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Abstrakt 

Inledning: Det är omkring 30 % av alla scaphoideumfrakturer som i dag inte går att identifiera 

med den första konventionella radiologiska undersökningen. Vid misstänkt fraktur på 

scaphoideum börjar man med en klinisk undersökning av patienten, och går sen vidare med en 

konventionell röntgenundersökning för att kunna utesluta eller bekräfta eventuell fraktur. Dock 

är det klargjort att alla skadorna inte syns initialt på röntgenbilderna, vilket leder till att det blir 

svårt att ställa en säker diagnos av dessa patienter. MR-undersökningar kan vid behov användas 

för att kunna fastställa en diagnos. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa kunskap kring 

vilka fördelar en tidig magnetresonanstomografiundersökning har vid en misstänkt 

scaphoideumfraktur. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Tio artiklar 

kvalitetsgranskades, analyserades och resultatet presenterades i kategorier. Resultat: Resultatet 

visade att de scaphoideumfrakturer som de konventionella röntgenbilderna inte kunde 

identifiera gick att identifiera med en tidig MR-undersökning. Det gick även att identifiera 

mjukdelsskador vilket medverkade till att patienten fick behandling utifrån diagnos. Dessutom 

visade resultatet att totalkostnaderna inte skiljer sig åt mellan konventionellt röntgenundersökta 

patienter gentemot MR-undersökta patienter. Det anses vara viktigt att radiologen har goda 

erfarenheter av att bedöma MR-bilder. Konklusion: Tidig MR-undersökning av en misstänkt 

scaphoideumfraktur påverkar hur patientens behandling utformas. Med en tidig undersökning 

kan patienter få en definitiv diagnos och därmed inte behöva vänta tills det är dags för en 

efterkontroll. Vidare forskning anses nödvändigt inom området där det undersöks hur patienter 

i Sverige påverkas av undersökningsförändringen med en tidig MR-undersökning, vid 

misstänkt scaphoideumfraktur. 

Nyckelord: akut, diagnostik, MR, scaphoideumfraktur, tidig, fördelar.  
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Abstract 

Introduction: It is about 30 % of all scaphoid fractures that cannot be identified today with the 

first conventional X-ray examination. In case of suspected fracture on the scaphoideum, the 

patient gets first a clinical examination, and then proceeds with a conventional X-ray 

examination to exclude or confirm a fracture. However, it is clear that all the injuries are not 

initially seen on the X-rays, which makes it difficult to make a safe diagnosis of these patients. 

Magnetic resonance imaging (MRI) examinations can be used if necessary to determine a 

diagnosis. Aim: The aim of the study was to compile knowledge of the benefits with an early 

magnetic resonance examination has on a suspected scaphoid fracture. Metod: The study was 

conducted as a literature review. Ten articles were quality controlled, analysed and the results 

were presented in categories. Results: The results showed that the scaphoid fractures that the 

conventional X-rays could not identify could be identified with an early MRI examination. It 

was also possible to identify soft tissue damage, which resulted in that the patient receiving 

treatment based on the diagnosis. The result also showed that the total costs do not differ 

between conventional X-rayed patients compared to MRI examined patients. It is considered 

important that the radiologist has qualification experience in MRI images. Conclusion: Early 

MRI examination of a suspected scaphoidum fracture affects how the patient's treatment is 

designed. With an early examination, patients can get a definite diagnosis and therefore not 

need to wait until it is time for a follow up. Further research is considered necessary in the area 

where it is examined how patients in Sweden are affected by the change to an early MRI 

examination with an suspected scaphoid fracture. 

Keywords: acute, diagnostics, MRI, scaphoidum fracture, early, benefits.    
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Av alla patienter som söker vård för handledsrelaterade skador har ca 70% av de upptäckta 

frakturerna lokaliserats på scaphoideum (Schmitt & Rosenthal, 2016, s. 460). I Sverige 

motsvarar det ca 3000 personer per år (Clementson, 2017). Scaphoideum är ett av de åtta 

carpalbenen i mellanhanden som lätt skadas vid trauma av den utsträckta handleden. Den 

anatomiska uppbyggnaden av detta ben medför en stor risk för patienten vid en skada. Detta 

på grund av att blodtillförseln till benet sker vid den distala polen, som i sin tur försörjer 

benet intraosseöst. Ett brott på den mediala samt proximala delen av benet kan medföra att 

benet förlorar sin blodförsörjning till den proximala polen och därmed kan det bildas 

pseudartros eller nekros proximalt om benbrottet (Schmitt & Rosenthal, 2016, s. 460).  

Handleden består av två rader mindre ben, en distal och en proximal rad. Scaphoideum 

tillhör den proximala raden och är placerad radialt samt avgränsar även mot den distala 

raden av carpalbenen. Till utseendet har benet en krökt form med två inåtbuktande ytor, 

dessa ytor benämns volvar och ulnar samt omringas benet till stor del av ledbrosk (Farnell 

& Dickson, 2010). Scaphoideum har en viktig roll i handleden och dess unika anatomi 

bidrar till dynamiken i handleden. Benet följer handledens rörelse konstant samt bidrar till 

ett stabilt samband med de övriga benen i handen och handleden, scaphoideum har en stor 

betydelse i handledens uppbyggnad (Mulligan & Amblum, 2014). Alla carpalben stöds upp 

av ligament och ledband. Ligamenten håller ihop carpalbenen och bidrar till motorik och 

styrka i handleden (Farnell & Dickson, 2010).  

Scaphoideum är indelat i tre sektioner; proximala, mediala och distala delen. Dessutom är 

benet indelad i två poler den distala- och den proximala polen. Frakturer i den mediala delen 

av benet är vanligast, men frakturer i de andra delarna förekommer också (Jonsson, 2008, s. 

610). Fraktur i den distala delen av benet har bättre läkningsmöjligheter än i den proximala 

delen, risken för nekros ökar med ett brott på den proximala delen på grund av 

blodförsörjningen till benet (Smith, Bain, Turner & Watts, 2009).  

Scaphoideum är färdigutvecklat i de tidiga tonåren. Under de tidiga åren innan skelettet är 

helt utvecklat består scaphoideum av brosk och därmed är det väldigt sällsynt att yngre barn 

drabbas av frakturer i detta ben (Mulligan & Amblum, 2014). 
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Den vanligaste orsaken till uppkomsten av scaphoideumfrakturer är när kroppens tyngd 

faller på en sträckt handled. Det leder till att benet tvingas upp mot den distala delen av 

radius. Frakturer kan även uppstå vid trauma av handen i hyperextensionsläge (Mulligan & 

Amblum, 2014).  

