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Abstract 

Inledning 

Knäleden fungerar som en gångjärnsled och kan normalt sträckas c.a.5 grader och böjas i c.a.140 

grader. Funktionen bygger mycket på stabilitet samt rörlighet, den artikulära kapseln runt knät är 

tunn men stabiliseras upp av omkringliggande ligament och senor med tillhörande muskler. Artros är 

den mest förekommande degenerativa sjukdomen i knäleden. Vid artros finns en obalans mellan 

uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket. Konventionell röntgenundersökning är standardmetod 

för diagnostik av knäledsartros, fyndet vid artros är fr.a. sänkt höjd av ledspringan i knät. Som 

standard tas 3 röntgenbilder, en frontalbild, en sidobild och en axialbild över knäskålen. För att 

förenkla att bilden blir korrekt inställd kan genomlysningsassistans användas. 

Syfte 

Syftet är att jämföra två olika tekniker för att undersöka knäleden vid misstanke om knäledsartros. 

Metod  

Studien genomfördes som en strukturerad observationsstudie. Författaren hade i förväg planerat vad 

som skulle observeras och hur det skulle registreras. Observationen genomfördes på Lindesbergs 

Lasarett (sjukhus A) och på Örebro Universitetssjukhus (sjukhus B) vilka använder sig av olika 

tekniker vid undersökning av knäledsartros. 

Resultat 

Medelvärdet för antalet exponeringar på sjukhus A var 3 bilder/patient. Medelvärdet för antalet 

exponerade bilder på sjukhus B var 4,2 bilder/ patient. Undersökningstiden var på sjukhus A i 

medeltal 9,2 minuter och på sjukhus B 11,5 minuter. Medelvärdet för patientstråldos per 

undersökning på sjukhus A beräknades till 0,55 Gycm
2
 (0,1833/bild) och på sjukhus B 0,70 Gycm

2  

(0,1667/bild).  

Konklusion 

Denna begränsade studie visar att antalet bilder per patient är lägre om genomlysningsassistans 

används för inställning för exponering av frontal- och sidoprojektion. 

Vidare har studien visat att genomlysningsmetoden ger kortare undersökningstider och lägre stråldos 

till patienterna. 

 

Nyckelord: Knäledsartros, genomlysningsassistans, konventionell röntgen, undersökningstid, 

patientstråldos.  
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1. Introduktion 

 I Sverige utförs varje år totalt cirka 15 000 ledprotesoperationer på grund av artros, varav 5 000 är 

knäledsartroplastiker. Prevalensen för artros ökar kraftigt med åldern samtidigt som människor i vårt 

land lever allt längre. Detta innebär att behovet av undersökningar och behandlingar kommer att öka 

i framtiden (1, 2). Sjukdomen är så vanlig hos äldre att det ses som ”normalt” att någon gång drabbas 

av artros (2).  

I och med att knäartros ökar hos Sveriges befolkning ökar antalet radiologiska undersökningar, vilket 

medför en ökad arbetsbelastning för sjukvården.  

I dagsläget finns det två grundläggande tekniker för att genomföra röntgenundersökning av knäleden 

vid frågeställning artros. Vid den första använder röntgensjuksköterskan genomlysning för att ställa 

in bilderna innan exponering (Lindesbergs lasarett), vid den andra genomförs undersökningen med 

konventionell bildtagning på ”fri hand” (Örebro Universitetssjukhus). Författaren har under sin 

utbildning kommit i kontakt med båda undersökningsteknikerna och tyckte därför det var intressant 

att jämföra dessa. Uppsatsen är genomförd som en observationsstudie på dessa två sjukhus. 

Röntgensjukköterskan ska ta så få bilder som möjligt och kunna bedöma när undersökningen är 

adekvat utförd. Omtag ger dels onödig extra strålning till patienten och dels en förlängd 

undersökningstid (3).  

 I Storbritannien har forskning visat att en klinik som använder sig av digital röntgenteknik och tar 

100 000 bilder per år utför mer än 2, 7 % onödiga exponeringar (4). 

2. Bakgrund 

2.1 ANATOMI & FYSIOLOGI 

I knäleden finns tre stycken ledytor, två mellan femur och tibia och en mellan patella och femur. 

Knäleden fungerar som en gångjärnsled och kan normalt sträckas c.a.5 grader och böjas i c.a.140 

grader. Funktionen bygger mycket på stabilitet samt rörlighet. Den artikulära kapseln runt knät är 

tunn men stabiliseras upp av omkringliggande ligament och senor med tillhörande muskler. Mellan 

femur och tibia finns den mediala och laterala menisken, vilka fungerar som stötdämpande dynor. De 

anpassar sig efter femurs olika positioner och ger knät en stabilitet i sidled (5). 

Underbenets rörelse framåt och bakåt är begränsat av det främre respektive bakre korsbandet. Alla 

ledytor täcks av ett par millimeter tjockt ledbrosk som fördelar belastningen över ledytorna (2). 
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Brosket har inga kärl och försörjs med näring genom diffusion från synovialvätska eller 

underliggande ben. För att brosket ska kunna stå emot belastning är det uppbyggt av kollagen och 

olika broskproteiner (6).  

