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Bilag 4 

Høringssvar 

Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevæge- 
apparatet
I det følgende er de indkomne høringssvar sat op anonymt og i tilfældig rækkefølge:

Š Der gives i disse år mulighed for henvisning fra primærsektoren til billeddiagno-
stiske undersøgelser i stigende omfang. I den daglige klinik med rygpatienter i pri-
mærsektoren findes sjældent indikation eller behov for billeddiagnostisk vejledning, 
hverken i forhold til diagnostik eller valg af behandling. For at sikre at (kun) de rette 
patienter henvises på den rette indikation til den rette undersøgelse er der behov for 
overskuelige retningslinjer som de foreliggende.

Det er fortjenstfuldt, at retningslinjerne systematisk vurderer mere end 4 ugers rele-
vant behandling uden klinisk effekt som værende på linje med andre røde flag, som 
giver indikation for billeddiagnostik. Fra […] side er håbet at de modtagende afdelin-
ger i givet fald har tilstrækkelig kapacitet til en hurtig afklaring.

Rapportens strålehygiejniske fokus er prisværdigt og kan være med til at sikre at 
unødvendige røntgenundersøgelser undgås.

Rapporten publiceres både skriftligt og elektronisk, hvilket vil sikre en stor tilgæn-
gelighed til rapportens anbefalinger. en mundtlig introduktion til retningslinjerne 
vil naturligt ske i årsmøde regi.

Det fremgår ikke tydeligt af rapporten, hvorledes arbejdsgangen skal være, såfremt 
kiropraktoren på baggrund af Retningslinjerne finder indikation for billeddiagno-
stik, han ikke selv kan udføre.

Vi ville i vores sammenhæng explicit fremhæve, at mistanke om artrose ikke giver 
indikation for billeddiagnostik i primærsektoren. Ä

Š Overordnet finder vi, at emnet ligger på grænsen til vores fagområde. For at være 
sikre, har vi valgt at sende retningslinjerne til [vores] faglige selskaber […]. Vi har 
imidlertid ikke modtaget nogen svar. Ä
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Š i arbejdsgruppen har […] haft mulighed for at være repræsenteret med en […]. De 
øvrige medlemmer af arbejdsgruppen er muskulo-skeletale radiologer, udpeget af 
regionerne samt kiropraktorer. Der har i arbejdsgruppen ikke været fuld enighed 
om alle punkter i retningslinjerne.

De herværende retningslinier for billeddiagnostisk udredning læner sig op ad hen-
holdsvis canadiske og engelske vejledninger for kiropraktorers og praktiserende 
lægers henvisning til billeddiagnostik. i sin form minder vejledningen meget om 
den tidligere version af Dansk radiologisk selskabs retningslinier for billeddiagno-
stik, men med nyere terminologi.

retningslinierne er tiltænkt anvendt ved henvisning af patienter fra almen praksis 
og fra kiropraktorer. Det er dog problematisk at de to grupper af henvisere ikke 
umiddelbart besidder samme faglige baggrund. Særligt “kræftpakker” kan synes 
vanskelige at håndtere for kiropraktorgruppen, som ikke har lægefaglig uddannelse.

Vejledningen er meget praktisk orienteret, men det kan være lidt svært at katego-
risere tilstande: f.eks. mistanke om artrose i knæ – hvilken rubrik falder den så i?

Der er et generelt problem med retningslinierne fordi de kliniske specialer ikke 
har været repræsenterede i arbejdsgruppen. Det lægefaglige indhold er bedømt af 
erfarne muskuloskeletale radiologer, men uden samspil med de henvisende specia-
ler. Der er formentlig i høj grad overensstemmelse mellem de her foreslåede ret-
ningslinier og de retningslinier, der praktiseres i de enkelte regioner i samarbejdet 
mellem det radiologiske og de henvisende specialer – men retningslinier bør udar-
bejdes i fællesskab med de berørte, kliniske specialer. 

