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ABSTRAKT  

Bakgrund: Artros är ett samlingsnamn för ledsjukdomar med sämre ledstatus och sjukdomen 

drabbar vanligen knän. Vid knäledsartros syns ofta förslitningar i knäleden. Artros 

diagnosticeras med läkarundersökning, röntgenundersökning eller artroskopi. Konventionell 

röntgen är en vanlig röntgenundersökningsmetod. Svensk ortopedisk förening (SOF) har tagit 

fram rekommenderade riktlinjer för bildtagning vid knäledsartros. Bilder som skall tas enligt 

dessa är en stående belastad frontalbild, en belastad/obelastad sidobild samt en belastad 

patellaaxial.    

 

Syfte: Syfte med denna studie var att undersöka hur en röntgenundersökning vid 

knäledsartrosfrågeställning genomförs samt se om röntgenavdelningarna följer de 

rekommenderade riktlinjerna som finns.  

 

Metod: Denna studie gjordes som en empirisk studie där 30 intervjuer genomfördes samt 

insamling av metodböcker gjordes på sex röntgenavdelningar för att kunna svara på studiens 

syfte.  

 

Resultat: Av resultatet framkom det att samtliga röntgenavdelningar tar en stående 

frontalbild, liggande/stående sidobild och en liggande/stående patellaaxial. Konventionell 

röntgen används på varje röntgenavdelning och genomlysning används på två 

röntgenavdelningar.  

Samtliga röntgensjuksköterskor följde metodboken och visste kriterierna för bildtagning av 

knäledsartros. Dock förekommer vissa avvikelser från metodboken. Vid frågor om 

exponeringsparametrarna visande det sig att röntgensjuksköterskorna inte hade kännedom om 

detta ämne när det gällde kilovolt (kV), milli-Ampere-sekund (mAs) och fokus-film/detektor-

avstånd (FDA).    

 

Konklusion: Av denna studie framgår det att endast en röntgenavdelning följer de 

rekommenderade riktlinjerna som finns för knäledsartros och att de andra 

röntgenavdelningarna är avvikande vid en eller flera av bilderna samt att 

röntgensjuksköterskorna till stor del följer metodboken som finns på respektive 

röntgenavdelning.  

Nyckelord: Artros, exponeringsparametrar, genomlysning, knä och konventionell röntgen.  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1 

2.1 Artros ............................................................................................................................................. 1 

2.2 Diagnostik ..................................................................................................................................... 2 

2.3. Svensk ortopedisk förening .......................................................................................................... 2 

2.3.1 Frontalbild .............................................................................................................................. 2 

2.3.2 Sidobild ................................................................................................................................... 3 

2.3.3 Patellaaxial ............................................................................................................................ 3 

2.4 Evidensbaserad omvårdnad ........................................................................................................... 3 

2.5 Tidigare forskning ......................................................................................................................... 3 

2.6 Problemformulering ...................................................................................................................... 4 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................... 4 

4. METOD ............................................................................................................................................... 5 

4.1 Design ............................................................................................................................................ 5 

4.3 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................... 5 

4.4 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 6 

4.5 Forskningsetiska övervägande ...................................................................................................... 6 

4.6 Bearbetning och analys ................................................................................................................. 7 

4.7 Urval av röntgensjuksköterskor ..................................................................................................... 8 

5. RESULTAT......................................................................................................................................... 8 

5.1 Översikt av röntgenavdelningarna ................................................................................................. 9 

5.2 Översikt av röntgensjuksköterskornas svar ................................................................................. 12 

6. DISKUSSION ................................................................................................................................... 13 

6.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 13 

6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 15 

6.2.1 Följer röntgenavdelningarna de rekommenderade riktlinjerna? ......................................... 15 

    6.2.2 Följer röntgensjuksköterskorna röntgenavdelningens metodbok? ....................................... 18 

7. KONKLUSION ................................................................................................................................. 20 

8. REFERENSER .................................................................................................................................. 21 

Bilaga  1 ................................................................................................................................................ 25 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 26 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................. 28 

Bilaga 4 ................................................................................................................................................. 31 



1 
 

1. INLEDNING 

Det är vanligt med artros i knäna och det är tre gånger vanligare att kvinnor får knäledsartros 

[1]. Artros är en sjukdom som gör att knäledens brosk slits sönder under en lång tidsperiod. I 

Sverige genomförs varje år 15 000 knäoperationer där patienter får konstgjorda knäleder på 

grund av artros. Risken att drabbas av artros ökar med åldern och efter 50 år fortsätter andelen 

patienter öka [2]. Knäledsartros är idag den ledsjukdom som är vanligast [3]. Vid artros 

uppstår en förändring i ledbrosket som gör att ledbrosket blir ojämnt vilket tillslut leder till att 

brosket förstörs, skelettdelarna femur och tibia skaver då emot varandra vid belastning och 

detta leder till skada [4]. Symtom som kan uppstå vid artros är smärta, stelhet och svullnad 

[1].  

  

Antalet knäledsartrospatienter förväntas öka längre fram [2], vilket bör öka antalet patienter 

som har artros besöker hälso- och sjukvården [3]. Den vanligaste 

röntgenundersökningsmetoden för utredning av artros i knäleden är konventionell röntgen. 

Detta eftersom konventionell röntgen ställer bra diagnos, är billig och är lättillgänglig. Vid 

röntgenundersökning kan en broskskada synas [5]. 

 

Författaren har under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckt att olika 

röntgenavdelningar samt röntgensjuksköterskor undersökte patienten på olika sätt när det 

gällde bildtagning samt modalitetsval vilket väckte författarens intresse för att undersöka 

vilken röntgenundersökningsmetod som används vid de olika röntgenavdelningarna samt att 

kontrollera vilka bilder som togs vid knäledsartrosfrågeställning?    

2. BAKGRUND 

2.1 Artros  

Artros är ett samlingsnamn för ledsjukdomar med nedbrytning i ledbrosket samt har sämre 

ledstatus av ledbrosket där skelettdelar finns i närheten av den drabbade leden [6].  

Artros är en ledförslitning, degernativ ledsjukdom, och är en mycket vanlig orsak till 

sjukpension [7]. Artros kan orsaka sjukdom i alla kroppens leder men drabbar vanligen knän, 

höfter, fingrar och ryggrad [4]. I Sverige har mer än hälften av alla som är över 70 år haft 

problem av artros [8].  
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Riskfaktorer för att bli drabbad av artros är ålder, ärftlighet, övervikt och knätrauma [7].  

Symtomen som uppstår vid artros är ledsmärta. Dessa artrossmärtor brukar börja vid 50 års 

ålder och ledsmärtan ger belastningssmärta, ledvärk, vilovärk och ledstelhet [8]. Reumatoid 

artrit (RA) och falsk gikt kan bidra till en snabbare utveckling av artros [7].  

I arbete där upprepande tung belastning förekommer har det visat sig att dessa personer har 

ökad risk att få artros. Elitidrott och fetma har också visat samband med knäledsartros [1].   

Personer som är hjulbenta eller kobenta drabbas vanligtvis av knäledsartros. Vid knäledsartros 

ses ofta förslitningar i knäleden. Vid kobenthet är det knäledens laterala sida som belastas 

vilket kan resultera till artros i knäleden. Det kan göra att valgusställning uppkommer och vid 

hjulbenthet är det knäledens mediala sida som belastas vilket kan resultera i artros i knäleden 

[9].  

2.2 Diagnostik 

Artros diagnosticeras på tre sätt: läkarundersökning, röntgenundersökning och artroskopi [1]. 

De två vanligaste sättet för diagnosticering är anamnesen samt den kliniska undersökningen 

och röntgenundersökningen [7]. Vid läkarundersökningen tar läkaren patientens anamnes och 

gör en klinisk undersökning för att ställa diagnosen. En vanlig röntgenundersökningsmetod 

för utredning av artros i knäleden är konventionell röntgen. Vid röntgenundersökningen ses en 

artrosförändring som en minskad ledspringa mellan benytorna vilket betyder att ledbrosket 

har minskat och/eller slitits bort [1]. All bestrålning som sker inom hälso- och sjukvården 

skall vara berättigad samt optimerad för att stråldosen ska bli låg som rimligt möjligt [10]. 

Vid artroskopi undersöks bland annat brosk, ledband, menisker och andra mjukdelar för att 

kunna ställa en bättre diagnos på graden av artros [1]. Magnetresonanstomografi (MR) är en 

annan undersökningsmetod som ger bra diagnostik. Nackdelen med MR är att den är dyrare 

än konventionell röntgen och att de inte är lika bra tillgänglighet [5].  