En icke upptäckt fraktur på scaphoideum kan ge allvarliga konsekvenser, som ständig 

smärta, nekros, förändrat rörelsemönster i handleden och utveckling av artros. För att hindra 

detta är immobilisering av handleden initialt en hög prioritet vid misstänkt 

scaphoideumfraktur. En grundlig klinisk genomgång av scaphoideum är viktig när 

diagnosen scaphoideumfraktur ska ställas. Det är viktigt att undersökande läkare tar reda på 

hur skadan inträffat, samt att området runt scaphoideum undersöks noggrant. Detta görs 

genom att palpera scaphoideum först i fossa tabatiére, sedan från palmarsidan, samt att 

tummen trycks axialt mot handen. Efter dessa tester är utförda och en misstanke om fraktur 

föreligger remitteras patienten för en konventionell röntgenundersökning (Dickson & 

Farnell, 2010). 

Den första och mest funktionella behandlingen är immobilisering av handleden genom 

fixering. Efter diagnos och funktionell behandling kan även operativa åtgärder övervägas. 

Scaphoideum är ett ben i ständig rörelse vilket försvårar fixeringen av benet och varje 

rörelse kan komprimera eventuella frakturer. Behandlingstiden med immobilisering varierar 

utifrån fynden på röntgenundersökningen samt den kliniska statusen. Gipsning används för 

att stabilisera scaphoideum och är ett tillvägagångssätt under tiden uppföljning av den 

eventuella skadan sker (Rhemrev, Ootes, Beeres, Meylaerts & Schipper, 2011).  

Den operativa behandlingen av ostabila frakturer genomförs i form av percutan 

skruvfixering. Denna metod är ett alternativ vid frakturer som påverkar den proximala 

polen, då frakturen har en dorsal infallsvinkel. Placeringen av skruvarna bidrar till att 

rörelsemönstret i handleden inte påverkas. Detta leder till en kortare återhämtningstid, 

handleden blir inte stel samt att styrkan återfås med rehabilitering (Rhemrev et al., 2011). 

Komplikationer kan uppstå oavsett hur liten skadan är, vissa av dem kan bli kroniska. 

Artros, instabilitet, men även problem med andra leder mellan carpalbenen, är företeelser 

som kan resultera i funktionsnedsättning i hand och handled. Bestående skadorna på 

scaphoideum kan påverka handens motorik. Har patienten genomgått en operation på 

scaphoideum är alltid infektionsrisken stor. Även felplacering av skruvarna under operation 
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kan leda till mjukdelsskador (Rhemrev et al., 2011). De patienter som utvecklar nekros av 

scaphoideum kan bli lidande av att tumgreppet tappar sin styrka. Den minskade styrkan i 

handen är en komplikation som påverkar patientens greppförmåga som i sin tur påverkar 

livsstilen (Mulligan & Amblum, 2014). 

Det är omkring 30% av alla scaphoideumfrakturer som i dag inte går att identifiera med den 

initiala konventionella radiologiska undersökningen (Schmitt & Rosenthal, 2016). Idag tas 

det initialt 4 bilder vid en misstänkt scaphoideumfraktur med konventionell röntgenteknik 

(Bontrager & Lampignano, 2010, s. 51 - 59). Frakturen på scaphoideum kan vara svår att 

upptäcka initialt om frakturen är odislocerad (Jonsson, 2008, s. 609). Patienter med 

misstänkt scaphoideumfraktur där frakturen inte går att identifiera på den initiala 

konventionella röntgenundersökningen, får återkomma 10 - 14 dagar senare för att göra 

ytterligare en radiologisk undersökning. Dock är det inte säkert att frakturen går att 

identifiera vid den andra röntgenundersökningen (Rhemrev et al., 2011).  

Magnetresonanstomografi (MR) introducerades i svensk sjukvård under första delen av 

1980-talet, vilket gör den till en relativt ung undersökningsmetod (Ståhlberg & Wirestam 

2008, s. 79). MR-tekniken har under de senaste åren utvecklats till att bli en av de viktigaste 

teknikerna för att framställa diagnostiska bilder. Det sker även en snabb utveckling av 

undersökningar som utförs med MR-tekniken (Berglund & Jönsson, 2015, s. 96 - 98). 

MR-undersökningen av scaphoideum går normalt till på följande vis vid en 1,5 T (Tesla) 

modalitet. Patienten bör antingen ligga på magen med handen upp ovanför huvudet eller på 

ryggen med handen utmed sidan. Den skadade handen placeras i en handledsspole (Olsson 

& Robertson, 2014), spolen tar upp RF-signalerna (radiovågorna) från patienten som bildas 

i magnetfältet. Dessa signaler omvandlas av en dator till en bild (Currie, Hoggard, Craven, 

Hadjivassiliou & Wilkinson, 2013). Handen i spolen behöver mycket stöd detta för att 

patienten ska bli ordentligt fixerad samt lätt kunna ligga stilla. Det tas två bildsekvenser på 

scaphoideum som tillsammans beräknas ta ca 7 - 8 minuter effektiv undersökningstid, 

totaltiden per patient är beräknad till 20 minuter (Olsson & Robertson, 2014). Enligt 

Schmitt och Rosenthal (2016) ligger styrkan med MR-tekniken i att den är bra på att kunna 

identifiera benmärgsblödningar vilket är ett tecken på att det finns en fraktur i benet.  
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Denna studies betydelse för utvecklingen av det vetenskapliga området radiografi anses vara 

att vidareutveckla röntgensjuksköterskans kunskaper. Röntgensjuksköterskan ska arbeta för 

att söka, analysera och kritiskt granska nya undersökningsmetoder för att förbättra vården 

av patienter. Röntgensjuksköterskan ska initiera till och medverka i forskning och 

vidareutveckling av nya undersökningsmetoder för att skapa en säker omvårdnad av 

patienten (Örnberg & Andersson, 2012). Därför anses det viktigt att 

undersökningsförfarandet av patienter med en misstänkt scaphoideumfraktur 

vidareutvecklas. Detta för att röntgensjuksköterskan ska kunna påverka valet av modalitet 

med vetenskaplig kunskap för att producera de bästa bilderna, och därmed säkerställa en 

rättvisande bedömning av patienten. Vilket medför att patienten kan erbjudas den bästa 

vården som går att frambringa med dagens teknik.   