Endelig ville det styrke vejledningen, hvis også Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 
deltog i udarbejdelsen af retningslinier, da de nuklearmedicinske og radiologiske 
udredninger ligger ret tæt op af hinanden. Man kunne måske gå så vidt, så man 
havde én fælles diagnostisk strategi indenfor de parakliniske specialer med én fælles 
national vejledning.

Disse kliniske retningslinier for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeappa-
ratet kan således ikke anbefales som nationale retningslinier for muskuloskeletal 
billeddiagnostik.

Hvis retningslinierne skal gælde for kiropraktorerne alene, bør kræftpakkerne ude-
lades, og det anføres at patienten uophørligt skal videre til lægelig vurdering. Ä

Š […] takker for muligheden for at fremsende kommentarer vedrørende Dansk 
Kiropraktor Forening og Danske regioners udkast til kliniske retningslinjer for bil-
leddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet. Ä
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Š […] kommenterer almindeligvis alene på organisatoriske forhold, idet det er 
[vores, red.] forventning, at bemærkninger fra de lægevidenskabelige selskaber til 
de konkrete anbefalinger til behandling inddrages i den endelige udgave af de klini-
ske retningslinjer. 

[…] har i forbindelse med denne høring vurderet det nødvendigt at inddrage sagkyn-
dig bistand, hvorfor det ikke har været muligt at afgive høringssvar indenfor den 
oprindelige høringsfrist. Dette blev meddelt den 14. december 2012. 

[…] finder, at kiropraktorer og læger bør anvende de samme retningslinjer for anven-
delse af billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet. Det er derfor hen-
sigtsmæssigt, at der udarbejdes kliniske retningslinjer, der gælder begge faggrupper. 

Det aktuelle udkast til kliniske retningslinjer er udarbejdet af kiropraktorer udpeget 
af Dansk Kiropraktor Forening og speciallæger i radiologi udpeget af Danske regi-
oner. Det er […] opfattelse, at man i arbejdet burde have inddraget repræsentanter 
for relevante faglige selskaber, herunder også indenfor kliniske lægevidenskabelige 
specialer. 

I forlængelse heraf er det […] opfattelse, at nærværende kliniske retningslinjer bør 
målrettes kiropraktorernes indikationsområde og være gældende alene for kiro-
praktorer. 

[...] bemærker, at der flere steder i udkastet til retningslinjer beskrives karakteri-
stika ved tumorer og henvises til kræftpakker. [..] skal i den forbindelse præcisere, at 
hvis en kiropraktor som led i et behandlingsforløb får mistanke om alvorlig sygdom 
– herunder kræft – skal kiropraktoren straks henvise patienten til den praktise-
rende læge med henblik på videre udredning og behandling. 

[...] bemærker, at retningslinjen baseres på kliniske retningslinjer udgivet i hhv. 
2007/2008 samt 2012, og at der ikke er søgt på og vurdere nyere primærlitteratur. 
Dette kan medføre, at retningslinjen ikke er tidssvarende allerede på udgivelses-
tidspunktet. 

I udkastet til kliniske retningslinjer fremgår det mange steder, at flere billeddiagno-
stiske modaliteter – herunder røntgen – er indiceret. Det er ofte ikke tydeligt, hvor-
når der anbefales brug af CT, MR eller røntgen og anbefalingen bygger ofte på svag 
evidens (evidensniveau C). Derudover fremgår det ikke, at der i mange tilfælde slet 
ikke vil være behov for billeddiagnostiske undersøgelser, ligesom brugen af ultralyd-
sundersøgelser ikke er beskrevet. Det vil være hensigtsmæssigt med en præcisering 
af indikationen – dels for at kvalitetssikre retningslinjerne og dels for at undgå et 
øget og uhensigtsmæssigt brug af røntgen. Ä
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Š Generelt: I henhold til høringsbrevet er retningslinjerne udarbejdet af en arbejds-
gruppe bestående af speciallæger i radiologi udpeget af regionerne samt kiroprak-
torer udpeget af DKF. 

