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Sammanfattning 
	
För att kunna förbättra kvaliteten och utveckla vården är det viktigt att 
röntgensjuksköterskan har kunskap om hur data kan samlas in och analyseras, samt 
att resultatet redovisas. Studiens syfte är att beskriva förekomst och resultat av MRT-
undersökning på patienter med negativt konventionellt röntgenfynd vid fraktur på os 
scaphoideum. Metoden som använts har kvantitativ ansats och är gjord retrospektivt 
genom att samla in data från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Via MRT-sektionen 
har remisser och remissvar från sjukhusets ortopedakutmottagning gällande 
frågeställning om scaphoideumfraktur granskats och analyserats. Resultatet visade 
att 35 av 131 patienter med positiva fynd på os scaphoideum har identifierats, varav 
12 patienter hade ockult scaphoideumfraktur. 69 av de 131 patienterna hade andra 
fynd som upptäcktes med MRT-undersökningen. Förekomst och resultat av 
undersökningen har sammanställts och besvarar syftet. Hade inte denna MRT-
undersökning prioriterats skulle patienterna vara sjukskrivna en längre period och 
möjligen få framtida komplikationer. Nationella riktlinjer borde tas fram för att 
underlätta förfarandet av kliniskt misstänkt scaphoideumfraktur i framtiden.	
 

Nyckelord: Radiografi, röntgensjuksköterska, MRT, ockulta frakturer, medicinsk 
diagnostik. 
	
	
	



	
	

Summary 

The role of Magnetic resonance imaging in diagnostics of scaphoid bone 
fracture. 

In order to improve quality and development of healthcare, it is important that a 
radiographer has knowledge of how data can be collected and analyzed, and to report 
the results. The aim of the study is to describe prevalence and results of Magnetic 
resonance imaging (MRI) in patients with suspected fracture of the scaphoid bone 
after negative conventional X-ray findings. The method used has a quantitative 
approach and is made retrospectively by collecting data from the County Hospital 
Ryhov in Jönköping, Sweden. Referrals and responses from the orthopedic 
emergency department regarding scaphoid fractures have been analyzed. The results 
showed that 35 of 131 patients with positive findings have been identified, of which 12 
had an occult scaphoid fracture. 69 of 131 patients had other findings that were 
detected during MRI examination. The purpose of the study was answered; 
occurrence and results of the survey have been compiled. If MRI examinations are 
not prioritized, patients will be absent from their daily activities for a longer time, and 
possibly have future complications. In the future, national guidelines should be 
developed to facilitate the process of clinically suspected fractures of the scaphoid 
bone. 

 
Keywords: Radiography, radiographer, MRI, occult fractures, diagnostics. 
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Inledning 

Fall på utsträckt hand är en typ av trauma och en vanlig orsak till skador på os 
scaphoideum. Fördröjd behandling medför ökad risk för allvarliga komplikationer 
såsom avaskulär nekros, med efterföljande funktionsnedsättning (1).  Det är därför 
viktigt att bäst lämpad undersökningsmetod används vid denna frågeställning. 
Magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar anses ofta tidskrävande, men 
flera studier anser ändå att det är en kostnadseffektiv metod vid ockulta frakturer (2, 
3). 
	

Bakgrund 

Radiografi 

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi och detta kunskapsområde är 
tvärvetenskapligt och kombinerar kunskap från strålfysik, medicin, omvårdnad samt 
bild- och funktionsmedicin. Samtliga områden och relationen dem emellan 
involveras i radiografi. Interaktionen mellan huvudområdets teoretiska och 
verksamhetsförlagda delar är centralt för kunskapsutveckling inom radiografin, som 
bygger på vetenskapliga och beprövade erfarenheter. För att kunna utföra en 
undersökning måste röntgensjuksköterskan ha alla de färdigheter som krävs inom 
professionen, särskilt då mötet mellan röntgensjuksköterska och patient oftast är 
kort. Röntgensjuksköterskan möter människor i alla åldrar och med olika typer av 
vårdbehov, där patientsäkerheten är grundläggande. Planering, genomförande och 
utvärdering av undersökningar och/eller behandlingar avseende bildkvalitet, stråldos 
och strålningssäkerhet är centrala begrepp. Huvudområdet ger kunskap som bidrar 
till förståelse för interaktionen mellan människan, vårdmiljön och tekniken (4).  
	