Knäet kan drabbas av olika sjukdomstillstånd men skador såsom frakturer, meniskruptur eller 

ledbandsskador är också vanliga främst i samband med idrottsutövning eller annan motion (2). 

 

2.2 ARTROS 

Artros är den mest förekommande degenerativa sjukdomen i knäleden. Vid artros finns en obalans 

mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket. Sjukdomen kan vara både primär och då oftast 

ärftlig och sekundär som resultat av trauma, infektion eller medfödda skelettsjukdomar. 

Symtombilden kan variera men värk, smärtor, stelhet och svullnad är de främsta symtomen. Smärta 

är det symtom som har störst betydelse för framtida behandlingar. Tidigare har artros inte bedömts 

som en sjukdom men ny forskning visar att det sannolikt inte i första hand är en förslitningsskada 

utan en primär ledsjukdom (6).  

En del studier visar att det finns ett samband mellan knäartros och kraftig övervikt, knäskador och 

yrken som medför uttalad knäbelastning. Slutsatser har dragits att dessa faktorer möjligen kan 

förklara c.a. hälften av all knäartros. Genom att förebygga knäskador t.ex. i samband med idrott kan 

risken att utveckla artros minskas. Kvinnor som utsatts för en knäskada löper större risk att utveckla 

artros än män med motsvarande skada (2).  

Tidigt i sjukdomsförloppet kan förändringarna i brosk och leder endast påvisas genom analyser av 

prov från ledvätska, blod eller urin. Under sjukdomens förlopp kan även mikroskopiska och 

makroskopiska förändringar i ledbroskets struktur påvisas. De förändringar som finns i senare stadier 

av sjukdomen kan ses på röntgen i form av minskad brosktjockled och pålagringar på ledytekanter, 

s.k. osteofyter (2).  

Hos många patienter avstannar sjukdomsutvecklingen innan den hinner nå ett stadium som kräver 

behandling. I praktiken går det inte att förutsäga vilka patienter som kommer att kräva kirurgisk 

behandling (2).  

Knäartros är en viktig sjukdom ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom den har en hög 

prevalens och innebär ett handikapp för många patienter. Ett problem med bedömning av sjukdomen 

ligger i att patientens symtom ofta inte stämmer överens med graden av förändringar som 

röntgenbilderna visar. Patienter som befinner sig i det tidiga stadiet av sjukdomen har ofta svåra 

smärtor och handikapp medan de som är drabbade av en mer avancerad artros många gånger 
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uppvisar mindre allvarliga symtom. Vetenskapliga studier har visat att en del patienter har stabila 

knän i många år trots artrossjukdomen, medan andra uppvisar en mycket snabb sjukdomsprogress 

(7). Patienter som visar typiska symtom, som nedsatt rörlighet, smärta vid rörelse och ökad mängd 

vätska i leden remitteras oftast till röntgenundersökning. Hos många av dessa patienter upptäcks ett 

normalt eller nästan normalt röntgenfynd i knät, medan andra med betydligt mer avancerade 

röntgenförändringar kan ha mycket lindriga besvär (2).  

 

2.3 BEHANDLING 

Behandling av artros kan se olika ut beroende på sjukdomsstadium, funktionsnedsättning och graden 

av ledskada (2).  

Behandling av artros kan dels vara symtomatisk dels operativ. Den symtomatiska behandlingen 

innebär fr.a. smärtlindring och inflammationsdämpning (2). I vissa fall kan det hjälpa med 

hjälpmedel i vardagen som käpp och stolsförhöjning. Smärtlindring i form av paracetamol, 

träningsprogram, intraartikulära injektioner och information är också vanliga behandlingsmetoder.  

De patienter som inte kan få symtomlindring med de ovan nämnda behandlingarna kan behöva 

genomgå en operativ behandling, så kallad knäledsartroplastik. Då ersätts hela eller delar av leden 

med någon typ av protes. Liksom vid alla kirurgiska ingrepp finns det risk för komplikationer. Här 

dominerar proteslossning, ledinfektioner och djup ventrombos (2).  

 

2.4 DIAGNOSTIK 

Konventionell röntgenundersökning är standardmetod vid diagnostik av knäledsartros, och fyndet 

vid artros är fr.a. sänkt höjd av ledspringan i knät. I sällsynta fall eller vid en oklar diagnos kan det 

vara nödvändigt att komplettera den konventionella undersökningen med magnetisk resonans (MR) 

eller artroskopi (ledundersökning med titthålsteknik) (6). Med hjälp av artroskopi kan broskyta, 

menisk och ledband inspekteras direkt. En nackdel med metoden är att den är invasiv, men en fördel 

är att vissa sjukliga förändringar t.ex. meniskskador kan åtgärdas i samband med undersökningen. 

