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Abstrakt 

 

Cone Beam Computed Tomography (CBCT) är en relativt ny modalitet att användas inom 

ortopedin till olika typer av skador och användningen håller på att öka. Författarna till denna 

studien har under skolgången endast i liten omfattning stött på denna modalitet, vilket gjorde att 

deras intresse för att lära sig mer om den var stort. Syftet med den här studien var att sammanställa 

vilka fördelar och nackdelar modaliteten har vid frakturutredning i extremiteter. Metoden som 

användes till den här studien var en allmän litteraturstudie, där fakta samlades in från artiklar i 

olika databaser och även i kurslitteratur. Kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna enligt 

ett kvalitetsgranskningsprotokoll som var specialutformat för att passa studien bra.  I analysen 

sammanställdes informationen från artiklarna och kategoriserades för att göra resultatet mer 

lättöverskådligt. Resultatet visade på att fler frakturer hittas med hjälp av CBCT:n än vad det görs 

med konventionell röntgen. Detta gällde särskilt scaphoideum-, karpalbens-, och 

handledsfrakturer. Den visade sig även vara ett hjälpmedel gällande bedömning av instabil eller 

stabil fotled efter en viss typ av fotledsfraktur. Magnetisk resonans (MR) visade sig var något 

bättre än CBCT:n på att detektera scaphoideumfrakturer. Frakturdetekteringsförmågan hos 

CBCT:n var likvärdig som med den hos Multi Detector Computed Tompography (MDCT). 

Stråldosen ifrån CBCT:n visade sig vara högre än vid konventionell röntgen, men mindre än 

stråldosen från MDCT:n. CBCT:n var även billigare att köpa in och underhålla än MDCT:n. 

CBCT:n visade sig ha en vanlig typ av artefakter, som var beam-hardening artefakter och 

rörelseartefakter. Författarna till denna studien tror att CBCT:n kan vara ett bra komplement till 

konventionell röntgen vid olika frakturer i extremiteter, men mer forskning behöver göras då 

området fortfarande är relativt nytt och informationen är begränsad.  
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Abstract 

 

Cone Beam Computed Tomography (CBCT) is a relatively new modality to be used in orthopedic 

for various types of injuries and the usage is increasing. The authors of this study have only 

encountered this modality a little bit during school, which meant that their interest in learning 

more about it was big. The purpose of this study was to compile the advantages and disadvantages 

of this modality in fracture examination in extremities. The method used for this study was a 

general literature study, where facts were collected from articles in different databases and also in 

literature. The quality review was done by both authors according to a quality audit protocol that 

was tailor-made to suit the study well.  In the analysis, the information was compiled from the 

articles and categorized to make the result more easy to understand. The result showed that more 

fractures were found using CBCT than conventional X-ray. This was especially true of 

scaphoidum, carpal, and wrist fractures. It also proved to be an aid in assessing unstable or stable 

ankle after a certain type of ankle fracture. Magnetic resonance (MR) proved slightly better than 

the CBCT to detect scaphoid fractures. The fracture detection capability of the CBCT was similar 

to that of Multi Detector Computed Tompography (MDCT). The radiation dose from the CBCT 

was found to be higher than in conventional X-rays, but less than the radiation dose from the 

MDCT. The CBCT was also cheaper to buy and maintain than the MDCT. The CBCT proved to 

have a common type of artifacts, such as beam-hardening artifacts and movement artifacts. The 

authors of this study believe that the CBCT may be a good complement to conventional x-ray in 

various fractures in extremities, but more research needs to be done as this area is still relatively 

new and the information is limited. 
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Utvecklandet av Cone Beam Computed Tomography (CBCT) för olika användningsområden har 

ökat de senaste 10 åren, med användningsområden som dental- och ansiktsradiologi, 

neuroradiologi och ortopedisk radiologi (Gang et al., 2018). CBCT:n är särskilt väletablerad inom 

det dental- och ansiktsradiologiska området, där den har blivit en viktig komponent för bland 

annat preoperativa ändamål, men inom det ortopediska området är CBCT:n fortfarande dåligt 

utforskad (Ramdhian-Wihlm et al., 2012). År 2011 utfördes en av de första studierna på handleder 

med en CBCT, vilket var en av de första varianterna av CBCT som kunde användas till avbildning 

av extremiteter (De Cock et al., 2012). 

 

Inom det dentala området är exponeringsdosen från CBCT:n ungefär tio gånger mindre än med 

Multi Detector Computed Tomography (MDCT) vid bildtagning av maxillofacial-området. 

Berglund & Jönsson, s.77–78, (2007) berättar att en MDCT räknas till tredje eller fjärde 

generationens CT som är de nuvarande typer av CT i bruk, där röntgenröret roterar runt patienten 

med 1000–5000 detektorer på motsatt sida. Detta är en utveckling från de tidigare generationerna 

av CT, där det bara var en eller några få detektorer på motsatt sida av röntgenröret (Berglund och 

jönsson, s.77–78, 2007). CBCT har dosen på 68 μSv vid bildtagning av maxillofacialområdet 

jämfört med MDCT som har dosen på 600 μSv (Kumar M., Shanavas M., Sidappa A., Kiran M., 

2015). Den grundläggande skillnaden mellan CBCT och MDCT är att CBCT använder sig av en 

konformad röntgenstråle och en platt detektor som på bara ett helt varv runt aktuell kroppsdel tar 

hela bildvolymen som behövs för att framställa tredimensionella bilder. Hos MDCT:n används en 

smal kollimerad röntgenstråle, en grupp av linjära detektorer och patienten måste förflyttas inuti 

gantryt för att bilderna på önskat område skall tas. MDCT har inte använts inom det dentala 

området på grund av för hög stråldos och den höga kostnaden för proceduren att en större maskin 

ska användas för ett litet område som det dentala. CBCT kan bidra till att lösa dessa problem men 

även erbjuda förbättrad diagnos och bättre patientsäkerhet (Kumar et al., 2015).  CBCT påverkas 

relativt lite av inopererade metalliska föremål, ger bilder med hög spatial upplösning och kan 

framställa tredimensionella bilder. Fördelarna resulterar i att CBCT får allt mer utbredning inom 

det ortopediska området (Nardi et al., 2017). 