Röntgensjuksköterskans yrkesroll 

Röntgensjuksköterskans etiska riktlinjer sammanfattas i fyra huvudområden, där 
handlandet och förhållningsättet ligger gentemot vårdtagaren, professionen, 
yrkesutövaren i vården och samhället (5). Röntgensjuksköterskans förmåga och 
kompetens har en avgörande betydelse för patienten, där omvårdnad är en integrerad 
del i arbetet. Professionens utveckling har påverkats av den ökande efterfrågan på en 
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hög kompetensnivå inom medicinsk diagnostik. Detta har medfört ökad kunskap och 
ökat ansvar gentemot patienten samt för den tekniska utrustningen. En legitimerad 
röntgensjuksköterska har en unik position i Skandinavien med ansvaret för 
utförandet av undersökningen, för patienter och den tekniska utrustningen (6).  

Enligt röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning kan samhällets krav på bästa 
resursanvändning tillgodoses av samspelet mellan personer med olika 
kunskapsområden för en god och säker vård. Ny kunskap skall även tillämpas för en 
god vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  Röntgensjuksköterskan ska medverka i utvecklingen av ny 
undersökningsmetodik och fortlöpande engagera sig i personlig och professionell 
kompetensutveckling. Detta är ett samarbete mellan olika professioner som 
röntgensjuksköterska, radiolog och exempelvis ortoped (4).   

 

Anatomi och fysiologi 

Carpus består av åtta carpalben (ossa carpi/ossa carpalia), fördelade fyra och fyra, 
på en distal och en proximal rad som möts i de genomgående lederna articulatio 
mediocarpales. Distalt angränsar de till de fem metacarpalbenen via art. 
carpometacarpales, och proximalt till radius via art. radiocarpea. Carpalbenen 
möter inte direkt ulna, utan är separerad från det av discus articularis radioulnaris 
(7, 8).  

Os scaphoideum, på svenska kallat “båtbenet”, är det laterala proximala benet på 
carpus radialsida (figur 1). Scaphoideums normalanatomi inkluderar den distala 
polen, den volara tuberkeln (tuberculum ossis scaphodei) lokaliserad vid den distala 
polen direkt proximalt om os trapezium, os scaphoideums midja, och den proximala 
polen (figur 2) (1). Benet har oregelbunden kontur, ett tredimensionellt läge i carpus, 
och överlappas av de andra carpalbenen (9). Proximalt angränsar os scaphoideum till 
processus styloideus radii i fossa scaphoidei, på den ulnara sidan av os lunatum och 
os capitatum, och distalt till os trapezium och os trapezoideum (1).  
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Figur 1: Anatomi över ossa carpalia, dorsal vy, sinister. 1. os scaphoideum, 2. os lunatum, 3. os 

triquetrum, 4. os pisiforme, 5. os hamatum, 6. os capitatum, 7. os trapezoideum, 8. os trapezium. 

(Bildkälla: Ryhov, tillstånd inhämtat). 

 
En viss flexibilitet i carpus möjliggörs i art. intercarpales, då de små benen kan glida 
mot varandra, och från dorsal vy bildar benen tillsammans en konvex båge från sida 
till sida. Palmart ses ett konkavt valv, karpaltunneln, som formas av os pisiforme och 
os hamatum på den ulnara sidan, och av os scaphoideum samt os trapezium på 
radialsidan (7, 8).  
	

Patofysiologi  

Scaphoideumfraktur är den vanligaste frakturen i carpalbenen och första valet för 
undersökning är konventionell röntgen (10). Frakturen kan uppkomma vid fall på 
utsträckt hand eller vid ett kraftigt slag mot handflatan (11). Detta eftersom kraften 
överförs från os capitatum, genom os scaphoideum, till radius (12). Frakturer i os 
scaphoideum delas in i olika typer där så kallade tvärfrakturer kan vara belägna 
distalt 20 %, i midjan 70 % eller proximalt 10 % (figur 2) (13). Arteria radialis 
förgrenas och ger blodförsörjning till os scaphoideum från en distalt och dorsalt 
belägen ås, därifrån går kärlen intraosseöst till den proximala delen (11, 13).  

Det finns stor risk att kärlförsörjningen till det proximala fragmentet störs vid fraktur 
i midjan (13). Vid fraktur i den distala delen av tuberculum scaphoideum är 
kärlförsörjningen inte hotad eftersom blodkärlen som försörjer scaphoideum då inte 
är skadade och frakturen läker utan långvarig immobilisering. Frakturer i midjan och 
proximala delen läker långsamt eftersom revaskularisering måste ske vid 
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frakturläkningen (11). Fördröjd behandling ökar risken för komplikationer, så som 
avaskulär nekros, utebliven frakturläkning, instabilitet i carpus, osteonekros, 
osteoartrit och efterföljande funktionsnedsättning. Därför är noggrann och snabb 
diagnos nödvändig (1, 9).  

	

Figur 2. Bilden visar dorsalvy av os scaphoideum med olika typer av frakturer där kärlförsörjningen 
är indicerad. (Illustratör: Z. Vardanian).	
 

