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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Antalet personer som drabbas av kolorektalcancer ökar varje år och är den tredje vanligaste 

cancersjukdomen i Sverige. Det gör att efterfrågan av undersökningsmetoderna blir större för att 

man ska kunna ställa en korrekt diagnos och påbörja behandling. DT-kolon är en av 

undersökningsmetoderna och används ofta som en andrahandsmetod.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad DT-kolon har för betydelse vid utredningen av 

kolorektalcancer. 

Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie. Insamling av data har gjorts via databaserna PubMed och 

CINAHL där vetenskapliga artiklar som uppfyllt inklusionskriterierna och besvarat frågeställningen 

har kvalitetsgranskats och analyserats.  

Resultat 

DT-kolon kan påvisa både koloniska- och extrakoloniska fynd och är en särskilt fördelaktig metod 

vid lokalisering av extrakoloniska fynd. Vid den preoperativa bedömningen anses DT-kolon vara en 

betydelsefull metod vid exakt lokalisering av patologier i kolon och rektum och är ett bra 

komplement till koloskopiundersökningar. DT-kolon ses som en tillförlitlig metod och har en 

sensitivitet på 94–99.9 %. När CAD används som granskningsmetod vid DT-kolon så ökar 

sensitiviteten, speciellt vid detektion av patologier som är mindre än 10 mm. 

Slutsats 

DT-kolon är en betydelsefull undersökningsmetod vid utredning av kolorektalcancer och av andra 

patologier i buken, kolon och rektum. Undersökningsmetoden är tillförlitlig med hög sensitivitet 

och med CAD som granskningsmetod ökar sensitiviteten.  

En stark fördel är att man får med hela bukområdet vid bildtagning och kan därmed även lokalisera 

extrakoloniska fynd så som exempelvis metastaser. Man kan även se tarmväggens tjocklek och 

utvändig kontur av kolon och rektum. 

Nyckelord 

Kolorektalcancer, Datortomografi, Kolografi 

 



 

ABSTRACT 

Background 
The number of people suffering from colorectal cancer increases every year and is the third most 

common cancer disease in Sweden. Therefore the demand increases for the examination methods in 

order to be able to make a correct diagnosis and start treatment. CT Colonography is one of the 

methods often used as a secondary method. 

Aim 

The purpose of this study is to examine what significance CT Colonography has in the investigation 

of colorectal cancer. 

Method 

This study is a systematic review. The collection of data were made from the databases PubMed 

and CINAHL. Studies which fulfil the inclusive criteria and answered the aim of this study were 

quality reviewed and analyized. 

Result 

CT Colonography can show colonic findings and is particularly useful to locate extracolonic 

findings. The method is important in the preoperative evaluation because of its exact localisation 

rate and is a good compliment to colonoscopy. CT Colonography is a reliable method with a 

sensitivity at 94–99.9 % which increases when CAD is used as a reading method, especially in the 

detection of pathology >10 mm. 

Conclusion 

CT Colonography is a valuable method in the investigation of colorectal cancer and other 

pathologies in the abdomen, colon and rectum. It’s a reliable method with a high sensitivity which 

increases with CAD as a reading method.  

A strong advantage of this method is that the whole abdomen is visible in the images so the 

localisation of extracolonic findings can be detected.  

Keywords 

Colorectal neoplasms, Computed Tomography, Colonograph
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BAKGRUND 

Tjocktarmens anatomi 

Tjocktarmen (kolon) är den delen i matspjälkningssystemet som fortsätter efter tunntarmen. Där 

absorberas vatten och de återstående födoresterna bildar avföringen. Kolon består av olika delar och 

ligger belägen runtom tunntarmen i buken. Kolons första del är blindtarmen (cecum) som är formad 

som en säck och som har en liten del som växer ut från den som kallas för appendix där man bland 

annat kan få så kallad blindtarmsinflammation (appendicit). Från cecum kommer sedan kolon 

ascendens som löper uppåt på bukens högra sida till området under levern där den bildar en vinkel 

som kallas för flexura dextra. Från flexura dextra kommer kolon transversum som korsar buken 

horisontellt fram till mjälten där den bildar en vinkel som kallas för flexura sinistra. Från flexsura 

sinistra kommer kolon descendens som löper nedåt längs bukens vänstra sida, längre ner mot 

bäckenhålan kallas den för sigmoideum som är en fortsättning på kolon descendens. Efter 

sigmoideum kommer ändtarmen (rektum) som är kolons sista del där avföringen lagras innan den 

utsöndras (Vigué & Martin, 2012). 

Kolorektalcancer 

Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i världen och den tredje vanligaste 

cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige (Thorlacius, Uedo & Toth, 2013). Varje år diagnostiseras 

drygt 6000 svenskar med kolorektalcancer och medianåldern för de drabbade är 72 år. Som vid 

många andra cancerformer finns det inte någon enskild orsak till varför man drabbas av 

kolorektalcancer men ärftliga faktorer, kostens sammansättning, övervikt och rökning ger en ökad 

risk till att utveckla sjukdomen. Tumörer kan bildas och lokaliseras i hela kolon och rektum och 

tumörerna graderas och stadieindelas från stadium 1 till stadium 4. Vid stadium 1 är tumören 

begränsad till tarmväggen och utan tecken till spridning, vid stadium 2 har tumören växt genom 

tarmväggen, fortfarande utan tecken till spridning, vid stadium 3 har tumören satt metastaser i 

lokoregionala lymfkörtlar och vid stadium 4 har tumören satt metastaser i andra organ som oftast är 

levern, lungor eller bukhinnan (Sjövall, 2019). 

De vanligaste förändringarna i kolon och rektum som oftast ger symtom är polyper, divertikulit och 

maligna och benigna tumörer (Spada et al., 2014). Majoriteten av maligna tumörer i kolon och 

rektum härstammar från tidigare befintliga polyper och utvecklingen av polyp till cancer är ett 
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väldigt utsträckt förlopp vilket ger möjligheten till att tidigt upptäcka premaligna lesioner 

(Chaparro, Gisbert, del Campo, Cantero & Maté, 2009). Det utsträckta förloppet gör att det i många 

fall kan vara en långsam process innan patienten utvecklar symtom. Det är i takt med att tumören 

ökar i tillväxten och stoppar upp avföring i tarmen då symtom av smärta, kramp i buken och blod i 

avföringen kan uppstå (Simon, 2016). 

 

Datortomografisk kolografi 

Vid misstanke om förändringar i kolon och rektum används datortomografisk kolografi (DT-kolon) 

som en utredningsmetod. DT-kolon används främst för patientgrupper som har symtom för 

kolorektalcancer men används även i fler länder vid screening av patienter som inte har uppvisat 

några symptom och som oftast har genetiska riskfaktorer för att utveckla kolorektalcancer. 

Screeningprogrammen utförs för att förhindra att fler människor ska drabbas av kolorektalcancer 

genom att tidigt upptäcka polyper som kan vara förstadiet till cancer. Oftast görs en koloskopi innan 

beslutet tas om en DT-kolon ska utföras. Är koloskopin ofullständig eller att patienten vägrar eller 

inte kan genomföra koloskopi så görs i regel en DT-kolon (Plumb et al., 2016). Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om screening för tjock- och ändtarmscancer, rekommendation och 

bedömningsunderlag så rekommenderas sjukvården i Sverige att erbjuda män och kvinnor i åldern 

60–75 år att screenas för kolorektalcancer. Det innebär att vartannat år bör personerna erbjudas att 

få avge ett avföringsprov som analyseras om det finns blod avföringen och ska följas upp med 

koloskopi om provet är positivt. (Socialstyrelsen, 2014) 

DT-kolon är en invasiv undersökningsmetod som översiktligt kan beskrivas som en modifierad 

skiktröntgenundersökning (DT-undersökning) av buken. Bilderna rekonstrueras till avancerade 2D 

och 3D bilder av buken, kolon och rektum (Pickhardt, Lee & Johnson, 2018). 

Förberedelser för patienter som ska genomgå en DT-kolon är laxering och intag av endast klara 

drycker under 24 h eller mer innan undersökningen för att få så rent i kolon och rektum som 

möjligt. Inför undersökningen så kan det förekomma att patienten först får dricka kontrastmedel 

som ofta är av varianten Barium. Patienten får även en perifer venkateter (PVK), genom den 

injiceras ett spasmolytiskt läkemedel som används för att få en avslappnande effekt på tarmarna. 

Vid själva undersökningen ska en slang placeras i patientens ändtarm, slangen är kopplad till en 

maskin som fyller upp kolon med koldioxid genom införsel via rektum. Första bildtagningen tas då 

patienten är positionerad i bukläge och vid andra bildtagningen är patienten positionerad i ryggläge 

och då tillförs även jodkontrastmedel intravenöst. Ändringen av patientens position görs för att 
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frilägga hela kolon från eventuell vätska som kan finnas kvar då vätskan lägger sig i 

gravitationsriktningen (Wylie & Burling, 2011). 

I en studie från 2018 om DT-kolon i Sverige uppger författarna i resultatet att under 2015 så uppgav 

47 av de 77 sjukhusen som utför DT-kolon att de utfört >1000 DT-kolon och 2 uppgav att de utfört 

<100 DT-kolon. Medianvärdet av utförda DT-kolon under 2015 av de 77 sjukhusen som 

medverkade i studien var 277 undersökningar (Thorén, Johnsson, Brandberg & Hellström, 2018).  

 

Sensitivitet och specificitet 

Enligt SBU är sensitivitet och specificitet mått för att visa metoders tillförlitlighet. Måtten används 

mycket inom medicin och sjukvården för att exempelvis få fram vilken metod som är bäst lämpad 

att använda sig av. Sensitivitet står för sannolikheten för ett positivt testresultat när man har en viss 

sjukdom och specificitet står för sannolikheten för ett negativt testresultat när man inte har en viss 

sjukdom. Båda måtten kan värderas mellan 0 till 100 procent, ju närmare 100 procent en metod är 

desto mer träffsäkert och bättre är den diagnostiska/prognostiska metoden (SBU, 2014). 