Användningen av CBCT-tekniken inom det ortopediska området håller på att öka vilket gör att 

författarna till denna studien är intresserade av att lära sig mer om den. Under författarnas 

utbildning har dem endast i liten omfattning stött på tekniken, vilket gör att dem inte har så mycket 

förkunskap om denna modalitet. CBCT:n är fortfarande är relativt ny inom ortopedi och enligt 

författarna till denna studiens sökningar finns det inte så mycket läroböcker eller artiklar som 

berör området, därför tror författarna att kunskapsläget är relativt lågt. Svensk förening för 
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röntgensjuksköterskor & vårdförbundet (2008) menar att enligt den yrkesetiska koden för 

röntgensjuksköterskor så ska röntgensjuksköterskan ta ansvar för vårdens/verksamhetens 

utveckling. Eftersom att en relativt ny modalitet börjar introduceras mer och mer inom författarna 

till denna studiens framtida arbetsfält vill dem fördjupa sig och införskaffa sig kunskap om den för 

att känna sig säkrare i sin framtida roll som röntgensjuksköterskor.  

Baserat på det författarna till denna studie har sett av CBCT-tekniken vid undersökning av 

extremiteter under sin verksamhetsförlagda utbildning, så är det av författarnas erfarenhet för det 

mesta frakturfrågeställningar som remitteras till en CBCT-undersökning. Därav väcktes 

författarnas intresse för att ta reda på vilka fördelar och nackdelar denna modaliteten har för att 

diagnostisera frakturer, och hur den kan vara bättre eller sämre än någon annan modalitet för 

samma ändamål. 

Syftet med studien är att sammanställa den information det finns om fördelarna och nackdelarna 

med CBCT för att diagnostisera frakturer i extremiteter. 

Metod 

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt. En allmän litteraturöversikt innebär 

ett strukturerat arbetssätt för att göra en beskrivande översikt över det valda området (Friberg, 

s.143, 2017).  En litteraturöversikt framställs genom en problemformulering, vilket formulerades 

genom författarna till denna studiens intresse och okunskap för CBCT i diagnostik av frakturer. 

Baserat på problemformuleringen formades ett syfte och utifrån syftet gjordes en litteratursökning 

för att få fram relevanta artiklar. Efter bortsortering av artiklar som inte passar syftet analyserades 

och sammanställdes de slutgiltigt valda artiklarna. Författarna till denna studien kompletterade 

även delar av fakta med referenser från deras kurslitteratur. På så vis framställdes en bakgrund och 

ett kunskapsläge för författarna till denna studiens valda område, vilket utgjorde grunden för 

arbetet.  

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i två olika databaser, CINAHL och PubMed. Söktermerna som 

användes var ”fracture” och ”cone-beam computed tomography”. Dessa kombinerades med den 

booleska sökoperatorn ”AND”.  För att sortera bort information om CBCT inom det dentala 

området så exkluderades ”dental” med den booleska sökoperatorn ”NOT”. I PubMed-sökningen 

valdes även kriterierna att forskningen skulle vara gjord på människor och att artiklarna skulle 

vara publicerade de senaste 10 åren. Eftersom forskningsområdet är relativt nytt så var utbudet av 

artiklar begränsat, vilket noterades efter att ha testat kombinera olika sökord som har med 
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extremiteter, frakturer och CBCT att göra. Den sökningen som gav flest alternativ att få läsa och 

bedöma enligt kriterierna var sökningen som är nämnd ovan. Anledningen till att sökordet 

”extremiteter” inte adderades är för att CBCT inom ortopedin endast används till extremiteter på 

grund av utrymmet i apparaten, därav är det inte nödvändigt att förtydliga detta. De två 

litteratursökningarna redovisas i Tabell 1 och Tabell 2. Artiklarna som valdes efter de slutliga 

sökresultaten var de artiklar som var lämpliga för forskningsområdet och uppfyllde författarna till 

denna studiens kriterier. I Tabell 1 redovisas sökningen som gjordes på CINAHL där MeSH-

termer ej kan användas. I CINAHL kan istället ”CINAHL headings” användas, men författarna till 

studien valde att inte använda detta alternativet då artikelutbudet var väldigt mycket mindre i 

CINAHL jämfört med i PubMed. Därav är söktermen olik jämfört med motsvarande i PubMed-

sökningen som gjordes med MeSH-termer. I CINAHL användes “fracture” medan i PubMed 

användes “fracture, bone (MeSH)”. 

Tabell 1  

Syftet med sökning: Användning av Cone-Beam Computed Tomography för att utreda 

frakturer 

CINAHL 2018 09 25 

Sök nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Cone-beam computed tomography 1181 0 

2 FT Fracture 40 529 0 

3  #1 AND #2 38 0 

4 FT Dental 61 071 0 

5  #1 AND #2 NOT #4 25 2 

 

FT = Fritextsökning. 

 

Tabell 2   

Syftet med sökning: Användning av Cone-Beam Computed Tomography för att utreda 

frakturer 

PubMed 2018 09 25 

Sök nr *) Söktermer Antal Träffar Antal Valda 

1 MSH Fractures, Bone  25 171 0 

2 MSH Cone-Beam Computed Tomography  4231 0 

3 FT Dental 58 732 0 

4  #1 AND #2  56 0 

5  #1 AND #2 NOT #3 45 8 
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MSH = Användning av MeSH-term. 

Kvalitetsgranskning   

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (s.100, 2016) förklarar i boken Evidensbaserad 

Omvårdnad att om en allmän litteratursammanställning ska genomgå en kritisk granskning så ska 

övergripande frågor klargöras:  

• Vilka är resultaten?  

• Är resultaten trovärdiga? 

• Är dessa till hjälp i den kliniska verksamheten? 

Baserat på föregående frågor och med invägande av syftet utformade författarna till denna studien 

en egen kvalitetsgranskningsmall genom att göra ett urval av relevanta kriterier från Willman et 

al., s.100–101, (2016). För att kvalitetsbedöma artiklarna som används till uppbyggnaden av 

rapporten valdes att titta på följande kriterier:  

• Finns det en klar och tydlig forskningsfråga för artikeln? 

• Går det att kort och koncist sammanfatta översiktens resultat? 

• Redogörs det för och analyseras bortfallet? 

• Kan resultatet tillämpas i den kliniska verksamheten?  

• Redogör man för alla viktiga resultat?    

• Är studiens inklusionskriterier adekvata?  

• Är studiens exklusionskriterier adekvata? 

