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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En bristning av skelettet, det vill säga en fraktur, kan uppkomma vid indirekt eller 

direkt våld. Skador i fotleden uppkommer vanligen genom indirekt våld. Den vanligaste 

frakturtypen i fotleden enligt Lauge-Hansens kartläggning av fotledsskador är en supinations-

utåtrotationsskada. Majoriteten av frakturerna i fotleden involverar både tibia och fibula. Då 

en isolerad fibulafraktur uppkommer, orsakas den oftast av ett direkt våld mot benet. Vid en 

konventionell röntgenundersökning av fotleden där fibula drabbats av en stressfraktur, kan det 

till en början vara så att det endast skymtas en hårfin frakturlinje tvärs över benet. Frakturen 

framträder tydligare vid senare tillfälle i samband med kallusbildning vid läkningsprocessen.    

 

Syfte: Syftet med examensarbetet var att jämföra vilka bildprojektioner som används på olika 

röntgenkliniker i Sverige i samband med konventionell bildtagning av fotled vid 

frakturfrågeställning.  

 

Metod: Examensarbetet har en kvantitativ empirisk design. Data insamlades via utdrag ur 15 

av Sveriges röntgenklinikers metodböcker för fot och fotled, samt via en medföljande och 

kompletterande enkät.  

 

Resultat: Fyra projektioner utfördes hos 13 av 15 röntgenkliniker i samband med 

frakturutredning med konventionell fotledsbildtagning. Hos 87 % av röntgenklinikerna 

utfördes projektionen uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande projektion med utåtrotation 

på 55 grader. Röntgenklinikerna angav i enkäten att projektionen uppåtvriden/sned sidobild 

eller motsvarande projektion med utåtrotation, genomfördes främst för att friprojicera den 

distala delen av fibula. 

 

Slutsats: Fyra projektioner samt projektionen uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande 

utåtrotationsprojektion, utfördes hos majoriteten av röntgenklinikerna. En del röntgenkliniker 

kompletterade med DT och ibland MRT vid komplicerade frakturer. Röntgenklinikerna 

utförde till viss del konventionella fotledsbildtagningen på ett varierande sätt.  

 

Nyckelord: fotled, fraktur, fibula, konventionell bildtagning, konventionell röntgen 
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1. INLEDNING 

Tanken med detta examensarbete väcktes i samband med en av 

röntgensjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda utbildningar (VFU).  Det noterades 

då en skillnad gällande konventionell bildtagning av fotled mellan två röntgenkliniker som 

författarens VFU var förlagd på. Den ena röntgenkliniken förespråkade en fjärde projektion, 

medan den andra röntgenkliniken ansåg det fullt tillräckligt att använda tre projektioner. Blir 

diagnostiseringen jämförbar mellan röntgenklinikerna då den radiologiska diagnostiken skiljer 

sig åt, var en fundering som uppkom hos examensarbetets författare. Kan det hända att 

frakturer på fibula missas i samband med att den fjärde projektionen inte används? Denna 

fjärde projektion, som bland annat benämns ”sned sidobild”, ansågs på den ena 

röntgenkliniken kunna påvisa frakturer på fibula som annars eventuellt kan förbises. Därmed 

önskade författaren till detta examensarbete jämföra hur konventionell bildtagning av fotled 

ser ut på ett antal olika röntgenkliniker runt om i Sverige.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Skelettets uppbyggnad 

Skelettet hos barn är relativt mjukt och hos äldre personer mer skört. Hos en vuxen person i 

medelåldern tål skelettet i regel att utsättas för kraftigare våld än det gör bland både barn och 

äldre. Kapaciteten hos skelettet och riskerna att drabbas av en fraktur ändras naturligt med 

stigande ålder, varav frakturtyp och frakturfrekvens skiljer sig åt mellan olika åldrar. 

Frakturer är dock vanligast förekommande bland barn och äldre (Rydholm et al. 1996).   

 

Under hela livet pågår ständigt nedbrytning och uppbyggnad av skelettets benvävnad, där det 

normalt råder en reglerad balans mellan båda delarna. Under bentillväxt är det osteoblasternas 

aktivitet som dominerar, medan osteoklasterna bryter ned benvävnaden. Osteocyterna, som 

bildas av osteoblasterna, är de celler som underhåller befintlig bensubstans. Benen växer i 

tjocklek då nytt ben bildas på benets utsida av osteoblasterna. Förhållandet mellan 

osteoblaster och osteoklaster beror även på mängden fysisk belastning som benet utsätts för. 

Exempelvis genereras en ökad benmassa vid fysisk träning. Benmassan hos äldre och fysiskt 

inaktiva minskar istället naturligt, vilket kan leda till osteoporos (Sand et al. 2004).  
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2.2 Klassificering av frakturer  

En fraktur är en bristning av skelettet som kan uppkomma till exempel i samband med någon 

form av olycksfall. Vid olycksfallet kan det både röra sig om indirekt eller direkt våld. 

Exempel på indirekt våld kan vara ett framåtstupafall där handen tar emot kroppstyngden och 

exempelvis resulterar i en fraktur på clavicula. Direkt våld kan bland annat utgöras av ett 

kraftigt slag mot underbenet, vilket kan resultera i att en fraktur uppkommer där slaget 

träffade (Persson et al. 2005, Hamblen et al. 2007). Vid ett sjukt och skört skelett krävs dock 

inte alltid våld för att orsaka en fraktur, det kan då räcka med ett snedtramp (Lindén, 2011).  

 

En fraktur kan antingen innebära att benet är totalt avbrutet eller att benet till viss del är 

avbrutet. Frakturer brukar klassificeras i fyra undergrupper baserat på vad som orsakat dem. 

Dessa fyra undergrupper är frakturer som orsakats av plötslig skada, stressfrakturer, frakturer 

orsakade av osteoporos samt patologiska frakturer. Frakturer som orsakats av plötslig skada är 

de vanligast förekommande frakturerna och uppkommer i ben som tidigare varit friskt och 

fritt från sjukdom. De kan exempelvis uppstå via indirekt eller direkt våld (Hamblen et al. 

2007).  

 

Det finns ytterligare en indelning av frakturer där en del av dem är vad som kallas öppna 

frakturer då huden är skadad genom att en del av ett skelettben penetrerat huden. Stängda eller 

slutna frakturer innefattar inte någon penetrerande hudskada, huden är intakt. Ett sår på huden 

i samband med en fraktur innebär per automatik inte att frakturen är öppen. Det är då 

benändan från frakturen är synlig utanför hudytan som frakturen klassas som öppen. En 

väsentlig skillnad mellan öppna respektive slutna frakturer är att en öppen fraktur riskerar att 

drabbas av infektion, medan det vid en stängd fraktur är ovanligt med infektion (Hamblen et 

al. 2007).  