I en studie från 2018 som handlar om utvecklingen av DT-kolon under de två senaste årtionden 

beskriver författarna att vid DT-kolonundersökningar kan man mäta sensitiviteten och specificiteten 

om man redan innan vet det ungefärliga antalet lesioner som en patient har då de har genomgått en 

annan undersökning innan som oftast är koloskopi. Vid DT-kolon värderas sensitivitet efter hur 

många korrekt positiva lesioner som identifieras i kolon och rektum och specificiteten anger hur 

många korrekt negativa lesioner som identifieras i kolon och rektum. Med andra ord så anger 

sensitiviteten hur många av de redan kända lesionerna som en patienter har som korrekt kan 

identifieras som lesioner med DT-kolon och specificiteten anger hur många av de redan kända 

lesionerna som en patient har som inte kan korrekt identifieras som lesioner med DT-kolon 

(Pickhardt, Lee & Johnson, 2018). 

 

Datorassisterad granskning 

Datorassisterad granskning (CAD) är ett mjukvarusystem som är designat för att hjälpa radiologer 

att lösa diagnostiska problem. CAD-systemet används som granskningsmetod vid bland annat DT-

kolon för att detektera lesioner i kolon och rektum. Systemet anses vara väldigt användbart inom 

just DT-kolon eftersom det inte finns så stor variation för de patologiska fynden som kan ses i kolon 

och rektum jämfört med andra organ i kroppen. CAD innehåller olika algoritmer som bland annat 

kan assistera radiologen att märka ut områden med patologiska fynd och även hjälpa till att 
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bestämma om fynden är benigna eller maligna. Oavsett vad CAD-systemet visar så är det upp till 

radiologen att tolka och utvärdera om fynden är vad CAD-systemet påstår att de är.  

CAD-systemet kan användas som en första granskningsmetod eller en andra granskningsmetod. Vid 

första granskningsmetod så granskar radiologen bilderna från DT-kolonundersökningen direkt med 

CAD genom att aktivera CAD-algoritmerna omgående. När CAD används som andra 

granskningsmetod så granskar radiologen först bilderna från DT-kolonundersökningen utan CAD 

och sedan med CAD genom att därefter aktivera CAD-algoritmerna (Regge & Halligan, 2013). 

 

Röntgensjuksköterskans roll  

Enligt röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning ska en legitimerad röntgensjuksköterska ha 

god kunskap om undersökningarna, behandlingarna och kunna upprätta en god kontakt med 

patienter under ett kort möte för att kunna utför en god bilddiagnostik (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2008). 

I den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor står det att i mötet med patienten ska 

röntgensjuksköterskan bemöta patienten med respekt, tillhandahålla information om 

undersökningen och lyssna till patientens behov oavsett patientens bakgrund. 

Röntgensjuksköterskan har som ansvar att minimera patientens stråldos och se till att kriterierna för 

bilderna uppfylls (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2008). 

 

Standardiserat vårdförlopp vid kolorektalcancer 

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) innebär att alla patienter med misstänkt cancerdiagnos ska få 

tillgång till snabb utredning och behandling. Det är vårdgivarens ansvar att tilldela alla patienter 

med misstänkt cancerdiagnos en specifik tidsram och tidpunkter som leder upp till en diagnos och 

behandling (Wilkens, Thulesius, Schmidt & Carlsson, 2016). 

Enligt regionala cancercentrum ska fynd som påvisar kolorektalcancer vid bild- eller vävnads 

diagnostik, screening eller symptom hos patienten påbörja ett SVF. Utredningen är uppdelad i fyra 

utredningsblock. Utredningsblock A innebär att patienten genomgår en koloskopi och vid fynd tas 

en biopsi av tumören. Har man i samband med utredningen redan utfört en DT-kolon som påvisar 

kolorektalcancer så utförs inte en koloskopi. Vid misstanke om rektalcancer utförs en rektoskopi. 

Utredningsblock B innebär att patienten genomgår en DT-Thorax/buk med intravenöst 

kontrastmedel för utredningen av tumörens storlek och eventuell spridning. Vid rektalcancer utförs 

även en magnetiskresonanstomografi (MRT) av bäcken och i ett tidigt skede vid misstänkt 
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rektalcancer kan även ett transrektal ultraljud utföras. Vid Utredningsblock C genomgår patienten 

en klinisk undersökning och patientens allmäntillstånd utreds. Vid Utredningsblock D utförs en 

multidisciplinär konferens som innebär att olika professioner utvärderar och diskuterar framtida 

behandling för patienten (Regionala cancercentrum, 2018). 

 

Problemformulering 
 

Då antalet personer som drabbas av kolorektalcancer ökar varje år och är den tredje vanligaste 

cancersjukdomen i Sverige så blir även efterfrågan av undersökningsmetoderna större för att man 

ska kunna ställa en korrekt diagnos och påbörja behandling. En stor del av patienterna som utreds 

för kolorektalcancer genomgår en DT-kolon som ofta används som en andrahandsmetod fastän den 

har visat sig vara effektiv vid detektering av tumörer. Då patienttrycket blir allt högre på DT-

kolonundersökningar så är det viktigt att belysa hur stor betydelse just den undersökningen har i 

utredningsprocessen. 

 

Syfte 
 

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vad DT-kolon har för betydelse vid 

utredningen av kolorektalcancer. 

 

Frågeställning 
 
Vad har DT-kolon för betydelse vid utredning av kolorektalcancer? 
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METOD 

 
Design 
 
Arbetet är en systematisk litteraturstudie som är transparent med tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. På ett systematiskt sätt har litteraturen sökts, kritiskt granskats och 

sammanställts (Rosén, 2012). 

Litteraturen som använts i studien är vetenskapliga publikationer som avser att besvara syftet och 

frågeställningen. Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av Willmans protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod (Bilaga G). 

 

Sökstrategi 
 
Urval 

Datainsamling på engelskspråkiga vetenskapliga publikationer med publiceringsår mellan 2009 och 

2019 har genomförts utifrån sökresultat i databaserna PubMed och CINAHL. Sökord finns 

beskrivet i tabell 1. 

 
Tabell 1. Sökord och resultat i PubMed och CINAHL. 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda artiklar 

PubMed "Colorectal Neoplasms" AND 

"Colonography, Computed 

Tomographic" 

555 40 15 

 
"Colonography, Computed 

Tomographic" 

942 20 10 

CINAHL "Colorectal Neoplasms" AND 

"Colonography, Computed 

Tomographic" 

258 30 15 

 
"Colonography, Computed 

Tomographic" 

522 20 10 
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Inklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklarna som använts i studien är primärpublicerade, kritiskt granskade (peer-

reviewed) och har publicerats mellan år 2009 och 2019. Artiklarna är publicerade på engelska. 

Urvalet har skett utifrån granskning av titlar, abstrakt och fulltext av kvantitativa studier som 

innefattar DT-kolon vid utredning om kolorektalcancer. Artiklarna har uppnått medel till hög nivå 

enligt Willmans protokoll för kvalitetsgranskning. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte är primärpublicerade, kritiskt granskade, publicerade före 2009, inte är 

publicerade på engelska och utan fulltext är exkluderade. 

Artiklar som inte är kopplade till DT-kolon eller kolorektalcancer och som inte uppnått medel till 

hög nivå enligt Willmans protokoll för kvalitetsgranskning har också exkluderats.  

 

Bearbetningsmetod  
 
När en fullständig sökning i databaserna var utförd och författarna hade läst abstrakten så valdes 50 

artiklar ut som ansågs besvara syftet, frågeställningen och uppfyllde inklusionskriterierna. De 50 

utvalda vetenskapliga artiklarna lästes först i fulltext och sedan kvalitetsgranskades dem med hjälp 

av granskningsprotokollen för kvalitativa studier enligt Willmans mall. Författarna granskade 

artiklarna först var för sig för att sedan diskutera artiklarna med varandra och jämföra resultaten av 

granskningen för att se att artiklarna fått en likvärdig bedömning av båda författarna (Rosén, 2012). 

Vid granskning av randomiserad kontrollerad studie användes alla frågor i protokollet. Vid 

granskning av prospektiva och retrospektiva studier användes frågorna: adekvata exklusioner, 

urvalsförfarande, representativt urval, bortfallsanalys/bortfallsstorlek, adekvat statistisk metod, 

etiskt resonemang och instrumentens validitet/reliabilitet. 

För att bestämma kvaliteten på varje enskild artikel så poängsattes alla svar i 

granskningsprotokollen. Varje positivt svar fick ett poäng och varje negativt svar fick noll poäng. 

Poängen utgjorde en poängsumma som sedan räknades om i procenttal (Willman et al., 2011).  

Poängsummorna och procenttalen sammanställdes till två kvalitetsgraderingar, en för randomiserad 

kontrollerad studie (Tabell 2) och en för prospektiv- och retrospektiv studie (Tabell 3), som båda 

delades in i tre kvalitetsgrupper som är hög, medel och låg kvalitet. Beroende på vilket procenttal 

varje enskild artikel fick så delades de in i de olika kvalitetsgrupperna.  
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Tabell 2 Kvalitetgradering för randomiserade kontrollerade studier 

Kvalitet Poäng Procent 

Hög 13-16 80-100 

Medel 9-12 60-79 

Låg 5-8 40-59 

 
Tabell 3 Kvalitetsgradering för prospektiva- och retrospektiva studier. 

Kvalitet Poäng Procent 

Hög 8-10 80-100 

Medel 5-7 60-79 

Låg 2-4 40-59 

 

Analysmetod 
 
Den slutliga analysen utfördes på de artiklar som uppnådde medel och hög kvalitet enligt Willmans 

granskningsprotokoll. Artiklarna sammanställdes i ett sorteringsprotokoll (Tabell 4).  

Artiklarna lästes i fulltext separat av författarna upprepade gånger så att författarna fick en god 

helhetsbild av varje artikel och dess resultat. Författarna tog sedan ut meningsenheter ur artiklarna 

som därefter kodades och delades upp i kategorier som är relevanta för studien och kan besvara 

studiens frågeställning (Rosén, 2012). Artiklarna sammanställdes även i ett granskningsresultat 

(Tabell 5) där artiklarna lagts samman med kategorierna som tagits fram utifrån temat av den här 

litteraturstudien. 
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Sorteringsprotokoll och kvalitetsgradering 
 
Tabell 4. Sorteringsprotokoll och kvalitetsgradering av artiklarna som ingår i den här litteraturstudien. 