2.3. Svensk ortopedisk förening  

I Sverige finns det rekommenderade riktlinjer framtagna av Svensk ortopedisk förening (SOF) 

[11] för hur bilder vid knäledsartrosfrågeställning ska tas för att kunna diagnosticera artros. 

Enligt de rekommenderade riktlinjerna ska det tas tre bilder. Dessa bilder är stående 

frontalbild, stående/liggande sidobild och en stående patellaaxial.  

2.3.1 Frontalbild 

Enligt de rekommenderade riktlinjerna ska en frontalbild tas stående med båda knäna 

belastade helst i postanterior (PA) position. Knäet ska ha en böjning som är ungefär 30°-45°. 
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Belastningen skall helst vara lika på benen och det tas bild på en knäled åt gången. Bilden kan 

tas med genomlysning eller utan genomlysning. Finns det genomlysningsmöjlighet skall den 

användas för att kunna tangera mediala tibiakondylen med centralstrålen. Centrering skall 

vara i ledspringan. Femurdiafysens distala del samt tibiadiafysens proximala del skall vara 

med i bilden. [11].   

2.3.2 Sidobild 

En sidobild tas stående eller liggande med eller utan belastning med en böjning som är 

ungefär 20°-30°. Inställningen görs bäst med hjälp av genomlysning. Trochlea femoris främre 

begränsning ska vara ovanpå varandra. Detta används som riktmärke för att få en rak bild. 

Centreringen skall vara i ledspringan. Femurdiafysens distala del samt tibiadiafysens 

proximala del ska vara med i bilden [11].      

2.3.3 Patellaaxial 

En patellaaxial tas stående med belastning och vertikal strålriktning. Knäets böjning bör vara 

45°-55° detta för att då är patella i kontakt med trochlea femoris vilket är vad det ska vara. 

Sedan bör strålriktningen vara parallell med ledytan på patella [11].    

2.4 Evidensbaserad omvårdnad  

Inom hälso- och sjukvården skall personalen arbeta evidensbaserat för att kunna ge patienten 

en bra vård som är säker samt arbetet ska vara uppbyggt av en vetenskaplig grund [12]. För 

röntgensjuksköterskor finns det en yrkesetisk kod framtagen av Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor [13], där det bland annat står: ”röntgensjuksköterskan ansvarar för att 

minimera stråldoserna vid undersökningar och behandlingar” och ”röntgensjuksköterskan tar 

ansvar för utvecklingen av sitt kunskapsområde utifrån erfarenhet och evidens”. De 

rekommenderade riktlinjerna [11] är utformade vetenskapligt.  

2.5 Tidigare forskning  

I en studie gjord av Boegård et al [5] undersöktes hur konventionell röntgen kunde 

diagnostisera artros i knäleden. För att diagnostisera artros i knäledens femorotibialleden skall 

denna tas stående med belastning i knäet för att kunna bedöma ledavståndet. Bilden skall tas i 

PA position, knäet ska vara böjt mellan 30°-50°. I en studie gjord av Bhatnagar et al [14] 

framkom rekommendationer att ha en belastad röntgenbild i PA position. I en studie av 

Buckland-Wright [15] framkom det att konventionell röntgen rekommenderades i stående 

läge vid tibofemoral- och patellfemoralleden. I en studie av Nevitt et al [16] togs 
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konventionella röntgenbilder ståendes med en böjning av knäet. Det framkom att en bestämd 

böjning av knäet gör att genomlysning inte behövs användas.  

2.6 Problemformulering 

Artros är en sjukdom som uppfattas som ”normalt” hos äldre människor men artros är ingen 

normal sjukdom hos äldre. I framtiden kommer artros vara en ännu vanligare sjukdom bland 

befolkningen [2]. Detta gör att i framtiden kommer fler människor drabbas av artros vilket 

kommer öka antalet genomförda röntgenundersökningar med artrosfrågeställning. Artros i 

knäleden är en sjukdom som ger upphov till problem för både sjukvården, samhället och för 

patienten själv jämfört med andra artrosdrabbade leder [2].   

 

Under utbildningen har författaren haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika 

röntgenavdelningar där det framkom att knäledsartrosfrågeställning var en vanlig 

röntgenundersökning. Det framkom också att röntgenavdelningarna gjorde olika när det 

gällde modalitetsval och bildtagning. Detta väckte intresse att undersöka vilken 

röntgenundersökningsmetod som används vid olika röntgenavdelningarna, att kontrollera om 

de olika röntgenavdelningarna följer de rekommenderande riktlinjerna [11] som finns i 

Sverige samt att kontrollera om röntgensjuksköterskan följer de riktlinjer som finns i 

metodboken?  

Enligt författaren till studiens finns det ingen liknande forskning och detta medförde att 

författaren ville undersöka detta ämne.  

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en röntgenundersökning vid 

knäledsartrosfrågeställning genomförs samt ta reda på om röntgenavdelningarna följer de 

rekommenderade riktlinjerna för knäledsartrosfrågeställning.  

 

Frågeställningar:  

 Följer röntgenavdelningarna de rekommenderade riktlinjerna? 

 Följer röntgensjuksköterskorna röntgenavdelningens metodbok?  
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4. METOD 

4.1 Design  

Denna studie genomfördes som en empirisk studie [17] med intervjuer [18] och insamlande 

av data från metodböcker då författaren ville undersöka hur röntgensjuksköterskor genomför 

en röntgenundersökning vid knäledsartrosfrågeställning.  

 

4.2 Urval  

Vid urval av röntgenavdelningarna gjordes ett bekvämlighetsurval [19]. De 

röntgenavdelningar som ingick i studien låg geografiskt nära varandra. För att kunna få svar 

på studiens syfte valdes fem röntgensjuksköterskor per röntgenavdelning ut för intervju. 

Urvalet skedde enligt snöbollsmetoden [20] det vill säga att urvalet av de 

röntgensjuksköterskor som skulle intervjuas ställde upp frivilligt eller blev tillfrågade av en 

annan röntgensjuksköterska eller en chef om han/hon ville delta i studien.  

Att antalet intervjuer blev 30 berodde på att intervjuerna var korta och att det beräknades vara 

enkelt att hitta frivilliga röntgensjuksköterskor som ville delta i studien [21]. 

Inklusionskriterier till denna studie var att den intervjuade skulle vara legitimerad 

röntgensjuksköterska och ha arbetat i minst nio månader på en röntgenavdelning. 

Exklusionskriterier var de som arbetat kortare tid än nio månader samt de som inte var 

legitimerade röntgensjuksköterskor.   

 

Verksamhetschefen, vårdenhetschefen eller sektionschefen tillfrågades via telefon om de 

visste om fem röntgensjuksköterskor på respektive avdelning som kunde tänka sig att delta i 

intervjun. Det slutliga urvalet gjordes samma dag som intervjuerna ägde rum på respektive 

röntgenavdelning. De intervjuade deltog frivilligt. Eftersom urvalet skedde genom 

snöbollsmetoden gjorde detta att urvalet blev strategiskt [20].  

4.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen genomfördes som en semistrukturerad intervju för att få svar på studiens 

syfte [18]. Frågorna skrevs i en intervjuguide (bilaga 1) med fem områden: undersökning på 

knän med frågeställningen artros, röntgensjuksköterskans sätt att genomföra 

röntgenundersökningen, kriterier, exponeringsparametrar och övrigt. Totalt fick deltagarna 

besvara tjugosex frågor samt några följdfrågor till dessa [22]. Metodböckerna (bilaga 2) 

samlades in på respektive röntgenavdelning för att se om röntgenavdelningarna följde 

riktlinjerna. 
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4.4 Tillvägagångssätt  

Innan intervjustudien startade kontaktades verksamhetschefen, vårdenhetschefen eller 

sektionschefen på de sex röntgenavdelningarna via telefon där de gav tillstånd till att 

genomföra en intervju med röntgensjuksköterskorna [18]. Ett muntligt tillstånd inhämtades 

från verksamhetschefen eller vårdenhetschefen via telefon. Samtidigt bokades datum, plats 

och tid in för de planerade intervjuerna på de olika röntgenavdelningarna [20]. Information 

gavs via telefon om studien, studiens upplägg och studiens syfte och ett brev skickades via 

post ut till verksamhetenschefen på respektive röntgenavdelning som innehöll information om 

studien samt en samtyckesblankett (bilaga 3). Verksamhetschefen fick skriftligt godkänna att 

han/hon gav sitt tillstånd till studien.  

