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ABSTRAKT 

Inledning: Artros är en degenerativ ledsjukdom/ ledförslitning. Enligt 

världshälsoorganisationen är artros en av de tio mest förekommande sjukdomarna som finns i 

världen. I Sverige förekommer artros ungefär hos 10 % av de äldre personerna. Det görs ca 

60 000 knäoperationer per år i Sverige som är artros relaterade. Reumatoid artrit är en kronisk 

ledgångsreumatism som förekommer i alla befolkningar. I Sverige insjuknar 1 500- 2 000 

individer årligen och ca 60 000 personer har diagnosen RA.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en gemensam syn på vilka 

standardprojektioner som används vid artros och RA i knäleden med konventionell röntgen 

vid ett urval röntgenkliniker i Sverige.  

Frågeställning: Vilka projektioner ingår vid bildtagning - och varierar antalet projektioner av 

knäleden med konventionell röntgen vid artros och RA vid de röntgenkliniker som ingår i 

studien? 

Metod: Studien är en empirisk kvantitativ studie med ett icke experimentellt upplägg. Studien 

bygger på sjukhus i Sverige som utför konventionell röntgen. Brev skickades till 30 

slumpmässigt utvalda röntgenkliniker. 

Resultat: Av de 25 röntgenklinikerna som svarade, använder sig 21 kliniker av tre 

projektioner och fyra kliniker använder sig av två projektioner. Röntgenklinikerna tar samma 

antal projektioner vid artros som RA. Däremot är det inte alltid samma projektioner som tas 

vid de olika frågeställningarna. En frontal- och en sidoprojektion är standard projektioner för 

alla röntgenkliniker för de olika frågeställningarna. Mest gemensamma projektioner vid både 

artros och RA är stående bilprojektioner. De projektionerna är en frontal- en sido- och en 

patella – axialprojektion 

Konklusion: Antal standardprojektioner i studien varierar mellan två till tre projektioner med 

konventionell röntgen vid artros och artrit frågeställning. Tre projektioner dominerar; dessa är 

en frontal-, en sido- och en patella – axialprojektion. Dock varierar bildpositionerna, liggande 

eller stående. En frontal och en sidaprojektion är standard projektioner i studien för både 

artros och artrit 

Nyckelord: konventionell röntgen, standardprojektioner, knäleden, artros, reumatoid artrit, 
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1. INLEDNING    

Artros är en degenerativ ledsjukdom/ledförslitning. Enligt världshälsoorganisationen är 

(WHO) artros en av de tio mest förekommande sjukdomarna som finns i världen. Patienter 

med denna sjukdom kan ha uppliva stort lidande och drabbas av funktionshinder. Dessutom 

kostar det samhället mycket [1]. I Sverige förekommer artros ungefär hos 10 % av de äldre 

personerna. Det görs ca 60 000 knäoperationer som är artros relaterade [2].  

 Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledgångsreumatism som förekommer ibland i alla 

befolkningar. Ett skelettfynd från indianer i Nordamerika stöder att sjukdomen har funnits i 3 

000 år. Den första säkra kliniska undersökningen som visade RA sjukdomen var från Europa 

från 1880 [1]. I Sverige insjuknar 1 500- 2 000 individer årligen och ca 60 000 personer har 

diagnosen RA [2].  

Konventionell röntgen är den förstahandsvalsmetod som används för att diagnosticera artros 

och RA i knäleden. Det finns även andra metoder för vidare diagnosticering. Dessa metoder 

är magnetresonans (MR) och artroskopi [2]. 

 Det finns inga nationella riktlinjer för standardprojektioner av knäleden när det gäller artros 

och RA. Däremot finns det rekommendationer som svensk ortopedisk förening (SOF) och 

svensk förening för muskuloskeletal radiologi (SFFMR) har arbetat fram gällande, vilka 

standardprojektioner som bör utföras vid konventionell röntgen. De rekommenderar tre stående 

projektioner, de projektionerna är en frontal-, en sido- och en patella – axialprojektion [3]. Vilka 

standardprojektioner som ska användas på röntgenkliniker i Sverige vid de olika 

frågeställningarna bestäms av respektive röntgenavdelning. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Knäledens anatomi och fysiologi 

Knäleden är en äkta synovial, sammansatt led. Mekaniskt sett betecknas knäleden som en 

gångjärnsled och bildas av femur, tibia och patella. Den är kroppens största led och är 

uppbyggd för att klara av kroppens höga belastning [4]. Knäleden utför olika 

rörelseriktningar som flexion, extension och kan även göra en viss inåt och utåtrotation när 

leden är flekterad [5]. Leden stabiliseras av ligament, en ledkapsel och angränsande muskler 

[4]. Kraftiga kollateralligament förhindrar abduktion och adduktion. Ledkapseln begränsar 

rörelseomfånget och främre och bakre korsbandet mellan femurkondylerna stabiliserar leden 

så att kondylerna inte kan glida framåt eller bakåt i förhållande till tibiakondylerna [5]. 

Knäets menisker är fibröst brosk som ligger mellan tibia- och femurkondylerna. Meniskerna 

fungerar som stötdämpare vid femurkondylerna och de klarar varierande böjning på grund av 

deras broskinnehåll som är mjukt och elastiskt. Patella är kroppens största sesamben som 

ligger i senan till musculus (m) quadricep femoris och senan fäster på framsidan av tibia [4]. 

