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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 3D-printing innefattar olika tekniker som gör det möjligt att framställa fysiska 

3D-objekt från 3D-rekonstruktioner på en dator. Inom hälso- och sjukvård används 3D-

printing tillsammans med medicinsk bildtagning, vanligen CT. Tekniken bakom CT innebär 

att tunna tvärsnitt av patienten avbildas skiva för skiva. Olika tekniker och material används 

för att framställa 3D-printade objekt. Röntgensjuksköterskan är den som ansvarar för att 

utföra de CT-undersökningar som ligger till grund för 3D-printing. Syfte: Syftet är att studera 

den kliniska användningen av personanpassade 3D-printade objekt efter CT-undersökningar. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt har gjorts med vetenskapliga artiklar skrivna mellan 

2015 och 2020. Artiklarna var kvantitativa och etiskt granskade. Databaserna Medline och 

Cinahl användes vid datainsamlingen. Artiklar som svarade mot syftet kvalitetsgranskades 

och 19 artiklar med hög och medel kvalitet valdes ut. Resultat: De inkluderade artiklarna 

visar på att preoperativ planering är det vanligaste användningsområdet, strax följt av 

intraoperativ guidning. Även övriga användningsområden tillämpas såsom ersättning av 

kroppsdel eller diagnostisering av stenos i kranskärl. Slutsats: 3D-printing används kliniskt 

inom flera olika områden. Författarna anser att mer forskning inom området behövs för att en 

mer klinisk användning ska ses mer utspritt i världen. 

  

Nyckelord: 3D-rekonstruktioner, personanpassad, radiografi, kirurgi, interprofessionell 

samverkan     



 
 

Summary 

 

Practical use of 3D-printing after CT-examinations 

Introduction: 3D-printing involves various techniques that make it possible to produce 

physical 3D-objects from 3D-reconstructions on a computer. In healthcare, 3D-printing is 

used in conjunction with medical imaging, usually CT. The technology behind CT means that 

thin sections of the patient are imaged slice by slice. Various techniques and materials are 

used to produce 3D-printed objects. The radiographer is responsible for performing the CT-

examinations that underlie 3D-printing. Objective: The purpose is to study the clinical use of 

personalized 3D-printed objects after CT-examinations. Method: A systematic literature 

study has been conducted with scientific articles written between 2015 and 2020. The articles 

were quantitative and ethically reviewed. The Medline and Cinahl databases were used in the 

searches. Articles that met the purpose were quality checked and 19 articles with high and 

medium quality were included. Results: The included articles show that preoperative 

planning is the most common area of use, followed by intraoperative guidance. Other uses are 

also applied such as body part replacement or diagnosis of stenosis in coronary vessels. 

Conclusion: 3D-printing is used clinically in several different areas. The authors believe that 

more research in the area is needed for a more clinical use to be shed more widely in the 

world. 

  

Keywords: 3D-reconstructions, personalized, radiography, surgery, interprofessional 

collaboration  
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Inledning 

Under hösten 2019 presenterades förslag på ämnen till kommande examensarbete. Genom ett 

av förslagen och genom egna artikelsökningar kom författarna i kontakt med ämnet 

tredimensionell (3D) printing efter Computed Tomography (CT) undersökningar. Eftersom 

detta är ett ämne där mycket forskning pågår, väcktes författarnas intresse att skriva om 3D-

printing (Hong, Yang, Lee & Kim, 2018). I professionen som röntgensjuksköterska utförs 

CT-undersökningar. CT-undersökningar genererar volymetrisk data som kan göras om till 

3D-rekonstruktioner. Dessa rekonstruktioner kan sedan bli till 3D-printade kroppsdelar. Mötet 

mellan röntgensjuksköterska och patient är korta, men kan vara av stor nytta eftersom 3D-

rekonstruktioner kan leda till 3D-printing. Röntgensjuksköterskan spelar en stor roll bland de 

professioner som gör 3D-printing möjligt. Ett 3D-printat objekt kan utgöra en stor nytta för 

patienters vidare diagnos och behandling. Utöver den kunskap som finns idag, behövs 

kunskap för att även kunna möta framtidens behov inom vården (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). Genom att studera den praktiska användningen av 3D-printing 

efter CT-undersökningar ges en inblick i vad tekniken kan användas till.  

 

Bakgrund 

3D-printing   

Definition och historia  

3D-printing omfattar tekniker som gör det möjligt att framställa fysiska 3D-objekt utifrån 3D-

rekonstruktioner eller designade 3D-modeller på en dator. 3D-printing teknologi baseras på 

att successivt addera lager på lager utav ett material, och på så vis framställa ett 3D-objekt på 

ett kontrollerat sätt. 3D-printing kallas även för additive manufacturing (AM) på engelska 

(Marro, Bandukwala & Mak, 2016). I detta arbete kommer begreppet 3D-printing användas, 

men i det svenska språket kan ibland synonyma benämningar såsom friformsframställning, 

additiv tillverkning och 3D-skrivning förekomma.  

  

Mannen som uppfann den första 3D-printern är från USA och heter Charles W. Hull. När Hull 

fick idén om 3D-printing arbetade han som ingenjör på ett litet företag som arbetade med 

teknologi inom ultraviolett (UV) strålning. Han ville hitta ett snabbt och effektivt sätt att 
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skapa prototyper i plast. Hull presenterade idén för ledningen på företaget men fick inget stöd 

att arbeta vidare med projektet under arbetstid. Däremot fick han lov att använda företagets 

lokaler på kvällar och helger för att förverkliga sin idé. År 1983 lyckades han skapa världens 

första 3D-printer och framställde den första prototypen som var en mugg i plast. Han fick 

patent för sin uppfinning år 1986 och sedan dess har många industrier världen runt tagit del av 

tekniken, inte minst inom hälso- och sjukvård där 3D-printing har tillämpats med stort 

intresse (Hull, 2015). Inom vården implementerades 3D-printing till en början inom 

tandvården för att skapa personanpassade tandimplantat och tandproteser, vilket var i början 

av 2000-talet (Ventola, 2014).  

 

Tekniker och material   

Det finns flera olika tekniker och material som möjliggör 3D-printing. Materialen som 

används kan vara i flytande-, fast- eller pulverform. Den ursprungliga teknologin som Hull 

uppfann kallas för Strereolithography (SLA), vilket är en teknik som utgår från ett flytande 

material. Vid SLA används fotopolymer resin och UV-laser. Resinet stelnar till hård plast vid 

behandling utav UV-laser. I likhet med SLA använder tekniken Polyjet också UV-ljus för att 

behandla ett flytande material. Med Polyjet kan multipla material användas vid skapandet av 

ett 3D-objekt, exempelvis akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och polylaktid (PLA) som är två 

plaster. Genom att få ett flytande material att stelna kan lager för lager utav ett färdigt 3D-

objekt skapas. Fused Deposition Modeling (FDM) är en 3D-printing teknik som utgår från ett 

fast material. Vanligen används ABS eller PLA. Med denna teknik byggs ett objekt upp lager 

för lager genom att låta plasten smälta och stelna. Selective Laser Sintering (SLS) är en metod 

där 3D-objekt byggs upp av ett pulver, vanligen nylonpulver. Pulvret hettas upp med hjälp av 

laser till en punkt då pulvret smälter och stelnar. Utöver SLA, Polyjet, FDM och SLS finns 

fler 3D-printing tekniker och olika varianter av dessa metoder (Shilo, Emodi, Blanc, Noy & 

Rachmiel, 2018; Kim et al., 2016).  

  

3D-rekonstruering och 3D-modellering 

När 3D-printing tillämpas inom hälso- och sjukvård görs det vanligen tillsammans med 

medicinsk bildtagning. De modaliteter som kan användas inför 3D-printing är CT, Magnetic  

Resonance Imaging (MRI) och ultraljud. Efter bildtagning framställs 3D-rekonstruktioner. 

Inledningsvis sparas bilderna i ett Digital Imaging and Communications in Medicine 

(DICOM) format, för att därpå omvandlas till en Standard Tessellation Language (STL) fil 
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som kan läsas utav en 3D-printer. 3D-rekonstruering görs i avancerade programvaror med 

diverse verktyg för att segmentera, rendera och efterbehandla. Segmentering betyder att det 

önskade området avgränsas från omkringliggande strukturer och vävnader. Därefter framställs 

en yta utifrån datavolymen, vilket kallas för rendering. Ytterligare efterbehandling kan göras 

där olika algoritmer appliceras för att jämna ut artefakter. Bildtagningen och val av data vid 

3D-printing är viktigt. Bilder med dålig upplösning kan resultera i att det printade objektet 

inte avspeglar den faktiska anatomin (Marro et al., 2016).    

  

Utöver tillvägagångssättet som beskrivs ovan, som möjliggör 3D-printing utav strukturer i 

kroppen direkt efter 3D-rekonstruering, kan Computer Aided Design (CAD) program 

användas. I CAD-program kan exempelvis kirurger och ortopeder planera och simulera 

kirurgiska ingrepp utifrån 3D-rekonstruktioner. Det finns även möjlighet att designa objekt, 

till exempel proteser och implantat, baserade på patienters anatomi. Dessa objekt kan 

sedan printas och användas kliniskt (Shilo et al., 2018).   

 

CT  

Fysik 

Precis som vid konventionell röntgen baseras tekniken bakom CT på joniserande strålning. 

Den joniserande strålningen produceras inuti röntgenröret. När elektroner med en hög 

hastighet bromsas kraftigt sker en omvandling i partiklarnas rörelseenergi. Nästan all energi 

omvandlas till värme, men cirka en procent blir till röntgenfotoner som sänds mot patienten. 

När strålningen tränger igenom patienten kommer fotonerna att absorberas via växelverkan i 

kroppen och kommer därmed att dämpas. Olika material och vävnader har olika stor förmåga 

att dämpa röntgenstrålning. Denna dämpningsförmåga kallas för attenuering. En specifik 

vävnads dämpningsförmåga i relation till vatten definieras enligt en ekvation som kallas för 

CT-tal och anges i enheten Hounsfield Units (HU). Vatten har värdet noll HU. Luft har låg 

attenuering (-1000 HU) och visas som svart i bilden, medan ben visas som vitt eftersom det 

har en hög attenuering (300–3000 HU). (Aspelin & Pettersson, 2008).   

