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Abstrakt 

I Sverige erbjuds sedan i mitten på nittiotalet alla kvinnor i åldrarna 50-69 år (40-74 år i det 

flesta landsting) hälsokontroll med mammografi som en organiserad rikstäckande insats i 

kampen mot bröstcancer. Bristen på bröstradiologer och införandet av datoriserad 

(digitaliserad) mammografiteknologi har startat en utvecklingsprocess varvid en bröstradiolog 

ska bedöma bröstbilderna (enkelgranskning) och i sitt arbete ta hjälp av ett dataprogram 

(CAD) istället för att två bröstradiologer ska göra samma arbetsuppgift (dubbelgranskning) 

som är Socialstyrelsens rekommendationer. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att bedöma kunskapsläget för datorassisterad 

bildgranskning inom hälsokontroll med mammografi med direktdigital teknik (FFDM). 

Slutsatsen är att i dagsläget finns det inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna 

säga att patientnyttan med datorassisterad enkelgranskning är lika stor som med 

dubbelgranskning. Det behövs ytterligare studier för att kunna göra en evidensbaserad nytto-

och riskanalys av den aktuella metoden. 

 

Nyckelord; mammografi, datoriserad granskning, CAD, enkelgranskning, dubbelgranskning. 
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Idag är bröstcancer den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor över hela världen. I 

västvärlden ökar bröstcancer, men samtidigt ökar chansen att överleva sjukdomen. Detta beror 

på att det finns bättre behandlingar och att det kan upptäckas på ett tidigt stadium i de länder 

där populationsbaserad hälsokontroll med mammografi existerar (Bergh et al., 2007, s. 21). 

 

I Sverige diagnostiseras varje dag mellan 15 till 20 kvinnor i bröstcancer.  Under åren har det 

forskats mycket och vårdinsatserna har blivit bättre. Tendensen är att fler insjuknar och 

chansen till överlevnad ökar. Upptäcks en cancertumör i ett tidigt skede så blir det en bättre 

prognos (Karolinska Institutet, 2010). 

 

Socialstyrelsen (2007) rekommenderar att hälsokontroll med mammografi i första hand ska 

erbjudas till kvinnor i åldern 40-74 år med 18 -24 månaders mellanrum. Vilka åldrar som 

prioriteras och hur långa intervallerna är mellan undersökningarna skiljer sig åt mellan de 

olika landstingen i Sverige. Sedan mitten på nittiotalet finns i Sverige en rikstäckande 

populationsbaserad organiserad hälsokontroll med mammografi. 

 

Hälsokontroller ska medföra större nytta än skada och därför är det viktigt att stråldosen är låg 

vid mammografi så att inte själva hälsokontrollen medför cancer. Vid en 

mammografiundersökning är det bröstkörteln som är det strålkänsligaste organet och där 

Strålskyddsmyndigheten har angivit vilka gränsvärden som gäller för bröstkörteln. Vid 

undersökning av kvinnor är det bestämt till 1,3 mGy/bild och totalt 2,5 mGy/bröst vad gäller 

hälsokontrollundersökningarna och 4,0 mGy/bröst vad gäller de kliniska undersökningarna 

(Thilander Klang, 2008, s. 69). 

 

Svenska och europeiska riktlinjer säger att mammografibilderna ska vara granskade av två 

bröstradiologer. Computer-aided detection (CAD) inom mammografi är ett dataprogram, en 

mjukvara för datoriserad granskning av bilder från mammografiscreeningen. Programmet 

känner av och märker ut avvikelser i röntgenbilden. Efter den datoriserade bedömningen så 

krävs det även att en läkare granskar bilderna och kan då ta hjälp av det som CAD-

programmet pekat ut. Det finns förslag på att CAD ska kunna ersätta en av de två 

bröstradiologer som enligt riktlinjer ska granska bilderna. För att detta ska ske krävs det att 

granskningen med hjälp av CAD och en bröstradiolog (enkelgranskning med CAD) blir lika 

tillförlitlig och att patientnyttan håller samma standard som när två bröstradiologer granskar 

bilderna (dubbelgranskning). Det krävs också att inte fler än den rekommenderade 
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Bild 1. Bilden visar en 66 årig kvinna med en tre cm 

tumörförtätning på höger bröst. På den högra bilden har 

CAD systemet gjort en markering på tumörförtätningen 

(Obenauer et al. 2006). 