 

En provintervju genomfördes på en röntgensjuksköterskestuderande innan studiens intervjuer 

ägde rum. Detta för att kontrollera om frågorna i intervjuguiden var relevanta och gick att 

svara på. Intervjuguiden justerades efter provintervjun [18].  

 

Under intervjun var det endast författaren och röntgensjuksköterskan som deltog [22]. Denna 

metod valdes för att röntgensjuksköterskan skulle känna sig trygg, att intervjun skulle ske i en 

lugn och avskild miljö [20]. Innan intervjun startade berättade författaren vem hon var, syftet 

med studien, hur lång tid intervjun beräknas ta, att materialet kommer bli en del av en C-

uppsats, när den beräknas vara klar och att det var frivilligt att delta [18].  

Därefter fick röntgensjuksköterskan skriva på samtyckesblankett (bilaga 4). Den 

samtyckesblanketten innehöll information om studien, bland annat risker med studien, 

anonymitet, rätten att delta och dra sig ur, syftet med studien och vad som skulle ske med 

resultatet [23].  

Alla intervjuer spelades in med en mp3-spelare [20]. Anteckningar gjordes också för att sedan 

kunna sammanfatta intervjun. Intervjun genomfördes enligt trattmodellen som består av sex 

olika steg som följdes under intervjuns gång. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra. 

Intervjuguiden följdes under intervjun. Som avslutning tackades röntgensjuksköterskan för 

sitt deltagande och han/hon tillfrågades om det var okej att författaren tog kontakt med denne 

vid eventuell komplettering [22].  

4.5 Forskningsetiska övervägande  

Verksamhetschefen fick ge sitt tillstånd innan intervjustudien startade [18]. De 

röntgensjuksköterskor som deltog i studien gav sitt samtycke till intervjustudien genom att 
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skriva på sitt samtycke skriftligt [23]. Allt material som insamlades under intervjuerna skulle 

vara anonyma samt att det endast var handledaren och forskaren som skulle ha tillgång till 

materialet.  

 

Anledningen till att det genomfördes en intervjustudie istället för en enkätstudie var för att 

författaren ville få reda på exakt hur en röntgensjuksköterska genomförde en 

knäledsartrosundersökning. För att kunna få ett mer utförligt korrekt svar var en intervjustudie 

bästa metod för att kunna svara på syftet. Sedan förväntades en högre svarsfrekvens i 

intervjuer jämfört med en enkätstudie [22].  

 

Ett forskningsetiskt tillstånd behövde inte inhämtas då denna studie inte ingår i något 

forskningsprojekt. Etiska överväganden som gjordes under projektplaneringen samt 

genomförandet av studien var att tillstånd [18] skulle inhämtas från verksamhetschef samt 

deltagande röntgensjuksköterska och att de skulle veta om deras rättigheter kring denna studie 

[23].     

4.6 Bearbetning och analys  

Alla intervjuer transkriberades ordagrant. Dock skrevs inte suckar, pauser, mm, hm och eh 

med i transkriberingen. För att bevara konfidentialitet anonymiserades den intervjuades namn 

[24]. Analysen blev en blandad analys av kvalitativa och kvantitativa data [24, 19]. Detta för 

att få ett resultat och för att resultatet skulle kunna sammanställas utifrån denna studies syfte. 

Analysmetoden för intervjuerna genomfördes med fokus på meningar [24]. Efter 

transkriberingen meningskoncentrerades intervjumaterialet ned i en analysmatris där svaren 

på intervjufrågorna skrevs in. Sedan kodades dessa svar till olika kategorier. Dessa kategorier 

var:  

- Frontalbild stående 

- Sidobild stående 

- Sidobild liggande 

- Patellaaxial stående 

- Patellaaxial liggande  

- Konventionell röntgen används vid bildtagning av frontalbilden 

- Genomlysning används vid bildtagning av frontalbilden 

- Konventionell röntgen används vid bildtagning av sidobilden 

- Genomlysning används vid bildtagning av sidobilden 
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- Konventionell röntgen används vid bildtagning av patellaaxial 

- Visste exponeringsparametrarna 

- Visste inte exponeringsparametrarna 

- Fokus-detektor/bildplatta-avstånd som används 

- Avvikelser 

- Följer de rekommenderade riktlinjerna för frontalbilden 

- Följer de rekommenderade riktlinjerna för sidobilden 

- Följer de rekommenderade riktlinjerna för patellaaxial 

- Följer metodboken 

- Kan vilka exponeringsparametrar som används 

- Kan inte vilka exponeringsparametrar som används 

- Vet kriterierna på röntgenavdelningen  

- Vet vad som ska göras om bilden inte är bra  

För att sedan kunna sammanställas till ett resultat. Dessa kategorier fördelades sedan i de två 

grupperna översikt av röntgenavdelningarna och översikt av röntgensjuksköterskornas svar. 

Flera intervjufrågor lades ihop till en och samma passande kategori. Totalt blev det fjorton 

kategorier för röntgenavdelningarna medan det blev fem kategorier för 

röntgensjuksköterskorna. Direktcitat från intervjuerna valdes ut för att belysa resultatets 

innebörd.   

4.7 Urval av röntgensjuksköterskor  

Totalt intervjuades 30 röntgensjuksköterskor varav 3 män och 27 kvinnor. Medelåldern på de 

intervjuade var 49,4 år. Medelåldern på antal års yrkeserfarenhet som röntgensjuksköterska 

var 23,4 år på sex röntgenavdelningar med fem röntgensjuksköterskor från varje 

röntgenavdelning.  

5. RESULTAT 

Resultaten från de intervjuade röntgensjuksköterskorna presenteras i tabellform. Resultaten i 

tabellformen är uppbyggt på de resultat som framkommit under intervjuerna utifrån vad 

röntgensjuksköterskorna har svarat. För att förtydliga resultatet används några direktcitat från 

vad som sades under intervjuerna för att det ska vara lättare att förstå innebörden i svaren. 

Under tabellen kommer även en kort sammanfattning redovisas.   
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5.1 Översikt av röntgenavdelningarna  

I den första tabellen presenteras svaren från vilka bilder som tas vid de olika 

röntgenavdelningarna, flertal modalitet som används vid bildtagning på respektive 

röntgenavdelning, vilka exponeringsparametrar som används samt om röntgenavdelningarna 

följer de rekommenderade riktlinjerna för biltagning vid knäledsartrosfrågeställning. I 

tabellen redovisas även hur många röntgensjuksköterskor (rtgssk) per röntgenavdelning 

(röntgenavd) som kunde exponeringsparametrarna samt hur många som inte kunde 

exponeringsparametrarna. Avvikelser som gjordes presenteras i tabell 1.     

Tabell 1. Här presenteras resultaten utifrån vad röntgensjuksköterskorna svarat vid intervjuerna samt utifrån 

metodböckerna på de sex olika röntgenavdelningarna. Vilka bilder som tas, vilken modalitet som används vid 

bildtagning, exponeringsparametrar, eventuella avvikelser samt om röntgenavd följer de rekommenderade 

riktlinjerna vid bildtagning.   

Frågor Röntgenavd. A Röntgenavd. B Röntgenavd. C Röntgenavd. D Röntgenavd. E Röntgenavd. 

F 

Frontalbild 

stående? 

X X X X X X 

Sidobild 

stående? 

  X X X X 

Sidobild 

liggande? 

X X     

Patellaaxial 

stående? 

  X X X X 

Patellaaxial 

liggande? 

X X     

Konventionell 

röntgen används 

vid bildtagning 

av 

frontalbilden? 

X X X X X X 

Genomlysning 

används vid 

bildtagning av 

frontalbilden? 

X X* X    

Konventionell 

röntgen används 

vid bildtagning 

av sidobilden? 

X X X X X X 

Genomlysning 

används vid 

bildtagning av 

sidobilden? 

X X* X    

Konventionell 

röntgen används 

vid bildtagning 

av patella-

axialbilden? 

X X X X X X 

Visste 

exponerings- 

parametrarna?  

Tre rtgssk ger 
svaren:  

Frontalbild: 55 kV 

och 20 mAs, 55 

kV och 32 mAs 

samt 60 kV.  

Sidobild: 55 kV 
och 20 mAs, 55 

kV och 32 mAs 

samt 60 kV.  
Patellaaxial: 60 

kV och 20 mAs 

och 55 kV och 32 
mAs. 