Författare  
År Land 

Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Pickhardt et al. 
2010 
USA 

Colorectal and 
extracolonic 
cancers detected at 
screening CT 
Colonography in 
10 286 
asymptomatic 
adults. 

Att undersöka 
upptäckningsgraden, kliniska 
stadier och patienters 
överlevnad på kort sikt för 
tumörer som inkluderar både 
kolorektala carcinomer och 
extrakoloniska maligniteter 
hos patienter utan symtom, 
med hjälp av DT-kolon 
screening. 

 

Prospektiv 
studie 

10268 
patienter 

Antalet patienter utan symtom där 
tumörer konfirmerades var 58 stycken 
(0.56%), vilket inkluderade kolorektala 
tumörer hos 22 (0.21%) patienter och 
extrakoloniska tumörer hos 36 (0.35 %) 
patienter. De extrakoloniska tumörerna 
var elva carcinom i njure, åtta 
lungtumör, sex Non-Hodgkins lymfom 
och elva varieter av andra tumörer. 
Tumörer hos 31 (53.4%) patienter var av 
stadie 1.  
Under den senaste uppföljningen (12-56 
månader) visade det sig att tre (5.2%) 
patienter hade avlidit av sin cancer. 

Medel 

Sabanli, 
Balasingam, 
Bailey, 
Eglinton, 
Hider & 
Frizelle 
2010 
Nya Zeeland 

Computed 
tomographic 
colonography in the 
diagnosis of 
colorectal cancer. 

Att undersöka sensitiviteten 
hos DT-kolon vid utredning 
av kolorektalcancer och se 
orsaker till missade 
diagnoser. 

Retrospektiv 
studie 

131 patienter Sensitiviteten hos DT-kolon visade sig 
ligga på 95 % i ett intervall på 89-98%. 
Totalt missades sju (5.3%) tumörer.  
 

Medel 
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Da Fonte et al. 
2011 
Brasilien 

Inclusion of 
computed 
tomographic 
colonography on 
pre-operative CT 
for patients with 
colorectal cancer. 

Att studera användningen av 
DT-kolon istället för en 
rutinmässig DT-buk efter att 
patienter med 
kolorektalcancer genomgått 
en koloskopi inför operation. 

Info saknas 25 patienter DT-kolon var betydelsefull i den 
preoperativa fasen och ledde till ändrade 
operationerplaner för fem patienter som 
inte hade en fullständig koloskopi. 

Hög 

Leksowski, 
Rudzinska & 
Rudzinski 
2011 
Polen 

Computed 
tomographic 
colonography in 
preoperative 
evaluation of 
colorectal tumors: a 
prospective study. 

Att utvärdera hur användbart 
DT-kolon är i den 
preoperativa bedömningen 
hos patienter som har 
kolorektalcancer. 

Prospektiv 
studie 

49 patienter Undersökning av hela kolon var möjligt 
för 89.8 % av patienterna som 
genomgick DT-kolon och 49.0% av 
patienterna som genomgick koloskopi. 
Koloskopi kunde utvärdera tumörens 
storlek och volym hos 59.2% av 
patienterna medan DT-kolon kunde 
utvärdera tumörens storlek och volym 
hos 100 % av patienterna.  

Medel 

Kim, Pooler, 
Wiess & 
Pickhardt, 
2012 
USA 

Five year colorectal 
cancer outcomes in 
a large negative CT 
colonography 
screening cohort. 

Att studera missade 
kolorektalcancerdiagnoser 
under en femårig tidsperiod 
efter negativ DT-kolon 
screening. 

Kohort studie 1011 
patienter 

Andel missade kolorektala tumörer 
under en femårig period var 1 på 1011 
patienter som undersöktes med DT-
kolon. 

Medel 

Atkin et al. 
2013 
UK 

Computed 
tomographic 
colonography 
versus colonoscopy 
for investigation of 
patients with 
symptoms 
suggestive of 

Att undersöka hur ofta 
ytterligare undersökningar 
utförs efter DT-kolon och 
koloskopi hos patienter som 
uppvisar symptom för 
kolorektalcancer eller 
polyper större än 10 mm. 

Randomiserad 
multicenter 
studie 

1610 
patienter 

30 % av patienterna som blev 
undersökta med DT-kolon behövde 
genomgå ytterligare undersökningar och 
mer än hälften berodde på polyper 
mindre än 10 mm eller osäkerhet på 
fyndet man hittat. Missad diagnos var på 
1 av 29 patienter som diagnostiserats 

Hög 
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colorectal cancer 
(SIGGAR): a 
multicentre 
randomised trial. 

med kolorektalcancer efter en treårig 
uppföljning. 

Halligan et al. 
2013 
UK 

Computed 
tomographic 
colonography 
versus barium 
enema for 
diagnosis of 
colorectal cancer or 
large polyps in 
symptomatic 
patients (SIGGAR): 
a multicentre 
randomised trial. 

Att jämföra 
undersökningarna DT-kolon 
och koloningjutning hos 
patienter som uppvisar 
symptom för 
kolorektalcancer eller stora 
polyper. 

Randomiserad 
multicenter 
studie 

3838 
patienter 

DT-kolon har högre sensitivitet än 
koloningjutning och ska vara att föredra 
hos patienter med symptom för 
kolorektalcancer. 

Hög 

Moore & 
Dodd 
2013 
Nya Zeeland 

Computed 
tomographic 
colonography 
(CTC); colorectal 
cancerdiagnosis 
with CTC in an 
Auckland 
population. 

Att undersöka sensitiviteten 
av DT-kolon vid detektion av 
kolorektala tumörer av en 
population i Auckland och 
utvärdera anledningar till 
varför vissa lesioner missas 
med DT-kolon. 

Retrospektiv 
studie 

45 patienter DT-kolon hade en sensitivitet på 95 % 
vid detektion av kolorektala tumörer.  
Av alla 2026 patienter hade 84 % 
symtom för kolorektalcancer. 45 
patienter hade redan konfirmerade 
kolorektala tumörer innan en DT-kolon 
utfördes. 43 patienter misstänktes ha 
kolorektala tumörer efter att DT-kolon 
utförts vilket visade att 2 av 45 (4.4%) 
tumörer missades.  

Hög 

Regge et al., 
2013 
Italien 

Efficacy of 
computer-aided 
detection as a 

Att bedöma effekten av 
datorassisterad granskning 
som en andra 

Prospektiv  
multicenter 
studie 

618 patienter Vid oassisterad granskning av lesioner 
som är 6-9 mm låg sensitiviteten på 65.4 
%. Genom användning av CAD vid 

Medel 
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second reader for 6-
9-mm lesions at CT 
colonograph: 
multicenter 
prospective trial. 

granskningsmetod vid DT-
kolon av kolorektalcancer 
vart lesioner är 6-9 mm. 

detektion av lesioner som är 6-9 mm så 
ökade sensitiviteten till 76.9 %.  

Simons, Van 
Steenbergen & 
De Witte  
2013 
Nederländerna 

Miss rate of 
colorectal cancer at 
CT colonography 
in average-risk 
symptomatic 
patients. 

Att undersöka graden av 
missad kolorektalcancer vid 
DT-kolon. 

Retrospektiv 
studie 

1855 
patienter 

DT-kolon anses vara en tillförlitlig 
metod med två missade kolorektala 
diagnoser hos patienter med en 
medelrisk för kolorektalcancer. 

Medel 

Mang et al. 
2014 
USA 

CT colonography: 
effect of computer-
aided detection of 
colonic polyps as a 
second and 
concurrent reader 
for general 
radiologists with 
moderate 
experience in CT 
colonography. 

Att utvärdera effektiviteten 
av datorassisterad granskning 
(CAD) som hjälpmedel för 
måttligt erfarna radiologer 
vid DT-kolon för detektion 
av kolorektala polyper. 

Retrospektiv 
studie 

70 patienter 
7 radiologer 

Samtliga radiologerna uppnådde en 
högre träffsäkerhet i detektion av 
kolorektala polyper när CAD användes 
som en första- och andra 
granskningsmetod.  

Medel 

Boone, 
Mallett, 
McOuillan, 
Taylor, 
Altman & 
Halligan 

Assessment of the 
Incremental Benefit 
of Computer-Aided 
Detection (CAD) 
for Interpretation of 
CT Colonography 
by Experienced and 

Att utvärdera fördelarna med 
datorassisterad granskning 
(CAD) av oerfarna- och 
erfarna radiologer vid 
utredning av polyper efter 
utförd DT-kolon.  

Info saknas 10 oerfarna 
radiologer 
16 erfarna 
radiologer 
102 DT-
kolonundersö
kningar 

För oerfarna radiologer ökade 
sensitiviteten per patient från 39.1 % till 
53.2 % med CAD och specificiteten 
sjönk från 94.1 % till 88.0 %. För 
erfarna radiologer ökade sensitiviteten 
per patient från 57.5 % till 62.1 % med 

Medel 



13 

 

2015 
UK 

Inexperienced 
Readers. 

CAD och specificiteten sjönk från 91.0 
% till 88.3 %.  

Halligan et al., 
2015a 
UK 

Identification of 
Extracolonic 
Pathologies by 
Computed 
Tomographic 
Colonography in 
Colorectal Cancer 
Symptomatic 
Patients. 

Att undersöka hur stor andel 
av patienter med symtom för 
kolorektalcancer som 
genomgår en DT-kolon som 
har extrakoloniska 
patologier. 

Randomiserad 
multicenter 
studie 

1810 DT-
kolonundersö
kningar 
2223 
koloningjutni
ngsundersök
ningar 
904 
koloskopiund
ersökningar 

Totalt 4761 
patienter 

Extrakoloniska patologiska fynd 
upptäcktes på 959 (58.7%) patienter 
genom DT-kolon och hos 42 (1.9%) 
patienter genom koloningjutning, inga 
extrakoloniska patologier upptäcktes på 
koloskopi.  

Hög 

Halligan et al., 
2015b 
UK 

Computed 
tomographic 
colonography 
compared with 
colonoscopy or 
barium enema for 
diagnosis of 
colorectal cancer in 
older symptomatic 
patients: two 
multicentre 
randomised trials 
with economic 
evaluation (the 
SIGGAR trials). 