Syftet med studien var att sammanställa kunskap kring vilka fördelar en tidig 

magnetresonanstomografiundersökning har vid en misstänkt scaphoideumfraktur.  

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med inspiration hämtad från den 

kvalitativa innehållsanalysens metod. Syftet med den allmänna litteraturstudien är att 

beskriva kunskapsläget inom det studerade området (Forsberg & Wengström, 2016, s. 25). 

Elo och Kyngäs (2008) beskriver sin kvalitativa innehållsanalysmetod med tre huvudsteg: 

förberedelse, organisering av data samt rapportering. Målet med metoden är att bli bekant 

med den aktuella data, för att få en djupare förståelse av innehållet. Metodens flexibilitet ger 

utrymme för användning vid textanalys av texter, vilket var innebörden med 

litteraturstudien.   

För att systematiskt och strukturerat gå tillväga i datainsamlingsfasen har inspiration 

hämtats från Forsberg och Wengström (2016, s. 25 - 31). Det systematiska 

tillvägagångssättet följs genom att motivera varför studien görs, formulera frågor som går 

att besvara, formulera en plan för litteraturstudien, bestämma sökord och strategi, identifiera 

och välja ut litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter, kritiskt 

värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ingår i studien. 
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Litteratursökning 

Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 26 - 33) ska litteratursökningen vara tydligt 

beskriven i varje steg från sökorden, de databaser som använts, sökvägen, samt inklusions- 

och exklusionskriterier. 

Databaserna som användes för att söka artiklar var PubMed och Cinahl. Databaserna 

användes då de innehåller ett stort antal artiklar inom omvårdnad, hälso- och sjukvård 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström, 2016, s. 80 - 81). För att finna engelska 

sökord till litteraturstudien användes Svensk MeSH som är en översättningsfunktion från 

svenska till engelska, även databasernas förslag på söktermer användes. Booleska söktermer 

används för att kombinera de olika sökorden med varandra för att göra sökningen mer riktad 

mot syftet (Willman et al., 2016, s. 69 - 76).  

Databasernas sökning beskrivs i Tabell 1 inspirerad av Karlssons (2012, s. 109) 

tillvägagångssätt att ställa upp sökningen i tabeller. Tabell 1 redovisar vilken databas som 

använts, sökorden och hur de har kombinerats samt hur många sökträffar varje sökning gav.  

Manuella sökningar genomfördes enligt Karlsson (2012, s. 102) utifrån artiklar med 

relevans till ämnet. Referenser och abstrakt granskades för att sedan använda hjälpmedlet 

similar articles. Genom att utföra den manuella sökningen hittades artiklar med liknande 

sökord, detta breddade sökningen och resulterade i ytterligare en artikel. 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att rama in sökningen av artiklarna. Detta 

för att endast de mest relevanta artiklarna ska ingå i studien. Inklusionskriterierna till 

studien var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, samt svara på syftet 

med studien. Exklusionskriterierna var studier utförda enbart på barn under 15 år, då barns 

skelett inte är färdigutvecklade. Studier äldre än tio år exkluderades på grund av den 

ständiga utvecklingen inom området. Dessutom exkluderades litteraturstudieartiklar, för att 

återge ett resultat med enbart vetenskapliga undersökningar som grund. 
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Tabell 1. Översikt av sökningar 2017-09-18 i databasen PubMed 

Sök nr Söktermer Antal träffar Antal valda artiklar 

#1 MRI 286 345 

 

#2 Scaphoid fracture 996 

 

#3 Diagnostic 3 185 171 

 

#4 Diagnostic methods 1 785 916 

 

#5 Early 623 606 

 

#6 Acute 446 067 

 

#8 #1 AND #2 AND #4 AND #5 30 11 

#9 #1 AND #2 AND #3 AND #6 36 2 
 

Manuell sökning 

 

1 

Totalt 
  

14 

Sökningen i PubMed var inställd på Best Match och tio års tidsintervall vid 

sökningstillfället. 

Sökningar i databasen Cinahl gjordes med likadana sökord samt avgränsningstermer som 

sökningen i PubMed. Dock gav de sökningarna få träffar samt att de artiklarna som 

återfanns i sökningen var redan identifierade i sökningarna via PubMed. Sökningarna i 

Cinahl ansågs därför inte relevanta och finns därmed inte demonstrerade i tabellen. 

 

Urval av artiklar 

Abstrakten till alla artiklar i sökning #8 och #9 (66 artiklar) lästes igenom. De artiklar som 

svarade mot syftet samt var relevanta utifrån inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut 

för vidare granskning. Flera artiklar återfanns i både sökning #8 och #9. Två artiklar valdes 

bort på grund av lång leveranstid. Slutligen valdes 12 artiklar ut till kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av de 12 utvalda artiklarna gick till på följande sätt. Artiklarna 

granskades med ett kvalitetsgranskningsprotokoll som var baserat på Forsberg och 

Wengström (2016, s. 199 - 202) checklista för kvantitativa artiklar. Detta med hjälp av 

Willman et al. (2016, s. 102 - 104) rekommendationer hur en kvalitetsgranskning av artiklar 
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med kvantitativa metoder bör granskas. Kvalitetsgranskningprotokollet sammanställdes för 

att passa litteraturstudien. Huvudpunkterna i kvalitetsgranskningprotokollet var; syftet med 

studien, undersökningsgruppen, mätmetoder, analysen, etik samt studiens värde. Artiklarna 

lästes flera gånger och svaren på protokollfrågorna dokumenterades av båda författarna 

oberoende av varandra. Att granskningen utfördes oberoende av varandra var för att ge en 

ökad tyngd av det granskade resultatet (Willman et al., 2016, s. 91). Resultat av de utvalda 

kvalitetsgranskade artiklarna sammanställdes och åskådliggörs i Tabell 2 för att erbjuda en 

lättöverskådlig överblick. 

Artiklarna skattades på deras trovärdighet utifrån svaren på kvalitetsgranskningsfrågorna. 

De sex artiklarna som behandlade de etiska frågorna samt de andra delarna klassades med 

hög trovärdighet. De fyra som hade behandlat andra frågor förutom etikfrågan fick 

omdömet medel. Två artiklar hade behandlat för få frågor och fick omdömet låg, dessa 

artiklar exkluderades på grund av låg trovärdighet.  

