
74

VETENSKAP & KLINIK Larheim et al

tandläkartidningen årg 101 nr 2 2009

 Diagnostisk radiologi har genomgått en 
re volutionerande utveckling sedan 1970- 
talet. Traditionella undersökningsmeto -
der har ersatts av digitaliserade. Nya 

avan  cerade radiologiska undersökningsmetoder 
som används i allt större utsträckning vid dia-
gnostiska utredningar av det maxillofaciala områ-
det är datortomografi (ct) och magnetresonans-
tomografi (mr). Vid slutet av 1990-talet kom cone 
beam computed tomography, cbct, även kallad 
digital volymtomografi, ut på marknaden. Den har 
utvecklats specifikt för undersökningar av käk- 
och ansiktsskelettet. Ultraljudsundersökning ar 
har också ökat i antal, bland annat inom spott-
körteldiagnostiken. 

Alla tomografiska metoder ger en stor mängd 
snitt genom den region som ska utredas. Det be-
tyder att den som är ansvarig för undersökning-
arna får en mycket större mängd diagnostisk 
information att förhålla sig till jämfört med vid 
traditionella röntgenundersökningar.

Den teknologiska utvecklingen och ansvaret 
för att röntgendiagnostiska metoder används på 
ett kostnadseffektivt sätt både vad gäller ekono-
mi och stråldoser har lett till ett ökat behov av 
specialisering inom det maxillofaciala området. 
Europa och speciellt Norden ligger i framkant 
eftersom det i såväl Sverige, Finland och Norge 
finns godkända specialistutbildningar. Erfaren-
heter från Sverige, Finland, Storbritannien och 
usa visar att länder med egna specialistutbild-
ningar utvecklar goda miljöer för forskning och 
kan leda utvecklingen inom området. En översikt 
över likheter och skillnader i specialistutbild-
ningen och tillgängligheten till specialisttjänster 

i de nordiska länderna ges i  tabell 1, sidan 75.   
Behovet av specialistutbildning inom discipli-

nen är internationellt uppmärksammat. Det finns 
till exempel ett omfattande europeiskt samarbe-
te om riktlinjer för användning av cbct som går 
ut på att diagnostiken ska kvalitetssäkras och att 
patienter inte ska belastas med större stråldoser 
än nödvändigt.

Här ges en kortfattad beskrivning av hur spe-
cialistutbildningen är organiserad i de nordiska 
länderna. Studieplanerna följer i stort sett »Fra-
me work for specialist training in dental and max-
illofacial radiology« (www.eadmfr.org).

 
norge 
I Norge finns sju specialiteter: oral kirurgi och 
oral medicin, käkortopedi, periodontologi, pedo-
donti, endodonti, käk- och ansiktsradiologi samt 
oral protetik. Det norska Helse- og omsorgsde-
partementet har också bestämt (2006) att en ny 
specialitet, klinisk odontologi, som baseras på 
endodonti, oral protetik och periodontologi ska 
utvecklas och prövas.

Specialistutbildning, allmän del
Regler (här i utdrag) för specialistutbildningen 
av tandläkare i Norge, allmän del, har satts upp av 
det norska Sosial- og helsedirektoratet, 2007. Ut-
bildningen sker på heltid; 36 timmar per vecka, 
40 veckor per år. Specialistutbildningar är tre-
åriga och ska ges i en interdisciplinär miljö. Den 
kliniska delen av utbildningen handleds av spe-
cialist.

Den enskilda studenten måste dokumentera ut-
bildningen och skapa en »utbildningsmapp« som 
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SAmmANfATTAT Radiologisk diagnostik omfattar avancerade avbildnings- 
metoder som datortomografi och magnetresonanstomografi. Metoderna används 
i dag i ökande omfattning för diagnostiska utredningar av den maxillofaciala regionen. 
Den teknologiska utvecklingen har medfört ett ökat behov av specialister som 
förutom det röntgenologiska ansvaret även ska ansvara för att metoderna används på 
ett kostnadseffektivt sätt, sett till både ekonomi och stråldoser. I Norden finns inom 
odontologin godkända specialistutbildningar i radiologi i Sverige, Finland och Norge.
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visar allt patientarbete som han eller hon utfört. 
Studenten ska uppnå en viss forskningserfaren-
het och lämna in en publicerbar projektuppgift. 
I de flesta discipliner ingår att den specialiststu-
derande ska arbeta som instruktör en kortare tid 
under studietiden. 