  

Tekniken bakom CT innebär att tunna tvärsnitt av patienten avbildas skiva för skiva. Efter en 

CT-undersökning finns ingen färdig bild, utan det som finns är en mängd mätvärden av 

attenueringen  i en skiva av patienten samlade i en dator. Skivan av patienten är uppbyggd av 
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små volymselement, som kallas för voxlar. Den färdiga bilden framställs genom matematiska 

rekonstruktioner av mätdata från olika vinklar. Rekonstruktionen innebär att attenueringen i 

varje voxel beräknas och presenteras i en bild som är uppbyggd av ett antal bildelement. 

Dessa bildelement kallas för pixlar. Varje pixel i en matris motsvarar en voxel i skivan och får 

en svärtning proportionerlig till attenueringen i motsvarande voxel (Aspelin & Pettersson, 

2008).   

 

Undersökningsmetod  

En CT-bild är en beräknad transversell bild av kroppen som ger möjlighet till 

lägesbestämning av organen samt att mått på organens täthet i förhållande till vattens täthet 

ges. CT-undersökningar syftar till att avbilda patientens anatomi med stor detaljrikedom. 

Avsökning av patienten kan ske genom att axiella bilder tas eller med så kallad 

spiralavsökning. Ofta tas först två vinkelräta översiktsbilder (frontalt och lateralt) för att 

kunna planera in omfattningen på området som ska undersökas. Vid en CT-undersökning 

roterar antingen både röntgenröret och detektorn eller endast röntgenröret. Vid en axiell 

avsökning roterar röntgenrör och detektorer ett helt varv. Därefter flyttas bordsskivan dit nästa 

avsökning skall göras. Vid en spiralavsökning förflyttas bordsskivan kontinuerligt samtidigt 

som röntgenrör och detektorer roterar runt patienten (Aspelin & Pettersson, 2008).   

  

En stor fördel med CT är att data kan samlas in under några få sekunder. Av de 

tvärsnittsbilder som framkommer kan 3D-bilder byggas upp och ge möjlighet att vrida runt 

intressanta strukturer i olika vinklar. Jämfört med konventionell röntgen har CT fördelen att 

ge en korrekt avbildning, bättre kontrast samt mäta tätheten i HU. Trots att CT har många 

fördelar är en stor nackdel att undersökningarna ger en relativt hög stråldos (Aspelin & 

Petersson 2008).   

 

3D-printing i forskningsfronten 

Mycket forskning bedrivs för att utveckla 3D-printing inom hälso- och sjukvård. Ett aktuellt 

forskningsområde är 3D-bioprinting, vilket innebär framställning utav artificiella vävnader 

och organ (Hong et al., 2018). Det främsta målet med utvecklingen av 3D-bioprinting är att 

kunna använda metoden för transplantationer av vävnader och organ vid skador och 

sjukdomar. Det finns även potential att tillämpa bioprinting inom cancerforskning och 

läkemedelsprövning (Matai, Kaur, Seyedsalehi, Mcclinton & Laurencin, 2020).   
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3D-bioprinting baseras på olika 3D-printing tekniker som succesivt adderar lager på lager av 

material. Det material som används vid bioprinting kallas för bioink, vilket består utav celler 

och andra biokompatibla ämnen. Det ställs höga krav på materialet. Det måste kunna förvaras 

väl och får inte ta skada av att printas. Materialet får inte uppfattas som kroppsfrämmande av 

immunsystemet, och det måste ha en sammansättning som klarar av den mekaniska påverkan 

som den specifika strukturen kommer utsättas för. Inför 3D-bioprinting hämtas högupplöst 

data från CT eller MR (Hong et al., 2018).  

  

Genom att använda olika 3D-printing tekniker har forskare kunnat skapa artificiella vävnader 

såsom ben, brosk och hud, såväl som hjärt-, lever-, lung-, pankreas- och nervvävnad (Matai et 

al., 2020). Transplantationer med hjälp av 3D-bioprinting har ännu inte tillämpats kliniskt, 

men är den mest lovande metoden för framställning och tillämpning av artificiella vävnader 

och organ i framtiden. Dock finns det utmaningar såsom cellöverlevnad och kärlförsörjning 

för att få artificiella vävnader och organ funktionella (Hong et al., 2018). 

 

Röntgensjuksköterskans roll 

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi. Kunskap inom radiografin hämtas från 

omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Detta arbete berör bild- 

och funktionsmedicin. Inom bild- och funktionsmedicin används avancerad teknisk utrustning 

som ständigt utvecklas. Röntgensjuksköterskor arbetar självständigt och ansvarar för att 

undersökningar genomförs med minsta möjliga stråldos med bibehållen bra diagnostisk 

bildkvalité (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2011).     

   

I röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod framgår att röntgensjuksköterskan ska initiera till 

forskning och utveckling, och röntgensjuksköterskan är ansvarig för utveckling och utbildning 

inom sitt kunskapsområde. Bild- och funktionsmedicin har en central roll inom diagnostiken i 

vården, och röntgensjuksköterskan måste därför ha förmåga att samverka med olika 

professioner i vårdkedjan. Röntgensjuksköterskan ska verka för ett gott samarbete med 

kollegor och andra i vården samt visa respekt för andra yrkesutövares kunskap 

(Vårdförbundet & Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2008).    
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Den nyaste tekniken gör det möjligt att omvandla 3D-rekonstruktioner till 3D-printing. Med 

hjälp av CT-bilder tas 3D-rekonstruktionerna fram som sedan kan användas till 3D-printing 

(Marro et al., 2016). Här är röntgensjuksköterskans ansvar att utföra undersökningen med en 

så låg stråldos som möjligt för att samtidigt kunna få fram tillräckligt bra diagnostiska bilder 

för att kunna utföra 3D-rekonstruktioner på dessa (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 

2011).   

 

Problemformulering  

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö som ständigt utvecklas, vilket ställer 

ökade krav på röntgensjuksköterskans kunnande. Utöver den kunskap dagens behov kräver, 

behövs ny kunskap för att kunna möta vårdens behov i framtiden (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). Den medicinsktekniska utvecklingen leder till allt mer 

avancerade tekniker och 3D-printing hör till den senaste tekniken inom hälso- och sjukvård. 

Fysiska 3D-printade objekt kan skapa utökade användningsområden gentemot en virtuell 3D-

modell på en datorskärm, vilket kan vara till nytta för patienters vård (Birbara, Otton & 

Pather, 2019). Vid klinisk användning av 3D-printing krävs interprofessionell samverkan där 

röntgensjuksköterskan utgör en viktig del. Därför anser författarna att det är viktigt att 

röntgensjuksköterskan har kunskap om den kliniska användningen av 3D-printing. 
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Syfte 

Syftet är att studera den kliniska användningen av personanpassade 3D-printade objekt efter 

CT-undersökningar.   
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Material och metod 

Systematisk litteraturöversikt  

För att svara på syftet valde författarna att göra en systematisk litteraturöversikt, baserad på 

kvantitativa artiklar. Metoden innebär systematiskt, metodiskt och kritiskt granskande av 

befintlig vetenskaplig litteratur för att kunna svara på syftet. Ändamålet med en systematisk 

litteraturöversikt är att få en bild av forskningsläget och underlag för att bedriva 

evidensbaserad vård (Henricsson, 2017). Metoden utfördes i flera steg i enlighet med 

Henricsson (2017). 

 

Urval 

Inledningsvis fastställdes ett syfte och inklusions- och exklusionskriterier anpassades efter 

syftet. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade 

mellan år 2015–2020. Artiklarna skulle vara kvantitativa, peer-reviewed och etiskt godkända. 

Artiklarna skulle även svara på syftet och vara originalartiklar samt följa en vetenskaplig 

struktur enligt IMRaD-modellen (Luleå tekniska universitet, 2017). Exklusionskriterier var 

artiklar publicerade före 2015, review artiklar och artiklar där etiskt godkännande ej 

framkom.     

 

Datainsamling 

Efter urvalet genomfördes en strategisk litteratursökning. För att få en översikt över 

forskningsområdet inleddes en sökning av artiklar i december 2019. Detta gjordes för att få en 

inblick i hur många artiklar som fanns tillgängliga och hur forskningsområdet såg ut. I 

februari 2020 påbörjades strategiska sökningar. Sökningar gjordes i databaserna Medline och 

Cinahl. Vid val av sökord utgick författarna från arbetets syfte för att sortera ut centrala 

termer. Detta gjordes för att få så många träffar som möjligt inom det önskade området, men 

också för att minimera irrelevanta artiklar (Backman, 2016). Sökorden som användes var 3-d 

printing, 3d-printing, additive manufacturing, application, clinical application, computed 

tomography, ct, three-dimensional printing. När de centrala termerna valts ut användes orden 

i olika kombinationer och Booleska operatorer (and, or, not) tillämpades för att få en 

effektivare sökning (Backman, 2016). Med hjälp av bibliotekarie vid högskolebiblioteket, 

Jönköping University tillämpades även ämnesord för 3D-printing vid de sista två sökningarna. 
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Ämnesordet användes istället för OR. Samtliga sökningar presenteras i bilaga 1. Vid varje 

sökning gjordes en grovsållning av titlar och abstrakt. Titlar som var relevanta sparades och 

abstrakten för dessa artiklar lästes igenom. De artiklar som var irrelevanta med avseende 

på inklusions- och exklusionskriterier, sållades bort. De relevanta artiklarna lästes igenom i 

fulltext av båda författarna. Alla artiklar som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier 

kvalitetsgranskades (Henricsson, 2017). Hela processen presenteras i figur 1. Artiklarna som 

inkluderades i resultatet markerades i referenslistan med *. 