Vid en fraktur har det uppstått ett kontinuitetsavbrott i ben och/eller brosk. Efter ett 
trauma är det viktigt att få en god anamnes samt att göra en noggrann klinisk 
undersökning, så att förutsättningarna för en rätt ställd diagnos ska optimeras (13). 
Det har visat sig att ömhet i fossa tabatière (anatomiska snusgropen) och tuberculum 
scaphoideum, samt smärta vid longitudinellt tryck av tummen är tre sensitiva 
kliniska test för scaphoideumfraktur (14).  

 

Scaphoideumdiagnostik med konventionell röntgen  

Konventionell röntgen är i regel förstahandsmetod vid misstanke om skelettfraktur. 
Då frågeställning om detta föreligger skall röntgenundersökningen innefatta två 
projektioner i olika plan, helst vinkelräta mot varandra, för att kunna påvisa eventuell 
vinkelfelställning (13). Radiologisk diagnos och bedömning av scaphoideumfraktur 
kan dock vara svårt, eftersom scaphoideum har unik storlek, form och orientering (3, 
10). Frakturer på os scaphoideum är även ofta odislokerade, vilket initialt försvårar 
diagnostiseringen (13).  



	 5	 	
	

Negativa fynd på konventionell röntgen är ett vanligt problem vid kliniskt misstänkta 
frakturer på os scaphoideum (3). Konventionella röntgenbilder kan på grund av sina 
brister i kontrastupplösning inte visa alla skador, speciellt där scaphoideums cortex 
fortfarande är intakt (15).  Förekomsten av trabekulär benvävnad vars linjer 
överlappar frakturlinjen i röntgenstrålningens riktning kan även dölja skadan (10). 
Vid kliniskt misstänkt fraktur av os scaphoideum immobiliseras patientens handled 
med gips under en längre period och patienten får genomgå undersökningar med 
konventionell röntgen, tills diagnos kan ställas, eller symtomen avtar. 
Scaphoideumfrakturer kan förbli ockulta upp till sex veckor på konventionell röntgen 
(2). 

Under tiden frakturen läker så sker det mineralisering kring frakturändarna och 
callus bildas som stabiliserar frakturen. För att callus ska kunna bildas krävs det att 
frakturen immobiliseras. Mineraliseringen sker när det blöder från frakturändarna 
och hematomet koagulerar. Blodkoaglen ersätts då av mineraliseringen vilket är 
avgörande för läkningen. Detta leder till att frakturen syns lättare på konventionell 
röntgen efter några veckor. Även ligament kan skadas i carpus vid fall framåt, vilket 
på konventionella röntgenbilder kan tydas som en felställning eller ett ökat avstånd 
mellan carpalbenen och orsakar instabilitet (13).  

 

Scaphoideumdiagnostik med magnetresonanstomografi  

Magnetresonanskameran har använts inom medicinsk diagnostik sedan den 
kommersiella introduktionen i början av 1980-talet och MRT är en utmärkt metod 
för att särskilja olika vävnader i kroppens alla delar med detaljerade snitt (13). 
Ytterligare en fördel med MRT är att joniserade strålning inte används för 
framställning av diagnostiska bilder (16).  

Finns det fortfarande klinisk misstanke om scaphoideumfraktur med negativt 
konventionellt röntgenfynd så kan det följas upp med MRT-undersökning. MRT utan 
kontrast anses vara en bra modalitet att välja för bedömning av ockulta frakturer och 
benkontusioner. Benkontusion är synonym för bone bruising, vilket representerar 
trabekulära mikrofrakturer och visar benmärgsödem i MRT-bilderna utan 
genomgående frakturlinje (figur 3) (1). MRT är bra på att visa benmärg, senor, 
ligament, muskler samt subcutis och ger därmed bättre bild över benmärgsödem och 
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mjukvävnadsskador. Undersökningen ger snabbt besked om fraktur förekommer 
eller inte (1, 13).  

MRT-undersökning efter trauma med misstanke om klinisk fraktur på os 
scaphoideum betraktas att vara en effektiv diagnostisk metod. Bland annat Tibrewal 
et al. (2012) hänvisar till flera studier som påpekar att det även är en kostnadseffektiv 
metod för exkludering av ockulta frakturer och benkontusioner. Metoden underlättar 
för diagnostiken av ockulta frakturer, ödem, mjukvävnadsskador, skador på 
ligamenten runt carpus och utesluter patienter utan frakturer. Detta leder till att 
antal överflödiga behandlingar med immobilisering, strålning av patienter och 
kliniska uppföljningar minskar (1, 2, 15).  

