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Sammanfattning 
 

Datorstödd navigering vid frakturkirurgi förekommer inte i Sverige men i andra 

länder. Produkterna existerar men inköp är svårmotiverat ur ett ekonomiskt 

perspektiv då tekniken ännu inte kliniskt bevisats ge tillräckliga förbättringar 

jämfört med konventionella metoder. Vid frakturkirurgi används vanligtvis system 

med optiska eller elektromagnetiska sensorer tillsammans med fluoroskopi. Det 

som tagits upp i denna rapport är de existerande teknikernas för- och nackdelar 

samt frågeställningen om dessa produkter skulle kunna användas vid frakturkirurgi 

i Sverige. Slutsatsen blev att navigationssystem har potential att minska 

genomlysningstiden och därmed stråldosen för patient och personal samt minimera 

de kirurgiska snitten vid ingrepp. I rapporten ges förslag på metoder som skulle 

kunna vara bättre lämpade för navigering vid frakturkirurgi än de metoder som 

finns idag. Metodförslag med IMU-sensorer tillsammans med avståndsmätare samt 

magnetiska sensorer övervägdes och diskuterades. Kostnadskalkyler för inköp av 

navigationssystem gjordes och slutsatsen var att kostnaden för utrustningen skulle 

motsvara cirka fyra procent av den totala operationskostnaden. En behovsanalys 

utfördes och visade att en marknad skulle kunna vara aktuell i Sverige. 

 

Nyckelord: Datorstödd navigering, frakturkirurgi, CAOS, CAS, skenben, 

fluoroskopi, stråldos, genomlysningstid, sensorer 

 

 

  



 

  



 

Abstract 

 

Computer-assisted navigation during fracture surgery is currently not used in 

Sweden but in other countries. Although the products exist, the reason for purchase 

is difficult to justify from an economical perspective. This is when the technology 

is not yet clinically proven to provide sufficient improvements compared to 

conventional methods. During fracture surgery systems with optical or 

electromagnetic sensors integrated with fluoroscopy are most commonly used. The 

existing technique’s advantages and disadvantages have been identified in this 

report and the question if these products can be used during fracture surgery in 

Sweden has been investigated. The conclusion was that the navigation system can 

potentially reduce radiation exposure time and thus reduce the radiation dose to 

patients and staff and reduce the invasivity in the surgical incisions. Suggestions on 

more suitable methods of navigation are given in the report. Solutions with IMU 

sensors integrated with distance-measurement tools and magnetic sensors were 

considered and discussed. The cost of navigation system equipment was calculated 

and the conclusion was that the cost would stand for about four per cent of the total 

operation cost. A needs’ analysis was made which showed that a market could be 

possible in Sweden.  

 

Key words: Computer-assisted navigation, fracture surgery, CAOS, CAS, tibia, 

fluoroscopy, radiation dose, radiation exposure time, sensor 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

Datorstödd kirurgi (eng. computer-assisted surgery, CAS) är idag ett välanvänt 

begrepp inom kirurgin. Det innebär att någon slags datorutrustning tillsammans 

med en navigationsmetod såsom volymbildsbaserad, fluoroskopisk eller bildlös 

(se appendix 6.2), ger kirurgen visualiserad handledning, eller navigering och 

stöd under operation. Kirurgen kan markera anatomiska landmärken på patienten 

med hjälp av ett så kallat navigerande pekdon. Fixering av markörer vars 

positioner kan spåras av sensorer och sedan integreras i datorsystemet möjliggör 

för kirurgen att markera organet av intresse samt kirurgiska instrument och 

implantat. Dessa markeringar visualiseras på en skärm och ger därmed kirurgen 

information om de olika komponenternas relativa position. (Sugano 2002). 

 

CAS har potentialen att hjälpa till att säkerställa att operationsresultatet blir så 

bra som möjligt och att de allvarligaste avvikelserna uteblir (Herrlin 2011). 

Denna teknik kan appliceras inom ortopedi då den istället benämns computer-

assisted orthopaedic surgery (CAOS). 

 

1.2.  Nulägesbeskrivning 

Idag används inte navigationssystem vid frakturkirurgi i Sverige, men 

förekommer bland annat vid knäprotesoperationer. Anledningen till den 

begränsade användningen är de extra kostnaderna navigeringen tillför och att 

tekniken ännu inte bevisats tillräcklig i kliniska studier för att inköp ska kunna 

motiveras. Navigationssystem har potentialen att göra stor nytta inom 

frakturkirurgin då de framförallt skulle kunna ge ett bättre beslutsstöd av 

repositionen, det vill säga återställningen av frakturen, samt resultera i en 

minskad stråldos till patient och personal. Dock är detta idag som tidigare 

nämnts inte bevisats i tillräckligt stora kliniska studier. 

 

1.3.  Målformulering 

Målet var att inventera de tekniker och de produkter som redan existerar inom 

CAOS och därefter granska teknikens för- och nackdelar. Alternativa tekniker 

undersöktes och ett förslag på en ny metod för navigering vid frakturkirurgi 

lades fram. Samtliga delar skulle följas upp av en diskussion om huruvida dessa 

system och tekniker skulle kunna användas i Sverige. Det kvantitativa behovet 

av navigationssystem analyserades därmed för att kunna avgöra om det finns en 

aktuell marknad i Sverige. Rapporten riktar sig mot studenter på 

civilingenjörsprogrammet Medicinsk Teknik på KTH samt mot 

uppdragsgivaren. 
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1.4. Avgränsning 

Vad gäller befintliga produkter inventerades enbart de navigationssystem som 

företagen Stryker, Northern Digital Inc (NDI) och BrainLab erbjuder. Dessa 

företag valdes ut eftersom de tillhör de största aktörerna på den globala 

marknaden idag. Endast navigationssystem som är tillämpbara vid frakturkirurgi 

på skenbenet granskades för att få en utgångspunkt i projektets början. Dock var 

även kirurgi på lårbenet acceptabelt då behandlingsmetoderna är relativt 

likvärdiga med de på skenbenet. Behovsanalysen gäller endast inom Sverige 

eftersom det är det som är av intresse för uppdragsgivaren. 

 

1.5.  Lösningsmetoder 

Arbetet delades in i fyra faser; behovsanalys, inventering av befintliga tekniker, 

inventering av befintliga produkter samt alternativa metoder. Detta för att få en 

bra struktur av arbetets gång redan från start. Faktainsamlingen innefattade 

intervjuer med ortopeder på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och 

andra personer med kunskaper inom ämnet samt litteraturstudier. För att få 

information om befintliga produkter kontaktades företagen Stryker, NDI och 

BrainLab. Detta gjordes främst via mail eftersom en del kontor ligger utomlands. 