 

 

  
Figur 1. Flödesschema över datainsamlingen.   
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Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning gör det möjligt att utesluta studier som inte håller tillräckligt hög 

kvalitet. Det tredje steget i en systematisk litteraturöversikt enligt Henricsson (2017) är att 

kvalitetsgranska valda studier. Som hjälpmedel vid granskningsprocessen användes ett 

protokoll innehållande centrala frågor framtaget av Avdelningen för omvårdnad, 

Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 2). Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av detta 

granskningsprotokoll som var för kvantitativa artiklar. Protokollet bestod av två delar och 

utifrån de olika frågorna i protokollet granskades artiklarna av författarna. Alla frågor i del ett 

behövde besvaras med ett ja för att få gå vidare till del två. Om inte alla frågor besvarades 

med ett ja i del ett exkluderades artikeln. Artikeln fick en poäng för varje fråga som 

besvarades med ett ja i del två och det var sammanlagt sju frågor i del två. Graden av kvalitet 

som artikeln uppnådde var beroende av hur många poäng artikeln fick. Låg kvalitet var 1–3 

poäng. Medelkvalitet var 4–5 poäng och 6–7 poäng innebar en hög kvalitet. Artiklar med hög 

eller medel kvalitet inkluderades i arbetet, medan artiklar med låg kvalitet exkluderades.   

 

Analys 

Henricsson (2017) skriver att det slutliga steget i en systematisk litteraturöversikt är att 

sammanställa och tabellera de inkluderade studierna. Författarna valde att göra en narrativ 

(berättande) analys, vilket betydde att sammanvägningen gjordes i beskrivande form (Gough, 

Oliver & Thomas, 2012). Varje artikel lästes igenom flera gånger för att skapa förståelse och 

sammanhang. En inledande genomgång gjordes av varje enskild studie och en beskrivning av 

studiernas syfte, metod, resultat och kvalitet presenterades i en tabell (bilaga 3). Vid den 

inledande genomgången upptäcktes förekomsten av likheter och olikheter gällande den 

kliniska användningen av 3D-printing i de inkluderade studierna. För att få en överblick och 

systematiskt sammanställa det väsentligaste från texten i varje enskild studie användes en 

tabell (tabell 1). Efter att artiklarna hade tabellerats framkom tre kategorier baserat på de olika 

användningsområdena som sammanfattades i tabell 2. Författarna valde att presentera 

resultatet i både tabeller och i löpande text för att det tydligt skulle framgå hur varje enskild 

studie bidragit till den sammanvägda helheten. 
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Etiska överväganden 

I arbetet behandlades inga personuppgifter. I stället inkluderades endast studier som var etiskt 

granskade och godkända av en etisk kommitté. En etisk egengranskning gjordes tillsammans 

med handledaren (bilaga 4). Röntgensjuksköterskor ska i sitt arbete utgå utifrån de fyra etiska 

grundprinciperna; principen om respekt för självbestämmande (autonomi), principen att inte 

skada, principen att göra gott och rättviseprincipen (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). I röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod skriver 

Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor (2008) att 

“röntgensjuksköterskan bedriver forskning och utveckling och ansvarar för att 

forskningsetiska riktlinjer följs”.     

   

Forskning är viktig för utveckling i samhället. Vid forskning tillämpas forskningsetiska 

principer och dessa principer delas in i fyra huvudkrav där informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingår (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då inga personer ingick i detta arbete behövde inga personuppgifter hanteras. Därmed 

behövde de fyra forskningsetiska principerna inte appliceras i arbetet, utan författarna la i 

stället vikt på att de inkluderade artiklar skulle vara etiskt godkända. 
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Resultat 

Totalt 40 artiklar togs ut efter sökning i databaserna. 19 kvantitativa artiklar återstod efter 

läsning i fulltext och kvalitetsgranskning, där personanpassade 3D-objekt hade tillämpats i 

kliniska studier. Elva artiklar bedömdes vara av hög kvalitet och åtta artiklar var av 

medelkvalitet. Inga artiklar exkluderades på grund av låg kvalitet. En artikel exkluderades på 

grund av avsaknad av etiskt godkännande. De inkluderade artiklarna hade ursprung från tre 

olika länder däribland Kina, Tyskland och Australien. Sjutton artiklar var skrivna i Kina, en 

var skriven i Tyskland och en i Australien, se bilaga 3. 

 
Tabell 1. Sammanställning av artiklar. 
Artikel-

nummer (enligt 

bilaga 3) 

Användnings-

område  
3D-objekt  Teknik  Material  Antal deltagare  

1  Preoperativ 

planering 

(ortopedi)  

Bäcken  -  Gipspulver  10  

2  Intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)  

Guideverktyg för 

skruvplacering i 

bröstrygg  

SLA  Resin   10  

3  Intraoperativ 

guidning 

(käkkirurgi)  

Guideverktyg för 

operation av 

underkäke    

SLA  Resin   22  

4  Preoperativ 

planering 

(ortopedi)  

Bäcken  FDM  Polylaktid  12  

5  Preoperativ 

planering 

(ortopedi)  

Överarmsben (proximal 

del)     
-  -  66  

6  Preoperativ 

planering 

(thoraxkirurgi)  

Bröstvägg (ben, brosk 

och tumör)  
SLA  Resin   16  

7  Guidning, ERCP Gallgångar och tumör  SLA Resin  15  

8  Preoperativ 

planering 

(ortopedi)  

Bäcken  -  -  96  

9  Intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)  

Guideverktyg för 

skruvplacering i 

ländrygg  

-  Nylon  43  

10  Ersättning av 

kroppsdel 

(käkkirurgi)  

Skallbas- och 

käkledsprotes  
-  Titan  5  

11  Preoperativ 

planering och 

intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)   

Kit innehållande fyra 

delar (ländryggskotor 

och personanpassade 

verktyg)  

SLA, SLS  Resin, nylon   129  
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12  Preoperativ 

planering och 

intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)  

Guideverktyg för 

skruvplacering i 

halsrygg  

-  -  17  

13  Intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)   

Guideverktyg för 

skruvplacering i 

skenben  

SLA Resin   6  

14  Preoperativ 

planering 

(thoraxkirurgi)   

Guideverktyg för 

lokalisering av 

lungtumörer  

-  Nylon   16  

15  Preoperativ 

planering 

(hjärtkirurgi)  

Förmak(vänstra)    -  -  42  

16  Intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)  

Guideverktyg för 

skruvplacering i fotled  
-  Polylaktid   29  

17  Intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)  

Guideverktyg för 

skruvplacering i fotled   
Polyjet   Polylaktid   29  

18  Preoperativ 

planering och 

intraoperativ 

guidning 

(ortopedi)  

Lårben (proximal 

del) och guideverktyg 

för skruvplacering  

-  Polylaktid   11  

19  Diagnostisering 

av stenos  
Kranskärl  SLA  Resin  8  

      

  

 

Tabell 2. Översikt över användningsområden. 

Kategorier   Artikelnummer från tabell 1   

Preoperativ planering   1,4,5,6,8,11,12,14,15,18  

Intraoperativ guidning   2,3,9,11,12,13,16,17,18  

Övriga användningsområden  7,10,19  

 

 

Preoperativ planering  

I tio artiklar användes 3D-printade objekt till preoperativ planering (tabell 2). Det mest 

förekommande var att tekniken användes inom ortopedi. Den preoperativa planeringen 

tillämpades även tillsammans med intraoperativ guidning och beskrivs nedan under 

intraoperativ guidning. Tekniken användes även inom thoraxkirurgi (tabell 1) (Li, Qingyao, 

Bingshen, Shu, Lizhong, Wang, & Song, 2017; Pu, Luo, Lu, Yao, & Chen, 2018; Thayaparan, 

Owbridge, Linden, Thompson, Lewis, & D’Urso, 2020; Wan, Zhang, Zhang, Li, Cao, Li, & 

Wu, 2019; Weidert et al., 2020; Wu et al., 2018; Xu, Li, Ma, Barden, & Ding, 2015; You et 
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al., 2016; Zhang, Li, Li, Kedeer, Wang, Fan, & Chen, 2017; Zheng, Yao, Xu, & Wang, 

2017).  

  

I alla inkluderade studier med preoperativ planering genomgick patienterna CT-

undersökningar innan behandling. I sex av dessa artiklar 3D-printades kroppsdelar (Li et al., 

2017; Wan et al., 2019; Weidert et al., 2020; Wu et al., 2018; Xu et al., 2015; You et al., 

2016). I fyra artiklar 3D-printades både kroppsdelar och guideverktyg för preoperativ 

planering (Pu et al., 2018; Thayaparan et al., 2020; Zhang et al., 2017; Zheng et al., 2017). 

Kroppsdelarna och guideverktygen personanpassades i CAD-program utifrån 3D-

rekonstruktioner som genererats från CT-undersökningar. Därefter 3D-printades delarna. I 

den preoperativa planeringen gjordes simuleringar av operationen i sju av de tio studierna. 

Simuleringarna gjordes digitalt i två av dessa studier och i resterande gjordes simuleringen 

med den 3D-printade modellen (Li et al., 2018; Pu et al., 2018; Wan et al., 2019; Wu et al., 

2018; Xu et al., 2015; You et al., 2016; Zheng et al., 2017). När 3D-objekt användes för att 

planera operationer framkom fördelar i flera avseenden. I tre studiers resultat uppnåddes 

kortare operationstid (Wan et al., 2019; You et al., 2016; Zheng et al., 2017). I tre studier 

visades mindre blodförlust hos patienterna (Wan et al., 2019; Wu et al., 2018; You et al., 

2016), och genomlysningstiden visades vara kortare i tre av studierna (Li et al., 2018; You et 

al., 2016; Zheng et al., 2017). Även mindre postoperativ smärta och färre postoperativa 

komplikationer sågs hos patienterna i två studier (Pu et al., 2018, Wu et al., 2018).  

  

I tre studier tillverkades 3D-printade modeller av höften. I två av dessa studier användes de 

3D-printade höfterna för att få fram optimala implantat efter höftfraktur respektive 

degenerativ sjukdom i höften (Weidert et al., 2020; Xu et al., 2015). I den tredje studien 

användes 3D-printade modeller för att utvärdera frakturer i höftledsgropen (Wan et al., 

2019).   

  

I två studier hade patienterna tumörer i thoraxväggen respektive i lungorna. I den ena studien 

tillverkades en 3D-printad guidemall till thorax för att lokalisera lungtumörerna under CT-

guidad lokalisering (Zhang et al., 2017). I den andra studien 3D-printades thoraxväggen 

inklusive tumörerna och en stålplatta kunde utformas efter 3D-modellen och opereras in i 

patienterna för att rekonstruera thoraxväggen efter operation (Wu et al., 2018).  
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I en studie 3D-printades vänster förmak för att kunna bedöma storleken på förmaksöppningen 

och simulera operationen preoperativt inför byte av förmak (Li et al., 2017). I en annan studie 

gjordes personanpassade 3D-printade modeller av överarmar efter överarmsfrakturer där 

optimala fixeringsplattor kunde väljas ut efter den 3D-printade modellen av överarmen (You 

et al., 2016).  