Tekniken bakom MRT har utvecklats med ett flertal olika sekvenser specialdesignade 
för olika frågeställningar och detta gör MRT till en suverän metod för ockulta 
frakturer (13). MRT är känd för att ha hög sensitivitet och specificitet gällande 
diagnostiken av os scaphoideum (15, 17). Det intressanta med denna uppföljande 
rutin är att MRT avbildar mjukvävnad bättre än skelett, eftersom skelettet inte ger 
ifrån sig signal. Detta medför att små detaljer och strukturer inuti en led syns mycket 
tydligare och kontrastrikt med MRT-tekniken (16). 

Frakturer ses som ett linjärt fokus med minskad signalstyrka på T1-viktade bilder 
(figur 4). Det ödem som bildas vid en fraktur ses som hög signal på STIR-sekvenser 
(Short Tau Inversion Recovery), vanligtvis kringliggande en låg intensitet i 
frakturlinjen. Skador på ben är ofta mest iögonfallande på T1-viktade, fettsaturerade 
T2/protondensitetssekvens (PD) eller STIR-sekvenser (14). Finns det ödem på os 
scaphoideum med coronal T2-vikatad bild indikerar det skada på os scaphoideum 
(18). Förbindelsen med fakturlinjen är benmärgsödem, vilket ses som hög 
signalintensitet på STIR-sekvenser och övergår till låg signalintensitet på T1-viktade 
sekvenser (1, 15). Siemens Avanto 1,5 Tesla (T) används för MRT-undersökningarna 
på Länssjukhuset Ryhov. Undersökningen tar 25 minuter att utföra och spolen är en 
fyra-kanals flex spole och är ingen handledspole. Det är fyra sekvenser coronal T1, 
coronal STIR, sagittal STIR och transversall T1 samt två bildplan som används 
(Bilaga 1). 
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Figur 3: 20 årig man med benmärgsödem på distala volara os scaphoideum sinister. Första bilden 

är konventionell bild utan synlig fraktur. Andra bilden är coronal STIR och tredje är coronal T1. 

(Bildkälla: Ryhov, tillstånd inhämtat). 

 

Figur 4: 73 årig dam med tvärgående fraktur genom scaphoideum. Första bilden är konventionell 

bild utan synlig fraktur. Andra bilden är coronal STIR och tredje är coronal T1. (Bildkälla: Ryhov, 

tillstånd inhämtat). 

	

Problemformulering 

Radiologiska enheten, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har sedan januari 2015 
börjat arbeta efter ett nytt flöde. Detta för att snabbare diagnostisera och ge rätt 
behandling till patienter med negativa scaphoideumfynd från konventionell röntgen, 
med kliniskt misstänkt fraktur på os scaphoideum. Patienterna gipsas efter röntgen 
och får återkomma inom 10 dagar för MRT-undersökning enligt det nya 
scaphoideumflödet. Som blivande röntgensjuksköterskor anser författarna att det är 
viktigt att fokus ligger på utförandet av undersökningar och behandlingar som 
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motsvarar professionens yrkesetiska krav. För att kunna förbättra kvaliteten i 
verksamheten och utveckla vården, är det angeläget att röntgensjuksköterskan har 
kunskap om hur data kan samlas in och analyseras samt att resultatet redovisas. För 
att uppnå detta ska professionell kunskap kombineras med förbättringskunskap (4). 
Olika modaliteter inom medicinsk diagnostik kan användas för att följa upp patienter 
med kliniskt misstänkt fraktur av os scaphoideum t.ex. MRT, computed tomography 
(CT) och scintigrafi (3, 9). I studien kommer fokus vara på MRT för att följa upp 
klinikens försök till optimering av diagnostik och behandling av patienterna. Detta 
för att utvärdera vilka fynd som kan göras med MRT inom området.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att studera incidens av och diagnostiska fynd vid MRT-
undersökning på patienter med negativt konventionellt röntgenfynd vid 
frakturfrågeställning på os scaphoideum.   
 

Material och metod 

Studien har en kvantitativ ansats och är retrospektiv, då uppgifterna som eftersöktes 
för att nå fram till ett resultat var kvantifierbara data som systematiskt kunde samlas 
in. Den har genomförts vid Radiologiska enheten, Medicinsk diagnostik på 
Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län. Informationen som eftersöktes för att 
kunna utföra studien fanns i klinikens datasystem och tillstånd inhämtades från 
områdeschefen genom ett informerat samtyckesbrev (Bilaga 2), så att insamling och 
bearbetning av data kunde påbörjas.  
 

