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Metod

Varje skelettdel undersöks i minst två projektioner. För att fynden skall kunna
jämföras från tid till annan eftersträvas vissa standardprojektioner.
Att uppnå detta mål kan försvåras om patienten ej kan medverka t ex på grund av
smärtor eller anlagda fixationsförband.
Sättet att ta bilderna kan variera beroende på framförd frågeställning. Således
röntgas t ex ett knä på olika sätt om frågeställningen är fraktur eller artros.

Indikation

Undersökning av skelett hör till de vanligaste på en röntgenavdelning.
Undersökningen kan visa frakturer och luxationer eller infektiösa, inflammatoriska
och tumorösa förändringar i benet. Skelettmissbildningar kan bedömas men de
vanligaste frågeställningarna rör förslitningsskador och olycksfall där fraktur
efterfrågas.
Skelettundersökning ger också viss upplysning om tillståndet i benens leder och
ibland i annan intilliggande mjukvävnad.
Varje skelettdel undersöks i minst två projektioner. För att fynden skall kunna
jämföras från tid till annan eftersträvas vissa standardprojektioner.
Att uppnå detta mål kan försvåras om patienten ej kan medverka t ex på grund av
smärtor eller anlagda fixationsförband.
Sättet att ta bilderna kan variera beroende på framförd frågeställning. Således
röntgas t ex ett knä på olika sätt om frågeställningen är fraktur eller artros.

Kontraindikation

Graviditet är en relativ kontraindikation vid vissa röntgenundersökningar.
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Remissinformation

Genomtänkt frågeställning måste framkomma ur remissen.
Om patienten är gravid bör detta framgå av remissen.

Patientförberedelser

Inga förberedelser i de flesta fall. Patienter som har mycket ont, t.ex vid frakturer
måste vara tillräckligt smärtstillade för att kunna undersökas.

Eftervård

Ingen eftervård

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.
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