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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cone beam computed tomography (CBCT) är en form av datortomografi vanlig 

inom odontologi och börjar utnyttjas mer inom ortopedisk diagnostik. Frakturer i övre 

extremiteter är vanligt förekommande i samband med trauma. Konventionell röntgen är oftast 

förstahandsmetod men kan inte alltid utesluta scaphoideumfraktur, som obehandlad kan ge 

allvarliga konsekvenser.  

Syfte: Syftet är att utvärdera CBCT som metod vid fraktur i övre extremiteter genom att jämföra 

med andra modaliteter.  

Metod: Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Databaserna Medline, CINAHL och PubMed 

användes. Endast artiklar publicerade inom de senaste 10 åren inkluderades. 

Kvalitetsgranskning utfördes med protokoll från Hälsohögskolan i Jönköping.  

Resultat: 15 artiklar inkluderades i resultatet. Faktorer som identifierades var konkordans, 

stråldos, bildkvalitet, diagnostisk kvalitet samt patienttolerans och undersökningstid. CBCT 

hade överlägsen eller likvärdig konkordans. I åtta av nio artiklar visades CBCT ha lägre stråldos 

än jämförande modalitet. Generellt var bildkvaliteten god för CBCT. Skilda resultat uppkom 

för diagnostisk förmåga. Patienttoleransen var högre för CBCT än multidetektor-CT (MDCT) 

gällande tid.  

Slutsats: CBCT påvisade god bildkvalitet och diagnostisk förmåga till en relativt låg stråldos, 

samt högre sensitivitet och specificitet än konventionell röntgen. På grund av skillnader i 

mätinstrument i det insamlade materialet kan ingen definitiv slutsats dras. Vidare studier inom 

ämnet rekommenderas.  

 

Nyckelord: CBCT, scaphoideum, skelettskada, undersökningsmetod  

 



 
 

Summary 

 

Evaluation of cone beam computed tomography as an examination method for fractures 

in the upper extremities – a comparison between modalities 

Background: Cone beam computed tomography (CBCT) is a method commonly used in 

odontology and is becoming more used in orthopedic diagnostics. Fractures in upper extremities 

are a common occurrence in trauma. Conventional radiography is often the firsthand method 

but cannot always exclude scaphoid fractures, which untreated can have serious consequences.  

Purpose: The purpose is to evaluate CBCT as an examination method for fractures in the upper 

extremities by comparing with other modalities.  

Method: This study is a systematic literature review. The databases used were Medline, 

CINAHL and PubMed. Only articles published within the last 10 years were included. A quality 

audit was implemented using a protocol from Jönköping University.  

Results: 15 articles were included. The factors identified were observer agreement, radiation 

dose, image quality, diagnostic quality, patient tolerance and image duration. CBCT had a better 

or equal observer agreement. In eight out of nine articles, CBCT was shown to have a lower 

radiation dose than its comparative modality. In general, a good image quality in CBCT was 

found. Differing results were found about diagnostic ability. The patient tolerance was higher 

for CBCT than multidetector-CT (MDCT) regarding image duration.  

Conclusions: CBCT demonstrated a good image quality and diagnostic ability to a relatively 

low radiation dose, and a higher sensitivity and specificity than conventional radiography. Due 

to differences in measuring instruments used in the gathered material, no definitive conclusion 

could be drawn. Further studies in the subject is recommended.  
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Inledning 

 

Cone beam computed tomography (CBCT) är en relativt ny modalitet inom ortopedisk 

diagnostik med utrustning utvecklat speciellt för extremiteter. Trots tillökningen av 

nyutvecklade modaliteter utgör konventionell röntgen majoriteten av undersökningarna vid 

misstänkt skelettskada i övre extremiteter. Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en av de få 

kliniker som använder CBCT som förstahandsmetod vid diagnostisering av fraktur i handled, 

och det var detta som väckte ett intresse hos författarna och gav inspiration till denna 

litteraturstudie. Det visades dock finnas lite vetenskaplig litteratur som jämförde CBCT och 

konventionell röntgen, och därmed utökades jämförelsen till att inkludera andra modaliteter för 

att kunna utvärdera CBCT som metod. Röntgensjuksköterskan är enligt yrkesetisk kod skyldig 

att arbeta för en utveckling av vård och omsorg samt dess verksamhet, och därmed förpliktigad 

att sträva mot en ständig förbättring inom det egna huvudområdet radiografi. Författarna önskar 

att denna litteraturstudie kan bidra till en ökad kunskap om CBCTs applicerbarhet vid 

undersökningar av övre extremiteter.  

 

Bakgrund 

 

Övre extremiteters anatomi och patologi  

Till de övre extremiteterna räknas fingrar, hand, handled, underarm, armbåge, överarm samt 

skuldra. Handen utgörs av fem metakarpalben, ossa metacarpalia, samt åtta carpalben, ossa 

carpalia. Os scaphoideum är ett av carpalbenen beläget distalt om radius mellan os lunatum, os 

capitatum, os trapezoideum samt os trapezium. Övriga carpalben är os triquetrum, os pisiforme, 

os hamatum (Fig. 1) (1, 2). Carpalbenen bidrar till handledens flexibilitet genom att de glider 

mot varandra (3). Fingrarna utgörs av ossa phalanges. Handleden innefattar distala delen av os 

radius och os ulna, ibland räknas även carpalbenen till handleden. Vidare proximalt utgörs 

sedan underarmen lateralt av radius och medialt av ulna. Armbågen utgörs av ulna och dess 

utskott olecranon. Överarmen består av os humerus som är det största benet i de övre 

extremiteterna. Skulderbladet består av os scapulae (1, 2). 

 

Frakturer kan beskrivas som ett avbrott i kontinuitet hos ben eller brosk och uppkommer ofta i 

samband med trauma. Benen i extremiteterna utgörs till största delen av rörben, och beskrivning 
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av fraktur i dessa görs ofta med hänvisning till dess olika delar, vilket utgörs av epifys, diafys, 

metafys och artikulära ytor. Frakturer med två fragment kallas kompletta frakturer, och vid fler 

fragment benämns frakturen som komminut. Inkompletta frakturer innefattar böjfrakturer, 

torusfrakturer och greenstickfrakturer, där benet endast är av på ena sidan. Denna typ är vanligt 

förekommande hos barn. Kondrala frakturer innefattar skador i brosket (1).  

 

Den vanligaste frakturen hos personer över 50 år är i distala radius (3). En fraktur i scaphoideum 

drabbar ofta unga vuxna och betraktas som den allvarligaste när det kommer till frakturer som 

kan drabba mellanhandens ben (1, 3). Anledningen till att frakturer i scaphoideum bör tas på 

största allvar beror på att kärlen som försörjer benet kommer från den distala polen och löper 

sedan intraosseöst. Detta innebär att en fraktur över midjan på benet kan resultera i att det blir 

en störning i kärlförsörjningen i den proximala delen av benet (Fig. 2). Denna komplikation 

leder i värsta fall till ytterligare negativa konsekvenser, exempelvis pseudoartros eller nekros 

(1).  

 
Diagnostik  

Frakturer i övre extremiteter diagnosticeras framförallt med konventionell röntgen som 

förstahandsmetod, där minst två projektioner vinkelräta mot varandra tas (1, 6). 