Urval  

Urvalet togs fram från de 229 fall som hade genomgått undersökningen MR 
Hand/Handled, från januari 2015 till och med december 2015 på Länssjukhuset 
Ryhov Jönköping. Inklusionskriterier var remisser från Ortopedakutmottagningen 
och dess remissvar gällande scaphoideumfrakturfrågeställning. Exklusionskriterier 
var remisser skrivna innan januari 2015, då frakturfrågeställning börjat utredas 
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innan flödet startade, samt frågeställningar som kom från andra remitterande 
enheter som t.ex. hälsocentral. 

Datainsamling 

Materialet som används kommer från remisser och remissvar från RIS (Radiology 
Information System) och PACS (Picture Archiving and Communication System) och 
går bakåt i tiden, över en tidsperiod på ett år (2015). Sökord “Hand-” användes för att 
få fram informationen som behövdes, då undersökningarna angående 
scaphoideumfraktur blivit benämnda ’MR Hand’ eller ’MR handled’, beroende på 
vilken remisskod som använts. Insamlad data innehåller variablerna frågeställning, 
remitterande enhet, remissdatum, remissanteckning, undersökningsdatum, 
remissvar samt födelseår och kön. Datainsamlingen gjordes under vårterminen 2016, 
på följande sätt: De 229 fallen avidentifierades och dokumenterades i ett 
textdokument. Materialet lästes igenom individuellt av respektive författare innan 
dataanalysen påbörjades.  
 

Dataanalys  

Analysarbetet utfördes systematiskt och delades till en början upp mellan författarna, 
där insamlade data kategoriserades efter remitterande enheter, för att underlätta 
sammanställningen av resultatet. Textdokument (Word) användes för detta, samt 
sortering av materialet innehållande remisser med 
scaphoideumfrakturfrågeställning. Efter ny information från kliniken, valdes endast 
en remitterande enhet ut för att granska vidare. Följande skriftliga frågeställningar 
fanns med från remitterande ortopedakutmottagning på det aktuella sjukhuset; 
Fraktur, trauma mot handled med status/smärta över scaphoideum, 
scaphoideumskada, skelettskada scaphoideum, status båtben, 
scaphoideumskada/annan skada, MRT enligt scaphoideumflöde, frågeställning 
saknas men scaphoideumflöde nämns i remisstexten. Svaren fick i vissa fall 
läsas/tolkas för att förstå vad frågeställningen var.  

Datainsamlingen organiserades gällande scaphoideumfrakturfrågeställning till 
tabellform. Undersökningarna kodades numeriskt efter den ordning de utförts i. 
Materialet har granskats ett flertal gånger och analyserats genom att följande 
kategorier nedtecknats; nummer, kön, födelsedatum, ålder, om det enligt remissvaret 
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föreligger scaphoideumfraktur eller inte, datum för när remissen skrevs till MRT-
undersökningen, samt vilket datum undersökningen utfördes. Remissvaren 
granskades först individuellt för att komma fram till vilka patienter som hade fraktur. 
Detta gjordes för att författarna skulle få egen uppfattning av remisserna innan 
jämförelse av resultatet kunde ske.  För att kunna förstå/tolka remissvaren gjordes en 
utökad litteraturgenomgång angående de patologiska uttryck som inte innehöll ordet 
fraktur.  

Analys av remissvaren gällande andra ockulta skador så som ”bone brusing” och 
frakturer på närliggande skelett gjordes även det individuellt, jämfördes och skrevs in 
i tabellen. Av de 229 undersökningarna, inkluderades 131 fall enligt valda kriterier, 
och 98 fall exkluderades. De 131 fallen hade fått remiss till MRT via ortopedens 
akutmottagning och resultatet bygger på dessa fall. Materialet bearbetades och 
analyserades med hjälp av programmet Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). Deskriptiv statistik används för att ge en översiktsbild av det insamlade 
materialet för den kvantitativa studien. Tabell och diagram med hjälp av SPSS 
crosstab och EXCEL används för att tydliggöra resultatet och ge en kompletterande 
beskrivning av materialet (19).  
 

Etiska överväganden 

Forskningsetik inrymmer fyra huvudkrav, dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (20). Datainsamlingen 
har utförts, gällande informerat samtycke baserad på de etiska principerna. Tillstånd 
att utföra studien har givits av verksamhetens områdeschef på Medicinsk diagnostik, 
Länssjukhuset Ryhov Jönköping (Bilaga 2). I detta etiska övervägande hålls fokus på 
konfidentialitet där obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifter som kan leda 
till att personen identifieras. Integriteten ska bevaras och kraven kommer att 
fullföljas genom att personuppgifterna avidentifieras i studien (21).  Hälsohögskolans 
etiska egengranskning har diskuterats och undertecknats tillsammans med 
handledare. 
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Resultat 

Data från 131 patienter inkluderades i studien, 69 (52,7 %) kvinnor och 62 (47,3 %) 
män, där sammanställningen av olika fynd och immobilisering kan ses i tabell 1. 
Medelåldern är 33 år (Range 11 – 83 år). Dessa patienter har genomgått 
konventionell röntgen med negativt fynd, men det kvarstår klinisk misstanke om 
fraktur på os scaphoideum. Studien visar att 104 (79,4 %) patienter hade avvikelse i 
MRT-undersökningen varav 35 (26,7 %) patienter hade positivt scaphoideumfynd, 
där både ockult fraktur, ödem och kontusion är inräknat. Varav 12 (9,2 %) hade 
ockult scaphoideumfraktur.  

