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Fem skrøner om røntgenundersøgelse 

1) Alle kan tage røntgen 

I princippet, ja. Alle dyrlæger er autoriseret til at optage røntgenbilleder, men ikke alle dyrlæger har 

lige megen erfaring i det. Hos mennesker er det at optage gode røntgenbilleder en uddannelse for 

sig, nemlig en radiograf. Hos dyrlæger er det øvelsen, som gør mesteren. Forudsætningen for at 

kunne vurdere patienten, og dermed vejlede klienten bedst muligt er, at der er optaget 

røntgenbilleder af en god kvalitet og med de rette vinkler. 

2) Et røntgenbillede er et røntgenbillede, uanset hvem som tager det 

I princippet, ja. Dog er der meget store udsving i kvaliteten. Alle hestedyrlæger bruger i dag digitale 

røntgensystemer, men netop fordi optagelse af gode røntgenbilleder kræver megen erfaring i rette 

vinkel og indstilling af røntgenapparatet er der stor forskel i kvaliteten af røntgenbilleder. En skæv 

vinkel, for lidt eller for megen røntgenstråling kan skjule både mus og spat på et røntgenbillede.  

3) Alle dyrlæger kan vurdere røntgenbilleder 

I princippet, ja. Alle dyrlæger er autoriseret til at vurdere røntgenbilleder, og alle ved, i princippet, 

hvordan en normal hest skal se ud. Der er dog ofte afvigelser fra normal variation, og det kræver 

særlig viden for at afgøre, hvilken klinisk betydning det har for hesten. Her er det igen erfaringen 

hos dyrlægen, der er afgørende for at klienten får den bedste vejledning og derved bedste service. 

Vurdering af røntgenbilleder er derfor en opgave for en dyrlæge med særlig indsigt i 

halthedsdiagnostik og nedsat præstation.  

4) Røntgenbilleder kan optages i stalden, så hesten ikke skal transporteres 

I princippet, ja. Røntgenbilleder kan optages på opstaldningsstedet, men gode røntgenbilleder er 

ikke en selvfølge. Der skal være rolige omgivelser, et plant gulv, en bred staldgang, tilstrækkelig 

strømforsyning til røntgenapparatet, og erfarne personer, som kan assistere dyrlægen. Alle disse 

krav opfyldes ubetinget under klinikforhold. Gode røntgenbilleder af ryggens torntappe kræver 

desuden et særligt kraftigt røntgenapparat, hvor mobile røntgenapparater ofte kommer til kort. 

5) Dyrlægen tager vel ansvaret for røntgenundersøgelsen 

Ikke altid. Nogle af de ”billige” røntgenundersøgelser er i virkeligheden screeninger, hvor du ikke 

får en skriftlig beskrivelse af dyrlægen. I de tilfælde har du intet bevis for, hvad du er informeret om 

ved købet, og du har ingen skriftlig dokumentation over for dit forsikringsselskab. 

Sæt dig derfor grundigt ind i, hvad du skal bruge røntgenbillederne til. Stil krav til undersøgelsen. Overvej 

om de penge, som du sparer ved at tage den ”lette/bekvemme løsning”, er det værd i det lange løb. Mange 

retssager er kørt med heste, hvor røntgenbillederne er omdrejningspunktet.  

Man bør sikre sig bedst muligt mod en handelstvist – både som køber og sælger. Det er derfor en god ide at 

overveje, om ikke man bør sikre de bedst mulige betingelser for, at dyrlægen kan vurdere den hest, som du 

enten skal sælge, eller skal købe, og som skal kunne bruges mange år fremover? 

 

 

 

 



 

 

God kvalitet Dårlig kvalitet 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


