion i kombination med en frontalprojektion vid proximala humerus frakturer. Det 

som gav extra uppmärksamhet i jämförelserna mellan projektionerna var om de olika 

projektionerna dolde viktiga strukturer av axeln vid proximala humerus frakturer. När en 

kombination av en axialbild av cavitas glenoidalis och en frontalbild användes visade dessa 

mer frakturer än när en sidobild i kombination med en frontalbild användes. Axialbilden av 

cavitas glenoidalis utfördes med patienten sittande och armen minst sextio grader abducerad. 

Det framkommer inte i studien vilken vinkling som användes. Röntgenklinikerna i 

författarens arbete utför inte axialprojektionerna av cavitas glenoidalis med armen abducerad 

över trettio grader vid frakturfrågeställning. Om patienterna i studien hade haft armen högst 

trettio grader abdcuerad kanske resultatet sett annorlunda ut.   

En studie av Silfverskiold et al [27] jämförde axialbildprojektioner av cavitas glenoidalis med 

sidoprojektioner som tagits på sjuttiofem patienter med misstänkt luxation av axeln. 

Bedömningen som gjordes utgick från den om axelluxation kunde diagnostiseras, vilken 

projektion som identifierade associerade frakturer, vilken projektion patienterna föredrog och 

vilken som var enklare att utföra tekniskt. Sidoprojektionen diagnostiserade alltid luxation 

och axialprojektionen av cavitas glenoidalis diagnostiserade Hill-Sachs skadorna som inte 

kunde ses på sidoprojektionen. Patienterna föredrog att genomföra sidoprojektionen framför 

axialprojektionen av cavitas glenoidalis på grund av att den var mindre smärtsam. 

Sidoprojektionen ansågs lättare att utföra tekniskt än axialprojektionen av cavitas glenoidalis. 

Studien kom också fram till att en sidoprojektion och en axialprojektion av cavitas glenoidalis 

bör användas på grund av att de ger unik information vid misstänkt luxation. 

Axialprojektionen av cavitas glenoidalis utfördes liggandes med armen abducerad minst tjugo 

grader på den aktuella sidan med en bildplatta över axeln. Om axialprojektionen av cavitas 

glenoidalis skulle utföras med icke abducerad arm som vanligen används bland 

röntgenklinikerna i författarens arbete skulle troligtvis inte patienterna ansett den mer 

smärtsam att genomföra än en sidobild. Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om detta 

gjorts.  
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Genom att vinkla kranialt ifrån blir det en distorsion i bilden vid en fraktur på humerus och 

därför bör det inte vara någon vinkling vid frakturfrågeställning på frontalbilderna enligt 

Movin och Karlsson [24].  

Fördelen med att alla röntgenkliniker använder likadana projektioner är att det underlättar om 

bilderna ska jämföras när en patient undersökts på olika röntgenkliniker i Sverige. Det blir 

inte heller några funderingar över vilka projektioner som ska användas när personalen 

exempelvis byter arbetsplats. Det underlättar också för läkare som byter arbetsplats när dem 

ska bedömer bilderna om likadana projektioner används på alla röntgenkliniker. 

7. KONKLUSION 

Standardprojektionerna och antalet projektioner som används vid artros, fraktur och 

luxationsfrågeställning av axeln vid konventionell röntgen varierar mellan de olika 

röntgenklinikerna i arbetet. De projektionerna som författaren rekommenderar vid 

artrosfrågeställning som nationell standard är att använda är en frontalprojektion med 

inåtrotation och utåtrotation av humerus och en frontalprojektion med upplyft arm. De 

projektionerna som författaren rekommenderar att använda som nationell standard vid fraktur 

och luxationsfrågeställning är en frontalprojektion utan rotation av humerus eller en frontal 

med inåtrotation av humerus med röntgenröret ovinklat. Utöver en frontalprojektion 

rekommenderas också en sidoprojektion och en axialprojektion av cavitas glenoidalis. 
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BILAGA 1 

 

Örebro, mars 2012 

 

Till 

Avdelningschefen eller motsvarande på Röntgenkliniken 

 

Mitt namn är Mattias Mallin, jag läser röntgensjuksköterskeprogrammet termin sex vid 

Örebro Universitet. Jag har nu påbörjat min C-uppsats som är en empirisk studie om vilka 

projektioner som tas vid olika axelundersökningar på konventionell röntgen. Syftet med den 

här studien är att få kunskap om och att sammanställa vilka bilder som tas vid 

axelundersökningar runt om i landet vid olika frågeställningar. Jag skulle därför vara 

jättetacksam om ni vill skicka er metodbok för axelundersökningar till min E-post eller via 

post som står nedanför. Helst E-post om det går. 

 

Jag är tacksam om ni skickar utdraget ur metodboken snarast via e-post eller vanlig post dock 

senast den 4/4 2012. Jag är medveten om den korta svarstiden, detta då jag skall hinna 

sammanställa resultatet och slutföra min C-uppsats.  

Vore bra om ni dessutom skriver dit ett namn och telefonnummer till någon person på er 

avdelning som jag kan ringa till ifall jag har någon fråga angående axelundersökningar enligt 

er metodbok.  

 

Tack på förhand 

Mattias Mallin 

Studerande, Örebro Universitet, röntgensjuksköterskeprogrammet 

Om du har frågor kontakta gärna mig. 

Telefon: 0705914925  

E-post: malle_8904@hotmail.com 

Namn: Mattias Mallin 

Adress: Tärnvägen 22 

Postnr: 70 285 Örebro 

 

Min handledare: Marianne Selim, universitetsadjunkt på Örebro Universitet 

Telefon till Marianne: 0704488261 

 

mailto:malle_8904@hotmail.com
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