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INNLEDNING 

For snart 20 år siden utga Steinsholt og Rygh ”Røntgenboka” i NSAMs ”allmennpraktiker- 
serie” (1). Selv om mye av bokens innhold er like aktuelt også i dag, vitner den nå mest om 
den enorme utviklingen radiologien har gjennomgått på disse 20 årene. På den tiden fantes det 
fem MR apparater i Norge og undersøkelsen var rimeligvis forbeholdt de spesielle og 
kompliserte tilfellene.  

I dag finnes det knapt noe sykehus som ikke tilbyr MR undersøkelser, og teknologien og 
bildefremstillingen er betydelig bedre. Dette stiller nye krav til klinikeren: ved hvilke 
problemstillinger er det riktig å rekvirere denne avanserte bildediagnostiske undersøkelsen, og 
hvordan skal vi tolke beskrivelsene vi får? 

Går den avanserte bildediagnostikken på bekostning av den gode, kliniske undersøkelsen? Er 
det lettere å rekvirere et MR bilde enn å undersøke pasienten klinisk? Og stoler vi mer på 
teknologien enn våre funn og vårt skjønn? 

Det diskuteres i ulike fora om det gjennomføres for mange MR undersøkelser i dag, og om 
indikasjonsstillingen burde vært strengere i mange tilfeller. Flere norske og internasjonale 
studier indikerer at økt tilgjengelighet gir økt antall MR undersøkelser og at både pasienter og 
leger har en overdreven tillit til undersøkelsens nytte (2). 

På den annen side er det ingen tvil om at MR og andre bildediagnostiske undersøkelser er et 
betydelig hjelpemiddel i den diagnostiske utredning av en pasient. I mange tilfeller vil en rask 
avklaring kunne være både kostnadseffektivt og gi pasienten en rask og sikker diagnose (3). 

På denne bakgrunn har Referansegruppen for muskel- skjelettlidelser i Norsk Forening for 
Allmennmedisin (NFA) på oppdrag fra NFA utarbeidet dette heftet med råd og anbefalinger 
om bildediagnostikk i allmennpraksis. 

Våre ambisjoner har vært å gi kollegabaserte råd og anbefalinger fra allmennmedisinere til 
allmennmedisinere, om en praksis for bruk av bildediagnostiske undersøkelser som er mest 
mulig i tråd med den kunnskap som foreligger.  

Vårt mål er at våre kolleger skal kunne ha våre råd og anbefalinger tilgjengelig for 
oppslag, slik at man ved konkrete problemstillinger, raskt kan slå opp og finne 
anbefalinger om når bildediagnostiske undersøkelser kan være indisert, og hva 
undersøkelsen kan gi svar på, og hvilken modalitet (røntgen, CT, MR, ultralyd) som er 
best egnet.  

Dette er ikke en veileder på grunnlag av systematisk litteratursøk, men en blanding av 
konsensusbaserte og kunnskapsbaserte anbefalinger fra referansegruppens medlemmer. Der 
hvor vi har funnet relevant litteratur, har vi basert oss på denne. På områder hvor vi ikke 
kjenner til slik dokumentasjon, har gruppen diskutert frem konsensusbaserte anbefalinger. 



3 

 

Gruppens medlemmer har hatt ansvar for 1-2 organkapitler hver, og vi har hatt flere 
redaksjonsmøter underveis for å diskutere de ulike anbefalingene. Arbeidet startet i august 
2009, og ble avsluttet i juni 2010. Fra Norsk Radiologisk Forening har radiologene Hans Erik 
Oulie og Roar Pedersen gitt verdifulle vurderinger og kommentarer.   

Det har vært viktig for oss å belyse problemstillingene fra den allmennmedisinske virkelighet, 
og ikke fra spesialisthelsetjenesten. Det har vært et overordnet mål for gruppen at 
anbefalingene er praksisnære og klinisk anvendelige, og rettet mot allmennpraksis.  

Det kan innvendes at vår tilnærming til anbefalingene svekker troverdigheten, ettersom vi 
ikke har gjennomført et strengt systematisk litteratursøk og fulgt retningslinjer for 
retningslinjer (4). Vi har valgt en enklere arbeidsform både av hensyn til arbeidsmengde, og 
fordi vi ikke tror at våre anbefalinger vil oppleves svært kontroversielle for den erfarne 
kliniker. Det dreier seg mest om et praktisk oppslagsverk som kan gi føringer på når og hvilke 
bildediagnostiske undersøkelser som bør vurderes i en konkret situasjon.  

Vår overordnede og generelle anbefaling er at all bildediagnostikk krever en god klinisk 
undersøkelse. Dette er både av hensyn til radiologen som må vite hva han/hun skal lete 
etter og beskrive, og fordi klinikeren skal kunne tolke den beskrivelsen som han/hun 
mottar fra radiologen. Like viktig som å vurdere de kliniske funnene i lys av den 
radiologiske beskrivelsen, er det å vurdere de radiologiske funn i lys av klinikken.  

Referansegruppen retter en sterk anbefaling til sine kolleger ved alle rekvisisjoner å 
gjennomføre en reflektert vurdering, sammen med pasienten, om hva man kan forvente 
av en bildediagnostisk undersøkelse og hvorfor den eventuelt er nyttig. For at dette skal 
bli meningsfullt, må legen gjøre en klinisk undersøkelse som kan gi grunnlag for 
diagnostiske overveielser.  

Vi håper at disse anbefalingene kan være en hjelp til travle kolleger til et bedre beslutnings- 
grunnlag for bildediagnostiske undersøkelser gjennom økt bevisstgjøring ved rekvirering av 
bildediagnostiske undersøkelser både mht. den kliniske undersøkelsen og tolkning av svarene.  

 
   For redaksjonsgruppen; Satya Sharma (leder) og Erik L Werner (redaktør) 
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NAKKE- OG RYGGLIDELSER 
Erik L. Werner 

Innledning 

Smertetilstander i nakke og rygg er en hyppig årsak til bildediagnostiske undersøkelser. Det foreligger 
mye litteratur om både nytten og ikke minst begrensningene radiologiske undersøkelser har ved 
nakke- og rygglidelser. De viktigste kildene for dette kapittelet er referansene (1) for nakke og (2, 3) 
for rygg som alle er kunnskapsbaserte retningslinjer. 

Generelt er det antatt at det rekvireres langt mer bildediagnostiske undersøkelser for nakke og rygg 
enn det retningslinjene anbefaler og særlig gjelder det for ryggsøylen at dette medfører en betydelig 
overdiagnostisering som kan forlenge sykdomsforløpet. I en Skotsk studie fant man at tidlig MR eller 
CT ved akutte ryggplager ikke påvirket behandlingen (4) og en norsk studie har vist at bruk av MR 
styres av den lokale radiologiske kapasiteten, og ikke av legens eller pasientens forventning om nytte 
av undersøkelsen (5).  

Nakkelidelser  

Amerikanske retningslinjer (1) anbefaler at pasienter med nakkesmerter deles inn i fire grupper: 

Grad 1: nakkesmerter uten alvorlige symptomer og som ikke påvirker daglige aktiviteter 
Grad 2: nakkesmerter uten alvorlige symptomer, men som påvirker daglige aktiviteter 
Grad 3: nakkesmerter med symptomer forenlig med nerverotaffeksjon 
Grad 4: nakkesmerter med symptomer på alvorlig patologi 

Ved Akutte nakkeskader (for eksempel whiplash skade) anbefales ikke bildediagnostikk rutinemessig, 
for grad 1 og 2 ovenfor. Hvis det mistenkes brudd, er CT en bedre undersøkelse enn skjelettrøntgen. 
Det foreligger ikke tilstrekkelig data til å korrelere patologiske signalforandringer på 
nakkeligamentene (alarligamentene) ved MR til whiplash skade.  

Ved akutte nakkeskader anbefales bildediagnostikk dersom pasienten er over 65 år, nakkesmertene 
inntrer umiddelbart etter skade og hvis pasienten ikke kan rotere 45 grader til begge sider (1).  

Akutte nakkesmerter uten kjent traume, følger graderingen ovenfor slik at bildediagnostikk ikke 
anbefales ved grad 1 og 2, og MR anbefales ved grad 3 og 4.  

Langvarige nakkesmerter med eller uten hodepine (tensjonshodepine, cervicogen hodepine) følger 
også graderingen og anbefalingen ovenfor.  I tillegg anbefales vurdering av ”røde flagg” slik at 
traume, malignitet, inflammatorisk leddsykdom og tidligere nakkekirurgi i sykehistorien gir indikasjon 
for bildediagnostikk. Infeksjonstegn eller intraktable smerter over tid oppfattes også som ”røde flagg” 
og bør utredes med bildediagnostikk.  CT eller MR vil da være anbefalte undersøkelser, men det 
presiseres at CT ikke er en god undersøkelse for å påvise skiveskader (prolaps) i nakken. 

Korsryggsmerter  

Korsryggsmerter inndeles ifølge både norske og internasjonale retningslinjer i  

• Akutte korsryggsmerter (0 – 12 uker) 
• Langvarige (kroniske) korsryggsmerter (> 12 uker)  
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I tillegg benyttes en diagnostisk inndeling: 

• Uspesifikke korsryggsmerter 
• Nerverotaffeksjon 
• Mulig alvorlig patologi, akutt rygg, røde flagg 
 

Akutt korsryggsmerte: Det anbefales ikke bildediagnostikk ved akutte korsryggsmerter med eller uten 
utstråling i akuttforløpet, med mindre man finner røde flagg (2,3). Etter 4-6 uker uten noen tegn til 
bedring, anbefales (moderat/svak grad) fortrinnsvis MR, eventuelt CT hvis MR ikke er tilgjengelig. 
Skjelettrøntgen gir ingen nyttig informasjon ved uspesifikk korsryggsmerte eller nerverotaffeksjon (8). 