M. quadricep femoris gör att rörelsen i patella förlängs [5]. Bursor är slemsäckar med 

vätskefyllda bindvävsrum som ansluter till knäleden. De fungerar som glidskikt mellan senor 

och skelett vilket minskar friktionen mellan dem. Det hyalina ledbrosket klär in knäleden och 

fungerar som stark stöddämpare samt minskar friktionen.  

2.2  Artros 

Artros är en degenerativ ledsjukdom, ledförslitning. Sjukdomen kännetecknas av 

progredierande ledsjukdom med varierande destruktion av ledbrosket. Sjukdomen visar sig i 

ledbrosk med förändringar i underliggande ben och omgivande kapsel [1]. 

Orsaken för uppkomsten av artros är att ett fel uppstår i reparationsprocessen av det skadade 

brosket på grund av biokemiska förändringar i leden [6]. Balansen mellan syntes och 

nedbrytning av brosket förändras. Artros kan drabba många leder i kroppen, de vanligaste 

lederna är fingrarnas, ryggens, höft och knänas. Symtom vid artros är ledsmärta - ofta 

periodvis och efter belastning av en led samt-, stelhet som uppkommer efter stillasittande. 

Ibland uppkommer lokala tecken på inflammation i form av värmeökning och smärta samt 

ökad mängd vätska i leden som kan leda till handikapp och nedsatt funktion [1]. Riskfaktorer 

för artros är ålder, ärftlighet, kön och övervikt. Artros uppkommer vanligtvis vid 50 årsåldern 
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och den är vanligare med stigande ålder. Kvinnor är mer drabbade än män, orsaken är okänd 

men det kan bero på hormonella faktorer [6]. 

2.2.1 Diagnostik av artros 

Diagnosticering av artros i knäleden utförs med klinisk undersökning som sedan kompletteras 

med en radiologisk undersökning.  Den kliniska undersökningen utförs genom en samlad 

anamnes bestående av, kliniska fynd som ledsmärta, ledstelhet och försämrad fysisk funktion. 

Ledförändringar kan påvisas i tidiga skeden genom analys av prov från ledvätska och 

blodprov. Förekomsten av nedbrytningsprodukter som släpps från brosk eller ledvävnader 

(biomarkörer) analys av serum- Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) kan visa 

brosksammansättningen. Blodprover som sänkningsreaktion (SR) eller C-reaktiv protein 

(CRP) tas för att utesluta misstanke om inflammatorisk reumatisk led eller systemsjukdom 

[1].                                            

Konventionell röntgen är den förstahandsvalsmetod som användes när det gäller 

artrosundersökning. Med denna metod kan skadan bara påvisas indirekt genom förekomst av 

t.ex. reducerat ledavstånd, osteofyter, subkortikal skleros eller cystbildning [6, 7]. Dessa 

förändringar kan konstateras med konventionell röntgen utan att patienten har några symtom 

och patienten kan uppleva artrossymtom utan att några förändringar syns på röntgen. Därför 

är det viktigt att komplettera röntgenundersökningen med en klinisk undersökning för att 

säkra diagnosen. Fynd i form av sänkt ledspringa och osteofyter på röntgenbilder kan 

förstärka sambandet med artrosdiagnos [1]. Ibland kompletteras undersökningen med en 

artroskopi eller en MR- undersökning för vidarebehandling . Med hjälp av en MR- 

undersökning kan en broskreduktionen i knäna, subkondral skleros och cystbilning 

identifieras i ett tidigare skede än med konventionell röntgen [5].  Med hjälp av artroskopi 

kan broskytan, menisker och ledband undersökas direkt [8]. 

2.2.2 Behandling av artros 

Det finns behandlingar som kan minska smärtan hos patienten för att bibehålla kroppens 

funktion men inte bromsa sjukdomen. Grundläggande behandling vid artros är information, 

utbildning, träning och viktkontroll. Olika hjälpmedel är stödstrumpor som kan minska 

smärtan, rullator och promenadkäpp. När den grundläggande behandlingen är otillräcklig för 

symptomlindring kompletteras den med icke- steroid antiinflammatoriska läkemedel 
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(NSAID) läkemedel. För att lindra smärtan vid svåra besvär, när dessa åtgärder är 

otillräckliga kan ett kirurgiskt ingrepp planeras [1].  

2.3 Reumatoid artrit 

I Sverige har ca 60 000 personer Reumatoid artrit (RA) diagnosen och varje år insjuknar        

1 500- 2 000 personer i RA [2]. Av dessa är ungefär 1 500 barn och ungdomar. Kvinnor 

drabbas av denna sjukdom tre gånger mer än män, vilket tyder på att hormonella faktorer 

inverkar. Sjukdomen debuterar vanligen i åldrarna 55-60 år men den kan debutera i alla 

åldrar [9]. Uppkomsten av RA är oklar men den betraktas som en autoimmunsjukdom [2].  

Forskningen har bidraget med viktig kunskap om att den immunologiska reaktionen startar 

med att en viss typ av vita blodceller, T- lymfocyter regerar på en antigen i leden och 

”aktiveras.” Detta leder till frisättning av en grupp ämnen som kallas cytokiner och som 

bidrar till vävnadsförstörelse vid RA [9]. Sjukdomen är systemisk vilket innebär att många 

olika organ i kroppen kan drabbas t.ex. inflammation i den serösa hinnan i hjärtsäck, 

lungsäck eller blodkärl men ledsymtomen är mest framträdande [1]. Allmänna symtom vid 

RA är ledsymptom, trötthet, anemi, viktminskning och subfebrilitet. Det kan även 

förekomma extraartikulära symtom från hud, ögon, hjärta och lungor samt perifera nerver. 

