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 C one beam computed tomography 
(cbct) introducerades inom odon-
tologin under sent 1990-tal. Efter en 
långsam start med få fabrikanter och 
typer av cbct-maskiner har antalet 

tillverkare och modeller ökat kraftigt. I dag finns 
minst ett 40-tal olika cbct-maskiner på markna-
den [1]. cbct har blivit en viktig del i tandvårdens 
radiologiska arbete. Tekniken bygger på att ett 
kon- eller snarare pyramidformat strålfält sänds 
ut från en röntgenkälla, som rör sig i en cirkel-  
eller halvcirkelformad bana kring ett centrum 
beläget i medellinjen eller i det diagnostiskt in-
tressanta området. På motsatt sida finns en de-
tektor som avläser den strålning som passerat 
patienten. Från ett stort antal projektioner fram-
ställs en digital volym från vilken bilder rekon-
strueras i mot varandra vinkelräta plan: axiala, 
koronala och sagittala [2]. Olika cbct-maskiner 
skiljer sig från varandra bland annat med avse-
ende på patientens position under avbildningen 
(stående, sittande, liggande), volymstorlek (field-
of-view eller fov), möjligheten att variera spän-
ning (kV) och rörström (mA) över röntgenröret 
samt den tid under vilken exponeringen sker. 

Det finns många indikationsområden, både 
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SAMMANFATTAT Sedan cone-beam 
computed tomography (CBCT) 
introducerades har en snabb sprid-
ning av tekniken skett. Under se-
nare år har ökningen framför allt 
skett utanför specialistklinikerna. 
CBCT kan ge mer och bättre diag-
nostisk information än konventio-
nell röntgenteknik, men till priset 
av högre stråldos. En undersökning 
vid två specialistkliniker i odonto-
logisk radiologi visar dock att CBCT 
ofta kan genomföras på ett sätt som 
minimerar stråldoserna. 

inom odontologin och inom öron-, näs- och hals-
området [3]. Inom odontologin kan cbct ofta bi-
dra med mer diagnostiskt viktig information än 
konventionella röntgenundersökningar, men till 
priset av högre stråldos till patienten [4]. Indivi-
duella överväganden om det är berättigat att välja 
en cbct-undersökning framför en konventionell, 
är därför viktiga [5]. Anses en cbct-undersök-
ning berättigad, det vill säga att den kan bidra 
med för diagnostik och behandling nödvändig 
information, som inte skulle kunna erhållas med 
mindre doskrävande teknik, är det viktigt att den 
görs på ett optimalt sätt. Det innebär, enligt den 
så kallade alara-principen, att stråldosen ska 
vara »As Low As Reasonably Achievable«. En 
nyligen föreslagen variant av denna princip sä-
ger att dosen ska vara »As Low As Diagnostically 
Acceptable«. Stråldosen kan minskas genom att 
man bestrålar så liten volym som möjligt och an-
vänder lägsta möjliga värden på kV, mA och tid. 
Extra stor hänsyn ska tas vid undersökning av 
barn, som är betydligt känsligare än vuxna för 
joniserande strålning [6]. 

ändamål
Syftet med vår retrospektiva studie var att stu-
dera
n hur cbct-tekniken spridits i Sverige sedan den 

första maskinen installerades år 2002 fram till 
och med slutet av 2012

n på vilka indikationer cbct används vid två kli-
niker för odontologisk radiologi

n storleken på valda undersökningsvolymer 
n val av exponeringsparametrar 
n hur ofta scoutbilder används för att bedöma 

placering och storlek av undersökningsvolym
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för att minimera 
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n omtagningsfrekvens och orsaker till omtag-
ningar.

material och metod
Via Strålsäkerhetsmyndigheten och personliga 
kontakter erhölls information om på vilka klini-
ker och vilket år installation av cbct-maskiner 
ägt rum. Med utgångspunkt från slutet av 2011 
utvärderades de 500 senast utförda undersök-
ningarna vid avdelningen för odontologisk ra-
diologi, Odontologiska institutionen, Jönköping 
(rtg oi), respektive vid kliniken för odontologisk 
radiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (rtg 
Ryhov). Vid rtg oi utförs undersökningarna 
med Accuitomo F80 (J Morita Co, Kyoto, Japan) 
och vid rtg Ryhov med Accuitomo F170. rtg oi 
tar emot remisser från alla odontologiska specia-
liteter och från såväl offentlig som privat allmän-
tandvård. cbct-utrustningen där kan avbilda tre 
volymstorlekar vilkas höjd och bredd är respek-
tive 40 x 40, 60 x 60 och 80 x 80 mm. Rörspän-
ningen kan varieras mellan 60 och 90 kV och rör-
strömmen mellan 1 och 10 mA. Rotationen kan 
omfatta ett helt (360°) eller ett halvt (180°) varv, 
motsvarande en exponeringstid på cirka 18, res-
pektive 9, sekunder. rtg Ryhov tar emot remis-
ser avseende patienter som kräver behandling på 
avdelningen för käkkirurgi och sjukhustandvård 
eller på öron-, näs- och halskliniken. Dess cbct-
utrustning kan avbilda 9 volymstorlekar, från 40 
x 40 mm upp till 120 x 170 mm. I övrigt har den 
samma möjligheter som maskinen på rtg oi.