återkallelsefrekvensen i Europa på fem procent överstigs, alltså antal kvinnor som blir 

återkallade kliniskt för vidare utredning från mammografiscreening. Detta eftersom att 

återkallelse ofta leder till oro för kvinnorna inför den kommande kompletterande 

undersökningen och även ökade kostnader för samhället. Sverige har idag en 

återkallelsefrekvens på ungefär tre procent. Den höga medelåldern bland befintliga 

bröstradiologer i samband med för få utbildade har gjort att intresset för datoriserad 

granskning av mammografibilder har ökat (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2011). 

 

Att tolka mammografibilder kräver kunskap som idag är baserad på radiologutbildning, 

övning och erfarenhet. Bröstparenkymet kan skilja sig avsevärt mellan patienter, mellan 

vänster och höger bröst och från år till år på samma patient. Bröstcancer har ett väldigt 

varierat utseende på mammografi. Den kan framträda i form av stråkig förtätning 

(stjärnformad), tumörförtätning (rund, oregelbunden), mikroförkalkningar (i storleksordning 

av en bråkdel av en millimeter) var för sig eller i kombination till varandra. Den datoriserade 

granskningen har utvecklats för att med hjälp av dator få större känslighet vid granskningen 

och därmed missa färre cancerfall (Philpotts, 2009). 

 

Det finns ett antal CAD-program på marknaden med olika programvaror och olika funktioner. 

CAD finns på ett fåtal kliniker i Sverige (SBU, 2011). I Kalmar läns landsting används dock 

tekniken rutinmässigt (Rosenborg, 2011). 

 

Det forskas mycket om CAD för att föra 

utvecklingen framåt inom medicinsk 

bildbehandling och röntgendiagnostik och det 

kommer ut nya CAD-program. De flesta 

program är än så länge främst anpassade för 

mammografiscreening (Hadjiiski, Sahiner & 

Chan, 2006). 

 

Grunden till datorassisterad granskning av 

bröstbilder är en datormjukvara installerad på 

arbetsstation för filmgranskning som är 

programmerad för att känna igen digitala röntgenbilder av bröst, så kallade mammogram, 
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Bild 2. Bilden visar ett exempel på behandlingsstegen 

med CAD system: (a) objektsplatser identifieras, (b) 

misstänkta objekt upptäcks, (c) objekt efter reduktion, 

(d) bild överlagrad med identifierade objekt och den 

misstänkte tumörförtätningen markeras av en pil (Wei et 

al. 2005). 

 

samt att kunna markera avvikelser av medicinskt betydelse så som stråkiga förtätningar, 

tumörförtätningar och mikroförkalkningar var för sig och i kombination med varandra. På 

detta sätt ska CAD vara en hjälpreda för läkare i dennes arbete att upptäcka, bedöma och 

analysera avvikelser i bröstbilder på dataskärm (Bordas, 2012). 

 

I studien av Wei et al. (2005) utvecklas ett CAD 

system för FFDM oberoende av olika tillverkare 

av FFDM. De har använt rådata från 

exponeringen som indata och utvecklat ett 

förbehandlingssystem med flera upplösningar för 

bildförbättring. Ett två-stegs förskannings metod 

som kombinerar analys av gradientfältet med 

gråskaleinformation som har utvecklats för att 

identifiera förändringarna på de bearbetade 

bilderna. Olika funktioner lades in för att skilja 

förändringar från normal vävnad. Resultaten 

visade på att detta CAD system kan vara 

användbart för att upptäcka förändringar med 

FFDM. Ytterligare studier pågår för att optimera 

bildbehandlings parametrar, funktions utvinning 

och klassificering för felmarkeringar. 