Observera att vid kontakt med läkare och företag kan en vinklad åsikt erhållas på 

grund av intresse och egen vinning som måste hållas i åtanke vid läsning av 

denna rapport. Varför både läkare och företag kontaktades är på grund av att 

båda parters åsikter är viktiga för att få en helhetsbild av ämnet. Under hela 

projektet hölls regelbundna möten med Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa 

(CTMH) där stöd och hjälp erhölls. 

 

1.6.  Teoretisk referensram 

Tekniska system samt sensorer och deras potential att sammankopplas med den 

mänskliga kroppen är en stor del i detta arbete. Kunskaper krävs inom medicinsk 

terminologi, anatomi samt medicinsk mätteknik vilket har erhållits efter snart tre 

års studier på civilingenjörsprogrammet Medicinsk Teknik vid Kungliga 

Tekniska Högskolan. Arbetet fordrar även förmågan att förstå vetenskapliga 

artiklar och resultat såsom mätresultat, sannolikhetsteori samt statistik.  
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2. CAOS - Computer-Assisted Orthopaedic Surgery 

2.1. Teknisk bakgrund 

Datorstödd navigering vid ortopediska operationer utförs oftast med optiska eller 

elektromagnetiska system (Sugano 2002). 

 

Optiska system navigerar med hjälp av informationsbärande ljus, vanligtvis 

infraröd strålning, som emitteras från dioder. Systemet består av en kamera och 

ett antal markörer som fixeras vid området av intresse på patienten samt på de 

kirurgiska instrumenten och eventuella implantat. Dessa utgör då tillsammans en 

så kallad dynamisk referensram som ger information om de relativa 

positionerna. Detta medför att komponenterna kan flyttas i rummet utan att störa 

navigeringen (Grützner, o.a. 2004). Markörerna kan vara aktiva eller passiva och 

drivas med sladd eller batteri. Aktiva markörer har dioderna integrerade medan 

passiva markörer istället fungerar som reflektorer av ljuset som då emitteras från 

kameran. Kameran tar emot signaler från markörerna och kan efter kalibrering 

och datainsamling ge information om instrumentets samt operationsområdets, 

exempelvis benets, rörelse och position. Optiska system är snabba och har hög 

noggrannhet. En stor nackdel är dock att siktlinjen mellan kamera och markörer 

måste hållas obruten för att systemet ska fungera. 

 

Vid ortopediska frakturoperationer är den mest använda kombinationen av 

navigationssystem det optiska systemet med infraröd strålning tillsammans med 

tvådimensionell fluoroskopi då en av markörerna placeras på en C-båge (se 

appendix 6.2.2) (Sugano 2002, Atesok och Schemitsch 2010, Grützner, o.a. 

2004). Bilder på området av intresse tas under operationen och integreras med 

navigationssystemet så att man på en bildskärm kan se instrumentens position i 

relation till patienten i flera plan. Kirurgens handlingar visas med andra ord i 

realtid. Eftersom markörernas positioner läggs ovanpå redan tagna bilder kan 

man minska exponeringen av röntgenstrålning både till patientens och 

personalens fördel (Atesok och Schemitsch 2010, Ricci, o.a. 2008). Även 

ständiga omplaceringar av C-bågen för att få bilder i flera plan minskas tack vare 

detta vilket i sin tur kan leda till en bättre steril miljö (J. Frank, o.a. 2010). 

 

Elektromagnetiska system används idag inte i lika stor utsträckning som de 

optiska eftersom de elektromagnetiska sensorernas noggrannhet är ifrågasatt då 

de kan störas av utrustningen i operationssalen (Sugano 2002). Däremot visar en 

undersökning att noggrannheten mellan optiska system och elektromagnetiska 

system inte skiljer sig avsevärt i en laboratorisk atmosfär utan eventuella 

störningar som metallföremål eller magnetiska fält (Ricci, o.a. 2008). 

Elektromagnetiska sensorer kan lokalisera objekt som innehåller en spole. 

Spolen kommer att inducera en spänning då ett kontrollerat magnetfält varieras. 

Den inducerade spänningen används för att beräkna positionen av objektet. En 

stor fördel med elektromagnetiska system är att siktlinjen mellan sensorer och 
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sändare inte behöver vara obruten vilket kan öka personalens svängrum i 

operationssalen. Ytterligare en fördel är att dessa sensorer kan placeras nära 

operationsområdet vilket minskar risken för att personalen stöter till dem. 

Fluoroskopi används i samband med elektromagnetiska system på liknade sätt 

som med de optiska. 

 

2.2. Fördelar och nackdelar med att använda navigering 

Under intervju med överläkare Anders Herrlin framkom det att dokumenterade 

bevis på väsentliga förbättringar med avseende på operationsresultat med 

navigering, jämfört med utan, förekommer men inte i någon större omfattning 

(Herrlin 2011). Bristen på dokumenterade bevis beror på att navigering är en 

relativt ny teknik inom ortopedisk kirurgi och därmed har kliniska studier av 

tillräckligt stor grad ännu inte utförts. Dock har en del mindre undersökningar 

gjorts där det har framkommit att navigering tillför vissa fördelar vid operation. 

Dessa fördelar innefattar främst en kortare genomlysningstid och därmed 

minskad stråldos till patient och personal samt att mindre invasiva ingrepp 

möjliggörs. Undersökningar har även visat resultat på ökad precision med 

navigering (Ricci, o.a. 2008). En annan stor fördel med datorstödd navigering är 

att alla steg i processen dokumenteras i datorn så att man kan gå tillbaka och 

granska operationen i efterhand (Herrlin 2011).  

 

Ur ekonomisk synvinkel önskas reduktion av de kostnader som uppkommer vid 

dåliga resultat såsom reoperationer, längre läkningstid och längre rehabilitering. 

Problemet idag och den största nackdelen med navigationssystem är att 

kostnaderna för utrustningen kan uppgå till två miljoner kronor (se appendix 

6.4.2). På grund av detta samt bristande bevis av förbättrade operationsresultat 

med navigering är inköp för många sjukhus svårmotiverat. 