Tabell 2. Översikt över de analyserade artiklarna samt dess kvalitetsgradering (n=10) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Huvudfynd Kvalitet (Hög, 

Medel, Låg) 

Beeres, 

Hogervorst et al. 

2008 

Nederländerna 

Kvantitativ 79 patienter Prospektiv 79 st MR-undersökningar 

bedömdes av fyra 

radiologer och resultaten 

jämfördes sedan. 30-36 st 

patienter som bedömdes 

var utan frakturer. På 19-

25 av patienterna hittades 

frakturer på andra delar av 

handleden. 4 till 10 

scaphoideumfrakturer 

identifierades. 

Hög 

Beeres et al. 

2008 

Nederländerna 

Kvantitativ 100 patienter Prospektiv MR visade 16 

scaphoideumfrakturer och 

24 andra frakturer. Efter 

kontrollen bekräftade 20 

scaphoideumfrakturer. 4 

st patienter med 

scaphoideum fraktur fick 

resultatet falsk- negativ. 

Hög 

  



 
 

11 

 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Huvudfynd Kvalitet (Hög, 

Medel, Låg) 

Bergh et al. 

2015 

Norge 

Kvantitativ 125 deltagare Prospektiv 

pseudo-ran-

domiserad 

studie 

Inga direkta 

kostnadsskillnader mellan 

MR- och konventionell 

undersökta patienter när 

det gäller totalkostnaden. 

MR-gruppen hade 

handleden fixerad i ett 

mindre antal dagar än 

kontrollgruppen.MR- 

gruppen hade mindre 

sjukskrivningsdagar. 

Hög 

Bergh et al. 

2012 

Norge 

Kvantitativ 155 

undersökningar 

Prospektiv 

studie 

Med hjälp av MR kunde 

ett antal skador 

identifieras. Av 155 st 

MR-undersökningar 

hittades fynd på 125 st 

undersökningar. 13 st av 

dessa var 

scaphoideumfrakturer. 

Hög 

Fallahi, Oliver, 

Mandalia & 

Jonker. 

2014 

Storbritannien 

Kvantitativ 184 patienter 

+79 patienter 

(2 bortfall) 

Retrospektiv 

och 

prospektiv 

Efter konventionell 

röntgen utan fynd gjordes 

uppföljning med MR som 

identifierade 7 st av 77 

fall med fraktur på 

scaphoideum. 184 

patienter undersöktes med 

en annan metod.   

Medel 

Kelson, Davidson 

& Baker. 

2016 

Australien 

Kvantitativ 19 patienter 

(3 bortfall) 

Prospektiv 

studie 

Randomiser

-at urval 

MR-gruppen hittades en 

scaphoideumfraktur och i 

den konventionella 

gruppen hittades ingen 

fraktur. Det fanns inga 

kostnadsskillnader mellan 

grupperna. 

Medel 

McCullough, 

Smith & Cooper. 

2011 

Skottland 

Kvantitativ 651 patienter Retrospektiv 

cohort 

studie 

I närmare hälften av de 

fall där konventionell 

röntgen inte visade några 

fynd, upptäcktes frakturer 

vid MR- undersökning. 

Av dessa skador var det 

11 % med 

scaphoideumfraktur. Den 

största andelen patienter 

utan skada var kvinnor. 

Medel 

  



 
 

12 

 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Huvudfynd Kvalitet (Hög, 

Medel, Låg) 

Moreno Ramos, 

Martínez Hervás, 

Sanz Rupp & 

Ramos Medrano. 

2013 

Spanien 

Kvantitativ 33 

undersökningar 

Prospektiv MR-undersökningen 

visade att mer än hälften 

av patienterna hade någon 

form av skada. Av 

skadorna var cirka en 

tredjedel på scaphoideum. 

Stråldosen till patienten 

kan minskas med tidig 

MR-undersökning. 

Kostnaderna för 

undersökningarna är 

likvärdiga. 

Medel 

Patel, Davies, 

Mirza & Watson. 

2012 

Storbritanien 

Kvantitativ 91 patienter 

(6 bortfall) 

Prospektiv 

randomisera

d 

Det hittades inga 

signifikanta skillnader 

mellan MR och 

kontrollgruppen gällande 

kostnader. Dock behövde 

patienterna i MR-gruppen 

inte vara hemma från 

arbetet eller vara 

sjukskrivna under en 

längre period. 

Hög 

de Zwart et al. 

2012 

Nederländerna 

Kvantitativ 124 

undersökningar 

 

 

Prospektiv 

cohort 

studie 

5 st oberoende radiologer 

granskade bilder av MR-

undersökningar på 64 st 

friska patienter blandade 

med 60 misstänkta 

scaphoideumfrakturer. 6 

st av de friska patienterna 

diagnostiserades med 

scaphoideumfraktur. 

Specificiteten på MR 

bedöms till cirka 96 % för 

att hitta dolda frakturer. 

Hög 

 

Etiskt övervägande 

En forskningsstudie ska alltid ha etiken som grund då det handlar om människor och deras 

liv, det är viktigt att följa de etiska riktlinjerna samt söka tillstånd för forskning med 

människor (Vetenskapsrådet, 2017).  

I urvalet av artiklarna hade sex av tio artiklar behandlat den etiska frågan i sina studier och 

var därmed utförda på etiska grunder. De fyra resterande artiklarna valdes med i studien 

trots att de inte berör den etiska frågan, de anses inte som oetiska då studierna var utformade 

för att inte skada patienten, samt de har ett vetenskapligt innehåll. 
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Eftersom denna studie görs i form av en litteraturstudie, utgör den inte någon direkt 

forskning på människor och inget särskilt etiskt tillstånd krävs (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Dataanalys 

Dataanalysen är inspirerad av den kvalitativa innehållsanalysens tillvägagångssätt för att 

analysera innehållet i artiklarna. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är analysprocessen indelad i 

tre steg: Det första som gjordes i det förberedande steget var att förbereda analysen, genom 

att grundligt läsa samtliga utvalda artiklar och plocka ut de meningar/texter ur resultatet som 

svarar mot syftet. Studiens syfte var i fokus när urvalet av informationen i artiklarna valdes 

ut, vidare skrevs meningarna /texterna om till summerade meningar av helheten i de utvalda 

delarna för vidare bearbetning. 