Merk spesielt to forhold: bildediagnostikk etter 4-6 ukers smerteepisode er strengt tatt bare indisert 
hvis det ikke er noen tegn til bedring. Man bør derfor være litt nøyaktig i sitt journalnotat med å 
definere ryggsmerten, gjerne benytte en VAS-skala eller Roland Morris funksjonsskjema (som finnes 
på www.formi.no). Ofte angir pasienten overhodet ingen bedring, mens legens mer nøyaktige 
smerteangivelse også kan være et oppmuntrende og nyttig verktøy for å påpeke at det tross alt går rett 
vei.  

Dessuten er det verdt å merke seg at de samme anbefalingene også gjelder der det er klinisk mistanke 
om rotaffeksjon. Som oftest vil jo også denne gå spontant i remisjon, og i så fall har man ingen nytte 
av bildediagnostikk.  

Langvarig (kronisk) korsryggsmerte: Ved smerter som vedvarer utover tre måneder vil det være 
rimelig å anbefale et MR bilde, dersom dette ikke er gjort tidligere. I fravær av nye eller økende 
symptomer eller funn, er det ikke indikasjon for gjentatt bildediagnostikk.  

Ved langvarige, uspesifikke korsryggsmerter vil bildediagnostikk i det subakutte forløp (6-12 uker) 
kunne være hensiktsmessig for å utelukke underliggende patologi. Man må imidlertid være svært 
varsom med overtolking av bildefunn. Såkalte ”degenerative” forandringer både på skiver og skjelett, 
vil oftest være normaltilstander uten sikker relasjon til smertene. Påpekning av slike funn kan bidra til 
pasientens aksept for tilstandens kronisitet og redusere kooperasjonen for aktive tiltak. Beskrivelsen av 
bildene bør benyttes til å påpeke at nerveroten ikke er affisert og at det ikke er sett alvorlig patologi. 
Det er viktig at rekvirering av bildediagnostikk ikke bidrar til forlengelse av sykmelding eller 
sykdomsforløp, og legens ordvalg i samtalen med pasienten blir nokså avgjørende for dette.  For 
eksempel ved å påpeke det positive i fravær av positive funn (!) og å unngå betegnelsen ”kronisk”, slik 
retningslinjene anbefaler (2). 

Ved vedvarende ryggsmerter med klinisk tegn på rotaffeksjon vil det også være indikasjon for MR i 
det subakutte forløp hvis dette ikke er gjennomført tidligere. Gjentatt undersøkelse er ikke indisert, 
med mindre klinikken kan tyde på involvering av nye dermatomer.  

Det er de siste årene vist en mulig sammenheng mellom forandringer i endeplatene og ryggsmerter 
(Modic forandringer), og enkelte radiologiske avdelinger har begynt å beskrive disse i sine svar til 
klinikeren. Modic forandringene deles i tre typer avhengig av signal- intensiteten i T1 og T2 vektede 
MR bilder. Type 1 oppfattes å være sterkest korrelert til smerter, og vil ofte gå over i type 2 som gir 
mindre grad av smerter (6, 7). Disse sammenhengene er fortsatt omdiskuterte, og foreløpig er det 
usikkert hvilken nytte denne beskrivelsen har for pasienten.  
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Konklusjon bildediagnostikk nakke- og ryggsmerter 

MR er anbefalt ved både akutte nakkeskader og langvarige nakkesmerter hvis det er klinisk mistanke 
om nerverotaffeksjon og/eller alvorlig skade.  

MR er anbefalt ved korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon etter 4-6 uker hvis det ikke er 
noen tegn til bedring. CT kan benyttes hvis MR ikke er tilgjengelig (for eksempel svært lang ventetid). 

CT eller MR er anbefalt ved langvarige ryggsmerter (> 12 uker) med og uten nerverotaffeksjon 
dersom dette ikke er gjort tidligere, men tidligere undersøkelser skal ikke gjentas med mindre nye, 
klinisk funn tilsier dette. 
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SKULDERLIDELSER 
 

Satya P. Sharma 

Innledning 

Skuldersmerter har hyppig forekomst og ligger som god nummer to etter rygglidelser som årsak til 
kontakt i allmennpraksis ved muskel- og skjelettlidelser (1). Eldre over 70 år har en prevalens på 21%. 
Rotatorcuff affeksjon utgjør ca 70% av tilfellene (2). De vanligste skulderlidelser består av rotatorcuff 
tendinopati (ca 75%); av dette utgjør supraspinatus tendinopati alene ca 70% av tilfellene. Blant de 
andre vanligst forekommende skulderlidelser utgjør subdeltoid bursitt ca 15%,  kapsulitt, og ac-ledd 
artrose ca 10% (3).  Nyoppståtte skuldersmerter pga mild tendinopati og bursitt vil oftest tilhele 
spontant, men kroniske tendinopatier og bursitt kan ha langtrukkent forløp over år. Skulderkapsulitt er 
en kronisk tilstand og kan vedvare et par år, men ca 40% av pasientene kan ha residual smerte eller 
stivhet flere år etter symptomdebut (4). 

Skulderen er et dynamisk ledd hvor statiske bilder sier lite, mens klinisk undersøkelse og 
funksjonsvurdering er av stor betydning. MR-undersøkelser gir ofte falskt positiv resultat, blant annet 
på grunn av aldersbetingede degenerative forandringer (5).   

 

Skulderlidelser  

Bildediagnostikk er indisert ved langvarige skulderlidelser når man ikke kommer til sikker diagnose 
tross for god klinisk undersøkelse og symptomer ikke passer inn i bestemt diagnose (6).  Kliniske funn 
må tolkes mot de vanlige forekommende degenerative forandringer i bløtvev, Acromio-clavicular ledd 
(AC-ledd), og glenohumoralledd som sees ved bildediagnostikk. 
 

‐ Ved impingement kan røntgen og MR vise disponerende trange forhold, f. eks. om acromion 
er nebbeformet og om caput humeri ligger dratt oppad (7).  
 

‐ Ved rotatorcuff tendinopatier og mistanke om ruptur kan både ultralyd og MR benyttes (8, 9). 
Ved mistanke om labrumskade (SLAP lesjon) er MR artrografi å foretrekke (8, 10). 
 

‐ Ved kroniske skuldersmerter har røntgen lite verdi da degenerative forandringer er vanlige. 
Bildediagnostikk med MR/ultralyd er indisert dersom konservativ behandling mislykkes (6, 
11). 
 

‐ Røntgen er vanligvis en god undersøkelse for å påvise brudd, men fraktur av tuberkulum 
majus vil ofte ikke kunne påvises, og ved klinisk mistanke om dette bør MR foretrekkes.  
 

Røntgen kan påvise artrose spesielt i AC-ledd og gleno-humoralleddet. Dette er særlig nyttig ved 
klinisk tegn på en kapsulitt som ikke responderer på intraratikulære injeksjoner. En kapsulitt er en 
klinisk diagnose og påvises ikke direkte ved bildediagnostikk (6, 12, 13). 
Ultralydundersøkelse av skulder kan vise bløtdelspatologi som gjennomgående rupturer med høy 
treffsikkerhet (14,15) (se eget kapittel om ultralyd).  
MR av skulderlidelser vil være aktuelt først og fremst hvis klinikk og røntgen / ultralyd ikke har gitt 
diagnostisk avklaring. MR kan identifisere både artrose og bløtdelsskader.  
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Konklusjon 
 

Røntgen kan benyttes for å utelukke brudd men brudd av tuberculum majus vises ikke alltid på 
røntgen, men vises på MR. 

Skjelettrøntgen kan være nyttig ved trange forhold ved impingement for å bedømme acromion form. 
Subakcromialt impingment, supraspinatus tendinopatier og kapsulitt er fortrinnsvis kliniske diagnoser 
som i liten grad lar seg fremstille bildediagnostisk (MR / ultralyd).  

MR og ultralyd kan benyttes ved partielle eller total rupturer i rotatorcuffen. MR eller ultralyd er også 
nyttig ved vanskelige diagnostiske forhold eller ved manglende behandlingseffekt. MR er til 
diagnostisk hjelp der det foreligger labrumskade. I vanskelige tilfeller benyttes MR artrografi. 
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ALBUELIDELSER 

Pål Kristensen 

Smerter i albueregionen er hyppig forekommende i allmennpraksis, men bildediagnostikk benyttes 
sjeldent utenom ved traumer med bruddmistanke. Slike undersøkelser kan likevel være aktuelt ved 
artritt, artrose eller låsning med mistanke om corpus librum (1) og unntaksvis ved bløtdelslidelser.   

- Røntgen er vanligvis tilstrekkelig ved bruddmistanke. Undersøkelse i gjennomlysning kan 
være nyttig for å vurdere instabilitet, mindre brudd og interpolerte fragmenter. 

- CT kan gi detaljer om den benede anatomien, men vanligvis foretrekkes MR.  
- MR kan vær nyttig i diagnostikken av bløtvevspatologi, ligamentrupturer og bruskdefekter.  
- Ultralyd kan være nyttig for påvisning av corpus librum, kapsulitt, økt leddvæske og 

forandringer i sener og ligament, men det kreves god erfaring med metoden (2). 