 

Intraoperativ guidning   

Nio av de inkluderade artiklarna var baserade på studier där 3D-printade objekt användes för 

intraoperativ guidning under kirurgiska behandlingar (tabell 2) (Chen, Wu, Yang & Guo, 

2015; Duan, He, Fan, Zhang, Wang & Yang, 2018; Duan, Fan, Wang, He & Yang, 2019; 

Huang et al., 2015; Liu, Zhang, Zhao, Quan, Zhao, Chen & Li, 2017; Mao, Zhang, Cui & Li, 

2019; Pu et al., 2018; Thayaparan et al., 2020; Zheng et al., 2017). I samtliga av dessa studier 

designades personanpassade guideverktyg i CAD-program utifrån 3D-rekonstruktioner av 

kroppsdelar, som därefter printades. 3D-rekonstruktionerna genererades från CT-

undersökningar som patienter gjorde före behandling. I samtliga artiklar var guideverktygen 

tillverkade för att vara till klinisk hjälp vid placering av osteosyntes i olika skelettdelar. Det 

mest förekommande var att 3D-printade guideverktyg applicerades vid ortopediska ingrepp. 

Vid användning av personanpassade 3D-printade guideverktyg under operationer visade 

resultat från tre studier att skruvar kunde placeras med bättre precision (Duan et al., 2019; 

Huang et al., 2015; Liu et al., 2017). I fem studier var operationstiden kortare när 

guideverktygen användes (Chen et al., 2015; Duan et al., 2018; Duan et al., 2019; Mao et al., 

2019; Zheng et al., 2017), och i tre studiers resultat visades en kortare genomlysningstid vid 

operationerna (Chen et al., 2015; Duan et al., 2018; Zheng et al., 2017). 

  

I två studier tillverkades guideverktyg som var noga överensstämmande med patienters 

anatomi för placering av skruvar i fotled. I båda studierna användes tekniken vid kirurgisk 

behandling hos patienter som hade artros eller reumatoid artrit (Duan et al., 2019; Duan et 

al., 2018). Ytterligare två studier var gjorda där nedre extremiteter behandlats med hjälp av 

personanpassade 3D-printade guideverktyg. Huang et al. (2015) applicerade guideverktyg för 

skruvplacering vid behandling av tibiaplatåfrakturer (frakturer som involverar skenbenets 

ledyta i knäleden). I en annan studie användes 3D-printade guideverktyg för att med precision 

kunna placera skruvar i lårbenshalsen hos barn, som är väldigt smal. Detta ingrepp gjordes på 
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barn som genomgick höftkirurgi på grund av höftfraktur eller höftledsluxation (Zheng et al., 

2017).  

  

I fyra studier designades personanpassade guideverktyg för placering av skruvar i 

ryggrad (Chen et al., 2015; Liu et al., 2017; Pu et al., 2018, Thayaparan et al., 2020). 

Artiklarna berörde behandlingar utav olika nivåer av ryggraden. Två studier omfattade 

operation av ländrygg (Chen et al., 2015; Thayaparan et al., 2020). De återstående två 

omfattade operationer av bröstrygg respektive halsrygg (Liu et al., 2017; Pu et al., 2018). 

Diverse tillstånd som behandlades med hjälp av 3D-printade guideverktyg vid 

ryggradsoperationer var skolios, spinal stenos, degenerativ spondylolistes, diskbråck 

och atlantoaxial instabilitet.   

  

I en studie tillämpades 3D-printade guideverktyg vid käkkirurgi för att behandla Pierre 

Robins sekvens hos barn som är en medfödd missbildning av käken. Guideverktygen 

användes för placering av skruvar vid bilateral distraktion (framflyttning) utav underkäken 

(Mao et al., 2019).  

 

Övriga användningsområden   

Förutom preoperativ planering och intraoperativ guidning, som visade sig vara de två 

vanligaste användningsområdena, förekom andra tillfällen där personanpassade 3D-printade 

objekt användes. I en studie tillverkades 3D-printade objekt av patienters gallgångar och 

anslutande tumörer. 3D-objekten tillämpades som navigering vid inläggning av stentar i 

gallgångar hos patienter med kolangiokarcinom (gallgångscancer) (Yang, Zhou, Liu, Chen, 

Xiang, & Chen, 2018). Zheng et al. (2019) beskrev användningen av 3D-printade 

käkledsproteser som designats i CAD-program och tillverkats i titan. I studien opererades 

proteserna in hos patienter som behövt avlägsna tumörer i anslutning till käkleden. 3D-

printing användes även för visualisering i diagnostiskt syfte för att bedöma grad av stenos i 

kranskärl, för att undvika invasiva metoder (Yang et al., 2017).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Alla arbeten inom forskning och utredning börjar alltid med ett problem. Ett problem kan 

uppkomma om det finns obesvarade frågor inom ett vetenskapligt område. Ändamålet med att 

bedriva forskning är då att erhålla ny kunskap. Forskning kan även leda till fördjupad kunskap 

inom ett visst område (Patel & Davidson, 2011). Målet med denna litteraturstudie var att 

studera kunskapsläget om den praktiska användningen av 3D-printing efter CT-

undersökningar. 3D-printing inom hälso- och sjukvård är ett aktuellt forskningsområde där 

många nya studier publiceras. Det leder till att området ständigt utökas med ny kunskap. En 

snabbt växande kunskapsmassa gör att betydelsen av litteraturöversikter ökar (Backman, 

2016).   

 

För att svara på syftet utfördes en systematisk litteraturöversikt baserad på kvantitativa 

artiklar. En systematisk litteraturöversikt innebär ett strukturerat tillvägagångssätt med fokus 

på kvalitet (Bearman, Smith, Carbone, Slade, Baik, Hughes-Warrington & Neumann, 2012). 

Författarna hade uppfattningen att denna metod skulle passa bäst för syftet. Metoden 

rekommenderas även av Backman (2016) i sin bok om uppsatsskrivande för att tillägna sig 

kunskap och för komplettering med nya perspektiv inom ett forskningsfält. Eftersom syftet 

var att studera den praktiska användningen av 3D-printing efter CT-undersökningar, kom 

författarna i samråd med handledare fram till att någon avancerad statistisk analysmetod inte 

var passade, då det inte skulle svara på syftet. Författarna gjorde i stället en narrativ 

analys och läste igenom alla artiklar flera gånger var för att kunna sammanställa det viktigaste 

ur innehållet. En narrativ analys kan göras vid sammanställning av både kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Metoden kan användas om det inte är relevant eller önskvärt att göra 

avancerad statistisk analys eller metasyntes. Det kan vara till exempel om det är stora 

skillnader gällande sammanhang, population, exponering/intervention, upplevelse/fenomen, 

utfall/utfallsmått osv. Det finns en uppenbar skillnad mellan statistisk sammanvägning och 

narrativ analys, däremot mellan en kvalitativ analysmetod och narrativ analys finns ingen 

tydlig gräns. Skillnaden är huvudsakligen syntetiseringen av teman, vilket inte uppnås i 

samma utsträckning inom narrativ analys (Gough et al., 2012).  

 

Databaserna Medline och Cinahl användes vid litteratursökningen. Medline är en medicinsk 

databas, och Cinahl omfattar hälso- och vårdvetenskap. Därför ansågs dessa två databaser 
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vara lämpliga för att hitta artiklar som skulle svara på syftet. I de första två sökningarna 

användes sökord i fritext. I de sista två sökningarna i Medline användes både sökord i fritext 

och ämnesord. Ämnesorden användes istället för OR. Detta gjordes efter samtal med 

bibliotekarie vid högskolebiblioteket, Jönköping University. Bibliotekarien gav råd om 

att Medline är en större databas och med hjälp av ämnesord filtreras endast artiklar inom det 

valda ämnet fram. Artiklarna som framkom var på engelska och från hela världen. På grund 

av att artiklarna var på engelska kunde språkproblem uppstå, eftersom engelska inte är 

författarnas huvudspråk. Risken finns att viss information kan ha misstolkats trots att lexikon 

användes vid svårtolkade ord.   

  

Författarna valde att endast inkludera artiklar som var fem år gamla. Eftersom forskning är en 

färskvara och det valda ämnet är relativt nytt, var äldre artiklar inte relevant (Henricsson, 

2017). Dock kan artiklar missats vilket kan ha påverkat resultatet på grund av att endast 

kvantitativa artiklar inkluderades. Vid den första sökningen i december 2019 fick författarna 

intrycket att fler fallstudier än kvantitativa artiklar fanns. Den utökade sökningen visade 

liknande fördelning, med fler fallstudier än kvantitativa artiklar. Tillräckligt många 

kvantitativa artiklar hittades dock efter de olika sökningarna för att kunna inkluderas i 

resultatet. Endast kvantitativa artiklar skulle inkluderas i resultatet och därför exkluderades 

alla fallstudier och kvalitativa artiklar. Eftersom dessa exkluderats kan det ha påverkat 

resultatet, då fler användningsområden inom 3D-printing kunde kommit fram. Det var inga 

artiklar som exkluderades på grund av för låg kvalitet. Alla artiklar som kvalitetsgranskades 

hade antingen hög eller medel kvalité. En artikel exkluderades på grund av att etiskt 

godkännande inte fanns. Att artiklarna var etiskt godkända var ett inklusionskriterie och 

därför exkluderades denna artikel.  

 

Olika material kan användas vid 3D-prinitng och beror på vilken teknik som används samt 

användningsområde (Shilo et al., 2018). I många av artiklarna i resultatet fanns den använda 

tekniken inte angiven. I ett fåtal artiklar fanns inte heller det använda materialet angivet. På 

grund av detta fick författarna lämna flera kolumner tomma i resultatstabellen. Författarna 

upplevde även att studier baserade på många deltagare var svårt att hitta. De flesta artiklar i 

resultatet har få deltagare, vilket har diskuterats i de valda studierna. Ett högre deltagarantal 

kunde ha genererat ett annat resultat i studierna. Författarna anser dock att detta inte 

påverkade resultatet i detta arbete, eftersom syftet var att studera användningen av 3D-
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printing och en sammanställning gjordes på vad tekniken använts till i de inkluderade 

studierna.  