 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att studera om CAD och enkelgranskning är lika bra 

som dubbelgranskning. Statens beredning för medicinsk utvärdering har nyligen gjort en 

utvärdering av CAD med liknade frågeställning. I den utvärderingen har de granskat CAD 

gjord på både digitala bilder och scannade analoga bilder. I denna litteraturöversikt 

granskades endast de artiklar som behandlade ”Full Field Digital Mammography” (FFDM), 

alltså digitala mammografibilder i full format 18 x 24 centimeter eller större framställd på 

datorskärm (soft copy). Detta eftersom det är vad som är mest aktuellt idag och har störst 

nyhetsvärde. 
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Metod 

Metoden som användes var en evidensbaserad litteraturstudie och sökningen av publicerade 

forskningsresultat gjordes i databaser. Goodmans sju steg användes som metod för att ta fram 

och granska den vetenskapliga litteraturen, 1) Precisera frågeställning 2) Precisera 

inklusionskriterier 3) Utforma plan för litteratursökning 4) Utföra litteratursökning och samla 

in studier som möter inklusionskriterierna 5) Tyda bevisen från de individuella studierna 6) 

Sammanställa resultaten 7) Diskutera bevisen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 51). 

  

Precisera frågeställningen 

För att få en tydlig och strukturerad frågeställning och en överblick över vad som skulle 

studeras användes Flemmings tabell (Willman et al., 2006, s. 57). 

 

Tabell 1. Flemmings tabell 

Situation  Intervention  Effekt 
 

Bilden som är CAD och 

enkelgranskade. Bilder 

som är dubbelgranskade. 

 CAD och 

enkelgranskning. 

Dubbelgranskning. 

 Är datoriserad 

granskning (CAD) med 

enkelgranskning lika bra 

som dubbelgranskning? 
 

 

 

Frågeställningar 

 Är datorassisterad granskning (CAD) med enkelgranskning inom 

mammografiscreening lika bra som dubbelgranskning? 

 

Precisera inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2005-2011 och vara artiklar som mötte frågeställningen. Bilderna som 

användes som forskningsunderlag i de artiklar som valts ut skulle vara tagna genom med 

FFDM och inte vara scannade analoga bilder. 

 

Plan för litteratursökning samt genomförandet av litteratursökningen 

På grund av begränsad tid så har sökningar endast gjorts i databaserna PubMed, Medline och 

Cinahl. Sökorden som användes var mammography, computer-aided detection, single reading 

och double reading. I databasen PubMed hittades dock inga artiklar som mötte 

frågeställningen. 
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Tabell 2. Litteratursökningen 

Sökmotor  Sökord  Träffar  Antal valda artiklar 
 

Medline Mammography  7757  0 

Medline Mammography AND   

computer-aided 

detection 

 202  1 

Medline Mammography AND 

computer-aided 

detection AND single 

reading 

 13  1 

Medline Mammography AND 

computer-aided 

detection AND double 

reading 

 17  3 

PubMed Mammography  7212  0 

PubMed Mammography AND 

computer-aided 

detection 

 236  0 

PubMed Mammography AND 

computer-aided 

detection AND single 

reading 

 16  0 

PubMed Mammography AND 

computer-aided 

detection AND double 

reading 

 21  0 

CINAHL Mammography  2344  0 

CINAHL Mammography AND 

computer-aided 

detection 

 26  2 

CINAHL Mammography AND 

computer-aided 

detection AND single 

reading 

 1  0 

CINAHL Mammography AND 

computer-aided 

detection AND double 

reading 

 1  0 

 

 

 

Tyda bevisen 

Urvalet på artikelsökningen gjordes genom att artiklarnas titel lästes igenom för att se om de 

mötte syftet och frågeställningen. För de artiklar som därefter verkade intressanta lästes även 

abstraktet. Bedömdes dem därefter fortfarande vara av intresse för studien, hämtades de hem 

om de fanns i fulltext och annars beställdes de via Universitetsbiblioteket. Vissa av de valda 

artiklarna dök upp på flera av sökmotorerna och vid flera kombinationer av sökorden. Totalt 

33 artiklar lästes igenom för att se om de motsvarade syftet. Efter att ha granskat och läst 

igenom artiklarna noggrant utifrån syfte, inklusionskriterier och frågeställningen valdes några 

artiklar bort. Kvar blev sju artiklar som granskades vidare med protokollet i Willman et al. 