Efter att dessa kriterier analyserats i artiklarna så bedömdes kvalitén i 3 olika kvalitetsrankningar, 

vilka var ”låg”, ”medel” och ”hög” beroende på hur många kriterier artikeln uppfyllde. ”Låg” 

innebar att ca 2–3 kriterier var uppfyllda, ”medel” innebar att 4-5 kriterier var uppfyllda och ”hög” 

innebar att 6-7 kriterier var uppfyllda. Anledningen till att artiklar av låg kvalité inte exkluderades 

i studien beror på att det valda forskningsområdet var relativt nytt och artikelutbudet var 

begränsat, vilket gjorde att författarna till denna studien inte hade råd att exkludera för många 

artiklar. Detta är ett val som författarna avsiktligt gjorde och var införstådda med att de 

lågkvalitativa artiklarna drog ner kvalitén på denna studie. Däremot var det bara en av de valda 

artiklarna som rankades med låg kvalité. Kvalitetsgranskningen redovisas tillsammans med 

tillhörande artiklar i Tabell 3.  
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Analys  

Analysmetoden som har valts till detta arbete är den som är beskriven i Friberg (s. 148, 2017) som 

är en analysmetod för allmänna litteraturöversikter. Författarna till denna studiens arbetsgång 

innebar att först titta på artikelns titel, och redan där kunde författarna sortera bort artiklar som ej 

hade med deras forskningsområde att göra. Det var artiklar som exempelvis handlar om käk-

området eller ansiktsskelettet. Kriterier användes för att välja artiklar. Författarna till denna 

studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle huvudsakligen handla om CBCT, i 

kombination med diagnostik av frakturer och andra parametrar som kan indikera på fördelar och 

nackdelar med modaliteten. De återstående potentiella artiklarna undersöktes genom att läsa 

artiklarnas abstract, vilket gjorde att ytterligare artiklar exkluderades enligt författarnas kriterier 

och forskningsområde. Artiklarna exkluderades i detta steg för att titeln var missvisande och vid 

läsning av artikelns abstract insåg författarna till denna studien att artikeln handlade om något som 

inte var relevant för studien. Därefter lästes alla kvarstående potentiella artiklar igenom 

översiktligt för att se om de fortfarande svarade på syftet. De artiklarna som författarna till denna 

studien efter läsning insåg svarade på syftet lästes igenom noggrant och översattes från engelska 

till svenska för att göra det mer lättförståeligt. Analysen gjordes av båda författarna individuellt. 

Efter analysen gjordes en kategorisering av artiklarna för att författarna till denna studien skulle få 

mer struktur i arbetet och lättare se vilket område var artikel berörde. Kategoriseringen gjordes 

enligt 3 faktorer som författarna till denna studien märkte var återkommande områden i deras olika 

artiklar, vilka var “kostnad”, “stråldos” och “bildkvalitet & diagnostik”. Kategoriseringen av de 

olika artiklarna redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen 

 
Författare 

(År)  
Land 

Syfte Design Deltagare Huvudfynd Kvalitet  

Borel et 

al. 

(2017) 

Frankrike 

 

 

Att bedöma det 

diagnostiska värdet av 

CBCT för scaphoideum- 

och handledsfrakturer som 

missas på konventionella 

röntgenbilder. 

Kvantitativ 49 CBCT visar högre 

diagnostisk säkerhet än 

konventionell röntgen och 

hittar fler frakturer. Dock är 

sensitiviteten något bättre 

med MR för att hitta 

scaphoideumfrakturer än 

med CBCT. 

Hög 

 

De smet et 

al.  

(2015) 

Belgien 

 

Syftet var att jämföra det 

diagnostiska värdet hos en 

CBCT jämfört med 

konventionell radiografi 

efter akuta småbens- och 

ledtrauma. 

 

Kvantitativ 231 Högre sensitivitet hos en 

CBCT jämfört med 

konventionell röntgen för att 

detektera småbens- och 

ledskador. 
Hög stråldos och risken för 

rörelseartefakter är 

begränsningar för att CBCT 

skulle kunna användas som 

en förstahandsmodalitet.  

Hög 

Edlund et 

al. 
(2016) 

Sverige 
 

Att utvärdera CBCTs 

sensitivitet avseende 

scaphoideumfrakturer.  
 

Kvantitativ 95 Visar att CBCT har en högre 

detekteringssensitivitet för 

carpalbensfrakturer än 

konventionell radiografi. 

Även om det inte var 

statistiskt signifikant var det 

också en trend mot högre 

sensitivitet för 

scaphiodeumfrakturer. 

Hög 

Koivisto 

et al. 
(2018) 

Finland 

Att sammanställa och 

jämföra de effektiva 

doserna i handledsområdet 

från en konventionell 

röntgenapparat, en MDCT 

och två CBCT apparater 

med ett handledsfantom. 

Kvantitativ - Konventionell röntgen ger 

den lägsta effektiva dosen. I 

jämförelse med MDCT-

apparaten erbjuder CBCT-

apparaterna en 3D-vy av 

handleden vid signifikant 

lägre effektiva doser. 

Låg 

Lang et 

al. 
(2016) 

Tyskland 

Syftet var att jämföra 

bildkvalitén och 

diagnostiska säkerheten 

mellan CBCT och MDCT 

för distala radiusfrakturer. 

Kvantitativ 68 Bedömningen av frakturerna 

var lika både vad gäller 

klassificering och mätning av 

frakturerna, vilket visade på 

att båda scannrarna är av 

samma diagnostiska värde 

för diagnostisering av distala 

radiusfrakturer. 

Hög 
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Författare 

(År)  
Land 

Syfte 
 

Design Deltagare Huvudfynd Kvalitet  

Lawlor et 

al. 
(2018) 

USA 

Att jämföra mätningar av 

medialt tomrum vid SER-

frakturer1 med belastade 

bilder i konventionell 

röntgen och belastade 

CBCT-undersökningar med 

frakturerade fotleder från 

döda människor. 

Kvantitativ 10 

donerade 

fötter 

Visar att belastade CBCT-

undersökningar  bättre kan 

skilja mellan stabila och 
instabila SER-ankelsfrakturer 

och påverkar operativ 

beslutsfattande. 

Medel 

Neubauer 

et al. 
(2016) 

Tyskland 
 
 

Att undersöka huruvida 

stråldosen från MDCT och 

CBCT kan reduceras till 

samma stråldos som vid 

konventionell röntgen 

samtidigt som den höga 

diagnostiska noggrannheten 

bibehålls vid utredande av 

handledsfrakturer. 

Kvantitativ 
 

10 

donerade 

händer 
 

Den diagnostiska säkerheten 

vid lågdos MDCT och CBCT 

för handledsfrakturer var den 

samma och visade båda en 

högre diagnostisk säkerhet än 

konventionell röntgen. 
 

Medel 

Neubauer 

et al. 
(2018) 

Tyskland 
 
 

Syftet med den här studien 

var att utvärdera och 

jämföra den diagnostiska 

säkerheten för CBCT 

jämfört med konventionell 

röntgen gällande frakturer i 

scaphoideum.  

Kvantitativ 
 

102 
 

Visar att jämfört med 

konventionell röntgen har 

CBCT högre sensitivitet och 

specificitet för att upptäcka 

scaphoideumfrakturer. 
 

Medel 
 

Osgood et 

al. 
(2017) 

USA 
 
 

Att utvärdera bildkvaliteten 

och tillförlitlighet hos en ny 

extremitets-CBCT jämfört 

med konventionell röntgen, 

för bedömning av 

frakturläkning i närvaro av 

metallhårdvara. 