 

2.3 Frakturer i fotleden 

Skador i fotleden uppkommer ofta genom indirekt våld som orsakar exempelvis en rotation 

eller påfrestning som är ofysiologisk för ligamenten kring fotleden. Samtidigt kan även 

fragment i fotleden slitas av (Jonsson, 2008, Hamblen et al. 2007). Tidigare var frakturer de 

mest omtalade fotledsskadorna, men numera är det belyst att samtidiga ligamentskador också 

har stor betydelse. Våld mot fotleden orsakar påfrestningar med olika bestämda 

rörelseriktningar som sedan avspeglas i skadornas utformning och frakturklassificering 

(Persson et al. 2005).  
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Det har visat sig förekomma sju olika variationer av frakturer eller dislokationer i samband 

med fraktur i fotleden. Det kan vara en isolerad fraktur på laterala eller mediala malleolen, 

samt fraktur på laterala malleolen i kombination med lateral sidoförskjutning av talus. Det kan 

även uppstå fraktur på båda malleolerna samtidigt kombinerat med en rubbning av talus. En 

vertikal kompressionsfraktur på den nedre ledytan av tibia, eller en posteriort belägen fraktur 

på tibia med bakre förskjutning av talus, förekommer också. Det sjunde och sista alternativet 

är en kombinerad ruptur av främre och bakre tibio-fibularligamentet (Hamblen et al. 2007). 

 

Av Lauge-Hansens kartläggning för fotledsskador, benämns den vanligaste frakturtypen i 

fotleden för supinations-utåtrotationsskada. I samband med en supinations-utåtrotationsskada 

sker en utåtrotation av fotleden där talus pressar fibula utåt. Det första som inträffar är en 

ruptur på ligamentum tibiofibulare anterius (stadium I). Om utåtrotationen fortlöper 

förorsakar talus en snedfraktur på distala delen av fibula med start vid ledspringan intill foten, 

och fortlöpande i dorsal-proximal riktning (stadium II). Vid nästa moment uppstår ruptur av 

ligamentum tibio-fibulare posterius i kombination med eller utan avslitning av ett fragment på 

processus posterior tibiae (bakre malleolen) (stadium III). Slutligen kommer våldet att 

påverka mediala delen av leden, vilket kan resultera i en ruptur av ligamentum deltiodeum 

eller en fraktur på mediala melleolen (stadium IV) (Jonsson, 2008, Koulouris et al. 2005, 

Persson et al. 2005, Tsai et al. 2013).  

 

2.4 Fibulafrakturer – en del av fotledens frakturer 

De flesta frakturer som uppkommer i fotleden involverar både tibia och fibula (Hamblen et al. 

2007). Samtidigt kan diafysfrakturer av fibula uppkomma både med eller utan 

tibiadiafysfraktur i samband med direkt eller indirekt våld (Güngör, 2013). I samband med en 

faktur på fibula är ofta även tibia drabbat eller så har en vristskada uppstått i ligamenten 

mellan tibia och fibula. Därmed rekommenderas det att en skadad fotled bör röntgas, oavsett 

nivå av fibulafraktur. I de lägen som en isolerad fibulafraktur uppkommer, orsakas den oftast 

av ett direkt våld mot benet (Hamblen et al. 2007). 

 

Stressfrakturer kan uppkomma i ett friskt skelettben om det utsätts för påfrestning under en 

längre tid (Persson et al. 2005). Sådana stressfrakturer kan drabba fibula, framför allt den 

nedre tredjedelen av benet, men kan även förekomma i fibulas proximala delar. Ofta upptäcks 

dessa stressfrakturer i form av spontan smärta på underbenets utsida. Vanligen uppkommer de 
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efter ovanligt mycket löpning, promenader, dans eller liknande fysiska moment (Hamblen et 

al. 2007).  

 

Fibulafrakturer medför sällan allvarlig dislocering. Samtidigt kan tibia vara helt intakt. Det 

resulterar i att fortsatt gång och stödjande på benet kan råda, trots en befintlig fibulafraktur. 

Detta bidrar till att fibulafrakturer kan riskera att förbises och missas (Hamblen et al. 2007).  

 

2.5 Symtom och följder vid fraktur, samt klinisk diagnostik 

Utöver att frakturer kan medföra penetrerande hudskada (öppen fraktur) eller att huden är 

intakt (sluten fraktur), finns det även andra efterföljande tillstånd. En fraktur som orsakats av 

kraftigt våld kan medföra skador på nerver och kärl. Dessa skador kan även uppkomma under 

pågående frakturbehandling. Därför är det av stor betydelse att kontrollera så kallad 

distalstatus där nerv- och kärlpåverkan undersöks kontinuerligt, både före, under och efter 

genomförd behandling med eventuell reposition (Rydholm et al. 1996).  

 

Vanligt förekommande symtom i samband med en fotledsfraktur är svullnad, rörelsesmärta, 

oförmåga att belasta fotleden på grund av smärta, samt palpationsömhet över frakturen. Det 

kan även förkomma palpationsömhet högt upp på fibula vid vissa fotledfrakturer som 

uppkommit i samband med pronationsvåld (Hultman et al. 2010, Lindén, 2011).  

 

En fotledsfraktur är inte helt okomplicerad att särskilja från en enklare fotledsdistorsion. 

Därmed bör fotleden röntgas generöst, framför allt bland äldre. Vid fotledsfrakturer påträffas 

det ibland tydlig felställning och eventuell luxation. Det ska även noteras att fibula kan vara 

proximalt frakturerad, inte bara distalt (Lindén, 2011).   

 

I samband med handläggning av en fotledsskada är en viktig aspekt att ha i åtanke hur 

stabiliteten påverkats i fotleden av den inträffade skadan. I ett akut skede ska fotleden röntgas. 

Misstänks det även en eventuell proximal skada på fibula, bör en röntgenundersökning av 

underbenet också genomföras. Fotleder där luxation syns, ska reponeras före utförande av en 

röntgenundersökning. Reponering utförs genom ett handfast grepp om hälen och foten som 

drags i underbenets längsriktning. Även en dorsal gipsskena bör sättas på före 

röntgenundersökningen (Hultman et al. 2010).  
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2.6 Röntgendiagnostik 

Indirekt smärta i samband med belastning tyder på en fraktur och fordrar att en 

röntgenundersökning genomförs (Persson et al. 2005). Röntgenundersökningar utförs för att 

diagnostisera akuta fall av frakturer, samt för att få bildmaterial att utgå från vid vissa 

ortopediska operationer. Både luxationer och frakturer ska dokumenteras med en 

röntgenundersökning före och efter genomförd reposition. Vid tillfällen då det finns risk för 

försämring av frakturläget, genomförs det i regel en kontrollröntgen ungefär sju till tio dagar 

efter skadetillfället. På barn bör kontrollröntgen ske inom tre till sju dagar efter att frakturen 

uppkommit, beroende på barnets ålder och aktuell fraktur. I samband med detta möjliggörs en 

tidig upptäckt av eventuell felställning, vilken då kan reponeras. Vid de tillfällen som risken 

för dislocering anses vara minimal, krävs det oftast ingen kontrollröntgen så länge frakturläget 

är oförändrat efter slutförd reposition (Güngör, 2013).  

 

I samband med en röntgenundersökning av fotleden där fibula drabbats av en stressfraktur, 

kan det till en början vara så att det endast skymtas en hårfin frakturlinje tvärs över benet. 

Genom att utföra ytterligare en konventionell röntgenundersökning efter cirka två veckor, kan 

pålagring av kallus synas i samband med att frakturen läker. Frakturen kan således 

synliggöras vid en senare tidpunkt via röntgen, genom synlig kallusbildning (Güngör, 2013, 

Hamblen et al. 2007).  

