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Abstrakt

Bakgrund: Trikompartmentell knäartroplastik (TKA) är en vanlig behandlingsmetod vid artros. 

Vid bildtagning finns rekommendationer författade av Svensk Ortopedisk Förening. Dessa täcker 

inte knäledsrotation på en frontalbild. Syftet var att ta reda på skillnader mellan 

röntgensjuksköterskors och radiologers rutiner att godkänna/underkänna knäfrontalbilder med TKA 

ifall knät projicerats roterat.

Metod: Genom en enkät bestående av två till fyra frågor om fem frontalbilder på knän med TKA 

som elva röntgensjuksköterskor och nio radiologer fick svara på samlades materialet in. Bilderna 

visade fem olika knän som i denna studie respektive bedömdes som rak, lite utåtroterad, mycket 

utåtroterad, lite inåtroterad samt mycket inåtroterad. Frågorna var: godkänd/underkänd bild, betyg 

på bild och ifall de ansett att bilden varit betydande roterad eller om något annat gjort att den inte 

blivit godkänd.

Resultat: Om de svarande skulle godkänna bilden: Bild 1: 0 % av röntgensjuksköterskorna, 67 % 

av radiologerna. Bild 2: 91 % av röntgensjuksköterskorna, 100 % av radiolgerna. Bild 3: 45 % av 

röntgensjuksköterskorna, 67 % av radiologerna. Bild 4: 45 % av röntgensjuksköterskorna, 100 % av

radiologerna. Bild 5: 18 % av röntgensjuksköterskorna, 100 % av radiologerna.

Konklusion: Radiologerna hade större tolerans gentemot rotation av knäled med inopererad TKA 

jämfört med röntgensjuksköterskorna. Detta innebär att röntgensjuksköterskorna skulle ta om bilder

som radiologer hade godkänt, vilket leder till onödig extra stråldos till patienter. Det var för litet 

urval för att dra någon slutsats, men om resultatet gäller nationellt bör tydliga rekommendationer 

författas gällande rotation vid bildtagning av frontalbilder på knäleder med inopererad TKA.

Nyckelord: TKA, rotation, knäled, röntgen, konventionell
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1. Inledning och bakgrund
Under praktikperioder har författaren erfarit att olika röntgensjuksköterskor bedömt rotation av knä 

med knäplastik på frontalbilder olika. Medan några godkände vissa bilder kommenterade andra att 

liknande bilder var dåliga och behövde tas om. Denna variation gjorde att författaren fick intresse 

av att undersöka om detta endast varit en slump eller om det faktiskt finns en stor variation i 

rutinerna bland röntgensjuksköterskorna. Författaren var också intresserad av vad radiologerna 

ansåg vara tillräckligt rak frontalbild på ett knä med knäplastik och om deras åsikt skiljer sig från 

röntgensjuksköterskornas.

1.1 Knäplastik och artros

Knäplastik, det vill säga inopererad konstgjord knäled, är en välanvänd behandlingsmetod för artros

(1) och behandlingen ger generellt ett gott resultat med nöjda patienter (2). Artros är en vanlig 

sjukdom hos äldre patienter. Det är en degenerativ ledsjukdom som bland annat kan drabba knän 

(3). Artros kan uppstå både på grund av ärftlighet och ålder (3) men även överviktiga är en 

riskgrupp (3,4). Överviktiga riskerar också att effekten av en knäplastikbehandling försämras, 

varför patienter med fördel bör gå ner i vikt innan operationen (4). Belastningssmärta är det 

vanligaste symtomet men vid uttalad artros kan patienter även ha vilovärk (3).

1.2 Statistik

År 2011 utfördes 12 753 primära knäplastikoperationer i Sverige enligt statistiken från Svenska 

Knäprotesregistret. Denna siffra ökar stadigt. Mellan 1975 och 2006 utfördes färre primära 

knäplastikoperationer (cirka 128 000) än mellan 2007 och 2011 (cirka 188 000). Denna ökning 

beror endast till liten del på den ökade medelåldern i Sverige (1). I USA har likartade siffror visats 

(5,6). Även Danmark har visat på liknande siffror, men enligt en studie berodde den ökningen av 

incidensen för primära knäplastikoperationer inte på att patienter idag får knäplastik på svagare 

indikationer än förr (7). Denna ökning av knäplastikoperationer leder till ett ökat antal människor i 

samhället med knäplastik och därav ett ökat antal patienter som besöker landets röntgenavdelningar 

för kontroll av knäplastik.