Vid både MR och artroskopi kan broskförändringar ses trots att den konventionella 

röntgenundersökningen inte visat någon säker broskreduktion (2). 
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Diagnoskriterier: 

De radiologiska diagnoskriterierna för knäledartros är: 

 Minskat ledavstånd mellan tibia och femur där ledspringans höjd är mindre än 3 mm. 

 Minskat ledavstånd mellan femur och patella där ledspringans höjd är mindre än 5 mm (8).  

 

Det är normalt att brosket medialt i knäleden är något lägre än på lateralsidan, detta får inte 

misstolkas som en medial artros (6).  

Som standard brukar röntgensjuksköterskan ta 3 röntgenbilder en frontal-, och en sidobild av 

knäleden samt en axialbild över knäskålen. Alla bilder tas när patienten står upp och belastar 

knäleden. För att förenkla att bilden blir korrekt inställd kan genomlysningsassistans användas (8). 

 

Med analog teknik med röntgenfilm är den främsta orsaken till omtag av bilder felaktiga 

exponeringsparametrar, över – eller underexponering. Alla röntgenavdelningar i Sverige använder 

idag digitalteknik, vilket har lett till att antalet omtag på grund av felaktig exponering har minskat 

dramatiskt då den digitala tekniken ger ett större dynamiskt omfång varför bildkvaliten inte är lika 

känslig för variationer i exponeringen. Den mest förekommande orsaken till omtag av bilder vid 

digitalteknik är därför felaktig positionering av patienten (9). 

 

2.4.1 RÖNTGENBILDER VID ARTROSFRÅGESTÄLLNING 

Rutinmetod vid Sjukhus A: 

Antal projektioner: 3 

1. Frontalbild. 

Patienten är stående med detektorn framför knäet och röntgenröret bakom patienten (PA-läge). Båda 

knäna ska vara flekterade c.a.30 grader med tå och knä mot detektorn. Det knä som undersöks ska 

vara belastat. Röntgensjuksköterskan vinklar röret med hjälp av genomlysning, korta sekvenser. 

Vinkeln på röret ska leda till att strålriktningen kommer in i mediala ledspringan med centrering 

strax ovanför leden (10). 

2. Sidobild. 

 Patienten är stående med knäets lateralsida mot detektorn, knät är flekterat i c.a.30-40 grader. Det 

knä som undersöks ska vara belastat. Det icke aktuella knät ska placeras bakom det knä som 
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undersöks. Röntgensjuksköterskan vinklar röret med hjälp av genomlysning, korta sekvenser. 

Vinkeln på röret ska leda till att strålriktningen kommer in i mediala ledspringan med centrering 

strax ovanför leden (10).  

3. Axialbild av knäskålen.  

Knät ska vara flekterad 50-55 grader med bildplattan placerad under patella. Centrering genom 

patellas längsaxel. Vertikal strålriktning, röntgensjuksköterskan använder sig inte av 

genomlysningsassistans utan ställer in röret på ”fri hand”. Patienten är stående med det aktuella knät 

placerat i en specialbyggd patellaaxialställning, ”trähästen”. Knät ska belastas i samband med 

exponeringen (10). 

Rutinmetod vid sjukhus B: 

Antal projektioner: 3 

1. Frontalbild. 

Patienten är stående med detektorn framför knäet och röntgenröret bakom patienten (PA-läge). 

Aktuellt knä ska vara flekterat c.a. 30 grader med knäskålen mot detektorn. Det knä som undersöks 

ska vara belastat. Röntgensjuksköterskan vinklar röret på ”fri hand”, c.a.10 grader craniellt ifrån. 

Vinkeln på röret ska leda till att strålriktningen kommer in i mediala ledspringan med centrering 

strax ovanför leden. (11).  

2. Sidobild. 

Patienten är stående med knäets lateralsida mot detektorn, knät är flekterat i 45 grader. Det knä som 

undersöks ska vara belastat. Det icke aktuella knät ska placeras bakom det knä som undersöks. 

Röntgensjuksköterskan vinklar röret på ”fri hand”, c.a.7 grader caudalt ifrån. Vinkeln på röret ska 

leda till att strålriktningen kommer in i mediala ledspringan med centrering strax ovanför leden (11).  

3. Axialbild av knäskålen.  

Knäleden ska vara flekterat 30 grader med bildplattan placerad under patella. Centrering genom 

patellas längsaxel. Vertikal strålriktning, röntgensjuksköterskan ställer in röret på ”fri hand”. 

Patienten är stående med det aktuella knät placerat i en specialbyggd patellaaxialställning, 

”trähästen”. Knät ska belastas i samband med exponeringen (11). 
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2.5 UNDERSÖKNINGSTID 

Undersökningstiden definierades från det att patienten kom in i undersökningsrummet till att 

patienten lämnade undersökningsrummet. Det finns många faktorer som kan påverka 

undersökningstiden, bl.a antalet exponerade bilder som behövs för att undersökningen skall vara 

bedömbar (3). 