Orsaker till RA är ärftlighet miljö- och smittsamma faktorer (både virus och bakterier 

misstänks utlösa sjukdomen).  

2.3.1 Diagnostik av reumatoid artrit 

Diagnos RA ställs med hjälp av en noggrann anamnes, kliniska fynd, framförallt synoviter, 

inflammation i ledhinna (synovialmembran) och laboratorieprover såsom antikroppar, sänka 

(SR) och C- reaktivt prov (CRP) För att ställa diagnosen av RA används något som kallas 

American College of Radiology kriterier (ACR). Dessa kriterier är, stelhet på morgonen 

minst en timme, RA i minst tre leder under mist sex månader, RA i händernas leder, subkutan 

noduli (små knutor under huden) symmetriskt ledengagemang, röntgenförändringar som 

erosioner. RA diagnos kan ställas om patienten uppfyller minst fyra av dessa kriterier [9].   

 Konventionell röntgen är förstahandsvalsmetoden vid RA - undersökning. I början av 

sjukdomen visar röntgen ofta bara en mjukdelssvullnad kring leden. Därefter ses klassiska 

röntgenradiologiska tecken [2] såsom urkalkningar i benvävnaden som utvecklas genom 

avsmalning av ledspringa och broskreduktion Andra metoder som är värdefulla för att 

diagnosticera RA är MR och ultraljud. MR ger bättre möjligheter för tidig diagnos av 
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ledförändringar som inflammatoriska förändringar i senor, synovialmembran och 

lednedbrytning. Ultraljud kan påvisa mjukdelsförändringar i senor och slemsäckar [1].  

2.3.2 Reumatoid artrit behandling 

Idag finns ingen botande behandling eftersom sjukdomens orsak inte är känd. Målsättningen 

med behandlingen är att: 

 dämpa inflammatorisk aktivitet, med kortison som ges både som systembehandling i 

form av tabletter och som lokalbehandling med intraartikulera injektioner i lederna.  

 lindra smärta och stelhet, med läkemedel (anti-rheumatic drugs) NSAID. 

 behålla funktionsförmåga, genom att behandla och träna de muskler som drabbats av 

RA. 

 begränsa ben och broskförstörelse, genom att börja med tidig läkemedelsbehandling 

som disease- modifyning anti-rheumatic drugs (DMARD). 

 Och även kirurgisk behandling [9]. 

Behandlingseffekten vid RA är god men behandlingen är inte botande utan 

sjukdomssymtomen återkommer när den medicinska behandlingen avslutas. Läkemedel som 

används för RA är mycket kostsamma för både patienten och för samhället [1].   

2.4 Konventionell röntgen 

 En rapport från statens strålsäkerhetsmyndighet (SSM) visar att 3 944 747 konventionella 

röntgenundersökningar utfördes under år 2005, vilket motsvarar svarar 72,5% av de totala 

radiologiska undersökningar som utfördes under 2005. På extremiteter utfördes 133 115 

röntgenundersökningarna vilket motsvarar 37,5% av totala radiologiska undersökningar 

under år 2005 [11].  

Under den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på olika röntgenavdelningar har författaren 

sett att dessa röntgenkliniker använder sin egen metodbok som finns i deras intranät. ”Movins 

bok” [12] används som grundmetodsbok och även ”Bontragers bok” användes [13].   
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2.5 Riktlinjer      

Det finns inga nationella riktlinjer i Sverige för standarprojektioner av knäleden när det gäller 

artros och RA. Däremot finns rekommendationer som svensk ortopedisk förening (SOF) och 

svensk förening för muskuloskeletal radiologi (SFFMR) har arbetat fram gällande vilka 

standardprojektioner som bör utföras vid konventionell röntgen för att diagnosticera artros. 

De rekommenderar tre stående projektioner, de projektionerna är en frontal-, en sido- och en 

patella – axialprojektion [3].  

Det finns internationella rekommendationer som publicerades av ACR över vilka 

projektioner som rekommenderas vid konventionell röntgen för att diagnosticera artros.  ACR 

rekommenderade tre projektioner, de projektorerna är en frontal posterior/anterior (PA)-, en 

sido- och en patella - axialprojektion [14]. 

2.6 Vanliga projektioner av knäleden vid artros och reumatoid artrit. 

Frontalprojektion (figur 1) 

Patienten är i stående position med belastade knä med patella mot detektorn. Knäna ska 

flekteras ca 30-45 grader. Belastningen bör vara på båda benen. Bildtagningen ska utföras på 

en led i taget. Distala delen av femurdiafysen och proximala delen av tibiadiafysen ska 

inkluderas i bilden [3]. Strålriktningen ska centreras mitt i knävecket. Kriterier; patella ska 

friprojiceras, något medialt om mitten av femur [15]. Film fokus distans (FFD). ska vara 100 

cm) [13]. 

Sidoprojektion (figur 2) 

Patienten är i stående position med det aktuella benets laterala sida mot detektorn. Knäna kan 

belastas eller ej. Knäna flekteras ca 20 -30 grader. Främre begränsningen av trochlea femoris 

ska överlagra varandra som ett riktmärke för en rak bild. Den distala delen av femurdiafysen 

och patellaleden och proximala delen av tibiadiafysen inkluderas i bilden. Strålriktningen 

centreras till ledspringashöjd [3] Kriterier; femurkodylerna mitt över varandra och patella ska 

friprojiceras [15]. FFD ska vara 100 cm [13].  