Specialistutbildning, käk- och ansiktsradiologi
Utbildningsmålen för blivande specialister inom 
käk- och ansiktsradiologi (uppsatta av Sosial- og 
helsedirektoratet, 2007) är att de ska kunna an-
vända avancerade radiologiska bildmetoder som 
ct och mr vid diagnostik av patienter i alla åldrar 
och med olika odontologiska problemställningar, 
det vill säga tillstånd i tänder, käkar och angräns-
ande strukturer. De ska även vara väl insatta i va-
liditetstestning av diagnostiska radiologiska me-
toder, samt vara väl förtrogna med joniserande 
strålning och strålbelastningen vid radiologiska 
undersökningar av käkar och ansiktsskelett samt 
mjukvävnad.

Klinisk utbildning
Patientutredning under vägledning ska fortgå 
kontinuerligt samtliga studieår. Kandidaterna ska 
under studietiden få utbildning vid en godkänd 
medicinsk institution i radiologi med tonvikt på 
öron, näsa och hals samt i oral/käkradiologi knu-
tet till oral/käkkirurgi. I en »utbildningsmapp« 
dokumenteras diagnostiska utredningar av pa-
tienter med ett brett spektra av problemställning-
ar och aktuella radiologiska metoder. Vid examen 
presenteras utvalda fall från utbildningsmappen i 
en värderingsmapp som ska dokumentera nivån 
och bredden på patientutredningarna.

Utbildningsprogrammet
Utbildningen inleds vanligtvis med en teoretisk 
del som är gemensam för samtliga specialistut-
bildningar. Den innehåller kurser i biostatistik, 
epidemiologi med mera. Den ämnesspecifika 
delen består av seminarier, kurser, föreläsningar, 
klinisk undervisning med dokumentation, in-
struktörstjänstgöring, litteraturstudier och pro-
jektuppgift. Huvudvikten, cirka hälften av utbild-
ningsperioden, läggs på klinisk tjänstgöring och 
diagnostiska utredningar med olika radiologiska 
undersökningsmetoder. Specialistutbildningen 
förläggs till universiteten/grundutbildningsin-
stitutionerna.

Specialistens uppgifter
Eftersom den odontologiska grundutbildningen 
inte innehåller kurser i avancerade radiologiska 
metoder är specialistens huvuduppgift att vara 
remissinstans för allmäntandläkare och specia-
lister i odontologi/medicin. Det gäller problem-
ställningar knutna till käkhålan, bihålor, käkle-
den, käkben, munhålan, spottkörtlar med mera 
där man bedömer att det kan finnas behov av mer 
avancerade undersökningar. Specialisten ska 

också kunna bedöma bildmaterial (ge en second 
opinion) som tandläkaren eller läkaren har fått in 
och ge en skriftlig diagnos med differentialdia-
gnostisk värdering. 

Specialisten ska kunna samarbeta med medi-
cinsk radiolog om användandet av särskilt kost-
sam och resurskrävande radiologisk utrustning, 
till exempel mr. Dessutom har specialisten hu-
vudansvaret för strålskydd och kvalitetssäkring. 

Tillgång och efterfrågan
I Norge har fram till år 2008 de flesta tjänsterna 
för specialister funnits vid de odontologiska ut-
bildningsinstitutionerna. I Stortingsmelding nr 
35 (2006–2007): Tilgjengelighet, kompetanse og 
sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester, 
framgår det att tillgången till specialister, geogra-
fisk fördelning och behovet av utbildningsplatser 
är särskilt viktigt när det gäller käk- och ansikts-
radiologer eftersom området är litet och sårbart.

Även Norsk Tannlaegeforening framhåller 
vikten av att hela befolkningen får tillgång till de 
odontologiska specialisttjänsterna och menar att 
det är av stor vikt att en käk- och ansiktsradiolog 
ingår i specialistteam på de regionala odontolo-
giska kompetenscentren. Samtliga fem sjukvårds-
regioner i Norge ska ha offentliga centra som ska 
ta emot remitterade patienter för utredning och 
behandling. De ska även bedriva specialistut-
bildning av tandläkare samt ge kurser för tand-
vårds- och annan hälsovårdspersonal. Centren 
bör kunna ställa avancerad radiologisk diagnos-
tik, exempelvis cbct, vilket enligt lagstiftningen 
på området kräver närvaro av en käk- och an-
siktsradiolog. Det är också en förutsättning för 
att den norska »Folketrygden« ska betala för så-
dana röntgenundersökningar. Helse Sør blir i år,  
2009, det första kompetenscentret i Norge (utan 
grundutbildning av tandläkare) som får anställa 
en specialist i käk- och ansiktsradiologi.