 

År 2010 visades i en undersökning där Stryker Navigation System II (se avsnitt 

2.3.1) användes att genomlysningstiden med C-båge minskar då navigering 

används (Frank, o.a. 2010). Resultatet som erhölls var att den genomsnittliga 

genomlysningstiden vid en lårbensreposition med navigering var 1,2 ± 0,5 min 

och utan navigering var den 2,2 ± 0,8 min. Navigeringen resulterade även i att 

färre bilder behövde tas vilket kan leda till färre omplaceringar av C-bågen. 

Detta kan i sin tur leda till en bättre sterilmiljö i operationssalen. Från samma 

undersökning visades det att totala operationstiden blev längre med navigering. 

170 ± 75 min tog operationen med navigering medan samma typ av operation 

utan navigering tog 108 ± 37 min. En längre operationstid leder inte bara till 

ökade kostnader utan bidrar även till att färre patienter opereras per dag samt att 

riskerna ökar för patienten (Herrlin 2011). 

 

Från en annan undersökning där precisionen med och utan navigering jämfördes 

fick man fram att det genomsnittliga avståndet mellan verkligt och önskat mål 
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var 7,1 mm utan navigering och 2,4 mm då optisk eller elektromagnetisk 

navigering användes (Ricci, o.a. 2008). Trots att det inte finns tillräcklig 

dokumentation på förbättrade resultat med navigering så anser många läkare att 

navigering vid knäprotesoperationer kan ge ökad precision (Herrlin 2011).  

 

Datorstödd navigering tros vara fördelaktig framförallt vid applikationer som 

plattfixering och märgspikning. Dessa behandlingsmetoder är bland de 

vanligaste vid frakturreposition på knä och underbenet i Sverige (se appendix 

6.5.1). Med hjälp av navigationen kan kirurgens synfält vidgas virtuellt och 

medför att minimalt invasiva ingrepp kan utföras samtidigt som precisionen ökar 

och strålningen minskar. Vid märgspikning underlättas även uppskattningen på 

längden av spiken och placering av låsningsskruvar. (Atesok och Schemitsch 

2010, Weil, o.a. 2007). 

 

Navigationssystemen har en inlärningsprocess som tar tid. Kurser och ständig 

övning är nödvändigt för att kirurgen och andra involverade ska kunna utvecklas 

och för att optimala resultat ska uppnås med hjälp av navigeringen (Kendoff, o.a. 

2006). Enligt Herrlin är det viktigt att kirurgen är uppmärksam på att systemets 

feedback kan vara missvisande på grund av exempelvis felaktig kalibrering. 

Kirurgen måste även vara medveten om att operationsresultatet inte alltid blir 

optimalt trots att navigationssystemet visar det (Herrlin 2011). Viss avvikelse 

från perfekt reponering kan vara bra för att benet ska läka optimalt (Berg 2011). 

 

Det är många företeelser som kirurgen och sjuksköterskor måste tänka på vid 

navigerad operation. Sikten mellan markör och kamera hos de optiska systemen 

får inte blockeras. Dessutom får inte markörerna som skruvats fast i benet stötas 

till eftersom en omkalibrering då kan behövas. Andra problem som kan uppstå 

under operation är att systemet slutar att fungera helt eller att störningar, till 

exempel det starka ljuset från operationslamporna, bryter kontakten mellan 

markör och kamera. Det sistnämnda gäller enbart de optiska systemen. På grund 

av att tiden är begränsad kan komplikationer som de ovan nämnda resultera i att 

operationen måste avslutas utan navigationens hjälp. (Herrlin 2011). 

 

2.3. Befintliga produkter 

2.3.1 Stryker 

Det amerikanska företaget Stryker bildades år 1941 av ortopedkirurgen och 

innovatören Homer Stryker. Idag är det ett av de ledande medicintekniska 

företagen på den globala marknaden. (Stryker info 2010). 

 

Stryker Navigation System II bygger på optisk fluoroskopibaserad navigering 

med C-båge och trådlösa, aktiva markörer. Dock är även importmöjligheter av 

bilder från endoskopi samt integration med mikroskop möjligt (Stryker brochure 

2009). Stryker Navigation Trauma System är en mjukvara till detta system. 
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Enligt Stryker själva är de främsta fördelarna med detta system minskad 

stråldos, snabb och enkel uppstart samt realtidsvisualisering av instrumenten. 

Systemet har en öppen plattform vilket möjliggör att olika applikationer kan 

användas med samma programvara (Stryker Trauma 2010). 

 

2.3.2 Northern Digital Inc 

Northern Digital Inc (NDI) grundades 1981 av studenter från universitetet i 

Waterloo som designade mätinstrument för industrier. NDI satsar främst på 

mätprodukter och har två stora produktfamiljer; NDI Polaris och NDI Aurora. 

(Northern Digital Inc 2011).  

 

Polaris är deras mätsystem som bygger på optisk informationsöverföring. Till 

Polaris används passiva eller aktiva markörer och enligt företaget finns det mer 

än 11 000 Polarissystem i användning. Fördelar som NDI framhåller är 

systemets noggrannhet, att det är litet och portabelt och att det finns möjligheter 

att spåra både passiva och aktiva markörer. Som nackdel påpekar de att en fri 

siktlinje mellan kameran och markören måste upprätthållas. Polaris-familjen 

består av systemen Polaris Spectra och Polaris Vicra. (NDI Polaris 2011). 

 

Deras elektromagnetiska system Aurora kräver ingen fri siktlinje som de optiska 

systemen gör. Magnetfälten är så svaga att de utan risker kan passera genom 

kroppsvävnad och att de kan fungera i miljöer där metaller som används inom 

medicinsk teknik existerar. (NDI Aurora 2011).  

  

2.3.3 BrainLab 

Företaget BrainLab grundades år 1989 och är idag specialiserade på hård- och 

mjukvaror för bildstyrd kirurgi och strålterapi. 

 

BrainLabs optiska navigationssystem VectorVision, Kolibri och VectorVision 

Sky kan integreras med fluoroskopi, endoskopi, mikroskop, datortomografi, 

ultraljud och magnetresonanstomografi. Mjukvaruprogram med 

arbetsflödesguide för olika typer av applikationer, däribland för frakturkirurgi, 

kan användas med samma hårdvara. (BrainLab Platforms 2011). 

