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Allt fler tandläkare byter ut sin filmbaserade 
röntgen till digital röntgenteknik. Ett digitalt 
röntgensystem har många fördelar. Det blir mind-
re belastning på miljön eftersom film och fram-
kallningsvätskor inte längre behövs. I de flesta 
fall kan den absorberade stråldosen till patienten 
minskas avsevärt. En annan fördel är att det är 
lättare att lagra stora mängder bilder i digitala 
arkiv jämfört med hanteringen av filmbilder i ku-
vert och mappar. Med ny teknik uppstår dock nya 
problem. Det är viktigt att kunna upprätthålla 
den diagnostiska noggrannheten och effektivite-
ten och därmed kunna säkerställa den digitala 
röntgentekniken så att bildkvaliteten alltid håller 
hög kvalitet. Dental analog röntgenteknik är reg-
lerad sedan många år och det finns en föreskriven 
minsta godtagbar standard för bildkvalitet (Sta-
tens strålskyddsinstitut, SSI FS 2000:2). Riktlin-
jerna beskriver hur man kontrollerar mörkrum 
och hur man optimerar den absorberade dosen 
till patient.

Tidigare studier som analyserat bildkvaliteten 
på röntgenbilder som har skickats till Försäk-
ringskassan eller försäkringsbolag för utredning 
om kostnadsersättningar visar att röntgenbilder-
na ofta har dålig kvalitet. När det nya försäkrings-
systemet för patienter 65 år eller äldre där all pro-
tetisk behandling ska förhandsprövas introduce-
rades år 2002 hade många tandläkare gått över 
till digital röntgenteknik. Det gjorde att det fanns 
en möjlighet att jämföra kvaliteten på bilder tag-
na med film respektive med digital teknik. 

Dentala digitala system har studerats under en 
lång period. Många system (bildplattor, storage 
phosphor system, sensorer CCD, charge-coupled 
device och CMOS, complementary metal-oxide 
semiconductor sensors) har utvärderats. Detek-
torer har analyserats med syftet att fastställa om 
digitala detektorer är lika bra dignostiskt som 
film. Resultaten visar att de digitala systemen har 
samma kvalitet som film för de diagnostiska upp-
gifter som förekommer hos allmäntandläkaren.

Det är viktigt att inse att den digitala tekniken 
är beroende av många olika faktorer. Förutom 
detektorn har även bland annat datorkapacitet, 
grafikkort, bildbehandlingsprogram och bild-
skärmar betydelse för det slutliga resultatet.

Alla delar måste vara optimerade för att bild-
kvaliteten ska blir optimal. Dagens datorer är of-
tast utrustade med tillräckligt bra minneskapaci-
tet och grafikkort för digital röntgen.

Bildbehandlingsprogrammen (som oftast till-
handahålls av leverantörerna av de digitala syste-
men) innehåller många och komplicerade funk-
tioner. Det kan dock vara svårt att sätta sig in i alla 
funktioner och vad de specifikt gör med bilden 
vilket betyder att man faktiskt kan försämra bild-
kvaliteten i stället för att förbättra den.

Bildskärmen är den sista länken i den digitala 
kedjan. I dag används framför allt LCD-skärmar 
av standardtyp med möjlighet att reglera kontrast 
och ljusstyrka. 

Enligt SIS (Swedish Standards Institute) ska 
belysningen i ett behandlingsrum för tandvård 
vara minst 1 000 lux. De allra flesta tandläkare 
granskar sina röntgenbilder i behandlingsrum-
met. Frågan är om bakgrundsbelysningen har 
betydelse för den diagnostiska tillförlitligheten?
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AUTOREFERAT Digital röntgen har
både för- och nackdelar. I den här studien 
granskades 540 slumpmässigt utvalda 
fall som skickats in till Försäkringskassan 
för förhandsprövning av 65+-patienter. 
Jämfört med bilder från film innehöll
de digitala bilderna nästan tre gånger
så många fel. 
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SYFTE
Målsättningen för studierna var att:
■ studera kvaliteten på röntgenologiska under-
sökningar som hos Försäkringskassan för att 
undersöka om de var adekvata för behandlings-
förslaget och om det fanns någon skillnad mellan 
röntgenbilder tagna med analog teknik jämfört 
med digital teknik,
■ undersöka vilka erfarenheter, speciellt kvalitet, 
allmäntandläkare har inom digital röntgentek-
nik,
■ studera om bakgrundsbelysningen kan påverka 
granskningsresultatet av approximal karies i di-
gitala röntgenbilder, samt
■ studera om inställningar på bildskärmen, ljus-
styrka och kontrast, påverkar kariesdiagnosti-
ken.