Det andra steget enligt Elo och Kyngäs (2008) är att organisera det utvalda resultatet av 

artiklarna. Detta gjordes genom att kategorisera resultaten med varandra, det vill säga 

likvärdiga resultat hamnade under samma kategori. Alla delar parades samman med andra 

delar för att skapa helheter. Meningen med kategoriseringen enligt Elo och Kyngäs (2008) 

är att skapa samhörigheten mellan artiklarnas resultat för att öka förståelsen och kunskapen 

av ämnet. Kategorierna namnges genom det gemensamma innehållets betydelse. Av 

kategorierna bildades slutligen rubriker som sammanfattade kategoriernas utfall. Det sista 

steget är att rapportera det analyserade resultatet under rubrikerna. Även Friberg (2017, s. 

148 - 150) förespråkar denna metod att analysera data på, genom att läsa studierna flera 

gånger för att förstå innehåll och sammanhangen i studierna. Studiernas viktiga delar har 

sammanställts i Tabell 2 för att göra dem lättöverskådliga. Slutligen har det gjorts en 

sammanställning av rubriksättningen som återfinns i resultatet samt i Tabell 3. 

Resultat  

Analysen av de tio artiklarna resulterade i fyra kategorier som redovisas i Tabell 3 samt i 

brödtexten. Kategorier som resultatet sammanfattas under är MR-undersökningens 

patologiska fördelar, fördelar med tidig diagnostik, radiologens bedömning vid tidig MR-

undersökning samt ekonomiska fördelar. Dessa rubriker representerar de fördelarna med att 

utföra en tidig MR-undersökning vid en misstänkt scaphoideumundersökning.  
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Tabell 3. Översikt kategorierna 

 

MR-undersökningens patologiska fördelar 

Tio av tio artiklar var överens om att en tidigt utförd MR-undersökning kan identifiera 

patologiska skador på patienter med en misstänkt scaphoideumfraktur, där frakturen inte är 

identifierbar på den konventionella röntgenundersökningen (Beeres et al., 2008; Beeres, 

Hogervorst et al., 2008; Bergh et al., 2012; Bergh et al., 2015; Fallahi et al., 2014; Kelson et 

al., 2016; McCullough et al., 2011; Moreno-Ramos et al., 2011; Patel et al., 2012; de Zwart et 

al., 2012). Med den tidiga MR-undersökningen är det fler skador som åskådliggörs på 

bilderna än enbart scaphoideumfrakturer. Några av de olika skadorna som kunde identifieras 

med en tidig MR-undersökning var scaphoideumfrakturer, andra fakturerade ben i handleden, 

mjukdelsödem, ligamentrupturer samt handled utan patologiska skador (Patel et al., 2012). 

Beeres et al. (2008) visar i sin studie att patienter som undersöktes med en tidig MR 

undersökning inom 24 timmar från det att patienten sökte vård, fick en korrekt ställd diagnos 

på skadan i 88% av fallen.  

  

Författare MR- 

undersökninge

ns patologiska 

fördelar 

Fördelar med 

tidig diagnostik 
Radiologens 

bedömning av tidig 

MR-undersökning 

Ekonomiska 

fördelar 

Beeres, Hogervorst et al., 2008  

X 

  

X 

 

Beeres et al., 2008 
 

X 

  

X 

 

Bergh et al., 2015 
 

X 

 

X 

  

X 

Bergh et al., 2012 
 

X 

 

X 

  

Fallahi et al., 2014 
 

X 

 

X 

  

Kelson et al., 2016 
 

X 

 

X 

  

X 

McCullough et al., 2011 
 

X 

 

X 

  

Moreno-Ramos et al., 2013 
 

X 

 

X 

  

X 

Patel et al, 2012 
 

X 

   

de Zwart et al., 2012 
 

X 

  

X 

 

X 
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De patienter som har kliniska skadesymtom där den konventionella röntgenbilden inte var 

tillräcklig för att identifiera någon skada initialt användes MR-undersökning som komplement 

för att identifiera patologi. MR-undersökningen visar sig vara bra på att identifiera 

scaphoideumfrakturer (Beeres et al., 2008; Beeres, Hogervorst, et al., 2008; Bergh et al., 

2012; Bergh et al., 2015; Fallahi et al., 2014; Kelson et al., 2016; McCullough et al., 2011; 

Moreno-Ramos et al., 2011; Patel et al., 2012; de Zwart et al., 2012). McCullough et al. 

(2011) visar i sin studie av 651 patienter att endast 11 % av patienterna hade en 

scaphoideumfraktur som inte kunde identifieras med konventionell röntgen. Resterande 89% 

av patienterna hade andra skador på handleden eller var skadefria. Även de andra studierna 

visar på att det var endast ett lågt antal patienter som hade en scaphoideumfraktur av de som 

genomgick en tidig MR-undersökning (Bergh et al., 2012; Bergh et al., 2015; Fallahi et al., 

2014; Kelson et al., 2016; Patel et al., 2012). Av de funna scaphoideumfrakturerna var 

flertalet av dessa lokaliserade på den mediala delen av benet (Bergh et al., 2012; Beeres, 

Hogervorst et al., 2008).  

Fler skador åskådliggörs på bilderna än enbart scaphoideumfrakturer, det upptäcks även 

andra frakturer på handledens ben med hjälp av en tidig MR-undersökning (Beeres et al., 

2008; Bergh et al., 2012; Bergh et al., 2015; Fallahi et al., 2014; Kelson et al., 2016: 

McCullough et al., 2011; Moreno-Ramos et al., 2011). 

Fallahi et al. (2014) och Bergh et al. (2015) visar att radiusfrakturer samt frakturer på 

carpalbenen går att identifiera på en tidigt tagen MR-bild. Andra skador än enbart frakturer 

syns på undersökningarna, mjukdelsskador går att identifiera på MR-bilderna. 

Mjukdelsskadorna som MR-bilder identifierar är inte synliga med enbart konventionell 

röntgenundersökning (McCullough et al., 2011; Kelson et al., 2016). Även Bergh et al. (2012) 

visar att MR-undersökningen kunde identifiera flera mjukdelsskador såsom rupturer eller inre 

blödningar i handledens mjuka vävnad. 

 

Fördelar med tidig diagnostik 

Sex av tio artiklar visar hur vanligt det är att patienter blir behandlade i onödan för en 

misstänkt scaphoideumfraktur där fraktur inte kan uteslutas initialt. Med en tidig MR-

undersökning av patienten som har genomgått en konventionell röntgenundersökning vid en 

misstänkt scaphoideumfraktur har flertalet av patienterna blivit friade från frakturmisstanke. 