 

2.3.4 Jämförelse 

Krav på noggrannhet för navigationssystem brukar sättas till mindre än en 

millimeter vid mätning i en punkt (Phillips 2007). Dock är det svårt att jämföra 

olika undersökningars resultat då det inte finns någon standard för hur CAOS-

systemens noggrannhet och precision ska klassificeras och valideras (Phillips 

2007, DiGioia III, Mor, o.a. 2005). Enligt NDI brukar tillverkare och företag 

använda de statistiska värden som får deras produkt att framstå så bra som 

möjligt (Frantz, Kirsch och Wiles 2004). Detta medför svårigheter för köparen 

att jämföra olika produkter. Det vanligaste är att presentera sina statistiska 
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värden med hjälp av RMS
1
 eller med enbart medelvärdesfelet. 

Konfidensintervallet, oftast på 95 %, är också vanligt att presentera.  

 

I en artikel skriven av Robert Elfring med flera, sammanställdes en 

undersökning där Stryker Navigation Trauma System ställdes mot tre andra 

system från NDI. Undersökningen visade att den bästa noggrannheten 

uppnåddes av de systemen som använde aktiva markörer. I detta fall var det de 

aktiva markörerna i Stryker Navigation System II som hade en noggrannhet på 

0,067 mm RMS och i NDI Polaris Spectra active med en noggrannhet på 0,108 

mm RMS. De sämsta resultaten var 0,192 mm RMS och 0,478 mm RMS från 

NDI Polaris Spectra passive respektive det något äldre systemet NDI Polaris 

P4. Dock ska det påpekas att Stryker till viss del var samarbetspartner i 

undersökningen. Flera typer av mätningar gjordes i denna undersökning med 

resultat i samma rangordning som den ovan. Slutsatsen blev att system med 

aktiva markörer överträffar system med passiva markörer. (Elfring, Fuente och 

Radermacher 2010). 

 

Att aktiva markörer överträffar de passiva stämmer dock inte alltid. En annan 

undersökning resulterade i att BrainLabs passiva VectorVision Sky hade en 

navigationsnoggrannhet på 1,376 mm RMS som var bättre jämfört med det 

aktiva systemet Stryker, Leibinger noggrannhet på 1,581 mm RMS 

(Paraskevopoulos, o.a. 2011). Observera att denna undersökning utfördes med 

avseende på neurologisk kirurgi. Varför detta resultat togs upp här var för att 

visa att det inte är säkert vilken typ av markörer som är att föredra. 

 

I en undersökning genomförd av Ricci med flera, jämfördes två optiska system 

och ett elektromagnetiskt system med operation på fri hand. Noggrannhetens 

medelvärdesfel för BrainLabs VectorVision var 1,9 mm från önskat mål vilket 

var det bästa resultatet bland de undersökta systemen (Ricci, o.a. 2008). 

Observera att detta mätresultat skiljer sig från de tidigare nämnda. 1,9 mm är 

avståndet från önskat mål och den position där kirurgen placerade 

operationsinstrumentet. De tidigare resultaten i ovanstående text rör sig om 

systemets noggrannhet att registrera markörerna. BrainLab påstår själva att deras 

navigationssystem kan registrera markörer med ”submillimeter accuracy”, eller 

med andra ord från några hundra mikrometer till en millimeter noggrannhet 

(Bowen 2011). 

 

De data som erhållits från olika undersökningar och företagens hemsidor har 

sammanställts i en tabell (se appendix 6.3) men som tidigare nämnts är det svårt 

att göra en kvalitativ jämförelse mellan de olika systemen. Tabellen är till för att 

få en överblick över de befintliga produkternas noggrannhet. 

                                                 
1
 RMS (Root Mean Square),                , där μ är medelvärdesfelet och σ är 

standardavvikelsen. 
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2.4. Alternativa metoder  

För att ett system ska kunna appliceras vid 

frakturkirurgi måste vissa krav vara uppfyllda. 

Sensorers egenskaper att ge information om 

frakturfragmentens läge relativt varandra i sex 

olika frihetsgrader måste uppfylla den 

noggrannhet och precision som krävs för att 

kraven på resultatet efter en reposition ska 

uppnås (se appendix 6.1). Dessa sex frihetsgrader 

innefattar rotation i x-led, vinkling i xy- och xz-

planet samt förskjutning i x-, y- och z-led (se 

figur 1). Krav på låga kostnader samt möjligheterna 

att använda systemet i en operationsmiljö är också viktiga aspekter att ta i 

beaktande. Att systemet medför minskad strålning för patient och personal är 

framförallt ett önskemål att uppfylla. Nedan ges alternativ på mätinstrument som 

skulle kunna användas inom datorstödd frakturkirurgi. 

 

Ett gyroskop och en accelerometer, som registrerar rotation respektive 

acceleration, kan kombineras och bilda ett så kallat Inertial Measurement Unit 

(IMU). Detta system ger information om ett objekts acceleration i och rotation 

runt tre axlar relativt ett utgångsläge. Noggrannheten hos en IMU beräknas 

separat för gyroskopet och accelerometern. Gyroskopets noggrannhet beror på 

tre viktiga parametrar: brusnivå, nollpunktsstabilitet samt skalfaktorsstabilitet. 

Mätområdet för ett gyroskop anges i grader per sekund. Vanligtvis brukar detta 

vara runt 300 grader per sekund. Accelerometerns noggrannhet beror på dess 

brusnivå. Detta är eftersom integration sker i två steg vilket leder till ett snabbt 

växande fel. En högre brusnivå resulterar i ett större fel vilket ger en mindre 

noggrannhet. En IMU kan ha ett pris från ett par tusen kronor till ett par hundra 

tusen kronor beroende på dess kvalitet och noggrannhet. (Haasl 2011). 

 

En IMU har möjligheten att registrera rörelser i tre av de sex frihetsgraderna. 

Dessa tre frihetsgrader är rotationen i x-led samt vinklingen i två plan. Önskat är 

att IMU-sensorerna är trådlösa för att underlätta applicering i operationsmiljö. 

Data från sensorerna kan sedan överföras via exempelvis bluetooth till en dator 

där eventuella rotationsgrader och rörelser visualiseras.  

 

En av de återstående frihetsgraderna, förskjutningen i x-led, det vill säga 

avståndet mellan frakturfragmenten, kan registreras med en avståndsmätare 

baserad på antingen ultraljud eller laser. Upplösningen för ultraljud i 

avståndsmätning benämns axiell upplösning. Denna beror på givarens dämpning 

och frekvensen på ljudet. De bästa ultraljudsgivare som finns på marknaden idag 

Figur 1 



 

9 

har en axiell upplösning i luft på några centimeter vilket inte är tillräckligt bra då 

repositionskraven är på millimeternivå (se appendix 6.1). (Haasl 2011). 