Kvantitativ 
 

27 En extremitets-CBCT kan på 

ett tillförlitligt sätt användas 

för bedömning av 

frakturläkning, även i 

närvaro av metallhårdvara. 
 

Hög 

 

Etiska överväganden 

För att en studie ska motiveras etiskt är det viktigt att följa vissa riktlinjer. Kjellström (s.64, 2017) 

berättar att varje val av ämne har etiska konsekvenser och att det därför är viktigt att 

undersöka sådant som kan ha betydelse för etiken. För författarna till denna studien har det varit 

viktigt att undersöka huruvida en modalitet är till fördel eller nackdel gällande diagnostik av 

frakturer samt vikten av individens vård och en väl fungerande vårdkedja. Etiska aspekter 

beaktades vid granskning och urval av artiklarna. Det var inte alltid tydligt hur varje studie hade 

fått godkänt från patienterna att delta i studien. Däremot har de i varje artikel tagit upp en 

diskussion om huruvida modaliteten är bra eller dålig i olika aspekter för patienten, vilket 

författarna till denna studien tyckte kändes tryggt för att patientens bästa alltid borde övervägas. 

Författarna till denna studien vill inte på något sätt marknadsföra modaliteten med att endast 

berätta vad som är fördelaktigt, utan författarna har strävat efter att vara objektiva för att resultatet 

                                                 
1 fraktur orsakad av våldsam utåtrotation 
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ska motsvara verkligheten så mycket som möjligt.  

 

Resultat 

I resultatet presenteras fynden i artiklarna som var relevanta för författarna till denna studiens 

syfte. Resultatet presenteras i tre olika kategorier som är “kostnad”, “bildkvalitet och diagnostik” 

och “stråldos”. Anledningen till att just dessa områdena valdes är för att dem var de mest 

förekommande områden som togs upp i artiklarna, och därav kunde de olika delarna i resultatet 

förklaras tydligare och mer överskådligt genom att göra denna kategorisering. Tabell 4 redovisar 

vilka områden varje artikel berör. De tre kategorierna beskrivs mer utförligt nedan. 

 

Tabell 4 Kategorisering av resultatets artiklar 

Artiklar Kostnad Bildkvalitet & diagnostik Stråldos 

Borel et al. (2017) x x  

De Smet et al.(2015) x x x 

Edlund et al. (2016)  x  

Koivisto et al. (2018)   x 

Lang et al. (2016) x x x 

Lawlor et al. (2018)  x  

Neubauer et al. (2016)  x x 

Neubauer et al. (2018)  x  

Osgood et al. (2017)  x  

Totalt 3 8 4 

 

Kostnad 

Den första kategorin i resultatet är Kostnad. Den handlar om vilka kostnader en CBCT kommer 

med, gällande både själva apparaturen och kostnader runt omkring.  

Både De Smet et al., (2015) och Borel et al., (2017) berättar att CBCT-utrustningen kan inköpas 

till en lägre kostnad jämfört med vad det kostar att köpa in MDCT-utrustning. Lang et al., (2016) 

berättar att en CBCT-apparat inte kräver lika stor datorkapacitet som en MDCT gör, vilket gör 

systemet billigare överlag. MR (magnetisk resonans) är mer kostsamt än vad MDCT är, vilket 

innebär att båda dessa är ett dyrare alternativ än CBCT (Borel et al., 2017). En CBCT-apparat 

kräver heller inte lika stor yta i ett undersökningsrum som en MDCT-apparat gör vilket innebär att 

eventuella renoveringskostnader blir mindre (Lang et al., 2016). 
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Borel et al., (2017) menar också att för sjukvården är kostnaden av apparaturen av mindre 

betydelse. En faktor som kostar sjukvården pengar i längden är skador som har missas och inte får 

rätt behandling, som senare kan leda till kostsamma operationer och sjukhusinläggning. 

Bildkvalitet & diagnostik 

Den andra kategorin i resultatet är Bildkvalitet & diagnostik. Denna kategori har delats in i olika 

typer av frakturer som artiklarna rörde, vilka var scaphoideums-, handleds-, karpalbens-, och 

fotledsfraktur. I denna kategori går författarna till denna studien även igenom resultatet angående 

artefakter och bildkvalitet. 

I studien av Edlund R., Skorpil M., Lapidus G., Bäcklund J., (2016) visar resultaten att CBCT har 

en högre sensitivitet för att upptäcka frakturer i karpalbenen än vad konventionell röntgen har. 

Resultaten indikerade även en trend på hög sensitivitet för scaphoideumfrakturer hos CBCT:n, 

däremot var det inte statistiskt signifikant. Tre scaphoideumfrakturer upptäcktes på en uppföljande 

MR-undersökning som inte diagnostiserades i CBCT:n, vilket bekräftade att MR har en bättre 

sensitivitet för scaphoideumfrakturer (Edlund et al., 2016). 

 I studien av Borel et al., (2017) visar CBCT en sensitivitet på 100% och en specificitet på 97% för 

scaphoideumfrakturer. Sensitiviteten och specificiteten hos CBCT:n för att undersöka 

scaphoideumfrakturer var liknande som hos en MDCT, som har en sensitivitet på 94% och en 

specificitet på 97% (Borel et al., 2017). I en studie av Neubauer et al., (2018) upptäckte CBCT:n 

tolv stycken scaphoideumfrakturer som konventionell röntgen inte gjorde, då konventionell 

röntgen upptäckte 185 stycken och CBCT:n 197 stycken. Det upptäcktes även med hjälp av 

CBCT:n att 37 stycken frakturer inte var intakta, vilket radiologerna först hade bedömt på de 

konventionella röntgenbilderna. CBCT:n uppskattades att ha en sensitivitet på 93% och en 

specificitet på 96% för scaphoideumfrakturer medan konventionell röntgen uppskattades med en 

sensitivitet på 87% och en specificitet på 77% (Neubauer et al., 2018). Neubauer et al., 2018 

berättar vidare att de tror att CBCT:n kan vara något bättre än MDCT på att diagnostisera 

scaphoideumfrakturer på grund av att CBCT:n har högre spatial upplösning än MDCT:n. 

Neubauer et al., (2016) jämförde lågdosprotokoll i MDCT och CBCT med konventionell röntgen 

gällande bildkvalitet och säkerhet i bedömning av handledsfrakturer. Den diagnostiska säkerheten 

var liknande för båda modaliteter och något högre jämfört med konventionell röntgen. 