Att jämföra effektiviteten, 
acceptansen, säkerheten och 
kostnaden, hos patienter som 
är äldre än 55 år med 
symtom, mellan DT-kolon, 
koloningjutning och 
koloskopi. 

Randomiserad 
multicenter 
studie 

1810 DT-
kolonundersö
kningar 
1047 
koloskopiund
ersökningar 
2527 
koloningjutni
ngsundersök
ningar 

Totalt 5384 
patienter 

DT-kolon visade sig vara mer optimal 
än koloningjutning vid detektion av 
tumörer och stora polyper hos patienter 
med symtom. DT-kolon och koloskopi 
detekterar lika många tumörer och stora 
polyper och kostnaden är också liknande 
för båda. 1042 (59.6%) patienter som 
hade genomgått DT-kolon hade 
minst ett extrakoloniska fynd. DT-
kolon var mer accepterat hos patienterna 
än koloningjutning och koloskopi. 

Hög 
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Kanazawa et 
al. 
2016 
Japan 

Combined 
assessment using 
optical colonoscopy 
and computed 
tomographic 
colonography 
improves the 
determination of 
tumorlocation and 
invasion depth. 

Att undersöka den 
diagnostiska precisionen av 
kolorektala tumörers 
lokalisation och djup med 
enbart preoperativ koloskopi 
eller preoperativ koloskopi 
som kombineras med DT-
kolon. 

Retrospektiv 
studie 

107 patienter Precisionen av tumörernas lokalisation 
var för DT-kolon 98 % och för 
koloskopi 90 %. Precisionen av 
tumörernas djup var för DT-kolon 73 % 
och för koloskopi 55 %. Koloskopi som 
kombineras med DT-kolon ger en mer 
exakt preoperativ bedömning av 
kolorektala tumörers lokalisation och 
djup än vad endast preoperativ 
koloskopi gör som ensam 
undersökningsmetod. 

Hög 

Lee, 
Balasingam & 
Van den 
Bosch 
2016 
Nya Zeeland 

Retrospective 
analysis of 
computed 
tomographic 
colonography in a 
rural hospital. 

Att undersöka användningen 
av DT-kolon i ett sjukhus på 
landsbygden och beskriva 
hur de erbjuder DT-kolon. 

Retrospektiv 
observations 
studie 

639 patienter DT-kolon var tillräckligt känslig för att 
upptäcka polyper och kolorektalcancer. 
DT-kolon medgav en acceptabel 
väntetid och hög diagnostik. 

Hög 

Maggialetti  
et al., 
2016 
Italien 

Diagnostic value of 
computed 
tomography 
colonography 
(CTC) after 
incomplete optical 
colonoscopy. 

Att utvärdera rollen hos DT-
kolon av patienter som 
genomgått en ofullständig 
koloskopi genom analysering 
av koloniska och 
extrakoloniska fynd. 

Retrospektiv 
studie 

61 patienter 24 patienter visade inga koloniska och 
extrakoloniska fynd. Sex patienter 
visade både koloniska och 
extrakoloniska fynd. 24 patienter visade 
koloniska fynd men inga extrakoloniska 
fynd. Sju patienter visade extrakoloniska 
fynd men inga koloniska fynd. Hos 37 
patienter var symtom kopplat till fynden. 

Medel 
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Offermans, 
Vogelaar, 
Aquarius, 
Janssen-Heijen 
& Simons 
2017 
Nederländerna 

Preoperative 
segmental 
localization of 
colorectalcarcinom
a: CT colonography 
vs. optical 
colonoscopy. 

Att jämföra koloskopi och 
DT-kolon vid felaktig 
preoperativ 
segmentlokalisation av 
kolorektalcancer av typen 
carcinom. 

Retrospektiv 
observations-
kohortstudie 

284 patienter Antalet felaktiga segmentlokalisationer 
vid DT-kolon var 39/296 (13.2%) och 
antalet felaktiga segmentlokalisationer 
vid koloskopi var 64/296 (21.6%). De 
flesta felaktiga segmentlokalisationerna 
som gjordes med koloskopi och DT-
kolon var båda på segment som var 
belägna i kolon descendens (60.6% 
koloskopi vs. 21.2% DT-kolon) och 
cecum (60.0% koloskopi vs. 23.3% DT-
kolon).  

Hög 

Horvat, Raj, 
Ward, Smith, 
Markowitz & 
Gollub 
2018 
USA 

Clinical Value of 
CT Colonography 
Versus 
Preoperative 
Colonoscopy in the 
Surgical 
Management of 
Occlusive 
Colorectal Cancer. 

Att utvärdera förändringar i 
den preoperativa planeringen 
för patienter med ocklusiv 
kolorektalcancer efter att de 
genomfört en DT-kolon. 

Retrospektiv 
studie 

65 patienter DT-kolon bidrog till en ändrad 
preoperativ planering för 14 av 65 
(21.5%) patienter. Bland dessa 14 
patienter upptäcktes fem polyper 
(35.7%), fem tumörer (35.7%), två 
oprecisa kolorektalcancer (14.3%), en 
kolonischemi (7.1%) och en tumör i 
urinblåsan (7.1%). 

Hög 

McComiskey, 
Barrett, 
Flemming, 
McKay & Sala 
2019 
Kanada 

Colorectal Cancer 
Outcomes in a 
Large Negative 
Computed 
Tomography 
Colonography 
Screening Cohort. 

Att följa upp patienter som 
gjort DT-kolon och resultat 
varit negativa för att 
utvärdera om kliniska fynd 
kan ha missats i 
undersökningarna. 

Prospektiv 
studie 

509 patienter Under en tidsperiod på 7.88 år hittades 
två fall med kliniska fynd som påvisar 
kolorektalcancer efter att DT-kolon gett 
negativa resultat. Det är 0.49 tumörer 
per 1000 patient/år. 

Medel 
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Granskningsresultat 
 
Tabell 5. Granskningsresultat 

Tema 

Betydelsen av datortomografisk kolografi vid utredning av kolorektalcancer 

Forskare Kategorier Land Kvalitet 

Pickhardt et al., 2010 

Halligan et al., 2015a 

Halligan et al., 2015b 

Maggialetti et al., 2016 

Koloniska- och 

extrakoloniska fynd 

USA 

UK 

UK 

Italien 

Medel 

Hög 

Hög 

Medel 

De Fonte et al., 2011  

Leksowski et al., 2011 

Kanazawa et al. 2016 

Offermans et al., 2017 

Horvat et al., 2018 

Preoperativ bedömning Brasilien 

Polen 

Japan 

Nederländerna 

USA 

Hög 

Medel 

Hög 

Hög 

Hög 

Sabanli et al., 2010 

Kim et al., 2012 

Atkin et al., 2013 

Halligan et al., 2013 

Moore et al., 2013 

Simons et al., 2013 

Lee et al., 2016 

McComiskey et al., 2019 

Tillförlitlighet Nya Zeeland 

USA 

UK 

UK 

Nya Zeeland 

Nederländerna 

Nya Zeeland 

Kanada 

Medel 

Medel 

Hög 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Medel 

Regge et al., 2013 

Mang et al., 2014 

Boone et al., 2015 

Datorassisterad granskning, 

sensitivitet och specificitet 

vid DT-kolon 

Italien 

USA 

UK 

Medel 

Medel 

Medel 

 

Forskningsetiska överväganden 
Då den här litteraturstudien inte innefattar någon patientgrupp eller personuppgifter har ingen etisk 

prövning behövt utföras (Kjellström, 2012). Artiklarna som används i studien ska påvisa att 

antingen tillstånd tillhandahållits från etisk kommitté eller att noggranna etiska övervägande har 

gjorts (Wallengren & Henricson, 2012). 
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RESULTAT 

Vid analysen av artiklarna framkom fyra kategorier under temat ”Betydelsen av DT-kolon vid 

utredning av kolorektalcancer” som redovisas nedan.  

Koloniska- och extrakoloniska fynd 

I fyra studier (Pickhardt et al., 2010; Halligan et al., 2015a; Maggialetti et al., 2016; Halligan et al., 

2015b) utvärderas DT-kolons diagnostiska värde i samband med att koloniska- och extrakoloniska 

fynd ses vid undersökningarna. Syftet med studierna var att undersöka hur stor andel av patienterna 

som har koloniska- och/eller extrakoloniska patologier efter utförd DT-kolon. 

I två studier (Halligan et al., 2015a; Halligan et al., 2015b) jämförs DT-kolon med koloningjutning 

och koloskopi för att se skillnaden i hur många koloniska- och/eller extrakoloniska fynd som kan 

påvisas med samtliga undersökningsmetoder hos patienter som uppvisat symtom för 

kolorektalcancer. I studien (Halligan et al., 2015a) fokuserade forskarna enbart på hur många 

extrakoloniska fynd som kan identifieras genom att jämföra DT-kolon, koloningjutning och 

koloskopi. Fokusen för den andra studien (Halligan et al., 2015b) var att undersöka hur många 

koloniska fynd som kan identifieras med DT-kolon, koloningjutning och koloskopi samt hur stor 

andel extrakoloniska fynd som kan ses hos patienter som endast utförd DT-kolon. 

I studien (Maggialetti et al., 2016) låg fokusen på både koloniska och extrakoloniska fynd hos 

patienter som har symtom för kolorektalcancer och som först hade genomgått en ofullständig 

koloskopi och som sedan undersöktes med DT-kolon. 

Studien (Pickhardt et al., 2010) hade fokus på upptäckningsgraden av både koloniska och 

extrakoloniska fynd som identifierats vid screening med DT-kolon hos patienter utan symtom för 

kolorektalcancer samt tumörernas kliniska stadier och patienternas överlevnad på kort sikt.  

Resultaten från samtliga studier visade på att både koloniska- och extrakoloiska fynd kan påvisas 

med hjälp av DT-kolon.  

Halligan et al. (2015a) och Halligan et al. (2015b) framför i sina studier att DT-kolon har en högre 

sensitivitet än koloningjutning vid detektion av både koloniska- och extrakoloniska patologier.  