1.3 Trikompartmentell knäartroplastik

Den vanligaste knäplastiken idag är av typen trikompartmentell knäartroplastik, även kallat total 

knäartroplastik (TKA) (1). Vid en TKA är alla tre så kallade kompartment, det vill säga fack eller 

bindvävsomslutna hålrum, i knät involverat. Knäplastiken består då av en femurdel, där både den 

mediala och laterala kompartmenten ersätts. Femurdelen har också en främre sköld som agerar 

ledyta för femuropatellarleden. Till sist finns också en tibaldel. Ibland används även en patellardel, 
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men detta påverkar inte definitionen av en TKA då femuropatellardelen alltid är åtminstone delvis 

ersatt med plastik (1,8).

1.4 Rekommendationer vid radiologisk bildtagning av TKA

Vid bildtagning av TKA postoperativt följs först och främst sjukhusens egna författade 

metodböcker. Dock finns även nationella rekommendationer författade av Svensk Ortopedisk 

Förening (SOF) som ger en överblick över hur TKA diagnostiskt, preoperativt och postoperativt bör

avbildas. I dessa rekommendationer rekommenderas att både preoperativt och postoperativt ta 

stående belastade helbensbilder med frontal och sida. Helben tas för att den så kallade hip-knee-

ankle (HKA)-vinkeln ska kunna mätas. HKA-vinkeln används för att bedöma eventuell varus eller 

valgusställning. SOF rekommenderar att de postoperativa bilderna tas mellan 3 till 6 månader efter 

operation för att knät ska vara tillräckligt läkt för att patienten ska kunna belasta det. Om dock 

bilder tas med patienten i liggande läge inom den första veckan efter operationen, vilket görs på 

vissa sjukhus, rekommenderar de att bilderna tas i genomlysning för att garantera bildtagning 

tangentiellt mot tibiakondylplanet (9). 

1.5 Problemformulering

Något som inte benämns i SOF:s rekommendationer är rotationen av knäleden vid frontalbilder med

TKA. Det finns därför inga rekommenderade anatomiska landmärken att gå efter för att garantera 

att patientens TKA inte är projicerat inåt- eller utåtroterat.

2 Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Syftet med denna enkätstudie var att ta reda på skillnader mellan röntgensjuksköterskors och 

radiologers rutiner att godkänna eller inte godkänna knäfrontalbilder vid postoperativ kontroll av 

TKA beroende på om knät projicerats inåt- eller utåtroterat.

2.2 Frågeställning

• Föreligger skillnad hur röntgensjuksköterskor godkänner sina frontalbilder på TKA 

vid olika inåt- och utåtrotationer av knäleden jämfört med radiologer?

3. Metod
Denna studie använde sig av enkäter för att samla in materialet. För att begränsa urvalet, valdes ett 

medelstort svenskt sjukhus där elva röntgensjuksköterskor som jobbade med skelettröntgen fick 
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svara på enkäten. Även nio radiologer fick svara på enkäten för att kunna jämföra deras svar med 

röntgensjuksköterskornas. De svarande valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Enkäten fanns 

lagrad på en bärbar dator. Författaren fanns närvarande när deltagarna besvarade enkäten för att 

eventuella oklarheter skulle kunna redas ut.

3.1 Enkäten

Enkäten bestod av frågor som berörde fem frontala postoperativa kontrollbilder av TKA där 

röntgensjuksköterskorna för varje bild ombads svara på om de skulle ha godkänt bilden eller

tagit om bilden (fråga 1), betygsätta bilden mellan 1 till 4, där 1 innebär omtagning på grund

av stora brister, 2 innebär omtagning på grund av mindre brister, 3 innebär godkänd, men 

med mindre brister och 4 innebär godkänd utan nämnvärda brister (fråga 2), samt till sist, 

om en bild fått 1 eller 2 i betyg, markera följande orsak till det: lite för utåtroterad, mycket 

för utåtroterad, lite för inåtroterad, mycket för inåtroterad, annat (fråga 3). Om de svarat 

betyg 3 fick de svara på samma fråga men i en separat tabell för att det skulle kunna gå att 

särskilja de icke godkända bilderna från de godkända (fråga 4). Med undantag av 

svarsalternativet ”annat” fick endast ett alternativ markeras. Med andra ord fick de svarande 

markera en av rotationerna och/eller annat. Radiologerna fick svara på samma enkät. Se 

enkäten i bilaga.