 

Laser kan mäta avstånd på flera sätt. Triangulation och interferometri är två av 

de vanligaste metoderna (Paschotta 2010). Den sistnämnda är en metod som 

bygger på ljusets interferens då en laserstråle delats i två delar som sedan färdats 

olika vägar med hjälp av speglar. Denna metod ger väldigt hög upplösning i 

storleken nanometer vid mätningar på upp till ett par meter. 

Triangulationssensorer har en upplösning på några millimeter vid en räckvidd på 

cirka 30 cm vilket är tillräckligt för att användas vid en frakturreposition. 

Problemet med interferometri är att fastän själva laserhuvudet är litet tillkommer 

stor utrustning och kablar som skulle ta upp plats i operationssalen (Armstrong 

Optical Ltd 2006). Triangulationsensorer har en mer kompakt utrustning. En 

annan fördel med triangulationsensorer är att de är det billigare alternativet 

mellan dessa två nämnda metoder (MTI Instruments). En nackdel med samtliga 

lasermetoder är att de måste hållas rena då smuts påverkar deras mätegenskaper. 

Detta kan vara ett problem under en operation. 

 

Priset på en ultraljudsgivare kan variera från några hundra kronor till ett par 

tusen kronor. Priset för en laser med god kvalitet och upplösning kan vara allt 

från ett par tusen kronor till ett par hundra tusen kronor (Automationdirect 2011, 

Haasl 2011). Ett problem som uppstår både vid användning av laser och vid 

ultraljud är att man inte får bryta sikten mellan sändare och mottagare. Med 

andra ord återstår det befintliga problemet som idag finns hos de infraröda 

sensorerna i optiska system. 

 

En annan potentiell metod är en produkt som snart kommer att finnas på 

marknaden. Detta är en sensor i en spelkonsol kallad TrueMotion från företaget 

Sixense som enligt företaget kan vara en revolution inom rörelsebaserade spel. 

Kontrollen har magnetsensorer som har rörelsespårning i sex frihetsgrader och 

en precision som påstås vara på en millimeter samt en grad i rotation. Denna 

precision uppfyller kraven vid en frakturreposition. Dessutom kommer ingen 

kalibrering behövas och det som har varit ett stort hinder tidigare, den fria 

siktlinjen, kommer inte längre att krävas. Det finns även en multiplayerfunktion 

så att fler sensorer kan integreras och användas samtidigt. (Sixense 2011).
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3. Resultat 
Inom CAOS används oftast optiska eller elektromagnetiska navigationssystem. 

Idag har de optiska systemen en högre noggrannhet än de elektromagnetiska. De 

elektromagnetiska sensorernas prestanda är även ifrågasatt då de kan störas av 

operationsutrustningen. En stor nackdel med de optiska systemen är att siktlinjen 

mellan sändare och mottagare inte får brytas. Detta medför minskad rörelsefrihet 

i operationssalen. Det finns idag inga kliniska bevis på att väsentliga 

förbättringar med avseende på operationsresultat förekommer med navigering 

jämfört med utan. På grund av bristande bevis samt de stora kostnaderna på 

utrustning (se appendix 6.4.2) som tillkommer är inköp av dessa system 

svårmotiverat för många sjukhus i Sverige. Den största fördelen med navigering 

har i mindre undersökningar visats vara minskad genomlysningstid och således 

minskad stråldos till patienten och personal. Dock har även visats att den totala 

operationstiden ökar vid användningen av navigering. (Atesok och Schemitsch 

2010). 

 

Det är svårt att jämföra befintliga navigationsprodukter eftersom det ännu inte 

finns ett standardiserat system att klassificera och validera data på (Phillips 

2007). I denna rapport framtogs en tabell (se appendix 6.3) för att ge en 

överblick på olika produkters noggrannhet. I tabellen framgår att de 

elektromagnetiska navigationssystemen har en sämre noggrannhet än de optiska. 

Dock är denna noggrannhet under en centimeter och fortfarande tillräcklig vid 

en frakturreposition. 

 

Alternativ på potentiella navigationsmetoder vid frakturkirurgi kan vara att 

använda en IMU tillsammans med en ram av avståndsmätare med ultraljud eller 

laser. Denna lösning skulle täcka in alla sex frihetsgrader hos frakturen. Den 

axiella upplösningen hos ultraljudsgivarna är inte tillräcklig för att användas vid 

en frakturreposition. Laserns upplösning är mer passande men däremot kan 

kostnaden vara hög. Ett annat alternativ som skulle kunna vara bättre lämpat är 

att använda en speciell magnetisk sensor från företaget Sixense som påstås ha så 

god noggrannhet och känslighet att den skulle vara tillämpbar vid frakturkirurgi.  

Denna sensor kan även registrera rörelser i alla sex frihetsgraderna (Sixense 

2011). Kostnaden för sådana här sensorer kan tänkas vara relativt låg eftersom 

målgruppen är privata hushåll. Slutsatsen drogs att mellan de två angivna 

metoderna är magnetsensorerna från Sixense det bästa alternativet för navigering 

vid frakturkirurgi med avseende på kostnad, noggrannhet och applicering under 

operation.  
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4. Diskussion 
Navigationssystem kostar idag totalt cirka två miljoner kronor (se appendix 

6.4.2). Denna utgift är svårmotiverad för många sjukhus i Sverige då ekonomin 

är begränsad samt bevisande dokumentation på att navigation förbättrar 

operationsresultaten är otillräcklig. Däremot kan kostnader tolkas på fler sätt. 

Anta att ett navigationssystem skulle vara tillämpbart vid tre frakturoperationer 

per dag på ett sjukhus. Anta vidare att dessa utförs fem dagar i veckan under 40 

veckor per år. Detta blir totalt 600 operationer per år. Om produktens totala 

inköpskostnad nu delas upp på antalet operationer den kan användas vid på ett år 

blir detta cirka 3300 kronor per operation. Denna kostnad jämfört med den totala 

kostnaden för en operation utan navigering, vilket är cirka 80 000 kr (se 

appendix 6.4.2), motsvarar cirka fyra procent. En kostnadsökning på fyra 

procent per operation är lättare att motivera än två miljoner kronor i 

engångssumma. Observera att dessa siffror rör sig om endast ett års förbrukning. 