Radiologen har inte kunnat identifiera någon fraktur eller annan skada, därmed har patienten 
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diagnostiserats som skadefri vilket innebär att patienten inte är i behov av vidare behandling 

(Bergh et al., 2015; Bergh et al., 2012; Fallahi et al., 2014; Kelson et al., 2016; McCullough 

et al., 2011; Moreno-Ramos et al., 2011). 

Studierna visar att patienter utan fraktur på scaphoideum går att finna med en tidig MR-

undersökning (Bergh et al., 2015; Bergh et al., 2012; Fallahi et al., 2014; Kelson et al., 

2016; McCullough et al., 2011; Moreno-Ramos et al., 2011). 

Patienter som diagnostiserades utan skada endast fixerades i handleden i genomsnitt en dag 

efter att de undersökts med MR (Bergh et al., 2015 & Kelson et al., 2016). Patienter som 

inte undersöktes med MR blev behandlade med fixering av handleden under en längre tid, i 

och med att det inte gick att avfärda en skademisstanke. Dessa patienter behandlas med 

fixering i onödan under genomsnitt 14 dagar (Bergh et al., 2015) eller 21 dagar (Kelson et 

al., 2016). Det tog i genomsnitt en dag att fastställa en diagnos med hjälp av MR-bilder i 

jämförelse med 18 dagar som den konventionella röntgenundersökningar tog för att 

fastställa en diagnos (Bergh et al., 2015). Enligt Moreno-Ramos et al. (2011) kunde 

patienter med tidig MR-undersökning utan någon skada funnen, börja med tidig 

rörelseträning, vilket minskar ledstelheten i handleden som en fixering kan innebära. 

 

Radiologens bedömning vid tidig MR-undersökning 

Tre av tio artiklar tittade på radiologens förmåga att granska MR-bilder (Beeres et al., 2008; 

Beeres, Hogervorst et al., 2008; de Zwart et al., 2012). 

Att granska MR-bilder av en misstänkt scaphoideumfraktur har sina utmaningar, enligt 

Beeres et al. (2008) blev 96 % av alla undersökningarna rätt diagnostiserade av radiologen. 

de Zwart et al. (2012) visar att radiologer har en tendens att hitta skador som inte existerar 

då de granskade fullt friska handleder som var blandade med undersökningar av misstänkta 

scaphoideumfrakturer. Enligt de Zwart et al. (2012) diagnostiseras 77,4 % av alla patienter 

med fullt friska handleder rätt, resterande diagnostiserades med en skada som inte 

existerade. Både Beeres, Hogervorst et al. (2008) samt de Zwart et al. (2012) visar att 

radiologernas bedömning av samma MR-bild skiljer sig något åt från varandra. Men de 

tolkar majoriteten av bilderna likvärdigt.  

Att radiologen har en utbildning i MR-bildgranskning vid granskning av MR-bilder är 

viktigt för att diagnosen ska bli så rättvisande som möjligt. Radiologer med mer gedigen 

MR-kompetens granskar bilder konsekvent står fast vid sin diagnos (Beeres et al., 2008). 
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Enligt Beeres et al. (2008) samt de Zwart et al. (2012) finns det en tendens till att radiologer 

misstolkar bilder och tror sig se skador som inte existerar på scaphoideum, vilket innebär att 

ett fåtal patienter överdiagnostiseras. Beeres, Hogervorst et al. (2008) visar på motsatsen att 

radiologen i fåtal fall även kan underdiagnostisera patienter. 

  

Ekonomiska fördelar 

Fyra av de tio artiklarna behandlade de ekonomiska aspekterna kring utförandet av en tidig 

MR-undersökning av en misstänkt fraktur på scaphoideum (Bergh et al., 2015; Kelson et al., 

2016; Moreno-Ramos et al., 2011; Patel et al., 2012). 

Kostnaden för enbart en initial MR-undersökning enligt Patel et al. (2012) var 85 % högre 

än kostnaden för en konventionell röntgenundersökning med fyra projektioner av 

scaphoideum. Trots detta anses det att en tidigt utförd MR-undersökning av en misstänkt 

scaphoideumfrakturs totala kostnad är likvärdig med den konventionella undersökningens. 

Detta när undersökningarna jämförs med alla återbesök och vidare utredningar av skadan, 

blir omvårdnadskostnaden likvärdig. Bergh et al. (2015), Kelson et al. (2016) och Moreno-

Ramos et al. (2011) visar att den totala omvårdnadskostnaden blir marginellt lägre med en 

tidig MR-undersökning. Moreno-Ramos et al. (2011) visade att kostnaderna för den 

konventionella röntgenundersökningen ökade och blev dyrare än MR-undersökningen för 

varje ny uppföljning patienten behövde genomgå, innan en diagnos fastställdes på patienter 

med konventionell undersökning.   

Enligt Bergh et al. (2015) halverades de indirekta kostnaderna för patienter som hade en 

arbetsinkomst där de tidigt blev diagnostiserade utan skada, när de undersöktes med MR- 

jämfört med konventionell teknik. Enligt Kelson et al. (2016) visade det sig att patienter 

som undersöktes med MR var sjukskrivna i genomsnitt noll dagar, medan de som 

undersöktes med konventionell röntgen var sjukskrivna i genomsnitt sju dagar. Även Bergh 

et al. (2015) visar att sjukskrivningstiden var kortare för de patienter som undersöktes med 

MR. 

“ patients in paid work with no fracture, the indirect cost in the MRI group was less than 

half of that in the control group” (Bergh et al., 2015). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna metoddiskussion är att påvisa trovärdighet i denna studie. Tolkningen av 

trovärdigheten har diskuterat utefter de kunskaper som författarna besitter samt den 

litteratur som behandlar hur en litteraturstudie ska utformas.   

Metoden för den allmänna litteraturstudien baserades på Elo och Kyngäs (2008) samt 

Forsberg och Wengström (2005) systematiska litteraturöversiktens studieupplägg. Denna 

metod användes för att utföra den allmänna litteraturstudiens resultat mer trovärdigt med en 

strukturerad urvalsprocess. Detta för att en allmän litteraturstudie inte anses vara tillräckligt 

trovärdig i sig, medan en systematisk litteraturstudie är för tidskrävande för att genomföra 

under den utsatta tiden.   

Litteratursökningen är väl dokumenterad med en förklarande text hur sökningen har gått till 

samt att litteratursökningen är sammanställd i Tabell 1 för att skapa överskådlighet av 

sökningen. PubMed och Cinahl användes då de är två pålitliga databaser. Enligt Karlsson 

(2012) berör de båda databaserna relevant information om främst omvårdnad och medicin. 