Skader: 
 
Distorsjon:  Røntgen viser grad av hydrops, men er vanligvis ikke indisert.  
Brudd:   Røntgen er en sikker og god metode. Metoden viser også epifysiolyse hos  
  barn. 
Stressbrudd: Uvanlig i albueregionen. Kan sees på vanlig røntgen, men MR eller skintigrafi  
  er bedre og sikrere. 
Corpus librum: Benevnes også osteochondritis dissecans. MR er best, men røntgen og CT   
  kan også gi tilstrekkelig informasjon. 
Luksasjon:  Røntgen er indisert for å avdekke eventuell samtidig brudd. 
Subluksasjon av radiushode: Kalles også ”pulled elbow”. Vanlig hos småbarn. Røntgen er 

upålitelig og som regel unødvendig da diagnosen stilles på typisk klinikk; 
 barnet holder armen i ro inntil kroppen med flektert albue, og full funksjon  
gjenopprettes etter reponering (3). 

Leddbåndskade (kastalbue eller målvaktalbue): MR er indisert ved langvarige plager (4). 
 
Andre lidelser: 
 
Artritt:  Ved revmatisk artritt er røntgen indisert som første undersøkelse, men  
  erosjoner/usurer er et relativt sent funn. MR/ultralyd viser akutt synovitt, men  
  MR er best til å vise tidlige forandringer i leddbrusken (1).  
Bursitt:   Ikke indisert med billeddiagnostikk. 
Epikondylitt: Ved lateral epikondylitt (tennisalbue)og medial epikondylitt (golfalbue) er det  
  ikke indisert med bildediagnostikk. 
 
Konklusjon: 

Bildediagnostikk benyttes sjeldent ved albuelidelser i allmennpraksis. Ved skader med bruddmistanke 
benyttes røntgen. Ved bløtdelsskader og bløtdelslidelser er MR beste metode.  

Referanser: 
 
1.  Retningslinjer for leger. Norsk radiologisk forening. Making the Best Use of a Department of 

Clinical Radiology (Femte utgave, 2003). The Royal College of Radiologists, London. Norsk 
oversettelse: Gunnar Sandbæk og Ole Drabløs.  

2. Johannessen T: Norsk Elektronisk legehåndbok: NHI; 2010. 
3.  Steen K: Subluksasjon av radiushodet Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:1323-5. 
4. Bahr, Mæhlum: Idrettskader. Norsk idrettsmedisinsk forening. Gazette bok: 2006. 
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HÅNDLEDD OG HÅNDLIDELSER 

Pål Kristensen 

Bildediagnostikk benyttes hyppig ved skader i hånd og håndledd og dels ved artrose og artritt, men 
sjeldent ved bløtdelslidelser. Ved mistanke om brudd eller skjelettpatologi er røntgen en god og 
vanligvis tilstrekkelig undersøkelse. Ved bløtdelsskader og lidelser er bildediagnostikk vanligvis ikke 
indisert, men i vanskelige tilfeller er MR best og bør foretrekkes fremfor CT som gir høye stråledoser. 
Ultralyd kan være indisert ved cyster og uklare svulster i bløtdelene og ved ledd- og 
bløtdelsundersøkelse (1).  

 

Skader 

Fingerforstuvning/-fraktur: 

Det er ikke nødvendig med røntgenundersøkelse hvis det bare er lette eller moderate symptomer. Ved 
luksasjon av fingerledd skal røntgen tas for å utelukke samtidig brudd. 

 Hvis smertene er uvanlig sterke, hevelsen er stor eller det er feilstilling eller instabilitet, gjøres 
røntgenundersøkelse for å utelukke bruddskade.  

 

Håndleddforstuvning/‐brudd: 

Fall på utstrakt hånd kan gi forstuvning eller brudd gjennom enden av spolebenet (radius). Dette er en 
vanlig skade hos barn, men også hos eldre med osteoporose. Den vanligste bruddtypen, Colles’ 
fraktur, medfører såkalt bajonettfeilstilling. Diagnosen kan som regel stilles klinisk på grunnlag av 
den typiske feilstillingen, men røntgenundersøkelse må gjøres for å kartlegge bruddet nærmere før 
behandling (2).  

Der klinikken tyder på forstuvning/distorsjon er det ikke nødvendig med røntgen. 

  

Schaphoid/båtbensfraktur: 

Dette er den hyppigste bruddtypen i håndroten. Skademekanismen ligner den ved radiusbrudd, men 
siden brudd i båtbenet ikke gir synlig feilstilling, skjer det regelmessig at riktig diagnose ikke blir stilt 
med en gang. 

Skaden gir umiddelbart smerter og det er vanskelig å bruke hånden. Ved undersøkelse er det ømt å 
trykke i den såkalte “snusdåsen”, det vil si området ved roten av tommelens 
metakarp/mellomhåndsben.  

Vanlig røntgenundersøkelse viser schaphoidbrudd hos bare 3 av 5 pasienter med brudd slik at det er 
vanlig å gipse på klinisk mistanke. Det medfører at 3 av 4 pasienter gipses unødvendig (3). MR er 
derfor den beste undersøkelsen dersom den er tilgjengelig, unntatt hos barn. Hvis en ikke får tatt MR 
rekvireres skjelettrøntgen der en skal presisere på rekvisisjonen at det er bruddmistanke slik at det tas 
fire projeksjoner (4). 
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Ligamentruptur fingre: 

Mest alvorlig er avrivning av det indre sideleddbåndet på tommelens proksimale metakarpo-
falangealledd. Skaden er vanligst hos skiløpere som faller mens de holder rundt staven 
(”skitommel”).  

 Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse som avslører instabilitet i leddet. Røntgen er indisert da 
det ved påvisning av avrivningsbrudd i leddbåndfestet er indisert med operasjon (2). Alle skal likevel 
henvises ortoped for vurdering av gipsing eller operasjon og ved tvil er MR indisert. 

 

Andre lidelser 

Artrose: 

Artrose er spesielt vanlig i tommelen grunnledd, samt DIP- og PIP-ledd hos middelaldrende og eldre, 
spesielt kvinner. Det er typisk hevelse, ømhet, nedsatt bevegelighet og dels feilstilling. Diagnosen er 
klinisk, men kan ved tvil bekreftes på vanlig røntgen. Det er ofte dårlig samsvar mellom klinikk og 
røntgenfunn. Hovne ledd med artritt kan være normale på røntgen og ledd uten symptomer kan vise 
artrose på bildene.   

 

Artritt: 

Ved revmatisk artritt er røntgen indisert som første undersøkelse, men erosjoner/usurer er et relativt 
sent funn. (Se kapittel om inflammatoriske leddlidelser.) Spesialundersøkelsene MR/ultralyd avdekker 
akutt synovitt, men MR er best til å vise usurer og tidlige forandringer i leddbrusken.  

Det anbefales tidlig henvisning til revmatolog ved klinisk sikker revmatoid artritt. Det er ikke 
nødvendig med bildediagnostikk før henvisning, men bestill gjerne røntgen, med kopi til 
revmatologen, i påvente av snarlig time.    

Ved revmatoid artritt i fingerledd-håndledd er det verd å merke seg at røntgen av føtter kan vise 
erosjoner/usurer selv der røntgen av symptomatiske hender er negativ (3) 

 

Fremmedlegeme:  

Ved skader kan fremmedlegemer bli sittende dypt i finger eller hånd og være vanskelig å påvise. 
Røntgen vil påvise metall, glass og malt treverk, men gjelder det plast eller umalt treverk er ultralyd 
indisert (3).    

 

Trykkskade av perifere nerver: 

Både nervene medianus, radialis og ulnaris kan komme i klem i underarm eller hånd og gi symptomer. 
Mest vanlig er karpaltunnelsyndrom, trykk på medianus i karpaltunnelen. Det er ikke indisert med 
billediagnostikk. Diagnosen stilles ved påvisning av typiske nevrologiske utfall. I usikre tilfeller er 
nevrografi avgjørende for diagnosen. Ultralyd kan også være nyttig i øvede hender.  
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Belastningslidelser/tendinopatier: Ikke indisert med billeddiagnostikk. 

Ganglion/Trigger finger:  Ikke indisert med billeddiagnostikk. 

Tumor i muskel-skjelett:  Røntgen kan være indisert primært, men MR er den beste 
     undersøkelse for å vurdere lokal spredning og utbredelse. 

 

 

Konklusjon: 

Ved mistanke om brudd eller artrose er røntgen indisert. MR er best ved mulig schaphoidbrudd hos 
voksne. For bløtdelslidelser er MR aktuelt i spesielle tilfeller.  

 

 

Referanser 

1. Johannessen T. Norsk Elektronisk legehåndbok: NHI; 2005. 
2. Bahr, Mæhlum: Idrettskader. Gazette bok: 2006. 
3. Glad TH, Melhus K, Svenningsen S. Bruk av MR ved skafoidfractur. Tidsskr Nor Legefor 2010; 

130:825-8 
4. Retningslinjer for leger. Norsk radiologisk forening. Making the Best Use of a Department of 

Clinical Radiology (Femte utgave, 2003). The RoyalCollege of Radiologists, London. Norsk 
oversettelse: Gunnar Sandbæk og Ole Drabløs  
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HOFTE OG BEKKEN 

Jan Robert Grøndahl 

 
Innledning 

Sykdomstilstander i hofte og bekken vil oftest gi seg uttrykk i smerter og eventuelt redusert funksjon. 
Det er få artikler som omhandler hvilken plass billeddiagnostikk har i utredningen av hofte og 
bekkensmerte generelt, mens det derimot er skrevet mye om utredning av de ulike spesifikke lidelser 
(3). Valget om å gjøre billeddiagnostisk utredning eller ikke, avhenger således av om den kliniske 
anamnese og undersøkelse gir mistanke om tilstander der slik utredning kan forventes å gi relevant og 
nyttig informasjon (9). 
 