 

Tabell 1: Fynd och behandling angående os scaphoideum. 

 
Scaphoideum 

Total Antal Immobilisering 

 Fraktur  12 12 12 

Ödem/Kontusion 23 23 23 

Ej fraktur 96 - 96 

Total 131 35 131 

 
Resterande 96 (73,3 %) av patienterna hade ingen fraktur gällande os scaphoideum, 
men 69 av de 96 (71,9 %) hade andra bifynd. Det fanns även bifynd hos 18 av de 35 
(51,4 %) patienterna med positivt scaphoideumfynd. Flera av patienterna hade mer 
än ett bifynd. Figur 5 ger en bild av vilka bifynd det fanns flest av och figur 6 ger en 
bild av hur fördelningen ser ut bland patienterna.   

Patienterna ska genomgå en MRT-undersökning inom 10 dagar enligt klinikens nya 
rutin som skapades 2015. Resultatet visar att 85,5 % av patienterna undersöktes inom 
10 dagar och 14,5 % undersöktes efter 11 dagar eller senare.  Intervallet för 
undersökningen låg mellan 0-23 dagar och medelvärdet för de undersökningar som 
utfördes inom de första 10 dagarna var 5,4. 
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Figur 5: Förekomst av olika bifynd hos patienterna.    
 

 Figur 6: Antal fynd och bifynd inom alla kategorier och kön.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid utförande av studie med kvantitativ ansats måste det tas i beaktning att resultatet 
ska bli reliabelt och hålla hög validitet. Validitetsgraden anger om det som avses att 
mätas är det som i själva verket mäts. Reliabilitet ska skildra om samma mått kan fås 
fram vid upprepade mätningar (22).  

Innan studien påbörjades undersöktes hur stort urval det fanns att arbeta med, för att 
se om reliabilitet kunde uppnås. Detta gjordes genom att besöka MRT-sektionen och 
räkna hur många undersökningar det fanns till hands, ett halvår bakåt i tiden, för att 
sedan uppskatta ungefärligt antal för hela året. Initiala tanken var att alla fall 
gällande scaphoideumfrakturfrågeställning inom sök kod MR Hand/Handled från 
2015 skulle inkluderas. Då datainsamling och organisation av data startats, valdes på 
grund av validitetsskäl att endast inkludera de patienter som remitterats från 
sjukhusets ortopedakutmottagning, eftersom scaphoideumflödet var ett samarbete 
mellan dem och radiologiska klinikens MRT-sektion. Hade denna information 
framkommit tidigare hade bl.a. tidsåtgång för arbete med strukturering, analys av 
frågeställning, remissvar samt kategorisering efter remitterande enheter kunnat 
begränsas.  Författarna sökte även information om scaphoideumflödets bakgrund på 
MRT-sektionen Länssjukhuset Ryhov och sökte kontakt med 
ortopedakutmottagningen utan resultat. Författarna anser att om deras metod följs 
så kan studien upprepas och samma resultat kan fås, detta medför att kravet av 
reliabiliteten har blivit uppnådd (23).  