Radiologerna kände sig säkrare med sina bedömningar av bilderna med MDCT och CBCT. De 

tror att lågdos-MDCT och lågdos-CBCT kan ersätta konventionell röntgen för frakturmisstanke i 

handleden i framtiden (Neubauer et al., 2016). I studien av Borel et al., (2017) visar resultatet att 

för handledsfrakturer är sensitiviteten 89% och specificiteten 95% med CBCT. 
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I studien av Lawlor M.C., Kluczynski M.S., Marzo J.M., (2018) visade resultaten att belastade 

CBCT-undersökningar (undersökning där patienten belastar foten) kan mer säkert avgöra om en 

SER-fraktur (fraktur orsakad av våldsam utåtrotation) i fotleden är stabil eller instabil, vilket 

påverkar operativt beslutsfattande. Det beror på att avstånden mellan de olika benen i fotleden 

demonstreras bättre med belastad CBCT jämfört med belastad konventionell röntgen som hittills 

är standardundersökningsmetod (Lawlor et al., 2018). I studien av De Smet et al., (2015) som 

jämförde frakturdetektering mellan CBCT och konventionell röntgen för frakturer i olika 

kroppsdelar upptäcktes 35–37% fler frakturer i CBCT.  De förklarar vidare att CBCT:ns 

överlägsenhet beror på den höga spatiala upplösningen och sensitivitet när det gäller benstrukturer 

(De smet et al., 2015). 

I studien av Osgood et al., (2017) visar resultaten att CBCT är överlägsen konventionell röntgen 

när det gäller bedömning av frakturläkning i närvaro av inopererade metalliska föremål. CBCT är 

överlägsen genom att den visar callus (nybensstruktur) och läkning av frakturspalten tydligare och 

tidigare. Dessutom ger CBCT ett 3D-plan av frakturen och skruvarna, vilket gör att det går att se 

tidiga tecken på eventuell lossning av den inopererade metallen. CBCT-tekniken är känslig för 

metalliska föremål som kan ge upphov till artefakter men problemet kan hanteras med hjälp av 

mjukvara och specialformade algoritmer (Osgood et al., 2017). 

I studien av Lang et al., (2016) visade sig CBCT-bilderna ha mer artefakter än MDCT-bilderna. 

De vanligaste artefakterna var beam-hardening artefakter (artefakter orsakade av att medelenergin 

på röntgenfotonerna ändrats mer än förväntat, ibland orsakat av kompakt ben eller kraftiga 

patienter) och rörelseartefakter. Att mäta och diagnostisera frakturspalten gav samma resultat både 

i CBCT:n och MDCT:n. I den här studien gav MDCT:n en bättre visualisering av kortikalt ben 

och mjukvävnad. Lang et al., (2016) förklarar att eftersom mjukvävnad inte är så relevant vid 

frakturbedömning så kan CBCT:n vara en bra modalitet för misstänkta frakturer.  

I studien av Neubauer et al., (2018) bedömdes bildkvalitén mellan konventionell röntgen och 

CBCT. Bildkvalitén rankades i tre delar som var ”bra”, ”små klagomål utan diagnostisk 

begränsning” och ”dålig med diagnostisk begränsning”. Konventionell röntgen fick 275 bilder i 

delen ”bra”, medan CBCT fick 79 bilder i samma nivå. I det andra steget ”små klagomål utan 

diagnostisk begränsning” hade konventionell röntgen 121 bilder och CBCT hade 329 bilder. I det 

tredje steget ”dålig med diagnostisk begränsning” hade konventionell röntgen tolv bilder och 

CBCT hade inga bilder i detta steg. Neubauer et al., (2018) berättar vidare att det som drog ner 

bildkvalitén på CBCT-bilderna var rörelseartefakter och beam-hardening artefakter. CBCT-

apparaten är känslig för rörelse och är den vanligaste artefakten, men beam-hardening artefakter 
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också vanligt förekommande. I denna studien användes fixering av handlederna för att minska 

rörelseartefakter. Ingen av de två artefakterna påverkade bilden så mycket att det inte gick att 

ställa en säker diagnos. 

Sammanfattningsvis så är CBCT en modalitet som kan detektera scaphoideumfrakturer, 

karpalbensfrakturer och handledsfrakturer bättre än konventionell röntgen. Det kan även vara ett 

hjälpmedel för bedömning om en fotled är stabil eller instabil vid en SER-fraktur (fraktur orsakad 

av våldsam utåtrotation). CBCT:n och MDCT:n är likartade i frakturdetekteringsförmåga. Vanliga 

artefakter som CBCT:n ger upphov till är rörelseartefakter och beam-hardening artefakter. 

 

Stråldos 

Den tredje kategorin i resultatet handlar om stråldos. I denna kategorin redovisas resultatet som 

handlar om stråldosnivåerna från CBCT:n jämfört med stråldoserna från konventionell röntgen 

och MDCT för att sätta det i ett perspektiv. 

I studien av De Smet et al., (2015) jämfördes stråldosen mellan bilder tagna med CBCT och 

konventionell röntgen över småben och leder. Stråldosen från CBCT:n visade sig vara högre än 

den från konventionella röntgenapparaten. Detta tros delvis vara på grund av något som heter 

Field of View (FoV), även kallat scanytan, som var av större storlek vid bildtagning med CBCT då 

fraktur ej var känd innan undersökningsstart. De Smet et al., (2015) förklarar att vid minskning av 

denna riskeras miss av viktigt fynd eller fraktur. Dose Area Product (DAP, mGy x cm2) är en term 

som används vid förklaringen av hur mycket stråldos som en yta har fått, detta värde fås fram 

genom att ta den absorberade dosen multiplicerad med FoV (scanytan). Vid minskning av FoV 

minskas mängden röntgenstrålning som når det undersökta området. I denna studien var DAP-

värdet vid CBCT-undersökningar från 107 till 1530 mGycm2 medan vid konventionell röntgen var 

undersökningar från 7 till 500 mGycm2. De smet et al., (2015) berättar vidare att värdena 

konverteras med 0,01 mSv/mGycm2 för att få den effektiva dosen (ED), vilket innebär att CBCT 

ger 1–15,3 µSv medan konventionell röntgen ger 0,7–5 µSv, en relativ stor skillnad mellan 

modaliteterna.  

I studien av Neubauer et al., (2016) justerades kV och mAs hos MDCT och CBCT för att ha 

samma stråldos som konventionell röntgen vid undersökning av fantom (donerade handleder). Det 

visade sig att dosen till och med blev mindre hos dessa två, samtidigt som bildkvalitén blev bra 

nog för att diagnostisera frakturer.  Studien av Lang et al., (2016) jämförde en CBCT och en 

MDCT där stråldosen hos CBCT:n var 3,81 mGy medan hos MDCT:n var den 5,49 mGy. Lang et 
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al., (2016) berättar vidare att resultaten visar att diagnostiseringen är möjlig med CBCT:n men det 

var mer artefakter och sämre bildkvalitet när det gällde kortikalt ben, ledyta och mjukvävnad.  