 

Med hjälp av datortomografi (DT) kan diagnostiken av exempelvis stressfrakturer förbättras 

ytterligare. Framför allt via de axiala planen som kan påvisa sagitella frakturlinjer. Därtill kan 

även magnetresonanstomografi (MRT) och scintigrafi användas vid frakturutredning. Dessa 

båda modaliteter har god sensitivitet och kan därmed påvisa exempelvis en stressfraktur, trots 

en negativ konventionell skelettröntgen (Tidebrant, 1994).  

 

Av Movin et al. (1979) presenteras det fem projektioner för konventionell bildtagning av 

fotled. Dessa fem projektioner utgörs av en frontalbild där hela ledspalten mellan tibia och 

talus friprojiceras, en sned frontalbild (inåtrotation) där leden mellan talus och fibula önskas 

friprojiceras. Därefter en sidobild där leden mellan talus och tibia ska friprojiceras, följt av en 

sned frontalbild (utåtrotation) som ska friprojicera laterala malleolens främre kant. Slutligen 

en sned sidobild (utåtrotation) av fotleden där större delen av fibulas spets ska friprojiceras 

bakom tibia (se Figur 1). Enligt Bontrager et al. (2010) kan fyra projektioner användas i 

samband med konventionell bildtagning av fotleden; frontal, sida, medial rotation 15-20 
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grader (kan sägas motsvara en ”inåtvriden fotledsbild”) och medial rotation 45 grader (kan 

sägas motsvara en ”uppåtvriden/sned sidobild”).  

 

           

Figur 1: Sned sidobild (utåtrotation) av fotleden där kriteriet är att större delen av fibulas spets ska 

friprojiceras bakom tibia. Bilden är hämtad från Movin et al. (1979). 

 

2.7 Behandling 

Principen för behandling av frakturer är att med minsta möjliga risk för patienten, återställa 

funktionen så fort som möjligt i drabbad kroppsdel (Rydholm et al. 1996). Frakturbehandling 

kan ske i form av fixation där frakturen stabiliceras för att minimera risken att frakturens läge 

ändras. Reposition innebär att en frakturs eventuella felställning upphävs eller minimeras 

(Rydholm et al. 1996). Reposition kan genomföras både öppet med operativt ingrepp eller 

slutet utan operativt ingrepp. Yttre fixation med gips är ytterligare behandlingsmetod, vilken 

kan ske efter en öppen reposition till exempel på fibula. Gips placeras då från knät och nedåt 

och får sitta på under tre veckor, vilket brukar vara tillräckligt för läkningsprocessen. I övrigt 

krävs det vanligtvis ingen speciell behandling förutom att lindra smärta i samband med en 

fraktur på fibula (Hamblen et al. 2007, Persson et al. 2005, Rydholm et al. 1996).  

 

2.8 Frakturläkning  

Frakturer läker i en tidig och en sen fas. Det bildas i ett tidigt skede succesivt så kallad primär 

kallus, vilken syftar till att återställa en grovanatomisk struktur genom att överlappa frakturen. 

Den primära kallusbildningen vidareutvecklas under den sena fasen i läkningsprocessen, då 

benets yttre form återställs via sekundär kallus (Persson et al. 2005, Rydholm et al. 1996).  

 

Läkningsområdet vid en fraktur brukar bli förtjockat tack vare överskottet av kallus. Med 

tiden försvinner denna kallus och benet återfår sin normala form, under förutsättning att 

benändarna från frakturen ligger korrekt i förhållande till varandra. I de fall som 
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läkningsprocessen inte fortgår normalt, kan det uppstå brosk istället för ben mellan 

frakturändarna, så kallad pseudoartros. Pseudoartros innebär uppkomst av en falsk led som 

bidrar till att brottet inte återfår sin stabilitet utan förblir instabilt (Persson et al. 2005).  

 

Rydholm et al. (1996) berättar att det spongiösa och lednära benet vanligtvis läker på kortare 

tid än rörbenens långa skaft, speciellt då det är en tvärfraktur genom skaftet. Tvärfrakturer 

läker vanligen långsammare än spiralfrakturer. Hastigheten med vilken en fraktur läker beror 

även på frakturens lokalisation och den drabbades ålder, utöver vilken frakturtyp det är. 

(Persson et al. 2005).  

 

2.9 Ottawaregler för fot och fotled  

Ottawareglerna eller Ottawametoden för fot och fotled utgör en vägledning vid den kliniska 

bedömningen av om en fraktur uppkommit eller inte. Detta innan det eventuellt genomförs en 

radiologisk undersökning (Bachmann et al. 2003). Ottawametoden fungerar som kliniska 

riktlinjer för att möjliggöra särskiljning av fot- och fotledsskador som kräver behandling, från 

enklare skador där behandling troligen inte är nödvändig. Ottawametoden syftar därmed till 

att minimera antalet obefogade radiologiska undersökningar av fot och fotled i samband med 

klinisk utredning av fraktur som kräver behandling, eller om det istället endast är en vanlig 

stukning (Hedström, 2004).  

 

2.10 Aktuell forskning  

Inom området som berör konventionell bildtagning vid fotledsfrakturer, råder det begränsad 

möjlighet att finna aktuell forskning. Tidigare sammanställd information om konventionell 

fotledsröntgen finns presenterad i exempelvis Movin et al. (1979) och Bontrager et al. (2010).  

Dagens forskning fokuserar mer på alternativa modaliteter till konventionell röntgen, som till 

exempel magnetresonanstomografi (MRT) och datortomografi (DT). Numera är det 

vedertaget att konventionell röntgen kan innebära en viss svårighet att upptäcka en del 

frakturer, medan exempelvis MRT eller DT kan påvisa frakturer som förbisetts vid genomförd 

konventionell slätröntgen Charbel et al. (2010).  

 

I en något äldre studie av Clark et al. (1995) delges det att både skelettscintigrafi, DT och 

MRT förbättrar möjligheten att i ett tidigt stadium upptäcka frakturer, som via konventionell 

slätröntgen visat på falskt negativt resultat. Samtidigt som en undersökning med 

skelettscintigrafi medför en god sensitivitet, innebär det även en begränsad bildupplösning. 
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DT och MRT ger både detaljerad information om anatomi och möjliggör upptäckt av 

eventuell fraktur. Samtidigt möjliggör både DT och MRT visualiserande av betydelsefulla 

mjukdelsskador som kan uppkomma i samband med fraktur.  

 

Relativt ny forskning av Taweel et al. (2013) har genom olika patientfall presenterat ett antal 

patienter som genomgått en konventionell röntgenundersökning av fotleden efter exempelvis 

ett snedtramp. Vid första röntgenundersökningen, där obelastade fotledsbilder genomfördes, 

visade bildmaterialet inte på någon fraktur hos patienterna. Bilderna talade mer för en vanlig 

stukning och patienterna behandlades därefter. Då det i flera av studiens patientfall visade sig 

att smärtan inte avtog, uppsökte patienterna vården ännu en gång för fortsatt utredning. Det 

som framkom via exempelvis MRT, samt belastade konventionella fotledsbilder, var att det 

funnits en fraktur där hela tiden.  