Radiologisk diagnostik omfattar 
avancerade avbildningsmetoder som 

datortomografi och magnetresonans-
tomografi. Utvecklingen har medfört 

ett ökat behov av specialister.
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sverige
Sverige är ett av de länder i Europa som har flest 
odontologiska specialiteter. Tandläkare kan få 
specialistkompetens inom pedodonti, ortodonti, 
parodontologi, oral kirurgi, endodonti, odonto-
logisk radiologi, bettfysiologi och oral protetik. 
På senare år har man diskuterat att förlänga ut-
bildningstiden och införa ytterligare specialite-
ter inom områdena tandhälsovård och tandvård 
för särskilda patientgrupper, men något beslut 
har inte fattats.

Specialistutbildning, allmän del
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, st, 
sosfs 1993:4) föreskrivs vad som gäller för mål-
beskrivningar,  specialisttjänstgöringens omfatt- 
ning, godkännande av klinik för specialiserings-
tjänstgöring, intyg om genomförd specialiserings-
tjänstgöring samt bevis på specialistkompetens. 
I de allmänna råden anges målbeskrivningarnas 
syfte och uppbyggnad, kompletterande utbild-
ning, handledning och kvalitetssäkring av specia-
listtjänstgöringen.

Vidareutbildningen till specialist, oavsett inom 
vilket ämne, tar minst tre år med heltidstjänst-
göring, det vill säga 40 timmars arbetsvecka. All 
tjänstgöring genomförs under handledning på 
en klinik som godkänts av Socialstyrelsen. Peda-
gogisk utbildning och träning ska ingå i samtliga 
specialiseringstjänstgöringar och tandläkaren 
måste även skaffa sig goda kunskaper i tand-
vårdsplanering, profylax, hälsoekonomi, epide-
miologi och vetenskaplig metodik.

I tjänstgöringen ingår träning i att samverka 
med allmäntandvården. Det anses också värde-
fullt om tandläkaren under specialiseringstjänst-
göringen själv utför eller deltar i ett vetenskap-
ligt arbete som kan bidra till hans eller hennes 
vetenskapliga utbildning.

Förutom Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa mål finns ofta en kompletterande regio-
nal utbildningsplan vid en viss institution eller 
högskola. Som exempel kan nämnas specia-
listutbildningen vid odontologiska fakulteten i 
Malmö där målbeskrivningen även innehåller att 
st-tandläkaren under sin utbildning ska uppnå 
ett förhållningssätt till de krav som ställs från 
samhällets sida, att st-tandläkaren ska utveckla 
pedagogisk professionalitet för att kunna vara 
en kunskapsförmedlare inom tandvården samt 
uppnå kompetens att värdera nya diagnos- och 
behandlingsmetoder. 

Specialistutbildning, odontologisk radiologi 
Tyngdpunkten för utbildningen till specialist lig-
ger inom det diagnostiska fältet och nyttjandet av 
olika typer av strålning och bildframställning för 
diagnostik av patologiska processer, traumatiska 
och postoperativa tillstånd, samt övriga kranio-
faciala avvikelser hos individer i alla åldrar.

Då det gäller diagnostik görs en skillnad i spe-
cialistkompetens på tre nivåer. Efter avslutad ut-
bildning ska specialisttandläkaren kunna visa att 
han/hon självständigt kan utföra undersökning 
och diagnostik av sjukdomstillstånd och anato-
miska avvikelser i tänder, käkar och ansiktsske-
lett med hjälp av alla tillämpliga radiologiska 
tekniker, undersökning och diagnostik av sjuk-
domstillstånd i spottkörtlar och annan mjukväv-
nad samt i käkleder och bihålor samt kefalome-
triska undersökningar och analyser.