       

Koivisto J., van Eijnatten M., Kiljunen T., Shi X.Q., Wolff J., (2018) jämförde en konventionell 

röntgenapparat med två stycken CBCT-apparater och en MDCT-apparat. Den ena CBCT:n 

programmerades med ett standardupplösningsprotokoll med en FoV på 15 cm x 12 cm, och den 

andra CBCT:n med både högupplösnings- och standardupplösningsprotokoll med en FoV på 12 

cm x 8 cm. Den högsta effektiva dosen som var 8,9 µSv producerades av MDCT:n och var 9 

gånger högre än den dos som erhölls på konventionell röntgen vilket var 1,0μSv. Den effektiva 

dosen som producerades av CBCT-maskinen med standardupplösningsprotokoll var jämförbar 

med den effektiva dosen som producerades av den konventionella röntgenapparaten. Dock var den 

effektiva dosen från den andra CBCT-maskinen som studerades med både högupplösnings- och 

standardupplösningsprotokoll 1,7 gånger respektive 0,7 gånger högre än den dosen som 

producerades av den konventionella röntgenapparaten.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att CBCT ger en högre stråldos än vad konventionell röntgen 

ger, men mindre stråldos än vad MDCT:n ger. Det fanns en möjlighet att gå ner till samma nivå av 

stråldos som hos konventionell röntgen med lågdosprotokoll hos både CBCT:n och MDCT:n, och 

samtidigt få bilder av diagnostiskt värde.  

 

Diskussion 

 
Resultatdiskussion 

I den här allmänna litteraturöversikten var syftet att sammanställa information om fördelarna och 

nackdelarna med en CBCT för att utreda frakturer i extremiteter. Resultatet presenterade en rad 

olika fördelar och nackdelar, men överlag framkom det fler fördelar än vad det gjorde nackdelar. 

De mest framträdande fördelarna var den relativt låga kostnaden, sensitiviteten och specificiteten 

för att detektera frakturer och den låga stråldosen jämfört med MDCT:n som annars var likvärdig i 

frakturdetektering. De mest framträdande nackdelarna är hög risk för rörelse- och beam-

hardeningartefakter och att stråldosen är högre än i konventionell röntgen. Fördelarna och 

nackdelarna kategoriserades med de olika faktorerna ”kostnad”, ”stråldos” och ”bildkvalité och 

diagnostik”.  

I resultatet angående kostnadsfrågan fick författarna till denna studien ett tydligt och liknande svar 

från alla källor. Resultatet visade övervägande att CBCT-apparaten är billigare att köpa in, göra 
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plats för och underhålla än vad en MDCT är. I författarna till denna studiens resultat fick dem inte 

ut någon prisuppgift på vad någon av apparaterna kostar i siffror, vilket gjorde att dem inte kunde 

se hur stor skillnaden var. I en översiktsartikel skriver Posadzy, M., Desimpel, J., Vanhoenacker, 

F., (2018) att CBCT-apparatens inköpspris ligger på ungefär 2,1 mnkr medan MDCT-apparaten 

kan kosta upp mot 10 mnkr. Pozady et al., (2018) berättar vidare att kostnaden för förberedelse 

och renovering i ett planerat undersökningsrum kostar cirka 1,1 mnkr för en CBCT-installation 

och 1,6 mnkr för en MDCT-installation, vilket visar överensstämmelse med författarna till denna 

studiens resultat. Kostnaden för personalen är detsamma för en CBCT som en MDCT, då 

undersökningen och rekonstruktioner tar cirka 10 minuter hos varje modalitet (Pozady et al., 

2018). En annan faktor som inte rör apparaten i sig är kostnaden som obehandlade frakturer för 

med sig. En missad fraktur som egentligen kräver behandling riskerar läkningskomplikationer, 

som leder till mer sjukvård än vad som var nödvändigt, vilket resulterar i fler kostnader (Jonsson, 

s.609, 2008). 

Gällande bildkvalité i diagnostik av frakturer i extremiteter visar resultatet att CBCT är bättre än 

konventionell röntgen beroende på att fler frakturer syns vid undersökning med CBCT. Detta 

gäller scaphoideum-, övriga karpalben- och handledsfrakturer. Resultatet beror på att fler frakturer 

syns på CBCT-bilder än vad det gör på konventionella röntgenbilder, där frakturen ibland inte 

syns, är diffus eller överlappas av ett annat ben eftersom det endast syns i ett 2D-plan. Författarna 

till denna studiens utvalda artiklar innefattar för det mesta frakturer i övre extremiteter på grund av 

att artikelutbudet gällande de nedre extremiteterna är nästan obefintligt, därav går det inte att 

applicera resultatet över alla extremiteter. En studie på fotleder visar däremot att undersökning 

med belastad CBCT kan vara en hjälpande hand vid bedömning om en fotled är stabil eller instabil 

efter en SER-fraktur (fraktur orsakad av våldsam utåtrotation), vilket är svårare och ibland 

missvisande att avgöra med konventionell röntgen. Fördelen med att diagnostisera frakturer som 

annars missas eller att få en säkrare diagnostisk bedömning av frakturen är att behandlingen 

påverkas. Just obehandlade scaphoideumfrakturer kan leda till svåra komplikationer som 

avaskulär nekros och karpal instabilitet, vilket gör det extra viktigt att just dessa frakturer får 

snabb behandling (Edlund et al., 2016). 

Resultatet visar även att fördelen med bildkvalitén hos en CBCT är att den ger bilder med hög 

spatial upplösning och en 3D-bild av det intressanta området. Nackdelarna med bildkvalitén är att 

CBCT-bilder ofta innehåller artefakter där de vanligaste är beam-hardening artefakter och 

rörelseartefakter. Hos MDCT:n finns det även risk för dessa artefakter, men är inte lika vanligt 

förekommande som hos CBCT:n. I de valda artiklarna som pratar om dessa artefakter har de inte 

utgjort ett diagnostiskt hinder, utan bildkvalitén har blivit tillräckligt godkänd för att det ska gå att 
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ställa en diagnos. På grund av känsligheten för rörelse kan det vara så att modaliteten inte är 

optimal för personer som har svårt att hålla still en kroppsdel en lite längre stund. En CBCT- 

undersökning tar ungefär 18–36 sekunder (Pozady et al., 2018). Det är tiden som undersökningen 

tar som gör att risken för rörelseartefakter ökar. I vissa fall kanske detta problem kan hjälpas med 

någon form av fixering av kroppsdelen som gjordes i studien av Neubauer et al., (2018). I artikeln 

av De Smet et al., (2015) har äldre personer med darrighet uteslutits ur studien, på grund av risken 

för kraftiga rörelseartefakter. Det finns även risk för rörelseartefakter i konventionell röntgen 

(Sandborg, s.35, 2008).  