 

2.6  STRÅLDOS 

Undersökningstekniken vid alla röntgenundersökningar ska optimeras för att ge så låg stråldos som 

möjligt med tillräcklig bildkvalitet. Denna princip kallas ALARA ”As Low As Reasonably 

Achievable”(12). Stråldosen kan mätas och anges på olika sätt. Absorberad dos anger hur stor mängd 

strålningsenergi som absorberats per massenhet i en punkt, t.ex i ett organ (13). Enheten för den 

absorberade dosen är Gray (Gy) (14). Dos-area-produkten (DAP) är den totala strålningen som 

kommer ut från röntgenröret. Enheten för DAP är Graykvadratcentimeter (Gycm
2
), Gy står för den 

absorberade dosen i ytan och cm
2 

är den bestrålade ytans area. (15).  

3. Syfte och frågeställning 

Syftet är att jämföra två olika tekniker för att undersöka knäleden vid misstanke om knäledsartros.  

Frågeställningar: 

1. Hur många bilder per patient tar röntgensjuksköterskan vid två olika tekniker för undersökning av 

knäleden?  

2. Vilken total tidsåtgång innebär de olika teknikerna? 

3. Vilken patientstråldos innebär de olika teknikerna? 

4. Metod 

 4.1 DESIGN 

Studien genomfördes som en strukturerad observationsstudie. Författaren planerade i förväg vad som 

skulle observeras och förberedde ett observationsprotokoll för registrering. 
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4.2 DATAINSAMLING 

Sjukhus A 

Datainsamlingen utfördes på röntgenavdelningen på sjukhus A. Kriteriet för inklusion var att 

patienten undersöktes på grund av artrosmisstanke i knäleden. Målet var att under två dagar studera 

samtliga patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Femton patienter undersöktes av två 

röntgensjuksköterskor.  

 

Sjukhus B 

Datainsamlingen utfördes på röntgenavdelningen på sjukhus B. Kriteriet för inklusion var detsamma 

som på sjukhus A. Sammanlagt genomfördes undersökningarna av sex olika röntgensjuksköterskor 

under två dagar. De första femton patienterna som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i 

studien, detta för att få ett jämförbart material.  

 

4.3 INSTRUMENT 

Sjukhus A 

Data registrerades i ett observationsprotokoll som var framtaget i samråd med röntgenfysiker och 

författarens handledare. I observationsprotokollet för sjukhus A noterades antal och typ av 

exponerade bilder, undersökningstiden, stråldosen för genomlysning och för varje exponerad bild. 

 

Sjukhus B 

Under observationen på sjukhus B noterades, antal och typ av exponerade bilder, samt 

undersökningstiden. Författaren har valt att anta att stråldosen är densamma på båda sjukhusen och 

har därför inte beräknat dosen specifikt för sjukhus B.  

 

4.4 ETISKT ÖVERVÄGANDE 

Innan studien påbörjades informerades röntgenklinikernas verksamhetschefer vid sjukhus A och B. 

De fick muntlig information om studien och båda gav sitt muntliga godkännande. Avdelningschefen 

informerade personalen att det skulle genomföras en studie, var och när den skulle ske, men inte 

syftet med studien.  Inga uppgifter om patientens eller personalens identitet noterades. Allt antecknat 

material har förvarats så att enbart författaren och handledaren har kunnat tillgå det.  
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4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Innan observationen startade tillfrågades personalen om de ville delta. Anledningen till att 

personalen inte informerades om studiens syfte var att författaren inte ville att personalens arbete 

skulle förändras eller förbättras på grund av att de i förväg vet vad observationen gick ut på, den så 

kallade Hawthorneffeken (16). Under observationen höll sig författaren i bakgrunden för att inte 

störa eller påverka personalen i deras arbete. 

Undersökningstiden definierades som tiden från det att patienten kom in i undersökningsrummet tills 

dess att han/hon lämnade undersökningsrummet. Uppgifter om varje bild som röntgensjuksköterskan 

tog på sjukhus A och B noterades i protokollet under respektive rubrik, DAP-värdet noterades enbart 

på sjukhus A. Innan observationen började på sjukhus A installerades en dosmätare så att författaren 

kunde mäta stråldosen från genomlysningen och exponerade bilder för varje undersökning. 

 

4.6  DATAANALYS 

För såväl sjukhus A som B beräknades ett medelvärde för hur många bilder som tagits per patient 

samt medelvärde för undersökningstiden. 

I studien användes den beräknade medelstråldosen för respektive bildprojektion vid sjukhus A även 

för undersökningarna vid sjukhus B. Detta för att inte resultatet skulle påverkas av olika teknisk 

status för olika röntgenutrustningar. Författaren har alltså valt att anta att stråldosen vid den 

konventionella exponeringen är densamma på båda sjukhusen. 

Patientstråldos per undersökning beräknades för sjukhus A genom att medelvärdet för 

genomlysningsdosen adderades till medelvärdet för exponeringsdosen som multipliceras med 

medelvärdet för antalet exponerade bilder för varje projektion (genomlysningsdos + (exponeringsdos 

x antal bilder). Därefter adderades värdena för samtliga projektioner för att erhålla den totala 

undersökningsdosen. 