Patella – axialprojektion (figur 3) 

Patienten är i stående position med blastade knän. Detektorn eller bildplatta placeras under 

knäet och röntgenröret över knäet. Knän flekteras ca 45-55 grader, flektionen gör att patella 
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är i kontakt med trochlea femoris [3]. Centreringen ska vara på mitt i knäet. Kriterier; patella 

ska friprojiceras axialt fri från femur [15]. FFD ska vara 100 cm [13].   

       …  

Figur 1. Frontalprojektion [16]. Figur 2. Sidoprojektion [16].  Figur 3. Patella-axialprojektion [16]. 

3. PROBLEMFORMULERING  

Enligt WHO är artros är en av de tio mest förekommande sjukdomarna i världen. Patienter 

med denna sjukdom har ett stort lidande och funktionshinder. Dessutom kostar det mycket för 

samhället [1]. RA är en kronisk ledgångsreumatism som förekommer i alla befolkningar med 

varierande perioder och kräver långtidsbehandling [1]. I Sverige insjuknar 1 500- 2 000 

individer årligen och ca 60 000 personer har RA diagnos [2].  

Idag finns inga nationella riktlinjer för standarprojektioner av knäleden när det gäller artros 

och RA vid konventionell röntgen. Däremot finns det rekommendationer såsom SOF i 

samarbete med SFFMR [3]. Vilka standardprojektioner som ska användas på röntgenkliniker i 

Sverige bestäms av respektive röntgenavdelning. Det kan vara många fördelar med nationella 

riktlinjer i Sverige om alla röntgenkliniker skulle ta både samma antal och likadana 

projektioner. En av fördelarna kan vara att röntgensjuksköterskorna vet att det finns en 

riktlinje som de kan använda sig av för att inte ta onödiga bilder exempelvis utan kunna veta 

när bilderna är tillräckligt bra. 
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4. SYFTE  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en gemensam syn på vilka 

standardprojektioner som används vid artros och RA i knäleden med konventionell röntgen 

vid ett urval röntgenkliniker i Sverige. 

4.1 Frågeställning  

Vilka projektioner ingår vid bildtagning - och varierar antalet projektioner av knäleden med 

konventionell röntgen vid artros och RA i de röntgenkliniker som ingår i studien? 

5. METOD  

5.1 Design 

Denna studie är en empirisk kvantitativ studie med ett icke experimentellt upplägg. En 

kvantitativ studiedesign betyder att genom strukturerade mätningar ta reda på svar på 

forskningsfrågor som kan tillämpas för att se ett samband mellan olika saker/ variabler och 

beskriva/kartlägga något [10].  Då syftet med studien var att undersöka om det finns en 

gemensam syn på vilka standardprojektioner som används vid artros och RA i knäleden med 

konventionell röntgen, är det lämpligt att använda en kvantitativ design. Ett Icke 

experimentellt upplägg handlar om att mäta och följa upp vilket som var också syftet med 

denna uppsats [10].  

5.2 Urval 

Studien bygger på sjukhus i Sverige som utför konventionell röntgen. Inklusionskriterier var 

läns- och länsdelssjukhus och universitetssjukhus som utför konventionella 

röntgenundersökningar. I exklusionskriterierna valdes barnsjukhus bort. Adress till 84 

röntgenkliniker erhölls av handdelaren. Av dessa valdes slumpmässigt 30 röntgenkliniker. 

Brev om vilket material som önskades skickades med en sista svarsdag, inom 5 veckor. 

Bortfall 

Totalt inkomna svar var 26. En av röntgenklinikerna skickade fel material som handlade om 

fraktur i knä därför togs detta bort. Därmed blev antalet svar som inkommit 25 st., d.v.s. 

83,3%. Antalet svar bedöms vara tillräckligt många för studiens syfte. 
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5.3 Datainsamling 

Ett brev skickades till varje röntgenkliniks chef (bilaga1). Brevet innehöll information om 

syftet med studien, vilket material som önskades, senaste svarsdag, författarens e-post 

adressen samt ett returbrev. I brevet beskrevs hur författaren önskade ta del av 

röntgenklinikernas metodbeskrivning när det gäller konventionell röntgen av knäledsartros 

och knäleds RA. Resultatet av datainsamlingen blev 25 röntgenkliniker. Av de 30 brev som 

skickades ut inkom 22 svar inom angiven tid, 14 av dessa inkom via post och åtta inkom via 

e-post.  Till de åtta röntgenkliniker som inte svarade inom angiven tid ringdes upp för att få 

tag i avdelningschefernas e- postadresser och därefter skickades påminnelse via e-post. Av 

dessa åtta svarade fyr röntgenkliniker. Vissa röntgenkliniker skickade svar i form av text och 

vissa skickade sin metodbok.  

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och medgivande inhämtades när röntgenklinikernas 

avdelningschefer valde att svara på brevet. I studien har det tagits hänsyn till 

konfidentialitetskravet, d.v.s. att vissa uppgifter ska få vara privata och integriteten ska 

bevaras. I detta arbete anges inga namn på röntgenklinikerna. Bilder som användes i arbetet 

avidentifierade [10]. 