Vidare nämner Halligan et al. (2015a) i sin studie att 959 (58.7 %) patienter med symtom för 

kolorektalcancer hade extrakoloniska patologier efter utförd DT-kolon. 72 (4.4%) av de 

extrakoloniska fynden visade sig vara tumörer och 26 (1.6 %) tumörer var maligna. Hos 33 (2.8 %) 

patienter var de extrakoloniska fynden kopplat till symtomen. Av de 2223 patienterna som 
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genomgick koloningjutning så påvisade 42 (1.9%) patienter extrakoloniska patologier. Tre (7.1%) 

av de extrakoloniska fynden visade sig vara tumörer. Fyra (9.5%) av de extrakoloniska fynden var 

kopplat till symtomen. Av de 904 patienterna som genomgick koloskopi så påvisades inga 

extrakoloniska patologier.  

Halligan et al. (2015b) fann även i sin studie att 1042 (59.6%) patienter som hade genomgått DT-

kolon hade minst ett extrakoloniska fynd och antalet fynd per patient steg i förhållande till 

patientens ålder. Totalt 149 (8.5 %) patienter genomgick uppföljande utredning och 79 (4.5 %) 

patienter diagnostiserades med extrakoloniska tumörer varav 29 (1.7 %) patienter hade maligna 

tumörer. 52 (34 %) patienter genomgick ett flertal procedurer och 32 (21.5 %) patienter opererades. 

När DT-kolon jämfördes med koloningjutning så fann forskarna att av de 1277 patienterna som 

genomgick DT-kolon så påvisade 93 (7.3%) patienter koloniska patologier, 47 (50.5%) patienter 

diagnostiserades med kolorektala tumörer och 46 (49.5%) patienter diagnostiserades med stora 

polyper (>10 mm). Av de 2527 patienter som genomgick koloningjutning så påvisade 141 (5.6%) 

patienter koloniska patologier, 86 (61%) patienter diagnostiserades med kolorektala tumörer och 55 

(39%) patienter diagnostiserades med stora polyper (>10 mm). I jämförelsen mellan DT-kolon och 

koloskopi så fann forskarna att av de 533 patienter som genomgick DT-kolon så diagnostiserades 

57 (10.7%) patienter med koloniska patologier, varav 30 (52.6%) med kolorektala tumörer och 27 

(47.4%) med stora polyper (>10 mm). För koloskopi så diagnostiserades 119 (11.4%) av 1047 

patienter med koloniska patologier, varav 58 (48.7%) kolorektala tumörer och 61 (51.3%) stora 

polyper (>10 mm).  

Enligt Maggialetti et al. (2016) påvisade 30 (49.8 %) patienter med symtom för kolorektalcancer 

koloniska patologier men inga extrakoloniska patologier. Fem (16.6%) av de koloniska fynden var 

polyper som var lokaliserade i cecum, kolon ascendens, kolon descendens och sigmoideum. Alla 

polyperna var större än 10 mm. Sju (23.3%) av fynden var onormalt långt sigmoideumparti, tretton 

(43.3%) var divertikulit av olika grad, fyra (13.3%) var ospecificerad tarmväggsförtjockning (7mm) 

av rektum och sigmoideum och en (3.3%) var patologiskt inskränkt anastomos från tidigare 

kolonresektion. Vidare så påvisade sju (11 %) patienter extrakoloniska fynd utan några koloniska 

fynd och sex (10 %) patienter påvisade både koloniska- och extrakoloniska fynd. Hos 37 (61 %) 

patienter var både de koloniska- och extrakoloniska fynden kopplade till symtomen. 

Enligt Pickhardt et al. (2010) upptäcktes 58 (0.56%) stycken tumörer, vilka inkluderade kolorektala 

tumörer hos 22 (0.21%) patienter och extrakoloniska tumörer hos 36 (0.35%) patienter. De 

extrakoloniska tumörerna var elva carcinom i njure, åtta lungtumörer, sex Non-Hodgkins lymfom 
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och elva varieter av andra tumörer.  

  

Preoperativ bedömning 

I fem studier (Da Fonte et al., 2011; Leksowski, Rudzinska & Rudzinski, 2011; Horvat, Raj, Ward, 

Smith, Markowitz & Gollub, 2018; Kanazawa et al., 2016; Offermans, Vogelaar, Aquarius, 

Janssen-Heijen & Simons, 2017) bedöms användbarheten av DT-kolon i den preoperativa 

bedömningen av patienter som har kolorektalcancer.  

I studien (Da Fonte et al, 2011) studerades även användningen av DT-kolon istället för en 

rutinmässig DT-buk efter att patienter med kolorektalcancer genomgått en koloskopi inför 

operation. Forskarna hade studerat 25 patienter som diagnostiserats med kolorektal carcinom som 

skulle genomgå en preoperativ DT-kolon. Efter avslutade DT-kolonundersökningar ändrades fem 

patienters operationsplaner. För två av patienterna hade koloskopin inte tagit sig förbi en 

förträngning i rektum respektive transversum. Efter att patienterna undersökts med DT-kolon 

upptäcktes flera polyper i rektum hos patienten som hade en förträngning i rektum och hos 

patienten med en förträngning i transversum kunde man lokalisera en tumör i cecum. För tre 

patienter kunde man genom DT-kolon lokalisera kolorektala tumörens exakta plats i kolon, vilket 

inte var möjligt vid koloskopi. Sammanlagt 22 patienter av 25 hade en inkomplett koloskopi och 

samtliga patienter klarade av att utföra DT-kolon. 

Fokus i studien (Leksowski, Rudzinska & Rudzinski, 2011) var hur den preoperativa bedömningen 

påverkades av DT-kolonundersökningar av kolorektala tumörer som kan lokaliseras i hela kolon 

och rektum och även i områden som inte går att undersöka med koloskopi. Studien visade att hela 

kolon och rektum kunde visualiseras hos alla patienterna (100 %) som hade undersökts med DT-

kolon. 48 av 49 (98 %) kolorektala tumörer kunde identifieras med en sensitivitet på 100 %. Det 

gick även att bestämma tumörens storlek och utbredning, tarmväggens tjocklek, utvändig kontur av 

kolon och rektum samt lokalisera eventuella förändringar på omkringliggande vävnad och organ. 

I studien (Horvat, Raj, Ward, Smith, Markowitz & Gollub, 2018) beskriver forskarna hur den 

preoperativa bedömningen påverkades av DT-kolonundersökningar av ocklusiva kolorektala 

tumörer där koloskopi inte gått att genomföra. Forskarna fann i sin studie att 360 av 390 (92.3 %) 

kolorektala segment kunde identifieras med DT-kolon och även att 267 av 297 (89.9 %) kolorektala 

segment som inte kunde identifieras med preoperativ koloskopi kunde visualiseras med DT-kolon. 

Med DT-kolon detekterades alla 65 ocklusiva kolorektala tumörer som inte hade gått att utvärdera 

med koloskopi. Även ytterligare fyra tumörer i kolon identifierades hos olika patienter som var en 
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tumör i cecum, två i kolon ascendens och en i rektum. Informationen som man fick av DT-

kolonundersökningarna bidrog till en ändrad preoperativ planering hos 14 av 65 (21.5 %) patienter 

då det upptäcktes fem polyper (35.7%), fem tumörer (35.7%), två ospecifika kolorektalcancer 

(14.3%), en kolonischemi (7.1%) och en tumör i urinblåsan (7.1%) hos patienterna efter att DT-

kolon utförts. Forskarna nämner vidare att med DT-kolon vid detektion av kolorektala polyper som 

var 10 mm eller mindre låg sensitiviteten på 88.9 % och polyper som var 10 mm eller större låg 

sensitiviteten på 100 %. 

I studien (Kanazawa et al., 2016) jämförde forskarna preoperativ koloskopi som ensam 

undersökningsmetod eller i kombination med DT-kolon genom att undersöka precisionen av 

tumörernas lokalisation och djup mellan de två undersökningsmetoderna. Resultatet visade på att 

precisionen av tumörernas lokalisation var för DT-kolon 98 % och för koloskopi 90 %. Precisionen 

av tumörernas djup var för DT-kolon 73 % och för koloskopi 55 %. Forskarnas slutsats var att 

koloskopi som kombineras med DT-kolon ger en mer exakt preoperativ bedömning av kolorektala 

tumörers lokalisation och djup än vad endast preoperativ koloskopi gör som ensam 

undersökningsmetod. 

I en studie (Offermans, Vogelaar, Aquarius, Janssen-Heijen & Simons, 2017) utvärderas den 

preoperativa segmentlokalisationen av kolorektalcancer. Syftet med studien var att jämföra DT-

kolon och koloskopi vid felaktig preoperativ segmentlokalisation av kolorektalcancer av typen 

carcinom. Resultatet visade att antalet felaktiga segmentlokalisationer vid DT-kolon var 39 av 296 

(13.2%) jämfört med koloskopi som var 64 av 296 (21.6 %). Segment som var belägna i kolon 

descendens och cecum löpte högre risk för felaktighet i segmentlokalisationen vid koloskopi än vid 

DT-kolon. De preoperativa planerna ändrades för 26 av 284 (9.2 %) patienter, där lokalisation av 

segmenten gjordes med DT-kolon. 

Samtliga studiers (Da Fonte et al., 2011; Leksowski, Rudzinska & Rudzinski, 2011; Horvat, Raj, 

Ward, Smith, Markowitz & Gollub, 2018; Kanazawa et al., 2016; Offermans, Vogelaar, Aquarius, 

Janssen-Heijen & Simons, 2017) resultat visade att den preoperativa bedömningen gynnades av att 

patienterna med kolorektalcancer undersöktes med DT-kolon. 

 

Tillförlitlighet 

I åtta studier (Atkin et al. 2013; Halligan et al, 2013; Simons, Van Steenbergen & De Witte. 2013; 

Kim, Pooler, Wiess & Pickhardt, 2012; McComiskey, Barrett, Flemming, Mckay & Sala, 2019; 
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Moode & Dodd, 2013; Lee, Balasingam & Van den Bosch, 2016; Sabanli, Balasingam, Bailey, 

Eglinton, Hider & Frizelle, 2010) har tillförlitlighet och sensitivitet hos DT-kolon samt anledning 

till missad diagnostik undersökts. 