Hoftesmerter 
Smertelokalisasjonen gir ofte en viktig pekepinn på etiologien og følgelig føringer for aktuell 
billeddiagnostikk.  

• Fremre hoftesmerter er det vanligste, og i denne gruppen vil man hos yngre mistenke 
strekkskade eller tendinitt i hoftens flexor eller adduktormuskulatur, mens hofteleddsartrose 
vil være den vanligste årsaken hos eldre. Frakturer, Calvé Legg Perthes, inflammatorisk artritt, 
symfysebetennelse  og labriumskader vil også gi primært fremre hoftesmerter. (1,5)  
 

• Laterale hoftesmerter vil oftest skyldes muskelsmerter fra gluteus medius eller minimus, eller  
trokanter-tendinitt/bursitt. Laterale hoftesmerter kan også skyldes rygglidelser med utstråling. 
 

• Bakre hoftesmerter skyldes oftest en kilde utenfor hofteleddet, enten rygg eller bekken. (1, 5) 

Sammenholdt med lokalisasjon spiller også intensitet, varighet, skadehistorie og pasientens alder en 
rolle for hvilken utredning som er aktuell.   

Utredning 
 
1.  Avventende holdning ved nyoppståtte bløtdelslidelser. 
 
Den kliniske undersøkelsen vil ofte kunne avklare om det dreier seg om nyoppståtte bløtdelslesjoner, 
som strekkskader, muskelsmerter, tendinitter eller bursitter. Ved slike tilstander vil det være rimelig å 
avvente effekt av vanlige tiltak i 4-6 uker, og dersom man ser en begynnende gradvis bedring, vil man 
ofte kunne la være å benytte noen form for billeddiagnostikk.  

Det er et unntak til dette: Ved fremre hoftesmerter hos eldre, dvs. over 65 år, er artrose svært vanlig, 
og det er ofte rimelig å bestille et vanlig røntgen allerede ved første konsultasjon (1). 

2. Indikasjoner for røntgen. 

Ved varighet ut over 4-6 uker, høy intensitet eller begrunnet mistanke om brudd eller annen alvorlig 
lidelse er billeddiagnostikk indisert.  

Ved fremre eller laterale hoftesmerter hos voksne bør vanlige røntgenbilder av hoften bør tas først i de 
fleste, om ikke alle tilfeller. Dette vil gi informasjon om degenerative forandringer, løse legemer, 
luksasjoner, hofteleddsdysplasi hos voksne, brudd og skader, og vil også gi inntrykk av 
bløtdelsforandringer. (3, 4) Ved bakre hoftesmerter bør man vurdere om smertene kan skyldes 
tilstander i rygg eller bekken, og det henvises til disse kapitlene i dette heftet.  
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3. Indikasjoner for MR. 

MR anbefales som neste billeddiagnostiske teknikk dersom røntgen og konservativ behandling ikke 
har ført til diagnostisk avklaring og eventuelt klinisk bedring (1,3). Det er en tendens til at MR 
etterspørres mer både av pasienter og av ulike behandlingsprofesjoner, men nytten av dette er ofte 
begrenset.  

MR kan gi konklusivt svar dersom man mistenker okkulte frakturer, bløtvevsskader, infeksjon eller 
tumor (6, 7). MR kan benyttes ved klinisk artrose der vanlig røntgen ikke viser forandringer, og er 
konklusivt ved avaskulær nekrose. Ved mistanke om labrumskader er MR indisert (3).  

4. Andre billeddiagnostiske undersøkelser. 

CT 

CT er sjelden aktuelt ved hoftelidelser, da vanlig røntgen eller MR vil være mer relevante valg ved de 
fleste tilstander.  

Ultralyd 

Ved akutte hoftesmerter og halting hos barn er serøs coxitt vanligst, og ultralyd brukes som første 
undersøkelse. (4) Calvé Legg Perthes (osteonekrose hos barn) vil oftest ha noe mer gradvis utvikling, 
her er røntgen oftest nok til å stille diagnosen. I usikre tilfeller, særlig i tidlig stadium, kan MR gi mer 
sikker diagnose.   

Ultralyd som diagnostisk verktøy hos voksne brukes relativt lite, men kan påvise artritt og eventuell 
bløtdelspatologi.  

Scintigrafi 

Scintigrafi er sjelden aktuelt ved hoftelidelser, da MR er mer spesifikk ved de fleste tilstander der 
scintigrafi kunne vært aktuelt (6, 8). 

 

Bekkensmerter 

Bekkenløsning. 
Det oppgis at opptil 20 % av alle gravide har bekkensmerter. Det anbefales ikke bildediagnostisk 
utredning dersom det ikke er klare kliniske varselssymptomer, såkalte røde flagg. Dersom dette 
foreligger, er MR anbefalt. (2).   

Øvrige bekkenlidelser 
Ved bekkensmerter utenom svangerskap er tankegangen relativt lik som ved hoftesmerter. Ved 
varighet over 4-6uker, eller ved mistanke om skjevheter eller skader i skjelettet, vil det være rimelig å 
starte med et røntgen. En slik undersøkelse har imidlertid lav sensitivitet ved tidlige stadier av 
degenerative forandringer og artrittforandringer i ileosacralleddene. MR vil i langt større grad enn 
både røntgen og CT kunne avsløre tidlig ankyloserende spondylitis (Bechterew), mens CT kan være 
bedre på å skille mellom atrittforandringer og degenerative forandringer. Scintigrafi anbefales ikke 
som alternativ til røntgen eller MR (2). 

Referert smerte til hofte og eller bekken 
Ved mistanke om utstrålende smerte fra korsrygg som årsak til hofte eller bekkensmerter, henvises til 
kapittelet om rygg. 
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Konklusjon 

Røntgen anbefales ved fremre hoftesmerter hos pasienter over 65 år og ved mistanke om brudd eller 
annen alvorlig lidelse.  

Ultralyd er egnet ved mistanke om serøs coxitt hos barn, og ved artritt hos voksne. 

Ved øvrige tilstander anbefales å avvente effekt av vanlige tiltak i 4-6 uker før videre utredning. 
Dersom tilstanden er uavklart, anbefales vanlig røntgen som første og MR som evt andre 
undersøkelse. Ved bekkensmerter under svangerskap anbefales ingen bildediagnostikk, bortsett fra ved 
alvorlige symptomer, (røde flagg) hvor MR vil være indisert. 

 

 

 
 
 

Referanser 
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KNELIDELSER 

Satya P. Sharma 

Innledning 

 
Knesmerter forekommer ofte i befolkningen generelt. I en epidemiologisk undersøkelse oppga 30%  
av alle kvinner og 25% av alle menn at de hadde hatt knesmerter i løpet av de siste 12 måneder. 80%  
av alle barn i ungdomsskolen har hatt plager med knesmerter, og 15% av dem søker lege for det (1).    
 

I allmennpraksis møter man følgende gruppe pasienter med knelidelser: 

1) unge pasienter med kneskader i forbindelse med fysiske aktiviteter 

2) voksne med kneskader i forbindelse med fysiske aktiviteter eller knesmerter pga. begynnende 
degenerative forandringer 

3) eldre med knesmerter, som oftest pga. degenerative eller reumatiske årsaker 

En god anamnese omfatter smerteanamnese, skademekanisme, varighet av plager, opplysninger om 
hevelse, smerteprovoserende faktorer og eventuelle låsninger. Den kliniske undersøkelsen orienterer 
seg mot både ikke-kontraktile strukturer som kollaterale leddbånd, menisker, korsbånd og synovium 
og kontraktile strukturer som muskulatur og sener (2).  

 

Det har vært en økning på 64 % i bruk av MR ved knesmerter i Norge i tidsrommet 2002 – 2004. For 
aldersgruppen 50 år og oppover, har økningen vært på hele 86% som resulterte i utbetalinger i 2004 på 
hele 70 mill. kr. Allmennlegene sto for 83% av henvisninger for kne til MR undersøkelse (3). Trolig er 
denne økningen et resultat av økt tilgjengelighet og etterspørsel (4). Britiske studier har vist at MR- 
undersøkelser av kne i allmennpraksis øker pasienttilfredsheten, men påvirker ikke behandling, 
prognose eller funksjon i kneet (5, 6).  
 

Det finnes en rekke studier som viser at en grundig klinisk undersøkelse er like treffsikker for 
diagnostikk som MR undersøkelse, og det er generelt anbefalt at MR undersøkelser av knær bare bør 
rekvireres når det foreligger en god klinisk begrunnelse (7-11). Bruk av bildediagnostikk bør vurderes 
dersom det foreligger usikkerhet om diagnosen eller når det er sannsynlig at funn ved røntgen eller 
MR vil påvirke valg av behandling.  Dette er også aktuelt dersom det foreligger skade og man må 
utelukke brudd. Dersom en behandling gitt på grunnlag av klinisk undersøkelse ikke har ført frem til 
forventet resultat, er det rimelig å revurdere diagnosen og utrede med bildediagnostikk.  