Scaphoideumfrakturer är ofta odislokerade och kan på grund av detta vara svårupptäckta till en 

början, och kan därför ge negativa fynd vid en konventionell röntgenundersökning trots skada. 

Fig. 1 Bild över hand och handled 

med mellanhandens ben utpekade 

(4). 

Fig. 2 Olika slags frakturer i scaphoideum och dess 

cirkulatoriska påverkan (5). 
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Detta innebär att en konventionell röntgenundersökning inte kan utesluta scaphoideumfraktur 

med säkerhet (7, 8). Vid kvarstående klinisk misstanke om fraktur i scaphoideum behandlas 

den ändå som vid påvisat fynd och kontrolleras i senare skede med ytterligare en 

röntgenundersökning då läkningsprocessen inletts och eventuell fraktur lättare kan identifieras, 

alternativt kompletteras röntgenundersökningen med datortomografi (CT) eller 

magnetresonanstomografi (MRT) (1). På Vrinnevisjukhuset Norrköping används CBCT som 

förstahandsmetod vid frakturfrågeställning i handled. 

Cone Beam Computed Tomography 

CBCT är en form av datortomografi, som tar snittbilder av kroppen genom att ett röntgenrör 

som genererar strålning roterar runt stillaliggande patienten och bilder tas i tunna snitt från olika 

vinklar. Detta medför till skillnad från konventionell röntgen ingen överlappning av 

information i bilden, och med hjälp av digitala rekonstruktioner kan 3D bilder skapas (9). Det 

som skiljer CBCT från vanlig CT är att formen på strålningen är konformad istället för 

fläktformad, att röntgenröret roterar endast ett varv runt patienten (10), samt att CBCT-

utrustningen är mindre i storlek. CBCT tekniken utvecklades på 1990-talet för odontologisk 

bildtagning, och dess användning inom ortopedisk diagnostik är relativt ny (8). Designen av 

modaliteten varierar beroende på användningsområde, exempelvis finns en CBCT modalitet av 

Planmed Verity som används till bildtagning av extremiteter (11) (Figur 3, 4).  

  

  

 

 

Artefakter är strukturer i bilden som inte finns i det undersökta objektet, det vill säga en störning 

i bilden (13). Metallartefakter är exempel på artefakter som förekommer hos alla former av 

röntgenmodaliteter. Dock finns artefakter som är mer specifika för CBCT, så som ”aliasing” 

Fig. 3 Verity CBCT (12). Fig. 4 Placering av patient vid 

handledsundersökning i CBCT (12). 
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artefakter vilket orsakas av cone beam avvikelser, spridning och högre brusnivå (13). 

Rörelseartefakter är störningar i bilden orsakade av patientrörelse, och är relativt vanligt 

förekommande vid CBCT undersökningar i och med en lång bildtagningsduration på 5,4–40 

sekunder (14).  

Studier med avseende att bedöma CBCT vid avbildning av muskuloskeletala skador är aktuella 

och anses vara av intresse enligt Dubreuil et al. Även andra studier utförs för utvärdering av 

modaliteten vid andra användningsområden som exempelvis osteoporos bedömning, 

sinusundersökningar, avbildning av bröstvävnad och strålbehandling (15).  

 

Multislice-/multidetektor datortomografi  

Multidetektor-CT (MDCT), som också kallas multislice-CT (MSCT), är en annan typ av 

datortomografi som tillhör den senaste teknikens utveckling inom området. Denna teknik gör 

det möjligt att avläsa ett större anatomiskt område snabbare då det nyttjas flera detektorrader. 

En fördel med att kunna läsa av ett större område snabbt är att det medför minskad sannolikhet 

för artefakter vid undersökningar som kräver andningsuppehåll eftersom dessa inte behöver 

vara särskilt långa (1). Artefakter som är typiska för MDCT är cone beam artefakter (16). 

Modaliteten utnyttjas bland annat vid undersökningar av eventuella skelettskador (17).  

 

Konventionell röntgen  

Konventionell röntgen, liksom andra röntgenmodaliteter, använder ett röntgenrör för att 

generera röntgenstrålning, som passerar genom patienten och dämpas, eller attenueras, genom 

så kallad växelverkan (9). Det är skillnad på vävnaders förmåga att dämpa strålningen, detta 

beror på strålningens energi samt atomnummer och täthet hos vävnaden. Ju högre atomnummer 

och täthet, samt ju lägre energi, desto större attenuering. Strålningen som passerat patienten når 

sedan en detektor som omvandlar röntgenstrålningen till en digital bild. Det är 

attenueringsskillnaden i vävnaderna som gör att det blir skillnad i signal i bilden, alltså att bilden 

får kontrast (1). Vid bildtagning med konventionell röntgen är röntgenröret stationärt till 

skillnad från bildtagning med en datortomograf. Det är istället patienten som förflyttas för att 

bilder ska kunna tas i olika projektioner. Modaliteten utnyttjas främst vid undersökningar av 

skelett och lungor, då den har en sämre förmåga att avbilda mjukdelsvävnader.  
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Magnetresonanstomografi  

Magnetresonanstomografi (MRT) bygger på ett fenomen som kallas 

kärnspinnsresonansfenomenet, vilket enkelt sett innebär att väteprotoner kan ses som små 

magneter och kan med hjälp av en kraftig magnet, radiofrekventa pulser och gradientspolar 

utnyttjas till att skapa en bild av kroppens insida som innehåller mycket väteprotoner i form av 

vatten (1). Magnetkameran använder alltså ingen röntgenstrålning, och avbildar istället 

skillnaden i vattenhalt och fett hos olika vävnader. Detta ger magnetkameran en stor fördel då 

den avbildar mjukvävnad väldigt bra, samtidigt som patienten inte utsätts för joniserande 

strålning (1, 6).  

 

Stråldos 

När joniserande strålning passerar vävnad sker jonisation och excitation vilket innebär att 

strålningsenergi avges och absorberas i vävnaden. För att mäta stråldosen som patienten erhåller 

vid en radiologisk undersökning beräknas den absorberade dosen, vilket definieras som 

absorberad dos per massenhet. Absorberad dos anges i enheten gray (Gy), där 1 Gy = 1 joule 

per kilogram (1 J kg-1). En annan stråldosstorhet är ekvivalent dos, som beaktar typen av 

strålning och dess jonisationsförmåga, alltså vilken skaderisk som finns. Den absorberade dosen 

multipliceras med en strålningsviktfaktor som är kopplad till strålningens biologiska effekt. 

Ekvivalent dos anges i enheten sievert (Sv) för att särskiljas från absorberad dos, men har 

samma grundenhet, det vill säga joule per kg. Effektiv dos är ytterligare en viktig stråldosenhet 

som beaktar risken för framtida cancer genom att ta hänsyn till organens olika 

strålningskänslighet, och definieras som en summering av viktade ekvivalenta doser för alla 

organ som bestrålats. Effektiv dos anges i Sv (9, 16).  

 

Röntgensjuksköterskans roll  

I röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning framställs huvudområdet radiografi som ett 

tvärvetenskapligt kunskapsområde som omfattar omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, 

strålningsfysik och medicin. I yrkesrollen ingår sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård 

samt informatik (18).  