5.5  Bearbetning och analys 

Bearbetning och analys började med att gå igenom alla svar för att se om dessa svarade på 

studiens syfte och frågeställning. Sedan lades alla svar från respektive sjukhus in i ett Excel-

dokument för att skapa en tabell och ett diagram. Tabellen som skapades var en 

sammanställning av de projektioner och antal projektioner som används av de 25 

röntgenkliniker vid de olika frågeställningarna. Diagrammet skapades för att visa hur många 

av röntgenklinikerna som använder sig av respektive projektion vid de utvalda 

frågeställningarna. Detta för att se vilka som är projektionerna och antal projektioner för 

respektive röntgenklinik. 
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6. RESULTAT 

Studiens resultat bygger på vilka standardprojektioner och antal projektioner som används 

vid bildtagning av knäleden vid artros och RA med konventionell röntgen på de 25 

röntgenkliniker som ingick i studien. Resultatet är sammanställ i en tabell (tabell 1) samt i en 

figur (figur 4).  

Tabell 1. Sammanställning av projektioner och antal projektioner som används av de 25 röntgenklinikerna vid 

de olika frågeställningarna vid artros och artrit.
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4 1 1 1 3 1 1 1 3

5 1 1 1 3 1 1 1 3

6 1 1 1 3 1 1 1 3

7 1 1 1 3 1 1 1 3
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11 1 1 1 3 1 1 1 3

12 1 1 1 3 1 1 1 3

13 1 1 1 3 1 1 1 3
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I tabellen presenteras de 25 röntgenkliniker som ingick i denna studie. Resultatet visar 

röntgenklinikerna som ingick i denna studie i stort har gemensam syn på antal projektioner.  

Av de 25 röntgenklinikerna, använder sig 21 kliniker av tre projektioner medan fyra kliniker 

tar två projektioner. Röntgenklinikerna tar samma och antal projektioner vid artros som RA. 

Däremot är det inte alltid i samma projektioner som tas vid de olika frågeställningarna. En 

frontal- och en sidobild- är standardprojektioner vid alla röntgenkliniker för de olika 

frågeställningarna. De mest gemensamma projektionerna vid både artros och RA är stående 

bildprojektioner. Enligt studiens resultat använder sig 13 av 25 röntgenkliniker av tre stående 

projektioner vid artros och elva kliniker använder sig av tre stående projektioner vid RA. 

Projektionerna är en frontal- en sido- och en patella - axialprojektion.  

Det förekom stor skillnad mellan liggande och stående projektioner. Vid artros används bara 

en liggande sidoprojektion och vid RA används 15 liggande projektioner. Ibland tas två 

frontalprojektioner av samma röntgenklinik och ingen patella – axialprojektion. Ibland vid 

artros tas en frontal stående på aktuellt ben och en frontal stående bilateral, d.v.s. ingen 

frontal liggande bild tas. 

 

Figur 4. Antal projektioner röntgenklinikerna använder sig av för respektive projektion vid de utvalda 

frågeställningarna.  

Vid både artros och RA är det stående projektioner som dominerar. Dessa är frontal stående 

på aktuellt ben, sida stående och patella - axial stående. 
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Projektionerna som används mest är frontalprojektioner vid de olika frågeställningarna. De 

projektorerna är en frontal stående aktuellt ben, en frontal stående bilateral och en frontal 

liggande. Vid båda frågeställningarna är det 30 frontalprojektioner som tas total av 25 

röntgenkliniker. Detta beror på, som det har nämnts tidigare, att det ibland tas två 

frontalprojektioner av samma röntgenklinik. 

Sedan, i antal ordningen, kommer sidoprojektionerna, stående och liggande. Det tas alltid en 

sidoprojektion vid både artros och RA. Det kan även konstateras att endast en röntgenklinik 

tar en sida liggande projektion vid artros. 

 Sist i ordningen av antal projektioner kommer patella – axialprojektionerna. Alla 

röntgenkliniker tar inte patella – axialprojektioner. Även här tas det lika många projektioner 

vid de utvalda frågeställningarna. 16 av 25 röntgenkliniker tar patella – axialprojektioner. 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Brev valdes som metod och dessa skickades ut till de olika röntgenklinikerna för att ta del av 

deras metodböcker. Postadresser till dessa kliniker erhölls av handledaren. Det skulle ta 

kortare tid att få svaren om e-postadresser erhölls från början. Det tog lite tid att hitta e-

postadresser till de röntgenkliniker som inte hade svarat för att påminna om att svar önskades. 

Andra metoder kunde också ha använts som t.ex. ringa upp röntgenklinikerna eller skicka e-

post till dessa. Dock bedömdes dessa metoder som tidskrävande. Genom telefonsamtal skulle 

det även lätt uppstå missförstånd. Att först skicka brev för att få svar och sedan ta reda på e-

post adresser till de som inte svarade, ansågs ta kortast tid. 

Validiteten i denna studie är god d.v.s. att den mäter det som är avsett att mätas [10]. I 

metodböckerna som erhållits, ingick tydligt vilka standarprojektioner och antal projektioner 

som tas av knäleden vid artros och RA. Över tid däremot, kommer metodbeskrivningarna 

ändras t.ex. genom nya metoder och nya tekniker . Därför är reliabiliteten i studien inte god, 

d.v.s. att resultatet kan ändras vid ett annat mättillfälle [10]. 