En rtgssk ger 
svaret: 

Frontalbild: 60 kV 

och 6,3 mAs.  

Sidobild: 60 kV 

och 10 mAs.  

Patellaaxial: 60 
kV och 20 mAs. 

Två rtgssk ger 
svaret:  

Frontalbild: 60-70 

kV och 10-15 

mAs samt 70 kV 

och 15-20 mAs.  

Sidobild: 60-70 
kV och 10-15 

mAs samt 70 kV 

och 15-20 mAs. 
Patellaaxial: 60-

70 kV och 10-15 

mAs samt 70 kV 
och 16 mAs. 

Två rtgssk ger 
svaret: 

Frontalbild: 60 

kV och 10 mAs.  

Sidobild: 60 kV 

och 10 mAs. 

Patellaaxial: 60 
kV och 8-12 

mAs samt 60 

kV och 12,5 
mAs. 

Tre rtgssk ger 
svaret: 

Frontalbild: 60 

kV.  

Sidobild: 60 kV. 

Patellaaxial: 60 

kV och 20 mAs 
samt 60 kV och 8 

mAs.   

Tre rtgssk ger 
svaret:  

Frontalbild: 60 

kV och 20 

mAs samt 70 

kV och 20 

mAs.  
Sidobild: 60 

kV och 20 

mAs samt 70 
kV och 16 

mAs. 

Patellaaxial: 
50 kV och 20 

mAs samt 70 

kV och 20 
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mAs. 

Visste inte 

exponerings- 

parametrarna? 

Två rtgssk vet inte 

exponeringsparam

etrarna.. 

Fyra rtgssk vet 

inte 

exponeringsparam
etrarna.. 

Tre rtgssk vet inte 

exponeringsparam

etrarna. 

Tre rtgssk vet 

inte 

exponeringspara
metrarna 

Två rtgssk vet inte 

exponeringsparam

etrarna. 

Två rtgssk vet 

inte 

exponeringspa
rametrarna. 

Fokus-

detektorn/ 

bildplatta-

avstånd som 

används? 

Mellan 100 cm – 

110 cm. 

Mellan 100 cm – 

110 cm. 

Mellan 120 cm – 

150 cm. 

Mellan 120 cm 

– 150 cm. 

Mellan 100 cm – 

150 cm. 

Mellan 100 cm 

– 150 cm. 

Avvikelser?  En rtgssk tar 
sidobilden 

liggande men 

lägger inte det 
icke aktuella benet 

framför utan 

lägger hälen under 
den andra foten. 

Tycker det blir 

rakare. 

En rtgssk tar 
frontalbilden i AP 

(anteriorposterior) 

för att slippa 
bakarna på folk. 

Har tillgång till 

genomlysning 
men använder inte 

det. 

- Har en hiss som 
rtgssk hissar 

upp patienten i 

för att få bra 
arbetshöjd. 

En rtgssk tar 
patellaaxialen 

sittande när de 

inte orkar stå. 
Brukar ta den 

sittande. 

En rtgssk tar 
frontabilden 

med endast det 

aktuella knäet 
belastat.   

Följer de 

rekommende-

rade riktlinjerna 

för 

frontalbilden? 

Nej, har ej båda 

benen belastade. 

Nej, har ej båda 

benen belastade. 

Ja Nej, har ej båda 

benen belastade. 

Nej, har ej båda 

benen belastade. 

Nej, har ej 

båda benen 

belastade. 

Följer de 

rekommende-

rade riktlinjerna 

för sidobilden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Följer de 

rekommende-

rade riktlinjerna 

för patellaaxial? 

Nej, har ej benet 
belastat.  

Nej, har ej benet 
belastat.  

Ja Ja Ja Ja 

*Det finns genomlysning tillgängligt på röntgenavdelningen men den används aldrig till detta.  

Resultatet visar att samtliga röntgenavdelningar använder konventionell röntgen vid 

bildtagning av frontalbilden, sidobilden och patellaaxialen. Två röntgenavdelningar använder 

genomlysning vid bildtagning av frontalbilden och sidobilden. Resultatet visar hur många 

röntgensjuksköterskor som kunde exponeringsparametrarna samt hur många som inte kunde 

exponeringsparametrarna. Eventuella avvikelser som gjordes av röntgensjuksköterskorna vid 

bildtagningen på de olika röntgenavdelningarna visas i tabellen. Resultatet visar också att 

endast en röntgenavdelning följer de rekommenderade riktlinjerna vid frontalbilden medan 

samtliga röntgenavdelningar följer de rekommenderade riktlinjerna vid bildtagning av 

sidobilden. Vid bildtagningen av patellaaxial var det fyra röntgenavdelningar som följde de 

rekommenderade riktlinjerna.   

Citat från intervjupersonerna:  

När röntgensjuksköterskan tillfrågades om vilka bilder som han/hon tog vid 

knäledsartrosfrågeställning:  

”En belastad frontal, liggande sidobild och en liggande patellaaxial” [25].  

”Jag tar ju stående frontal, stående sida och en patellaaxial också stående” [26]. 
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När röntgensjuksköterskan tillfrågades vilken modalitet han/hon använde vid 

knäledsartrosfrågeställning:  

”Artrosknän börjar alltid med slätröntgen, konventionell röntgen” [27].   

”Ja det är ju främst vår genomlysningsapparat som vi använder oss av men vi tar ju även 

artrosknän på vårat andra skelettlabb som är utan genomlysning” [28]. 

När röntgensjuksköterskan tillfrågandes om han/hon kunde exponeringsparametrarna som 

användes vid knäledsartrosfrågeställning:  

”Men vi kör ju automatiskt så vi ställer ju inte in själva eller hur så därför vet jag inte exakt” 

[29]. 

”Nej men de är nog inställda på 70 kV och kan det vara 16 mAs på frontal och sida jag är 

inte helt bombsäker på faktiskt. Och patellaaxialen är det nog 70 kV och 20 mAs kan det vara 

det, det var det förr i varje fall men det ändrar jag på. Jag ändrar på mAsen om det är en 

liten patientet eller en stor patient då går jag upp och ner på den. Och filmfokusavstånd är 

nog 100 cm skulle jag tro” [30].  

”Vi har det längsta avståndet när vi röntgar och det gick jag och funderade på nyss och jag 

tror att det är 150 cm” [31]. 

Avvikelser som röntgensjuksköterskan gjorde:   

”Det är ju den där sidobilden då som jag tycker är bra att lägga hälen på det andra benet 

eller får man säga fotleden kan man säga det är ju där man sätter hälen” [32]. 

”Vi lär ju ut att man ska stå med strålriktningen PA och böjt knä men när jag kom hit då var 

jag inte van att göra så när jag kom ifrån X stad och hade vart där i 29 år där körde man AP 

och det gör jag här också” [33].  

”Vi har ju en sån hära lyft här som vi brukar ställa dem på, patienterna på, och då böjer jag 

fram det ena knäet mot väggdetektorn och sen har jag med belastning då” [26]. 

”Jag brukar ha dem sittande när dem inte orkar stå så då kan dem sitta på 

undersökningsbordet” [34]. 
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”På frontalbilden så ställer jag patienten med knäet fram emot bildplattan. Lite böjt knä och 

så låret fram emot och ber patienten belasta just det knäet som röntgas då och så vinklar jag 

10°-15° kraniellt ifrån” [35]. 

5.2 Översikt av röntgensjuksköterskornas svar  

I tabell 2 presenteras svaren från röntgensjuksköterskorna om de följer metodboken, om de 

kan exponeringsparametrarna som används, vet vilka kriterierna är för deras avdelning vid 

knäartrosfrågeställning samt om de vet vad som ska korrigeras om röntgenbilden inte har 

blivit bra, se tabell 2. 

Tabell 2. Här presenteras resultatet utifrån vad röntgensjuksköterskorna har svarat under intervjun gällande 

metodboken, exponeringsparametrar, kriterier och vad de behöver göra om röntgenbilden inte blivit bra.     