Bildediagnostiske undersøkelser av kne 

Bruk av skjelettrøntgen er nyttig ved: 

‐ mistanke om brudd 
‐ mistanke om osteochondrosis dissecans hos ungdom 15-20 år. 
‐ mistanke om artrose 
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Bruk av MR kan vurderes ved: 

• klinisk mistanke om korsbåndskade, meniskskade, leddbåndskade 

• kroniske smerter med usikker diagnose 

• erfaringsmessig vil mange ortopeder ønske et MR bilde ved vurdering slik at man ved 
henvisning til spesialisthelsetjenesten ofte kan spare tid på å rekvirere MR samtidig 

For øvrig bemerkes at Mb Schlatter, artritter, bursitter, kapsulitter og Baker’s cyste både kan finnes på 
ultralyd og på MR. 

 
Konklusjon 

‐ Røntgen kan brukes for å utelukke brudd ved skader, mistanke om osetochondrosis dissecans 
hos ungdom, og ved mistanke om artrose hos voksne og eldre.  

‐  MR anbefales ved mistanke om menisk eller korsbåndskade 

‐ MR kan også anbefales ved langvarige knesmerter med usikker diagnose  

‐ Ultralyd kan påvise artritt, kapsulitt, tendinopati, bursitt og cyster 
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ANKEL OG FOT 

Kurt Andreassen 

Det er anslått at det i Norge forekommer over 400 ankelskader pr dag og 60-70 000 ankelskader må 
behandles ved poliklinikk eller sykehus hvert år (1). Ved ca 15% av ankelskadene foreligger 
benbrudd, mens ligamentskader i ankelen utgjør 20% av alle idrettsskader (1). Det er særlig ved 
ballspill som fotball, basketball, volleyball og håndball at ankelskadene utgjør en betydelig andel av 
idrettsskadene. 90 % av alle ankelskader er laterale, 10 % er mediale. Lig. talofibulare ant. er mest 
utsatt for skade, særlig ved traumer i plantarfleksjon.   
 
Anbefalingene nedenfor for akutte skader er gitt på grunnlag av de såkalte Ottawareglene (2, 3), som 
har vist en sensitivitet nær 100 % og en spesifisitet på 25-50 %. Studier har vist at disse reglene har 
kunnet redusere røntgenundersøkelser ved akutte ankelskader med 30-40 %. 

Akutte ankelskader 

Røntgenundersøkelse anbefales ved akutte skader som medfører smerter proksimalt for laterale eller 
mediale malleol (distale 6 cm), og når pasienten ikke kan belaste 4 skritt umiddelbart etter skaden, 
eller ved senere legeundersøkelse (2, 3).  

Vær spesielt oppmerksom på epifyseskader hos yngre pasienter. Generelt er frakturer vanligere blant 
eldre pasienter, mens ligamentskader er hyppigere hos yngre.  

Kraftig utadrotasjon og dorsalfleksjon i ankelleddet, for eksempel i en alpinstøvel, kan føre til en 
syndesmoseskade ved at tibia og fibula presses fra hverandre. Røntgen, eventuelt ultralyd, kan påvise 
dette. 

Isolerte ligamentskader på medialsiden er sjeldne (1, 7). 

Posttraumatisk artritt i ankelleddet og i subtalarleddet er hyppige lidelser etter ankelskader med og 
uten brudd (4,5). Disse oppdages ofte ikke på røntgen eller MR, men artritt i øvre ankelledd kan som 
regel sees på ultralyd hvis man sammenligner frisk med syk side. 

MR er nok så langt den beste bildediagnostiske undersøkelsen for ligamentskader lateralt (6), men i 
praksis er dette mest en klinisk diagnose.  

Akutte smerter / skade i foten 

Røntgenundersøkelse anbefales ved smerter i midtfoten, ved smerter ved basis av 5. metatars eller ved 
os naviculare, og pasienten ikke kan belaste 4 skritt umiddelbart etter skaden, eller ved senere 
legeundersøkelse (2, 3).  

 

Langvarige ankel- og fotsmerter 

Etter en ankelskade kan mange strukturer være affiserte, så også de forskjellige senene. Dette er som 
regel kliniske diagnoser. 
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Achillestendinopati og plantar fasciitt er kliniske diagnoser som kan vanligvis bekreftes på MR eller 
ultralyd, hvis det er behov for bildediagnostikk. 

Artrose i ankelleddene er i de fleste tilfelle traumatisk betinget (8). Klinisk undersøkelse og røntgen 
bekrefter diagnosen. 

Artritt i mtp-leddene er hyppige lidelser hvor ultralyd er et godt hjelpemiddel. 

Marsjfrakturer og stressfrakturer i tibia er forholdsvise sjeldne. Ultralyd , scintigrafi og røntgen kan 
være aktuelle modaliteter, men MR er klart best. 

 

Konklusjon 

Røntgen er indisert ved akutte skader dersom den kliniske undersøkelsen ikke kan utelukke brudd. 

Ved fortsatte plager og negativ røntgen, bør det tas et MR bilde. 

Artritter i leddene overses ofte på MR, ultralyd er klart bedre. 
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OSTEOPOROSE 
 

Øystein Holmedal 

Innledning 

Benbrudd utgjør en betydelig utfordring i helsetjenesten for vår stadig aldrende befolkning. Man må 
regne med at en vesentlig medvirkende årsak til disse bruddene er osteoporose, og at påvisning av 
osteoporose i høy grad kan forutsi brudd[1]. Likevel viser undersøkelser at retningslinjene for 
diagnostikk og behandling ofte ikke følges. [2]Primær osteoporose skyldes hormonelle forandringer 
etter postmenopause eller høy alder, mens sekundær osteoporose forårsakes av sykdom, 
alkoholmisbruk eller medisinsk behandling.  Referanser for dette kapittelet er særlig [3][4] [5]. 

Osteoporose er definert som (WHO) beinmineraltetthet (T-skåre) under eller lik 2,5 standardavvik 
under gjennomsnitt beinmasse for premenopausale kvinner. Osteopeni tilsvarende en beintetthet 
mellom -1 og -2,5 standardavvik.  

De vanligste bruddene blant eldre er lårhals/lårbensbrudd, underarmsbrudd, hoftebrudd og vertebrale 
frakturer.  Forekomsten av ett brudd øker risikoen for nye. Insidensen av hoftebrudd hos kvinner øker 
fra 2 pr 100.000 under 35 år til 3032 pr 100.000 over 85 år. For menn er tallene henholdsvis 4 og 
1909. [4,6].  
 
For hoftebrudd ser man en sterkt økt mortalitet - 1. året på 20-25 % i tillegg til komplikasjoner ved 
bruddkirurgi. I tillegg kommer redusert funksjonsevne med sykehjemsbehov. Mange personer 
gjenvinner aldri sin funksjon fra før bruddet.  

Hos postmenopausale kvinner med lav BMD og minst ett ryggbrudd vil behandling redusere relativ 
risiko for nye ryggbrudd og hoftebrudd med ca. 50 % [4,7].   
 
Diagnostikk 
 
Norske refusjonsregler krever benmasse BMD 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til 
friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og ett eller flere lavenergibrudd 
(osteoporosebrudd). En svensk undersøkelse viser at forebyggende behandling av osteoporose er 
kostnadseffektiv [8], i tillegg til at man vet at brudd hos eldre mennesker medfører uførhet, lidelse og 
økt mortalitet. 
 
Skjelettrøntgen er et dårlig verktøy for påvisning av osteoporose.[9] 
 
DXA: Gullstandard. Metoden benytter 2 røntgenstråler med definerte energier slik at man kan måle 
absorpsjonen i bløtdeler og beinvev separat. Strålingsbelastningen regnes som liten. 
Kan benyttes i alle kroppsdeler - vanligvis måles øvre femurende og lumbalcolumna.. Man beregner at 
en reduksjon i BMD på ett standardavvik dobler risikoen for benbrudd.  
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Indikasjon for bentetthetsmåling: 
 

• Behandling med systemiske steroider over 3 måneder 
• Postmenopausale kvinner som har hatt a) lavenergibrudd etter menopause eller b) to av 

følgende risikofaktorer:  
o menopause før 45 år 
o lav vekt - KMI<22 kg/m2 og/eller betydelig vekttap hos normalvektige 
o arvelighet 
o røyking 
o falltendens 

 
Frekvens for målingene: Ny DEXA – måling etter 2 år, men i praksis følges ikke DXA – målingene 
videre. 
 

 

Konklusjon  

Påvisning av osteoporose er vesentlig for forebyggende behandling som både økonomisk og klinisk 
gir stort utbytte. Aktuelle behandlingsformer er fallprofylakse, kalsium- og vitamin D tilskudd, samt 
bisfosfonater. 
 
Vanlige røntgenopptak tas ved klinisk mistanke om brudd.  
 
Nasjonale retningslinjer anbefaler screening med DXA måling i hofte og/eller rygg på personer med 
økt risiko for osteoporose.  
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INFLAMMATORISKE LEDDLIDELSER 

 

Øystein Holmedal 

Det finnes flere publiserte retningslinjer [1,2].   
 
Revmatoid artritt  
 
Affiserer 0,8 % av befolkningen med en topp i 70 – årene, men med et stort spenn aldersmessig på 
begge sider av dette. Hyppigere hos kvinner enn menn, henholdsvis 54 og 25 pr 100.000.   
 
Ved klinisk mistanke om inflammatorisk revmatologisk sykdom, for eksempel  synovitt, affeksjon av 
små ledd hender og/eller føtter, mistanke om at flere ledd er affisert samt ved sykehistorie over tre 
måneder [1-3] skal det henvises revmatolog. Den videre billeddiagnostiske utredning vil så skje herfra.  
Man snakker om et " window of opportunity" der sykdomsmodifiserende medikamenter  - DMARDS 
kan stoppe sykdomsprogresjonen de avgjørende 2 første årene. [4-6].   
 