Tandläkaren ska ha god kännedom om och viss 
erfarenhet av radiologiska metoder för under-
sökning och diagnostik av munnens, käkarnas, 
spottkörtlarnas och svalgets funktioner samt 
ha teoretisk kännedom om eller ha närvarat vid 
handläggning/utförande av ultraljudsundersök-
ning samt radiologisk undersökning av nevro-
kraniet och halsen. 

Då det gäller förebyggande verksamhet ska 
specialisten kunna ge information och råd inom 
områdena strålskydd, dosmätning samt värde-
ring av strålrisker och diagnostiska metoder. 
Slutligen ska specialisten i odontologisk radio-
logi ha stora kontaktytor mot allmäntandvården 
och andra specialiteter inom odontologin, mot 
medicinsk radiologi samt mot andra medicinska 
specialiteter, särskilt öron-, näs- och halsspecia-
liteten men även onkologi och reumatologi. Spe-
cialisten ska kunna samverka med företrädare 
för dessa discipliner.

Handledning och kliniker
Specialiseringstjänstgöringen ska ske under 
handledning och det är handledaren som ansva-
rar för att utbildningsmålen uppnås. Utbildning 
bedrivs på ett flertal platser i Sverige och det 
finns även föreskrifter för vad som gäller för att 
en klinik ska vara godkänd för sådan utbildning. 
Utbildning till odontologisk radiolog sker i dag 
på fem platser av sex möjliga: Göteborg, Jönkö-
ping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro (de 
fyra tandläkarhögskolorna inkluderade).

Det finns dessutom drygt 25 kliniker där en el-
ler flera odontologiska radiologer är verksamma. 
För en del utbildningar är sådana kliniker den 
plats där tandläkaren kan göra en del av sin kli-
niska tjänstgöring men tandläkaren ska vara knu-
ten till någon av de fem huvudklinikerna för mer-
parten av den teoretiskt inriktade utbildningen. 

Att arbeta som specialist
Det finns flera vägar att gå som färdigutbildad 
specialist i odontologisk radiologi. En väg är att 
arbeta på någon av de fyra tandvårdshögsko-
lorna. Arbetsuppgifterna omfattar då utbildning 
av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker 
inom grundutbildningen. Forskning ingår som 
en del av arbetet och efter avlagd doktorsexamen 
och uppnådd docentkompetens är det möjligt att 
vara handledare för forskarstuderande.
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Många väljer att söka sig till någon av de kli-
niker utanför universiteten som bedriver specia-
listverksamhet. Många sådana kliniker finns som 
sektioner på en medicinsk bilddiagnostisk avdel-
ning. I en sådan verksamhet bedrivs arbetet i nära 
samarbete med andra medicinska specialiteter 
samtidigt som kontakten med allmäntandvård 
och odontologiska specialiteter upprätthålls.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige reglerar 
användandet av röntgenutrustning för odonto-
logisk diagnostik. Avancerad röntgenapparatur 
som till exempel cbct är, om den används utan-
för medicinska röntgendiagnostiska avdelningar, 
inte tillåten utan att en specialist i odontologisk 
radiologi är knuten till verksamheten. 

finland
I Finland finns nio specialiteter: oral- och käkki-
rurgi, ortodonti, oral patologi, oral radiologi, ca-
riologi och endodonti, parodontologi, pedodonti, 
oral protetik och bettfysiologi samt hälsovård.

Specialistutbildning, allmän del
De teoretiska studierna är gemensamma för alla 
utbildningsprogram:

1. Allmänna kurser som biostatistik, kunskaps-
inhämtning och evaluering, epidemiologi, häl-
sovård, forskningsmetodik, klinisk forskning, ut-
bildningsteori- och praktik, administrations- och 
ledarskapskunskap.
2. Allmänna kurser inom biovetenskap och 
medicin till exempel embryologi, anatomi och 
fysiologi (huvudet och nackens fysiologi), bio-
kemi samt cell- och vävnadshistologi, farmako-
logi, prevention och omhändertagande av smärta 
samt infektioner, immunologi och dess koppling 

till orala sjukdomar, internmedicin, infektioner 
(öron-, näs- och halsinfektioner), systemsjukdo-
mars ma nifestationer i munhålan samt psykologi 
och sociologi.
3. Seminarier med aktuella frågor inom odon-
tologin. Kurser anordnade av nationella och in-
ternationella organisationer kan accepteras som 
tilläggsstudier. 