Ett system kan vara i bruk i mer än ett år och med detta minskar procentuella 

kostnaden per operation ytterligare.  

 

Dock kvarstår problemet att ett inköp är svårmotiverat för sjukhusen. Detta är 

framförallt vid frakturkirurgi där kravet på precision redan uppfylls relativt bra 

med dagens metoder. Följande förslag på metoder är uppbyggda på de tekniker 

som tidigare beskrivits i rapporten. Förslagen ska inte ses som fakta då 

diskussionen runt dem endast har varit teoriskt. Ett av förslagen är att två eller 

flera IMU-sensorer fixeras på benet på vardera sidan av frakturen tillsammans 

med en avståndsmätare. Med hjälp av genomlysning med C-bågen ställer man in 

benfragmenten på önskad position. Detta utgör utgångsläget. C-bågen kan nu tas 

bort från operationsområdet för att inte användas mer förrän slutresultatet ska 

granskas. Med detta kommer strålningen minska betydligt jämfört med dagens 

metod, vilket är önskvärt. Benfragmentens rörelse relativt utgångsläget kommer 

sedan att registreras av sensorerna och avståndsmätaren.  

 

Två förslag på avståndsmätare togs upp i rapporten: laser och ultraljud. 

Problemet med fri siktlinje mellan sändare och mottagare som de optiska 

sensorerna har återstår hos dessa två tekniker. Detta skulle kunna undvikas 

genom att placera flera avståndsmätare i en ram någonstans i operationsrummet. 

I och med att flera sändare används samtidigt är risken mindre att alla täcks och 

därmed att siktlinjen bryts. På detta sätt kommer även sensorernas position 

kunna bestämmas genom triangulation. I och med det kan förskjutningar i alla 

tre led registreras. Ultraljudsgivare är relativt billiga jämfört med laser. Dock är 

ultraljudets upplösning inte tillräcklig för att appliceras vid frakturkirurgi. 

Således är laser det bästa alternativet trots den högre kostnaden. 

 

Med det ovan beskrivna navigationsmetoderna bestående av IMU-sensorer och 

avståndsmätare kommer alla sex frihetsgrader kunna registreras. Kostnaden för 
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ett system av denna typ beror på sensorernas antal och kvalitet. Den beror även 

på om varje sensor kommer att kunna användas vid flera operationer eller som 

engångsmaterial. Båda komponenterna i systemet kostar från några tusen kronor 

till ett par hundra tusen kronor. Mjukvaran för systemet är en kostnad som inte 

har begrundats i denna rapport. 

 

Det andra förslaget på navigationsmetod var magnetsensorerna från företaget 

Sixense som har fullt tilläcklig noggrannhet och känslighet för applikation vid 

frakturkirurgi samtidigt som de registrerar frakturens alla sex frihetsgrader. 

Frågan är om sensorerna har möjligheten att användas vid frakturoperationer. 

Eftersom spelkontrollerna ska inhandlas av vanliga människor kan det tänkas att 

kostnaden inte blir alltför hög för sådana sensorer. Den exakta kostnaden är dock 

okänd. Sensorerna ska även vara kompatibla med apparater och instrument som 

finns i en operationssal. Det som måste tas hänsyn till är om ett eventuellt 

magnetfält måste appliceras i operationssalen. Hur starkt detta fält måste vara 

påverkar möjligheten att tillämpa denna metod då sensorerna kan störas av 

operationsutrustning. Detta är samma problem som idag existerar för de 

elektromagnetiska sensorerna, men då tekniken går framåt borde de nya 

elektromagnetiska sensorerna ha en bättre stabilitet än de gamla. Det bör 

påpekas att spelkonsolerna ska kunna användas bland all elektronisk och 

magnetisk inredning i privata hushåll så tekniken kan antas vara kompatibel med 

operationsutrustning.  

 

En eventuell marknad i Sverige för användning av navigationssystem vid 

frakturkirurgi skulle vara möjlig. År 2009 utfördes 79 020 frakturoperationer (se 

appendix 6.5.2) i Sverige. Det motsvarar 395 operationer per dag om antalet 

operationsdagar var 200 som antogs tidigare. Frakturoperationer är med andra 

ord en vanlig företeelse och ett navigationssystem skulle väl komma till 

användning. I Sverige finns det ungefär 70 kliniker som utför frakturkirurgi och 

det kan antas att dessa behöver en navigationsutrustning var (Berg 2011). 

 

Många undersökningar tyder på att navigationssystem har potentialen att 

förbättra operationsresultaten samt medföra andra fördelar såsom minskad 

stråldos. Då tekniken ständigt förbättras har dessa system möjligheten att 

utvecklas vidare för att i framtiden kunna utgöra en standard på sjukhus även i 

Sverige. 
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6. Appendix 

6.1. Diafysära skenbensfrakturer 

Tibia eller skenbenet är det största och det starkaste av de två benen i 

underbenet. Skenbenet förbinder knäet med ankelbenen och ses som det 

starkaste viktbärande benet i kroppen. Diafysen är själva skaftet av benet. 

  

Frakturer på skenbenet läker ofta sakta och resultatet som beror på frakturens 

lokalisation, grad av krosskada samt mjukvävnadens skada kan vara 

oförutsägbart. När man klassificerar frakturer går man efter följande 

observationer (Poduval och Kale 2010): 

 Öppen eller sluten fraktur. 

 Vilket område av skenbenet som skadats. 

 Antalet och positionen av benfragment. 

 Frakturens utseende; tvärgående, sned eller spiral. 

 Benets vinkling; inåtvänd, utåtvänd, framåtvänd eller bakåtvänd. 

 Benets rotation. 

 Associerade skador (t.ex. på mjukvävnad). 

Klassifikationssystem har utvecklats för att lättare uppskatta olika typer av 

skadors omfattning. För öppna frakturer använder man vanligtvis det så kallade 

Gustilo - och Andersonsystemet. Slutna mjukvävnadsskador associerade med 

frakturer klassificeras enligt Tscherne - och Oesternsystemet. Ortopediska 

traumaföreningen klassificerar frakturens utseende med AO – systemet. Detta 

gäller både för öppna och slutna frakturer (se figur 2). (Poduval och Kale 2010, 

Vårdprogram 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viss felställning förekommer alltid när skenbensfrakturer läker (Carey 2010), 

men om dessa blir för grova kan konsekvenser som bland annat 

belastningsskador resultera i att reoperation blir nödvändig. Acceptabla resultat 

efter reposition av en skenbensfraktur kan sammanställas till (Poduval och Kale 

2010, Carey 2010): 

 Mindre än 5 grader inåt- eller utåtvinkling. 