 

Denna studie berör främst området bild- och funktionsmedicin, samt kärnkompetenserna 

evidensbaserad vård och säker vård då arbetet önskar kunna utvärdera en relativt ny 
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undersökningsmetod i jämförelse med andra beprövade modaliteter. ”Röntgensjuksköterskan 

behöver delta i framtagandet och utvecklingen samt utvärderingen av ny teknik” (18).  

 

Röntgensjuksköterskor har även en yrkesetisk kod där det framgår att röntgensjuksköterskan 

bär ansvar för fortsatt utveckling av sitt kunskapsområde utifrån evidens och erfarenhet. I den 

yrkesetiska koden finns också en punkt under ”Röntgensjuksköterskan och professionen” om 

vikten av öppenhet inför ett kritiskt granskande av den egna yrkesutövningen (19).  

 

Problemformulering  

Frakturer i övre extremiteter är vanligt förekommande på röntgenavdelningar, och 

scaphoideumfrakturer är särskilt viktiga att diagnosticera då det kan bli allvarliga konsekvenser 

om de går obehandlade. Idag är konventionell röntgen den mest använda förstahandsmetoden, 

men kan inte med säkerhet utesluta fraktur i scaphoideum. Därför anser författarna att det är av 

intresse att utvärdera CBCT, en modalitet som börjat studeras som en alternativ 

förstahandsmetod vid frakturfrågeställning i övre extremiteter, i jämförelse med andra 

modaliteter.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att utvärdera CBCT som metod vid fraktur i övre 

extremiteter genom att jämföra med andra modaliteter.  
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Material och metod 

 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie vilket innefattar en ”tydligt formulerad fråga som 

besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning” 

(20). 

Urval 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier utformades för att utesluta icke relevant material. 

Inklusionskriterier var endast kvantitativa artiklar som var peer-reviewed, publicerade inom de 

senaste 10 åren, samt etiskt godkända i de fall då patienter eller patientdata omfattades, och 

uppfyllde därmed författarnas kvalitetskriterier och togs med i arbetet. Exklusionskriterier var 

artiklar om CBCT inom odontologi, samt artiklar på ett annat språk än svenska eller engelska.  

 

Datainsamling 

Artikelsökningen påbörjades under senare delen av februari 2019 och gjordes i databaserna 

CINAHL, Medline och Pubmed. Sökord som användes var: “cone beam computed 

tomography”, “cbct”, “scaphoid fracture”, “wrist fracture or distal radius fracture or wrist 

injury” samt “extremities”. Dessa kombinerades enligt Boolesk sökteknik med AND och OR. 

MeSH-termer användes i Medline i kombination med sökord (Tabell 1). I första skedet lästes 

titlar. Endast de titlar med relevans till denna studie gick vidare till nästa skede, där abstrakt 

lästes. De artiklar som hade relevant abstrakt gick vidare till sista skedet där artiklarna 

granskades i fulltext. Totalt granskades 20 artiklar i fulltext.  

 

Tabell 1. Sammanställning av artikelsökning. I kolumn ”granskning av fulltext” visas totalt antal 

artiklar som hittats i respektive databas inklusive dubbelträffar, i parentes exklusive dubbelträffar.  

(MH ””) = MeSH-termer.  

Databas Sökord Datum Antal träffar  Granskning 

av fulltext 

Medline (MH “Cone-Beam Computed 

Tomography+”) AND 

scaphoid fracture 

2019-03-07 5 2 

 (MH “Cone-Beam Computed 

Tomography+”) AND wrist 

fracture or distal radius 

fracture or wrist injury 

2019-03-07 14 5 (4)  
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 (MH “Cone-Beam Computed 

Tomography+”) AND 

extremities 

2019-03.07 43 11 (8)  

CINAHL “cone beam computed 

tomography” OR cbct AND 

scaphoid fracture  

2019-03-07 3 2 (0) 

 “cone beam computed 

tomography” OR cbct AND 

wrist fracture or distal radius 

fracture or wrist injury 

2019-03-07 6 3 (0) 

 “cone beam computed 

tomography” OR cbct AND 

extremities 

2019-03-07 15 4 (0)  

Pubmed “cone beam computed 

tomography” OR cbct AND 

scaphoid fracture 

2019-03-07 6 3 (1) 

 “cone beam computed 

tomography” OR cbct AND 

wrist fracture or distal radius 

fracture or wrist injury 

2019-03-06 17 6 (1) 

 “cone beam computed 

tomography” OR cbct AND 

extremities 

2019-03-07 67 14 (4)  

Analys  

För att kvalitetsgranska artiklar användes ”protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med 

kvantitativ metod” framtagen av Hälsohögskolan i Jönköping för Avdelningen för omvårdnad 

(Bilaga 1). Endast artiklar som besvarades Ja på alla 4 frågor i del I, samt på minst 5 av 7 frågor 

i del II ansågs hålla tillräckligt god kvalitet och togs med i arbetet. En översikt över fördelningen 

av artiklarnas kvalitet finns sammanställt i tabell 2.  

 

Tolkning och bearbetning av data har utförts genom att först sammanställa artiklarnas innehåll 

och resultat (Bilaga 2). Detta jämfördes för att identifiera faktorer som studierna hade 

gemensamt för att sedan påvisa överensstämmelse eller skillnader i artiklarnas resultat för att 

svara på studiens syfte.  
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Resultatpresentation 

I tabell 3 presenteras värdena för inter- och intrabedömningskonkordansen. 

Interbedömningskonkordans innebär samstämmigheten mellan olika bedömare, 

intrabedömningskonkordans innebär samstämmighet hos en enskild bedömare. Detta värderas 

mellan 0–1, där 0 är ingen samstämmighet och 1 är total samstämmighet, och är baserat på ett 

95% konfidensintervall, vilket innebär att sannolikheten för att det sanna medelvärdet för en 

population ligger inom intervallet är 95% (21). I tabell 4 presenteras värdena för stråldos i de 

enheter som artiklarna uppvisat då de olika artiklarna har mätt olika stråldosstorheter med olika 

mått och protokoll. För mätmetod se Bilaga 2. I tabell 5 presenteras vilken modalitet som 

uppnår ett mer önskvärt värde för faktorer som påverkar bildkvalitet (brus, kontrast, kontrast-

brusförhållande (CNR), artefakter, subjektiv bedömning) vilket benämns som högre, lägre, 

färre eller bäst. Subjektiv bedömning är gjord av de som granskat bilderna i respektive studie 

vilket redovisas i Bilaga 2. I tabell 6 presenteras olika faktorer som påverkar diagnostisk 

kvalitet. Golden standard innebär att en modalitet accepterats som en gyllene standard, denna 

används som måttstock för att kunna avgöra hur bra jämförande modalitet mäter samma sak 

(20). Begreppet diagnostisk förmåga innefattar hur väl modaliteten påvisar diagnostisk 

information. Tomma rutor med bindestreck innebär att artikeln inte mätt den faktorn. I artiklar 

som använt benämningen MSCT har författarna valt att använda benämningen MDCT i 

resultatpresentationen för att undvika förvirring då begreppen har samma innebörd. 