Baggrund for retningslinjerne er ikke motiveret i et klinisk behov men der synes 
at være lagt op til et takststyringsredskab som anført: “Ved overenskomstforhand-
lingerne i 2010 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk 
Kiropraktor Forening (DKF) blev parterne enige om at iværksætte et arbejde med 
henblik på udarbejdelse af kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersø-
gelser af bevægeapparatet.” 

Der har ikke været inddraget kliniske lægevidenskabelige selskaber eller personer, 
og det er usikkert om de anførte radiologer er udpeget af Dansk radiologisk selskab. 

Som udgangspunkt finder […] det er hensigtsmæssigt at have nationale kliniske ret-
ningslinjer med henblik på at ensrette den kliniske praksis indenfor veldefinerede 
sundhedsprofessioner og faglige områder, og kan se at der er lagt et stort arbejde i 
retningslinjen. 

Indhold: Den herværende retningslinje går langt ud over sin sundhedsfaglige pro-
fession nemlig kiropraktorgerningen. Den er en stor sammenblanding af hvad der 
efter vores opfattelse er klar lægegerning og kiropraktorgerning. Man går på en 
række områder ind i veldefinerede lægelige indikationer: 

Retningslinjen starter med at henvise til kræftpakken, hvilket giver et helt forkert 
indtryk af hvad der er målet for retningslinjen. En kiropraktor skal ikke begive sig 
ind på at vurdere hvorvidt en patient med tumor skal henvises, men blot straks hen-
vise.

Et par andre eksempler: 

indenfor skulderområdet finder vi, at:
• der etableres et alternativt udredningssystem uden om lægen 
• der vil blive lavet en masse unødvendige undersøgelser, idet der er vide rammer 

for at foretage disse 
• retningslinjerne er ikke i tråd med de nationale kliniske visitationsretningslinjer 

udarbejdet i samarbejde med blandt andet Sundhedsstyrelsen 

indenfor hofteområdet, er der ikke sufficient beskrivelse af: 
• frakturmistanke 
• hoftesmerter uden “røde flag” 

Lægegerning forudsætter den sundhedsfaglige uddannelse, som en kiropraktor 
naturligvis ikke er i besiddelse af. Det er […]’s opfattelse, at kiropraktik baseres på 
et andet grundlag end den lægevidenskabelige praksis i overensstemmelse med at 
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der er stor forskel i uddannelserne, og vi skal derfor understrege, at […] hverken har 
godkendt, tiltrådt eller i øvrigt kan tages til indtægt for anbefalinger i de kliniske 
retningslinjer. Selskabet finder endvidere at der generelt er grund til at understrege, 
at kiropraktorbehandling aldrig må udsætte henvisning til relevant lægelig vurde-
ring og behandling. 

[…] må som høringspart udtrykke stor bekymring for den foreliggende retningslinje 
og vil bede Sundhedsstyrelsen om at foretage en overordnet vurdering. En række 
af retningslinjer forudsætter klar lægelig viden og uddannelse. Anbefalinger er ikke 
udtømmende og dækker ikke over gældende praksis. 

Vi forventer at der at foretages en grundig revision, således at man afgrænser sig til 
sig til sin sundhedsfaglige profession samt at det udtrykkeligt på forsiden og andre 
relevante steder, bliver anført i vejledning, at den udelukkende er gældende for kiro-
praktorer. Ä

Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte 
retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation?
[…] hilser de fremsendte retningslinjer velkommen. Stadig flere [medlemmer, red.] 
billeddiagnostiske undersøgelser i deres arbejde […], fx i ambulatorier, på skade-
stuer og i praksissektoren, og med henblik på at sikre en ensartet praksis af høj 
faglig kvalitet i den enkelte sektor samt på tværs af sektorer vil der være behov for 
retningslinjer som disse.  