 

3. PROBLEMFORMULERING  

Fotledsfrakturer kan vara omfattande och komplicerade, precis som frakturer på övriga ställen 

av kroppen, vilket bidrar till att de kan underskattas vid konventionell slätröntgen (Magid et 

al. 1990). De så kallade stressfrakturerna kan till exempel ibland misstolkas och 

feldiagnostiseras som en tumör eller liknande, via konventionell slätröntgen (Charbel et al. 

2010). Det kan utöver konventionell slätröntgen behövas både MRT, CT och scintigrafi för 

diagnostisering.  

 

Charbel et al. (2010) exemplifierar hur en stressfraktur på distala fibula inte framkom via 

primär konventionell slätröntgen i ett patientfall. Den beskrivna patienten återkom dock till 

sjukvården efter genomförd slätröntgen på grund av tilltagande smärta och oförmåga till 

belastning av fotleden. Detta bidrog till att MRT, CT och scintigrafi genomfördes för att 

fortsätta utredningen. I samband med undersökningen via MRT visualiserades det en defekt 

omgiven av svullnad. Efter ett halvår genomfördes ytterligare en konventionell 

kontrollröntgen där det tydligt kunde urskiljas kallus på distala fibula (Charbel et al. 2010).  

 

Detta exemplifierar att frakturer på fibula kan förbises vid konventionell röntgen. Framför allt 

då den sker nära i tiden efter det att en fraktur uppkommit. Patienten riskerar då att få en 

felaktig vård som i exemplet ovan. Det kan vidare resultera i en utdragen och onödig process 

för patienten. Vården i Sverige ska enligt lag ske med säkerhet och på ett bra sätt (Hälso- och 
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sjukvårdslagen, 1982:763 2a§). Därför är det av intresse att undersöka den konventionella 

bilddiagnostiken av fotleder.  

 

4. SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att jämföra vilka bildprojektioner som används på olika 

röntgenkliniker i Sverige i samband med konventionell bildtagning av fotled vid 

frakturfrågeställning. 

 

4.1 Frågeställning   

 Hur många och vilka projektioner förekommer vid konventionell bildtagning av fotled 

på respektive röntgenklinik? 

 Hur vanlig är projektionen ”uppåtvriden sidobild” eller ”sned sida” på de olika 

röntgenklinikerna?  

 Är det vanligt förekommande med kompletterande undersökning hos 

röntgenklinikerna och vad kompletteras de konventionella fotledsbilderna i så fall 

med? 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Uppsatsarbetet har en kvantitativ empirisk design där fakta om verkligheten insamlades via en 

enkät (Priebe et al. 2012). Utöver enkäten besvarades studiens syfte och frågeställningar via 

en strukturerad mätning. Mätningen utfördes i form av utdrag från ett antal röntgenklinikers 

metodböcker gällande konventionell fotledsbildtagning. Utgångspunkten för detta 

examensarbete var att jämföra ett antal röntgenklinikers konventionella bildtagning av fotled. 

Att genomföra en jämförelse av olika förhållanden utgör en av flera utgångspunkter för en 

kvantitativ studie. Examensarbetet är därtill en icke experimentell prospektiv tvärsnittstudie. 

Det eftersom den utförts för att undersöka hur det såg ut vid en given tidpunkt (Billhult et al. 

2012).  

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Samtliga sjukhus, där de randomiserat utvalda röntgenklinikerna var belägna, kontaktades via 

telefon med förfrågan om dess verksamhetschef eller avdelningschef. Direktnummer och e-

postadress till dessa personer efterfrågades vid kontakttillfället. Vid de tidpunkter som 
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samtalen inte besvarades av aktuell person på de olika röntgenklinikerna, efterfrågades en 

alternativ kontaktperson.  

 

Brevutskicken och e-postmeddelandena, samt enkäten, skickades ut till angiven 

kontaktperson, vanligen en avdelningschef eller skelettsektionsansvarig. Röntgenklinikerna 

hade vid det inledande telefonsamtalet möjligheten att välja om utskicket skulle genomföras 

via e-post eller per brev med ett medföljande frankerat och adresserat svarskuvert. Sista 

svarsdatum lades två veckor efter att utskicket genomförts.  

 

5.3 Urval och bortfall 

Utifrån ett register innehållande Sveriges röntgenkliniker, slumpades 15 av dessa 

röntgenkliniker ut från olika delar av landet till att ingå i examensarbetets studie. För att ingå i 

studien var det avgörande att röntgenklinikerna hade en metodbok.  

 

Vid angivet sista svarsdatum, hade sju röntgenkliniker skickat in aktuell del ur sin metodbok, 

samt besvarat medföljande enkät. De klinker som ännu inte återkommit, kontaktades på nytt 

via telefon. Dessa röntgenkliniker ombads återkomma inom fem arbetsdagar. När dessa fem 

arbetsdagar passerat, hade de återstående åtta röntgenklinikerna skickat in besvarad enkät och 

aktuell metodboksdel. Samtliga 15 röntgenkliniker fullföljde det som efterfrågades, därmed 

inget bortfall i studien. 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden  

Det inledande telefonsamtalet till de olika röntgenklinikerna syftade till att delge meningen 

med examensarbetet och presentera författaren. Detta för att skapa en personlig anknytning 

till respektive röntgenklinik och följa det som Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

påpekar. Dessa principer handlar bland annat om att ge information kring undersökingen 

(informationskravet), samt skapa en möjlighet att välja om deltagande i studien ska ske eller 

inte (samtyckeskravet) (Vetenskapsrådet, 2002). Då samtliga klinker via telefonsamtalet givit 

sitt samtycke till att medverka, skickades ett e-postmeddelande eller brev ut. 

 

5.5 Datainsamlingsmetod 

Utskicket som de 15 röntgenklinikerna erhöll, bestod av en kort enkät med sex frågor (se 

Bilaga 2). Det innehöll även ett brev där examensarbetet presenterades, samt en beskrivning 

av vilket avsnitt i metodboken som önskades (se Bilaga 1). Både delarna om fot och fotled 
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efterfrågades ur respektive röntgenkliniks metodbok. Det för att säkerställa insamling av all 

nödvändig data för examensarbetet vid ett enskilt tillfälle.  

 

Den medföljande enkäten utformades av examensarbetets författare i samråd med 

handledaren. Enkäten hade till syfte att komplettera och förtydliga metodboksutdragen från 

respektive röntgenklinik. Enkäten innehöll tvåvalsalternativ i form av ”ja” och ”nej” samt 

följdfrågor med möjlighet till korta fria svar. 

 

5.6 Bearbetning och analys  

Insamlad data bearbetades med stöd i utvald metodlitteratur (Billhult et al. 2012, Ejlertsson, 

2005, Priebe et al. 2012). Samtliga röntgenklinikers besvarade enkät och utdrag ur metodbok, 

tilldelades ett löpnummer för att bevara anonymiteten, som Ejlertsson (2005) belyser vikten 

av. Insamlad data från examensarbetets undersökning bearbetades och sammanställdes i 

tabeller och löpande text. Det för att kunna besvara examensarbetets frågeställningar (Patel et 

al. 2011).  

 

6. RESULTAT 

Resultatet i detta examensarbete bygger på insamlad data i form av utdrag från 15 

röntgenklinikers metodböcker för konventionell bildtagning av fotled, vid 

frakturfrågeställning. Även information via en kompletterande enkät ligger till grund för 

nedanstående resultatavsnitt. Resultatet presteras i form av löpande text och tabeller. 