Remisserna prioriteras av specialist i odonto-
logisk radiologi, som beslutar om val av volym-
storlek och exponeringsparametrar samt om 
180° eller 360° rotation ska användas. Undersök-
ningarna utförs av någon av tre röntgentandskö-
terskor vid rtg oi och av röntgensjuksköterska 
vid rtg Ryhov. 

resultat
Figur i visar spridningen av cbct-maskiner i 
Sverige från 2002 till och med 2012. Spridningen 
är typisk för ny medicinsk teknologi [7]. Från att 
ha funnits enbart vid specialistkliniker för odon-
tologisk radiologi återfinns cbct-tekniken i dag 
också inom privata tandvårdskliniker, till och 
med i större utsträckning än vid de förra.

De nio vanligaste användningsområdena för 
cbct vid de undersökta klinikerna ses i figur ii. 
Prekirurgiska implantatutredningar är den van-
ligaste undersökningsformen vid rtg oi, följt av 
utredningar av icke frambrutna tänder och endo-
dontiska problem. Vid rtg Ryhov är undersök-
ning av näsans bihålor vanligast. Därefter följer 
utredningar av icke frambrutna tänder och, i 
ungefär lika stor omfattning, prekirurgiska im-
plantatutredningar och post-operativa kontrol-
ler av olika slag. Patienternas åldersfördelning 
skiljer sig mellan klinikerna (figur iii), framför 
allt genom att fler unga patienter undersöks vid 
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Figur ii. Procentuell fördelning av de vanligaste 
användningsområdena för cbct vid de två 
undersökta klinikerna rtg oi och rtg Ryhov.
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Figur iii.  
Procentuell åldersfördelning bland CBCT-
undersökta patienter vid rtg oi och rtg Ryhov. 

»Extra stor hänsyn ska tas vid undersökning av barn, 
som är betydligt känsligare än vuxna för joniserande 
strålning.« 
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Figur i. 
Antal installerade cbct-utrustningar i Sverige från 
år 2002 till och med 2012. 
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rtg oi än vid rtg Ryhov. Mer än 35 procent av 
patienterna vid rtg oi är under 20 år. Sett till 
båda klinikerna är mer än var fjärde patient som 
undersöks med cbct yngre än 20 år.

Undersökningsvolymen 40 x 40 mm används 
vid 90 procent av alla undersökningar vid rtg 
oi (figur iv) och är den oftast använda vid rtg 
Ryhov, där den utnyttjas vid 42 procent av alla 
undersökningar. Den därefter vanligaste volym-
storleken vid rtg Ryhov är 100 x 100 mm, som 
dominerar vid undersökning av näsans bihålor. 
Vid rtg Ryhov används en rörström på 5.0 mA 
vid 90 procent av alla undersökningar (figur v) 
medan 6 mA är den oftast valda vid rtg oi. När 

Figur v. 
Procentuell fördelning av använd rörström (mA) vid  
rtg oi respektive rtg Ryhov.

Figur vi. 
Procentuell fördelning av använd rörspänning (kV) 
vid rtg oi och rtg Ryhov.

det gäller rörspänning görs alla undersökningar 
vid rtg oi med 85 kV medan undersökningarna 
vid rtg Ryhov görs med större variation av kV-
talet (figur vi). Dominerande är dock 85 kV.

Vid både rtg oi och rtg Ryhov kan man låta 
exponeringen ske under bara ett halvt varv 
(180°). Vid rtg oi utnyttjas den möjligheten vid 
42 procent av undersökningarna jämfört med 31 
procent vid rtg Ryhov (figur vii). Det är särskilt 
vid undersökningar inför implantatplanering 
(figur viii) och av näsans bihålor (figur ix) som 
180° rotation används. I figur x redovisas det 
procentuella antalet undersökningar av olika 
slag som utförs med 180° rotation. 