Författarna har strävat efter att vara objektiva och bevara strukturen av data för att 
inte vinkla resultatet, men mänskliga faktorn skall alltid tas i beaktning. Både 
datainsamling, granskning och analys kan även ha påverkats av att det var första 
gången författarna utförde en kvantitativ studie. Båda författarna granskade samtliga 
fall vid dataanalysen, vilket stärker reliabiliteten (23). Alla remissvar hade inte tydligt 
klassificerad diagnos, vilket gav rum för tolkning vid kvantifieringen i analysen. 
Utökad litteraturgenomgång gav ökad förståelse, men ett fåtal svar var kvar som det 
rådde större osäkerhet på vilken kategori de skulle ingå i. Dessa borde skrivits upp 
tydligt för att kunna presentera antal och vad de kom att klassas som. Ett problem var 
även att författarna ville tolka diagnoserna olika sinsemellan, och gjorde tillslut 
gemensamt beslut om kategorival, ett exempel är detta remissvar: ”Ödem dorsal 
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radialt i distala scaphoideum där en ringa dislocerad fraktur ej kan uteslutas…”. Efter 
en tid kom det till kännedom att patienterna fick samma behandling oavsett om 
diagnosen var fraktur eller ödem/kontusion. En styrka i studien är att det fanns 
tillgång till en stor urvalsgrupp utan bortfall, eftersom alla fall från ortopedens 
akutmottagning inkluderades i studien. Svaghet kan anses vara eventuell varierande 
kvalitet på undersökning eller remissvaren som är skrivna av olika radiologer med 
okänd erfarenhetsgrad gällande radiologi och MRT diagnostik. (23). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att 35 av 131 patienter hade positivt 
scaphoideumfynd, varav 12 hade ockult scaphoideumfraktur som därmed inte hade 
upptäckts på konventionell röntgen. I en liknande studie utförd av Khalid et al. 
(2010) utgjordes urvalet av 611 patienter. I sitt resultat fann de att 56 % (342 av 611) 
av patienterna hade avvikelser uppdelade i kategorierna; ”Acute bony injuries”, 
”Acute soft tissue injuries” och ”Incidental pathology” vid MRT-undersökningen. 272 
av de 342 hade ”Acute bony injuries”, där de hänvisar till ett diagram som skall 
förklara fördelningen av dessa skador (3). Det fanns inga redovisade exakta siffror för 
hur många av dessa som var scaphoideumfrakturer, men det kan tydas till strax över 
55 patienter, vilket ger 9,2 % (vid beräkning med antalet 56 av 611). Detta är mycket 
intressant då beräkning av författarnas studies procentsats för andel 
scaphoideumfrakturer också blev 9,2 %. Därför valdes ytterligare en stor studie för att 
se hur resultaten fördelas i jämförelse mellan två liknande studier. McCullough et al. 
(2011) påpekar att de fick fram en lägre procentsats scaphoideumfrakturer än tidigare 
mindre studier som de refererar till. 651 patienter ingick i deras studie, varav 266 
patienter hade avvikelser på MRT-undersökningen som inte upptäckts på 
konventionell röntgen. 69 av 651 hade scaphoideumfraktur, vilket ger 11 %.  De 
diskuterar att patientgruppernas åldersfördelning kan ha betydelse vid jämförelse 
mellan deras och de mindre studiernas resultat, då deras jämförande incidens för 
scaphoideumfraktur var 13-34 % (24).  

Vid misstanke om scaphoideumfraktur men med negativt konventionellt fynd är det 
viktigt att genomgå MRT-undersökning för att utesluta fraktur på os scaphoideum. 
Tidig diagnos och behandling av scaphoideumfraktur är viktigt (14).  Med MRT-
undersökning får patienten snabb och korrekt diagnos, vilket leder till att adekvat 
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behandling ges för att undvika komplikationer (2, 14, 24). Detta ger reducerad period 
av immobilisering, som tillåter patienterna att återvända till sina normala aktiviteter 
mycket tidigare än de patienter vars behandling baseras på konventionell röntgen 
(24).  De 35 patienter från studien som hade positivt scaphoideumfynd har fått 
samma behandling som vid scaphoideumfraktur. Detta oavsett om fraktur förekom 
eller ej, det vill säga immobilisering av handleden samt uppföljning av behandlingen. 
Enligt Tibrewal et al. (2012) har patienter med scaphoideumfraktur blivit 
immobiliserade och undersökta kliniskt och radiologiskt. Patienter med 
mjukvävnadsskador och/eller benmärgsödem har fått konservativ behandling med 
immobilisering med hjälp av mjukskena samt ytterligare kliniska uppföljningar (2). 
Flera studier nämner att MRT-undersökning bör vara standardundersökning för 
patienter med kliniskt misstänkt scaphoideumfraktur (2, 24, 25).  

I denna studie har Siemens Avanto 1,5 T använts för undersökningen, med 
sekvenserna coronal T1, coronal STIR, sagittal STIR och transversall T1. Enligt 
Karantanas et al. är det vanligaste sekvenserna är T1 spin-echo (SE), STIR och 
fettsaturerad T2 turbo SE som främst används för att visa benmärg och mjukvävnad, 
medan broskvävnad avbildas tydligast med gradient echo sekvenser (15). Flera andra 
studier nämner att 1,5 T har används vid deras undersökningar men, med hjälp av 
olika protokoll. Varje sjukhus väljer sitt eget standardprotokoll för scaphoideum-
frågeställning. Här är några exempel på protokoll från olika studier (1,5 T): 

• Coronal T1 turbo SE, fettsaturerad T2 med coronal, oblique och sagittal (9).   

• Coronal T1 SE, coronal STIR, coronal T2 och axial fettsaturerande PD (14).  