  

Författarnas val att göra en systematisk litteraturöversikt ledde till att många intressanta 

artiklar inom området fick exkluderas, på grund av studiernas studiedesign såsom fallstudier 

eller kvalitativa studier. Studier som möjligen hade kunnat påverka resultatet, vilket har 

diskuterats ovan. Ett alternativt tillvägagångssätt för att göra en litteraturöversikt är scoping 

review. Metoden liknar en systematisk litteraturöversikt då den följer en strukturerad process, 

men författaren behöver inte begränsa sig till en studiedesign. Syftet med en systematisk 

litteraturöversikt är att finna svar från ett relativt smalt spann av kvalitetsgranskad litteratur. 

En scoping review syftar inte till att få fram ett kritiskt bedömt, analyserat och sammanställt 

resultat/svar på en fråga. Metoden syftar snarare till att ge en bredare översikt över ett område, 

vilket hade kunnat vara en passande metod (Levac, Colquhoun & O’Brien, 2010).  

  

Validitet handlar om mätningars relevans och innebär att mäta det som är avsett att mätas. 

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten och handlar om att samma resultat ska kunna fås vid 

varje mätning (Henricsson, 2017). Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes av båda 

författarna där granskningarna sedan jämfördes och sammanställdes. I de fall en artikel fick 

olika poäng granskade båda författarna artikeln en gång till för att enas om vilken poäng 

artikeln skulle få. Genom att båda författarna utför en kvalitetsgranskning stärks reliabiliteten 

enligt Henricsson (2017). Referenssystemet framtaget av The American Psychological 

Association (APA) valdes att användas i arbetet. För att stärka studiens reliabilitet 

genomfördes referenshanteringen gemensamt av båda författarna. Detta gjordes för att i större 

mån möjliggöra upprepningar av studien. Urvalsprocessen för arbetet är tydligt presenterat 

med vilka inklusions- och exklusionskriterier som använts. I bilaga 1 redovisas databaser och 

sökord, vilket borde stärka reliabiliteten ytterligare. Författarna anser att den valda metoden 

överensstämmer med syftet och att resultatet även speglar syftet. Därför anses detta stärka 

validiteten för arbetet, enligt Backman (2016). En etisk egengranskning genomfördes i början 

av arbetet tillsammans med handledaren. Med tanke på den valda metoden uppstod inga 

etiska dilemman och inga personuppgifter behövde heller inte hanteras.  
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Resultatsdiskussion 

Under tidigt 2000-tal tillämpades 3D-printing inom vården. Teknologin användes till en 

början för att skapa tandimplantat och tandproteser. Sedan dess har mycket forskning gjorts 

och 3D-printing har senare fått flera möjliga användningsområden, som sakta börjat 

appliceras kliniskt (Ventola, 2014). När 3D-printing tillämpas inom hälso- och sjukvård 

är medicinsk bildtagning viktig, eftersom 3D-printade objekt framställs utifrån volymetrisk 

data, exempelvis data från CT-undersökningar. Det gör att röntgensjuksköterskan, som 

ansvarar för bildtagningen, är en av de professioner som samverkar interprofessionellt 

vid klinisk användning av 3D-printing. Eftersom 3D-printing mycket troligt kommer att 

användas kliniskt i större utsträckning i framtiden behövs mer kunskap. Enligt Abdullah och 

Reed (2018) är avdelningar för medicinsk bildtagning den mest logiska och tillgängliga 

platsen för 3D-teknologi för dagligt bruk på sjukhus. Röntgensjuksköterskor och radiologer 

har tillgång till alla bilder och är tränade till att identifiera olika strukturer och skilja dem åt 

från varandra. Abdullah och Reed (2018) skriver också att klinisk användning av 3D-printing 

möjligen kommer att innebära en utökad avancerad roll för röntgensjuksköterskan, för att 

kunna behärska ny teknologi för att skapa accepterade virtuella 3D-rekonstruktioner.  

 

För att få en inblick i ämnet och kunskap om den kliniska användningen var syftet med 

litteraturstudien att studera den kliniska användningen av personanpassade 3D-printade objekt 

efter CT-undersökningar. Resultatet visade att det fanns flera olika användningsområden för 

3D-printing, men att det vanligaste var preoperativ planering. Resultatet visade även att flera 

olika 3D-objekt tillämpats. 3D-objekten som tillämpades i studierna var kopplade till 12 olika 

kroppsdelar. Det vanligaste var 3D-objekt av eller anknutna till ryggraden, vilket tillämpades i 

fyra av studierna. Två berörde ländrygg, en halsrygg och en bröstrygg (Chen et al., 2015; Liu 

et al., 2017; Pu et al., 2018; Thayaparan et al., 2020). Det näst vanligaste 3D-objektet var 

bäcken som tillämpades i tre studier (Wan et al., 2019; Weidert et al., 2020; Xu et al., 2015).  

  

Artiklarna i arbetet kom från tre olika länder. Majoriteten av dessa var skrivna i Kina. Detta 

väckte frågan om fler länder kommit lika långt i utvecklingen av 3D-printing och om 

resultaten går att implementera i europeiska länder. Fler studier om 3D-printing fanns 

publicerade från andra länder i världen, dock med en annan studiedesign än vad som 

inkluderats i denna litteraturstudie. Ett antal studier från Sverige fanns inom området. I en 

studie från 2017 undersöktes 3D-bioprinting av brosk (Apelgren, Amoroso, Lindahl, 
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Brantsing, Rotter, Gatenholm & Kölby, 2017). Att studier finns gjorda i Sverige visar på att 

utvecklingen av tekniken kan ha spridit sig i världen. I takt med dagens snabba 

medicintekniska utveckling kan ännu mer studier komma att publiceras i Sverige och i Europa 

om 3D-printing, till följd av mer forskning. 

 

Preoperativ planering  

Tidigare har strategiska litteraturöversikter gjorts där den kliniska användningen av 3D-

printing har beskrivits inom olika specifika områden. I en litteraturöversikt, publicerad 

år 2017, beskrevs rollen av 3D-printing vid ryggoperationer. I översikten framkom det 

att preoperativ planering var den vanligaste appliceringen av 3D-printing vid ryggoperationer, 

följt av operativ guidning (Wilcox, Mobbs, Wu & Phan, 2017). Preoperativ planering 

var också den generellt mest förekommande tillämpningen av 3D-printing efter CT-

undersökningar, vilket framkom av författarna i denna litteraturstudie. Enligt Wilcox et al. 

(2017) kan 3D-printade objekt av kroppsdelar ge bättre förståelse av patologi och mer 

detaljerad planering och simulering inför operationer. De främsta fördelarna när 3D-printing 

användes vid preoperativ planering var minskad operationstid och mindre blodförlust hos 

patienterna (Wilcox et al., 2017). En minskad operationstid visades även vara signifikant i en 

litteraturstudie från 2019. Där jämfördes fördelarna med 3D-printing vid rekonstruktioner av 

käken från olika studier. Litteraturstudiens resultat visade på en stor minskning av 

operationstiden i de fall där 3D-printing tillämpats (Serrano, Brink, Pineau, Prognon & 

Martelli, 2019).   

  

I en fallstudie från 2017 gjordes en 3D-printad modell av en lever för preoperativ planering 

inför borttagning av levertumör. Precis som i studien av Wilcox et al (2017) understryker 

här studiens författare fördelen med preoperativ planering med 3D-printade modeller. 

Författarna i studien menar att 3D-printade modeller möjliggör en detaljerad 

representation av de anatomiska strukturerna i leverns kärl, gallvägen och deras förhållande 

till levertumören. Med hjälp av denna preoperativa planering skulle kirurger kunna förutse 

anatomiska problem som skulle kunna uppstå under operationen (Madurska, Poyade, Eason, 

Rea, & Watson, 2017).  

  

Intraoperativ guidning  

Guidning under operationer var också ett vanligt förekommande användningsområde för 3D-



22 
 

printing. Utav de artiklar som beskrev intraoperativ guidning hade de flesta studier gjorts där 

personanpassade 3D-printade guideverktyg skapats och använts i samband med 

ryggoperationer. Vid ryggoperationer, när skruvar ska placeras i ryggraden, kan 3D-printade 

guideverktyg som är skapade efter patienters CT-data användas som hjälpmedel (Chen et al., 

2015; Liu et al., 2017; Pu et al., 2018; Thayaparan et al., 2020). Ryggoperationer kan vara 

riskfyllda gällande ömtåliga omkringliggande strukturer, och om skruvar placeras med 

precision kan risken för komplikationer minskas (Wilcox et al., 2017). Wilcox et al. (2017) 

gjorde en omfattande systematisk litteraturöversikt där användningen av 3D-printing vid 

ryggoperationer beskrevs. I artikeln framgick det att intraoperativ guidning var ett 

användningsområde som har forskats på i stor utsträckning gällande användning av 3D-

printing vid ryggoperationer, vilket har speglats i denna litteraturöversikt. I detta arbete 

inkluderades fyra studier i resultatet där guideverktyg vid ryggoperationer användes (Chen et 

al., 2015; Thayaparan et al., 2020; Liu et al., 2017; Pu et al., 2018). Resultaten från dessa 

studier visade att tillämpning av 3D-printade guideverktyg hade potential att kunna medföra 

nytta i flera avseenden. Fler skruvar var korrekt placerade när 3D-printade guideverktyg 

användes, jämfört med placering på fri hand (Liu et al., 2017). Den genomsnittliga tiden för 

skruvplacering visade sig vara kortare när 3D-printade guideverktyg användes. Även 

genomlysningstiden visades vara kortare (Chen et al., 2015). En signifikant skillnad sågs även 

i smärta och nervfunktion i en studie, med mindre smärta och bättre nervfunktion efter 

operation när guideverktyget för skruvplacering användes (Pu et al., 2018).  