Två studier (Atkin et al., 2013; Halligan et al., 2013) undersökte DT-kolons tillförlitlighet genom 

att jämföra den med en alternativ undersökningsmetod hos patienter med symptom för 

kolorektalcancer. I studien (Atkin et al. 2013) som jämförde DT-kolon med koloskopi hade 28 av 

503 (5,6 %) patienter som genomgått DT-kolon diagnoserats med kolorektalcancer. Skillnaderna 

mellan undersökningarna var låga då upptäckten av kolorektala tumörer vid koloskopi var 55 av 

967 (5,7 %). Efter en treårig uppföljning av DT-kolon upptäcktes en kolorektalcancer vilket gav en 

missad diagnos på 3,4 % och ingen kolorektalcancer missades efter uppföljningen av koloskopi.  

I den andra studien (Halligan et al, 2013) jämfördes DT-kolon med koloningjutning. I studien 

redovisas att av 1205 deltagare undersökta med DT-kolon blev 42 (3,5 %) diagnostiserade med 

kolorektalcancer. Vid en treårig uppföljning av deltagarna som undersökts med DT-kolon 

upptäcktes tre kolorektala tumörer vilket gav en missad diagnos i 7 % av fallen. Av de 2527 

patienter som undersöktes med koloningjutning blev 73 (3,2%) diagnostiserade med 

kolorektalcancer. Efter den treåriga uppföljningen av patienter som undersökts med koloningjutning 

hade 12 kolorektala cancerdiagnoser missats (14%). 

I en studie (Simons, Van Steenbergen, De Witte. 2013) studerade forskarna den missade 

diagnostiken hos DT-kolon och samlade in information från patienter som undersökts med DT-

kolon under en tidsperiod på 43 månader. 1855 patienter deltog i studien och 53 patienter 

diagnostiserades med kolorektalcancer, varav 18 sökt på grund av hög risk och 35 på grund av 

symptom för kolorektalcancer. Två missade diagnoser hittades efter fortsatt utredning på grund av 

fortsatt symptom. Efter koloskopi upptäcktes ett platt adenom lokaliserat i kolon ascendens och en 

rektal tumör i distala rektum som täckts av den uppblåsbara slangen under DT-

kolonundersökningen. För att få fram sensitiviteten hade forskarna utgått från patientgruppen som 

sökt för symptom för att få ett så homogent svar som möjligt. En missad diagnos på 2 av 35 (5,3%) 

gav en sensitivitet på 94,7%. 

Två studier (Kim, Pooler, Wiess & Pickhardt, 2012; McComiskey, Barrett, Flemming, Mckay & 

Sala, 2019) har studerat den missade diagnostiken hos DT-kolon genom att ha följt patienter som 

screenats med DT-kolon och fått ett negativt resultat under fem och sju år.  

Den femåriga studien (Kim, Pooler, Wiess & Pickhardt, 2012) visade att 1050 av 1179 (89,1%) 

patienter som undersöktes med DT-kolon hade ett negativt resultat, 39 patienter valde att inte göra 
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en uppföljande DT-kolon och exkluderades från studien. Det 1011 deltagarna i studien utförde den 

uppföljande DT-kolon i genomsnitt efter 4,73 år efter den ursprungliga DT-kolonundersökningen. 

Efter en uppföljande DT-kolonundersökning tre år efter den negativa DT-kolonundersökningen 

diagnoserades en patient med rektal adenocarcinom. Tumören hade missats på grund av att området 

varit svårframkomligt och den uppblåsbara slangen hade skymt tumören, vilket resulterade i en 

missad diagnos på 1 av 1011 (0,1%) en sensitivitet på 99,9% 

Studien (McComiskey, Barrett, Flemming, Mckay & Sala, 2019) som följt patienterna under en 

period på 7,88 år visade att utav de 692 patienter som screenats med DT-kolon hade 509 (74%) 

patienter ett negativt resultat. I studien upptäcktes två missade kolorektala cancerdiagnoser under 

tidsperioden. Den först tumören upptäcktes två år efter screeningen, en invasiv adenocarcinom 

lokaliserad i kolon ascendens. Den andra upptäckten kom sju år efter screeningen och fem år efter 

en normal uppföljning, en invasiv adenocarcinom lokaliserad i cecum. Det innebär en missad 

diagnos på 2 av 509 (0,39%) patienter som deltagit i studien under 7,88 år, vilket resulterar i en 

sensitivitet på 99,61%. 

I en annan studie (Moore & Dodd, 2013) undersöks sensitiviteten av DT-kolon vid detektion av 

kolorektala tumörer och även hur stor andel av tumörer som missas och anledning till att de missats. 

Forskarna kom fram till att DT-kolon hade en sensitivitet på 95 % vid detektion av kolorektala 

tumörer. Det framkom även att 43 patienter misstänktes ha kolorektala tumörer efter att DT-kolon 

utförts av de 45 patienter som redan hade konstaterad kolorektalcancer, vilket visade att 2 av 45 

(4.4%) tumörer missades. Den ena lesionen som missades berodde på att patienten hade ett lokalt 

återfall av tumörbildning vid sin anastomos mellan tunntarmen och kolon som opererades fyra 

månader tidigare på grund av en adenocarcinom som då opererades bort. När DT-

kolonundersökningen granskades kunde man se återflödet av gas vid anastomosen som gjorde att 

kolon svällde upp vilket i sin tur gjorde tumörbildningen väldigt svår att lokalisera. 

Tumörbildningen identifierades via koloskopi. Den andra som missades var en polyp i cecum som 

identifierades på koloskopi. Vid DT-kolon hade avföring omgivit polypen och det var endast 

avföringen som var märkt av bariumkontrastmedel och inte själva polypen vilket gjorde att den 

missades. 

På Nya Zeeland studerade forskare (Lee, Balasingam & Van den Bosch., 2016) DT-kolons 

tillförlitlighet på ett sjukhus på landsbygden. Utav 639 patienter kunde DT-kolon upptäcka 37 

misstänkta kolorektala tumörer varav 33 bekräftades vara maligna på koloskopi. En kolorektal 

tumör missades av DT-kolon och kunde bekräftas på koloskopi. Den missade tumören var 
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lokaliserad i rektum och hade missats på grund av den uppblåsbara slangen som var placerad där 

tumören var lokaliserad.  

I studien (Sabanli, Balasingam, Bailey, Eglinton, Hider & Frizelle, 2010) visade resultatet att 

kolorektala tumörer kunde identifieras på 123 av 131 patienter med hjälp av DT-kolon vilket gav en 

sensitivitet på 95 %. Totalt missades sju kolorektala tumörer. Av de missade tumörerna var fyra i 

cecum, en i kolon ascendens, en i kolon transversum och en i sigmoideum. Orsaken till de missade 

tumörerna berodde på dålig laxering, artefakter i bilderna, systematiska fel och lesioner som inte 

kunde ses. 

I samtliga åtta studier (Atkin et al. 2013; Halligan et al, 2013; Simons, Van Steenbergen & De 

Witte. 2013; Kim, Pooler, Wiess & Pickhardt, 2012; McComiskey, Barrett, Flemming, Mckay & 

Sala, 2019; Moode & Dodd, 2013; Lee, Balasingam & Van den Bosch, 2016; Sabanli, Balasingam, 

Bailey, Eglinton, Hider & Frizelle, 2010) visade resultaten att DT-kolon har en sensitivitet på 94-

99,9 %. 

 

Datorassisterad granskning, sensitivitet och specificitet av DT-kolon 

I tre studier (Regge et al., 2013; Mang et al., 2014; Boone, Mallett, McOuillan, Taylor, Altman & 

Halligan, 2015) undersöktes fördelarna med datorassisterad granskning (CAD) av polyper efter 

utförd DT-kolon. Syftet med samtliga studierna var att se vilka fördelar det fanns i sensitiviteten 

och specificiteten av DT-kolon med hjälp av CAD. I studien (Regge et al., 2013) fokuserade 

forskarna på att jämföra skillnaden mellan oassisterad granskning och CAD av polyper som är 6-9 

mm som utförs av erfarna radiologer. I studien (Mang et al., 2014) låg fokusen på att se 

effektiviteten vid användning av CAD av måttligt erfarna radiologer vid DT-kolonundersökning av 

patienter som redan genomfört koloskopi. Fokuset i studien (Boone, Mallett, McOuillan, Taylor, 

Altman & Halligan, 2015) var att jämföra skillnaden mellan oerfarna och erfarna radiologer som 

använde CAD. 

I samtliga studiers resultat framkom det att CAD är en fördelaktig granskningsmetod vid detektion 

av polyper i kolon och rektum efter utförd DT-kolon och att sensitiviteten av DT-

kolonundersökningarna ökade med hjälp av CAD. Enligt Regge et al. (2013) så förbättrades 

sensitiviteten av DT-kolonundersökningarna vid identifieringen av lesioner som var 6-9 mm då 

CAD användes från 65.4 % till 76.9 %. Ingen signifikant skillnad på specificiteten av DT-

kolonundersökningarna vid användning av CAD uppmärksammades. Specificiteten av DT-

kolonundersökningarna med CAD var 90.9 %. Vidare nämner forskarna att vid polyper större än 10 



24 

 

mm så var det ingen skillnad mellan oassisterad granskning och CAD (sensitiviteten för båda var 

94.1 %) men vid polyper som var mindre än 10 mm så var CAD en fördelaktig granskningsmetod. 

Mang et al. (2014) beskrev i resultatet att med hjälp av CAD-systemet så identifierades polyper hos 

34 av de 34 patienterna som hade konfirmerade fynd efter genomgången koloskopi (sensitivitet per 

patient 100 %). Det detekterades även stora polyper (>10 mm) hos 19 av 21 patienter och 

medelstora polyper (6-9 mm) hos 39 av 45 patienter vilket gav en sensitivitet per polyp på 90.5 %.  