2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation?
Retningslinjerne er meget generelle, og i mange tilfælde meget enslydende. Der står 
flere gange “ved mistanke om…”, og for klinikeren er det naturligvis vigtigt at få 
kommunikeret videre på hvilken baggrund mistanken er opstået. Her er klinisk 
ræssonering og viden om validiteten, sensitiviteten og specificiteten af de kliniske 
tests vigtige. En mistanke skal ikke bare være baseret på en “mavefornemmelser”, 
og her kunne ønskes at retningslinjerne var mere specifikke med hensyn til de 
enkelte kropsdele.

3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlem-
merne af jeres organisation?
Det er stadig en lille del af […]s medlemmer, der arbejder med billeddiagnostiske 
undersøgelser. Derfor skal implementering målrettes. […] har gode erfaringer med 
at afholde workshops for [medlemmerne, red.] når nye retningslinjer er udviklet. Vi 
kan se, at retningslinjerne bliver implementeret efterfølgende. Vores viden på dette 
område, vil vi gerne stille til rådighed, når implementeringsprocessen skal planlæg-
ges. […] vil desuden gerne informere om retningslinjerne på vores hjemmeside. 
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en kortfattet udgave i oversigtform med resume af de forskellige indikationer kunne 
tænkes at være brugbare i klinisk praksis og lettere at implementere, og denne kunne 
forsøges udviklet som app. 4. 

4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implemen- 
tering?
Det ville være hensigtsmæssigt med et afsnit om etik. Praktikeren kan stå i situati-
oner, hvor det kunne være hensigtsmæssigt med etiske retningslinjer. Fx hvem skal 
kommunikere fundene til patienten, og hvor detaljeret skal det være (fx i tilfælde 
af bifund uden umiddelbar klinisk relevans). Hvad hvis man ser noget, som kunne 
være malignt – hvad siger man til patienten osv.

Der savnes referencer ved nogle af arbejdsgruppens kommentarer. Fx ved “ røntgen 
af costae på mistanke om fraktur er ikke indiceret” og “ UL kan alternativ anvendes, 
dog ses ca. 40 % af iliopsoas-bursiterne ikke”. Ä

Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte 
retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation?
Der vil efter vores opfattelse være stor interesse og behov for at få kendskab til ret-
ningslinjernes anbefalinger og indhold blandt praktiserende […] der dagligt træffer 
beslutninger om indikation for billeddiagnostiske undersøgelser. Der bør desuden 
generelt såvel i primær- og sekundærsektoren være stor interesse for implemente-
ring af opdaterede retningslinjer på området, da disse retningslinjer bl.a. kan være 
medvirkende til at nedbringe stråledosis. Dette specielt set i lyset af, at røntgen-
undersøgelser foretaget i […] praksis udgør mindre end 4% af det samlede antal af 
røntgenundersøgelser af bevægeapparatet foretaget på sygehusene. Derfor forekom-
mer det uhensigtsmæssigt, at disse opdaterede retningslinjer, der er udarbejdet af 
repræsentanter for DKF og DRS primært skulle have kiropraktorer som målgruppe, 
når det samtidig oplyses, at der ikke findes opdaterede nationale retningslinjer for 
billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.

2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation?
Retningslinjerne opfattes som umiddelbart anvendelige for praktiserende […], når 
beslutning om indikation for billeddiagnostisk undersøgelse skal træffes. De er 
overskuelige og man kan let og hurtigt orientere sig i forhold til indikationer og 
anbefalinger. Det er en god ide, at arbejdsgruppens kommentarer er indskrevet i for-
bindelse med retningslinjernes anbefalinger. retningslinjerne vil ligeledes kunne 
anvendes til kvalitetssikring i forhold til indikationer og antal af billeddiagnostiske 
undersøgelser samt i forhold til begrænsning af stråledosis.

implementering af retningslinjernes anbefalinger lokalt vil kunne foregå nemt og 
ukompliceret.