Rtgssk Följer metodboken  Kan vilka 

exponeringspara-

metrarna som 

används 

Kan inte vilka 

exponeringspara-

metrarna som 

används 

Vet kriterierna på 

röntgenavdelningen 

Vet vad som ska 

göras om bilden 

inte är bra 

1 X X  X X 

2 X  X X X 

3 X  X X X 

4 X X  X X 

5 X X  X X 

6 X  X X X 

7 X X  X X 

8 X  X X X 

9 X  X X X 

10 X  X X X 

11 X  X X X 

12 X X  X X 

13 X X  X X 

14 X  X X X 

15 X  X X X 

16 X X  X X 

17 X X  X X 

18 X  X X X 

19 X  X X X 

20 X  X X X 

21 X X  X X 

22 X X  X X 

23 X X  X X 

24 X  X X X 

25 X  X X X 

26 X X  X X 

27 X  X X X 

28 X X  X X 

29 X X  X X 

30 X  X X X 

  

Resultatet visar att samtliga röntgensjuksköterskorna följde metodboken, visste vad som 

skulle göras om bilden inte var bra samt att de kunde kriterierna som fanns på den 

röntgenavdelning där de arbetade. Resultatet visar också att fjorton röntgensjuksköterskor 

visste exponeringsparametrarna medan sexton röntgensjuksköterskor inte visste 

exponeringsparametrarna för knäledsartrosfrågeställning i tabellen (tabell 2).  
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Citat från intervjupersonerna:  

När röntgensjuksköterskan fick frågan om han/hon följer metodboken på respektive 

röntgenavdelning:  

”Absolut det gör vi nog allihopa här” [36]. 

När röntgensjuksköterskan fick frågan om han/hon visste exponeringsparametrarna som 

användes på deras röntgenavdelning:  

”Ja alltså det beror ju helt på alltså på eh det är ju för att jag tittar på vad jag får för mAs-

värde när jag använt automatiken med t.ex. vi säger det att jag skulle tänka mig att de fria 

tiderna skulle vara ungefär på frontalen ungefär 70 kV mellan 15-20 mAs någonting där. 

Sidobilden är ju något liknade så att säga. Patellan tas väl med 70 kV och en 16 mAs kanske” 

[37]. 

”Jag har ingen aning, har det ej i huvudet faktiskt” [25]. 

När röntgensjuksköterskan tillfrågandes om han/hon visste kriterierna på röntgenavdelningen:  

”Ja, man ska komma in i leden jag kan inte förklara bättre” [38]. 

När röntgensjuksköterskan tillfrågandes om han/hon visste vad som skulle göras om bilden 

inte hade blivit bra:  

”Ja, jag brukar låta patienten stå så att de kan stå likadant och så ändrar jag, jag ändrar 

vinkeln på röret patienten får stå kvar och jag justerar röntgenröret” [39]. 

6. DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion  

Totalt deltog sex röntgenavdelningar i studien som författaren själv hade valt ut. Detta för att 

författaren ville genomföra intervjun muntligt på plats och inte via telefon. Detta gjorde att 

urvalet av röntgenavdelningar begränsades och sex röntgenavdelningar i närliggande 

kommuner valdes. Ett alternativ hade varit att ha hela Sverige med i urvalet, och 

slumpmässigt valt ut sex röntgenavdelningar och sedan utfört intervjun via telefon. Fördelen 

hade då varit att närheten inte spelat någon roll och att andra hade haft chansen att få delta. 

Fördelen med urvalet till denna studie var att de intervjuande fick träffa författaren och vise 

versa.  
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Totalt intervjuandes 30 röntgensjuksköterskor, fem per röntgenavdelning. Det urvalet valde 

författaren innan studien startade för att begränsa antal röntgensjuksköterskor som deltog och 

för att det inte skulle bli stora variationer bland deltagandet på röntgenavdelningarna. 

Fördelen med att intervjua många röntgensjuksköterskor var att få alla svaren och verkligen se 

om det fanns skillnader mellan de sex röntgenavdelningarna samt de intervjuande 

röntgensjuksköterskorna.  

 

Det var inget bortfall i studien. Att studien inte fick något bortfall kan bero på att studien inte 

handlade om något personligt eller känsligt ämne. Detta kan vara en orsak till att studien fick 

fullständigt deltagande. Sedan kan det höga deltagandet bero på att författaren kom till 

röntgenavdelningen och genomförde intervjun. Hade intervjun genomförts via telefon hade 

eventuellt deltagandet minskat.  

 

En intervjuguide innehållande totalt tjugosex frågor utformades av författaren. 

Intervjuguidens utformning bygger på en mall för hur en intervjuguide ska formas. 

Intervjufrågorna hade semistrukturerad form med några följdfrågor. Få följdfrågor ställdes till 

röntgensjuksköterskorna vilket ledde till att intervjufrågorna blev strukturerade. Nackdelen 

med de strukturerade frågorna är att intervjun blir mer styrd och att röntgensjuksköterskan 

kanske kände sig styrd av frågorna. Frågorna i intervjuguiden innehöll syftningsfel vilket är 

en svaghet. Detta syftningsfel upptäcktes efter att intervjuerna genomförts. Detta skulle ha 

kontrollerats innan och meningarna skulle ha varit korrekt uppbyggda från början.  

 

Under intervjun uppkom det några gånger att röntgensjuksköterskan inte förstod frågan som 

ställdes vilket gjorde att författaren fick förklara frågan tydligare. Detta kan ha lett till att 

författaren styrde röntgensjuksköterskan genom att styra in honom/henne på frågan. Detta kan 

vara en nackdel i intervjusituationen då svaret författaren fick istället blev ett svar som 

röntgensjuksköterskan inte hade tänkt. En annan svaghet som upptäcktes under intervjun var 

att några av frågorna liknade varandra. Dock gav frågorna olika svar. Författaren hade haft 

VFU på en av röntgenavdelningarna vilket kan ha lett till att svaren som gavs av 

röntgensjuksköterskorna kanske inte var lika omfattande och noggrant förklarade med tanke 

på att författaren visste rutinen på denna röntgenavdelning.   
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När alla intervjuer hade genomförts upptäcktes det att intervjumaterialet blev för stort och 

omfångsrikt för att sammanställa, för kriterier och förutsättningar för en C-uppsats vilket var 

en stor nackdel och orsakade mycket extraarbete. Detta ledde till att författaren fick 

sammanställa några frågor till samma kategori och utforma resultatet utifrån detta samt ändra 

syftet. Tyvärr var det mycket material som inte kunde användas i denna uppsats då arbetet 

redan från början blev för brett när intervjuguiden skrevs. Detta beror på oklarheter med 

handledare och handledarbyten under arbetsprocessen.   

 

Intervjuguiden skickades inte ut tidigare till röntgenavdelningarna eftersom författaren inte 

ville att röntgensjuksköterskorna skulle veta vilka intervjufrågor som skulle ställas vilket hade 

kunnat påverka svaren och därmed också resultatet. En nackdel var att 

röntgensjuksköterskorna då kanske inte kunde svara exakt på frågorna. Dock visste 

röntgensjuksköterskan att intervjun skulle handla om knäledsartros vilket kan ha lett till att de 

läste på i metodboken innan. Detta kan vara en nackdel och kan ha lett till att svaret på en 

fråga utformades efter metodboken och inte från röntgensjuksköterskan själv. Svaren som 

gavs under intervjun var tillförlitliga eftersom samma fråga gav likande svar av 

röntgensjuksköterskorna på respektive röntgenavdelning. Detta tyder på att studiens 

trovärdighet är hög. Genom författarens egna erfarenheter stämde intervjusvaren med vad 

författaren hade räknat med att få för svar på intervjufrågorna.   

 

De forskningsetiska övervägandena som gjordes till denna studie genom att få skriftligt 

samtycke från verksamhetschefen samt alla röntgensjuksköterskor. Det behövdes inte göra 

några mer forskningsetiska övervägande då denna studie inte ingår i något forskningsprojekt.  

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Följer röntgenavdelningarna de rekommenderade riktlinjerna? 

Författaren till denna studie kontrollerade respektive röntgenavdelnings metodbok samt 

utifrån vad röntgensjuksköterskorna har berättat under intervjuerna tyder det mesta på att det 

är en röntgenavdelning som följer de rekommenderade riktlinjerna [11]. De andra fem 

röntgenavdelningarna är avvikande antigen på frontalbilden eller patellaaxialen. Det 

avvikande är att frontalbilden tas med det ena knäet belastat istället för båda samt att 

patellaaxialen tas liggandes. Röntgenbilderna som ska tas enligt de rekommenderade 

riktlinjerna [11] är en belastad stående frontal, en belastad/obelastad sidobild samt en belastad 

patellaaxial. Utifrån resultatet som framkommit tar samtliga röntgenavdelningar en frontalbild 
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stående. Sidobilden tas antigen liggande eller stående eftersom denna röntgenbild kan tas 

obelastad eller belastad enligt de rutiner som finns på respektive röntgenavdelning. Resultatet 

visade att två röntgenavdelningar tog sidobilden liggande medan fyra röntgenavdelningar tog 

sidobilden stående och att alla röntgenavdelningarna följde de rekommenderade riktlinjerna 

[11]. Patellaaxialen togs liggande av två röntgenavdelningar medan fyra röntgenavdelningar 

tog denna röntgenbild stående. Detta resultat tyder på att två av röntgenavdelningarna frångår 

de rekommenderade riktlinjerna [11] genom att ta denna bild obelastad istället för belastad.  