• Coronal T1 SE och coronal STIR (24).  

• Coronal T1 turbo SE och coronal fettsaturerad T2 snabb SE (25).  

För att avgöra om fraktur föreligger är det enligt Khalid et al. (2010) tillräckligt med 
sekvenserna T1 och STIR på coronal singel plan vid MRT-undersökning av 
scaphoideum. De säger att undersökningen då kan genomföras inom 5-10 minuter. 
Detta är ungefär den tid som det tar för en vanlig konventionell röntgenundersökning 
vid samma frågeställning (3). Enligt Beeres et al. (2008) har ovanstående coronala 
sekvenser använts, vilket gjorde att undersökningen tog mindre än 7 minuter att 
köra. Detta ger dem tillgång till ett snabbt protokoll, som enkelt kan användas då det 
underlättar i den dagliga verksamhetens tidspressade schema. Dock skriver de att alla 
skador kanske inte upptäcks med detta protokoll, men att de då kan lägga till 
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sekvenser om skelettskada ej direkt påvisas. Denna typ av protokoll medförde även 
att deras studieresultat fick lägre sensitivitet (25).   

Det framkom i resultatet att 69 av 131 patienter hade andra bifynd som fraktur, ödem 
och mjukvävnadsskada på kringliggande strukturer. MRT upptäcker inte bara ockulta 
scaphoideumfrakturer, utan även andra ockulta frakturer på kringliggande ben, 
benmärgsödem vid trabekulära skador och mjukvävnadsskador av ligamenten kring 
handleden (2, 14, 24). Författarna har valt att inte fördjupa sig i behandling av de 
fynd och bifynd som upptäckts vid analysen, förutom de mest konkreta fallen 
gällande scaphoideum. Därför finns det många fler patienter som fått 
immobiliseringsbehandling än vad resultatet visar. 104 av 131 patienter har 
avvikelser i remissvaret, varav de 35 patienter med positivt scaphoideumfynd har 
räknats med i tabell 1. Om resterande patienter räknats med i tabell 1 angående 
immobilisering, hade behandlingsincidensen troligtvis fått en helt annan procentsats 
och gett en bättre bild av undersökningens nytta. 

Beroende på tillgång till MRT kan antal dagar innan undersökningen utförs variera. 
Antal patienter som undersöktes inom 10 dagar var 112 och inom 11-23 dagar 19, 
medelvärde ligger på 5,4 dagar för patienter som undersöktes inom 10 dagar. Vissa 
studier tar upp antal dagar det har tagit för deras undersökningar och det varierade 
allt från 24 timmar till 14 dagar (3, 9, 14, 24, 25, 26). Det tas även upp att det inte 
finns någon signifikant skillnad mellan sensitiviteten eller specificiteten om patienten 
har undersökts inom 24 timmar eller mer än 24 timmar efter skadan (14).  

Vissa studier jämför MRT, CT och scintigrafi och deras förmåga för diagnostik av 
patienter med kliniskt misstänkt fraktur av os scaphoideum. Scintigrafiundersökning 
med radioaktiva isotoper har hög sensitivitet men låg specificitet, vilket leder till att 
det ger fler falskt positiva svar. Även vid CT-undersökning blir diagnostikens 
specificitet låg och patienten utsätts för strålning, fast här joniserande 
elektromagnetisk strålning. MRT är en effektiv modalitet för diagnostik av ockulta 
frakturer och har utmärkt specificitet, sensitivitet och reliabilitet (2, 3, 9, 14, 25, 26). 
MRT modaliteten används även för uteslutning av frakturer som på detta sätt 
förhindrar överflödiga behandlingar (2). 
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Slutsatser 

Förekomst och resultat av undersökningen har sammanställts och 35 patienter med 
positivt scaphoideumfynd har identifierats med hjälp av MRT-undersökning, varav 
12 av dessa patienter hade ockult scaphoideumfraktur. Hade inte dessa MRT-
undersökningar gjorts skulle patienterna troligtvis få en längre sjukskrivningsperiod 
med upp till 12 veckors immobilisering och möjligen få framtida komplikationer. 
Nationella riktlinjer borde tas fram för att underlätta förfarandet av kliniskt 
misstänkt scaphoideumfraktur i framtiden. 
 

Framtida studier 

Framtida studier är att rekommendera gällande sekvenser 
till scaphoideumfrågeställning. Särskilt i relation till vilka fynd och/eller bifynd som 
eftersöks, och dess relevans i det akuta skedet. Behandlingar som MRT vid 
scaphoideumfrakturfrågeställning leder till, kan vara värt att studera för att se 
undersökningens nytta. Kostnadseffektiviteten gällande mindre extremitets-MRT är 
även ett intressant ämne.  
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