  

Övriga användningsområden   

I resultatet ingick tre studier där personanpassade 3D-printade objekt inte användes vid 

preoperativ planering eller intraoperativ guidning (Yang et al., 2018; Yang et al., 

2017; Zheng et al., 2019). Användningsområdena i dessa studier beskrevs som övriga 

användningsområden. En artikel som inkluderades beskrev tillämpningen av personanpassade 

3D-printade proteser som opererades in hos patienter (Zheng et al., 2019). Skapande och 

användning av 3D-printade proteser ansåg författarna vara ett väldigt intressant område. 

Personanpassade 3D-printade implantat kan användas när standardproteser inte finns 

tillgängliga. Det kan vara vid rekonstruktion av stora bendefekter, exempelvis hos 

cancerpatienter (Angelini, Kotrych, Trovarelli, Szafrański, Bohatyrewicz & Ruggieri, 2020). 

Nyligen publicerades en retrospektiv studie, där forskare utvärderade användandet och 

resultatet av 3D-printade inopererade implantat. Deltagarna i studien var från två olika 

cancercenter och hade fått 3D-printade proteser mellan 2008–2018. Det visade sig att 3D-
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printade proteser hade använts vid anatomiska rekonstruktioner utav bäcken, underarm, 

skulderblad, underben, hälben och lårben (Angelini et al., 2020). Varför detta inte var ett 

användningsområde som representerades i större grad i detta arbete, kan vara för att de flesta 

studier som gjort på användning av 3D-printade implantat var fallstudier. Studien som 

Angelini et al. (2020) publicerade var en kvantitativ studie, men publicerades efter det att 

resultatet i denna litteraturöversikt redan var analyserat. 

  

Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning  

Resultatet från denna studie skulle kunna ge en större inblick i vad 3D-printing används till. 

Eftersom 3D-printing hör till den senaste tekniken kan detta vara en ögonöppnare för 

röntgensjuksköterskor om framtidens utveckling.  

  

Författarna av denna litteraturstudie vill poängtera att detta var en begränsad systematisk 

litteraturöversikt, eftersom tiden var begränsad. I Folkhälsomyndighetens (2017) riktlinjer för 

att göra en omfattande systematisk litteraturöversikt krävs det att två utredare kan arbeta med 

studien på 75 procent i 9–27 månader. Ett förslag för framtida studier inom området kunde 

vara en empirisk studie om den praktiska användningen av 3D-printing. Möjligen hade 

ytterligare användningsområden kunnat illustreras, där kvantitativa studier för tillfället saknas. 

Vid en empirisk studie hade eventuellt fler samband kunnat framträda inom de olika 

användningsområdena, exempelvis vilka 3D-printade anatomiska strukturer som tillämpats 

mest frekvent inom forskning.  

  

Under arbetets gång uppkom ytterligare funderingar hos författarna. Något som hade varit 

intressant och viktigt att forska kring, är patientnyttan med 3D-printing när teknologin 

appliceras inom de olika användningsområdena. Vilken nytta 3D-printing medför för patienter 

vid planering av operationer, guidning under operationer eller vid andra tillämpningar. I 15 

av studierna som ingick i resultatet hade den kliniska effekten/nyttan av 3D-printing 

undersökts i olika situationer. Forskarna till studierna var dock överens om att de separata 

resultaten inte kunde bidra till generell överförbarhet, på grund av för få antal deltagare (Chen 

et al., 2015; Duan, et al., 2018; Duan et al., 2019; Li et al., 2017; Liu et al., 2017; Mao et al., 

2019; Pu et al., 2018; Thayaparan et al., 2020; Wan et al., 2019; Wu et al., 2018; Xu et al., 

2015; Yang et al., 2018; You et al., 2016; Zheng et al., 2017; Zheng et al., 2019). Studien med 

flest antal deltagare hade endast 129 personer (Thayaparan et al., 2020). För att kunna 

utvärdera patientnyttan i olika situationer skulle därför fler empiriska studier behövas där 
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större antal individer testas. Alternativt skulle omfattande systematiska litteraturöversikter 

med statistiska analyser kunna utföras där patientnytta inom olika användningsområden 

undersökts. 

  

Förutom att bevisa patientnyttan anser författarna att vidare forskning behövs kring praktiska 

frågor inom ämnet, innan en stor utbredning av klinisk användning i daglig verksamhet 

kommer ses. Är det en hållbar utveckling? Hur ser kostnaderna ut för den praktiska 

användningen, och hur lång tid tar det att framställa ett 3D-objekt? Detta är frågor som 

behöver ställas i relation till nyttan. Endast två studier redogjorde hur lång tid det tog att 

framställa 3D-objekten. Det beskrevs att själva tillverkningsprocessen tog 6–8 timmar i en av 

studierna, respektive en medeltid på 8 timmar och 40 minuter i den andra studien (Weidert et 

al., 2020; Zheng et al., 2017).  

 

Slutsatser 

Inom hälso- och sjukvård visas ett stort intresse av 3D-printing, och mycket forskning bedrivs 

för att utveckla tekniken. Genom att studera den praktiska användningen av 3D-printing efter 

CT-undersökningar, visar resultatet att 3D-printing kan användas kliniskt inom flera olika 

områden. Preoperativ planering var det mest förekommande användningsområdet, strax följt 

av intraoperativ guidning. Även andra användningsområden förekom, exempelvis vid 

användning av 3D-printade proteser. Som blivande röntgensjuksköterskor har denna 

studie gett en ökad kunskap om klinisk 3D-printing och dess användningsområden. 

Författarna anser att det finns behov för ytterligare forskning inom området, för att en mer 

klinisk användning ska ses mer utspritt i världen. Från en CT-undersökning generas den bild 

som möjliggör 3D-rekonstruktioner som ligger till grund för ett färdigt 3D-printat objekt, 

vilket gör röntgensjuksköterskans roll viktig som en del av de professioner som behövs för att 

möjliggöra 3D-prinitng.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Översikt artikelsökning. 

  
Datum   Referens

-databas  
Sökord   Filter   Antal 

träffar  
Lästa 
abstrakt  

Lästa i 
fulltext  

Kvalitets-
granskade 
artiklar  

Inklude
rade 
artiklar
  

19/2  Cinahl  additive manufacturing OR 3d printing 

OR 3-d printing OR three-

dimensional printing AND application 

AND ct OR computed tomography  

  49  40  10   3   3  

23/2  Medline

  

additive manufacturing OR 

3d printing OR 3-d printing OR three-

dimensional printing AND ct OR comp

uted tomography AND clinical applicat

ion  

  

  119   29   13   8    8  

 3/3  Medline

  

clinical application AND ct OR 

"computed tomography" AND (MH 

"Printing, Three-Dimensional")  

    68   40   7   3   3  

 6/3  Medline

  

application OR “clinical application” 

AND ct OR “computed tomography” 

AND (MH "Printing, Three-

Dimensional")  

    171  52   10   8   5  
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Bilaga 3. 

Sammanfattning artiklar. 

 
  Titel, land, 

författare, år 

och publikation  

Syfte  Metod  Etiskt 

granskad

  

Resultat  Kvalitet

  

1  Application of R

apid Prototyping 

Pelvic Model for 

Patients with DD

H 

to Facilitate Arth

roplasty Plannin

g: A Pilot Study  

 

Kina 

  

Xu, J. et al. 

(2015) The 

Journal of Arthro

plasty 30 1963–

1970  

Beskriva processen 

för att generera solida 

anatomiska patient-

individuella 3D-

printade 

bäckenstrukturer som 

kan användas för att 

underlätta preoperativ 

planering.  

Retrospektiv studie. 
 

10 patienter med degenerativ 

höftsjukdom behandlades mellan 

2011 och 2012 med total höftplastik. 

Patienternas CT data användes för 

att göra 3D rekonstruktioner och 3D 

printade modeller som användes vid 

den preoperativa planeringen. Den 

preoperativa planeringen jämfördes 

med utfallet av operationerna och 

den valda storleken på höftprotesen 

jämfördes mellan den preoperativa 

planeringen och storleken som 

valdes vid operationen. Patienterna 

följdes upp efter 14–30 månader.  

  

Ja  Tillämpningen av 3D-

printing innan 

höftledsplastik underlättar 

den kirurgiska processen 

sett till bättre planering och 

orientering. Hos de flesta 

patienterna (71,4%) var 

storleken på höftprotesen 

samma vid operationen som 

vid den preoperativa 

planeringen.  

  

Hög   

(6 

poäng)  

  

2  Preliminary appli

cation of a multi-

level 3D printing

 drill 

guide template 

for pedicle screw

 placement in sev

ere and 

rigid scoliosis  

 

Kina 

  

Liu, K. et al. 

(2017) Eur Spine

 J 26:1684–1689 

   

Utvärdera 

korrektheten och 

effekten av en multi-

nivå guidemall för 

operation av 

svår skolios.  

Retrospektiv studie.  

 

Mellan 2011 och 2015 genomgick 

10 patienter med svår skolios 

korrigerande operationer. Vid 

operationen användes 

personanpassade 3D-printade 

guideplattor för skruvplacering i 

ryggkotorna. De flesta skruvar fästes 

med hjälp av tekniken medan en del 

sattes fast på frihand. Efteråt 

utvärderades skruvarnas korrekta 

placering med hjälp av CT.  

Ja  En signifikant skillnad 

kunde ses mellan de 

skruvar där placeringen 

skett på med hjälp av den 

3D-printade guidemallen 

jämfört med placering 

på fri hand. Fler skruvar 

(93,8%) var korrekt 

placerade där den 3D-

printade guidemallen 

använts än vid fri 

hand (78,8%).  

Hög  

(6 

poäng)  

3  Three-

dimensional prin

ting of surgical g

uides 

for mandibular di

straction osteoge

nesis in infancy  

 

Kina 

  

Mao, Z. et al. 

(2019) Medicine 

98:10  

  

Jämförande av 

kirurgisk effekt och 

säkerhet för 

bilateral mandibular di

straktion mellan 3D-

printade eller 

traditionella 

kirurgiska guider för 

behandling av 

spädbarn med svår 

missbildning i käken.  

  

Retrospektiv studie.  
 

22 patienter delades in i två grupper 

där ena gruppen fick operation med 

hjälp av 3D-printade 

operationsguider och den andra 

gruppen fick operation med 

traditionell operationsguide. Alla 

patienter genomgick CT och i ena 

gruppen gjordes 3D-printade 

personanpassade operationsguider 

utefter 3D-modeller av käken. 