 
Røntgenundersøkelser  
Skjelettrøntgen har en betydelig forsinkelse før leddforandringer er påvisbare. Forandringer er synlige 
på bilder av føtter tidligere enn hender [7]. Den største begrensningen er nok at undersøkelsen ikke 
kan påvise synovitt.  
Undersøkelsen kan være av betydning differensialdiagnostisk for eksempel mot småleddsartrose, 
artrose i større ledd, psoriasisartritt etc. og for å kartlegge andre organmanifestasjoner av RA som tross 
alt er en systemsykdom [8]. Dessuten er røntgen IS - ledd aktuell ved klinisk mistanke om artritt der 
ikke MR er aktuell.  

Studier viser god korrelasjon mellom utbredelsen av forandringer i små og store ledd. [9], samt i 
cervikalcolumna [10].  
 
MR og ultralyd brukes fortrinnsvis i annenlinjetjenesten. Undersøkelse med MR [11]og ultralyd [12] 
har vist høyere sensibilitet og spesifisitet for påvisning av tidlige erosjoner enn konvensjonell røntgen. 
 
MR er foretrukket modalitet for bildediagnostiske undersøkelser ved mistanke om inflammatorisk 
leddlidelse i columna på grunn av god fremstilling av bløtdeler, og eventuell inflammasjon [2]. MR 
påviser tidlig væske, inflammasjon og erosjoner, enthesitt, beinmargsødem, bruskskade og kan på 
grunn av sin tredimensjonalitet forutse seinere forandringer før de er påvisbare ved klassisk 
røntgen[13,14].  Ved klinisk mistanke om artritt i IS - leddene bør MR foretrekkes som første 
undersøkelse, dersom man av strålevernhensyn ikke vil gjøre vanlig røntgen IS - ledd.  

CT: Ved klinisk mistanke om artritt i IS - leddet bør av strålevernhensyn ikke CT benyttes, spesielt 
ikke hos yngre mennesker. CT anbefales reservert tvilstilfeller og benyttes etter råd fra radiolog. 

Ultralyd kan raskt vurdere mange ledd med tanke på synovitt/tenosynovitt.[12]. Metoden kan brukes 
diagnostisk, dvs. ved for eksempel å påvise synovitt, inflammasjon, erosjoner, tendinitt, skader i bursa, 
ligamenter, muskulatur, nerver, brusk og andre bløtdeler, samt hydrops. Ultralyd kan brukes som støtte 
terapeutisk ved lokal aspirasjon, biopsering, steroidinjeksjoner. Metoden kan videre brukes til å 
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vurdere effekt av behandling og til måling av sykdomsprogresjon. Ultralyd er trygg, ikke-invasiv, og 
benytter ikke ioniserende stråling. Utstyret er transportabelt, og er mindre kostbart enn CT og MR. 
Usikkerheten ligger først og fremst i inter - observatør variasjoner, samt forskjeller i billedkvalitet 
mellom ulike apparater.  
 
 
Konklusjon 
 
Det anbefales ikke utredning av inflammatoriske leddlidelser med bildediagnostikk i allmennpraksis. 
Ved klinisk mistanke om inflammatorisk leddlidelse anbefaler vi henvisning til revmatologisk 
spesialisthelsetjeneste som selv vil rekvirere relevant bildediagnostikk.  
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 ULTRALYD VED MUSKELSKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS 
 

Kurt Andreassen 

 

Diagnostisk ultralyd brukes mer og mer på muskel- skjelett tilstander. Ultralyd er uten kjente 
bivirkninger og er rimelig i forhold til MR. Ultralydapparatene kan transporteres mellom kontorer og 
kan lett deles av flere brukere. Det finnes brukbare små bærbare apparater. Undersøkelsen kan gjøres 
direkte etter den kliniske undersøkelsen og den patologiske siden kan sammenlignes med den friske 
siden (dette kan være en viktig grunn til at ultralyd ofte gir mer informasjon enn MR, da man 
sammenligner et funn på den syke siden med frisk side på ultralyd, mens dette ikke er vanlig på MR). 
Man kan gjøre dynamisk undersøkelse og man ka ta bilder og videoer som kan legges direkte i journal. 
I erfarne hender er det fort gjort å undersøke et ledd. Ultralyd kan være et godt hjelpemiddel ved 
injeksjoner og biopsier. Bruk av kontrast er foreløpig sjelden i ultralydundersøkelser av muskel- 
skjelett tilstander. Det er ofte mer hevelse og mer doppleraktivitet ved artritter hos revmatiske 
pasienter enn ved artritt hos pasienter uten revmatisk sykdom. Basis for all billeddiagnostikk er at det 
ligger en god klinisk vurdering i bunnen og dette gjelder ikke minst for ultralyd.  

Dessverre har vi i Norge ingen enhetlig ultralydutdannelse på muskel-skjelett-området, slik man har i 
noen andre land. NFUD (Norsk forening for ultralyd-diagnostikk; www.nfud.no ) har startet med et 
årlig kurs i ultralyddiagnostikk.  Svært få klinikere bruker ultralyd på hele muskel-skjelett-systemet. 
Få radiologer behersker muskel-skjelett-ultralyd og blant ortopedene er det nesten ingen som bruker 
ultralyd. 

Det eksisterer også en referansegruppe for ultralyd innen allmennmedisin som i samarbeid med FUA 
(Forening for ultralyd i allmennmedisin; www.fuanorge.no) arrangerer kurs for allmennleger, og det 
finnes en god hjemmeside som har mange opplæringsvideoer på www.sonoworld.com.    

 

 

Skulder 

 Følgende vanlige lidelser i allmennpraksis diskuteres: adhesiv kapsulitt, kronisk subakromial bursitt, 
akutt subdeltoid bursitt, supraspinatusentesopati, infraspinatusentesopati, acromio-clavikulær-
leddsartritt (AC-ledd), subakromialt syndrom (impingement) og labrumlesjoner. 

Som nevnt i skulderkapittelet, vil verken ultralyd eller MR vanligvis vise en adhesiv kapsulitt (1-3) 
som er en klinisk diagnose.  

Bursittene kan være lette å se hvis de ligger utenfor akromion. Men under akromion er de vanskeligere 
tilgjengelig. Man må ofte sammenligne med motstående side for å se at bursittspalten er forøket i 
bredde. Akutt bursitt er en klinisk diagnose (2,4), men det kan være viktig å se på ultralyd om 
bursitten bare er subakromial eller også i den subdeltoide bursaen, da dette vil kunne være avgjørende 
hvor man setter kortisoninjeksjonen(e). 

Man ser ofte tendinoser med eller uten forkalkninger på ultralyd og dette er jo et vanlig funn hos eldre 
(5,6). Smerteproduserende supraspinatus-og infraspinatusentesopatier, som er hyppige lidelser, ser 
man verken på MR eller ultralyd, men partielle og komplette rupturer lar seg som regel fremvise.  
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AC-ledd-forandringer kan ofte sees på ultralyd, men funnene bør stemme overens med den kliniske 
undersøkelsen (2,4). Artrose i AC-leddet er ganske vanlig å se både på røntgen, MR og ultralyd og 
også hos ganske unge pasienter, men betyr som oftest lite eller intet. 

Man kan få mistanke om subakromialt syndrom (impingement) på både røntgen, MR og ultralyd, men 
det er klinikken som er avgjørende for denne diagnosen. 

Labrumlesjoner kan innimellom sees på ultralyd. Men MR-artrografi er en klart bedre undersøkelse. 

 

Albue 

Artritt/kapsulitt som ofte ikke ses på MR, er først og fremst en klinisk diagnose (2,4), men kan vises 
på ultralyd hvis man kan sammenligne med en frisk side. Både tennisalbue og golfalbue er kliniske 
diagnoser hvor bildediagnostikk har liten verdi. Man kan allikevel ganske ofte se en breddeforøket litt 
uryddig entese med eller uten forøket doppleraktivitet og små rupturer (10,11). 

 

Hånd 

Artritt/kapsulitt i håndleddet er en klinisk diagnose (2,4). Den kan ofte sees på ultralyd med hevelse og 
eventuelt forøket doppleraktivitet i leddet. 

Artritt/kapsulitt i distale radio-ulnare ledd er en klinisk diagnose (2,4). Den er ofte vanskelig å bekrefte 
både på ultralyd og MR.  

Artritt/artrose/kapsulitt i trapezio-1.metakarpale ledd (1.cmc-ledd) er en klinisk diagnose (2,4), men 
behøver ikke å være så lett å se på ultralyd. Men ofte sees artroseforandringer, hevelse og forøket 
doppler-aktivitet på ultralyd. 

De Quervains tenovaginitt er en klinisk diagnose. Den kan vanligvis ses godt på ultralyd hvis man 
sammenligner med den friske siden. Man ser gjerne fortykkede sener og forandringer forenlig med 
tenovaginitt rundt senene (12,13). Bilde 1 viser fortykkede sener over benet ve side, normalt hø side. 

 
Bilde 1 

Artritt/kapsulitt i fingerleddene er en klinisk diagnose(2,4,14) og kan ofte sees på ultralyd med litt 
hevelse i leddet. 

Triggerfinger er en klinisk diagnose som kan bekreftes på ultralyd (15).  

Carpal tunnel syndrom kan som regel bekreftes på ultralyd med forøket tverrsnittsflate av nervus 
medianus på ultralyd og er i noen studier like bra som EMG (14).  