Metalliska implantat är även något som kan ge artefakter i en CBCT, dock är detta problem är 

detsamma i MDCT:n. Pozady et al., (2018) berättar att i MR ger metall också artefakter, och trots 

mjukvara som ska förminska detta blir bildkvaliteten inte optimal. I konventionell röntgen ger 

metall inte artefakter, därav kan denna modalitet föredras framför andra till patienter med 

inopererad metall (Pozady et al., 2018). Författarna till denna studiens resultat visar dock att det 

finns metallreducerande program för CBCT:n som ger bra bilder vid bedömning av frakturläkning 

i närvaro av metalliska implantat, vilket kan väga upp problemet. 

Resultatet visade att kapaciteten för frakturdetektering mellan CBCT och MDCT är ganska lika. 

MDCT:n visade sig däremot vara bättre i många aspekter gällande bildkvalité, och gav inte lika 

mycket artefakter. Författarna till denna studiens resultat visade även att mjukdelar visualiseras 

med dålig kvalité hos CBCT:n, vilket det inte gör hos MDCT:n. En studien av Carrino et al., 

(2014) som handlar om bildkvalité och stråldos för olika kroppsdelar i CBCT:n visade däremot det 

motsatta, att mjukdelar syntes med bra kvalité på CBCT-bilder. De motsatta resultaten beror 

möjligtvis på användandet av olika tillverkare av CBCT-apparater eller användning av olika 

stråldosnivåer. För övrigt så är mjukdelarna inte så relevant vid just utredning av frakturer. 

Fördelar och nackdelar vid en jämförelse av CBCT och MDCT för frakturdiagnostik handlar 

mestadels om andra faktorer, exempelvis som kostnad, tillgänglighet och stråldos. Eftersom 

många akuta undersökningar går till MDCT:n är tillgängligheten ibland ett problem då många 

frågeställningar går före frakturfrågeställningar i extremiteter. Det skulle då troligtvis göra det 

fördelaktigt att avlasta MDCT:n med en CBCT för dessa typer av frågeställningar. En studie av 

Huang A.J., Chang C.Y., Thomas B.J., MacMahon P.J., Palmer W.E. (2015) som utvärderar 

CBCT:n i olika aspekter menar även på att fördelen med CBCT är att den visualiserar frakturer 

lika säkert som MDCT:n gör, med en lägre stråldos. Även en studie av Tschauner et al., (2017) 

som studerar stråldosen till handleden och fotleden ifrån CBCT:n bekräftar att bildkvalitén är 

väldigt liknande vid högre stråldos hos MDCT:n som hos CBCT:n med lägre stråldos.  
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Angående scaphoideumfrakturer visar en studie i resultatet att MR är något bättre på att hitta den 

typen av frakturer än vad CBCT är. MR är strålningsfritt vilket är fördelaktigt, men däremot är 

MR mer kostsamt och kan inte alla människor genomgå en MR-undersökning på grund av att de 

exempelvis har en pacemaker (Heijne, s.598, 2008). Dessutom tar en MR-undersökning lång tid 

gör vilket resulterar i att det kan bli långa vårdköer. Det innebär att det kan bli svårt att ha detta 

som en förstahandsmodalitet för scaphoideumfrakturer som bör diagnostiseras tidigt för att få en 

effektiv behandling. 

Angående stråldosen så visar författarna till denna studiens resultat tydligt att CBCT ger en högre 

stråldos än konventionell röntgen. I den äldsta artikeln i resultatet av De smet et al., (2015) är 

skillnaden i stråldosnivåerna mellan konventionell röntgen och CBCT stora. I en nyare artikel i 

resultatet av Koivisto et al., (2018) minskar detta gapet och det är bara en liten skillnad mellan 

stråldosen från konventionell röntgen och CBCT. Det är en utveckling som troligtvis beror på 

optimering av protokoll och förbättrad apparatur. MDCT:n ger den högsta effektiva stråldosen 

som skiljer sig avsevärt från de andra stråldosnivåerna. Lågdosprotokoll går att använda hos både 

CBCT:n och MDCT:n, vilket visade sig gå att sänka till samma dosnivå som hos konventionell 

röntgen samtidigt som det går att få bilder med tillräckligt god kvalité för att ställa diagnos. 

Trenden i författarna till denna studiens resultat visar på att stråldosen från CBCT successivt går 

ner med utveckling av nya protokoll och omarbetade algoritmer. Det finns även andra sätt att 

minska stråldosen. I en studie av Matikka H. & Virén T., (2014) användes ett strålskydd som satts 

på CBCT-apparaten för att förminska andelen spridd strålning som når patienten. Vid 

undersökning av armbågen med användning av skyddet minskade dosen som nådde övriga 

kroppen mellan 64- och 99%. 

 

Metoddiskussion  

Denna studie gjordes som en allmän litteraturöversikt för att göra en beskrivande översikt över 

användningen av CBCT till distala extremitetsfrakturer och för att kunna jämföra fördelar och 

nackdelar med tekniken. Studiedesignen anser författarna till denna studien passar ämnet eftersom 

det är en bra metod för att samla in information från olika litterära källor, vilket var nödvändigt för 

att svara på författarnas typ av syfte. 

För att komma fram till ett resultat gjorde författarna till denna studien artikelsökningar i två olika 

databaser med inriktning inom omvårdnad, PubMed och CINAHL. Detta stärker i sig kvalitén på 

författarnas studie eftersom de försökte nå fler artiklar än vad som bara existerar i en enskild 

databas, och det rekommenderas inte att endast söka i en databas (Willman et al., s.79, 2016). I 
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PubMed användes MeSH-termer och filter som skulle ge artiklar med forskning som var gjord på 

människor de senaste 10 åren.  I CINAHL användes ej ”CINAHL headings” eller någon annan 

filtrering på grund av att artikelutbudet i CINAHL var så litet så. Författarna till denna studie 

ansåg att det inte var lönt att använda dessa filtreringar för att författarna direkt kunde se att de 

artiklarna som fanns passade deras valda filtreringar. Författarna till denna studie använde tre 

stycken sökord i båda databaserna, “fracture”, “cone-beam computed tomography” och NOT 

“dental” vilka hjälpte författarna med att få artiklar som passade bra in i området av sitt intresse. 

Den sökningen gav även författarna de bästa och mest avsmalnande träffarna på relevanta artiklar. 