62

3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlem-
merne af jeres organisation?
Lokalt i de enkelte […] klinikker er [vores faggruppe, red.] slutbruger af retningslin-
jerne. Organisatorisk er der derfor ikke lange implementeringsprocesser og beslut-
ningsniveauer at tage hensyn til. Den praktiske implementering af retningslinjerne 
kan derfor foregå forholdsvis hurtigt og ukompliceret. information om retningslin-
jernes anbefalinger kan f.eks. foregå dels ved udsendelse af papir-publikation, dels 
ved web-baseret version f.eks. med enkle søgefunktioner hurtigt kan hjælpe klinike-
ren til information om indikationer for en given undersøgelse mens patienten er til 
stede i konsultationen. Derudover kunne man f.eks. drøfte retningslinjernes anbefa-
linger på kredsmøder, hvor specielt indikationer for billeddiagnostiske undersøgel-
ser i forbindelse med relevante cases kunne være til diskussion. Alternativt kunne 
man udarbejde web-baserede tutorials med cases i forhold til at arbejde med indi-
kationer, differentialdiagnostiske overvejelser etc. 

4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implemen- 
tering?
Den væsentligste mangel ved disse opdaterede retningslinjer er desværre, at DRS 
øjensynlig ikke føler samme ejerskab for retningslinjernes indhold som kiroprak-
torerne, hvilket yderligere besværliggør implementering i forhold til DRS’ medlem-
mer, der således fortsat kan henholde sig til retningslinjer fra 2006. Set i lyset af den 
faglige og teknologiske udvikling på området kan det undre, at DRS ikke føler sig 
tilskyndet til at arbejde for implementering af nye opdaterede retningslinjer i deres 
regi.

Kommentarer: Flot stykke arbejde som kiropraktorstanden kan være stolt af. Kiro-
praktorer har stået i spidsen for udviklingen af disse retningslinjer og viser hermed, 
at standen tager problemerne omkring indikationer for billediagnostiske undersø-
gelser samt begrænsning af stråledosis alvorligt. Ä

Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte 
retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation?
De tidligere (2006) udarbejdede retningslinjer fra Dansk radiologisk Selskab er ikke 
reviderede gennem flere år. Det er derfor en god ide med opdaterede retningslinjer 
på området.

I det foreliggende arbejde, ser der ud til at være foretaget en grundig og systematisk 
gennemgang.

Vi finder imidlertid at de fremsendte retningslinjer er for generelle til de kan anven-
des i klinisk praksis på [afdelingerne, red.] og at henvisende læger vil komme til at 
stå i samme situation.
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2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation?
Se punkt 1.

3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlem-
merne af jeres organisation?
Umiddelbart vil vi ikke foreslå, at retningslinjerne implementeres før de er tilpasset 
den kliniske [..] hverdag.

4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implemen- 
tering?
Vi mener at retningslinjerne er for upræcise og ikke omfattende nok til at de vil 
kunne benyttes.

Det er nogle konkrete kommentarer som er anført i den kommenterede udgave. 

Kommentarer: Vi er generelt enige i de to reviewers kommentarer, og kan tilslutte 
os følgende betragtninger fra reviewer nummer to: 

“Kommende opdatering af anbefalingerne bør fokusere på afgrænsede anatomiske 
områder og gå mere i dybden med diagnostisk værdi, behandlingsmæssig rele-
vans og samfundsøkonomiske vurderinger”.

Under afsnittet “Anbefalinger for billeddiagnsotiske undersøgelser af bevægeappa-
ratet” svarende til punktet “Henvisning”, bør der være henvisning til Røntgenbe-
kendtgørelsen, med henblik på kravene til henvisninger.

i de foreliggende vejledninger vedr. columna er valg af primær modalitet næsten 
overalt ændret fra røntgenundersøgelse til MR, hvilket ikke er i overensstemmelse 
med de guidelines som der henvises til, specielt ikke i forhold til de engelske vejled-
ninger. Disse er fra 2012 og angiver at MR anvendes i specielle situationer og ikke 
som første modalitet.

Valget af Mr som primær undersøgelse er set ud fra et radiologisk muskuloskeletalt 
synspunkt særligt problematisk for columna cervicalis vedkommende, men også for 
columna lumbalis; f.eks. skolioser og listheser diagnosticeres ved stående røntgen-
optagelse og ikke liggende Mr skanning. 