Ganglion er vanligvis lett å diagnostisere klinisk og er lett gjenkjennbar på ultralyd (16) (bilde 2). 
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Bilde 2 

 

Hofte 

Artritt/kapsulitt i hofteleddet er vanligvis lett å se på ultralyd hvis man har en rimelig sikker klinisk 
diagnose først (2,4). Se bilde 3 som viser en tydelig artritt i hø hofte med tydelig forøket avstand 
mellom lårhalsen og kapselen høyre side i forhold til venstre. 

 
Bilde 3 

Psoasbursitt og trochanterbursitt (2,4)ses godt på ultralyd.  

Tendinopatiene i gluteus medius/minimus er ikke så langt lette å se på ultralyd.   

Hamstringsskader og Adduktor longus tendinopati er kliniske diagnoser og det foreligger så langt for 
lite kunnskap om hvordan dette vises på ultralyd (19). MR er så langt bedre. 

Osteitis pubis er en vanskelig klinisk diagnose. Det foreligger ingen god dokumentasjon mht denne 
lidelsen på ultralyd. MR bør være førstevalg ved behov for bildediagnostikk. 
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Kne 

Artritt/kapsulitt er en klinisk diagnose, men kan bekreftes på ultralyd hvor man som regel ser hevelse. 
Bilde 4 viser en tydelig hevelse over patella ve side (mørkt område). Dette er en lidelse som ofte 
overses på MR, da det ikke er vanlig å sammenligne sidene på denne undersøkelsen. 

 
Bilde 4 

Infrapatellær entesopati er også en klinisk diagnose som ofte kan bekreftes på ultralyd. Men ultralyd 
er ingen god undersøkelse der hvor det kun er lette symptomer (20). 

Bursitt under tractus ilio-tibiale og under pes anserinus sees godt på ultralyd. Det samme er tilfelle 
med Bakercyste. 

MR er førstevalg på menisk- og korsbåndskader, selv om man innimellom kan se lesjonen på ultralyd. 

 

Legg-ankel-fot 

Tennislegg er en klinisk diagnose (2,4), men kan bekreftes på ultralyd (21) og MR.  

Artritt/kapsulitt i øvre ankelledd er en klinisk diagnose (2,4) og er som oftest uproblematisk å bekrefte 
på ultralyd ved å sammenligne med frisk side. Denne lidelsen overses ofte på MR 

Artritt/kapsulitt i subtalarleddet er en klinisk diagnose (2,4) og er så langt som oftest vanskelig å se på 
ultralyd og MR. 

Achillestendinopati er vanligvis godt synlig på ultralyd med forøket tykkelse av senen og ofte forøket 
doppleraktivitet inne i senen og foran senen (22). Små degenerative forandringer inne i senen som ofte 
er vanskelig å palpere, sees vanligvis godt på ultralyd.  

Tarsaltunnelsyndrom er en klinisk diagnose hvor ultralyd kan spille en rolle. Men det er få som har 
erfaring med dette (23,24). Det pågår en diskusjon om hvor bra MR er ved denne lidelsen. 

Tendinopati i tibialis anterior og posterior samt i fibularene er en klinisk diagnose. Ultralyd kan ha en 
rolle, men det foreligger lite dokumentasjon.  

Sesamoiditt er ikke mulig å se på ultralyd så langt.  

Artritt/kapsulitt i tåleddene sees som oftest på ultralyd, hvis man har en klinisk diagnose først (4). 
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MUSKELSKJELETTLIDELSER: BILDEDIAGNOSTIKK I ALLMENNPRAKSIS 

Roar Pedersen, radiolog. 

 

Moderne bildediagnostikk åpner for fantastiske muligheter for svært nøyaktige undersøkelser, som kan 
være avgjørende både for utredning og behandling. Bildediagnostiske undersøkelser utløser imidlertid 
også mange spørsmål: Hvem skal man ta bilder av? Hvilken metode skal man bruke for å ta bilder? 
Hva betyr det man finner? Er det klinisk relevant? Skal funnet behandles? Kan kostnaden ved økt 
bildediagnostikk forsvares i et samfunnsperspektiv eller er det unødvendige utgifter?  

Bruken av MR innen muskelskjelettlidelser blir av og til kritisert. Noe av denne kritikken er berettiget. 
Det har nok vært tatt unødvendige MR på svake problemstillinger de siste årene. En annen del av 
kritikken handler om at bildene i en del tilfeller ikke virkelig viser det som er årsaken til pasientens 
plager, men kanskje viser forandringer som feilaktig oppfattes relevante funn.  

I disse anbefalingene er det gode tips og råd fra kolleger om hvordan man tenker seg fornuftig 
utredning av en del muskelskjelettlidelser. Men selv innenfor en faggruppe kan det være forskjellige 
meninger. Det betyr at dette er komplisert, og at det ikke finnes entydige sannheter – som så ofte ellers 
i medisinen. God kommunikasjon mellom henviser og radiolog kan eliminere mye av kritikken mot 
bildediagnostikk.   

 

Bilder som kvalitetssikring 

Noen problemstillinger skal opplagt utredes. En pasient med kliniske funn som tyder på hjernetumor 
må undersøkes med CT eller aller helst MR. En pasient med vondt i ryggen skal ikke like sikkert 
undersøkes med bildediagnostikk. En pasient med vondt i et kne skal nok ofte undersøkes radiologisk, 
men når og hvordan? Riktig bruk av radiologi kan innebære at resultatet, positivt eller negativt, endrer 
håndteringen av pasienten eller sikrer en klinisk diagnose. Riktig bruk innebærer at man skal unngå 
unødvendige, gjentatte og ufullstendige undersøkelser. Om bildediagnostikk for å berolige pasienten 
er ”riktig bruk” er omdiskutert. Innen muskelskjelettlidelser har holdningen til bildediagnostikk vært 
dominert av en ”ortopedisk” tankegang: ”Kan bildene bidra til vurderingen operasjon/ikke operasjon?” 
Imidlertid kan det være vel så riktig å utrede pasientene for å kvalitetssikre forutsetningene for 
konservativ behandling.  

 

Det enkleste ikke nødvendigvis best 

Man kan tenke seg en gradering av undersøkelser fra lette/enkle/billige til avanserte/dyre/vanskelige. 
Røntgenbilder kan kanskje ses på som lette og billige, de krever relativt lite i forhold til bildeopptak og 
er raske å utføre. Det er også relativt lav stråledose, i motsetning til CT som gir større stråledoser, tar 
noe lengre tid og koster mer, både i kroner og øre og i arbeidsmengde for radiologen som skal tolke. 
Ultralyd krever en utførende ekspert, men er ansett som ganske kostnadseffektiv, selv om 
undersøkelsen krever en del legetid. MR blir av mange sett på som en dyrere og mer avansert 
undersøkelse. I noen tilfeller tar også undersøkelsen lengre tid å tolke enn vanlig røntgen, men dette 
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kommer an på problemstillingen og funn som gjøres. En dedikert MR-undersøkelse som gir et 
nøyaktig svar på problemstillingen kan totalt sett bli billigere for samfunnet.  

 

Hvis problemstillingen er tydelig kan det være lettere å vurdere hvilken modalitet som er riktig. Hvis 
en henviser kun ønsker å vite om det er uttalt artrose eller ikke, er røntgen av kneet den enkleste veien 
til målet. Ønsker du å vite om det er små bruskdefekter i kneet kan du imidlertid ikke få svaret bare 
med røntgen, da er det MR som kan gi deg et svar. Problemstillingen er derfor avgjørende.  

 

Sensitivitet og spesifisitet 

En god kliniker må nyttiggjøre seg bildediagnostikk på en fornuftig måte. Det betyr at 
bildebeskrivelsen må vurderes nøye for å avgjøre om den har relevans for pasientens plager, og 
hvorvidt andre funn skal eller bør utredes videre på annen måte. Gode radiologer skal bruke sitt 
kliniske skjønn i sin vurdering av bildene, og presentere konklusjoner som poengterer hva funnene 
betyr. Noen radiologer beskriver hva de ser morfologisk. Det er en ufullstendig måte å drive radiologi 
på. Vi skal, så langt det er mulig, sette navn på det vi ser. Vi skal vurdere de kliniske funn som nevnes 
i henvisningen og tenke gjennom om dette passer med de funn vi gjør på bildene. Hvis vi ikke gjør 
det, bør klinikeren spørre oss om hva vi egentlig mener. Å henvise en pasient videre til ortoped fordi 
det er noe uklart i røntgenbeskrivelsen er ikke lege artis. Radiologer er spesialister på sitt område, og 
må kunne gi deg vurderinger av bildefunnene opp mot dine kliniske funn. Om det beskrives en 
”lavsignallinje i bensubstans” er det kanskje morfologisk riktig, men sier vi ”fraktur” kan alle forstå 
det.  

 

Noen problemstillinger kan avklares med sikkerhet. Imidlertid må man på andre problemstillinger og 
ved noen typer funn angi en sannsynlighet for diagnosen. Sannsynlig og mulig, lite trolig og forenlig 
med er uttrykk man kan støte på i beskrivelser. Noen liker ikke slik usikkerhet. Likevel er dette helt 
naturlig, slik er det også i klinikken. Ikke alt er entydig, men kombinasjonen av kliniske funn og 
radiologiske funn kan gjøre diagnostikken bedre enn hva bare en av disse alene klarer.  

 

Er funnet relevant? 