Patienttolerans och undersökningstid presenteras i flytande text.  

 

Sju artiklar i resultatet studerar både övre och nedre extremiteter (Bilaga 2). Där möjligheten 

funnits att redogöra resultat för enbart övre extremiteter har denna information presenterats. 

Detta var dock inte möjligt för artikel 4 och 15 som ger en kombinerad stråldos för både övre 

och nedre extremiteter (Tabell 4), samt ger artikel 15 även en kombinerad bedömning av 

diagnostisk kvalitet (Tabell 6).  

 

Etiska överväganden 

I röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod uppmanas röntgensjuksköterskan att ansvara för 

utvecklingen av sin profession genom erfarenhet och evidens, samt att forskning bedrivs utifrån 

forskningsetiska riktlinjer (19). Urvalet av artiklar utformades på ett sådant sätt att så många 

relevanta artiklar som möjligt togs med genom användandet av flera databaser samt med sökord 

som kopplas till syftet. Detta har redovisats i tabell 1 så att genomförandet kunde vara 
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transparent. Resultat som motsade författarnas uppfattning har inte exkluderats från studien och 

på så sätt har ett objektivt förhållningssätt kunnat bibehållas. Endast de artiklar som blivit etiskt 

granskade och godkända, alternativt som inte inkluderat patienter eller patientdata, togs med i 

arbetet. Etisk egengranskning har utförts enligt Hälsohögskolans anvisningar. Godkännande av 

bildmaterial som använts i arbetet har erhållits från förlag eller ansvariga utgivare.  
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Resultat 

 

Av de 20 artiklarna som togs fram ur artikelsökningen användes 15 till resultatet. Övriga artiklar 

exkluderades på grund av att de ej uppfyllt kriterierna för kvalitetsgranskning. Åtta artiklar 

besvarade 6 av 7 frågor i del II av kvalitetsgranskningen med ja, resterande sju artiklar 

besvarade 7 av 7 frågor med ja (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Fördelningen av antalet besvarade ja på del II i kvalitetsgranskningen som tagits med i 

resultatet. Artiklarna finns numrerade i Bilaga 2. 

Antal ja 5/7 6/7 7/7 

Artiklar  - 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 

 

De faktorer som identifierades ur artiklarna med relevans till denna studies syfte var: 

konkordans mellan granskare; stråldos; bildkvalitet; diagnostisk kvalitet; patienttolerans och 

undersökningstid. 

Konkordans mellan granskare 

Sju artiklar tittade på hur bra samstämmigheten var mellan olika bildutvärderare som granskade 

bilder tagna med CBCT och eventuellt annan modalitet (Tabell 3).  Tre artiklar jämförde 

konkordansen mellan CBCT och konventionell röntgen, samtliga visade CBCT som 

överlägsen. Fyra artiklar jämförde konkordansen eller reliabiliteten mellan CBCT och MDCT. 

Två artiklar visade ingen signifikant skillnad, två artiklar visade CBCT som överlägsen. En 

artikel tittade enbart på konkordansen för CBCT, och visade på en god 

interbedömningskonkordans. 

 

Tabell 3. Sammanställning av resultat för bedömningskonkordans.  

Artikel Modalitet Mått Värde Bäst konkordans 

1 CBCT, KR Inter- och 

intrabedömningskonkordans 

/ reproducerbarhet 

CBCT: 0,508–

0,948 respektive 

0,695–0,985 

KR: 0,334–0,922 

respektive 0,718–

0,991 

CBCT 

7 CBCT Interbedömningskonkordans 0,95 - 

9 CBCT, MDCT Interbedömningskonkordans CBCT: 0,722–

0,767 

Ingen signifikant 

skillnad 
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MDCT: 0,653–

0,758 

10 CBCT, KR Interbedömningskonkordans CBCT: 0,78 

KR: 0,51 

CBCT 

11 CBCT, MDCT Inter- och 

intrabedömningskonkordans 

CBCT: 0,27–

0,56 respektive 

0,26–0,92 

MDCT: 0,09–

0,21 respektive 

0,58–0,93 

Inter: CBCT 

Intra: MDCT 

13 CBCT, KR, 

MDCT 

Interbedömningsreliabilitet CBCT: 0,63–

0,66 

MDCT: 0,49–

0,71 

KR: 0,35–0,42 

MDCT och 

CBCT 

15 CBCT, MDCT Inter- och 

intrabedömningskonkordans 

CBCT: 0,42–

0,93 respektive 

0,1–0,71   

MDCT: 0,14–

0,82 respektive 

0,1–0,66 

CBCT 

KR = konventionell röntgen 

Stråldos 

Nio artiklar undersökte stråldos vid CBCT undersökningar (Tabell 4).  Åtta artiklar jämförde 

stråldosen hos CBCT med MDCT. Samtliga visade att CBCT hade en lägre stråldos. En artikel 

jämförde stråldosen hos CBCT med konventionell röntgen, där konventionell röntgen 

uppvisade lägre stråldos. En artikel tittade enbart på CBCT, och jämförde stråldosen mellan 2D 

och 3D bildtagning. 2D CBCT visade på lägre stråldos. 

 

Tabell 4. Sammanställning av resultaten för stråldos.  

Artikel Modalitet Kroppsdel Enhet Värde Lägsta dos 

2 CBCT, MDCT Hand/handled fantom Effektiv dos CBCT: 1,4–4,4 μSv 

MDCT: 9,8–42,4 μSv 

CBCT 

3 CBCT, MDCT Fot/fotled, knä, 

arm/armbåge, 

hand/handled/finger 

Effektiv dos CBCT: 40 + 10 μSv  

MDCT: 130 + 70 μSv 

CBCT 

4 CBCT, MDCT Handled fantom Absorberad 

dos 

CBCT: 2,2 + 1,3 mGy 

MDCT: 3,4 + 0,7 mGy 

CBCT 
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5 2D CBCT, 3D 

CBCT 

Hand/handled fantom Effektiv dos 2D: 0,043 – 0,23 μSv 

3D: 0,5 – 1,9 μSv 

2D CBCT 

6 KR, CBCT, 

MDCT 

Handled fantom Effektiv dos KR: 1,0 μSv 

CBCT: 0,7–1,6 μSv 

respektive 2,4 μSv 

MDCT: 8,6 μSv 

KR  

9 CBCT, MDCT Distala radius Absorberad 

dos  

CBCT: 3,81 mGy 

MDCT: 5,49 mGy 

CBCT 

12 CBCT, MDCT 16cm fantom Absorberad 

dos 

CBCT: 9–14 mGy 

MDCT: 27,4–39,7 mGy 

CBCT 

14 CBCT, MDCT Hand Absorberad 

dos 

CBCT: 7,15 mGy 

MDCT: 13,21 mGy 

CBCT 

15 CBCT, MDCT Hand, handled, fot, 

fotled 

Absorberad 

dos 

CBCT: 2,8 mGy 

MDCT: 13,1 mGy 

CBCT 

KR = konventionell röntgen 

Bildkvalitet 

Tio artiklar undersökte bildkvaliteten av bilder framtagna med CBCT (Tabell 5). Sju artiklar 

jämförde bildkvaliteten mellan CBCT och MDCT. Av dem jämförde tre artiklar brus, där två 

visade på att CBCT hade lägre brus, en visade att MDCT hade lägre brus. En av sju artiklar 

jämförde kontrast, och visade att MDCT hade högre kontrast. Två av sju artiklar jämförde 

kontrast-brusförhållande (CNR), båda visade att CBCT hade högre CNR. Fyra av sju artiklar 

jämförde artefakter, tre av dem visade att MDCT hade färre artefakter, en artikel visade ingen 

skillnad. Sex av sju artiklar jämförde den subjektiva bedömningen, där visade tre artiklar att 

MDCT hade bättre bildkvalitet, en visade att CBCT var bättre, två artiklar visade ingen skillnad. 