 

6.1 Konventionell bildtagning av fotled vid frakturfrågerställning  

Av de 15 röntgenkliniker som ingick i undersökningen, använde 13 stycken projektionen 

”uppåtvriden sidobild”, även kallad ”sned sida“, eller motsvarande projektion med 

utåtrotation på 55 grader. Det utöver projektionerna frontal, vridning och sida. Som framgår i 

Tabell 1, motsvarades projektionen uppåtvriden/sned sidobild på vissa röntgenkliniker av 

projektionen ”utåtrotation” eller ”vipp”. Projektionen sned frontal förekom på en 

röntgenklinik istället för uppåtvriden/sned sidobild. (se Tabell 1). 

 

Hos majoriteten av röntgenklinikerna ingick det fyra projektioner vid den konventionella 

fotledsbildtagningen. Två av röntgenklinikerna hade tre projektioner att utgå från i sina 

metodböcker. Samtliga röntgenkliniker som utförde tre projektioner, använde sig av 
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projektionen uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande projektion med utåtrotation. Bland 

de 13 röntgenkliniker som använde fyra projektioner vid konventionell fotledsbildtagning, 

utförde 11 röntgenkliniker uppåtvriden/sned sidobildsprojektion eller motsvarande 

utåtrotationsprojektion (se Tabell 1).  

 

Tabell 1: Antalet projektioner samt vilka projektioner som användes i samband med konventionell 

bildtagning av fotled, vid frakturfrågeställning. Med kryssmarkering samt bokstav A-D anges aktuella 

projektioner som genomfördes på respektive röntgenklinik.  

Röntgenkliniker Frontal 

(0-10 grader 

inåtrotation) 

Vridning 

(15-30 grader 

inåtrotation) 

Sida 

 

 

 

 

 

 

A=Uppåtvriden/sned 

sidobild, 

B=Utåtrotation (55 

grader), 

C=Vipp, 

D=Sned frontal 

Totalt antal 

projektioner 

vid fotled 

fraktur 

Röntgenklinik 1 x  x A 3 

Röntgenklinik 2 x x x B 4 

Röntgenklinik 3 x x x B 4 

Röntgenklinik 4 x x x A 4 

Röntgenklinik 5 x x x A 4 

Röntgenklinik 6 x x x A 4 

Röntgenklinik 7 x x x A 4 

Röntgenklinik 8 x x x B 4 

Röntgenklinik 9 x x x B 4 

Röntgenklinik 10 x x x C 4 

Röntgenklinik 11 x x x D 4 

Röntgenklinik 12 x x  B 3 

Röntgenklinik 13 x x x A 4 

Röntgenklinik 14 x x x A 4 

Röntgenklinik 15 x x x A 4 

 

Projektionen uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande utåtrotationsprojektion, visade sig 

förekomma främst vid frågeställning om fraktur eller skelettskada. Enligt röntgenklinikernas 

svar på enkäten, genomfördes projektionen uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande 

utåtrotationsprojektion främst för att friprojicera distala delen av fibula. Den användes även 

för att underlätta urskiljning av skador på laterala malleolen, det vill säga distalt på fibula. 

Därtill för att förbättra upptäckten av eventuella fibulafrakturer.  I två fall (röntgenklinik 7 och 
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9) angavs det i enkäten att uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande projektion med 

utåtrotation, utfördes för att visualisera processus posterior tibiae.  

 

6.2 Komplettering med annan modalitet vid fotledsfraktur 

Som Tabell 2 visar har fem av 15 röntgenkliniker angett att de kompletterar de konventionella 

fortledsundersökningarna De modaliteter som användes vid en eventuellt kompletterande 

undersökning, var främst datortomografi (DT), men även magnetresonanstomografi (MRT). 

Bland de 13 röntgenkliniker där projektionen uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande 

utåtrotation utfördes, var det 23 % som angav att de genomförde en kompletterande 

undersökning, exempelvis vid komplicerade frakturer. Här användes då modaliteten DT vid 

eventuell kompletterande undersökning (se Tabell 2).  

 

Tabell 2: Röntgenkliniker som utför projektionen uppåtvriden/sned sidobild är markerade med ett 

kryss i tabellen. De röntgenkliniker som kompletterar med annan modalitet utöver konventionell 

bildtagning, presenteras i nedanstående tabell.  

Röntgenkliniker De röntgenkliniker som 

använder sig av 

projektionen 

uppåtvriden/sned 

sidobild  

Röntgenkliniker där 

konventionell röntgen 

menas vara tillräcklig 

vid fotledsfraktur 

Modalitet som konventionell 

fotledsröntgen eventuellt 

kompletteras med 

Röntgenklinik 1 x x  

Röntgenklinik 2 x x  

Röntgenklinik 3 x x DT vid komplicerade frakturer 

Röntgenklinik 4 x x  

Röntgenklinik 5 x x  

Röntgenklinik 6 x x  

Röntgenklinik 7 x x DT vid komplicerade frakturer 

Röntgenklinik 8  nej, ibland inte DT eller MRT 

Röntgenklinik 9 x x  

Röntgenklinik 10 x x  

Röntgenklinik 11  x DT 

Röntgenklinik 12 x x  

Röntgenklinik 13 x x  

Röntgenklinik 14 x x DT 

Röntgenklinik 15 x x  
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Hos samtliga röntgenkliniker som inte genomförde projektionen uppåtvriden/sned sidobild, 

angavs det att kompletterande undersökning utfördes med främst DT. I ett fall angavs MRT 

utöver DT som kompletterande modalitet. Bland alla röntgenkliniker som använde sig av tre 

projektioner, varav uppåtvriden/sned sidobild var en av dem, ansåg samtliga att konventionell 

bildtagning av fotled vid frakturfrågeställning var tillräcklig för diagnos. Bland de 13 

röntgenkliniker där fyra projektioner användes, angavs det att komplettering med annan 

modalitet utfördes i 39 % av fallen (se Tabell 2). 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion  

Detta examensarbete genomfördes bland annat med en enkätstudie. Även datainsamling i 

form av utdrag ur 15 röntgenklinikers metodböcker, gällande konventionell fotledsbildtagning 

vid frakturfrågeställning, ligger till grund för resultatet. Enkätstudier rekommenderas i regel 

att utgå från färdigställda och väl beprövade enkäter. Det för att undvika att författarens egna 

åsikter ska kunna influera enkätens innehåll och därmed eventuellt både styra och påverka det 

kommande resultatet (Billhult et al. 2012).  

 

I denna studie skapades enkäten av författaren till examensarbetet. Anledningen till detta var 

att ingen färdigställd enkät fanns tillgänglig inom aktuellt område. Därtill eftersträvades 

enkäten i första hand att utgöra en komplettering till röntgenklinikernas metodboksutdrag. 

Utdragen ur metodböckerna utgjorde huvudkällan till resultatet.  