 Mindre än 10 grader framåt- eller bakåtvinkling. 

Figur 2. Klassificering av diafysära skenbensfrakturer. Publicerad med tillstånd av 

Ortopedmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  



 

 

 Mindre än 10 graders rotation. 

 Mindre än 1 cm förkortning. 

 Mindre än 5 mm förlängning. 

 Mer än 50 procent kortikal kontakt. 

Vissa felställningar är lättare att acceptera än andra. Till exempel utåtvänt 

rotationsfel är bättre än invänd rotation eftersom detta kan medföra svårigheter 

för patienten att gå (Poduval och Kale 2010, Berg 2011). 

 

  



 

 

6.2. Befintliga tekniker 

6.2.1 Volymbildsbaserad navigation 

Vid användning av volymbildsbaserad navigation tas en preoperativ 

tredimensionell bild på området av intresse med datortomografi, 

magnetresonanstomografi eller ultraljud. Av dessa är datortomografi den 

vanligaste bildmetoden. Bilden anpassas sedan till den verkliga anatomin genom 

att kirurgen markerar ut anatomiska landmärken på patienten med ett så kallat 

navigerande pekdon. Genom att sedan spåra markörer som fixerats på instrument 

och implantat kan positionerna av dessa visualiseras relativt organet av intresse. 

Detta möjliggörs då markeringarna integreras ovanpå den redan tagna bilden. 

(Sugano 2002). 

 

Volymbildsbaserad navigering är speciellt rekommenderat om ingreppet är av 

den mer komplicerade graden då metoden ger tredimensionella bilder med hög 

upplösning. Dock är detta en tidskrävande metod och inget som vanligtvis 

appliceras vid frakturoperationer eftersom de oftast är akuta fall. Metoden är 

även kostsam och kräver mycket utrymme vilket är begränsat i en operationssal 

för frakturkirurgi. (Kendoff, o.a. 2006). 

 

6.2.2 Fluoroskopisk navigation 

Tvådimensionell fluoroskopi är vanligt inom 

ortopedisk navigering och har används sedan år 

2000 (Kendoff, o.a. 2006). Bilderna tas med en 

så kallad C-båge (se figur 3) under operationen. 

Ibland tas även en översiktsbild innan. En C-

båge är ett genomlysningsinstrument som 

använder röntgenstrålar och kan producera både 

enstaka bilder eller ge en kontinuerlig 

genomlysning av objektet. Det sistnämnda 

undviks helst eftersom det medför stor stråldos. 

Strålkällan är placerad under patienten och 

registrering sker ovanför. Dessa är 

sammankopplade i en ram som ser ut som ett c, 

därav namnet. Bågen har två frihetsgrader; den 

kan roteras runt en axel och vinklas i planet 

vinkelrätt mot denna axel (Berg 2011). 

 

Bilderna från C-bågen lagras och visas direkt på en datorskärm. Markörer som 

fixerats på kirurgiska instrument och implantat integreras och visualiseras 

ovanpå bilderna och kirurgen kan följa rörelserna av sina handlingar i realtid 

relativt exempelvis benet. Att man navigerar i realtid är en stor fördel vid just 

frakturoperationer då benfragmenten lätt rör sig. (Atesok och Schemitsch 2010). 

 

Figur 3. C-båge från Ziehm Imaging, publicerad med 

tillstånd av Mediel Ab. 



 

 

Fluoroskopisk navigation är billigare än den volymbaserade. Metoden ger även 

minskad stråldos jämfört med då enbart genomlysning används.  Detta eftersom 

patientens anatomi kan visualiseras med hjälp av endast ett fåtal bilder tack vare 

informationen man får från markörerna. Om navigering inte används måste 

istället repeterande bildtagningar tas med C-bågen. 

 

6.2.3 Bildlös navigation 

Här används inga bilder som bakgrund utan den anatomiska informationen fås 

under operationen med hjälp av anatomiska landmärken samt registrerad 

information om ledernas rörelse och benets form (Sugano 2002). Under 

operationen sätter kirurgen fast stift runt operationsområdet där markörerna 

sedan kan fixeras. Dessa markörers position i rummet spåras av sensorer och då 

kirurgen rör benet i speciella banor kan datorn räkna ut och sammanställa den 

anatomiska informationen som behövs för att navigera operationen. På 

datorskärmen visas organet, i detta fall benet, som en animerad tredimensionell 

bild på vilken kirurgiska anvisningar visualiseras (Herrlin 2011). Detta system är 

mindre tidskrävande än volymbaserad navigering (Sugano 2002). 

  



 

 

6.3. Tabell över produkters noggrannhet 
 

Produktnamn RMS [mm] Medelvärdesfel [mm] 95 % CI [mm] 

Stryker Navigation System II(1) 0,067 0,058 0,152 

BrainLab VectorVision Sky(2) 1,376 (neurokirurgi) 1,27 (neurokirurgi)   

BrainLab VectorVision(3)   1,9 (avstånd från mål)   

NDigital Polaris Spectra (passiv)(1) 0,192 0,17 0,349 

NDigital Polaris Spectra (aktiv)(1) 0,108 0,089 0,182 

NDigital Aurora 5DOF(4) 0,9  0,7 1,8 

NDigital Aurora 6DOF(4) 0,6  0,5 1,1 

 

I tabellen redovisas de resultat på olika navigationssystems noggrannheter som 

har erhållits från artiklar och företag. RMS-värdet, medelvärdesfelet och 95 % 

konfidensintervall är de värden som valts som jämförelseparametrar. Observera 

att alla siffror inte kommer från samma undersökning eller har samma källa och 

kan därmed inte användas för en kvalitativ jämförelse men ger dock en överblick 

på storleksordningen av produktens prestanda. 

 

Observera även att de siffervärden tillhörande produkter från BrainLab skiljer 

sig från övriga siffror på grund av skillnader i framställningen av data.  

 

Källor i tabell: 

(1): (Elfring, Fuente och Radermacher 2010) 

(2): (Paraskevopoulos, o.a. 2011) 

(3): (Ricci, o.a. 2008) 

(4): (NDI Aurora 2011) 

 

  



 

 

6.4. Behovsanalys 

6.4.1 Aspekter 

 Precision. Finns ingen säker dokumentation på att CAOS-system ökar 

precisionen men potentialen finns (Atesok och Schemitsch 2010). Dock, 

enligt en undersökning gjord år 2008, ökar CAOS-system precisionen 

jämfört med konventionella metoder (Ricci, o.a. 2008). 