Boone, Mallett, McOuillan, Taylor, Altman & Halligan (2015) fann i sin studie att för oerfarna 

radiologer ökade sensitiviteten per patient från 39.1 % till 53.2 % med CAD och specificiteten 

sjönk från 94.1 % till 88.0 %. För erfarna radiologer ökade sensitiviteten per patient från 57.5 % till 

62.1 % med CAD och specificiteten sjönk från 91.0 % till 88.3 %. 
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DISKUSSION 
 

Den här litteraturstudien belyser att DT-kolon är en betydelsefull utredningsmetod vid detektion av 

kolorektalcancer. DT-kolon kan påvisa både koloniska- och extrakoloniska fynd och är en särskilt 

fördelaktig metod vid lokalisering av extrakoloniska fynd. Vid den preoperativa bedömningen anses 

DT-kolon vara en betydande metod vid exakt lokalisering av patologier i kolon och rektum och är 

ett bra komplement till koloskopiundersökningar. DT-kolon ses som en tillförlitlig metod och har 

en sensitivitet på 94–99.9 %. När CAD används som granskningsmetod vid DT-kolon så ökar 

sensitiviteten, speciellt vid detektion av patologier som är mindre än 10 mm. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet och frågeställningen för den här litteraturstudien kunde besvaras i hög grad utifrån temat som 

är “Betydelsen av DT-kolon vid utredning av kolorektalcancer” genom att det framkom fyra 

kategorier efter granskning av artiklarna. 

Den första kategorin i resultatdelen är “Koloniska- och extrakoloniska fynd” där fyra studier 

(Pickhardt et al., 2010; Halligan et al., 2015a; Maggialetti et al., 2016; Halligan et al., 2015b) 

påvisar att både koloniska- och extrakoloniska fynd kan identifieras med DT-kolon.  

I studierna (Halligan et al., 2015a; Maggialetti et al., 2016; Halligan et al., 2015b) framkom det att 

mellan 21-59.6 % av patienterna med symtom för kolorektalcancer som undersökts med DT-kolon 

hade extrakoloniska fynd. Vidare visar studierna Maggialetti et al. (2016) och Halligan et al., 

(2015b) att mellan 7.3-49.8 % av patienterna som undersökts med DT-kolon påvisade koloniska 

patologier. Enligt Halligan et al. (2015b) var 50.5% av de koloniska patologierna kolorektala 

tumörer och 49.5% var stora polyper (>10mm). Maggialetti et al. (2016) nämner även att 10 % av 

patienterna påvisade både koloniska- och extrakoloniska patologier. 

I studien (Pickhardt et al., 2010) undersöktes patienter som inte hade några symtom för 

kolorektalcancer och efter utförd DT-kolon identifierades 58 (0.56%) stycken tumörer, vilka 

inkluderade kolorektala tumörer hos 22 (0.21%) patienter och extrakoloniska tumörer hos 36 

(0.35%) patienter. Bland de extrakoloniska tumörerna var elva stycken carcinom i njure, åtta 

stycken i lunga och sex stycken i lymfkörtlar. 
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För de patienterna som uppvisat symtom för kolorektalcancer och där koloniska- och 

extrakoloniska patologier identifierats med DT-kolon som framställs i studierna av Halligan et al. 

(2015a), Maggialetti et al. (2016) och Halligan et al. (2015b) styrks resultaten av Spada et al. 

(2014), där forskarna nämner att de vanligaste kolorektala förändringarna som ger symtom är 

polyper, divertikulit, maligna och benigna tumörer. Även i studien av Sjövall (2019) nämns det om 

de olika stadierna som används för att gradera kolorektala tumörer och även vid vilka stadium 

spridning kan förekomma. Vid stadium 2 har tumören växt genom tarmväggen vilket visar på att 

tumören kommit långt i sitt utvecklingsskede och kan därmed i många fall ge symtom. Vid stadium 

1 och 2 finns inga tecken till spridning, vid stadium 3 finns meastaser i lymfkörtlar och vid stadium 

4 finns metastaser i andra organ som vanligtvis är levern, lungor och bukhinna.  

Anledningen till att en del av patienterna utan symtom för kolorektalcancer påvisar koloniska- och 

extrakoloniska fynd som beskrivs enligt Pickhardt et al. (2010) kan bero på att de koloniska 

patologierna är i ett tidigt utvecklingsskede vilket även återges av Simons (2016) som nämner att 

tumörbildningen är ett utsträckt förlopp vilket gör att det kan ta en lång tid innan den drabbade 

utvecklar symtom. Vidare nämner forskaren att symtomen uppkommer i takt med att tumören ökar i 

tillväxt och delvis till helt stoppar upp avföringsflödet i kolon och rektum. Även Sjövall (2019) 

beskriver att vid stadium 1 av en kolorektal tumör så är tumören begränsad till tarmväggen vilket 

innebär att den är i ett tidigt utvecklingsskede och därmed i många fall inte ger några direkta 

symtom. 

Genom att DT-kolon kan identifiera extrakoloniska fynd kan fler patologier upptäckas och 

patienterna får korrekta diagnoser som kan behandlas. Identifieringen av koloniska fynd med DT-

kolon hos patienter utan symtom för kolorektalcancer kan ge en tidig upptäckt av patologier och 

minska risken för spridning och ge en ökad chans till överlevnad hos patienterna. Det styrks även av 

Azer (2019) som i sin studie beskriver att genom tidig upptäckt av premaligna lesioner eller 

kolorektala tumörer som är i tidiga stadium bidrar det till att minska den sjukdomsrelaterade 

dödligheten hos befolkningen och att förhindra spridningen så att inte sekundära tumörer bildas i 

andra organ. 

Den andra kategorin i resultatdelen är “Preoperativ bedömning” där fem studier (Da Fonte et al., 

2011; Leksowski, Rudzinska & Rudzinski, 2011; Horvat, Raj, Ward, Smith, Markowitz & Gollub, 

2018; Kanazawa et al., 2016; Offermans, Vogelaar, Aquarius, Janssen-Heijen & Simons, 2017) 

visar att den preoperativa bedömningen gynnades av att patienter med kolorektalcancer undersöktes 

med DT-kolon.  
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I studierna (Da Fonte et al, 2011; Horvat, Raj, Ward, Smith, Markowitz & Gollub, 2018; 

Offermans, Vogelaar, Aquarius, Janssen-Heijen & Simons, 2017) ändrades den preoperativa 

planeringen hos mellan 5-26 patienter som genomgått en DT-kolon. Da Fonte et al. (2011) belyser 

även att samtliga 25 patienter klarade av att utföra DT-kolon och 22 patienter hade en inkomplett 

koloskopi. Enligt Horvat, Raj, Ward, Smith, Markowitz & Gollub (2018) kunde 360 av 390 (92.3 

%) kolorektala segment identifieras med DT-kolon och även att 267 av 297 (89.9 %) kolorektala 

segment som inte kunde identifieras med preoperativ koloskopi kunde visualiseras med DT-kolon. 

Vidare nämner forskarna att samtliga ocklusiva kolorektala tumörer som inte gått att utvärdera med 

koloskopi kunde identifieras med DT-kolon. Offermans, Vogelaar, Aquarius, Janssen-Heijen & 

Simons (2017) nämner i sin studie att DT-kolon gav ett färre antal felaktiga segmentlokalisationer 

av kolorektala tumörer av typen carcinom än vad koloskopi gjorde.  

Enligt Leksowski, Rudzinska & Rudzinski (2011) kunde hela kolon och rektum visualiseras hos 

alla patienterna (100 %) som hade undersökts med DT-kolon i studien och att 48 av 49 (98 %) 

kolorektala tumörer kunde identifieras. Forskarna påpekar även att det gick att bestämma 

tumörernas storlek och utbredning, tarmväggens tjocklek, utvändig kontur av kolon och rektum 

samt lokalisera eventuella förändringar på omkringliggande vävnad och organ.  

Kanazawa et al. (2016) beskriver i sin studie att koloskopi som kombineras med DT-kolon ger en 

mer exakt preoperativ bedömning av kolorektala tumörers lokalisation och djup än vad endast 

preoperativ koloskopi gör som ensam undersökningsmetod. 

I regel utförs oftast en koloskopi innan beslut om en DT-kolon ska utföras vilket även bland annat 

Plumb et al. (2016) nämner i sin studie. Forskarna belyser i studien att DT-kolon görs då 

koloskopin är ofullständig eller att patienten vägrar eller inte kan genomföra koloskopi. Även 

Regionala cancercentrum (2018) nämner att vid standardiserat vårdförlopp vid kolorektalcancer i 

utredningsblock A ska patienten genomgå en koloskopi och vid fynd tas en biopsi av tumören men 

om man i samband med utredningen redan utfört en DT-kolon som påvisar kolorektalcancer så 

utförs inte en koloskopi. En anledning till att koloskopi används som förstahandsmetod istället för 

DT-kolon kan bero på strålningsrisken som DT-kolon medför och även möjligheten att kunna ta 

biopsi som enbart kan göras med koloskopi som även Pickhardt, Lee & Johnson (2018) nämner i 

sin studie. Forskarna påpekar även att för att minska risken att missa potentiella lesioner så måste 

patienter ofta genomgå både koloskopi och DT-kolon vilket beror på att undersökningsmetoderna 

kompletterar varandra, att det som inte kunde ses på koloskopi kunde identifieras med DT-kolon 

och vice versa. En annan anledning till att DT-kolon genomförs efter koloskopi som forskarna tar 
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upp är att många patienter anser att koloskopi är en mer ansträngande undersökning att genomgå 

och att det därmed gör att en del koloskopiundersökningar blir ofullständiga och måste kompletteras 

med DT-kolon.  

Samtliga studier (Da Fonte et al., 2011; Leksowski, Rudzinska & Rudzinski, 2011; Horvat, Raj, 

Ward, Smith, Markowitz & Gollub, 2018; Kanazawa et al., 2016; Offermans, Vogelaar, Aquarius, 

Janssen-Heijen & Simons, 2017) visar på att DT-kolon kan lokalisera tumörer i kolon och rektum 

som inte gått att lokalisera med koloskopi. Studierna påpekar även att DT-kolon är ett givande 

komplement till koloskopi vid den preoperativa bedömningen.  

