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Faglig skuffelse

one beam volu-
metric imaging 

(CBVI), i Norge bedre 
kjent som Cone beam 
computed tomo-
graphy (CBCT) eller 
3D røntgen, har det 
siste tiåret blitt et vik-

tig tilskudd innen odontologisk rønt-
gendiagnostikk og behandlingsplan-
legging i hele verden. Antall lærebøker 
innen emnet er begrenset, men økende. 
Kvaliteten på bøkene er etter denne 
leserens erfaring svært variabel.

Atlaslæreboken Cone Beam Volume-
tric Imaging in Dental, Oral and Maxil-
lofacial Medicine presenteres som for-
lagets standard referansebok innen 
emnet CBCT og målgruppen er tannle-
ger og «kirurgiske spesialister». Inten-
sjonen med denne andreutgaven er 

å presentere bredden i hva CBCT moda-
liteten kan benyttes til, med stor vekt på 
implantatbehandling. Boken er rikt 
illustrert med kliniske CBCT bilder fra 
én maskinmodell. Flere andre illustra-
sjoner i boken er også hentet fra utstyr 
eller reklamemateriell fra samme pro-
dusent som CBCT modellen.

Boken har relativt lite tekst, men 
språket bærer preg av å være oversatt 
fra tysk og er noe tungt å lese. Illustra-
sjonene på de kliniske problemstillin-
gene som presenteres er i stort format, 
men fordi de er «print screen-lignende» 
bilder fra produsentens CBCT software 
er ofte unødvendig mange bildeutsnitt 
inkludert. Bildekvaliteten er stort sett 
adekvat. Enkelte CBCT bilder er likevel 
preget av bevegelsesartefakter eller 
høyt støynivå blant annet som følge av 
for lav stråledose. Stedvis fremstår de 
illustrerte problemstillingene som lite 
klinisk relevante, enten fordi det muli-
gens gis for lite informasjon i bildetek-
sten eller fordi indikasjonsgrunnlaget 
er tynt i forhold til evidensbaserte 
anbefalinger. For enkelte illustrasjoner 
av kjevepatologi savner en histopatolo-
gisk diagnose.

Det presenteres en grei bredde av hva 
som kan gjøres ved bruk av CBCT, men 
til å ville fremstå som en standard refe-
ransebok er bredden likevel noe 
begrenset og det er for lite kritisk 
refleksjon rundt indikasjonene sett 
i sammenheng med klinisk nytteverdi. 
Det argumenteres for konsekvent bruk 
av store bildevolum i klinikken, noe 
som også er brukt i alle CBCT illustra-
sjonene. Dette er ikke forenlig med 
europeiske anbefalinger (Radiation 
Protection No 172, European Commis-
sion 2012).

Det er positivt og nødvendig at det 
kommer nye lærebøker om CBCT. 
Denne utgaven fremstår dessverre som 
en faglig skuffelse, særlig i forhold til 
forlagets ambisjonsnivå. Det finnes 
bedre bøker innen emnet som en heller 
kan bruke tid på.
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