Kirurgiska resultat och postoperativa 

komplikationer jämfördes mellan de 

två grupperna.  

  

Ja  Operationstiden var 

signifikant kortare hos 

gruppen med 3D-printad 

operationsguide. Inga andra 

signifikanta skillnader 

visades inom andra 

aspekter.  

  

Medel  

(5 

poäng)  
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4  3D printing meth

od for nextday ac

etabular fracture 

surgery using a s

urface filtering pi

peline: feasibility

 and 

1year clinical res

ults 

 

Tyskland  

  

Weidert, S. et al. 

(2020) 

International 

Journal of Comp

uter Assisted Ra

diology and Surg

ery 15:565–575  

  

Att komma fram till 

en lösning på en 

lämplig 3D-printing 

teknik av acetabular-

frakturer som kan 

användas i daglig 

verksamhet inför 

kirurgisk behandling 

och validera metoden 

på en kohort av 

patienter.  

  

Retrospektiv studie.  

 

12 patienter som behandlades 

för acetabularfrakturer på ett 

traumacenter 

observerades.  Framställnings-

processen av 3D-printade objekt 

jämfördes med tidigare forskning. 

Under operationen noterades 

patienternas blodförlust och 

operationstid. En strukturerad 

uppföljning utfördes efter cirka 12 

månader för att utvärdera resultaten.  

Ja  Genom att applicera 

ett “surface filter” blev det 

genomsnitt en minskning i 

tid med 65% vid printing-

processen. Genomsnittlig 

operationstid var 3:16 h, 

och genomsnittlig 

blodförlust var 853 ml. Vid 

den slutliga bedömningen 

var Harris Hip Score 75,7 

poäng, Modified Harris Hip 

Score 71,6 poäng 

och Merle d’Aubigne Score

 11,1 poäng i genomsnitt.  

Hög  

(6 

poäng)  

5  Application of 3

D printing techn

ology on 

the treatment of 

complex proxim

al humeral fractu

res (Neer3-part 

and 4-part) in 

old people  

 

Kina 

  

You, W. et al. 

(2016) Orthopae

dics & Traumato

logy: Surgery & 

Research 102 

897–903  

  

Undersöka 

genomförbarheten och 

kliniska potentialen 

för att använda 3D-

printing jämfört med 

typisk strategi för att 

behandla svåra 

proximala humerus-

frakturer hos äldre.  

  

Retrospektiv studie.  

 

66 patienter med svåra 

proximala humerusfrakturer studera

des mellan 2013–2014. Patienterna 

delades in i två grupper med en 

testgrupp där en 3D-printad modell 

gjordes för varje patent och en 

individuell 

operationsplan gjordes med en 

simulerad operation. I den andra 

gruppen, kontrollgruppen, 

genomfördes operationen enligt 

typisk strategi. Uppföljningar 

gjordes 12–28 månader efteråt och 

de båda grupperna jämfördes.  

Ja  En signifikant skillnad sågs 

mellan grupperna där 

testgruppen där 3D-printing 

använts visade på kortare 

operationstid, mindre 

blodförlust under 

operationen samt mycket 

mindre genomlysningstid 

(P <0,05). Inga andra 

signifikanta skillnader sågs 

mellan de två grupperna.  

  

Hög  

(6 

poäng)  

6  Application of 3

D printing techn

ology to thoracic

 wall tumor resec

tion and thoracic 

wall reconstructi

on  

 

Kina 

 

Wu, Y. et al. 

(2018) 

Journal of Thora

cic Disease. 

10(12):6880-

6890  

  

Retrospektivt granska 

och utvärdera 

resultaten av 

tillämpning av 3D-

printing teknik vid 

tumörresektion och 

konstruktion av 

thoraxväggar.  

Retrospektiv studie.  

 

6 patienter med tumör i 

thoraxväggen genomgick CT 

undersökning och 3D-modeller 

printades av thoraxväggen där 

tumören satt. Preoperativ simulering 

och kirurgisk planering utfördes, och 

titanplattor skapades baserat på 3D-

modellerna och suturerades till 

bröstväggens defekta område. 10 

patienter genomgick samma 

operation fast på ett traditionellt sätt. 

Data från båda grupperna 

jämfördes.   

Ja  3D rekonstruktioner och 

3D-printing av tumörerna 

och dess omkringliggande 

strukturer lyckades. Plattan 

gav en noggrann 

matchning, mindre 

blödning, färre 

postoperativa 

komplikationer och mindre 

smärta. 

Medel  

(5 

poäng)  
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7  Application of 3

D visualization a

nd 

3D printing tech

nology on ERCP 

for 

patients with hila

r cholangiocarcin

oma  

 

Kina 

  

Yang, Y. et al. 

(2018) 

EXPERIMENT

AL AND 

THERAPEUTIC 

MEDICINE 

15: 3259-3264   

Utvärdera kliniska 

värdet av 3D-printad 

teknologi för ERCP 

hos patienter 

med kolangiocarcinom

.  

  

Retrospektiv studie.  

 

Data från 15 patienter analyserades. 

Fysiska 3D-modeller av levertumör 

och gallgångar printades. Resultatet 

jämfördes med utvalda ERCP.  

Ja  3D-modellerna lyckades 

väl att rekonstrueras och 

printas för alla patienter. 

3D-visualisering och 3D-

printing kan visa tumörer 

och omkringliggande 

strukturer med 

noggrannhet, och tekniken 

kan användas som guidning 

vid ERCP hos patienter 

med HCC och leda till ett 

förbättrat resultat av 

ingreppet.  

Medel  

(5 

poäng)  

8  Clinical feasibilit

y and application

 value of comput

er virtual reducti

on combined wit

h 3D printing tec

hnique in comple

x acetabular fract

ures  

  

Kina 

 

Wan, L. et al. 

(2019) 

EXPERIMENT

AL AND 

THERAPEUTIC 

MEDICINE 

17: 3630-3636  

  

Undersöka den 

kliniska 

genomförbarheten och 

värdet av applicering 

av virtuell 

datorreduktion 

kombinerat med 3D-

printing teknik hos 

patienter med 

komplexa acetabular-

frakturer.  

  

Retrospektiv studie.  

 

96 patienter med 

komplexa acetabularfrakturer deltog, 

slumpmässigt uppdelade i två 

grupper med 48 personer i varje 

grupp. I en grupp tillämpades 3D-

printing. Den preoperativa 

planeringen utfördes utefter 3D 

modellerna. Operationstid, 

blodförlust, genomlysningstid, 

incidens av komplikationer 

noterades. Poäng tillämpades för 

kvaliteten av behandlingen 

(Matta imaging score) och funktion 

av höftleden (Harris score) efter 

behandlingen.   

Ja  I gruppen där 3D-modeller 

tillämpades var 

operationstiden och 

genomlysningstiden 

signifikant kortare än i 

kontrollgruppen (P <0.05). 

Även signifikant mindre 

blodförlust och färre 

komplikationer sågs i 

försöksgruppen jämfört 

med kontrollgruppen (P 

<0.05). Kvaliteten av 

operationerna och 

patienternas fysiologiska 

funktion efteråt var lika i 

båda grupperna.  

Hög  

(7 

poäng)  

9  Clinical Use of 3

D Printing Guide 

Plate 

in Posterior Lum

bar Pedicle Scre

w Fixation 

 

Kina  

  

Chen, H. 

et al.(2015) 

Med Sci Monit, 

21: 3948-3954  

  

  

Utvärdera kliniska 

effektiviteten av att 

använda en 3D-printad 

guidemall vid 

operation 

av posterior lumbal 

skruvfixering.  

  

Retrospektiv studie.  

 

43 patienter som genomgick 

operation med skruvfixation av 

ländryggen mellan augusti 2014 och 

mars 2015 ingick i studien. 

Patienterna var slumpmässigt 

uppdelade i två grupper. En 

experimentgrupp där 3D-printade 

guideverktyg tillämpades och en 

kontrollgrupp. Mätningar gjordes av 

blodförlust, genomsnittlig tid för 

skruvplacering, genomsnittlig 

genomlysningstid och hur väl 

skruvarna var placerad. Samtliga 

patienter följdes upp efter en 

månad.   

Ja  Den genomsnittliga tiden 

för placering av varje skruv 

och genomlysningstiden 

var signifikant kortare i 

testgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (P <0.05).  

  

Medel  

(5 

poäng)  
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10  Customized skull

 base– temporom

andibular joint c

ombined prosthe

sis with 3D-

printing fabricati

on for craniomax

illofacial reconst

ruction: 

a preliminary stu

dy 

 

Kina  

  

Zheng, J. S. et al. 

(2019) 

International 

Journal of Oral 

& Maxillofacial 

Surgery 48: 1440

-1447  

  

Att bekräfta den 

inledande evidensen 

av säkerheten och 

effektiviteten av 

kombinerade skallbas- 

och käkledsproteser i 

klinisk användning.  

  

Prospektiv studie.   

 

Fem patienter med förändringar i 

käkleden till följd 

av craniomaxillofaciala missbildnin

gar genomgick operation med 

insättning av en kombinerad 

käkledsprotes. Alla patienterna 

genomgick CT och 3D-

printade personanpassade proteser 

skapades för varje patient. 

Patienterna följdes upp efter 6–

24 månader. Subjektiva och 

objektiva bedömningsparametrar 

såsom smärta, käkfunktion, 

och käköppning jämfördes före och 

efter kirurgi med ett parat t-test 

(ANOVA).  

Ja  Resultatet visade en 

minskning av smärta (75%), 

en förbättrad funktion i 

käken och en 33,6% ökning 

av käköppningen. En 

signifikant skillnad sågs 

jämfört med preoperativa 

tillståndet (P <0,05).  

  

Medel  

(5 

poäng)  

11  Measuring the pe

rformance of pati

ent-

specific solutions 

for minimally in

vasive transfora

minal lumbar int

erbody fusion sur

gery  

 

Australien 

  

Thayaparan, G. 

K., et al. (2020) 

Journal of Clinic

al Neuroscience 

71, 43–50  

  

Att utvärdera den 

kliniska användningen 

av “SpineBox” för 

minimalt invasiv stelo

peration (fusion) i 

ländryggen. 

Kohortstudie.  