3.2 Urval av bilder

För att kunna besvara studiens frågeställningar valdes slumpvist ett urval om 15 

frontalbilder som av arkivansvarig anonymiserades och sparades i .jpg-format. På grund av 

virusrisk och de rutiner som av den anledningen fanns på sjukhuset, användes ett nyinköpt 

USB-minne som fanns i obruten förpackning för att kopiera över bilderna till en bärbar 

dator. 5 bilder valdes sedan ut enligt nedanstående beskrivning, och gavs kodnummer 1 till 5

för att kunna identifieras. För att lättare kunna jämföras visades alla bilder med fibula vänt åt

bildens högra kant, så som en bild på ett vänsterknä vanligtvis hängs i Sverige. De bilder 

som var tagna på högerknän spegelvändes alltså i horisontell riktning. För att de olika 

rotationerna korrekt skulle kunna skiljas från varandra valdes endast TKA av modellen 

NexGen Gender. Alla bilder var tagna liggandes utan genomlysning.

Rotationen mättes genom att mäta distansskillnaden i pixlar mellan mediala epikondylens 

mediala kant (A) och femursköldens mediala kant (B) jämfört med laterala epikondylens 

laterala kant (D) till femursköldens laterala kant (C). Se figur 1. 

3



Distansen A–B summerades med distansen 

C–D för att kunna se den procentulla 

fördelningen. Fördelningen räknades ut 

enligt denna formel: ”A–B”/(”A–B”+”C–

D”) = x % samt ”C–D”/(”A–B”+”C–D”) = 

y %. ”A–B” och ”C–D” innebär avståndet 

mellan A till B respektive C till D. Då det 

inte fanns någon rekommenderad riktlinje 

för roterad avbildning av TKA valdes bild 

1som den raka referensen då distansen A–B 

och C–D var mest symmetriska av de fem 

bilderna. Cirka 41 % av fördelningen (av 

pixlar) fanns i A–B och cirka 58 % av 

fördelningen fanns i C–D. I bild 2 fanns cirka 67 % av fördelningen i A-B samt cirka 32 % 

av fördelningen i C–D, vilket i denna studie gjorde att bilden bedömdes som ett lite 

utåtroterat knä. I bild 3 fanns cirka 77 % av fördelningen i A–B samt cirka 23 % av 

fördelningen i C–D, vilket i denna studie gjorde att bilden bedömdes som ett mycket 

utåtroterat knä. I bild 4 fanns cirka 41 % av fördelningen i A–B samt cirka 49 % av 

fördelningen i C–D, vilket i denna studie bedömdes som ett lite inåtroterat knä. I bild 5 

fanns cirka 30 % av fördelningen i A–B samt cirka 70 % av fördelningen i C–D, vilket i 

denna studie bedömdes som ett mycket inåtroterat knä. 

3.3 Analys av data

Resultatet analyserades i LibreOffice Calc (The Document Foundation) där procentuell 
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Figur 1: Mätpunkter för bedömning av 
rotation. Distans mellan A-B samt 
mellan C-D mättes och jämfördes.

Figur 2: Alla fem bilder från vänster till höger. Den uträknade procentuella fördelningen på medial 
respektive lateral sida fanns ej med i enkäten.



fördelning av svaren till fråga 1 till 4 räknades ut samt uträkning av fördelningen på fråga 3 

och 4 sammanlagt.

4. Resultat
De elva röntgensjuksköterskorna som svarade bestod av nio kvinnor och två män. Den 

röntgensjuksköterska som hade längst arbetslivserfarenhet hade jobbat i 40 år, medan den som hade 

kortast arbetslivserfarenhet hade jobbat i 3 år. Medelarbetslivserfarenheten var 21 ± 12 år.

De nio radiologerna som svarade bestod av tre kvinnor och sex män. Den radiolog som hade längst 

arbetslivserfarenhet som radiolog hade jobbat i 27 år, medan den som hade kortast 

arbetslivserfarenhet som radiolog hade jobbat i 5 år. Medelarbetslivserfarenheten var 13 ± 8 år.

4.1 Första frågan

I den första frågan fick de tillfrågade svara på om de skulle ha godtagit den aktuella bilden. 

Om de svarade nej betydde det alltså att bilden skulle tas om. 