För att kunna välja en volymstorlek som med 
säkerhet omfattar hela det diagnostiskt intres-
santa området, och för att volymen ska bli rätt 
placerad, kan undersökningarna inledas med en 
så kallad scoutundersökning. Denna utgörs av en 
exponering i sagittalplanet och en i frontalpla-
net, båda med låg stråldos. Vid rtg oi motsvarar 

»Det är därför inte svårt att förutspå att det 
dominerande antalet CBCT-maskiner i framtiden 
kommer att finnas på kliniker utan heltidsanställd 
radiolog …«

Figur iv. 
Procentuell fördelning av använda volymstorlekar  
(höjd x bredd) vid klinikerna rtg oi och rtg Ryhov.
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Figur vii. 
Procentuell fördelning av användning av halvt, 
respektive helt, varvs rotation vid rtg oi och rtg Ryhov.
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en scoutundersökning 2–8 procent av åtföljande 
undersökning och vid rtg Ryhov 2–15 procent 
[8]. Scoutbilder utnyttjas i majoriteten av under-
sökningarna vid rtg Ryhov, 93 procent, mera säl-
lan vid rtg oi, 13 procent.

Sammanlagt gjordes 24 omtagningar (2,4 pro-
cent), 21 vid rtg oi och 3 vid rtg Ryhov. Felaktig 
placering av fältet (17 fall) var vanligaste orsak, 
näst vanligast var felaktigt val av volymstorlek (4 
fall) och minst vanlig var rörelseoskärpa (3 fall). 

diskussion
Från en långsam början har det skett en snabb 
ökning av antalet cbct-maskiner i svensk tand-
vård. Under de senaste åren har ökningen fram-
för allt skett utanför specialistkliniker för odon-
tologisk radiologi. De senare är relativt få och de 
flesta är redan försedda med cbct-utrustningar. 
Det är därför inte svårt att förutspå att det domi-
nerande antalet cbct-maskiner i framtiden kom-
mer att finnas på kliniker utan heltidsanställd 

Figur viii. 
Koronalt, sagittalt och axialt snitt från 180º cbct-undersökning inför implantatbehandling i höger sida av underkäken.

Figur ix. 
Koronalt, sagittalt och axialt snitt från cbct-undersökning av näsans bihålor med 180° rotation. 
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Figur x. 
Procentuellt antal undersökningar gjorda med halvt varvs rotation 
för olika  undersökningsändamål.
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radiolog, som individuellt bedömer behovet av 
cbct-undersökningar och hur de ska genom-
föras. Såväl överväganden om det berättigade i 
cbct-undersökningar, som deras optimala ge-
nomförande, är viktiga faktorer att ta hänsyn till 
för att undvika att riskerna med undersökning-
arna överstiger den nytta de kan medföra. Lik-
som vid andra typer av röntgenundersökningar 
påverkas stråldosen av den bestrålade volymens 
storlek [9]. En ökning av fov från 40 x 40 mm till 
60 x 60 mm fördubblar dosen [10], medan en ök-
ning från 40 x 40 mm till 80 x 80 mm ökar dosen 
med cirka fyra gånger. Det är alltså väsentligt att 
hålla nere den bestrålade volymen och vår un-
dersökning har visat att det för en majoritet av 

dentala problem är tillräckligt med en så liten 
volym som 40 x 40 mm. I figur xi ses exempel på 
användningen av en sådan volym för utredning 
av en icke frambruten tredje molar i underkäken. 
Användningen av små volymer ställer krav på att 
rotationscentrum för röntgenrörets och detek-
torns rörelse kan placeras i det område där det 
diagnostiska problemet finns. Detta är inte möj-
ligt med alla cbct-maskiner. Inte heller har alla 
möjlighet till undersökningar med så små voly-
mer som 40 x 40 mm. 

Att optimera innebär att finna den bästa lös-
ningen på ett problem utifrån de förutsättningar 
som föreligger. Inom röntgendiagnostiken bety-
der detta att man, utifrån det diagnostiska pro-
blem som ska lösas, ska utföra en undersökning 
så att den ger tillräcklig information för att pro-
blemet ska kunna lösas på ett tillfredsställande 
sätt. Det handlar inte om att bilderna ska täcka 
så stort område som möjligt eller ha högsta möj-
liga tekniska kvalitet. I stället handlar det om en 
lämplig avvägning mellan bildinformation och 

Figur xi. Koronalt , sagittalt och axialt snitt från 180° cbct-undersökning av ej frambruten visdomstand med 40 x 40 mm 
volymstorlek.

Figur xii.  cbct-undersökning med helt varv för att visa fina detaljer inför endodontisk behandling. 