Om författarna till denna studien dock hade använt flera sökord med olika kombinering, hade dem 

stärkt kvalitén mer på denna studie oavsett om sökresultaten hade varit få eller många. Fler sökord 

som författarna hade kunnat använda är exempelvis “extremities”, “foot”, “wrist”, “hand”, 

“scaphoideum”, men valde att inte använda dessa på grund av att relevanta artiklar dök upp väl 

samlat i den sökningen författarna gjorde. Annars hade författarna fått göra många enstaka 

sökningar för att få fram sina nio artiklar, som dem istället fick fram på att göra en bredare 

sökning.  

I analysen valde författarna till denna studie att kategorisera artiklarna utifrån vilka områden de 

berör, vilket författarna anser var en god hjälp för dem under arbetets gång samtidigt som det kan 

vara underlättande för läsaren för att se vilka områden artiklarna tar upp. Kvalitetsgranskningen 

och analysen gjordes av båda författarna till denna studie eftersom det stärker reliabiliteten och de 

ville ha en gemensam uppfattning om artiklarna (Henricson, 2017, s. 431). Författarna till denna 

studien gjorde ett eget kvalitetsgranskningsprotokoll utefter frågeställningar i Willman et al., 

(2016), eftersom författarna ansåg att de passade de valda typerna av artiklar bra.  Eftersom 

författarna till denna studie valde att bedöma artiklarna genom frågeställningar som Willman et al., 

(2016) rekommenderade görs denna studie automatiskt till mer pålitlig. Om författarna däremot 

hade utgått efter ett färdigt kvalitetsgranskningsprotokoll för kvantitativa studier, hade artiklarna 

kanske blivit mer sanningsenligt granskade utefter vilken typ av artikel det är. De flesta av 

punkterna författarna till denna studie hade i sitt kvalitetsgranskningsprotokoll liknande dem som 

var i det färdiga protokollet. Därav tror författarna till denna studie inte att det hade skiljt sig så 

mycket om de hade gjort annorlunda. Eftersom att författarna till denna studie ansåg att dessa 

punkterna passade deras artikeltyper bäst tror författarna inte det hade blivit bättre att utgå efter det 

färdiga protokollet. 

En artikel som författarna till denna studie valde att ha med i sitt resultat klassades med låg kvalité 

utefter kvalitetsgranskningsprotokollet. Författarna till denna studien är införstådda med att detta 

kan dra ner kvalitén på sitt arbete. En anledning till detta är att artikelutbudet inom CBCT och 
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frakturer är begränsat för att det är relativt nytt, därav bristen på stort urval av högkvalitativa 

artiklar. Däremot var artikeln väldigt värdefull för författarna till denna studien och deras syfte, 

vilket ger den ett högt personligt värde och kanske inte skulle exkluderats även om det fanns fler 

högkvalitativa artiklar. 

I resultatdiskussionen hade det kunnat finnas mer information att hämta från källor som vissa av 

de valda artiklarna refererar till. Däremot var dessa artiklar låsta för författarna till denna studien 

och kunde inte användas till deras arbete. Författarna till denna studien hade kunnat betala en 

kostnad för att öppna dem, men då hade det blivit ganska stora summor för alla intressanta artiklar 

som författarna inte hade haft råd med på grund av sina studentekonomier. Detta hade kanske gett 

ett annat typ av jämförelse mot resultatet. Om fler artiklar hade varit öppna hade författarna till 

denna studien kanske kunnat få ett mer innehållsrikt resultat och diskussion. Att antalet artiklar var 

begränsat var en svårighet i sig för att få fram ett helt arbete, men eftersom författarna till denna 

studien gärna ville skriva om detta ämne jobbade dem fram ett resultat med det som fanns att 

erbjuda.  

Författarna till denna studien ansåg forskningsfrågan blev väl besvarad då det fanns mycket 

blandad information om alla faktorer som författarna kategoriserade efter. Den svåraste kategorin 

att belysa var kostnader, eftersom informationen i det området var lite mer begränsat än andra 

områden. Den informationen författarna fick fram räckte iallafall till att sätta det i ett perspektiv 

för att få en ungefärlig uppfattning. Eftersom författarna till denna studiens syfte var att 

sammanställa både för- och nackdelar, har författarna försökt återge en rättvis bild av modaliteten 

genom att inte bara skriva om exempelvis endast fördelar för att försöka få modaliteten att låta 

bättre än vad den är. Författarna till denna studien har strävat efter att vara så opartiska som 

möjligt för att inte det ska uppfattas som att resultatet är skrivet utifrån egna intressen.  
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Slutsats 

Detta arbete har hjälpt författarna till denna studie att belysa fördelarna och nackdelarna med att 

använda en CBCT för att diagnostisera frakturer i extremiteter. Eftersom att denna modalitet är 

relativt ny och informationen om modaliteten inte har förekommit i författarnas kurslitteratur eller 

mycket under deras verksamhetsförlagda utbildning, så ansåg dem att det fanns en kunskapslucka 

att fylla. Resultatet visade att CBCT:n kommer med viktiga fördelar, som att det är en säkrare 

frakturdetekteringsmetod än konventionell röntgen för frakturer i distala extremiteter. Den är 

kostnadseffektiv då den inte tar någon stor plats och inte kräver stora ombyggnader, och att den är 

relativt billig att köpa in i ställning till andra modaliteter. Den mest framträdande nackdelen med 

modaliteten är stråldosen som är högre än den som ges i konventionell röntgen, men däremot 

mindre stråldos än hos MDCT:n som också kan visualisera frakturer med samma säkerhet som i 

CBCT:n. 

Baserat på resultatet tror författarna till denna studien att CBCT:n kan vara ett viktigt komplement 

för frakturer i distala extremiteter som är svårbedömda eller missvisande på konventionell röntgen. 

På så vis avlastas MDCT:n ifrån dessa typer av frakturfrågeställningar och kan fokusera på de 

många andra typer av undersökningar som går till modaliteten, vilket innebär mindre vårdköer. 

CBCT:n ger större förutsättningar för att frakturer får rätt behandling i det akuta skedet. Baserat på 

resultatet så tror författarna till denna studien att det kan vara nyttigt för röntgensjuksköterskan att 

ha vetskap om vilka frakturer som visualiseras bäst i CBCT:n, så att hon/han kan vara delaktig i att 

besluta vilken modalitet som ger bäst förutsättningar för patientens vård. Eftersom området 

fortfarande är relativt nytt och forskningsområdet är begränsat anser författarna till denna studien 

att mer forskning behöver göras för att sammanställa ett säkert resultat. Författarna till denna 

studien föreslår att mer forskning görs på lågdosprotokoll med CBCT, eftersom det då ställer den i 

ett annat läge mot konventionell röntgen som fortfarande har den lägsta stråldosen. Det hade även 

kunnat göras mer forskning på frakturer i de nedre extremiteterna med CBCT:n, då författarna till 

denna studien endast hittade en artikel som tog upp det området.   
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