 

Enkäten hade kunnat vara mer tillförlitlig om en pilotstudie först genomförts. Trots att 

enkäten utformades av examensarbetets författare, och inte genomgick något pilottest före 

utskicket ägde rum, ansågs enkäten rimlig för studien. Det med tanke på att innehållet i 

frågorna var aktuellt för att ge svar på examensarbetets frågeställningar, samt att dess innehåll 

var kortfattat skrivet (se Bilaga 2). Före utskicket av enkäten granskades den även av 

handledaren. Enkäten innehöll endast sex frågor, vilket kan ha bidragit till att samtliga 

röntgenkliniker tog sig tid att besvara och returnera enkäten.  

 

Urvalet i genomförd undersökning beståendes av 15 röntgenkliniker, ansågs tillräckligt för en 

studie som denna. En svarsfrekvens på 100 % gav en god trovärdighet. Samtidigt kan 

stickprovet anses vara litet för att sägas vara representativt för hela landets röntgenkliniker. 
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Dock var de 15 röntgenklinikerna belägna i olika delar av Sverige, vilket kan ge en viss 

överblick av sjukhus från hela landet. Som Ejlertsson (2008)  delger, är det ett stickprov av 

den totala populationen som ska ingå i en enkätundersökning. För att sedan kunna uttala sig 

om en population utifrån ett stickprov, bör stickprovet vara representativt. Detta kräver ett 

slumpmässigt utvalt stickprov. Så var fallet i detta examensarbete. Röntgenklinikerna 

slumpades ut från landets olika delar, vilket bidrar till en viss representativitet för landets 

olika röntgenkliniker. Samtidigt hade stickprovet kunnat utgöras av ett större antal 

röntgenkliniker för att öka representativiteten ytterligare och därmed reliabiliteten för 

examensarbetets resultat.  

 

Designen på genomförd undersökning var i form av en tvärsnittstudie där något kan granskas 

och dokumenteras vid en given tidpunkt. Dock kan rutinerna och därmed röntgenklinikernas 

olika metodböcker, uppdateras och förändras. Därmed kan en upprepad liknande studie leda 

till ett delvis annorlunda resultat. 

 

7.2 Resultatdiskussion  

De flesta röntgenkliniker som ingick i studien (13 av 15), använde sig av fyra projektioner vid 

konventionell bildtagning av fotled vid frakturfrågeställning. Dessa projektioner var i samtliga 

13 fall; frontal, vridning och sida. Den fjärde projektionen utgjordes i alla fall utom två av 

projektionen uppåtvriden/ sned sidobild eller motsvarande projektion med utåtrotation på 55 

grader. En av de övriga två röntgenklinikerna använde sig av en fjärde projektion som 

benämndes ”vipp”, och den andra röntgenkliniken använde projektionen ”sned frontal”.  

 

Att använda fyra projektioner vid konventionell fotledsbildtagning går i linje med det 

Bontrager et al. (2010) förespråkar. Där talas det om följande fyra fotledsprojektioner; frontal, 

sida, medial rotation 20 grader (inåtvriden fotledsbild) och medial rotation 45 grader 

(uppåtvriden/sned sidobild). De två röntgenkliniker (röntgenklinik 1 och 12, se Tabell 1) som 

genomförde tre projektioner använde sig i båda fallen av uppåtvriden/sned sidobild. Det 

ansågs som tillräckligt i samband med diagnostik av fotledsfraktur. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att uppåtvriden/sned sida fyllde en god funktion utöver övriga två projektioner. 

Hos två av röntgenklinikerna (röntgenklinik 7 och 9) användes projektionen uppåtvriden/sned 

sidobild för att visualisera processus posterior tibiae. Detta för att minimera risken att förbise 

eventuella frakturer. I övriga fall var svaren från röntgenklinikerna entydiga i att projektionen 

uppåtvriden/sned sidobild syftade till att få en bättre kartläggning och friprojicering av fibula.  
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Röntgenklinikerna i examensarbetet angav att det i flertalet fall ansågs tillräckligt att endast 

genomföra konventionell bildtagning av fotleden i samband med utredning av fotledsfraktur. 

Projektionen uppåtvriden/sned sidobild var i dessa fall en av projektionerna som 

genomfördes. Dock angavs det i några fall att DT kunde komma att utföras som komplement 

vid komplicerade frakturer, och i ett fall uppgavs även MRT. Lohman et al. (2001) nämner att 

det finns vissa begränsningar med konventionell bildtagning av fotled, speciellt när det gäller 

fraktur på fibula. Detta i och med att frakturerna inte alltid blir så uppenbara vid den 

konventionella bildtagningen. Trots detta menar Lohman et al. (2001) att incidensen av falskt 

negativa fotledsfrakturer inte är så vanligt förekommande vid konventionell röntgen.  

 

Av de 13 röntgenkliniker som utförde fyra projektioner använde två av dessa inte 

projektionen uppåtvriden/sned sidobild (röntgenklinik 10 och 11, se Tabell 1). Den ena av 

dessa två röntgenkliniker angav därtill att konventionell röntgen inte ansågs vara tillräcklig i 

samband med frågeställning om fotledsfraktur. Denna röntgenklinik delgav att de i regel 

kompletterade med antingen DT eller MRT.  I en studie av Magid et al. (1990) klargjordes det 

att den förskjutning som kan uppkomma i den distala delen av fibula i samband med en 

fotledsfraktur, innebär en bakre förskjutning, rotation och axiell förkortning av fibula. 

Konventionella röntgenbilder menades på grund av detta inte kunna skildra en eventuell 

fraktur fullt ut. För att då få ett mer preciserande beslutsunderlag inför eventuell kirurgi, 

förväntades DT vara en mer lämpad metod för att återge en eventuell fraktur, samt eventuell 

omgivande patologi. Författarna Magid et al. (1990) menade att DT är överlägsen med sina 

olika bildplan för att fullt ut kunna återge frakturmönstret.   

 

Resultatet i examensarbetet visade vidare att övervägande antalet röntgenkliniker som 

använde sig av projektionen uppåtvriden/sned sidobild, ansåg den konventionella 

bildtagningen som tillräcklig för att upptäcka eventuell fraktur på fibula. Ett antagande kan 

utifrån detta vara att komplettering med annan undersökningsmodalitet, hade kunnat minska 

även hos de två återstående röntgenklinikerna (röntgenklinik 10 och 11, se Tabell 1). Detta 

främst om dessa två röntgenkliniker också hade använt sig av projektionen uppåtvriden/sned 

sidobild. Samtidigt beskriver Clark et al. (1994) att möjligheten till att i ett tidigt skede kunna 

upptäcka de frakturer som inte visualiserats via konventionell röntgen, kräver andra 

undersökningsmodaliteter. De modaliteter som där nämns är DT, MRT och skelettscintigrafi 

(Clark et al. 1994).  
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Att Clark et al. (1994) förespråkar framförallt DT och MRT är på grund av dessa båda 

modaliteters sensitivitet, specificitet och möjlighet till att återge anatomisk information. 

Samtidigt nämns det i samma studie en begränsning med både DT och MRT, nämligen den 

medföljande och relativt höga kostnaden för undersökning med dessa båda modaliteter. Dock 

menar examensarbetets författare att det är viktigt att varje patient får en korrekt diagnos. I 

samband med komplicerade frakturer kan det underlätta om inte endast konventionell röntgen 

genomförs. Komplettering med DT och MRT kan då vara till god hjälp. Detta med koppling 

till resultatet i examensarbetet, som visar att fem av samtliga 15 röntgenkliniker angett att de 

kompletterar de konventionella fortledsundersökningarna med exempelvis DT.   