I en studie beskriver Buckland-Wright [15] att när patienten är liggande vid bildtagning blir 

inte knäet belasta vilket leder till att brosket i knäleden kommer att visa ett felaktigt resultat. 

Författaren till denna studie håller med Buckland-Wright då en patellaaxial som tas obelastad 

i liggande position inte kan avbilda ledbrokset som vid belastad position och detta kommer 

visa ett inkorrekt resultat i röntgenbilden. En patellaaxial tas bäst stående för att det kan vara 

en fördel att knäleden blir belastad. En nackdel som kan ses med att ta patellaaxialen stående 

är att äldre kan ha svårt att stå och belasta vilket kan underlätta om patellaaxialen tas i 

liggande position. De rekommenderade riktlinjerna [11] samt de som framgår av Buckland-

Wright [15] studie tyder resultatet på att patellaaxialen ska tas stående med belastning vilket 

påvisar att de rekommenderade riktlinjerna stämmer. Vilket författaren till studien tycker 

påvisar att de rekommenderade riktlinjerna är trovärdiga.  

I en studie gjord av Knoop et al [40] togs konventionella röntgenbilder belastade i PA-

position av mediala- och laterala tibiofemoralleden och patellofemoralleden. Deras studie 

tyder på att en frontalbild, sidobild samt en patellaaxial togs vid knäartrosfrågeställning, vilket 

stämmer överensstämmer med det resultat som denna studie har kommit fram till samt det 

som rekommenderas i de rekommenderade riktlinjerna [11]. Detta resultat påvisar att denna 

studie har kommit fram till likvärdiga resultat som övriga studier. Enligt Movin och Karlsson 

[41] ska det tas en frontalbild, en sidobild samt en patellaaxial. Om frontalbilden tas i stående 

position kan knäledabrosket bedömas bättre samt att knäet ska vara belastat. Sidobilden tas 

liggande med lateralsidan mot detektorn medan patellaaxial tas liggande på rygg med en 

knäböjning på 40° och en bildplatta placeras på underbenet. Deras resultat överensstämmer 

med resultatet som denna studie fick fram för två av röntgenavdelningarna.   

Moeller och Reif [42] menar att frontalbilden, sidobilden och patellaaxialen tas liggande. Vid 

patellaaxialen ligger patienten på rygg och har bildplattan på låret.  

Deras resultat stämmer överens med det resultatet denna studie har kommit fram till gällande 

sidobilden och patellaaxialen från två röntgenavdelningar. Dock överensstämmer inte alls 

Moeller och Reifs resultat angående hur frontalbilden ska tas med denna studies resultat. 
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Ingen röntgenavdelning eller röntgensjuksköterska tog frontalbilden liggande enligt denna 

studies resultat. I de rekommenderade riktlinjerna [11] står det att frontalbilden bör tas 

stående belastad vilket även överensstämmer med det som framgår i Buckland-Wright [15] 

studie. Detta resultat tyder på att det resultat denna studie kom fram till gällande frontalbilden 

stämmer överens med vad som framgår i de rekommenderade riktlinjerna [11], Buckland-

Wright [15] och Movin och Karlssons [41]. Författaren till denna studie tror att det är en 

nackdel om frontalbilden tas liggande eftersom knäleden då inte blir belastad vilket kan ge ett 

inkorrekt resultat.  

 

Denna studies resultat konstaterar att bildtagningen skiljer sig lite mellan 

röntgenavdelningarna om bilden tas stående eller liggande vid sidobilden och patellaaxial. Av 

resultatet i denna studie har det framkommit att modalitetsvalet skiljer sig på 

röntgenavdelningarna om de använder konventionell röntgen eller genomlysning. Att det 

skiljer sig i bildtagningen och modalitetsvalet mellan röntgenavdelningarna tror författaren till 

denna studie beror på vad som står i deras metodböcker och hur läkarna vill att dessa bilder 

ska tas.       

 

Vid bildtagningen av frontalbilden framkom det i intervjuerna att det skiljde sig om patienten 

fick belasta ett eller båda benen samtidigt vid bildtagningen. En röntgenavdelning tog sin 

frontalbild med belastning på båda benen medan de resterarande belastade ett ben i taget. I en 

studie av Kinds et al [43] belastades ett ben vilket stämmer med majoriteten av de svar som 

denna studie har kommit fram till. I de rekommenderade riktlinjerna [11] står det att 

frontalbilden bör tas med lika belastning på både benen. Deras resultat överensstämmer med 

de svar som denna studie kommit fram till vid en av röntgenavdelningarna. Dock visar 

resultatet som denna studie fått fram att majoriteten av röntgenavdelningarna inte följer de 

rekommenderade riktlinjerna när det gäller belastning av ett eller båda benen. De 

rekommenderade riktlinjernas resultat stämmer inte överens med det resultat Kinds et al samt 

vad denna studie kommit fram till, vilket tyder på att de rekommenderade riktlinjerna inte 

stämmer med de övriga resultaten som framkommit. Författaren till denna studie tror att det 

kan vara en fördel att ta frontalbilden med båda benen belastade samtidigt om pateinten i 

fråga har svårt att hålla balansen för då står patienten med belastning på båda benen vilket 

underlättar för patienten. En nackdel som kan uppstå vid belastning av båda benen är att det 

icke onda knäet belastas mer än det onda knäet.  
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Modalitetsvalet mellan röntgenavdelningarna var varierande då en röntgenavdelning försökte 

ta alla sina bilder med hjälp av genomlysning, tre av röntgenavdelningarna hade både 

konventionell röntgen och genomlysning att välja på, medan tre röntgenavdelningar endast 

hade konventionell röntgen som modalitetsval. Buckland-Wright [15] beskriver att bilderna 

kan tas med både konventionell röntgen och genomlysning. En fördel med genomlysningen är 

att det då går att ändra positionen i bilden på ett standardiserat sätt. I en studie av Neumann et 

al [44] framkommer det att knäledsartrosbilder tas med hjälp av konventionell röntgen i PA 

position samt att deras studie påvisar att en fast böjning av knäet rekommenderas för artros. 

Denna studie har genom intervjuerna fått information om för- och nackdelar med 

genomlysning och de intervjuade tycker att genomlysning är önskvärt på 

röntgenavdelningarna. Dock använder alla röntgenavdelningar konventionell röntgen som 

metod för dessa röntgenundersökningar vilket tyder på att konventionell röntgen är den 

vanligaste modaliteten att använda vid knäledsartrosfrågeställning. Författaren till denna 

studie håller med Buckland-Wright [15] eftersom dessa bilder kan tas med både konventionell 

röntgen och genomlysning, eftersom dessa båda modaliteter fungerar vid denna 

frågeställning. Dock tror författaren att genomlysning kan underlätta om det kommer en 

patient med grav artros. Både Buckland-Wrights [15], Neumanns et al [44] samt det som 

framgår i de rekommenderade riktlinjernas [11] resultat stämmer med det denna studie 

kommit fram vilket tyder på att denna studies resultat är trovärdigt.       

6.2.2 Följer röntgensjuksköterskorna röntgenavdelningens metodbok?  

Efter att ha intervjuat röntgensjuksköterskorna framkom det att röntgensjuksköterskorna i 

denna studie följer metodboken. Det var inga stora avvikelser hos de röntgensjuksköterskor 

som frångår metodboken, men det fanns ändå avvikelser. Författaren kan inte uttala sig om 

det finns fler avvikelser än de nämnda i resultatet eftersom inte samtliga 

röntgensjuksköterskor på respektive röntgenavdelningen intervjuades. Resultatet av alla 

intervjuer påvisar dock att de flesta röntgensjuksköterskor följer metodboken på sin 

röntgenavdelning, vilket är bra.  