För sjukhus B, där genomlysning ej använts, beräknades värdet för varje projektion genom att 

multiplicera medelvärdet för exponeringsdosen med medelvärdet för antalet exponerade bilder för 

varje projektion (exponeringsdos x antal bilder). Addering av de tre projektionernas värden gav den 

totala undersökningsdosen. 
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5. Resultat 

Antalet exponerade bilder på sjukhus A var 46, varav frontal- och sidobilder var 30 och axialbilder 

16. Medan antalet exponerade bilder på sjukhus B var 63, varav frontal- och sidobilder var 47 och 

axialbilder 16 (Figur 1).  
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Figur 1: Antalet exponerade bilder för respektive projektion och sjukhus. 

På sjukhus A exponerades i medeltal 1 frontal-, 1 sido- och 1,1 axialbild. Motsvarande siffror för 

sjukhus B var 1,8 frontal-, 1,3 sido- och 1,1 axialbild. Det totala antalet bilder per patient för hela 

undersökningen var på sjukhus A i medeltal 3 bilder och på sjukhus B 4,2 bilder. 

Undersökningstiden var på sjukhus A i medeltal 9,2 minuter och på sjukhus B 11,5 minuter (Tabell 

1). 
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Tabell 1. Antalet exponerade bilder för respektive projektion och sjukhus samt undersökningstiden. 

 

Det uppmätta medelvärdet för exponeringsstråldosen var för frontalbild: 0,15 Gycm
2
, för sidobild: 

0,13 Gycm
2
 och för axialbild: 0,24 Gycm

2
. Genomlysningsdosen var i medeltal för inställning av 

frontalbild 0,0061 Gycm
2 

och för sidobild 0,0081 Gycm
2
 (Tabell 2).  

Medelvärdet för patientstråldos per undersökning på sjukhus A beräknades till 0,55 Gycm
2
 och på 

sjukhus B 0,70 Gycm
2
. 

Tabell 2. Uppmätta stråldoser (Gycm
2
) för undersökningar på sjukhus A inklusive medel-, min- och maxvärden. 

Patient

Frontalprojektion

genomlysning	stråldos

Frontalbild

exponeringsdos

Sidoprojektion	

genomlysning	stråldos

Sidobild	

exponeringsdos

Axialbild

exponeringsdos

1 0,004672 0,1700 0,0083 0,1450 0,23

2 0,004799 0,1700 0,0115 0,1590 0,21

3 0,003521 0,1100 0,0046 0,1020 0,15

4 0,005823 0,1100 0,0017 0,1700 0,06

5 0,005121 0,2500 0,0067 0,1490 0,19

6 0,008901 0,1500 0,0093 0,1270 0,36

7 0,005252 0,1400 0,0015 0,1390 0,18

8 0,012302 0,1300 0,0095 0,1070 0,18

9 0,003787 0,1000 0,0062 0,1730 0,29

10 0,004571 0,1700 0,0146 0,0890 0,3

11 0,004321 0,1000 0,0167 0,0990 0,18

12 0,014868 0,2200 0,0078 0,1400 0,34

13 0,006855 0,1800 0,0147 0,1970 0,34

14 0,001713 0,1400 0,0014 0,1060 0,34

15 0,005245 0,1400 0,0063 0,0820 0,21

Medel 0,0061 0,1520 0,0081 0,1323 0,2373
Min 0,0017 0,1000 0,0014 0,0820 0,0600

Max 0,0149 0,2500 0,0167 0,1970 0,3600

Stråldoser
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6. Diskussion 

6.1 METODDISKUSSION 

Valet av metod hänger ihop med syftet, nämligen att studera hur många bilder som 

röntgensjuksköterskan tar vid frågeställning knäartros, samt stråldos och undersökningstid. 

Författaren ville få en uppfattning av hur verkligheten ser ut, därför genomfördes en 

observationsstudie. En alternativ metod var att studera antalet exponerade bilder i datasystemet efter 

att undersökningarna genomförts. Men då röntgensjuksköterskan har tillgång att radera bilder som 

hon själv inte är nöjd med utesluts eventuella omtag i datasystemet. Många av de exponeringar som 

tas finns alltså inte med i systemetet för utvärdering eftersom bilderna raderats då de inte uppfyller 

diagnoskriterierna för knäledsartros (4). Enligt Waleer kan det finnas praktiska skäl att tro att den 

digitala teknikens enkelhet lockar till ytterligare bildtagning, då det är lätt att osynliggöra en digitalt 

raderad bild (17).  

En annan alternativ metod hade varit att personalen fått all information om vad författaren ville ha 

för uppgifter och att de på egen hand hade fått fylla i informationsprotokollet.  Det hade sparat 

författaren tid och resulterat i att fler undersökningar hade kunnat dokumenteras. Dock kan metoden 

leda till att personalen glömmer att fylla i alla uppgifter, eller kanske till och med struntar i att fylla i 

exempelvis alla exponerade bilder för att få ett bra resultat. Författaren utgick ifrån vad hon trodde 

var den bästa metoden för att skaffa sig kunskap utifrån studiens syfte. Observationen upplevdes vara 

lärorik och rätt lämpad som metod för att samla in data.  