(2006) för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier. Några av de punkter som ingick i 
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kvalitetsbedömningen var forskningsmetod, patientkaraktäristiska, inkludering och 

exkludering, syfte, urval, bortfall, etiskt resonemang, valida och reliabla instrument och 

tillförlitligt och generaiserbart resultat. Efter granskningen delades artiklarna in i bra, medel 

eller dålig kvalitet. Bevisvärde och evidensstyrka klassificerades utifrån tabeller från SBU 

(2011). Bevisvärde visar studiernas vetenskapliga kvalitet och dess tillförlitlighet att kunna 

svara på en viss fråga. Evidensstyrkan är det samlade vetenskapliga grunden för en slutsats 

(SBU, 2011). Dessa finns illustrerade i tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3. Beskrivning av bevisvärde (SBU, 2011). 

Högt bevisvärde  Medelhögt bevisvärde  Lågt bevisvärde 
 

Tillräckligt stor studie, lämplig 

studietyp, väl genomförd och 

analyserad. Kan vara en stor, 

randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) när det gäller utvärdering 

av en behandlingsform. För övriga 

områden: Uppfyller väl på 

förhand uppställda kriterier. 

 Behandlingseffekter: Kan vara 

stora studier med kontroller från 

andra geografiska områden, 

matchade grupper eller liknande. 

För övriga områden: Uppfyller 

delvis på förhand uppställda 

kriterier. 

 Skall ej ligga som enda grund för 

slutsatser, t ex studier med 

selekterade kontroller 

(retrospektiv jämförelse mellan 

patientgrupper som fått respektive 

inte fått en viss behandling), stora 

bortfall eller andra osäkerheter. 

För övriga områden: Uppfyller 

dåligt på förhand uppställda 

kriterier. 
 

 

Tabell 4. Beskrivning av evidensstyrka (SBU, 2011). 

(1) Starkt vetenskapligt 

underlag 

(2) Måttligt starkt 

vetenskapligt underlag 

(3) Begränsat 

vetenskapligt underlag 

(4) Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 
 

Bygger på studier med 

hög eller medelhög 

kvalitet utan försvagande 

faktorer vid en samlad 

bedömning. 

 Bygger på studier med 

hög eller medelhög 

kvalitet med förekomst 

av enstaka försvagande 

faktorer vid en samlad 

bedömning. 

 Bygger på studier med 

hög eller medelhög 

kvalitet med försvagande 

faktorer vid en samlad 

bedömning. 

När vetenskapligt 

underlag saknas, 

tillgängliga studie har 

låg kvalitet eller där 

studier av likartad 

kvalitet är motsägande 

anges det vetenskapliga 

underlaget som 

otillräckligt. 
 

 

 

Sammanställa resultaten 

Samtliga av de utvalda artiklarna var kvantitativa. I tabell 5 redovisas en översikt av 

evidensstyrka, kvalitet och bevisvärde för de olika artiklarna utifrån frågeställningen. 
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Tabell 5. Översikt av artiklarnas evidensstyrka, kvalitet och bevisvärde 

Frågeställning Evidensstyrka  Referenser  Kvalitet  Bevisvärde 
 

Är datoriserad 

granskning (CAD) 

med 

enkelgranskning 

lika bra som 

dubbelgranskning? 