 Stråldos. Minskad stråldos vid operation med navigation jämfört med 

utan har visats i undersökningar (J. Frank, o.a. 2010, Ricci, o.a. 2008). 

 Invasivitet: Mindre invasiva ingrepp kan utföras med hjälp av 

navigering. Finns dock ingen klinisk dokumentation på detta (Atesok och 

Schemitsch 2010). 

 Operationstid: Operationstiden är idag längre för operation med 

navigering än utan (Herrlin 2011, Atesok och Schemitsch 2010). 

 

6.4.2 Kostnader 

 Hårdvara: $140 000 - $220 000 (Atesok och Schemitsch 2010). Detta är 

cirka 1 078 000 - 1 694 000 SEK då en USD motsvarade 7,7022 SEK  

(Valuta och valutanamn 2010). 

 Engångsmaterial och mjukvara: $60 000 (Atesok och Schemitsch 2010). 

Detta är cirka 462 000 SEK då en USD motsvarade 7,7022 SEK  (Valuta 

och valutanamn 2010). 

 Operation av fraktur på skenben: 80 000 SEK (Berg 2011). 

 

6.4.3 Omfattning i Sverige 

 Totalt antal ingrepp i Sverige för underben- och knäfrakturer 2009 (se 

appendix 6.5.1): 

o Totalt: 6033 

o Märgspik: 872 

o Platta och skruvar: 1182 

o Stift och dylikt: 503 

o Sluten reposition: 1185 

o Öppen reposition: 1315 

Observera att ovanstående siffror även innefattar antal knäfrakturer år 2009. 

 

Skenbensfrakturer motsvarar cirka 7,6 procent (6033/79020) av alla frakturer i 

Sverige 2009 (se appendix 6.5). Detta värde innefattar dock som ovan nämnts 

även knäfrakturer. 

 

 Antal kliniker som utför frakturkirurgi i Sverige: 70 (Berg 2011). Man 

kan räkna med att dessa behöver en utrustning var. 



 

 

6.5.  Tabeller från Socialstyrelsens statistikdatabas 

6.5.1 Antal frakturoperationer på knä och underben i Sverige under fem år  

Taget från Socialstyrelsens statistikdatabas 2011-03-25. 

 

 

 

Observera att siffervärden i tabellerna ovan även innefattar operationer på 

knäfrakturer.  

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp, Riket, ålder 0-85+, Båda könen 
     

      Operation 2005 2006 2007 2008 2009 
NGJ Frakturkirurgi på knä och underben 5502 5425 5583 5717 5804 
NGJ09 Sluten reposition av fraktur i knä eller underben 1234 1141 1138 1128 1115 
NGJ19 Öppen reposition av fraktur i knä eller underben 1081 1088 1119 1219 1282 
NGJ29 Extern fixation av fraktur i knä eller underben 382 412 421 439 407 
NGJ39 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med bioimplantat 34 36 33 38 31 
NGJ49 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med cerklage, stift eller dylikt 476 436 444 491 468 
NGJ59 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med märgspik 866 845 811 802 856 
NGJ69 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med platta och skruvar 847 986 1066 1131 1170 
NGJ79 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med skruvar enbart 366 304 362 279 297 
NGJ89 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med annan eller kombinerad metod 139 96 103 111 99 
NGJ99 Annan operation vid fraktur på knä eller underben 77 81 86 79 79 

Dagkirurgi. Antal ingrepp, Riket, ålder 0-85+, Båda könen 
     

      Operation 2005 2006 2007 2008 2009 
NGJ Frakturkirurgi på knä och underben 303 183 277 275 229 
NGJ09 Sluten reposition av fraktur i knä eller underben 113 68 103 113 70 
NGJ19 Öppen reposition av fraktur i knä eller underben 45 18 28 32 33 
NGJ29 Extern fixation av fraktur i knä eller underben 38 19 22 28 9 
NGJ39 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med bioimplantat 2 4 5 7 4 
NGJ49 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med cerklage, stift eller dylikt 27 16 29 25 35 
NGJ59 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med märgspik 25 28 29 19 16 
NGJ69 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med platta och skruvar 18 10 15 23 12 
NGJ79 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med skruvar enbart 24 10 30 11 20 
NGJ89 Osteosyntes av fraktur i knä eller underben med annan eller kombinerad metod 1 2 5 6 5 
NGJ99 Annan operation vid fraktur på knä eller underben 10 8 11 11 25 



 

 

6.5.2 Antal operationer på samtliga frakturer i Sverige under fem år 

Taget från Socialstyrelsens statistikdatabas 2011-04-26. 

 

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp, 
Riket, ålder 0-85+, Båda könen 

     
      Operation 2005 2006 2007 2008 2009 

NAJ Frakturkirurgi i kotpelaren 627 519 551 538 543 

NBJ Frakturkirurgi på axel och överarm 3919 4218 4500 4747 4990 

NCJ Frakturkirurgi på armbåge och underarm 7859 7566 7717 7715 7625 

NDJ Frakturkirurgi på handled och hand 6681 6453 7223 7438 7508 

NEJ Frakturkirurgi i bäckenet 385 404 470 369 480 

NFJ Frakturkirurgi på femur 24274 24510 24160 25415 25010 

NGJ Frakturkirurgi på knä och underben 5502 5425 5583 5717 5804 

NHJ Frakturkirurgi på fotled och fot 10507 10821 10256 11011 11516 
 

 

Dagkirurgi. Antal ingrepp, Riket, ålder 0-85+, 
Båda könen 

     
      Operation 2005 2006 2007 2008 2009 

NAJ Frakturkirurgi i kotpelaren 28 18 4 25 15 

NBJ Frakturkirurgi på axel och överarm 457 388 614 701 998 

NCJ Frakturkirurgi på armbåge och underarm 2874 2480 2424 2582 2700 

NDJ Frakturkirurgi på handled och hand 7091 7218 8129 9129 10000 

NEJ Frakturkirurgi i bäckenet 18 15 13 14 12 

NFJ Frakturkirurgi på femur 561 266 355 389 286 

NGJ Frakturkirurgi på knä och underben 303 183 277 275 229 

NHJ Frakturkirurgi på fotled och fot 841 716 872 1053 1304 
 