Eftersom metodböckerna kom från olika röntgenkliniker, såg innehållet olika ut mellan 

röntgenklinikerna. Vissa var mycket detaljerade medan andra inte var det. Därför granskades 

materialet flera gånger för att inga egna värderingar och misstolkningar skulle förekomma. I 
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en del av svaren beskrevs inga bildpositioner utan endast vilka projektioner och antal 

projektioner beskrevs. Fyra röntgenklinikers metodböcker beskrev bara artrosundersökning 

men däremot ingen RA - undersökning. Därför kontaktades dessa röntgenkliniker igen för 

ytterligare förtydligande. Att metodböckerna inte beskrev RA - undersökning och 

bildpositioner är en brist hos röntgenklinikernas metodböcker. Efter att röntgenklinikerna 

kontaktades för att få information om RA - undersökning, framkom att artrosundersökningen 

gäller för både artros och RA.  

Antal röntgenkliniker som svarade var 25 röntgenkliniker av 30. Det var bra att 

svarsfrekvensen var hög, 83.3%, då det visade sig att många röntgenkliniker använder samma 

projektioner. Om undersökningen hade utförts genom att skicka brev till färre röntgenkliniker 

och detta därmed lett till färre svar eller om svarsfrekvensen varit låg, skulle resultatet inte 

vara trovärdigt då röntgenklinikerna skulle kunna använda sig av samma projektioner och 

ingen skillnad skulle kunna påvisas. 

Författaren valde att undersöka vilka projektioner som togs och om antalet projektioner 

varierade vid bildtagning av artros och RA i knäleden med konventionell röntgen. I efterhand 

bedömer författaren om att flektera knäet och vinkla strålriktningen i leden är viktigt för att 

komma in i leden.  Dock valdes dessa att inte redovisas då detta inte har varit studiens syfte 

från början. När svar har inhämtats har det funnits brister i informationen angående flektion 

av knä och vinkling av leden i röntgenklinikernas metodböcker.  Att börja om på nytt, skriva 

nytt brev och ändra studiens syfte skulle ta alldeles för lång tid. Författaren bedömer dock att 

denna studie är ett första steg för att se om det finns en gemensam syn på vilka 

standardprojektioner som används. Om det bedöms att det finns en gemensam syn, skulle 

nästa steg vara att även undersöka flektion av knä och vinkla i leden med konventionell 

röntgen vid frågeställning artros och RA. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion börjar med att diskutera vilka projektioner och hur många projektioner 

som används vid varje frågeställning. Därefter jämförs studiens resultat med olika 

rekommendationer och med gamla och nya kurslitteraturer som Bontrager och Lampinano, 

Movin och Karlsson. slutligen beskrivs vad andra studier har kommit fram vid artros- och RA 

- undersökningar med konventionell röntgen. 

 



14 

 

7.2.1 Artros och Reumatoid artrit 

 Av 25 röntgenkliniker använde sig 21 kliniker av tre- och fyra kliniker av två projektioner 

för både artros och RA. De mest gemensamma projektionerna vid både artros och RA var 

stående bildprojektioner. Enligt studiens resultat använde sig 13 av 25 kliniker tre stående 

projektioner vid artros och elva kliniker vid RA. De projektorerna är en frontal- en sido- och 

en patella – axialprojektion. Bara en röntgenklinik tog en liggande sidoprojektion vid artros 

frågeställning medan vid RA var åtta liggande sidoprojektioner och sju liggande 

frontalprojektion. En frontal- och en sidoprojektion var standardprojektioner studien.  

Författaren valde att diskutera artros och RA tillsammans eftersom de flesta av studiens 

resultat visade samma metodbeskrivning vid RA- och artros- frågeställning. Även 

kurslitteratur som användes i studien visade ingen separat metodbeskrivning för artros och 

RA utan att samma metodbeskrivning användes för båda frågeställningar. Anledningen till att 

det vid artros- och RA -frågeställning utförs samma röntgenundersökningar är att RA är en 

inflammatorisk sjukdom i lederna som efter en rad processer leder till vävnadsförstörelse och 

sedan till leddestruktion och broskreduktion som vid artros. RA är en av de orsaker som gör 

att sjukdomen leder till artros efter en rad processer [1].   

Hos en röntgenklinik som ingick i denna studie, förekom en liggande sidoprojektion vid 

artros -frågeställningen. Röntgenkliniken som utför denna projektion beskrev att projektionen 

kan utföras i liggande position. Författaren har varit på olika röntgenkliniker under VFU och 

såg att projektionerna kan utföras på olika sätt efter patientens rölighetsförmåga t.ex. om 

patienten har svårt att stå på benen kan en liggande projektion utföras. Enligt 

patientsäkerhetslagen 2010 ska sjukvårdpersonalen utföra sitt arbete utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vården ska utformas i samråd med patienten så långt som möjligt. 

Vårdpersonalen ska visa omtanke och respekt till patientens rörlighetsförmåga och utföra 

röntgenundersökningen efter patientens rörlighetsförmåga [17].  

Enligt studiens resultat var tre projektioner mest dominerade. Att utföra tre projektioner som 

studien rekommenderar innebär mer stråldos till patienten. Medan Movin och Karlsson [12] 

Bontrager och Lampignano [13] och även vetenskapliga studier som användes i denna studie 

använder sig av två projektioner i deras studier. Detta innebär en lägre stråldos till patienten 

jämfört med studiens resultat. Röntgenundersökningar skall enligt hälsovårdens 

rekommendationer optimeras så att målsättningen med undersökningen nås och strålningen 
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till patienten blir så låg som möjligt. Samtidigt ska bildkvaliteten vara tillräckligt bra för att 

kunna säkerställa en diagnos. Detta kan uppnås med hjälp av kunnig personal [18].  