 1 Helvie (2007) 

Houssami et al. (2009) 

James et al. (2010) 

Obenauer et al. (2006) 

Scaranelo et al.(2010) 

Skaane et al. (2007) 

The et al. (2009) 

 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

 
 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

 
 

 

Resultat 

I studien av James et al. (2010) visades att antalet misstänkta sjukliga förändringar var 

ungefär lika många för både enkelgransking med CAD och för dubbelgranskning. Med 

enkelgranskning och CAD upptäcktes i större utsträckning asymmetrisk täthet i brösten och 

med dubbelgranskning upptäcktes fler fall av stukturdistortion i parenkymet. CAD hade god 

förmåga att markera tumörförtätningar och mikroförkalkningar, men var dock betydligt sämre 

på att markera strukturdistortion i parenkymet. Endast 50 % av det som manifesterades som 

strukturdistortion upptäcktes av CAD. Det fanns också en signifikant skillnad i användningen 

av enkelgranskning och CAD som i högre utsträckningen än med dubbelgranskning missade 

cancer hos kvinnor med täta bröstparenkym. Den cancer som inte upptäcktes med den ena 

metoden upptäcktes med den andra. I denna studie markerade CAD 50 % rätt på 

strukturdistortion i parenkymet, 100 % rätt på mikroförkalkningar och 87 % rätt vad gäller 

tumörförtätningar i bröstet. 

 

Houssami, Given-Wilson och Ciatto (2009) skriver att radiologer och kliniker måste vara väl 

insatta i CADs förmågor och begränsningar som en kompletterande teknik inom 

mammografin innan de överväger att använda sig av det i praktiken. I dagsläget anser de inte 

att enkelgranskning med CAD fungerar lika bra som dubbelgranskning. De skriver att antalet 

falsk positiva träffar är ett problem. 

 

Helvie (2007) redovisar att CAD bör användas som andra läsare, alltså att radiologen först 

tittar på bilden och får en egen uppfattning och därefter ser på bilden där CAD markerat, för 

att därefter bedöma vilka märken som kräver ytterligare utredning. Efter att radiologen sett 

CADs bedömning av bilden, så kan denne välja att upphäva dennes egen upptäckt om CAD är 

negativ på samma punkt. Används CAD innan radiologen granskat bilderna så agerar CAD 
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förstaläsare. CADs främsta uppgift idag är att identifiera områden som inte upptäcks av 

radiologen. 

 

Skaane, Kshirsagar, Stapleton, Young och Castellino (2007) jämförde CAD med resultatet av 

oberoende dubbel granskning på teknikerna röntgenfilm och FFDM. De mätte sambandet 

mellan radiologernas iakttagelser och CAD:s prestanda på FFDM för att få fram en potentiell 

nytta av CAD i FFDM. Resultatet tyder på att CAD har potential att öka chansen att upptäcka 

cancer även vid mammografi screening. Resultatet tyder även på att CAD kan vara av stort 

värde när FFDM skärmbildsavläsning (soft copy) införs inom screeningprogrammen. 

 

I Scaranelo, Crystal, Bukhanov och Helbich (2010) gjordes en studie för att utvärdera 

känsligheten hos direkt-CAD (d-CAD) i FFDM för detektion av mikroförkalkningar. De 

använde en retrospektiv design och inkluderade endast ärenden som redan remitterats av en 

radiolog för biopsi. Därmed kunde det inte avgöras om CAD upptäckte någon som en 

radiolog missat. Studien bekräftade att ett d-CAD system är mycket känsligt för att upptäcka 

elakartade mikroförkalkningar. De anser att d-CAD inte ensam kan användas utan behöver 

även tolkas av en radiolog. De ser att FFDM har många fördelar jämfört med röntgenfilm då 

CAD programmet kan appliceras direkt på den digitala mammografin. Behovet av hög 

upplösning ger mycket stor filstorlek som är beroende av detektor område och pixelstorlek. 

Det är viktigt att bilden visas i full upplösning för att inte missa någon mikroförkalkning. D-

CAD hade en hög känslighet på asymtomatisk bröstcancer i form av mikroförkalkningar på 

FFDM. 

 

I The et al. (2009) har det gjorts en utvärdering av CAD prestanda med FFDM. Det visade sig 

att CAD med FFDM hade en hög känslighet att identifiera cancer som visade sig som 

tumörförtätningar och mikroförkalkningar. Systemet kan markera en hög andel (94 %) av 

bröstcancer med en acceptabel felmarkerings nivå. Känsligheten i CAD systemet att hitta 

invasiv lobulär cancer och små tumörer bibehölls trots att de kan vara svårupptäckta.  De 

anser att CAD med FFDM är ett effektivt hjälpmedel för att hjälpa radiologer att tidigt 

upptäcka bröstcancer. De anser att fler studier i klinisk miljö behövs för att hjälpa radiologer 

hitta fler cancerformer. 