En artikel jämför bildkvaliteten mellan CBCT och konventionell röntgen, där konventionell 

röntgen bedömdes ha bäst subjektiv bildkvalitet. Två artiklar tittade enbart på CBCT. I artikel 

5 visades en 30% minskning av CNR vid lågdosprotokollet. I artikel 12 bedömdes CBCT uppnå 

en god bildkvalitet. 

 

Tabell 5. Sammanställning av resultat för bildkvalitet.  

Artikel Modalitet Brus 

(lägre) 

Kontrast 

(högre) 

CNR 

(högre) 

Artefakter 

(färre) 

Subjektiv 

bedömning 

(bäst) 

2 CBCT, MDCT CBCT MDCT CBCT - Ingen skillnad  
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3 CBCT, MDCT, 

KR 

MDCT 

(jämfört 

med CBCT) 

- - Ingen skillnad - 

4 CBCT, MDCT CBCT - CBCT MDCT Ingen skillnad 

5 CBCT LDP, SP - - CBCT 

SP 

- - 

9 CBCT, MDCT - - - MDCT MDCT 

10 CBCT, KR - - - - KR 

11 CBCT, MDCT - - - - MDCT 

12 CBCT - - - - God 

bildkvalitet 

14 CBCT, MDCT - - - - MDCT 

15 CBCT, MDCT - - - MDCT CBCT 

LDP = lågdosprotokoll, SP = standardprotokoll, KR = konventionell röntgen 

Diagnostisk kvalitet  

Sex artiklar undersökte diagnostisk kvalitet (Tabell 6). Tre artiklar jämförde sensitiviteten 

mellan CBCT och konventionell röntgen, samtliga visade en högre sensitivitet hos CBCT.  En 

artikel jämförde sensitiviteten mellan CBCT och MDCT, och visade en högre sensitivitet hos 

MDCT. Två artiklar jämförde specificiteten mellan CBCT och konventionell röntgen. Ena 

visade en högre specificitet för CBCT, den andra visade ingen skillnad. Tre artiklar jämförde 

den diagnostiska förmågan mellan CBCT och MDCT. En artikel angav MDCT som bäst, en 

visade ingen skillnad, en angav CBCT som bäst. En artikel tittade enbart på CBCT och använde 

MRT som golden standard. Sensitiviteten och specificiteten var hög. 

 

Tabell 6. Sammanställning av resultat för diagnostisk kvalitet.  

Artikel Modalitet Kroppsdel Golden 

standard 

Sensitivitet Specificitet Bäst 

diagnostisk 

förmåga 

3 CBCT, KR, 

MDCT 

Armbåge, 

underarm, 

hand, 

handled, 

finger 

- - - CBCT 

7 CBCT Scaphoideum, 

handled 

MRT 89–94%  95–97% - 

8 CBCT, KR Scaphoideum MRT CBCT: 69% 

KR: 44% 

- CBCT  
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10 CBCT, KR Scaphoideum - CBCT: 93% 

KR: 87% 

CBCT: 96% 

KR: 77% 

CBCT 

13 CBCT, KR, 

MDCT 

Hand, 

handled 

Hög-dos 

MDCT 

CBCT: 81% 

KR: 53% 

MDCT: 89% 

Samtliga 

modaliteter: 

93% 

MDCT 

15 CBCT, 

MDCT 

Hand, 

handled, fot, 

fotled 

- - - Ingen 

signifikant 

skillnad  

KR = konventionell röntgen 

Patienttolerans och undersökningstid  

Två artiklar tittade på patienttolerans och undersökningstid. I artikel 3 mättes 

bildtagningsduration som skillnaden mellan starttid då patienten kom in i 

undersökningsrummet till sluttid då patienten lämnade rummet. Bildtagningsdurationen var 

likvärdig för CBCT och konventionell röntgen, och högre för MDCT. I artikel 15 jämfördes 

patienttoleransen gällande undersökningstid och positionering mellan CBCT och MDCT. 

Något fler ansåg att CBCT var mer tolererbar gällande undersökningstid. Det var ingen 

signifikant skillnad i tolerans av positionering.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Författarna har utformat arbetet enligt normerna för en systematisk litteraturstudie (20). Från 

början var tanken med studien att endast jämföra CBCT med konventionell röntgen som metod 

vid scaphoideumfraktur, dock fanns inte tillräckligt många artiklar som studerat detta för att ett 

sådant syfte skulle kunna besvaras. Därför utökades syftet till att inkludera fler jämförande 

modaliteter och anatomiska områden, och därmed kunde fler artiklar användas för att besvara 

det slutgiltiga syftet: att utvärdera CBCT som metod vid fraktur i övre extremiteter genom att 

jämföra med andra modaliteter.  

 

Alla artiklar av relevant karaktär inom forskningsområdet som kunde hittas har tagits med i 

arbetet och har bearbetats av författarna genom noggrann läsning för att sedan sammanställas i 

tabeller och textform. Totalt användes 15 artiklar i resultatet. De artiklar som medtagits i studien 

uppfyllde de krav som ställdes utefter den använda artikelgranskningsmallen utformad av 

Jönköping University (Bilaga 1) och den ansågs därför hålla god kvalitet. Alla artiklar som 

medtagits var aktuella då inga var äldre än 10 år.  

 

Artiklarna hämtades från databaserna Pubmed, Medline och CINAHL då dessa databaser 

ansågs lämpligast eftersom de inriktar sig på medicin och omvårdnad. Detta anser författarna 

stärker arbetets validitet, då en bred sökning ökar möjligheten att hitta majoriteten av studierna 

inom ämnet. Det är möjligt att mer material kunnat insamlas ifall sökningen utökats med 

ytterligare databaser, dock var forskningsområdet vid tillfället för insamling begränsat vilket 

också har gjort att antalet artiklar speglar den begränsningen.  

 

Sökorden som användes anser författarna vara relevanta för att besvara syftet, men med tanke 

på att syftet utökades efter artikelsökningen utförts kunde fler sökord som omfattar fler delar 

av de övre extremiteterna använts för att eventuellt finna mer användbart material. Det är även 

möjligt att vidare utveckling av kombinationer hade genererat fler användbara artiklar, dock 

rymdes inte detta inom ramen för arbetet. Då tydlig redovisning av datainsamlingen gjorts i 

form av tabeller och text anser författarna att återskapning av denna hade varit fullt möjlig vilket 

visar på en god trovärdighet för arbetet. Författarna har själva tolkat och valt ut information 

från artiklarna utifrån relevans då all information i artiklarna inte berörde studiens syfte, vilket 

ger utrymme för skillnader i resultat om studien skulle reproduceras. Det finns även risk för 
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feltolkning av det insamlade materialet då samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte 

är författarnas modersmål, samt att ämnet är av komplex karaktär och full förståelse för all 

information inte alltid funnits vilket kan inverka på tillförlitligheten av arbetet.  