 SOF och SFFMR [3] och ACR [14] rekommenderar tre stående projektioner med belastade 

ben. Rekommendationerna visar ganska gemensam syn mot studiens resultat, då studiens 

mest förekommande projektioner, som är en frontal-, en sido- och en patella - axialprojektion. 

Litteratur som användes i studien som Bontrager och Lampignano [13] rekommenderar två 

stående projektioner med belastade ben vid artros- och RA-frågeställningen. De tre 

projektionerna är en frontal anterior/posterior (AP) position och en frontal PA-position. 

Medan Movin och Karlsson [12] rekommenderar två liggande projektioner en frontal- och en 

sidoprojektion. Johnson [19] rekommenderar tre projektioner en frontal-, en sido- och en 

patella - axialprojektion 

 Riktlinjer för remittering och radiologisk avbilning i Europeiska kommissionen 2000 

beskriver vilka projektioner som bör tas vid radiologiska undersökningar. De menar att det 

inte finns några bestämda riktlinjer för radiologisk diagnostisk men att alla 

röntgenavdelningar bör ha protokoll för varje frågeställning. Det räcker att alla radiologiska 

undersökningar optimeras för att erhålla maximal information med minsta möjliga strålning. 

Det är därför viktigt att patienten informeras om att remitterande läkare ibland kan begära att 

det tas flera bildprojektioner än standardprojektionerna för att kunna ställa rätt diagnos [20].

   

Frontal stående projektion: Johnson. [19] menar att vid en viktbärande frontal AP- position 

visualiseras förekomsten av ett reducerat ledavstånd. Enligt ACR, kan en viktbärande frontal 

PA- position med flekterat knä spegla bättre mediala och laterala broskförlust än en liggande 

projektion vid artros frågeställning [14]. Boegård [7] menar att en stående frontal projektion 

med patienten i stående position och med belastade ben kan förekomsten av ett reducerat 

ledavstånd diagnosticeras. 

Frontal liggande projektion: Boegård [7] menar att förekomsten av osteofyter medialt och 

lateralt på femurtibialeden (FB) kan bedömas. Boegård [7] menar även att en liggande 

frontalprojektion av FB där knäet inte är sträckt som utförs med gapande, ca 55 grader 

flexion, kan ge bättre uppfattning om ledavståndet är bevarat eller inte. 

Sida stående projektion: Johnson. [19] menar att det är viktigt att ha patienten i stående 

position med belastade ben för att visualisera förekomsten av ett reducerat ledavstånd. 
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Dessutom kan broskhöjdminskningen missas på en stående frontal som tas AP-position. I 

vissa fall bör därför en sidoprojektion utföras som noga granskas för att bedöma avståndet 

mellan de mediala och laterala femoralkondylerna. En sidoprojektion kan även vara 

användbar för patellafemoraleden vid RA - undersökning, även om det är svårare att påvisa 

en minskning i broskhöjd. 

Den tredje förekommande projektionen i studien var en patella-axialprojektion. Manouchehr 

et al. [21] menar att de axiella röntgenbilderna av patellafemoral- leden (PF) ger värdefull 

information om morfologi av patellas lutning och PF - leden. Om det skulle utföras två 

projektioner som Bontrager och Lampignano samt Movin och Karlsson rekommenderar 

skulle PF leden missas. Därför anser Manouchehr och Nass et al att en patella axialprojektion 

utöver en frontal- och sidoprojektion är av värde att utföra. .  

Enligt studiens resultat använder 13 av 25 röntgenkliniker av tre stående projektioner vid 

artros och elva röntgenkliniker vid RA, som SOF och SFFMR rekommenderar när det gäller 

vilka projektioner och antal projektioner som ska tas. Projektorerna är en frontal- en sido- och 

en patella – axialprojektion. Detta kan bero på att radiologer och ortopeder har samarbetat 

och utformat det antal och vilka projektioner som bör utföras vid artrosfrågeställning. 

Anledningen till att röntgenklinikerna i studien visade sig ha en ganska gemensam syn på 

vilka- och antal projektioner som används, kan det bero på att radiologer och ortopeder är 

med och samarbetar och utformar metodböckerna för respektive röntgenklink [3]. 

 Ohl et al [22] menar att om en patient har varit med om ett trauma, och efter traumat har 

ihållande smärta till omgivande ben, kan inflammatoriska eller degenerativa sjukdomar 

misstänkas. För dessa patienter rekommenderas två projektioner, en frontal AP- position och 

en sidoprojektion av knäet för att avslöja inflammatoriska eller degenerativa sjukdomar 

såsom RA. 

Felson et al [23] har gjort en studie med konventionell röntgen på personer med hög risk för 

artros. De menar progression av knäartros, har bedömts i den mediala tibiafemorala (TF) 

kompartment på en frontal AP- position eller en frontal PA-position i tidigare studier. 