 

Obenauer, Sohns, Werner och Grabbe (2006) har studerat CAD i FFDM för att upptäcka 

cancer i bröstet. De finner fördelar med CAD och FFDM då markörer på bilden visas snabbt 
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efter bildtagningen. Det förekommer en del felmarkeringar och det begränsar upptäckterna 

och behöver förbättras. Det viktigaste värdet med CAD som kom fram var att CAD kan 

upptäcka cancer som de annars inte sett.  

 

Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka om datorassisterad granskning (CAD) med 

enkelgranskning inom mammografiscreening är lika bra som dubbelgranskning. 

 

Metoddiskussion 

Metoden utformades efter Goodmans sju steg för att få fram evidensbaserat material 

(Willman et al., 2006, s. 51). Flemmings tabell användes för att precisera frågeställningen 

som är grunden för detta arbete. Inklusionskriterier för litteratursökningen var artiklar skrivna 

på engelska och svenska och publicerade inom en tidsram av sex år tillbaka i tiden och 

forskningen skulle vara gjord på bilder tagna med FFDM. Tidsramen på max sex år tillbaka i 

tiden valdes för att utvecklingen inom mammografin snabbt går framåt och därmed för att få 

trovärdigare evidens och bättre nyhetsvärde på litteraturstudien.  Litteratursökningen 

genomfördes i databaserna PubMed, Medline och Cinahl och finns redovisat i tabell 2.  

Urvalet gjordes genom att läsa igenom titel och sedan abstraktet för de artiklar som därefter 

verkade intressanta. 33 artiklar har läst igenom, av dessa har 7 valts ut och granskats med 

protokoll för kvalitetsgranskning i Willman et al. (2006), där samtliga artiklar bedömdes som 

bra. Det var dock svårt att hitta artiklar med studier gjorda på bilder tagna med FFDM, av de 

artiklar som lästes igenom var de flesta studier gjorda på inskannade analoga bilder. Tabeller 

för bevisvärde och evidensstyrka hämtades från SBU och en bedömning av artiklarna gjordes 

utifrån dessa. Resultatet av bedömningen finns redovisat i tabell 5. 

Resultatdiskussion 

Kunskapsläget bedöms vara otillräckligt för att kunna bedöma om enkelgranskning med CAD 

i screening-sammanhang med FFDM är lika tillförlitlig som dubbelgranskning. 

Litteratursökning omfattade sex år under perioden januari 2005 och december 2011. Under 

perioden oktober 2010 till och med december 2011 har det inte hittats några nya rapporter om 

CAD och FFDM som kunnat inkluderas i denna studie. 
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På de flesta mammografikliniker i Sverige idag granskas bilder från screening av två 

oberoende radiologer som sedan samlas för en gemensam konsensus av vilka som ska 

återkallas. Ersätts en av dessa radiologer med CAD så krävs det att det bedöms som lika 

trovärdigt. Alltså att det varken blir för många falskt positiva träffar eller att CAD i större 

utsträckning missar förändringar. 

 

SBU (2011) skriver att sedan CAD tekniken lanserades för ungefär tio år sedan så har 

programmet gått framåt i utvecklingen och förbättringar har gjorts. De anser också att nya 

studier av metodens detektionsförmåga och diagnosiska kapacitet bör göras och grundligt 

granskas. 

 

Van den Biggelaar, Kessels, van Engelshoven, Boetes och Flobbe (2009) beskriver i sin 

studie, gjord i en klinisk patientgrupp, att CAD visade på ett flertal falskt positiva 

markeringar, i genomsnitt två stycken per patient. När radiologerna läste av CAD 

markeringarna så missades dock fem positiva markeringar av olika läsare som var sant 

positiva och maligna. Dessa missar tros bero på att antalet falsk positiva träffar var så högt. 