4.1.1 Bild 1

På den första bilden, den som definierades som rak i denna studie, svarade 100 % av 

röntgensjuksköterskorna nej. Alla skulle med andra ord ha tagit om bilden. Av 

radiologerna svarade 67 % av dem att de hade godtagit bilden medan 33 % hade 

begärt en ny bild. Se figur 3.

4.1.2 Bild 2

På den andra bilden, svarade 91 % av röntgensjuksköterskorna att de hade godtagit 

bilden medan 9 % hade tagit en ny bild. Av radiologerna svarade alla ja på frågan om

de skulle ha godtagit bilden, och var således överens om att bilden inte behövde tas 

om. Se figur 3.

4.1.3 Bild 3

Den tredje bilden hade 55 % av röntgensjuksköterskorna tagit om. 45 % hade inte 

tagit om bilden. Av radiologerna svarade 67 % att de hade godtagit bilden medan 33 

% hade begärt att den tagits om. Se figur 3.

4.1.4 Bild 4

På den fjärde bilden svarade 45 % av röntgensjuksköterskorna att de hade godtagit 

bilden medan 55 % hade tagit en ny bild. Radiologerna var dock överens då 100 % 

svarade att de skulle ha godtagit bilden. Se figur 3.
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4.1.5 Bild 5

Den femte och sista bilden skulle 18 % av röntgensjuksköterskorna godkänna medan

82 % hade tagit en ny bild. Ingen av radiologerna skulle begärt en ny bild då 100 % 

hade godtagit bilden. Se figur 3.

4.2 Andra frågan

I den andra frågan i enkäten fick de tillfrågade sätta ett betyg mellan 1 till 4 på varje enskild 

bild, där 1 var sämst och 4 var bäst.

4.2.1 Bild 1

Bland röntgensjuksköterskorna hade en majoritet på 91 % gett bild 1 betyget 2. 9 % 

hade gett bilden betyget 1. Bland radiologerna hade 67 % av de svarande gett bilden 

betyg 3 medan 33 % hade gett den betyg 2. Se figur 4a.

4.2.2 Bild 2

Den andra bilden hade en majoritet av röntgensjuksköterskorna, 55 %, gett betyget 4.

36 % av dem gav bilden betyget 3 samt 9 % gav den betyget 2. Av radiologerna hade

56 % gett bilden en 4 i betyg, vilket betyder att både radiologerna och 

röntgensjuksköterskorna generellt ansåg att detta var den bästa bilden av de fem 

bilderna. Se figur 4b.

6

Figur 3: Röntgensjuksköterskors och radiologers svar på fråga 1



4.2.3 Bild 3

Bild 3 var den enda bilden som av olika röntgensjuksköterskor ansågs vara både 

betyg 1, 2, 3 och 4. 9% gav bilden betyg 1, 45 % gav bilden betyg 2, 36 % gav 

bilden betyg 3 samt 9 % gav bilden betyg 4. Av radiologerna var det en tredjedel som

gav bilden betyg 2, en tredjedel som gav bilden betyg 3 och en tredjedel som gav 

bilden betyg 4. Se figur 4c.

4.2.4 Bild 4

55 % av röntgensjuksköterskorna gav bild 4 betyg 2. Betyg 3 ansåg 18 % att bilden 

nådde upp till. 27 % gav bilden en 4 i betyg. Av radiolgerna var det något mer än 

hälften, 56 %, som gav bilden betyg 3, medan 44 % ansåg att bilden kunde få betyg 

4. Se figur 4d.

4.2.5 Bild 5

Den sista bilden de svarande fick titta på ansågs av 36 % av röntgensjuksköterskorna

vara värd betyg 1. 45 % gav bilden betyg 2 medan 18 % gav bilden betyg 4. Bild 5 

var alltså den bild som fått flest svar på det lägsta betyget av 

röntgensjuksköterskorna. En majoritet av radiologerna, 78 %, bedömde bilden som 

en 3:a medan 22 % gav den betyget 4. Se figur 4e.
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4.3 Fråga 3 och 4

Röntgensjuksköterskornas svar på fråga 3 visas i tabell 1 och deras svar på fråga 4 visas i 

tabell 3. Radiologernas svar på fråga 3 visas i tabell 2 och deras svar på fråga 4 visas i tabell 

4.
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Figur 4: Röntgensjuksköterskors och radiologers fördelning av betyg. a) Bild 1. b) Bild 2. c) Bild 3.
d) Bild 4. e) Bild 5.