Författarna i studien föreslår ett nytt tillvägagångssätt med flera projektioner och 

kompartment för att utvärdera progressionen i hela knäet som uppstår vid artros.  I studien 

utfördes två projektioner, en frontal AP-position med fast böjt knä och en viktbärande 

sidoprojektion. Resultatet av projektionerna visade förändringar på mediala och laterala TF 

facket på både frontal AP -position och sidoprojektionen. På sidoprojektionen visade det även 
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förändringar på PF kompartment. Författarna menar att de med traditionell projektion som en 

frontal AP- position eller en frontal PA-position för att bedöma progressionen i det mediala 

TF kompartment, skulle progressionen ha missats hos drygt hälften av patienterna om endast 

den mediala TF leden är inriktad. Författarna i studien rekommenderar en patella - 

axialprojektion utöver de två projektioner som användes i studien. De menar att de med en 

patella - axialprojektion kan visualiseras högre progression visualiseras i PF-leden än vid 

sidoprojektion. Slutligen rekommenderar författarna ett nytt tillvägagångssätt med flera 

projektioner än de traditionella, en frontal AP -position eller en frontal PA- position 

projektionerna. Detta för att visualisera hela knäet och därmed bedöma knäet från mer än ett 

plan, speciellt sagittalplanet, där TF broskhöjdminskning ibland bättre kan visualiseras än på 

en frontal PA-position eller en frontal AP-position. 

 Chainsson et al [24] gjorde en studie för att visa vilken av kombinationerna av projektioner 

som är optimal för att avbilda leden mellan PF och det bakre knäkompartment. I studien 

jämfördes en frontal AP- position i kombination med en patella - axialprojektion samt en 

frontal AP- position i kombination med en sidoprojektion för att avgöra vilken kombination 

som identifierar flest artrosfall. Båda kombinationerna visade ett tydligt ökat antal fall av 

artros. Författarna menar att utan en patella – axial- eller en sidoprojektion skulle artrosfall 

missas med 4-7%. De föredrar en frontal AP kombination med en sidoprojektion p.g.a. 

tekniken är lättare vid denna metod och att en sidoprojektion dessutom avbildar det bakre 

knäkompartmentet. 

Studien av Felson et al [23] rekommenderar tre projektioner. Johnson [19], och Boegård [7] 

där det förekommer utförandet av tre projektioner som var studiens mest förekommande 

projektioner vid artros- och RA-frågeställningen. Rekommendationer av studien och 

förekommandet av tre projektioner av Johnson [19] och Bodegård [7] förstärker denna 

studies resultat.  

Efter information och fakta som författaren har gått igenom, anser författaren att det för att 

ställa artros och RA - diagnos bör det tas tre projektioner för att bedöma var i knäet uppstår 

progressionen och därmed avbilda hela knäleden. Anledningen till att författaren ville 

undersöka vilka standardprojektioner som används vid röntgenklinikerna i Sverige var att se 

om det finns en gemensam syn mellan röntgenklinikerna på vilka- och antal projektioner som 

utförs för att få nationella riktlinjer. 
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Författaren vill påpeka att det finns gemensam syn hos majoriteten av de röntgenkliniker som 

ingick i studien. Det kan finnas många fördelar med att alla röntgenkliniker tar samma 

projektioner vid artros och RA. En av fördelarna kan exempelvis vara att underlätta jobbet för 

både läkare och röntgensjuksköterskor som byter arbetsplats då det är samma projektioner 

som används. En annan fördel kan vara för patienter som får möjligheten att undersökas på en 

annan ort än den tidigare undersökningsorten och läkarna kan ändå jämföra och bedöma 

bilderna som patienten hade innan. 

8. KONKLUSION 

Antal standardprojektioner i studien varierar mellan två till tre projektioner med 

konventionell röntgen vid artros och artrit frågeställning. Tre projektioner dominerar; dessa är 

en frontal-, en sido- och en patella – axialprojektion. Dock varierar bildpositionerna, liggande 

eller stående. En frontal och en sidaprojektion är standard projektioner i studien för både 

artros och artrit.  
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Till avdelningschefen.  

Hej!  

Mitt namn är Birsen Koyuncu. Jag går den sista terminen på röntgensjuksköterske- 

programmet vid Örebro universitet och ska nu skriva ett examensarbete (en C-uppsats).  

Jag ska göra en studie där jag ska undersöka metodik vid konventionell röntgen med 

frågeställningen knäledsartros och knäleds reumatoid artrit (RA). Syftet är att sammanställa 

vilka bilder och projektioner som ingår vid konventionell röntgen av knäledsartros och 

knäleds RA vid några Svenska sjukhus. Resultatet kommer sedan att jämföras med litteratur 

och eventuella riktlinjer inom området. Både nyare och äldre litteratur kommer att användas.  

Därför vore jag tacksam för att få ta del av Er metodbeskrivning när det gäller konventionell 

röntgen av knäledsartros och knäleds RA för att undersöka vilka projektioner som ingår på Er 

klinik.  

Om Ni kan tänka er att delta, skicka en kopia på Er metodbeskrivning till mig i bifogade 

svarskuvert senast den 20 mars eller skicka en kopia till min e-postadress: 

birsen63@hotmail.com. Detta för att jag ska hinna sammanställa och bearbeta data och 

slutföra min C-uppsats inom tidsramen för kursen.  

Fyll gärna i en kontaktperson med namn och telefonnummer som jag kan nå i fall några 

frågor uppkommer.  

 

Om du har några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare.  

Birsen Koyuncu, Telefon: 072-875 56 08 , E-post: birsen63@hotmail.com  

Handledare: Eva Funk, Telefon: 019-30 37 39, E-post: eva.funk@oru.se 
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