Tolkningen av ett CAD- märke i bilden görs efter den misstänka förändringens utseende och 

beror också på radiologens erfarenhet. Även remissen och kliniska fynd påverkar radiologens 

beslut att agera på ett CAD-märke. De beskriver även att det är troligt att radiologens 

erfarenhet kan komma att spela stor roll i användandet av CAD. 

 

Birdwell (2009) skriver att patienten inte behöver återkallas bara för att CAD har markerat på 

ett visst ställe om radiologen inte bedömer det som misstänkt. Det är också viktigt att 

radiologen inte avfärdar något misstänkt fynd bara för att CAD inte har markerat på det 

stället. 

 

Bluekens et al. (2010) redovisar att det kan vara fördel att använda CAD vid enkelgranskning, 

men att dubbelgranskning med en konsensus ger mer jämförbara resultat. Dubbelgranskning 

minskar risken för perception och leder till bättre beslut. 
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I studien av Onega et al. (2010) gjord i USA undersöktes radiologernas användning av CAD 

(enkelgranskning med CAD) och dubbelgranskning och deras åsikter om valet mellan dessa 

två. Radiologerna uppfattade att dubbelgranskning (en till radiolog) i större utsträckning än 

med hjälp av CAD, ledde till bättre möjlighet att upptäcka cancer utan att återkallelse 

frekvensen ökade. Detta tyder på att radiologerna hade ett större förtroende för kollegor 

jämfört med en dator (CAD). Dubbelgranskning, särskilt med konsensus, ses också som en 

viktig möjlighet för röntgenläkare att lära sig den kliniska beslutsprocessen genom att få 

observera den praktiska processen med sina kollegor. 

 

Ovanstående artiklar styrker således resultatet, alltså att kunskapsläget är begränsat angående 

CADs prestanda tillsammans med enkelgranskning och huruvida det är lika tillförlitligt som 

och går att ersätta dubbelgranskning. 

 

Konklusion 

De två metoderna, CAD med enkelgranskning och dubbelgranskning, som undersökts i detta 

arbete har både fördelar och nackdelar vid granskning av mammogram från screening. 

Enkelgranskning med CAD visade sig öka upptäckten av asymmetrisk täthet i brösten och 

CAD var bra på att markera tumörförtätningar och hade en god känslighet för att upptäcka 

mikroförkalkningar. CAD missade dock att markera ett flertal strukturdistortion i parenkymet. 

Vid enkelgranskning med CAD missades också oftare cancer hos kvinnor med täta 

bröstparenkym. Ett problem med CAD idag är att antalet falsk positiva markeringar i bilden, 

vilket begränsar granskarens förmåga att upptäcka de markeringar som verkligen är maligna. I 

vissa studier anses CAD därför inte tillsammans med enkelgranskning vara lika bra som 

dubbelgranskning, medan andra studier beskriver att det blir en acceptabel felmarkeringsnivå. 

Idag är CADs främsta funktion att markera misstänkta områden som annars skulle ha missats 

av radiologen. För att radiologen inte ska bli påverkad av vad CAD upptäcker så bör 

programmet användas som andra läsare. Alltså att radiologen gör en egen bedömning av 

mammogrammet för att sedan komplettera den med CAD. 

 

Röntgensjuksköterskan skicklighet och kompetens är viktiga faktorer för bildtagningen, och 

kanske blir ännu viktigare om CAD skulle komma att användas kontinuerligt i Sverige 

eftersom användingen av CAD kräver bra bilder. Ett alternativ till enkelgranskning med CAD 

och dubbelgranskning är exempelvis att både en radiolog och en röntgensjuksköterska skulle 
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kunna granska bilderna tillsammans med CAD för att det ska bli mer tillförlitligt. 

 

Denna litteraturstudie har bidragit till ökad kunskap inom CAD tillsammans med 

enkelgranskning och dubbelgranskning. Slutsatsen är att fler studier bör göras inom området 

då det fortfarande är oklart huruvida enkelgranskning tillsammans med CAD i 

mammografiscreening är lika bra som dubbelgranskning. 
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