Delarbete I
Oktober–december 2002 studerades 540 slump-
mässigt utvalda fall som var inskickade till För-
säkringskassan för förhandsprövning av 65+-
patienter. Till fallen fanns totalt 4 863 röntgen-
bilder. De digitala röntgenbilderna fanns som 
papperskopior, på diskett, CD eller film. Två ob-
servatörer granskade svärta, kontrast, skärpa, 
vertikal och horisontell inställning samt place-
ring av detektorn. Om någon av variablerna var 
oacceptabel ansågs bilden hålla för låg kvalitet 
och var därmed inte godkänd för diagnostik.

Resultatet visar att i 28 procent av fallen var 
den röntgenologiska undersökningen oaccep-
tabel för den föreslagna terapin. De flesta felen 
var projektionsfel vid digital och analog teknik. 
Jämfört med bilder från film innehöll de digitala 
bilderna nästan tre gånger så många fel. Många 
av felen fanns i de bilder som sänts in som pap-
perskopior. 

Delarbete II
Samtliga privattandläkare i Skåne (513 personer) 
fick år 2004 en förfrågan om de arbetade med 
digital röntgenteknik. Av dessa svarade 106 att de 
arbetade med digital teknik (svarsfrekvens 79 
%). Fyra folktandvårdskliniker (med samman-
lagt 33 tandläkare) hade också digital röntgen-
teknik. Samtliga 139 privattandläkare fick en en-
kät med 27 olika frågor om den digitala tekniken. 
Frågorna rörde bland annat erfarenheter och 
åsikter om bildkvalitet samt kvalitetskontroller. 
Frågeformuläret besvarades av 94 procent.

Nästan samtliga privattandläkare som svarade 
på enkäten arbetade med CCD/CMOS-sensorer. 
De flesta var mycket nöjda med sina digitala sys-
tem. 65 procent ansåg dock att det fanns många 
problem med den nya tekniken, framför allt att 
detektorn ofta inte fungerade tillfredsställande. 
35 procent av tandläkarna arbetade även med 
analog film vilket bland annat betydde att de 
miljömässiga vinsterna med ett digitalt system 

försvinner. Enbart 40 procent av tandläkarna 
hade någon form av kvalitetskontroll. Oftast lät 
man representanter från leverantören utföra 
kontrollen en eller två gånger per år. De allra 
flesta (97 %) upplevde att de hade minskat ex-
poneringstiden till patienterna med cirka 50 
procent jämfört med film men samtidigt uppgav 
cirka 30 procent att de tog fler bilder med det 
digitala systemet.

Delarbete III
Tjugo tandläkare valdes slumpmässigt ut från 
gruppen som besvarade enkäten i delarbete II. 
Nitton besöktes i sina praktiker. Tre av dem arbe-
tade på olika folktandvårdskliniker. Vid besöken 
mättes bakgrundsbelysningen i det rum där de 
digitala röntgenbilderna granskades. Bildskär-
men utvärderades och det gjordes en registrering 
av hur tandläkaren arbetade med bildbehand-
lingsprogrammet. Etablerade testbilder (Ameri-
can Association of Physicists in Medicine (AAPM), 
Task Group 18 Assessment of Display Perfor-
mance for Medical Imaging Systems http://deck-
ard.mc.duke.edu/~samei/tg18) användes för att 
optimera inställningarna av ljusstyrka och kon-
trast hos bildskärmen (figur 1).