Specialistutbildning, oral radiologi
Specialister i oral radiologi ska känna till före-
komst, etiologi och patologi för sjukdomar inom 
hans/hennes område, känna till principer för pre-
vention, diagnostik och principer för behandling 
av dentala sjukdomar, kunna regler för diagnostik 
inom oral radiologi, kunna regler för utrustning 
och metoder som används vid orala radiologiska 
undersökningar, kunna ställa och tolka särskilt 
krävande undersökningar inom oral radiologi,  
övervaka strålskyddslagar och kvalitetskrav i 
praktiken, kunna lära ut kunskap inom sitt om-
råde  och ta del av utveckling och planering, samt 
känna till hur sjukvården administreras samt 
kunna samarbeta med övrig personal inom tand-
vården som en del i eller ledare för ett team.  

Teoretisk och klinisk utbildning
Det teoretiska utbildningsprogrammet inne-
håller främst seminarier och självstudier är en 
nödvändighet. Utbildningen kan innehålla ock-
lusion och tmj, implantologi, avbildningstek-
niker, kefalometri, ultraljudsundersökningar, 
undersökningar med kontrastmedel, ct- och 
mri-undersökningar. Studierna kan också inklu-
dera avancerade fördjupningskurser vid univer-
sitetet. Den kliniska delen av utbildningen tar 
tre år och minst halva utbildningstiden går till 

TABELL 1. Översikt över odontologisk specialistutbildning i radiologi och antal specialisttjänster i de nordiska länderna år 2008.

 Norge Sverige Finland

År då oral radiologi blev specialitet 2006 1982 1980
Utbildningens längd 3 år 3 år 3 år
Intagningskrav, allmänpraxis 2 år, ev 1 år+1 års forskning 2 år 2 år
Examinationsform Fall (värderingsmapp), projekt- Fallpresentation, föreläsning Uppsats
 uppgift, extern examinator extern examinator skriven examination
Antal specialister    
Universitet 6 20 4
Sjukhus 0 18 4
Kompetenscenter, hälsocenter 0 9 0
Privat praktiker  1 7 
Kandidater 6 11 7
Avlönad utbildning   
Statlig Nej Nej Ja
Landsting med mera Nej Varierande Nej
Aktuella utbildningsenheter   
Universitet Ja Ja Ja
Sjukhus Nej Ja Ja
Kompetenscenter, hälsocenter Nej Ja Ja
Aktuella arbetsplatser    
Universitet Ja Ja Ja
Sjukhus Nej Ja Ja
Kompetenscenter, hälsocenter Ja  Ja Ja (fr o m 2009)
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patientarbete vid avdelningar för radiologi vid 
universitetssjukhus och hälsovårdscentraler. 
Studenterna dokumenterar sitt arbete i en log-
bok. Examination sker i strålskydd för de ansva-
riga för en oral radiologisk klinik samt nationell 
slutexamination av specialister.

Postgraduateprogram
Eleverna väljs ut till specialistprogram efter ef-
terfrågan. Utbildningsprogrammet inkluderar 
all männa studier och studier anpassade till spe-
cialisering i oral radiologi. Studierna innehåller 
både teori och praktik.

I den teoretiska delen ingår förutom studier i 
oral radiologi andra specialkurser som fastställts 
av utbildningsenheten. Den teoretiska delen är 
förlagd dels till centralsjukhus dels till särskilda 
specialistenheter vid hälsovårdscentraler eller 
vid en accepterad radiologisk klinik. Samtliga 
tre universitet som har tandläkarutbildning er-
bjuder specialistutbildning i oral radiologi.

Specialistens arbetsuppgifter
Specialistens huvudsakliga uppgift är att ta emot 
patienter med problem relaterade till munhålan 
och intilliggande vävnader som remitterats från 
allmänpraktiker eller andra specialister. Specia-
listen lämnar en skriftlig rapport som innehåller 
diagnos och eventuella differentialdiagnoser.

Fyra centralsjukhus har specialistenheter i oral 
radiologi. Specialister får även tjänstgöra som lä-
rare vid universiteten. De samarbetar med medi-
cinska radiologer kring avancerade bildgivande 
metoder vid centralsjukhusen och är även ansva-
riga för strålskydd och kvalitetssäkring.