 

En avvikelse var att en röntgensjuksköterska tog den stående frontalbilden i AP position 

istället för PA position. Enligt rekommendera riktlinjerna [11] skall denna bild tas i PA 

position. I en studie gjord av Rovati et al [45] togs knäledsartrosbilderna i stående belastade i 

AP position. Detta resultat stämmer överens med denna studies resultat då det framkommit att 

en röntgensjuksköterska tar bilden AP position medan 29 röntgensjuksköterskor tar bilden i 
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PA position. Dock tyder denna studies resultat på att majoriten av röntgensjuksköterskor 

positionerar patienten enligt de rekommenderade riktlinjernas [11] resultat.   

I en studie gjord av Nelson et al [46] jämfördes AP position med PA position i bestämd 

böjning vid knäartrosfrågeställning. Det som framkom av Nelson et al studie var att AP 

positionen var enig med PA positionen i bestämd böjning. Författaren tolkar detta resultat 

som att det inte spelar någon roll om bilden tas i PA position med knäböjning eller i AP 

position med knäböjning. Dock kan det vara en nackdel att ta bilden i AP eftersom det kan 

finnas en risk för att knäleden blir förstorad eftersom knäleden är längre från detektorn.       

    

Exponeringsparametrarna visade att mer än hälften inte kunde exponeringsparametrarna vid 

knäledsartros. Det framkom under intervjun att av de intervjuade röntgensjuksköterskorna 

som tillfrågades om exponeringsparametrar svarade/gissade på vad de trodde 

röntgenavdelning hade för kV och mAs vid respektive bild. Detta resultat hade inte författaren 

förväntat utan trodde att det skulle vara fler som visste vilka exponeringsparametrar som 

användes vid respektive röntgenavdelning. Av de svar som framkom om FDA används 100-

150 cm i avstånd. Att det var variationer i avståndet tyder på att visa röntgenavdelningar hade 

ett långt avstånd på 150 cm medan andra röntgenavdelningar hade ett kortare avstånd. Av 

svaren som framkom i intervjun om exponeringsparametrar alternerade frontalbildens kV och 

mAs mellan 55 kV, 20 mAs till 70 kV och 15-20 mAs.  

 

Det finns inga rekommendationer på exponeringsparametrar vid de rekommenderade 

riktlinjerna [11] vilket kan vara en brist. Bontrager och Lampignano [47] rekommenderar 

exponeringsparametrarna 70 kV, 6 mAs och minst 100 cm i FDA för frontalbilden. Till 

sidobilden rekommenderas 70 kV, 4 mAs och minst 100 cm FDA medan patellaaxialen bör ha 

exponeringsparametrarna 65 kV, 6 mAs och minst 100 cm i FDA. I en studie gjord av Kinds 

et al [43] användes exponeringsparameterarna 55 kV, 5 mAs och 120 cm FDA. I studien som 

Neumann et al [44] gjorde användes exponeringsparameterarna 70 kV, 6-16 mAs samt 122 

cm FDA. Eftersom inte exponeringsparametrarna kontrollerades på de olika 

röntgenavdelningarna kan inget korrekt svar ges på just exponeringsparametrarna, vilket är en 

brist i denna studie. Men utifrån de svar som gavs under intervjuerna överensstämde de 

angivna exponeringsparametrarnas värde eftersom likvärdiga svar gavs på respektive 

avdelning.  
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Under intervjun ställdes frågor om röntgensjuksköterskorna kunde kriterierna för 

knäledsartrosfrågeställning samt om de visste vad som skulle göras om bilden inte blivit bra. 

Resultatet som denna studie fick fram var att samtliga röntgensjuksköterskorna kunde 

respektive avdelnings kriterier samt att samtliga röntgensjuksköterskor visste vad som skulle 

göras om bilden inte blivit bra. Detta resultat tyder på att röntgensjuksköterskorna vet vad 

som gäller vid bildtagning av knäledsartros samt att de vet hur de ska korrigera bilden ifall 

den inte blivit bra.   

7. KONKLUSION 

Denna studie påvisar att endast en röntgenavdelning följer de rekommenderade riktlinjerna 

helt vid bildtagning av knäledsartrosfrågeställning. De andra fem röntgenavdelningarna 

försöker följa de rekommenderade riktlinjerna men frångår dem antigen vid biltagning av 

frontalbilden eller patellaaxial. Två röntgenavdelningar frångår de rekommenderade 

riktlinjerna vid bildtagningen av både frontalbilden och patellaaxial. Resultatet i denna studie 

tyder på att samtliga röntgenavdelningar följer de rekommenderade riktlinjerna vid 

bildtagning av sidobilden. Studien har även påvisat att röntgensjuksköterskorna arbetar utifrån 

den metodboken som finns för knäledsartrosfrågeställning på respektive röntgenavdelning 

men även där förekommer vissa avvikelser som bildtagning av frontalbilden i AP position och 

att patienten är sittande vid bildtagning av patellaaxial. 
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Bilaga  1 - Intervjuguide 

Ålder:  

Antal år av erfarenhet: 

 

Den här intervjun gäller undersökningen på knän med frågeställning artros. 

a. Vilka bilder tar du vid frågeställningen artros?  

b. Hur positionerar du patienten vid de olika bilderna?  

c. Vilken modalitet används på din avdelning?  

Eventuella Följdfrågor:  

d. Används endast en modalitet vid artrosfrågeställning på knän eller används fler?  

e. Vad beror modalitetsvalet på?  

 

Röntgensjuksköterskans sätt att genomföra röntgenundersökningen 

1. Tänker du på något speciellt när du undersöker en patient med artrosfrågeställning på knän?  

2. Har du något eget knep som du använder dig av när du tar bilden?  

3. Gör du på något annorlunda sätt än det sättet som står i metodboken, t.ex. vinklar 

röntgenröret vid bildtagningen av sidobilden?  

Eventuell följdfråga: 

4. Vad är det som gör att du ibland vinklar röntgenröret och ibland inte?  

 

Kriterier  

A. Vad tittar du på i bilden när du bedömer bilden du har tagit?  

B. Om bilden inte är bra. T.ex. du har inte kommit in i leden, hur tänker du då för att få en 

bättre bild?  

C. Vilka kriterier finns på din avdelning för artrosfrågeställning på knän? 

D. Följer du kriterierna som finns på din avdelning när du tittar på bilden? 

E. Hur stor avvikelse från kriterierna godkänner du ändå som en okej bild?  

 

Exponeringsparameterar 

I. Är exponerings parametrarna inställda automatiskt eller får du ställa in på fritt?  

II. Om fritt, hur tänker du då?  

III. Vad har ni för mAs och kV på frontalbilden?  

IV. Vad har ni för mAs och kV på sidobilden? 

V. Vad har ni för mAs och kV på patellabilden?  

VI. FFA? (Fokus-detektorn/bildplatta-Avstånd)? 

Övrigt 

Är det någon fråga du har saknat? 

Vad tyckte du om intervjuen? 

Är det något annat du vill tillägga?   

Är det okej att jag kontaktar dig om eventuell komplettering?  

 

Tack för ditt deltagande.  
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Bilaga 2 – Metodböckerna  

 

Metodbok sjukhus A 

Artros? Artrit?  

 

Frontal stående (PA) knäet böjt 15 grader.  

Sida  

Patella.  

 

Metodbok sjukhus B  

Artros, artrit?  

 

Frontalbild belastad  

PA Stående med aktuell knäskål mot filmen. Böjt knä 15 grader. Centrera i knäleden.  

AP Stående med knäledens baksida ot detektorn, böj knäleden lätt eller vinkla röet ca 10 

grader kraniellt.  

 

Sida 

Knäets lateralsida mot detektorn, böjt 30-40 grader.  

Ev kan kudde under foten behövas för att få epikondylerna över varandra.  

 

Patella  

Patienten i ryggläge. Knäleden böjd ca 40 grader. Bildplattan placeras i patellaställningen.  

 

Metodbok sjukhus C 

Knä frontal, stående belastade 24X30  

Bildplattan framför knäet, böj båda knäna, tå och knä emot plattan, fotens insida parallellt 

med strålriktningen. Vinkla så man kommer in i mediala ledspringan. Avstånd 150 cm, 

centrera strax ovan ledspringan.  

 
Sida, stående belastad 24X30  

Knäets lateralsida mot bildplattan, knäet böjt 30- 40 grader, centrera genom ledspringan. 

Belastade.  

 
Patella axial 18x24  

Knäleden böjd 50-55° bildplattan placeras under patella. Centrera genom patellas längsaxel 

(använd "hästen”).  