En nackdel med metoden var att författaren i förväg inte visste hur lång tid det skulle ta att göra 

observationerna på de två olika sjukhusen. Med hänsyn till uppsatsens storlek begränsades i förväg 

tiden för datainsamling till två dagar per sjukhus. Under dessa dagar förväntades 15-20 patienter att 

bli undersökta. Sjukhus A är mindre än sjukhus B, på grund av det valde författaren att avsluta 

observationen på sjukhus B när de första 15 patienterna undersökts för att få ett jämförbart material. 

Begräsningen av antal patienter i studien kan vara en svaghet, om patientantalet hade varit större kan 

detta ha gett ett mer tillförlitligt resultat. 

En fördel med observationsmetodens genomförande var att författaren valde att inte delta i 

röntgensjuksköterskans arbete, utan höll sig i bakgrunden och observerade den faktiska verkligheten 

(18). Observatören kan ha inverkar på röntgensjuksköterskan med sin närvaro. Det är ofrånkomligt 

att utesluta om personalen har blivit påverkad eller inte. Ett av de största problemen att beakta är 

vilken påverkan den så kallade Hawthorn-effekten har.  Individen kan under observationen 

omedvetet ändra sitt beteende för att de vet att de blir observerade. De reagerar därför annorlunda än 
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vad de skulle gjort om de inte blivit observerade (16). För att styrka metoden kunde det varit bättre 

om observatören inte varit synlig för personalen, och att de inte heller fått reda på att observationen 

skulle ske. Resultatet kan kanske utfallit mer tillförlitlig då. Dock vore det inte etiskt rätt att 

genomföra en observation utan klinikchefens tillåtelse.  

Inför observationerna förbereddes ett strukturerat observationsprotokoll, detta gav ett mindre krav på 

observatören eftersom det som skulle observeras strukturerades upp redan innan observationen 

genomfördes (19). Observationsprotokollet underlättade datainsamlingen och bidrog till att 

författaren lättare kunde behålla fokus på det som skulle observeras.  

På sjukhus B observerades 6 stycken röntgensjuksköterskor och på sjukhus A observerades 2 stycken 

röntgensjuksköterskor. Författaren hade helst velat observera olika röntgensjuksköterskor vid varje 

undersökningstillfälle, dock var inte detta möjligt eftersom insamlandet av data begränsats till fyra 

dagar. Detta kan vara en svaghet i studien då röntgensjuksköterskorna kan ha olika lång erfarenhet 

och kunskap. I efterhand inser författaren att det hade varit intressant att notera 

röntgensjuksköterskornas arbetslivserfarenhet vid sjukhus A och B, då detta kan ha betydelse för 

observationsstudiens resultat. Det är högst sannolikt att en rutinerad röntgensjuksköterska tar färre 

antal bilder under kortare tid. 

För att begränsa studien har författaren valt att inte ta hänsyn till patientens vikt, längd, kön och 

ålder. Dock kan dessa faktorer påverka stråldosen till patienten. Eftersom studiens syfte var att få ett 

perspektiv på vilken stråldos de två olika teknikerna gav ansåg inte författaren att studien behövde ta 

hänsyn till det. Avsikten var inte att redovisa vad som kan ha påverkat stråldosen eller orsaken till 

antalet tagna exponeringar hos varje patient, därför har författaren medvetet gjort dessa 

begränsningar i sin studie. I efterhand tycker författaren att det hade varit intressant att mer i detalj 

analysera orsaken till antalet tagna exponeringar. 

Då den tekniska utrustningen skiljde sig åt mellan sjukhusen valde författaren i samråd med sin 

handledare och sjukhuset fysiker att anta att stråldosen för exponering på sjukhus B motsvarar 

stråldosen för sjukhus A. På sjukhus A noterades stråldosen för exponering och stråldosen för 

genomlysing var för sig. Detta för att stråldosen som tillförts från genomlysningsassistansen skulle 

vara möjlig att räkna ut, för att vidare kunna beräkna vilken av teknikerna som gav mest stråldos till 

patienten.  

 



13 
 

6.2 RESULTATSDISKUSSION 

6.2.1 Hur många bilder tar röntgensjuksköterskan totalt vid två olika tekniker för undersökning 

av knäleden?  

Resultatet för antalet exponeringar på sjukhus B visade sig vara annorlunda mot sjukhus A. På 

sjukhus B tog röntgensjuksköterskan vid upprepade tillfällen fler exponeringar än de tre som ingår i 

undersökningen. Det förekom flest omtag av frontalbilden, den exponering som 

röntgensjuksköterskan tog minst omtag av var patellaaxialen. Endast en extra exponerad bild av 

patellaaxialen förekom per sjukhus, vilket tyder på att det är en teknik som fungerar bra på båda 

sjukhusen. Patellaaxialen är alltså inte en projektion som har en negativ inverkan på 

undersökningstiden, eller ståldosen till patienten. 