Tillgång till specialister
Tillgången till specialister i oral radiologi är dålig 
i Finland dels på grund av att det en period ut-
bildades få specialister samt att pensionsavgång-
arna ökar. I början av 2000-talet examinerades 
endast en specialist i oral radiologi vart sjätte år. 
Från och med år 2004 har antalet utbildnings-
platser ökat. Att ha sju tandläkare i träning till att 
bli specialister i oral radiologi samtidigt blir för 
mycket. Finland försöker nu fylla glappet för att 
sedan kunna dra ner antalet utbildningsplatser. 

För närvarande har man 15 specialister i tjänst; 
fyra på centralsjukhusen, fyra vid universiteten 
och övriga sju inom den privata sektorn.  

danmark
Det finns två odontologiska specialiteter i Dan-
mark: tand-, mun- och käkkirurgi samt ortodonti. 
Den danska Sundhedsstyrelsen menar att det för 
närvarande inte finns behov av fler formella odon-
tologiska specialiteter. Hittills har radiologisk 
utrustning inom tandvården varit förhållandevis 
enkel att använda och bildmaterialet har också 
varit relativt lätt att värdera. Men ny avancerad 
utrustning, som cbct, för röntgenundersökning 

av tänder, käkar och ansikte har ändrat förutsätt-
ningarna. cbct arbetar med avancerade principer 
för bildåtergivning och volymetrisk bilduppbygg-
ning. Detta innehåller inte grundutbildningen för 
blivande tandläkare i Danmark. De undervisas 
inte heller i indikationerna för att använda den 
nya tekniken eller i att tolka bilderna. 

Problemställning
Bristen på specialisering i radiologi betyder att 
de ökade diagnostiska möjligheterna som cbct 
utgör inte kan utnyttjas till gagn för patienterna. 
Det måste ställas krav på vidareutbildning i oral 
radiologi för tandläkare som vill kunna arbeta 
med avancerad utrustning. Risken är annars att 
vi får en okontrollerbar ökning av stråldoser inom 
befolkningen och i värsta fall allvarliga sjukdomar 
som kunnat diagnostiseras med hjälp av den stora 
datamängd man får efter en ct-undersökning.

Special- och vidareutbildning 
Anställda på röntgenavdelningarna vid tand-
läkarskolorna i Danmark har genom sin forsk-
ningsmässiga och kliniska utbildning fått spe-
cialkompetens inom sitt område. När den första 
cbct-skannern installerades vid Tandläkarsko-
lan i Århus krävde Sundhedsstyrelsen i Danmark 
att den ansvarige för avdelningen för oral radio-
logi ska genomgå en omfattande teoretisk kurs 
med efterföljande examen för att kunna ansvara 
för utrustningen. I Sverige och Norge klassifi-
ceras cbct under samma regler som m edicinsk 
ct-utrustning under bestämmelserna för medi-
cinsk utrustning som också gäller för den cbct-
utrustning som står på Tandläkarskolan i Århus. 
Statens Institut for Strålebeskyttelse (sis) erkän-
ner att det finns ett problem med okontrollerad 
införsel av cbct-utrustning i danska tandlä-
karpraktiker och sis utreder för tillfället vilket 
regelverk som ska gälla för tandläkare som vill 
arbeta med cbct eller volymetrisk datortomo-
grafiutrustning. Tandläkarskolan i Århus arbetar 
tillsammans med sis för att ta fram förslag till hur 
en serie kurser ska kunna byggas upp. Kurserna 
bör dock ses som ett övergångssteg till att skapa 
en odontologisk specialitet i radiologi.

samarbete i europa
De problemställningar som tagits upp ovan, det 
vill säga att allmänpraktiserande tandläkare vill 
investera i avancerad cbct-utrustning, känns 
igen i andra länder i Europa som liksom Dan-
mark saknar specialister inom området. Proble-
met väckte stor debatt vid den europeiska fören-
ingens för dentomaxillofacial radiologi senaste 
möte (The 11th Congress of the European Aca-
demy of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Buda-
pest, 2008).