En sorts testbilder användes för att mäta den 
utgående ljusstyrkan (luminans) från bildskär-
men och en annan för att kunna utvärdera hur 
synliga olika objekt i testbilderna var. Vi använde 
oss också av ett så kallat lågkontrastfantom som 
bestod av en plexiglaskub med borrade hål som 
skulle symbolisera kariesskador och ett högkon-
trastfantom som gav en analys av den spatiella 
upplösningsförmågan. 

Figur 1. Testbild TG-18-QC där man ska kunna se 
olika gråskalor och textformationer.
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Arton tandläkare använde färg LCD-skärmar. 
Sex skärmar var rena och sju stod placerade så att 
de reflekterade omkringliggande ljus även när de 
var påslagna. De flesta av tandläkarna använde 
sig av sina bildbehandlingsprogram och ändrade 
framför allt ljusstyrka och kontrast för att opti-
mera bilderna. Det fanns stora skillnader mellan 
de olika klinikerna när det gällde hur mycket som 
kunde avläsas i testbilderna. På alla bildskärmar 
utom en blev resultaten bättre efter optimering 
av ljusstyrka och kontrast. 

Bakgrundsbelysningen varierade mycket i de 
olika klinikerna. Vi fann att möjligheten att upp-
täcka hålen i lågkontrastfantomet minskade när 
det omkringliggande ljuset ökade. För högkon-
trastfantomet fanns inte samma samband.

Delarbete IV
100 extraherade tänder (molarer och premola-
rer) monterades i block och röntgades under 
standardiserade former. Bilderna ändrades för 
att simulera olika inställningar av kontrast och 
ljusstyrka.

Sju observatörer granskade bilderna efter ka-
ries på approximalytorna. Det skedde två gånger, 
en gång i rekommenderat bakgrundsljus från SIS, 
det vill säga cirka 1000 lux, och en andra gång i 
rekommenderat ljus enligt AAPM, 50 lux. Obser-
vatörerna utgick från en 5-gradig skala, där 1 var 
absolut ingen karies och 5 absolut karies. Vid en 
kariesdiagnos skulle observatören fastställa dju-
pet på karieslesionen.

För att fastställa en eventuell kariesdiagnos, 
gjordes en histologisk undersökning av alla tän-
der. De snittades i 1 mm snitt och undersöktes i 
mikroskop. 

Resultaten från observationerna och den his-
tologiska utvärderingen jämfördes. Det fanns en 
signifikant skillnad mellan ett bakgrundsljus på 
50 lux jämfört med 1000 lux när bildskärmen 
var optimalt justerad med hänsyn till ljusstyrka 
och kontrast, för alla typer av kariesskador; det 
vill säga både emalj och dentinkaries (p<0,01) 
och för dentinkaries (p<0,02). Det fanns också 
en signifikant skillnad när skärmen hade en 
något förhöjd inställning av kontrastvärdet; för 
alla typer av karies (p<0,02) och för emaljkaries 
(p<0,01).

SAMMANFATTNING
Den röntgenologiska dokumentationen i sam-
band med förhandsprövningar måste förbättras. 
Eftersom de digitala röntgenbilderna var sämre 
än de analoga filmbilderna måste kunskapen om 
digital röntgen ökas. Det behövs även mer utbild-
ning.

De allra flesta av tandläkarna svarade att de var 
mycket nöjda med kvaliteten på de digitala rönt-
genbilderna. Men många upplevde också pro-
blem. Mindre än hälften gjorde någon form av 
kvalitetskontroll av det digitala röntgensystemet. 
Standardiserade riktlinjer för hur det digitala 
systemet ska kontrolleras är därför önskvärt.

Dagens bildbehandlingsprogram är omfattan-
de och svåra. För att underlätta det diagnostiska 
arbetet är det mycket viktigt att förstå och kunna 
använda sitt program rätt så att man får ut bästa 
möjliga bildkvalitet.