Båda databaserna innehåller artiklar från flera tidskrifter, PubMed innehåller ca 5400 och 

Cinahl innehåller ca 3000 tidskrifter (Willman et al., 2016, s. 80 - 81). Vilket medför att ett 

stort utbud av artiklar finns tillgängliga för att få fram ett trovärdigt resultat.  

Två söktekniker användes, sökning med MeSH termer samt manuell sökteknik för att hitta 

relevant information. MeSH termer användes som ett verktyg för att hitta artiklar i 

databaserna vid sökande efter specifika artiklar. Varje artikel i databaserna har egna 

nyckelord som underlättar sökning av likvärdiga artiklar inom samma ämnesområde.  

Genom att använda MeSH termer kombinerat med booleska termen formas sökningen efter 

en trattformad struktur, sökningen är stor och bred från början sedan avsmalnande till en 

specifik sökning. Den booleska termen AND kombinerades med MeSH termerna, detta 

gjordes för att hitta relevanta artiklar till litteraturstudiens syfte. Genom att minska utbudet 

av artiklar som inte är relevanta, ökar trovärdigheten.  

För att utöka den specifika sökningen i databasen PubMed utfördes även manuella 

sökningar. Genom att använda de relevanta abstrakten och söka med hjälpverktyget similar 

articles (Karlsson, 2012, s. 102 - 106). 
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En beskrivning hur artiklarna har kvalitetsgranskats redovisas i metoddelen. Artiklarna har 

kvalitetsgranskats för att kunna presentera ett resultat i litteraturstudien baserat på studier 

med bra kvalitet för att öka trovärdigheten i resultatet. Båda författarna har kvalitetsgranskat 

samt läst alla artiklar individuellt för att sedan sammanställa resultat för att öka 

trovärdigheten i arbetet.  

Valet att genomföra en kvalitativ analys av de kvantitativa artiklarna gjordes då det ansågs 

att en kvalitativ analys svarade bättre på syftet med studien. Urvalet av artiklarna 

analyserades noggrant för att inte den viktiga innebörder ska missas. Artiklarna lästes 

igenom flera gånger för att få en bredare förståelse för vad som är väsentligt i artiklarna. 

Analysen genomfördes med ett induktivt synsätt där utgångspunkten är innehållet i 

artiklarna (Danielson, 2012, s. 334 - 336). Granskningen av artikeltexten diskuterades 

mellan författarna. Detta gjordes för att kunna bestämma innehållets värde och kvalité. 

Fokus låg i att jämföra samt finna likheter och skillnader i resultatdelen. Denna analysmetod 

gav möjlighet till att granska artiklarnas resultat på ett tillförlitligt analytiskt förfarande.  

Av de inkluderade artiklarna i litteraturstudien var det ingen artikel som var utförd i Sverige 

på ett svenskt sjukhus, vilket kan vara en nackdel då alla länders sjukvårdssystem är 

uppbyggda på lite olika sätt beroende på hur de finansieras. Däremot ingick studier från 

Australien, Storbritannien, Skottland, Spanien, Norge och Nederländerna vilka alla pekade 

på liknande resultat och anses därmed vara överförbart till svensk sjukvård. 

Litteraturstudieartiklar valdes bort för att få ett resultat grundat på primärkällor för att inte 

gå miste om relevant information. De utvalda studierna var baserade på resultatet från både 

prospektiva samt retrospektiva studier. 

Den begränsade tiden har påverkat resultatet, vilket medförde att författarna inte haft tid att 

invänta artiklar med lång leverans tid vid beställning från biblioteket. Det var två artiklar 

som valdes bort på grund av tidsbristen, dessa artiklar har inte lästs av författarna. Detta 

medför att författarna inte kan uttala sig om värdet av artiklarnas bortfall och hur de kan ha 

påverkat det slutliga resultatet. 
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Samtliga artiklar som ingick i litteraturstudien var skrivna på engelska vilket medförde att 

de behövde översättas. Detta kan ha medfört att vissa misstolkningar kan ha inträffat, på 

grund av att engelska ord inte går att översättas rakt av till svenska då de kan tappa sin 

innebörd. Många engelska ord har ingen tydlig svensk översättning utan kan tolkas på flera 

olika sätt vilket medför att översättning av artiklar är ett tidskrävande arbete.   

Lärdomen av detta arbete är att författarna innan de påbörjar arbetet har valt ut en lämplig 

metodstruktur som de sedan följer genom hela arbetets gång. Det är viktigt med en bra 

metodstruktur för att kunna få fram relevanta artiklar med vetenskaplig information inom 

ämne. Det är även viktig att genomföra en grundlig pilotsökning för att identifiera om ämnet 

innehåller den mängd information som behövs för att kunna besvara forskningsfrågan och 

syftet.  

Förbättringar till framtida arbeten är att utnyttja tiden mer effektivt genom att göra en 

grundligare genomgång av ämnet för att ta reda på om det finns tillräckligt med information 

inom ämnet. Att göra en grundlig initial sökning i ämnet är viktigt för att formulera en bra 

frågeställning som går att besvara. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att sammanställa kunskap kring vilka fördelar en tidig 

magnetresonanstomografiundersökning har vid en misstänkt scaphoideumfraktur.  

Resultatet av analysen identifierades i fyra kategorier som visar vad en tidig MR-

undersökning vid misstänkt scaphoideumfraktur har för påverkan av patientens behandling. 

Kategorierna som resultatet är uppbyggt av är: MR-undersökningens patologiska fördelar, 

Fördelar med tidig diagnostik, Radiologens bedömning vid tidig MR-undersökning och 

Ekonomiska fördelar. Det som påverkar behandlingen av patienten är att det går att 

identifiera scaphoideumfrakturer med en tidig MR-undersökning. Det är även möjligt att 

hitta andra skador på handleden som ger liknande smärtsymtom som 

scaphoideumfraktursmärta. MR-undersökningen identifierar tidigt de patienter som är utan 

skada och därmed inte behöver någon form av behandling. Kostnader som påverkar 

patienten och sjukvården minskas med en tidig MR-undersökning. Att tidigt kunna 

identifiera scaphoideumfrakturer har en stor betydelse för patientens behandlingsresultat.  
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Resultatet visar när konventionell röntgenundersökning inte räcker till för att identifiera en 

fraktur på scaphoideum är MR-undersökningen en kompletterande undersökning som ger 

svar på frågeställningen. Med en MR-undersökning kan patienter utan skada identifieras och 

därmed behöver de inte gipsas i väntan på att en diagnos ska kunna ställas. 