 

De artiklar som har använts i denna studie har använt olika mätinstrument och modaliteter av 

olika fabrikat, vilket har försvårat processen att sammanställa och generalisera resultat och 

lämnat utrymme för att författarna kan ha misstolkat eller förbisett viktiga aspekter som kan ha 

påverkan på resultatet och arbetets reliabilitet.  

 

Resultatdiskussion  

Huvudfynden delades in i de påverkande faktorerna som identifierats i artiklarna: konkordans 

mellan granskare; stråldos; bildkvalitet; diagnostisk kvalitet; patienttolerans och 

undersökningstid. 

 

Konkordansen mättes huvudsakligen mellan CBCT, MDCT och konventionell röntgen. Fler 

artiklar mätte interbedömningskonkordans än intrabedömningskonkordans, vilket kan tyda på 

att vikten av interbedömningskonkordans är större för en utvärdering av modaliteten som 

diagnostisk metod. I genomsnitt uppvisade CBCT en högre interbedömningskonkordans, dock 

är spannen för lägsta uppmätta nivå och högsta uppmätta nivå av interbedömningskonkordans 

väldigt stora för samtliga modaliteter, vilket kan bero på skillnader i bedömarnas erfarenhet och 

kompetens. En studie undersökte interbedömningskonkordansen hos CBCT jämfört med 

konventionell röntgen, och fann att CBCT hade en stark interbedömningskonkordans (22). En 

ny studie publicerad i mars 2019 jämför interbedömningskonkordans mellan CBCT, MDCT 

och konventionell röntgen, och kom fram till att den var högre för CBCT och MDCT, vilket 

stärker detta arbetes fynd (23). 

 

I tabell 4 påvisas en stor skillnad i effektiv dos mellan CBCT och MDCT. Artikel 3 visar på 

väldigt utstickande mätvärden, som kan bero på att värdena som redovisats är en sammanlagd 

dos för samtliga undersökningar med respektive modalitet. Samtliga artiklar pekar dock på att 

CBCT ger en betydligt lägre effektiv dos till patienten än MDCT, samtidigt som ingen större 

skillnad påvisats i diagnostisk förmåga, sensitivitet och specificitet (Tabell 6). Även absorberad 

dos visades generellt högre vid MDCT, dock skiljer sig mätinstrumenten för de olika studierna 

vilket försvårar en direkt jämförelse av stråldoserna. Endast en artikel jämför stråldosen mellan 

CBCT och konventionell röntgen där en något högre stråldos påvisas hos CBCT, men någon 
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slutsats kan inte dras från en studie. Vidare forskning som jämför stråldos mellan CBCT och 

konventionell röntgen har inte kunnat hittas, vilket visar på att ämnet är outforskat och bör 

studeras vidare.  

 

Bildkvaliteten har visat sig vara generellt likvärdig för CBCT och MDCT, med skillnader i 

CNR där CBCT uppvisat bättre mätvärden, samt artefakter som MDCT påvisat färre av. Detta 

överensstämmer delvis med en studie som jämförde bildkvalitet samt förekomsten av artefakter 

från fixeringsskruvar mellan CBCT och MDCT. Studien visade på en bättre generell 

bildkvalitet hos MDCT och signifikant färre artefakter hos MDCT än CBCT (24). En annan 

studie jämför bildkvalitet mellan CBCT och konventionell röntgen vid utvärdering av 

frakturläkning i närvaro av metallföremål, och visar på en överlägsen förmåga hos CBCT att 

synliggöra läkningsprocessen (22). Detta skiljer sig från resultatet i tabell 5, där den artikel som 

jämfört bildkvaliteten mellan CBCT och konventionell röntgen bedömt den sistnämnda som 

bättre. Det går alltså inte att dra några definitiva slutsatser om bildkvalitet, annat än att generellt 

sett uppnår CBCT en god bildkvalitet. 

 

I tabell 6 framkommer det att CBCT och MDCT har en någorlunda likvärdig sensitivitet och 

specificitet som generellt sett varit högre än konventionell röntgen. Den diagnostiska förmågan 

har påvisats vara likvärdig för CBCT och MDCT, och bättre än diagnostiska förmågan hos 

konventionell röntgen. Den diagnostiska förmågan vid scaphoideumfraktur undersöktes i tre 

artiklar, varav två jämförde CBCT med konventionell röntgen. Här ses en högre sensitivitet och 

specificitet hos CBCT än vid konventionell röntgen, vilket kan påvisa att CBCT är bättre på att 

diagnosticera scaphoideumfrakturer än konventionell röntgen. I en studie utförd i Australiensk 

landsbygd undersöktes MRT som metod i jämförelse med konventionell röntgen i akutskede 

vid misstänkt scaphoideumfraktur med fokus på faktisk kostnad- och patientpåverkan. Studien 

kom fram till att MRT som metod resulterade i en något lägre kostnad för hälso-sjukvården, det 

som fortfarande identifierades som en brist hos modaliteten var dess tillgänglighet (25). 

Anledningen till att MRT inte är aktuell som förstahandsmetod trots sin överlägsenhet i 

diagnostisk förmåga, kan alltså antas bero till största del på bristen på tillgänglighet.  

 

Undersökningstiden visades vara lika kort för CBCT som vid konventionell röntgen, och längre 

än för MDCT, vilket reflekteras i patienttoleransen som var högre för CBCT än MDCT. Utifrån 

tidsaspekt kan CBCT ses som ett bättre alternativ till konventionell röntgen som 

undersökningsmetod av övre extremiteter i jämförelse med modaliteter som MDCT eller MRT. 
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Vidare forskning kring undersökningstid och patienttolerans för CBCT undersökningar av övre 

extremiteter har inte kunnat hittas.  

 

Förslag på vidare studier  

Som förslag till fortsatta studier i ämnet anser författarna att vidare kliniska studier bör utföras 

för att samla ytterligare information kring modaliteten CBCT och dess kapacitet gällande 

skelettskador i övre extremiteter då ämnet fortfarande är relativt outforskat.  
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Slutsatser 

Användningen av CBCT för diagnostisering av frakturer i övre extremiteter är relativt ny, vilket 

reflekteras i den begränsade mängden studier som utförts inom ämnet. Genom denna studie har 

CBCT visat sig vara en metod med god bildkvalitet och diagnostisk förmåga för undersökningar 

av övre extremiteter likvärdig MDCT, men med en lägre stråldos. Studien har även påvisat en 

överlägsenhet av CBCT jämfört med konventionell röntgen i sensitivitet och specificitet. 

Däremot har litteraturen som analyserats använt så pass olika mätinstrument och modaliteter av 

olika fabrikat att ingen definitiv slutsats kan dras. Vidare studier inom ämnet rekommenderas.  
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Bilaga 2 

 

Artikelöversikt.  

