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Forskning

CBCT-bilder av tand 26 inför kompletterande apikalkirurgi i koronal (a), sagittal (b) och axial (c) vy. Man kan se anatomiska 
detaljer på ett bra sätt. De buckala rotspetsarna böjer kraftigt distalt och palatinalt. Den palatinala rotytan täcks endast av tunt 
ben. Samtliga rotspetsar uppvisar apikal parodontit. Vänster käkhåla är förtätad.
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Cone Beam Computed Tomography, CBCT, har spri-
dits snabbt inom odontologisk radiologi. Projektets 
syfte är att undersöka om CBCT  kan ersätta kon-
ventionella  röntgentekniker och i vilken utsträck-
ning tekniken kan användas av icke-specialister. 

De röntgenundersökningar som genomförs i tand-
vården är ett viktigt komplement till den kliniska 
undersökningen för att upptäcka eller följa ett sjuk-
domsförlopp, välja behandlingsmetod eller kon-
trollera behandlingseffekter. Undersökning med 
intraorala detektorer är vanligast. Det är en teknik 
som kan vara tekniskt svår men, om optimalt ge-
nomförd, med utmärkt kvalitet för diagnostik av 
tänder och omgivande ben. Under de senaste åren 
har det skett en övergång från filmbaserad till di-
gital teknik. Digitala sensorer har en mindre aktiv 
bildyta och kan vara tjockare än film. Detta försvå-
rar möjligheterna att uppnå en bra bildkvalitet och 
studier har visat att det är fler tekniska fel i digita-
la än i analoga intraorala bilder [1].

SNABB SPRIDNING AV CBCT
Inom odontologisk radiologi har ny datortomo-
grafisk teknik – Cone Beam Computed Tomo-
graphy, CBCT – snabbt vunnit stor spridning inom  
flera diagnostiska områden [2]. Tekniken är avpas-

Kan digital skiktröntgen
ersätta intraoral röntgen? 

Författare:  
Ninita Lindfors
Ötdl, avd för odontologisk 
radiologi, OI, Jönköping.
E-post: ninita.lindfors@
lj.se

Handledare:
Annika Ekestubbe
Docent, universitetslek-
tor, avd för oral och max-
illofacial radiologi, Inst för 
odontologi, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs 
universitet.
Henrik Lund
Odont dr, ötdl, Specialist-
kliniken för odontologisk 
radiologi Göteborg, 
Folktandvården Västra 
Götaland.
Fredrik Frisk
Odont dr, ötdl, avd för 
parodontologi/endo-
donti, Odontologiska Inst, 
Jönköping. Adj universi-
tetslektor, avd för endo-
donti, Inst för odontologi, 
Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet.

sad för avbildning av kontrastrika hårdvävnads-
strukturer och ger bilder med hög upplösning och 
god noggrannhet. Utrustningen är liten och lättpla-
cerad och kräver inte lika omfattande service och 
underhåll som vanlig datortomografi. Dessutom 
anses stråldosen vara lägre än med vanlig dator-
tomografi, men studier har visat att denna varie-
rar mycket mellan olika typer av utrustningar [3]. 
För patienten är undersökningen behaglig då den  
totala undersökningstiden är kort och detektorn pla-
cerad extraoralt. Den stora informationsmängden 
som undersökningen genererar ställer dock större 
krav på diagnostiken och tidsåtgången för gransk-
ning kan bli lång. 

UTVECKLING MOT ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
Enligt svenska föreskrifter gäller att för innehav av 
CBCT-utrustning krävs att radiologiskt ansvarig 
är specialist i oral radiologi och att sjukhusfysiker 
finns kopplad till verksamheten [4]. Förespråkare 
finns för att CBCT ska göras mer tillgänglig för an-
dra än specialister i oral radiologi [5]. Utvecklingen 
mot en mer ökad tillgänglighet kommer sannolikt 
att vara beroende av om informationsinnehållet är 
likvärdigt med mindre doskrävande konventionel-
la röntgentekniker och om strålskyddskraven kom-
mer att förändras.