»Det är alltså väsentligt att hålla nere den bestrålade 
volymen och vår undersökning har visat att det för en 
majoritet av dentala problem är tillräckligt med en så 
liten volym som 40 x 40 mm.«
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dos med hänsyn till den diagnostiska uppgiften. 
Detta motiverar valet av strålfält som väl täcker 
det diagnostiskt intressanta området, men inte 
mer. Det motiverar också användandet av 180° 
rotation i stället för 360° rotation vid vissa typer 
av undersökningar, till exempel av näsans bihå-
lor och potentiella implantatsäten. Den diag-
nostiska kvaliteten blir tillräcklig för att medge 
nödvändiga diagnostiska bedömningar, även om 
den tekniska kvaliteten blir något lägre [11]. När 
hög detaljåtergivning krävs, som till exempel vid 
vissa endodontiska frågeställningar (figur xii) 
kan en 360° rotation vara att föredra. 

Om det är relativt lätt att optimera undersök-
ningarna genom att välja små strålfält och hal-
verad rotation förefaller det, av den begränsade 
användningen av olika kV- och mA-tal att döma, 
svårare när det gäller val av dessa exponerings-
parametrar. Eftersom inga omtagningar gjordes 
på grund av för dålig bildkvalitet, kan man nog 
dra slutsatsen att det skulle kunna gå att minska 
stråldosen genom ett annat val av kV och mA. En 
omtagningsfrekvens ner mot noll indikerar näm-
ligen att man kan ligga onödigt långt från det op-
timala. En stor skillnad mellan rtg oi och rtg 
ryhov ligger i användandet av scoutbilder. Det 
kan förklaras av att det vid rtg ryhov görs ett 
stort antal undersökningar av näsans bihålor, vil-
kas utsträckning det är omöjligt att avgöra utan 
scoutbild, samt vanan från att vid datortomo-
grafiundersökningar alltid använda scoutbilder. 
Undersökningarna utförs av röntgensjuksköter-
ska. Vid rtg oi görs cbct-undersökningarna i 
huvudsak för att studera förhållandena inom det 
dentoalveolära området och av röntgentandskö-
terskor med god kännedom om käkarnas ana-
tomi. Detta bidrar förmodligen till att de lättare 
kan bedöma hur röntgenstrålfältet ska placeras 
enbart med hjälp av ljusindikatorer. En stor del 
av de 21 omtagningar som behövde göras vid rtg 
oi hade förmodligen kunnat undvikas om scout-
bilder hade tagits. Det gör att man kan fråga sig 
om sådana inte alltid är motiverade. 20 omtag-
ningar på 500 undersökningar ger ett dostillskott 
på cirka 4 procent, det vill säga i samma storleks-
ordning som om scoutbilder alltid använts och 

inga omtagningar behövts på grund av felaktigt 
vald volymstorlek eller placering. Slutsatsen blir 
att en van operatör med god kunskap om käkar-
nas anatomi i de flesta fall kan utesluta scoutbil-
der, men använda dem inför undersökningar av 
patologiska förändringar eller anatomiska om-
råden vilkas gränser inte kan bedömas utan sco-
utbilder. Den mindre vana operatören bör alltid 
använda sig av scoutbilder, åtminstone under en 
inlärningstid. 

konklusion
Framtida spridning av cbct-maskiner inom den 
svenska tandvården kommer huvudsakligen att 
äga rum utanför specialistkliniker för odontolo-
gisk radiologi. Eftersom cbct-undersökningar 
ger betydligt högre stråldos än konventionella 
röntgenundersökningar är frågor om deras be-
rättigande och optimering viktiga. Många under-
sökningar som berör rent dentala problem kan 
genomföras med små volymer och, beroende på 
frågeställningen, med mindre än en full rotation 
av strålkälla och detektor. Omtagningsfrekven-
sen var låg och berodde i de flesta fall på felak-
tigt vald volymstorlek eller felaktig placering av 
volymen. Inga omtagningar gjordes på grund av 
för dålig bildkvalitet, vilket indikerar att lägre 
värden på exponeringsparametrarna kanske 
skulle kunna användas. Att göra ett optimalt val 
av exponeringsfaktorer för olika former av un-
dersökningar hör till det svåraste när det gäller 
cbct-undersökningar. 

klinisk relevans
En ökad användning av cbct i tandvården kan 
leda till högre stråldoser än nödvändigt om un-
dersökningarna inte optimeras. Bestrålning av 
minsta möjliga volym och, i de fall den diagnostis-
ka uppgiften tillåter, en minskning av skannings-
tiden är faktorer som minskar stråldosen mest. 

»Att göra ett optimalt val av exponeringsfaktorer för 
olika former av undersökningar hör till det svåraste när 
det gäller CBCT-undersökningar.«
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