Bakgrundsbelysningen i granskningsrummet 
bör vara dämpad.

Bildskärmen bör vara optimalt justerad när det 
gäller ljusstyrka och kontrast.

DELARBETEN
I. Hellén-Halme K, Johansson 

PM, Håkansson J, Petersson 
A. Image quality of digital 
and film radiographs in 
applications sent to the 
Dental insurance office in 
Sweden for treatment 

approval. Swed Dent J 2004; 
28: 77–84.

II. Hellén-Halme K, Rohlin M, 
Petersson A. Dental digital 
radiography. A survey of 
quality aspects. Swed Dent J 
2005; 29: 81–7.

III. Hellén-Halme K, Nilsson M, 

Petersson A. Digital radio-
graphy in general dental 
practice. A field study. 
Dentomaxillofac Radiol 
2007; 37: 1–7.

IV. Hellén-Halme K, Petersson 
A, Warfvinge G, Nilsson M. 
Effect of ambient light and 

monitor brightness and 
contrast settings on the 
detection of approximal 
caries in digital radio-
graphs. An in vitro study. 
(Submitted to Dentomaxil-
lofac Radiol 2007.)

hallme.indd   Avs1:3hallme.indd   Avs1:3 07-09-27   14.28.4707-09-27   14.28.47



55

VETENSKAP & KLINIK Digital röntgen

TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 99 NR 12 2007

Många fel i digitala
röntgenbilder
Opponenten har ordet

Kristina Hellén-Halme har med sin avhandling 
satt fokus på kvaliteten hos digitala röntgenbil-
der, tagna i vanliga tandläkarpraktiker. Det har 
gjorts ett flertal vetenskapliga undersökningar i 
universitetsmiljö av den diagnostiska kvaliteten 
hos digitala röntgenbilder men endast några få av 
hur de hanteras hos allmäntandläkare. 

Allt fler tandläkare ersätter den konventionel-
la röntgenfilmen med digital teknik men detta 
följs inte alltid av den utbildning och träning som 
tandläkaren skulle behöva för att han eller hon 
ska kunna utnyttja den nya tekniken optimalt.  
Kristina Hellén-Halme har med sina arbeten vi-
sat att det behövs samma form av kvalitetssäk-
ring för digitala bilder som den som i dag finns 
för konventionell film.

Det förste ledet i kedjan är själva rönt genbilden 
och eftersom digitala receptorer skiljer sig från 
dem som används till film, och dessutom är svåra 
att placera i munnen, krävs det träning för tand-
läkaren. Det står klart sedan vi sett att digitala 
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bilder har fler upptagningsfel än filmbilder.
Nästa led är att den digitala bilden ska kunna 

tolkas rätt på en bildskärm. Det är därför viktigt 
att se till att skärmen är inställd för att ge optimal 
visning av gråtonsbilder, vilket inte alltid var fal-
let i de tandläkarpraktiker som Kristina besökte. 
Såväl rumsbelysningen som bildskärmen är av-
görande för det diagnostiska resultatet av den 
digitala röntgenbilden och många tandläkare är 
uppenbart inte klara över betydelsen av dessa 
faktorer. Vid tolkningen av röntgenbilden finns 
flera möjligheter att förbättra bilden genom att 
använda inställningarna i den medföljande pro-
gramvaran. Endast få tandläkare tycks dock an-
vända sig av mer än några enkla inställningar i 
programmet. 

Kristina har satt fokus på det faktum att tand-
läkare som skaffat ett digitalt röntgensystem bör 
få en bättre möjlighet att sätta sig in i tekniken 
och möjligheterna i den medföljande mjukvaran 
samt att det bör införas ett obligatoriskt kvali-
tetskontrollprogram för digitala röntgenunder-
sökningar. 

Avhandlingen kan därför ses som en viktig på-
minnelse till både tandläkare, producenter och 
lagstiftare. ■

Vetenskap fritt på nätet:

www.tandlakartidningen.se

                  ortodonti 
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