Översikt av doktorandprojekt, 
accepterad för publicering 13 april 2014



Tandläkartidningen 10 • 2014 73

Nationell klinisk forskarskola i odontologi, del 4

Namn: Ninita Lindfors.
Ålder: 53 år.
Familj: Man, barn och katter.
Bor i: Göteborg och Jönköping.
Arbetar: På folktandvården i Jönköping.
Forskar: Som doktorand vid Göteborgs 
universitet, men patientundersökningarna 
görs i Jönköping.

Varför började du med detta?
– Mitt forskningsprojekt jämför två 
olika röntgentekniker. I min kliniska var-
dag ställs jag inför många frågor och 
måste välja mellan olika lösningar. Jag 
hoppas att forskningen hjälper mig att 
göra bra val i framtiden, så att patienterna 
får den bästa vården samtidigt som till-
gängliga resurser används på rätt sätt.

På vilket sätt får din forskning betydelse 
för patienter?
– Det blir lättare att välja den bästa rönt-
genundersökningen/tekniken med hän-
syn till frågeställning och stråldos. Man 
får då ett bättre diagnostiskt underlag och 
på så sätt kan patienterna få en ännu bätt-
re vård.

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Det ger mig en större kunskap i mitt dag-
liga arbete.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag kommer att fortsätta att arbeta kli-
niskt och handleda nya ST-tandläkare.
 
Vilken nytta tror du att du får av det nät-
verk du bygger upp under forskarskolan?
– Det är väldigt bra att känna olika män-
niskor på många platser runt om i Sverige. 
Det underlättar kommunikation och sam-
verkan och skapar möjligheter att utveckla 
idéer och tankar.

Janet Suslick

UNDERSÖKNINGAR MED 
INTRAORALA BILDER OCH CBCT
Cirka 300 patienter remitteras årligen till avdel-
ningen för odontologisk radiologi i Jönköping för 
fokalutredningar i samband med organtransplan-
tation eller inför strålbehandling inom huvud–hals-
området. För patientgruppen är det av yttersta vikt 
att patologiska förändringar upptäcks då infektio-
ner i tänder och käkar kan äventyra den medicin-
ska behandlingen [6]. 

I dag sker undersökningen med konventionella 
röntgentekniker som intraoralt helstatus och pano-
ramaröntgen. För att studera om CBCT kan ersätta 
de konventionella teknikerna kommer patienter 
remitterade för fokalutredning att undersökas med 
både intraorala bilder och CBCT. Det fullständiga 
bildmaterialet kommer att granskas av specialis-
ter i oral radiologi och ett urval av materialet av 
allmäntandläkare.

” Jag hoppas att forskningen 
hjälper mig att göra bra val i 
framtiden, så att patienterna 
får den bästa vården …”

Intraoral periapikal bild av tand 26 före rot behandling. 
Bilden visar svårigheten att åstadkomma en god avbildning 
av tändernas apikalområden i framför allt överkäkens 
sidopartier. 

” Förespråkare finns för att CBCT 
ska göras mer tillgänglig för andra 
än specialister i oral radiologi.”
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Det övergripande syftet med projektet är att
� optimera undersökningsparametrarna för CBCT
� jämföra diagnostiken av patologiska förändring-

ar i tänder och käkar i undersökningar utförda 
med konventionell röntgenteknik och CBCT

� belysa patientens upplevelse av intraoral hel-
statusundersökning och röntgenundersökning 
utförd med CBCT

� studera förmågan hos observatörer med annan 
kompetens än specialister i oral radiologi att 
diagnosticera patologiska förändringar med 
CBCT-teknik. 

De genomförda studierna kommer att bidra till 
ökad kunskap om hur CBCT-undersökningar kan 
optimeras, om CBCT kan ersätta konventionella 
röntgentekniker och i vilken utsträckning ny ra-
diologisk teknik kan användas av icke-specialister. 
Dessutom kommer projektet att bidra till en ökad 
förståelse för hur patienter upplever röntgenunder-
sökningar och hur det kan påverka valet av teknik. 
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” De genomförda studierna kommer att bidra till ökad 
kunskap om hur CBCT-under sökningar kan optimeras …”
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