Röntgensjuksköterskan måste vara medveten om att den extra exponerade bilden inte nödvändigtvis 

blir bättre än den första, det är därför viktigt att hon överväger noggrant om det verkligen behövs ta 

en extra exponering eller inte. Vissa studier tror att extra exponerade bilder kan bero på att det med 

dagens tekniska utrustning är lätt att ta om bilder, kombinerat med den osynliga raderade bilden (17). 

Enligt Foos kvarstår fortfarande problemet med extra exponeringar i den digitala världen, en orsak 

till det kan vara positioneringsfel och patientens rörelse. Situationen medför onödig stråldos till 

patienten samt slöseri med tid och resurser (9,17).  

En av anledningarna till omtag enligt författaren till denna observationsstudie är att 

röntgensjuksköterskan felplacerat patientens knä eller haft fel vinkel på röntgenröret. Beroende på 

hur noggrann röntgensjuksköterskan är i sitt arbete kräver undersökningen ibland fler omtag. Vissa 

röntgensjuksköterskor nöjer sig med en bild som andra röntgensjuksköterskor skulle ta om för att 

bilden inte var helt perfekt. I ett läge där röntgensjuksköterskan tar om en bild för att den inte enligt 

de själva är helt perfekt vore det bra om radiologen som ska granska bilderna kunde avgöra om det 

krävs ett omtag eller inte. Detta kan medföra att det sker färre extra exponerade bilder, vilket leder 

till mindre stråldos till patienten och kortare undersökningstid.  

Dessa problem uppstod inte på sjukhus A där de använde sig av genomlysningsassistans. Där 

placerade röntgensjuksköterskan patienten i vad hon trodde skulle ge en exponering in i leden, sedan 

tog hon korta genomlysningssekvenser med frys/spara funktion där bilden stannade kvar på skärmen. 

Genomlysningsassistansen användes som hjälpmedel vid centrering och inbländning. Utifrån denna 

placering kunde röntgensjuksköterskan guida patienten till att vara perfekt positionerad innan de tog 

sin exponering. Därför krävdes det inte några omtag på någon utav de patienter som författaren 

observerat.  
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Resultatet på sjukhusen kan ha påverkats av att de röntgensjuksköterskor som observerats var vana 

att genomföra knäartrosundersökning med/ utan genomlysningsassistan. Resultatet kan ha fallit sig 

annorlunda om ett större antal röntgensjuksköterskor hade observerats. Extra tydligt blir detta vid 

sjukhus A där endast två röntgensjuksköterskor genomförde de femton undersökningarna. Tänkbart 

är att dessa två hade lång arbetslivserfarenhet vilket avspeglades sig i korta undersökningstider, få 

exponerade bilder samt en lägre stråldos. Sjukhus B som är ett universitetssjukhus har större 

personalomsättning och betydligt fler anställda än sjukhus A. Kontinuiteten blir sämre och 

upplärningstiden längre vid sjukhus B. 

I Storbritannien har forskning visat att en klinik som använder sig av digital röntgenteknik och tar 

100,000 bilder per år utför mer än 2,7 % onödiga exponeringar (4). Tyvärr finns det ingen svensk 

forskning gjord angående antalet exponerade bilder och vilka av dem som räknas som ”onödiga” 

exponeringar. Utifrån resultatet i denna observationsstudie tycker författaren att det vore intressant 

om forskning inom detta område genomfördes även i Sverige.  

 

6.2.2 Vilken total tidsåtgång innebär de olika teknikerna? 

Vid studiens start hade författaren tänkt notera tiden från att röntgensjuksköterskan startade 

undersökningen i datasystemet tills att hon stoppade undersökningen i datasystemet. Eftersom alla 

röntgensjuksköterskor jobbar på sitt eget sätt gick det inte att få en jämbördig tid för varje 

undersökning. Vissa röntgensjuksköterskor valde att starta och stoppa tiden i slutet av 

undersökningen. Andra sorterade upp bland bilder efter att patienten gått ut ur rummet för att sedan 

stoppa undersökningen och en del kollade igenom alla bilder innan patienten lämnat 

undersökningsrummet. Författaren valde därför att mäta undersökningstiden på ett eget sätt, så att det 

föll sig likadant vid varje undersökningstillfälle. I detta sammanhang tog författaren inte hänsyn till 

ålder eller handikapp hos varje patient. Dessa två faktorer kan ha påverkat resultatet för 

undersökningstiden. I tabell 1 noterades det att patient nummer 1 på de båda sjukhusen hade lika 

lång undersökningstid i minuter (11 minuter) trots att antalet bilder varierade kraftigt, 3 bilder vid 

sjukhus A och 5 bilder vid sjukhus B.  