 

Metodbok sjukhus D 

Artros/artrit  

 

Frontal flekterad 30 grader, knäskålen mot bildplattan.  
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Sida flekterad 45 grader.  

 

Patella axial cirka 30 grader flektion (i knähästen). Obs! Sidomarkering på lateralsidan.  

 

Metodbok sjukhus E  

Allmän? Artros? Ledförändringar? Skelettförändringar?  

Se till att ha märke för belastad bild med i bilden.  

 

Belastad frontalbild, PA.  

Sida, böjt knä, belastad eller liggande 

Patellaaxial 18x2 

 

Metodbok sjukhus F  

Knäled artros  

Stående  

 

Projektioner:  

Frontalbild 

Sidobild 

Patella axial  

 

Bildplatta: 24x30 samt 18x24.  
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Bilaga 3 – Informationsbrev, samtycke brev till verksamhetschefen   

 

Hampetorp, 20 mars 2013. 

Till verksamhetschefen på x sjukhus.   

Hej!  

Mitt namn är Sandra Kennerberg och jag läser sista terminen på 

röntgensjuksköterskeprogramet vid Örebro universitet. Nu ska jag snart börja med min C-

uppsats som kommer att vara en intervjustudie. Syftet med studien är att få reda på hur 

röntgensjuksköterskan tar bilder vid artrosfrågeställning på knän. Vad röntgensjuksköterskan 

tittar på för att bedöma om bilden är bra eller inte och om bilden uppfyller de kriterier som 

finns.  

Det är helt frivilligt att delta i studien men det vore bra för studiens kvalitet om du som 

röntgensjuksköterska ville delta i studien.    

Intervjustudien kommer gå till så att jag kommer att komma till arbetsplatsen, berätta om 

studien, intervjua fem stycken frivilliga röntgensjuksköterskor en och en genom att ställa 

frågor till röntgensjuksköterskan som han/hon svarar på. Intervjuen kommer att ta cirka 30 

minuter per röntgensjuksökterska och hela intervjuen kommer att spelas in. Allting kommer 

att vara anonymt och det är endast jag och min handledare som kommer att ha tillgång till 

materialet. Under intervjuens gång är det helt okej för den som blir intervjuad att avbryta och 

inte fullfölja intervjuen.  

Materialet kommer att bli en del av resultatet i C-uppsatsen som kommer att vara klar i juni 

2013. Om det önskas kan C-uppsatsen mailas när den är färdig.  

Har ni några frågor eller funderingar kontakta gärna mig via telefon eller e-mail.  

Telefon: 070-311 28 30 

E-mail: sankeh091@studentmail.oru.se  

 

Min handledare:  

Oili Piippo Huotari  

Telefon: 019-602 50 94 

E-mail: oili.piippo-huotari@orebroll.se  

 

Med vänlig hälsning Sandra Kennerberg  

 

 

 

Hampetorp, 20 mars 2013. 
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Till verksamhetschefen på x sjukhus.   

 

Hej! 

Intervjuerna kommer att genomföras på er röntgenavdelning den x månad 2013 och kommer 

ingå i min C-uppsats som kommer att handla om hur röntgensjuksköterskor tar bilder på knän 

med artrosfrågeställning. Syftet med studien är att få reda på hur röntgensjuksköterskan tar 

bilder vid artrosfrågeställning på knän. Vad röntgensjuksköterskan tittar på för att bedöma om 

bilden är bra eller inte och om bilden uppfyller de kriterier som finns.  

Intervjuen kommer att ta cirka 30 minuter per röntgensjuksköterska. Det är helt frivilligt för 

röntgensjuksköterskan att delta i intervjustudien. Det är helt okej för röntgensjuksköterskan 

att avbryta intervjuen när som helst och inte fullfölja intervjuen. Intervjuen kommer att spelas 

in och allt material kommer att vara anonymt. Materialet kommer endast jag och min 

handledare ha tillgång till.  

Detta dokument måste vara ifyllt innan intervjuerna kan påbörjas för att intervjuerna ska 

kunna genomföras. Du fyller in nedanstående alternartiv och därefter lämnar underskrift, 

namnförtydligande och datum. När dokumentet är ifyllt skickas detta tillbaka till mig i bifogat 

frankerat svarskuvert snarast möjligt.  

 

För mer information läs det första bifogande informationspappret eller ta kontakt med mig.  

 

__ Ja, jag ger mitt tillstånd till att det genomförs en intervjustudie där röntgensjuksköterskor 

kommer intervjuas på röntgenavdelningen.  

 

__ Nej, jag ger inte mitt tillstånd till att det genomförs en intervjustudie där 

röntgensjuksköterskor kommer intervjuas på röntgenavdelningen.  

 

__ Ja, vi vill gärna ha C-uppsatsen mailad sen när den är färdig.  

Till mailadress:  

 

__ Nej, vi vill inte ha C-uppsatsen mailad när den är färdig.  

 

_________________________________________  _____________________ 

Underskrift     Datum  

 

__________________________________________  

Namnförtydligande  

 

 

 

Har ni några frågor eller funderingar kontakta gärna mig eller min handledare via telefon eller 

e-mail.   
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Sandra Kennerberg   Oili Piippo Huotari  

Telefon: 070-311 28 30   Telefon: 019-602 50 94 

E-mail: sankeh091@studentmail.oru.se  E-mail: oili.piippo-huotari@orebroll.se  

 

Med vänlig hälsning Sandra Kennerberg.  
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Bilaga 4  

Hampetorp, 25 mars 2013.  

Informationsbrev och förfråga till att delta i intervjustudie.  

Mitt namn är Sandra Kennerberg och jag läser sista terminen på 

röntgensjuksköterskeprogramet vid Örebro universitet. Nu har jag påbörjat min C-uppsats. 

Syftet med min C-uppsats är att få reda på hur röntgensjuksköterskor tar bilder vid 

artrosfrågeställning på knän. Vad röntgensjuksköterskan tittar på för att bedöma om bilden är 

bra eller inte och om bilden uppfyller de kriterier som finns.  

C-uppsatsen kommer vara en intervjustudie där jag ska intervjua 30 röntgensjuksköterskor 

och ställa frågor utifrån studiens syfte. Där ges en förfrågan till dig där undrar jag om du som 

röntgensjuksköterska vill delta i denna intervjustudie. Intervjustudien kommer ta ungefär 30 

minuter att genomföra och intervjuen kommer att spelas in. Det är helt frivilligt att delta i 

studien. Väljer du att delta i studien är det helt okej att när som helst avbryta och inte fullfölja 

intervjuen utan att uppge ett skäl. Innan intervjuen startar måste du ha fyllt i 

samtyckesblanketten och läst igenom detta dokument. Det föreligger ingen risk till att delta i 

denna studie då allt material kommer vara anonymt i C-uppsatsen. Däremot kan det komma 

att skrivas dirketcitat i C-uppsatsen men detta kommer att vara anonymt.  

Allt material ifrån intervjuen kommer sedan att bearbetas och analyseras till ett resultat till 

min C-uppsats. Materialet i C-uppsatsen kommer att vara anonymt. Det inspelade materialet 

kommer endast jag och min handledare att ha tillgång till. Inspelningen kommer att raderas 

när rapporten är färdig och godkänd.  

Intervjuerna kommer att ske under mars/april 2013 och C-uppsatsen beräknas vara klar i juni 

2013. Innan intervjuerna startar måste skriftligt godkännande ges.  

Jag undrar också om jag kan kontakta dig igen om jag kommer på någon fråga medan jag 

bearbetar materialet? 

Har du någon fråga eller fundering kontakta mig via telefon eller mail. 

Sandra Kennerberg     

Telefon: 070-311 28 30    

E-mail: sankeh091@studentmail.oru.se   

Min handledare 

Oili Piippo Huotari  

E-mail: oili.piippo-huotari@orebroll.se 

 

Tack för att din medverkan.  

 

Med vänlig hälsning Sandra Kennerberg.  

 

mailto:sankeh091@studentmail.oru.se
mailto:oili.piippo-huotari@orebroll.se


32 
 

Samtyckesblankett  

   

__ Ja, jag ger mitt godkännande till att delta i intervjustudien. Jag har läst ovanstående brev 

och känner till informationen som står där.  

 

 

_________________________________________   

Underskrift      

 

__________________________________________  

Namnförtydligande  

 

_____________________________________________________________ 

Ort, datum  

 

__ Ja, intervjuaren får ta kontakt med mig om några kompletterande frågor uppkommer under 

bearbetningen av materialet.  

E-mail eller telefonnummer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