Tabell 1
Fördelning av svar i procent, röntgensjuksköterskor
Fråga 3 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

Lite utåtroterad 27 9 18 18 27
Mycket utåtroterad 0 0 18 0 9
Lite inåtroterad 27 0 9 36 27
Mycket inåtroterad 0 0 0 0 18



På fråga 3 svarade utöver det ovanstående 73 % av röntgensjuksköterskorna ”annat” på bild 

1, 18 % av dem svarade ”annat” på bild 3 samt 45 % av dem svarade ”annat” på bild 5. 

Radiologerna svarade ”annat” på bild 1 (33 %) och bild 3 (33 %).

Röntgensjuksköterskorna svarade på fråga 4 ”annat” på bild 2 (18 %) och bild 3 (36 %). 

Radiologerna svarade på fråga 4 ”annat” på bild 1 (67 %), bild 2 (33 %), bild 3 (33 %), bild 

4 (33 %) samt på bild 5 (57 %).

4.3.1 Finns betydande rotation?

I tabell 5 visas svar från fråga 3 och 4 sammanlagt utan hänsyn till vilket håll de 

svarande ansett att knät varit roterat. Detta för att få en överblick över om ett betyg 

berott på rotation eller något annat.
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Tabell 2
Fördelning av svar i procent, radiologer
Fråga 3 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

Lite utåtroterad 0 0 0 0 0

Mycket utåtroterad 0 0 11 0 0

Lite inåtroterad 0 0 0 0 0

Mycket inåtroterad 0 0 0 0 0

Tabell 3
Fördelning av svar i procent, röntgensjuksköterskor
Fråga 4 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

Lite utåtroterad 0 9 0 9 0
Mycket utåtroterad 0 0 0 0 0
Lite inåtroterad 0 9 0 9 0
Mycket inåtroterad 0 0 0 0 0

Tabell 4
Fördelning av svar i procent, radiologer
Fråga 4 Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

Lite utåtroterad 0 11 11 0 11

Mycket utåtroterad 0 0 0 0 0

Lite inåtroterad 0 0 0 11 11

Mycket inåtroterad 0 0 0 0 11



5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Denna studie var begränsad i sin metod och det fanns flera områden som skulle kunna 

förbättras i framtida studier. När bilderna som användes i enkäten skulle väljas ut fanns på 

grund av sekretess stora begränsningar i urvalet bilder. Detta resulterade i att bild 1, som var,

epikondylmässigt sett, den mest symmetriska bilden och som därav ansågs vara den ”raka” 

bilden, var mycket lik bild 2. Det resulterade även i att bilden som närmast uppfyllde 

kriterierna för en enligt denna studie ”rak” bild istället inte var tangentiellt invinklad i 

tibialplanet, vilket är något som rekommenderas i SOF:s rekommendationer (9). En bättre 

studie hade kunnat använda ett fantom av ett knä med TKA för att kunna exponera bilder i 

exakt de önskade rotationerna och för att undvika bilder som, utöver rotationer, inte 

uppfyller kriterierna för SOF:s rekommendationer. Denna metod användes exempelvis i en 

studie av Radke, m fl (10).

Ett annat problem med denna studie var att definiera en rak knäfrontal med TKA. Det finns 

inga riktlinjer eller rekommendationer som styrker att de radiologiska landmärken som 

används i denna studie för att bedöma inåt- eller utåtrotation av knäled med TKA är 

korrekta. Eftersom det inte beskrivs något om detta i SOF:s rekommendationer kunde inte 

några standardiserade radiologiska landmärken användas, varför dessa istället fick definieras

av författaren. Om det i framtiden skulle författas några rekommendationer eller riktlinjer 

för detta är det dock viktigt att påpeka att dessa inte säkert kan gälla på alla fabrikat av 

TKA.

En större studie kan med fördel nå ett större antal svarande för att kunna få mer tillförlitliga 

resultat som med högre säkerhet gäller generellt i hela landet. De slutsatser som dras i denna

studie kan inte antas gälla i hela Sverige då urvalet var för litet. Det bör också hållas i åtanke

att denna studie endast hämtat svar från ett sjukhus, vilket också är en faktor som gör att det 

blir svårt att dra några slutsatser som kan antas gälla utanför den gruppen som svarat på 

enkäten. En fördel var dock att de två svarande grupperna (radiologer respektive 
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Tabell 5
Deltagare Rotation? Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

Röntgensjuksköterskor Ja 55% 27% 45% 73% 82%

Nej 45% 73% 55% 27% 18%

Radiologer Ja 0% 11% 22% 22% 33%

Nej 100% 89% 78% 78% 67%



röntgensjuksköterskor) var ungefär lika stora (9 respektive 11), vilket gör att jämförelsen 

mellan de två grupperna blir trovärdigare.