Den  europeiska organisationen arbetar nu 
på att skapa riktlinjer för indikationerna för att 
undersöka patienter med cbct. Riktlinjerna re-
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videras så snart det kommer ny evidens för ct-
skanning i förhållande till mer konventionella un-
dersökningsmetoder. Eftersom cbct-teknologin 
endast funnits några år finns det för närvarande 
lite evidens för att metoden gagnar patienten så 
mycket att behandlingen eller prognosen för be-
handling förbättras. Det är naturligtvis forskar-
nas ansvar att evidensen förbättras. 

sammanfattat
Tre nordiska länder har godkänd odontologisk 
specialistutbildning i radiologi; Sverige och Fin-
land sedan drygt 25 år och Norge sedan år 2006. 
Antalet specialisttjänster är därför större i Sve-
rige och Finland än i Norge. Det är också stora 
skillnader i lön och utbildning. I Finland får till 
exempel specialistkandidaterna lön från staten 
men inte i Norge.

Utbildningsprogrammen är stort sett lika i alla 
tre länder och följer i huvudsak de riktlinjer som 
utarbetats av specialistkommittén inom Europe-
an Academy of Dental and Maxillofacial Radiolo-
gy (eadmfr). Utbildningen omfattar tre års hel-
tidsstudier och en stor del av tiden används till att 
skaffa sig kompetens i att kunna använda avance-
rade radiologiska metoder för undersökning och 
diagnostik av den maxillofaciala regionen.

I Danmark, som är det enda nordiska land som 
saknar specialister, finns ett uttalat behov av att 
utforma en specialistutbildning som tar hänsyn 
till den teknologiska utvecklingen och det dia-
gnostiska ansvaret.

cbct-skannern producerar snittbilder som är 
i det närmaste identiska med dem som konven-
tionella ct-apparater producerar och olika ut-
rustning arbetar med strålfält som spänner från 
några få centimeter till att omfatta stora delar av 
huvudet. För att säkerställa en korrekt använd-
ning av avancerade undersökningsmetoder krävs 
en egen utbildning efter grundutbildningen. En 
rad europeiska länder har insett behovet och ar-
betar för att uppnå en nationell specialitet i di sci-
plinen, till exempel Polen, Ungern, Turkiet och 
Tyskland.

Det specialistutbildningsdokument som tagits 
fram av eadmfr kan vara till stor hjälp för de 
länder som arbetar med att utveckla egna spe-
cialistprogram. eadmfr arbetar dessutom med 
att utveckla vetenskapliga riktlinjer för korrekt 
bruk av cbct. Det arbetet får ekonomiskt stöd av 
eu/euratom (European Atomic Energy Com-
munity).

english summary
Odontological specialization in radiology
Tore A Larheim, Christina Lindh, Jaakko Peltola 
and Ann Wenzel  
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 72–7

The article is a review of the specialist training 
in maxillofacial radiology. Three Nordic coun-
tries have such programmes: Sweden and Fin-
land have had recognized specialities for more 
than 25 years and Norway since 2006. The 
availa bility of the specialist service is therefore 
much better in Sweden and Finland than in Nor-
way. There are also great differences concerning 
salary during the training period.  Whereas the 
specialist candidates do get a salary from the 
state in Finland, candidates in Norway receive 
no such from either the state or county (2008).

The postgraduate programmes in these 
countries are broadly in accordance with the 
guidelines developed by the Specialist Commit-
tee in the European Academy of Dental and 
Maxillofacial Radiology (eadmfr). The pro-
grammes are three years full-time and a large 
portion of the time is used to obtain clinical 
competence in the application of advanced ra-
diological modalities for examination and diag-
nostics of the maxillofacial region. In Denmark, 
the only Nordic country without such speciality, 
there is an obvious need for a specialist pro-
gramme because of technological development 
and the inherent diagnostic responsibility. cbct 
scanners produce tomographic images that are 
more or less identical with those produced by 
conventional ct scanners, and the different 
machines operate with a radiation field varying 
from a few cm to the greater parts of the head. 
To ensure a responsible use of advanced moda-
lities there is a need for a postgraduate pro-
gramme after the undergraduate curriculum. A 
number of countries in Europe, such as Poland, 
Hungary, Turkey and Germany  have realized 
this and many are working to obtain a national 
speciality.

The specialist document developed by the 
eadmfr, available on the Internet, will be of 
great importance for nations that are develop-
ing specialist programmes. eadmfr is also 
work ing intensively to develop scientifically 
based guidelines to ensure the responsible use 
of cbct. This work is supported by eu/eu-
ratom (European Atomic Energy Community).

Artikeln är översatt 
från norska, danska 
och engelska av Ewa 
Knutsson, Tandläkar-
tidningen.
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