 

 Titel  

Författare, 

Tidskrift, år 

Syfte Metod  Resultat  

1  Radiographical 

measurements for 

distal intra-articular 

fractures of the radius 

using plain 

radiographs and cone 

beam computed 

tomography images 

Suojärvi N, et al.,  

Skeletal Radiology, 

2015 

Syftet var att jämföra intra- och 

interbedömningskonkordans av 

vanliga mätningar av distala 

radiusfrakturer på konventionella 

röntgenbilder och CBCT bilder, 

samt utvärdera CBCTs roll i 

fraktur diagnostik.   

37 patienter med 

intraartikulär fraktur i 

distala radius inkluderades. 

Bilder togs med 

konventionell röntgen och 

CBCT. Två radiologer 

analyserade bilderna. 

Interklasskorrelation 

användes för att avgöra 

reproducerbarheten för 

både inter- och 

intrabedömningen. 

CBCT bilder gav en något 

bättre nivå av 

överensstämmelse än 

konventionell röntgen.  

2 Estimation of effective 

doses from MDCT and 

CBCT imaging of 

extremities. 

Ludlow J.B, et al., 

Journal of Radiological 

Protection, 2018 

Syftet var att utvärdera dedikerad 

extremitet-CBCT, jämföra 

effektiv dos och bildkvalitet för 

bilder av hand-handled, fot-fotled 

samt knä med MDCT. 

Optisk stimulerad 

luminescensdosimetrar 

användes för att mäta 

stråldos på hand-handled 

fantom. Fantom och 

programvara användes för 

att mäta bland annat brus, 

kontrast och CNR. För att 

jämföra CBCT med MDCT 

gjordes en variansanalys. 

CBCT gav en lägre stråldos 

jämfört med MDCT.  

CBCT hade lägre brus och 

kontrast, samt högre CNR än 

MDCT. Subjektiv bedömning 

visade ingen skillnad mellan 

CBCT och MDCT.  

3 Using cone-beam CT as 

a low-dose 3D imaging 

technique for the 

extremities: initial 

experience in 50 

subjects 

Huang A.J, et al.,  

Skeletal Radiology, 

2015 

Syftet var att prospektivt 

utvärdera en dedikerad extremitet 

CBCT i fall med och utan 

ortopediskt material genom att 

(1) jämföra bildtagningsduration 

och bildkvalitet med 

konventionell röntgen och 

MDCT, och (2) jämföra stråldos 

med MDCT. 

50 patienter som påvisat 

fraktur i någon extremitet 

inkluderades och 

genomförde en 

konventionell 

röntgenundersökning innan 

en CBCT undersökning 

gjordes. 7 patienter 

genomförde en MDCT 

undersökning inom 30 

dagar efter CBCT 

undersökningen. CBCT 

CBCT gav en lägre stråldos än 

MDCT.  

MDCT hade lägre brus än 

CBCT. Det var ingen skillnad 

i andel artefakter mellan 

modaliteterna. CBCT 

uppskattades ha den bästa 

diagnostiska förmågan. 

Genomsnittlig bildduration var 

4,5 min + 2,3min för CBCT 

vid en mätning, 7,6 + 3,1 min 

för CBCT vid en annan 
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modalitetens uppmätning 

av CTDI, respektive 

MDCT modalitetens 

uppmätning av DLP 

användes för att beräkna 

effektiv dos. Dataanalys 

gjordes för att mäta 

rörelseartefakter. Tre 

radiologer utvärderade 

bildernas diagnostiska 

information.  

mätning, 6,6 min + 4,3 min för 

konventionell röntgen, samt 

10,9 + 1,9 min för MDCT. 

4 Surface radiation dose 

comparison of a 

dedicated extremity 

cone beam computed 

tomography (CBCT) 

device and a 

multidetector 

computed tomography 

(MDCT) machine in 

pediatric ankle and 

wrist phantoms 

Tschauner S, et al., 

Plos One, 2017 

Syftet var att jämföra ytdosen 

mellan CBCT och MDCT hos 

pediatrisk fotled- och 

handledsfantom. 

Thermoluminescens 

dosimetrar användes för att 

mäta ytdosen på vänster 

underben och höger 

underarm av ett 

helkroppsfantom 

modellerad efter en 4-

åring. Programvara 

användes för att mäta 

objektiv bildkvalitet. Tre 

radiologer värderade 

subjektiv bildkvalitet. 

Genomsnittliga ytdosen för 

CBCT (alla protokoll) var 3,0 

+ 1,9 mGy. MDCT hade 

signifikant högre doser på 3,9 

+ 1,1 mGy.   

CBCT hade lägre 

genomsnittligt brus än MDCT 

med värden på 33,3+17,8 HU 

för CBCT respektive 

63,2+15,6 HU för MDCT. 

CNR värdena för CBCT var 

55,4+28,5 HU, respektive 

39,4+5,1 HU för MDCT. 

Subjektiva uppskattningen av 

bildkvalitet visade ingen 

signifikant skillnad mellan 

modaliteterna.   

5 Hand-wrist, knee, and 

foot-ankle dosimetry 

and image quality 

measurements of a 

novel extremity 

imaging unit providing 

CBCT and 2D imaging 

options 

Ludlow J.B, 

Medical physics, 2018 

Syftet var att mäta effektiv dos 

vid 2D samt volym-bildtagning 

med en CBCT. 

Optisk stimulerad 

luminescensdosimetrar 

användes för att mäta 

stråldos på 

hand/handledsfantom, 

knäfantom samt 

fot/fotledsfantom. Fantom 

och programvara användes 

för att mäta bland annat 

CNR. 

För hand/handled var dosen 

vid 2D bildtagning 1–11% av 

dosen vid 3D bildtagning.   

CNR minskades med 30% när 

man ändrade från Standard till 

Lite protokoll.   
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6 Effective radiation dose 

in the wrist resulting 

from a radiographic 

device, two CBCT 

devices and one MSCT 

device: a comparative 

study. 

Koivisto J, et al., 

Radiation Protection 

Dosimetry, 2018 

Syftet var att värdera och jämföra 

effektiv dos i handledsregionen 

från konventionell röntgen, 

MSCT samt CBCT.  

MOSFET dosimetrar och 

modaliteternas egen 

dosmätning användes för 

att mäta stråldos på ett 

handledsfantom.  

Effektiva dosen var lägst för 

konventionell röntgen. CBCT 

hade lägre dos än MSCT.  

7 Diagnostic value of 

cone beam computed 

tomography (CBCT) in 

occult scaphoid and 

wrist fractures 

Borel C, et al., 

European Journal of 

Radiology, 2017 

Syftet var att bedöma CBCT’s 

diagnostiska värde för 

scaphoideum- och 

handledsfrakturer som missas 

med konventionell röntgen. 

49 patienter med klinisk 

misstanke av 

scaphoideumfraktur 

inkluderades. Två 

radiologer granskade 

bilderna. Sensitivitet och 

specificitet beräknades 

med SPSS med MR som 

golden standard.  

Interbedömningskonkordansen 

var 95%.  

Sensitiviteten och 

specificiteten var 89–94% 

respektive 95–97% för CBCT.  