Något som också kunde ha gjorts med fördel i denna studie hade varit möjligheten för de 

svarande att ge kvalitativa svar, vilket hade kunnat ge intressanta kommentarer angående 

vad röntgensjuksköterskor och radiologer tittar på för att bedöma rotationen av TKA. Det 

hade också kunnat göra det möjligt att få svar på hur väsentligt eller oväsentligt de anser att 

det är att knäleden inte är projicerat utåt- eller inåtroterat. Samtidigt var det en stor fördel att 

studien samlade in kvantitativa svar, då det gjorde det möjligt att mäta skillnader mellan 

svaren och jämföra radiologernas och röntgensjuksköterskornas svar. En studie med enbart 

kvalitativa svar hade gett ett resultat som varit svårare att mäta och jämföra.

5.1.1 Etiska överväganden

Författaren samt de svarande till denna studie fick aldrig någon möjlighet att se 

namn och personnummer kopplat till bilderna. Om ett fantom använts hade det inte 

varit något etiskt problem att genomföra studien, men trots att bilder på riktiga 

patienters knän använts, bedömdes det som etiskt försvarbart att göra studien då 

bilderna var helt anonymiserade. Studien fick även godkännande från sjukhuset där 

den genomfördes.

5.2 Resultatdiskussion

5.2.1 Diskussion av resultaten på bild 1

Det kan tyckas vara märkligt att den första bilden, som i denna studie ansågs ha varit

den rakaste bilden, skulle ha tagits om av samtliga röntgensjuksköterskor och att inte

en enda av radiologerna gett den betyg 4. Visserligen ansåg en svag majoritet (55 %) 

av röntgensjuksköterskorna att bilden hade någon form av betydande rotation, men 

ingen av radiologerna ansåg att denna bild hade det. Däremot valde samtliga 

radiologer att markera alternativet ”annat” på bild 1 i fråga 3 och 4, en åsikt som 

även var relativt tydlig bland röntgensjuksköterskorna då 73 % av dem markerade 

det alternativet. Som redan tidigare nämnt om bilden i metoddiskussionen så var bild

1 mindre bra invinklad tangentiellt mot tibialplanet, vilket är en trolig anledning till 

varför många av de samtliga röntgensjuksköterskor som gett bilden betyg 1 och 2 

skulle ha tagit om bilden, samt troligen anledningen till att ingen radiolog gett bilden

betyget 4.

De röntgensjuksköterskor som ansåg att knäleden varit roterad på bilden var inte helt

överens. Hälften av dem som ansåg att knät hade betydande rotation ansåg att det var
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lite utåtroterat medan andra hälften ansåg att det var lite inåtroterat. Detta är 

intressant då det visar på att de svarande röntgensjuksköterskorna inte verkar ha ett 

generellt sätt att skilja mellan inåt- och utåtrotation.

5.2.2 Diskussion av resultaten på bild 2

Den andra bilden var den bild som enligt flest röntgensjuksköterskor (73 %) inte 

hade någon betydande rotation. Detta till skillnad från radiologerna där bild 1 varit 

den enda bilden som ingen radiolog ansåg ha någon betydande rotation. 

Bild 2 hade dock fått flest fyror av både röntgensjuksköterskorna och radiologerna. 

Av de 27 % röntgensjuksköterskor som ansåg att bild 2 haft betydande rotation var 

det en tredjedel som ansåg att knäleden varit lite inåtroterad och två tredjedelar som 

ansåg att knäleden var utåtroterad. Med andra ord är detta ytterligare ett exempel på 

att de svarande röntgensjuksköterskorna inte har någon generell metod för att 

bedöma om en bild är utåt- eller inåtroterad. Av alla radiologerna var det 11 % som 

ansåg att bilden var lite utåtroterad.

Det kan diskuteras vad som gjort att denna bild, som trots allt var den som 

definierades som lite utåtroterad, ansågs av röntgensjuksköterskorna som den rakaste

bilden. Trots allt så baseras denna studies definitioner av rotation inte på några 

studier, vilket gör att det mycket väl kan vara så att denna bild också är den rakaste. 