 

Det som däremot inte belystes genom resultatet i detta examensarbetes genomförda studie, var 

ultraljudsundersökning av fotled. Det som framkom som kompletterande undersökning till de 

konventionella röntgenundersökningarna var DT och i ett fall MRT. Kardouni (2012) tar upp 

ett exempel där en man trampat snett vid sin militärtjänstgöring. Det nämns i den studien att 

Ottawareglernas kriterier uppnåddes vid klinisk undersökning av patienten. Bland annat 

uppfylldes dessa kriterier via patientens oförmåga till belastning av fotleden, vilket bidrog till 

att en konventionell fotledsröntgen efterfrågades. Dock utfördes till en början endast en 

ultraljudsundersökning av fotleden, vilken demonstrerade en kortikal oregelbundenhet på 

distala fibula. Vid senare genomförd konventionell fotledsröntgen bekräftades en fraktur på 

distala fibula (Kardouni, 2012). Ultraljud tycks således till viss del kunna användas för att 

påvisa fraktur på exempelvis fibula, vilket kan vara en fördel för att till exempel bespara 

stråldos till en ung patient. I examensarbetets undersökning, nämnde ingen av 

röntgenklinikerna ultraljud som kompletterande modalitet. Där angavs främst DT, samt till 

viss del MRT, som kompletterande modalitet vid utredning av fraktur på fibula.  

 

Utifrån examensarbetets resultat verkade det inte existera någon nationell standardisering 

gällande bildtagning vid konventionell röntgen av fotled. Wang et al. (2013) hävdar att 

fotledsskador, där bland annat fotledsfrakturer inkluderas, nästan alltid remitteras för en 

konventionell fotledsröntgen. Dock har endast 15 % av dessa röntgenundersökningar påvisat 

en befintlig fraktur. Det delges vidare i samma studie att 85 % av alla konventionella 

röntgenundersökningar har konstaterats som icke nödvändiga. De röntgenundersökningar som 

inte klassas som nödvändiga, bidrar till en ökad stråldosexponering samt fler vårdkostnader 

(Wang et al. 2013). Det kan i och med detta vara tänktbart att olika röntgenklinikers 

undersökningar, kan leda till både varierande stråldos och skiftande vårdkostand.  Enligt 
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resultatet genomförde inte alla röntgenkliniker samma antal röntgenbilder vid en 

konventionell fotledsundersökning. Detta skulle eventuellt kunna bidra till en viss variation i 

stråldos och vårdkostand även bland Sveriges röntgenkliniker, resonerar examensarbetets 

författare. 

 

Trots avsaknad av nationella riktlinjer för konventionell fotledsbildtagning, finns 

Ottawareglerna eller Ottawametoden för fot och fotled. Dessa utgör kliniska riktlinjer med 

syftet att minimera antalet onödiga radiologiska röntgenundersökningar, främst av fotleder 

som är aktuellt för detta examensarbete, (Hedström 2004). Ottawametoden har granskats i en 

meta-analys som presenterats i en översiktsartikel av Bachmann et al. (2003). I 

översiktsartikeln beskrevs det att vid genomförd klinisk undersökning, enligt Ottawametodens 

riktlinjer, påvisades det att endast 2 % av patienterna hade en fraktur som inte identifierats vid 

den kliniska undersökningen. Det delges vidare av Hedström (2004) att översiktsartikeln 

pekade på en hög sensitivitet hos Ottawametoden.  

 

Denna Ottawametod medför att risken att förbise en behandlingskrävande fraktur, visade sig 

vara minimal i de fall där dessa riktlinjer talade mot en fraktur. Antalet patienter som istället 

genomgått en röntgenundersökning utan att ha någon fraktur, varierade mellan olika 

undersökningar. Förklaringen till detta kan bland annat utgöras av skiftande erfarenhet hos 

dem som undersökte patienterna. En ytterligare förklaring kan vara olikheter i hur patienterna 

uttryckte sin smärta i samband med den kliniska undersökningen (Hedström, 2004). Det 

framkom i examensarbetets studie inte om Ottawareglerna låg till grund för den kliniska 

diagnostiseringen, och därmed avgörandet om vidare utredning med konventionell 

fotledsröntgen. Den kliniska undersökningen utifrån Ottawametoden, kopplat till en eventuellt 

efterföljande radiologisk undersökning, skulle kunna vara en ytterligare aspekt att undersöka i 

framtida forskning. 

 

Enligt Güngör (2013) beskriver Ottawareglerna för fot och fotled specifikt när en 

röntgenundersökning anses nödvändig i samband med fotledsskada, och utgör en vägledning i 

den kliniska diagnostiken. Motsvarande regler eller utformade rekommendationer för 

konventionell bildtagning vid fotledfraktur, hade varit en fördel, menar examensarbetets 

författare. Dock skulle eventuellt införande av nationella riktlinjer inte utesluta betydelsen av 

både DT och MRT som kompletterande modaliteter vid utredning av komplicerade 

fotledsfrakturer. Som Delasotta et al. (2013) påpekar, bör en noggrann undersökning i 
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samband med fotledsfraktur genomföras. Det för att minimera risken för medföljande 

uppkomst av kärlskada eller kompartmentsyndrom, samt undvika behov av senare eventuell 

steloperation av fotleden.  

 

I examensarbetes resultat, framkom det ett varierande tillvägagångssätt vid den 

konventionella fotledsbildtagningen. Det anses av examensarbetets författare som en brist att 

det råder en avsaknad av nationella riktlinjer för den konventionella fotledsbildtagningen i 

Sverige. Genom nationella riktlinjer skulle en standardiserad konventionell fotledsbildtagning 

kunna möjliggöras. All vård, även röntgen, ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:736 

§2) genomföras på lika villkor för hela landets befolkning. För att möjliggöra detta behövs det 

en standardisering av den konventionella fotledbildtagningen, menar examensarbetets 

författare.   

 

Att det i dagsläget saknas en standardiserad konventionell bildtagning av fotled, kan i viss 

mån leda till en varierande diagnostik. Det förekommer ett flertal exemplifierande fall i 

studier av Charbel et al. (2010) och Taweel et al. (2013) där fotledsfrakturer missats vid 

konventionell röntgen, exempelvis på fibula. Därtill att radiologisk feldiagnostisering skett av 

fotledsfraktur som misstolkats och angetts till exempel som en vanlig stukning, vilket har 

resulterat i en felaktig behandling. Det har även förekommit att fotledens funktion inte 

återställts fullt ut efter en längre tids felbehandling, baserat på en felaktigt ställd diagnos 

(Taweel et al. (2013).  Detta kan kopplas till de röntgenkliniker som ingick i examensarbetets 

undersökning, där inte alla tog samma mängd bilder eller helt identiska projektioner. Det kan i 

och med denna variation möjligen förekomma en viss skillnad i diagnostiken.    