Undersökningstiden på Sjukhus A var något kortare än på sjukhus B. Skillnaden var inte avsevärt 

betydande per patient, men i det stora hela tog det längre tid att undersöka patienter med knäartros på 

sjukhus B än på sjukhus A. Författaren noterade när patienten kom in i undersökningsrummet och 

när patienten lämnade undersökningsrummet. Förberedelser inför undersökningen utfördes innan 

röntgensjuksköterskan hämtade patienten och räknades därför inte in i tidsåtgången. Författaren 



15 
 

upplevde att skillnaden i tidsåtgång mellan sjukhusen förekom vid bildtagningen. Vid omtag på 

sjukhus B var röntgensjuksköterskan tvungen att gå in i undersökningsrummet och ändra läget på 

patienten eller vinkla om röret, för att sedan gå ut ur rummet och ta sin nya exponering. Däremot 

kunde röntgensjuksköterskan på sjukhus A justera patienten och vinkla röret ifrån sin arbetsstation, 

därefter ta en snabb genomlysningssekvens för att se om placeringen/vinkeln blivit bättre. Tekniken 

med genomlysningsassistans medförde att undersökningstiden på sjukhus A var kortare än på 

sjukhus B.   

En intressant synpunkt enligt Chris Buckland-Wright är att det tar längre tid att träna upp sin 

personal vid användning av genomlysningsassistans för att undersöka knäledsartros. 

Knäledsartrosundersökningar som utförs av röntgensjuksköterskor med mindre erfarenhet och 

träning kan alltså bidra till längre undersökningstid. Han rekommenderar istället vanlig konventionell 

metod med fast böjning av knät eftersom personalen lär sig metoden fort på grund av att metoden 

ingått i deras utbildning (20) .  

Författaren till denna observationsstudie har ingen kännedom om hur lång erfarenhet de 

röntgensjuksköterskor som ingick i studien hade, vilket gör det omöjligt att avgöra om det kan ha 

påverkat resultatet eller inte.  

 

6.2.3 Vilken patientstråldos innebär de olika teknikerna? 

Redan nämnt i metoddiskussionen har patientens storlek en betydelse för stråldosen, därför är inte 

den individuella stråldosen helt korrekt. Den skillnad i dos för genomlysning som finns mellan 

patienterna beror i det här fallet på hur svårt det var att komma in i leden. För att studien skulle 

inkludera den data som valts bort krävs det en större undersökning med längre tid för observation 

och databearbetning. 

Frontal och sidobilderna var av intresse då sjukhus A använder genomlysningsassistans vid 

bildtagning av dessa två projektioner. Resultatet visar att patienterna på sjukhus B får i medeltal 

högre stråldos än de patienter undersökta på sjukhus A. Studien har visat att stråldosen från 

genomlysningsassistansen står för en liten del av den totala stråldosen vid en hel undersökning. Om 

röntgensjuksköterskorna på sjukhus B enbart hade tagit de tre bilder som ingår i undersökningen 

hade patienter undersökta på sjukhus A fått något högre stråldos, på grund av den extra dos som 

tillkommer ifrån genomlysningsassistansen.  
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Det råder delade åsikter angående om genomlysningsassistans är ska användas eller inte vid 

bildtagning av artrosknän. Kothari M, beskriver en undersökningsteknik i sin studie där man inte 

använder genomlysningsassistans. Patienten står i PA läge med belastat knä med röret vinklat 10 

grader craniellt ifrån vid frontalbilden. I studien har de använt ett speciellt hjälpmedel så kallat 

”SynaFlexer” system. Vilket ger en standardiserad grad av böjning i knät samt en standardiserad 

fotrotation. Ett sådant hjälpmedel kan prövas på sjukhus B där de använder sig av en liknande teknik. 

Det kan resultera i att antalet omtag minskar om röntgensjuksköterskan har riktmärken att gå efter. 

Tekniken ska dessutom ge mindre strålning till patienten än vid användandet av 

genomlysningsassistans (21).  

Andra studier talar för genomlysningsassistans och anser att det är den främsta metoden för att 

påvisa artros i knät. En av dem är skriven av Vignon E, i studien har de kommit fram till att en 

knäledsartrosundersökning med genomlysningsassistans är den bästa undersökningstekniken. Att 

försöka få en bra röntgenbild utan genomlysningsassistans är meningslöst. Deras resultat visar att 

tibias lutning varierar mycket mellan olika patienter. Utan genomlysningsassistans kommer 

strålriktningen endast in i leden i ett fåtal av fallen. Vilket leder till att röntgensjuksköterskan måste 

ta extra exponerade bilder för att komma in i leden (22).  

Enligt Conrozier, T är genomlysning användbart vid undersökning av knäledsartros på grund av den 

stora variationen i knäets anatomi, vilket stämmer överrens med vad föregående studie har visat. 

Dock är inte genomlysning tillgänglig på alla kliniker och tekniken ger extra strålning till patienten 

(23).  

 

7. Konklusion 

Denna begränsade studie visar att antalet bilder per patient är lägre om genomlysningsassistans 

används för inställning för exponering av frontal- och sidoprojektion. 

Vidare har studien visat att genomlysningsmetoden ger kortare undersökningstider och lägre stråldos 

till patienterna. 
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