Ett annat sätt som skulle kunna användas för att bedöma rotation av knäled vid TKA 

är att titta på symmetrin av knäplastikens motsvarighet till foramen intrakondylaris, 

då denna del av bild 2 är mer symmetrisk än motsvarande del av bild 1. Med andra 

ord skulle detta kunna vara ett bättre sätt att bedöma rotationen. Mer forskning inom 

detta skulle dock behövas för att säkerställa vilken metod som är säkrast.

5.2.3 Diskussion av resultaten på bild 3

Bild 3 var den som definierades som mycket utåtroterad. Röntgensjuksköterskorna 

var mest osäkra angående denna bild. Något fler skulle dock ha valt att att ta en ny 

bild jämfört med de som skulle ha godkänt den. De flesta av dem ansåg också att den

var antingen lite eller mycket utåtroterad. En röntgensjuksköterska (9 %) ansåg dock 

att den var lite inåtroterad – ett svagt, men ändå ytterligare ett tecken på osäkerhet 

vad gäller bedömning av rotation bland röntgensjuksköterskorna. Generellt var det 

dock mindre än hälften av dem (45 %) som ansåg att bilden hade någon form av 

betydande rotation. Det skulle kunna ses som ett tecken på att de flesta av de 

svarande röntgensjuksköterskorna inte bedömer rotation genom den metod som 

12



användes i denna studie, med tanke på att bild 5 hade ungefär motsvarande rotation 

åt andra hållet men med många fler som ansett att bilder innehöll rotation.

Bland radiologerna var det färre (22 %) som ansåg att knät hade betydande rotation, 

precis som vid de föregående bilderna.

5.2.4 Diskussion av resultaten på bild 4

Samtliga radiologer hade godkänt bilden som definierades som lite inåtroterad, vilket

är en ganska stor skillnad jämfört med de 55 % röntgensjuksköterskorna som hade 

tagit en ny bild. Några av radiologerna (22 %) ansåg dock att bilden hade betydande 

rotation, även om de inte ansåg att den varit så betydande att en ny bild behövde tas. 

Som tidigare var röntgensjuksköterskorna striktare än radiologerna då 73 % av dem 

ansåg att det fanns betydande rotation i bilden. 55 % av dem ansåg att rotationen var 

så allvarlig att bilden behövde tas om.

På denna bild syntes återigen ett tecken på oenighet bland röntgensjuksköterskorna 

vad gäller bedömning utifall knäleden är inåt- eller utåtroterad.

5.2.5 Diskussion av resultaten på bild 5

Den bilden som flest ansåg ha en tydlig och betydande rotation var den femte bilden,

som i denna studie definierades som mycket inåtroterad. Detta gällde både bland 

radiologerna (33 %) och röntgensjuksköterskorna (82 %). Dock var det återigen stor 

skillnad mellan dem. Även på denna bild var det olika åsikter från 

röntgensjuksköterskorna huruvida knät var inåt eller utåtroterat, även om en något 

större del av dem ansåg att bilden var inåtroterad.

5.2.6 Är rotationen viktig att ta hänsyn till?

Radiologerna gav generellt högre betyg på bilderna och ansåg att de hade mindre 

betydande rotationer jämfört med vad röntgensjuksköterskorna ansåg. Det 

svarsalternativ på fråga 3 och 4 som var det vanligaste bland radiologerna var istället

”annat”, vilket verkar tyda på att radiologerna inte anser att rotation är speciellt 

viktigt att ta hänsyn till vid liggande postoperativ bildtagning av knän med TKA. 

Detta skulle möjligen kunna vara en anledning till att SOF:s rekommendationer inte 

tar upp något om detta. Samtidigt som deras rekommendationer inte nämner 

någonting om rotation, varken vid bildtagning när patienten ligger ned eller vid 

helbensbildtaning när patienten står upp, så visar dock Radtke, m fl, att rotation av 

knäleden vid stående helbensbilder bland annat kan ge en risk att radiologerna 

missbedömer att varus- eller valgusställning finns i knäleden (10). Missbedömningen
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av varus- eller valugsfelställning gäller dock endast de stående helbensbilder som 

ofta tas postoperativt efter att TKA opererats in och inte de liggande postoperativa 

knäbilder som användes i denna undersökning. Med tanke på att SOF:s 

rekommendationer aldrig tar upp något om rotation, trots att en studie visat att 

rotation kan ge missvisande bilder vid stående helbensbilder, går det således inte att 

dra slutsatsen att SOF inte tar upp detta på grund av att det inte är väsentligt. Det 

vore därför intressant om vidare forskning undersökte ifall även liggande 

postoperativa frontalbilder av knä kan ge risk för missbedömning. 