Det fremgår ikke klart, hvorfor dette skifte er foretaget.

Der er på flere hospitalsafdelinger aftale om udførelse af columna MR-skanninger 
ved henvisning fra praktiserende læger, men oftest med et krav om at der skal være 
radikulære symptomer eller andre tegn på alvorlig lidelse.

Hvad angår mistanke om fraktur f.eks. ved knæled og ankelled vil det være hen-
sigtsmæssigt at der anvendes de sædvanlige indikationer, såsom anamnestiske og 
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kliniske tegn på fraktur. Det hænder, at der ses fraktur selvom patienten kan gå 
mere end fire skridt. Bl.a . stressfraktur vil falde i denne kategori.

Vejledningerne tager ikke højde for folkesygdomme såsom knæledsartrose. De kom-
mer ofte ind under knæledssmerter med mistanke om intraartikulær årsag og udlø-
ser en Mr skanning som primær undersøgelse selvom første valg fra en radiologisk 
synsvinkel vil være røntgenundersøgelse, herunder også med henblik på de differen-
tialdiagnostiske overvejelser..

De kliniske vejledninger i nuværende form kan således ikke anvendes i relation til 
–[afdelingernes, red.] samarbejde med primærsektoren. Ä

Š […] hilser udarbejdelse af kliniske retningslinjer til brug for behandlingen af 
patienter med problemer i bevægeapparatet i kiropraktorpraksis, herunder også 
retningslinjer om billeddiagnostiske undersøgelser, velkommen. […] finder i øvrigt, 
at der med de nye kliniske billeddiagnostiske retningslinjer er tilvejebragt et fagligt 
grundlag, som understøtter kiropraktorernes ønske om at få direkte adgang til at 
henvise til billeddiagnostiske undersøgelser i sygehusvæsenet.  Ved fremtidige og 
nye initiativer beder […] om stadig at stå på høringslisten. Ä

Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte 
retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation?
Generelt et stort behov, især i forhold til praksis og kiropraktorer.

2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation?
særdeles anvendelige.

3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlem-
merne af jeres organisation?
Efter udsendelse skal de danne basis for visitering til radiologiske afdelinger, derfor 
vigtigt, at de bliver implementeret på de enkelte sygehuse, foruden hos henvisende 
personer. Dialog er vigtig i denne henseende.

4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implemen- 
tering?
nej.

Kommentarer: Særdeles velunderbyggede retningslinjer. Vi ved, at der er retnings-
linjer på vej fra Ortopædisk Selskab, derfor ser vi, at aktuelle retningslinjer bliver en 
del af det diagnostiske setup, men de kan ikke stå alene, og kan derfor kun danne 
baggrund for en samlet implementering af retningslinjerne […] Ä
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Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte 
retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation?
Der er behov for klare retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af eks-
tremiteterne. Dette gælder både praktiserende læger og i hospitalsregi. De må kun 
opfattes som overordnet anbefalinger, idet der altid vil være undtagelser 

2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation
De er anvendelige. 

3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlem-
merne af jeres organisation?
Overordnet er det de retningslinjer vi i forvejen anvender. i det omfang de afviger 
fra gængs praksis vil de være overordentlig besværlige at implementerer, især blandt 
speciallæger. De forventer klinisk frihed og selvbestemmelse i ordination af billed-
diagnostiske ydelser. De praktiserende læger er også en gruppe der traditionelt er 
svære at nå ud til.

4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implemen- 
tering?
Det er en klar mangel, at artrose (slidegigt) ikke er på listen af røntgenydelser af 
såvel ryg, overekstremiteter og underekstremiteter. Det er en af de hyppigste grunde 
til at der tages røntgen og er yderst relevant.

Kommentarer: Det er et væsentligt fremskridt, at der gøres op med den udbredte 
holdningen, at der ikke kan bestilles Ultralyd, MR-scanning eller CT scanning uden, 
at der foreligger en almindelig røntgenoptagelse. Ä