8 Cone-beam CT in 

diagnosis of scaphoid 

fractures Edlund R, et 

al., 

Skeletal Radiology, 

2016 

Syftet var att undersöka 

sensitiviteten hos CBCT, en 

modalitet med lågdos-teknik som 

nyligen gjort det möjligt att 

undersöka extremiteter, för att 

upptäcka scaphoideum frakturer. 

95 patienter med klinisk 

misstanke av 

scaphoideumfraktur 

inkluderades. Två 

radiologer bedömde 

bilderna. Sensitivitet 

beräknades med SPSS. MR 

användes som golden 

standard. 

Sensitiviteten var 69% för 

CBCT och 44% för 

konventionell röntgen. MR 

hade den bästa diagnostiska 

förmågan. CBCT upptäckte 

fler frakturer än konventionell 

röntgen.  

9 A retrospective, semi-

quantitative image 

quality analysis of cone 

beam computed 

tomography (CBCT) 

and MSCT in the 

diagnosis of distal 

radius fracture 

Lang H, et al., 

European Radiology, 

2016 

Syftet var att jämföra bildkvalitet 

och diagnostisk validitet hos 

CBCT och MSCT för distala 

radius-frakturer.  

Två patientgrupper 

inkluderades och 

jämfördes. 35 patienter 

genomförde CBCT 

undersökning, 33 patienter 

genomförde MSCT 

undersökning. Tre 

granskare utvärderade 

visualisering av vävnader 

och artefakter i bilderna. 

Stråldos mättes med 

CTDIvol.  

Det var ingen signifikant 

skillnad i 

interbedömningskonkordans 

mellan modaliteterna. 

CBCT gav en lägre stråldos.  

MSCT hade färre artefakter 

och bäst subjektiv bildkvalitet.  
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10 Comparison of the 

diagnostic accuracy of 

cone beam computed 

tomography and 

radiography for 

scaphoid fractures 

Neubauer J, et al.,  

Scientific Reports, 2018 

Syftet var att utvärdera och 

jämföra den diagnostiska 

säkerheten, 

interbedömningskonkordans 

mellan bildutvärderare och 

bildutvärderares säkerhet mellan 

modaliteterna CBCT och 

konventionell röntgen vid 

scaphoideum frakturer. 

102 patienter med 

misstänkt 

scaphoideumfraktur 

inkluderades retrospektivt. 

Två radiologer och två 

ortopedkirurger granskade 

och bedömde bilderna. 

McNermars test användes 

för att beräkna sensitivitet 

och specificitet. 

Interbedömningskonkordansen 

var högre för CBCT. 

Konventionell röntgen hade 

bättre subjektiv bildkvalitet. 

Sensitiviteten och 

specificiteten var högre för 

CBCT än konventionell 

röntgen. CBCT hade bäst 

diagnostisk förmåga. 

11 Assessment of image 

quality in soft tissue 

and bone visualization 

tasks for a dedicated 

extremity cone-beam 

CT system 

Demehri S, et al.,  

European Radiology, 

2015 

Syftet var att bedöma 

visualisering/framställandet av 

bilder vid användandet av CBCT 

i jämförelse med MDCT när det 

kommer till muskuloskeletal 

extremitetsavbildning. 

10 hand- och 10 

knäkadaver inkluderades. 

Fyra radiologer granskade 

bilderna.  

Inter- och 

intrabedömningskonkordansen 

var högre för CBCT än 

MDCT. MDCT hade bäst 

subjektiv bildkvalitet.  

12 Dedicated Cone-Beam 

CT system for 

extremity imaging 

Carrino J, et al.,  

Radiology, 2014 

Syftet var att göra en initial 

bedömning av bildkvalitet och 

dos hos en CBCTn dedikerad 

extremitetsavbildning. 

4 färska kadaver 

inkluderades. Stråldos 

mättes med en 

joniseringskammare. 

Subjektiv bildkvalitet 

bedömdes av en radiolog.  

CBCT gav en lägre stråldos än 

MDCT. CBCT bedömdes 

uppnå god bildkvalitet.  

13 Comparison of 

diagnostic accuracy of 

radiation Dose-

equivalent 

radiography, 

multidetector 

computed tomography 

and cone beam 

computed tomography 

for fractures of adult 

cadaveric wrist 

Neubauer J, et al., 

Plos One, 2016 

Syftet var att jämföra den 

diagnostiska exaktheten mellan 

konventionell röntgen, RED-

MDCT och RED-CBCT 

10 kadaverhänder från 

donatorer inkluderades. Tre 

radiologer granskade 

bilderna. Reliabiliteten 

mellan granskarna 

analyserades. Kollektiv 

sensitivitet och specificitet 

för frakturdiagnosticering 

beräknades. Hög-dos 

MDCT användes som 

golden standard.  

Interbedömningsreliabiliteten 

var bättre för CBCT och 

MDCT än konventionell 

röntgen. Sensitiviteten var 

81% för CBCT, 53% för 

konventionell röntgen, 89% 

för MDCT. Specificiteten var 

93% för samtliga modaliteter. 

MDCT bedömdes ha bäst 

diagnostisk förmåga.  
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14 Comparison of the 

radiation dose from 

cone beam computed 

tomography and 

multidetector 

computed tomography 

in examinations of the 

hand 

Neubauer J, et al., 

RoFo: Fortschritte auf 

dem Gebiete der 

Rontgenstrahlen und der 

Nuklearmedizin, 2016 

Syftet var att jämföra stråldos 

mellan CBCT och MDCT vid 

undersökningar av handen.  

En kadaverhand 

inkluderades. Stråldosen 

beräknades med en Monte 

Carlo simulering. Tre 

radiologer och två 

traumakirurger bedömde 

bilderna.  

CBCT gav en lägre stråldos än 

MDCT. 

MDCT hade en bättre 

subjektiv bildkvalitet.  

15 Comparison of Cone-

Beam computed 

tomography and 

Multislice Computed 

tomography in 

assessment of extremity 

fractures 

Dubreuil T, et al., 

Journal of computer 

assisted tomography, 

2019 

Syftet var att utvärdera 

överensstämmigheten mellan 

CBCT och MSCT vid 

karaktärisering av 

extremitetsfraktur och att jämföra 

bildkvalitet patienttolerans och 

stråldos. 

36 patienter med misstänkt 

fraktur i distala 

extremiteterna eller som 

krävde preoperativ 

frakturbedömning 

inkluderades prospektivt. 

Två radiologer bedömde 

bilderna. Stråldos mättes 

med CTDI. Konkordansen 

mellan modaliteterna för 

frakturdetektion mättes. 

Patienttolerans 

analyserades baserat på 

undersökningstid och 

positionering.  

Inter- och 

intrabedömningskonkordansen 

var bättre för CBCT än 

MSCT.  

CBCT gav en lägre stråldos än 

MSCT.  

MSCT bedömdes ha färre 

artefakter, men CBCT en 

bättre subjektiv bildkvalitet.  

Det fanns ingen signifikant 

skillnad i diagnostisk förmåga. 

CBCT ansågs vara mer 

tolererbar gällande 

undersökningstid. Det var 

ingen signifikant skillnad i 

tolererbarhet gällande 

positionering.  

  

 