Användandet av MR-modaliteten har även visat sig vara en stor tillgång inte bara vid 

misstänkta scaphoideumfrakturer, utan även vid andra typer av svåridentifierade frakturer, 

till exempelvis frakturer av trochanter major där det är svårt att bedöma hur frakturen ser ut 

med enbart konventionell röntgen. Genom att ha tillgång till MR-bilder kan 

svåridentifierade frakturer lokaliseras och en bättre bedömning göras inför en vidare 

behandling av patienten (Seung-Ju et al., 2015). Starr, Wessely, Albastaki, Pierre-Jerome 

och Kettner (2008) visar att mikrofrakturer kan identifieras med hjälp av en MR-

undersökning på patienten. Dessa skador kan inte identifieras med konventionell röntgen 

utan det krävs en MR-undersökning för att de ska bli identifierbara. 

Mikrofraktur är ett resultat av två eller flera ben som påverkar varandra vid ett trauma. 

Dessa frakturer leder till att ödem bildas runt frakturen. Användningen av MR är idealisk 

för lokalisering av den ökade vätskeansamlingen som ett ödem utgör. Vid en tidig upptäckt 

av benmärgsödem möjliggörs det att patienten får en tidig behandling och därmed kan 

förebygga eventuella stressfrakturer (Starr et al., 2008).  

Den vanligaste behandlingsmetoden av misstänkt scaphiodeumfraktur är att gipsa patientens 

handled. Gipsning medför att patienten inte kan röra handleden, vilket får styrkan i 

handleden att minska. Wall et al. (2014) visar att redan efter 5 dagars fixering innebär det 

förluster av skelettmuskulatur och styrka. De patienter som genomgick en MR-

undersökning hade i genomsnitt handleden gipsad kortare tid än de patienter som inte 

genomgick undersökningen. 

Vikten av att gipsa en patient med en scaphoideumfraktur är att patienten ska återfå full 

funktionalitet i handleden. Får patienten fel diagnos och ej behandlas med fixering kan det 

leda till bennekros. Petsatodis et al. (2017) påvisar att bennekros (avaskulär nekros) kan 

hittas i ett tidigt skede genom att använda sig av MR, och på så sätt kunna ställa en diagnos 

utifrån vad som identifieras på bilderna. Både mikrofrakturer och försämrad blodtillförsel 

till benet gör att det bildas benödem vid detta område. I handleden är det vanligast att 

lunatum och scaphoideum utvecklar nekros efter ett trauma. MR är en känslig modalitet, 

och har patienten utvecklat ödem kommer det synas på bilderna. Genom en tidig MR 
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undersökning kan nekros fastställas och öka chansen för en lyckad behandling. 

Behandlingen för detta är immobilisering tillsammans med eventuella läkemedel. Även 

operation kan vara en alternativ behandling. 

Genom att röntgensjuksköterskan utför en tidig MR-undersökning av patienten kan en 

behandling anpassas utifrån den identifierade skadan och patienten behöver inte behandlas i 

onödan. Vad en säker diagnos i ett tidigt skede innebär kommer diskuteras vidare samt vad 

det kan ha för inverkan på patientens liv. 

Röntgensjuksköterskan kan minska antalet återbesök för patienter som diagnostiseras utan 

skada genom att använda MR-undersökningen. De patienter som inte behöver återkomma på 

kontrollröntgen minskar även arbetsbelastningen för röntgensjuksköterskan samt övriga 

vårdinstanser, genom att dessa patienter inte behöver återkomma för ytterligare 

undersökningar.   

Den tidigt ställda diagnosen som MR-undersökningen bidrar med innebär att patienten inte 

är sjukskriven lika länge, detta minskar den ekonomiska påfrestningen för både vården och 

patienten. Hultin, Lindholm, Malfert och Möller (2012) visar att en längre tids sjukskrivning 

påverkar patientens psykiska välbefinnande. 

De patienter som blir långtidssjukskrivna på grunda av scaphoideumfrakturer riskerar enligt 

Hultin et al. (2012) att drabbas negativt ekonomiskt, samt riskerna för psykisk ohälsa kan 

komma att påverka de sociala faktorerna negativt. Genom att utföra en MR-undersökning 

tidigt kunde patienternas sjukskrivningstid minskas, och därmed de risker som en 

långtidssjukskrivning kan innebära för patienten. 

MR-tekniken använder sig inte av joniserande strålning för att framställa diagnostiska 

bilder. Med vad som är känt idag om MR-tekniken är undersökningen riskfri för patienten 

ur strålningssynpunkt (Berglund & Jönsson, 2015, s. 96). Att genomföra en MR-

undersökning istället för en konventionell röntgenundersökning anses i och med detta vara 

fördelaktigt för patienten inte bara ur ett diagnostiskt syfte utan även strålningsreducerande.  

Det finns dock några kontraindikationer till att utföra undersökning med MR-teknik som 

måste observeras. Det kan vara magnetiska metaller som är inopererade/sitter fast på 

patienten. Exempel på detta är, pacemaker eller andra medicinska pumpar i eller på kroppen 

(Currie et al., 2013). 
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Slutsats 

Studien lyfter fram att MR är en bra modalitet för att identifiera scaphoideumfrakturer samt 

även annan patologi. På grund av dess känslighet kan patologi som inte syns på vanlig 

konventionell röntgen identifieras med MR-tekniken, såsom dolda frakturer på 

scaphoideum. En tidig diagnos som leder till rätt behandling, påverkar både patient och 

röntgenpersonal positivt, samt att undersökningsförfarandet inte medför några ökade 

totalkostnader. MR-modaliteten är en eftertraktad modalitet som medför flera aspekter att ta 

hänsyn till för att kunna utföra en tidig undersökning, tillgängligheten av modaliteten, 

personal och kontraindikationer. 

Dock behövs det mer forskning kring detta i sin helhet för att kunna belysa att det är bra 

med tidig MR för att diagnostisera scaphoideumfrakturer. Det vore intressant om det 

gjordes en omfattande studie i Sverige kring denna frågeställning, givet hur vården i Sverige 

ser ut idag. Kompetens, ekonomi och svensk sjukvård skiljer sig lite mot övriga länders 

förutsättningar.  
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