 

Flertalet av röntgenklinikerna i examensarbetet utförde fyra projektioner, samt att 87 % av 

röntgenklinikerna genomförde projektionen uppåtvriden/sned sidobild. Övriga tog tre 

projektioner. Författaren till detta examensarbete menar att det krävs ytterligare studier i 

större skala för att möjliggöra en kartläggning av vilka och antalet projektioner som används 

på samtliga av landets röntgenkliniker. Detta för att kunna komma fram till vad som kan 

tänkas vara lämpligt att använda som standardiserad radiologisk fotledsundersökning, och 

utifrån det sedan utforma nationella riktlinjer. Det för att eventuellt kunna upprätta en god och 

standardiserad fotledsdiagnostik för hela landet. En nationell standardiserad 

fotledsbildtagning, skulle tänkbart kunna leda till en mer jämförbar diagnostisering hos 

samtliga röntgenkliniker i Sverige, menar examensarbetets författare.  
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Komplettering med DT eller MRT kan vara nödvändig vid komplicerade fotledsfrakturer och 

kan även ha en betydande roll vid diagnostiseringen, vilket framkom i detta examensarbete. 

Vidare exempel på detta delges bland annat i en studie av Delasotta et al. (2013) där en DT 

genomfördes för att bättre kunna definiera fotledens anatomi och notera en eventuell fraktur. 

Det visualiserades där i ett beskrivet patientfall, en fraktur på fibula, samt att fibula var 

dislocerad och satt fast posterolateralt mot tibia. Det nämns vidare i samma studie att fotleden 

är ett komplext samarbete mellan både skelett- och mjukdelar. Det krävs således en noggrann 

anatomisk anpassning för att återfå fotledens normala funktion (Delasotta et al. 2013). Det 

kan därmed konstateras att en god och korrekt diagnostik av fotleden är av stor betydelse.   

 

Det är inte endast betydelsefullt med en standardiserad konventionell fotledsundersökning för 

en bra diagnostik som är jämförbar med landets övriga röntgenkliniker. Även ur ett etiskt 

perspektiv kan det ha betydelse, menar examensarbetets författare. En patient bör kunna 

genomgå konventionell bildtagning av fotleden och få besked om en eventuell fraktur, oavsett 

vilket sjukhus som utfört undersökningen. Det i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763 §2). Dock kan det vara så att diagnostiken inte bara påverkas av bildtagningen, tror 

examensarbetets författare. De bildgranskande radiologernas erfarenhet och vana att studera 

bilder, kan eventuellt också ha en viss inverkan för diagnostiken på respektive röntgenklinik. 

 

Hur framtiden kan komma att se ut gällande den konventionella bildtagningen av fotled, kan 

det vara svårt att uttala sig om. Enligt Koulouris et al. (2005) har utvecklingen under de 

senaste två decennierna alltmer övergått till mer avancerade radiologiska undersökningar 

genom främst DT och även MRT. Framför allt i de fall som det med konventionell röntgen 

kan förbises eller missas strukturer och detaljer (Koulouris et al. 2005). Bekerom (2011) 

nämner att bland annat konventionell standardröntgen kan vara begränsad för att exempelvis 

finna instabilitet i samband med en akut fotledsfraktur. Samtidigt kan konventionell 

fotledsbildtagning vara av betydelse för planering av vidare behandling, anser Bekerom 

(2011).  

 

Författaren till detta examensarbete förmodar att den konventionella bildtagningen av fotled 

kommer att fortsätta vara den primära röntgenundersökningsmetoden, vid frågeställning om 

fotledsfraktur. Den utgör enligt Lohman et al. (2001) än så länge den diagnostiska hörnstenen 

vid fotledsskador. I de fall där komplettering anses nödvändig kan DT eller MRT genomföras. 

I och med att dessa två modaliteter klassas som mer kostsamma än konventionell 
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fotledsröntgen, tror författaren att DT och MRT troligen inte kommer att bli de primära 

undersökningsalternativen inom de närmaste åren. Samtidigt går utvecklingen ständigt framåt 

och vad som helst kan inträffa.  

 

8. SLUTSATS  

Vid konventionell bildtagning av fotled med frakturfrågeställning, utfördes fyra projektioner 

hos 13 av de 15 studerade röntgenklinikerna. Majoriteten av samtliga röntgenkliniker utförde 

projektionen uppåtvriden/sned sidobild eller motsvarande projektion med utåtrotation på 55 

grader. En del av röntgenklinikerna kompletterade vid komplicerade frakturer med DT och i 

ett fall även med MRT. Röntgenklinikerna utförde till viss del den konventionella 

fotledsbildtagningen på ett varierande sätt, innefattande tre eller fyra projektioner. Även 

röntgenklinikernas projektioner var något olika.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Brevutskick  

 

Till avdelningschefen eller annan ansvarig på röntgenkliniken 

Hej, 

Mitt namn är Rebecka Skyttedal. Jag läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet 

vid Örebro Universitet. Det är snart dags att påbörja mitt examensarbete om konventionell 

röntgen av fot och fotled. Syftet är att göra en jämförande studie och sammanställa vilka 

bildprojektioner som ingår vid konventionell röntgen av fot och fotled vid ett flertal av 

Sveriges olika röntgenkliniker.  

 

Möjligheten att få ta del av er metodbok för konventionell röntgen av fot och fotled, samt 

vilka projektioner som ingår vid samtliga frågeställningar skulle vara mycket uppskattat. Vore 

tacksam om ni har möjlighet att översända en kopia på denna del ur metodboken samt besvara 

frågorna i medföljande frågeformulär. Vänligen översänd metodboken samt ifyllt 

frågeformulär till mig via medföljande frankerat kuvert eller till min e-postadress senast 

fredagen den 28 februari 2014. Detta för att jag ska kunna sammanställa resultatet och 

slutföra mitt examensarbete.  

 

Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta mig eller min handledare. Tack på förhand. 

 

Med Vänliga Hälsningar // Rebecka Skyttedal 

Kontaktuppgifter: 

Student: Rebecka Skyttedal 

Telefon: 073-710 48 88 

E-post: uppsatsen85@live.se 

Adress: Björkrisvägen 2A, 702 34 Örebro 

 

Handledare: Maria Fernström 

E-post handledare: maria.fernstrom@oru.se 

Telefon handledare: 019-30 12 26 

mailto:uppsatsen85@live.se
mailto:maria.fernstrom@oru.se
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Bilaga 2 – Medföljande enkät  

 

Tack på förhand för er hjälp med mitt examensarbete. Det genom att ni översänder aktuell del 

av metodboken gällande fot och fotled och fyller i nedanstående formulär. Än en gång, tack! 

 

Vem kan jag kontakta på er röntgenklinik vid eventuella frågor? 

Namn: _____________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________________________ 

E-post: _____________________________________________________________________ 

Sjukhus/ort: _________________________________________________________________ 

 

Frågor till en av era röntgenläkare: 

1. Använder ni er av projektionen uppåtvriden/sned sidobid utöver frontal, sida och vridning 

vid konventionell röntgen av fotleden? (ringa in passande alternativ) 

Ja              Nej 

 

2. Vid ”Ja” på fråga 1: Vid vilken/vilka frågeställningar används projektionen? 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Vid ”Ja” på fråga 1: Varför används projektionen? 

________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vid ”Nej” på fråga 1: Varför används inte projektionen? 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Är konventionell röntgen tillräcklig för att upptäcka eventuella frakturer på fibula?  

Ja              Nej 

 

6. Vid ”Nej” på fråga 5: Vad kompletterar ni de konventionella fotledsbilderna med? 

________________________________________________________________________ 