Den tredje kategorin i resultatdelen är “Tillförlitlighet” där fem studier (Atkin et al. 2013; Halligan 

et al, 2013; Simons, Van Steenbergen & De Witte. 2013; Kim, Pooler, Wiess & Pickhardt, 2012; 

McComiskey, Barrett, Flemming, Mckay & Sala, 2019) följt patienterna under en tidsperiod på 3-7 

år och då kunde man se att DT-kolon hade en sensitivitet mellan 94-99,9% och det var 1-3 

kolorektalcancer diagnoser som missades i varje studie. Enligt Atkin et al. (2013) missade DT-

kolon en kolorektalcancer och i jämförelse med den primära undersökningsmetoden av 

kolorektalcancer som är koloskopi så missades ingen cancer. I studierna (Kim, Pooler, Wiess & 

Pickhardt, 2012; Simons, Van Steenbergen & De Witte. 2013; Lee, Balasingam & Van den Bosch, 

2016) missades tre rektala tumörer på grund av att den uppblåsbara slangen skymde tumörerna. I 

studien av Simons, Van Steenbergen & De Witte (2013) missades en platt adenom i kolon 

ascendens. I resterande studier (Moore & Dodd, 2013; McComiskey, Barrett, Flemming, Mckay & 

Sala, 2019; Sabanli, Balasingam, Bailey, Eglinton, Hider & Frizelle, 2010) som redovisat resultatet 

av vilka kolorektala cancerdiagnoser som missats kan man se att tumörerna var lokaliserade i 

cecum, kolon ascendens, kolon transversum och sigmoideum. 

Sensitiviteten beskrivs av Pickhardt, Lee & Johnson (2018) som något man beräknar genom hur 

många korrekta positiva lesioner som identifieras i kolon och rektum. I studierna (Atkin et al. 2013; 

Halligan et al, 2013; Simons, Van Steenbergen & De Witte. 2013; Kim, Pooler, Wiess & Pickhardt, 

2012; McComiskey, Barrett, Flemming, Mckay & Sala, 2019; Moode & Dodd, 2013; Lee, 

Balasingam & Van den Bosch, 2016; Sabanli, Balasingam, Bailey, Eglinton, Hider & Frizelle, 

2010) beskrivs DT-kolons sensitivitet utifrån hur många korrekta fynd som identifierats med DT-

kolon före eller efter att en koloskopi har genomförts. Vidare beskriver även SBU (2014) att måttet 

på sensitiviteten beskrivs i ett värde av 0-100 % och enligt samtliga beskrivna studier så har DT-

kolon haft en hög sensitivitet upp mot 100 %. 
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Missade diagnoser i kolon och rektum kan bero på olika anledningar. I studien av Sabanli, 

Balasingam, Bailey, Eglinton, Hider & Frizelle (2010) var en av anledningarna till missade 

diagnoser att patienterna var dåligt laxerade inför underökningen och enligt Wylie & Burling (2011) 

så gör användningen av laxering och märkning av tarminnehållet innan DT-kolon att risken för 

feltolkning av resultat minskar. Enligt Thorén, Johnsson, Brandeberg & Hellström (2018) använder 

sjukhus i Sverige sig utav någon form av tarmrengöring och majoriteten av sjukhusen använder sig 

utav märkning av tarminnehållet. I studierna (Kim, Pooler, Wiess & Pickhardt., 2012; Simons, Van 

Steenbergen & De Witte., 2013; Lee, Balasingam & Van den Bosch., 2016) där rektala tumörer har 

missats belyser forskarna att det är viktigt att ta i beräkning att den uppblåsbara slangen kan 

skymma tumörer och enligt Wylie & Burling (2011) är den uppblåsbara slangen av betydelse för 

undersökningen för att bibehålla inflödet av koldioxid i kolon.  

Svensk förening för röntgensjuksköterskor (2008) beskriver i röntgensjuksköterskans 

kompetensbeskrivning att en legitimerad röntgensjuksköterska ska ha god kunskap om 

undersökningarna och utföra en god bilddiagnostik. Fortsättningsvis beskriver den yrkesetiska 

koden för röntgensjuksköterskor att röntgensjuksköterskan ansvarar för att kriterierna för bilderna 

uppfylls. Det är därmed viktigt att röntgensjuksköterskan tar ansvar för att undersökningarna blir så 

optimala som möjligt för att korrekt diagnos ska kunna ställas utifrån bildmaterialet. 

Den fjärde kategorin i resultatdelen är “Datorassisterad granskning, sensitivitet och specificitet av 

DT-kolon” där tre studier (Regge et al., 2013; Mang et al., 2014; Boone, Mallett, McOuillan, 

Taylor, Altman & Halligan, 2015) konstaterar att CAD är en fördelaktig granskningsmetod vid 

detektion av polyper i kolon och rektum efter utförd DT-kolon och att sensitiviteten av DT-

kolonundersökningarna ökar med hjälp av CAD. Enligt Regge et al. (2013) så förbättrades 

sensitiviteten från 65.4 % till 76.9 % av DT-kolonundersökningarna vid identifieringen av lesioner 

som var 6-9 mm då CAD användes och att vid polyper som var mindre än 10 mm så var CAD en 

fördelaktig granskningsmetod. Mang et al. (2014) beskriver i sin studie att polyper hos 34 av 34 

patienter identifierades korrekt med hjälp av CAD-systemet och med en sensitivitet per patient på 

100 % och en sensitivitet per polyp på 90.5 %. Boone, Mallett, McOuillan, Taylor, Altman & 

Halligan (2015) beskriver i sin studie att när CAD användes som granskningsmetod av både erfarna 

och oerfarna radiologer så ökade sensitiviteten och specificiteten minskade för samtliga. 

Enligt Regge & Halligan (2013) så är det upp till radiologen att tolka och utvärdera om fynden är 

vad CAD-systemet påstår att de är vilket kan vara en orsak till att specificiteten i vissa fall sjunker 

vid användning av CAD som Boone, Mallett, McOuillan, Taylor, Altman & Halligan (2015) 

beskriver i sin studie. Regge & Halligan (2013) nämner vidare att CAD antingen kan användas som 
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en första- eller andra granskningsmetod och när man använder CAD som en andra 

granskningsmetod kan specificiteten öka något eftersom radiologerna först granskar bilderna utan 

CAD och därefter med CAD. 

 

Metoddiskussion 

 

Den här litteraturstudien bygger på 20 kvantitativa vetenskapliga artiklar som är primärpublicerade 

och kritiskt granskade (peer-rewied). Syftet och frågeställningen togs fram efter att problemområdet 

hade identifierats och därefter kunde inklusions- och exklusionskriterier utformas. 

Författarna fokuserade sökningarna på DT-kolon vid utredning av kolorektalcancer och 

artikelsökningarna utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningarna utfördes med 

tidsbegränsning för att få den senaste forskningen som gjorts inom området. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2009 och 2019. Willmans protokoll för kvalitetsgranskning användes för att 

gradera samtliga artiklars kvalitet. Artiklarna sorterades därefter i ett sorteringsprotokoll (Tabell 4) 

och i ett granskningsresultat (Tabell 5). 

De utvalda artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna och anses besvara syftet och frågeställningen. 

Artiklarna som granskades och inkulderades i studien innefattade artiklar som handlar om DT-

kolon i samband med kolorektalcancer. Samtliga artiklar var av kvantitativ ansats och uppnådde 

medel eller hög nivå enligt Willmans protokoll för kvalitetsgranskning. Författarna läste artiklarna 

upprepade gånger och tog sedan ut meningsenheter ur artiklarna som därefter kodades och delades 

upp i kategorier som var relevanta för studien och besvarade studiens frågeställning och syfte. 

Kategorierna som togs fram presenterades i studiens resultat för att ge en tydlig bild av betydelsen 

av DT-kolon vid utredning av kolorektalcancer.  

Författarna inkluderade en del artiklar som studerade detektionsgraden av polyper i kolon och 

rektum med hjälp av DT-kolon eftersom det kan vara förstadier till kolorektalcancer och ansågs 

därmed vara relevanta för den här litteraturstudien. Ett flertal kvantitativa studier som uppkom vid 

sökningarna i databaserna handlade om patienters upplevelser av DT-kolon vilket författarna inte 

ansåg vara relevant för den här litteraturstudien. Författarna fokuserade istället på kvantitativa 

studier som utvärderade själva undersökningsmetoden DT-kolon.  

En del artiklar som kvalitetsgranskades hade olika studiedesign vilket gjorde det svårt att använda 

hela granskningsprotokollet för samtliga artiklar. Författarna valde att anpassa 
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granskningsprotokollet för de olika studiedesignerna, det resulterade i att hela 

granskningsprotokollet användes till randomiserade kontrollerade studier och relevanta delar 

användes till prospektiva- och retrospektiva studier. Frågor i granskningsprotokollet som 

exkluderades för prospektiva- och retrospektiva studier var: randomiseringsförfarandet beskrivet, 

analyserade i den grupp som de randomiserades till, likvärdiga grupper från start och blindning. 

Flera av artiklarna som exkluderades hade antingen för låg kvalitet efter granskning, var 

publicerade innan år 2009 eller ansågs inte vara tillräckligt relevanta för att besvara studiens 

frågeställning och syfte. 

En nackdel med den här litteraturstudien var att inga artiklar som vi kunde hitta hade gjort sin 

forskning här i Sverige inom det aktuella området. Istället användes studier från olika länder för att 

ge författarna ett helhetsintryck. En svårighet med att inkludera studier från olika länder var att 

rutiner och utförande vid den relevanta undersökningsmetoden skiljer sig åt beroende på vilket land 

det utförts i, vilket gav olika utfall av undersökningarna.  

Författarna valde att endast inkludera artiklar som publicerats på engelska. Eftersom författarna har 

god kunskap i det engelska språket så uppstod inga problem vid översättningen av artiklarna till 

svenska. 

Ingen etisk prövning behövde utföras för den här litteraturstudien eftersom studien inte innefattar 

någon patientgrupp eller personuppgifter. Samtliga artiklar som användes i den här litteraturstudien 

har tillhandahållit tillstånd från etisk kommitté eller gjort noggranna etiska överväganden.  

 

Slutsats 

 

Resultatet av den här litteraturstudien visar att DT-kolon är en betydelsefull undersökningsmetod 

vid utredning av kolorektalcancer och av andra patologier i buken, kolon och rektum. 

Undersökningsmetoden är tillförlitlig med hög sensitivitet och med CAD som granskningsmetod 

ökar sensitiviteten.  

En stark fördel med DT-kolon är att man får med hela bukområdet vid bildtagning och kan därmed 

även lokalisera extrakoloniska fynd så som exempelvis metastaser. Man kan även se tarmväggens 

tjocklek och utvändig kontur av kolon och rektum. 
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