Moderne bildediagnostikk avdekker mye, men ikke alt vi ser er like relevant. Det er radiologenes jobb 
å skille det viktige fra det uviktige. En del symptomer vises ikke på bilder. En vond rygg kan være 
uutholdelig for pasienten, men bildene kan likevel være normale. Dramatiske bilder kan forekomme 
hos helt symptomfrie pasienter. Ryggdiagnostikk er et godt eksempel på en problemstilling hvor vi 
ikke alltid vet hva vi skal se etter eller hva som er betydningsfullt. Det er ikke alltid god korrelasjon 
mellom funn på røntgen, CT eller MR og det man finner av symptomer hos pasienter. I noen tilfeller 
er prolapset og nerverotaffeksjonen åpenbar, men da er kanskje klinikken like opplagt. Diffuse 
ryggplager gir ofte diffuse ryggbilder, i den forstand at man eksempelvis finner degenerasjon, 
skivebukning, ødem i benmarg eller trange forhold. Vi vet ikke sikkert hvor pasienten har vondt. Men 
bildene kan gi innspill på hva pasienten har og ikke har av forandringer. Noen ganger er det nyttig, 
selv om en spesifikk struktur som gir plager ikke kan påvises.  
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Differensialdiagnostikk 

Diagnostikkens kjerne er å påvise den riktige sykdommen og å avkrefte annen sykdom. Den 
differensialdiagnostiske nytten er undervurdert i debatten om bildediagnostikk.  

Vår erfaring med muskelskjelettlidelser viser tydelig at det er vanskelig å stille eksakte diagnoser 
klinisk. Et vondt kne kan vurderes som meniskruptur, korsbåndskade, osteochondritt osv – og så viser 
det seg at det er sideligamentet som er røket. Dette er ikke en nedvurdering av de kliniske ferdigheter 
hos kollegene i primærhelsetjenesten, men en konstatering av at dette er et komplisert felt. Også 
innenfor spesialisthelsetjenesten bommes det tidvis grundig når vi ser på MR-bildene som en ”fasit”. 
Det betyr at man må ha viss grad av ydmykhet når man gjør kliniske vurderinger. Vi får ofte 
overraskelser når vi beskriver bilder. Nettopp derfor tror vi at bildediagnostikk er svært viktig som 
differensialdiagnostisk hjelpemiddel. Et overraskende funn kan endre behandlingsstrategien, og 
påvirke ressursbruken i den ene eller annen retning.  

 

Henvisningen 

Skal resultatet bli best mulig for pasienten, må det være god kommunikasjon mellom henviser og 
radiolog. Et CT-eller MR-bilde inneholder store mengder informasjon. Hvis vi ikke vet hvor vi skal se 
og hva vi skal se etter, kan resultatet bli svært dårlig. Det er ikke slik at alt vises på bildene, så det bare 
er å beskrive dem. Det er fullt mulig å overse klinisk relevante forandringer. Noen ganger har vi kun 
noen få ord på en henvisning som utgangspunkt for å bedømme en stor bildeundersøkelse. Dette 
påvirker resultatet i betydelig grad. Henviser du med teksten ”vondt i foten” vet vi ikke hvor pasienten 
har vondt, om det er akutte eller kroniske plager, om det er relevant sykehistorie, om det er traume 
involvert.  En falsk negativ bildeundersøkelse er en farlig undersøkelse, fordi den tilsier at pasienten 
ikke har noen reelle forandringer. Det kan forlede noen til å mene at plagene sitter ”over snippen”? 
Forandringer på alle modaliteter kan være svært subtile, og vi må ha god klinisk informasjon for å 
gjøre en god jobb. Selv med gode kliniske opplysninger kan man overse funn på bildene, men har vi 
dårlige og ufullstendige kliniske opplysninger vil vi gjøre det unødvendig ofte!  

 

Å velge modalitet 

Å velge riktig undersøkelsesmodalitet er en viktig avgjørelse i diagnostikken. Radiologene er som 
regel best egnet til å avgjøre vite hvilken undersøkelse som passer best på en gitt problemstilling. Ved 
de fleste radiologiske avdelinger endres modalitet til det som passer problemstillingen best. Det er en 
fornuftig måte å arbeide på. Imidlertid vil det være relevant hvilken undersøkelse henviser ber om. Det 
kan si noe om hvor avansert utredning vedkommende ønsker. Dessuten kan logistikk på 
røntgenavdeling føre til at riktig modalitet ikke vurderes før bildene allerede er tatt og pasienten er 
reist hjem.  

 

MR: Innen muskelskjelettdiagnostikken har MR blitt en svært viktig metode. Ingen annen modalitet 
viser bløtdeler, benmarg og leddstrukturer så godt. Forandringer i bløtdelskalk og kortikalt ben kan 
ses, men sensitivitet er lavere enn ved røntgen og CT.  
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CT brukes sjelden til i primærdiagnostikk i muskelskjelettdiagnostikken. God oppløsning og presis 
fremstilling av skjelettstrukturer gjør at CT kan være et godt supplement til MR. I noen tilfeller er CT 
ønskelig som preoperativ utredning, for eksempel ved protesevurdering. Stråledosen gjør at vi er 
tilbakeholden med å bruke CT på unge pasienter. 

 

Ultralyd: Bildeopptak og vurdering ved ultralyd er svært avhengig av den som gjør undersøkelsen. 
Det gir muligheter for dynamisk undersøkelse, men bildene er vanskelig å vurdere for andre i 
etterkant, og ultralyd har også en del problemer med sensitivitet og spesifisitet, i en del tilfeller 
avhengig av utførende lege. Det anbefales å finne ut om den lokale radiologiske avdeling har interesse 
for og kompetanse innen muskelskjelettultralyd. I Norge brukes ultralyd mindre som 
primærundersøkelse enn i andre land, men en del radiologer/fysikalskmedisinere/allmennleger har fått 
kompetanse med denne modaliteten. Fordelen fremfor MR er muligheten for dynamisk undersøkelse, 
og til en viss grad mer nøyaktig vurdering av sener. Ofte må imidlertid også MR vurderes hvis ikke 
ultralyd er entydig. Ultralyd har lav sensitivitet for menisker, korsbånd, labrum, benmarg og 
skjelettstrukturer. Pasienter med klaustrofobi kan gjerne utredes med ultralyd av skulderen. 

 

Røntgen: Vanlig røntgen har god oppløsning, gir oversikt, viser forkalkninger og skjelettpatologi, og 
kan vise omliggende strukturer på en god måte som ikke alltid de andre modalitetene klarer. Hvorvidt 
røntgen bør tas som fast rutine sammen med MR er omdiskutert, uansett er det slik at en del 
problemstillinger som utredes med MR bør suppleres med røntgen. Ved utredning av artrose er det 
fornuftig å gjøre røntgenundersøkelse forut for MR. Svært uttalt artrose kan gjøre det mindre 
interessant å utrede videre med tanke på menisker, bånd og bløtdeler. Særlig meniskene er ofte 
degenerative og skadet ved uttalt artrose, men å reparere menisker i et uttalt artrotisk kne har lite for 
seg.  
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RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDEDIAGNOSTIKK VED 
MUSKEL- SKJELETTLIDELSER  I ALLMENNPRAKSIS 
 
KORTVERSJON 
 
NB! En meningsfull beskrivelse og tolkning av denne forutsetter en klinisk undersøkelse! 
 
Rygg og nakke: 

• Akutte nakkeskader med kliniske tegn på rotaffeksjon og/eller alvorlig skade: MR 
• Langvarige nakkesmerter med kliniske tegn på rotaffeksjon: MR 
• Korsryggsmerter med og uten rotaffeksjon uten tegn til bedring etter 4-6 uker: MR 
• Langvarige ryggsmerter med og uten rotaffeksjon hvor det ikke tidligere er gjort 

bildediagnostikk: MR (eller CT) 
 
Skulder: 

• Mistanke om brudd: røntgen; spesielt for tub. majus: MR 
• Ved impingement kan røntgen vise trange forhold ved acromion 
• Totale og partielle rupturer i rotatorcuff: MR eller ultralyd 

 
Albue: 

• Bildediagnostikk er sjelden aktuelt ved albuelidelser 
• Ved mistanke om brudd: røntgen. Ved bløtdelslidelser unntaksvis: MR 

 
Hånd og håndledd:  

• Ved mistanke om brudd, artrose, artritt: røntgen.  
• MR er best ved mulig schaphoidbrudd hos voksne.  
• Ved bløtdelslidelser unntaksvis: MR 

 
Hofte og bekken: 

• Fremre hoftesmerter hos pasient over 65 år: røntgen 
• Mistanke om brudd eller annen alvorlig lidelse: røntgen 
• Vedvarende hoftesmerter uten tegn til bedring etter 4-6 uker: røntgen, eventuelt MR 
• Mistanke om serøs coxitt hos barn: ultralyd 
• Det anbefales ikke bildediagnostikk ved bekkensmerter i svangerskap unntatt ved røde flagg. 

 
Kne: 

• Mistanke om brudd, osteochondrosis dissecans eller artrose: røntgen 
• Mistanke om korsbåndskade, meniskskade, leddbåndskade: MR 

 
Ankel og fot: 

• Ved mistanke om brudd: røntgen 
• Langvarige smerter uten påvist brudd: MR 

 
Osteoporose: 

• Bentetthetsmåling (DXA) i hofte og/eller rygg anbefales ved klinisk mistanke eller pasienter 
med økt risiko for osteoporose – kan gjentas etter to år 

 
Inflammatoriske leddlidelser: 

• Det anbefales ikke bildediagnostisk utredning i allmennpraksis, men henvisning til 
spesialisthelsetjenesten for utredning ved klinisk mistanke 

 