Om det dock är så att rotationen av knäleden inte är intressant vid postoperativa 

frontalbilder av knäleder med TKA är det intressant att röntgensjuksköterskorna i 

denna studie ändå verkar tendera att ta om bilder om de anser att knäleden varit utåt- 

eller inåtroterad. Om de resultat som visats i denna studie skulle gälla generellt över 

hela Sverige skulle det i så fall innebära att röntgensjuksköterskor ofta ger patienter 

oberättigat hög stråldos på grund av onödiga omtagningar av bilder. Författaren till 

denna studie anser därför att även om rotation inte är väsentligt för bedömningen av 

dessa bilder, behövs ändå tydliga riktlinjer för att röntgensjuksköterskor ska veta hur 

mycket rotation som är acceptabelt innan bilder behöver tas om.

6. Konklusion
Generellt sett hade radiologerna i denna studie större tolerans gentemot rotation av knäled med 

inopererad TKA jämfört med röntgensjuksköterskorna. Detta innebär att många av 

röntgensjuksköterskorna i studien hade tagit om bilder som radiologerna hade godtagit, vilket leder 

till onödig extra stråldos till patienter. Det går inte att dra någon slutsats om denna studies resultat 

gäller i hela landet, men om så skulle vara fallet anser författaren till denna studie att tydliga 

riktlinjer eller rekommendationer bör författas gällande rotation vid bildtagning av frontalbilder på 

knäleder med inopererad TKA.
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Bilaga 

Enkät – Frontalbilder på knän med knäplastik

Hej! Tack för att du vill göra den här enkäten och bidra med statistik till min C-uppsats! Här följer 

fyra korta frågor om fem bilder på knän med knäplastik. Svara precis som du skulle gjort i 

vardagen. Det borde inte ta mer än några minuter.

Med vänlig hälsning

Jocke Berg, 2013-04-22

Fråga 1: Skulle du godta den här bilden? 

Om du är rtgssk, skulle du skicka denna till PACS utan att ta omtag? Om du är läkare, skulle du 

nöja dig med bilden och inte begära omtag? (Ja eller nej)

Bild 1: Bild 2: Bild 3: Bild 4: Bild 5:

Fråga 2: På en skala mellan 1-4, vilket betyg skulle du ge denna bild? 

Betyg 1 innebär omtag med stora brister. Betyg 2 innebär omtag med mindre men ändå betydande 

brister. Betyg 3 innebär godkänd, men med mindre brister. Betyg 4 betyder bra med inte några 

nämnvärda brister. Om du ger bilden betyg 1-2, gå till fråga tre. Om du ger betyg 3, gå till fråga 

fyra. Om du ger betyg 4, gå till nästa bild. (Svara med 1, 2, 3 eller 4)

Bild 1: Bild 2: Bild 3: Bild 4: Bild 5:

Fråga 3: Om du i ovanstående fråga gett någon/några bilder ett betyg mellan 1-2, specificera 
varför med ett av nedanstående anledningar:
Sätt ett kryss i rutan för det svar som stämmer bäst överens med bilden. Om du gett en bild betyg 3 
eller 4, sätt inget kryss utan lämna raden för den bilden tom. Endast ett alternativ får markeras, med 
undantag ”annat”, som kan kryssas i trots att en rotation kryssats i.

Lite för 
utåtroterad

Mycket för 
utåtroterad

Lite för 
inåtroterad

Mycket för 
inåtroterad

Annat

Bild 1
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Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

(Se nästa sida)

Fråga 4: Om du i ovanstående fråga gett någon/några bilder betyg 3, specificera varför med 
ett av nedanstående anledningar:
Sätt ett kryss i rutan för det svar som stämmer bäst överens med bilden. Om du gett en bild betyg 1, 
2 eller 4, sätt inget kryss utan lämna raden för den bilden tom. Endast ett alternativ får markeras, 
med undantag ”annat”, som kan kryssas i trots att en rotation kryssats i.

Lite för 
utåtroterad

Mycket för 
utåtroterad

Lite för 
inåtroterad

Mycket för 
inåtroterad

Annat

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Har du några frågor är det bara att säga till. När du är klar, spara inte, utan säg till mig så sparar jag 
åt dig. Jag kommer inte spara några namn utan varje svarsformulär sparas med en sifferkod.
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