 

129 patienter deltog i 

undersökningen. Personanpassade 

kit 3D-printades för planering och 

intraoperativ användning/guidning. 

Alla patienter genomgick CT 

undersökning dagen efter operation 

för att verifiera placering 

av osteosyntesmaterialet. 

Intraoperativ data, inklusive 

stråldos, samlades in från ett 

register.  

Ja  Intraoperativa mätningar 

matchade den 

förvalda pedikelskruven i 

95,9% av fallen. En 

signifikant förbättring av 

planeringsnoggrannheten 

sågs.  

  

Medel  

(5 

poäng)  

12  Clinical Applicat

ion of Atlantoaxi

al Pedicle Screw 

Placement Assist

ed by 

a Modified 3D-

Printed 

Navigation 

Template  

  

Kina 

 

Pu, X. et al. 

(2018)   

CLINICS 73:e, 

25  

Undersöka det 

primära kliniska 

värdet av placering 

av atlantoaxial pedikel

skruv med hjälp av en 

3D-printad 

navigationsmall.  

  

Retrospektiv studie.  

 

Mellan 2015 och 2016 behandlades 

17 patienter 

med atlantoaxiala pedikelskruvar. 

Alla patienter genomgick CT innan 

och av datan skapades 3D-printade 

personanpassade navigationsmallar. 

Parametrar såsom smärta enligt 

VAS-skalan, cervikal nervfunktion, 

operationstid och blodförlust 

utvärderades. Patienterna följdes 

upp efter sex månader.  

Ja  Alla skruvar placerades rätt 

och en signifikant skillnad 

sågs i smärta enligt VAS- 

skalan (P <0,05). En 

signifikant skillnad sågs 

även i cervikal nervfunktion 

efter operation (P <0,05).  

Hög  

(6 

poäng)  
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 13  Improved accura

cy of 3D-

printed navigatio

nal template duri

ng complicated ti

bial plateau fract

ure surgery  

 

Kina 

  

Huang, H. et al. 

(2015)  

Australas Phys E

ng Sci Med 

38:109–117 

  

Utvärdera 

noggrannheten 

i plätering och 

skruvning vid 

komplicerade tibialpla

tåfrakturer med hjälp 

av personanpassade 

3D-printade 

navigationsmallar.  

 

  

Retrospektiv studie. 

 

Från 2013 till 2014 behandlades 6 

patienter med kirurgi för 

komplicerade tibiaplatåfrakturer. En 

3D-modell gjordes digitalt i 

preoperativt syfte och en 3D-printad 

navigationsmall gjordes sedan för 

varje patient. De kirurgiska 

resultaten jämfördes slutligen med 

den preoperativa planeringen.   

Ja  Resultatet visade att 3D-

modeller och 3D-printade 

navigationsmallar 

underlättar den preoperativa 

planeringen och förbättrar 

noggrannheten i det 

kirurgiska genomförandet.  

Hög  

(6 

poäng)   

 14 Three-

dimensional prin

ting of navigatio

nal template inlo

calization of pul

monary nodule: 

A pilot study  

 

Kina 

  

Zhang, L. et al. 

(2017) The 

Journal of Thora

cic and Cardiova

scular SurgerycV

olume 154, Num

ber 6 2113-2120 

   

Undersöka 

genomförbarheten och 

kliniska tillämpningen 

av 3D-printade 

navigationsmallar för 

lokalisering av 

lungcancer.  

Retrospektiv studie. 

 

Under 2016 genomgick 16 patienter 

med lungtumörer preoperativ 

planering för lokalisering av 

tumörerna. Alla genomgick en CT 

och därifrån framställdes 

personanpassade 3D-printade 

navigationsmallar.  Precisionen för 

navigationsmallens 

tumörlokalisering och associerade 

komplikationer utvärderades.  

  

 

Ja  

Resultatet visade att 

medianavvikelsen mellan 

lokalisatorn och centrum av 

nodulen var 10,0 mm, från 

5 till 20 mm. Inga 

signifikanta komplikationer 

kunde ses. Den 3D-printade 

navigationsmallen hade en 

acceptabel noggrannhet i 

tillämpningen av 

lokaliseringen. 

Användningen 

av navigationsamallen kan 

underlätta proceduren.  

Hög  

(6 

poäng) 
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15  Application of 3

D printing techn

ology to left atria

l appendage occl

usion  

 

Kina 

  

Li, H. et al. 

(2017) 

International 

Journal of Cardio

logy 231 258–

263  

  

Att utvärdera 

möjligheten och 

effektiviteten av 3D-

printing teknologi vid 

vänster förmaksbyte.  

  

Randomiserad kontrollerad studie. 

  

42 patienter med förmaksflimmer 

delades in i två grupper, en testgrupp 

där 3D-printing användes och en 

kontrollgrupp. Alla patienter 

genomgick en CT-angiografi inför 

operationen där vänster förmak 

skulle bytas ut. I testgruppen gjordes 

en 3D-printad personanpassad 

modell av vänster förmak. Med 

hjälp av det 3D-printade förmaket 

simulerades operationen 

preoperativt. Operationstiden, 

förmakets öppningsstorlek, 

stråldosen, kontrastmedelsmängden, 

resterande shunt och kostnader 

jämfördes mellan de två grupperna. 

Regelbundna uppföljningar gjordes 

från tre dagar till ett år efter 

operationen.  

  

Ja  Stråldosen var signifikant 

mindre i gruppen där 3D-

printing använts för 

preoperativ planering (P= 

<0,05). Även mätningarna 

av förmakets storlek var 

signifikant bättre i gruppen 

med 3D-printing (P= 

<0,05). Resultatet visade 

även att 3D-prinitng ökar 

effektiviteten och det är 

värdefullt för klinisk 

användning.  

Hög  

(6 

poäng)  

16  Application of 3

D-

printed Customiz

ed Guides 

in Subtalar Joint 

Arthrodesis  

 

Kina 

  

Duan, X. J., et al. 

(2019) 

ORTHOPAEDI

C SURGERY 

VOLUME 11  N

UMBER 3 405-

413  

  

Undersöka 

genomförbarheten av 

3D-printade 

personanpassade 

guider för exakt 

borrning 

vid operation av sub-

talar ledartros.  

  

Retrospektiv studie.  

 

Data från 29 patienter utvärderades 

retrospektivt där operationer 

för subtalar ledartros genomförts 

mellan 2013–

2017. Patienterna delades in i en 

experimentell grupp som fick 3D-

printade operationsguider och 

en kontrollgrupp som fick 

traditionella operationsguider. 

Vid uppföljningar i upp till ett år 

efteråt jämfördes resultaten från de 

båda grupperna.  

Ja  Det är säkert att använda 

3D-printade 

personanpassade guider vid 

operation 

av subtalar ledartros. 

Tekniken kan 

öka precisionen för rätt 

skruvpositionering enligt 

den preoperativa planen. 

Tekniken minskar 

operationstiden, men inga 

andra signifikanta 

skillnader fanns 

operationsmässigt.  

Hög  

(6 

poäng)  
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17  Application of 3

D-

Printed Personali

zed Guide 

in Arthroscopic 

Ankle Arthrodesi

s  

 

Kina 

  

Duan, X., et al. 

(2018) BioMed 

Research 

International Vol

ume 2018, Articl

e ID 3531293, 8 

pages  

  

Undersöka effekten av 

3D-printade 

personanpassade 

operationsguider vid 

operation av 

ankelartros.  

  

Retrospektiv studie.  

 

29 patienter genomgick operation av 

ankelartros mellan 2014–2015. 

Patienterna delades in i en 

experimentgrupp som fick 3D-

printade personanpassade 

operationsguider och i en 

kontrollgrupp som fick 

operationsguide enligt traditionell 

metod. Regelbundna uppföljningar 

gjordes och statistiska analyser 

gjordes mellan de olika grupperna.  

Ja  3D-printade 

personanpassade 

guideverktyg vid operation 

av ankelartros kan förkorta 

operationstiden och minska 

intraoperativ strålning. 

Tekniken påverkar inga 

andra utfall av 

operationen.  

  

Medel  

(5 

poäng)  

18  Application of co

mputer-

aided design 

and 3D-printed 

navigation 

template 

in Locking Com

pression Pediatri

c Hip Plate 

ΤΜ placement fo

r pediatric hip di

sease.  

 

Kina 

  

Zheng , P., et al. 

(2017) Internatio

nal Journal of 

Computer 

Assisted 

Radiology and 

Surgery volume 

12, pages865–

871  

  

Att undersöka 

genomförbarheten och 

noggrannheten för en 

navigationsmall 

baserad på datorstödd 

design (CAD) och 

3D-printing för 

placering av skruvar i 

en 

pediatrisk höftplatta.  

Retrospektiv studie.   

 

Mellan 2014 och 2015 genomgick 

11 barn operation av höften med 

insättning av en pediatrisk höftplatta. 

Fem barn hade lårbensfrakturer 

medan de resterande sex 

hade höftdysplasi. Alla genomgick 

en CT-undersökning där en 

personanpassad 3D-printad 

guidemall skapades. En preoperativ 

simulation utfördes för alla deltagare 

och sedan 

printades guidemallarna och 

användes vid operation. Den 

preoperativa simulationen jämfördes 

med den riktiga operationen.  

Ja  Resultatet visade att med 

hjälp av röntgenbilder sågs 

det att operationsresultatet 

matchade den preoperativa 

designen som gjorts via 

datorsimulering. 

Operationstiden och 

genomlysningstiden var 

signifikant mindre än 

tidigare operationer utan 

navigationsmall (P <0,05).  

  

Medel  

(4 

poäng)  

19  Impact of spatial 

characteristics in 

the left stenotic c

oronary artery on 

the hemodynami

cs and visualizati

on of 3D replica 

models  

 

Kina 

  

Yang, Y. et al. 

(2017) SCientifi

C RepOrts | 

7: 15452   

Ge en ytterligare 

förståelse av 

geometrin i 

vänster koronarartär i 

förhållande 

till hemodynamiken m

ed hjälp av 3D-

printing.  

  

Retrospektiv studie.  

 

Åtta patienter med stenos i 

vänstra koronarartären inkluderades. 

Alla patienter hade genomgått en 

angiografi-CT. Med hjälp 

av datan 3D-printades 

de koronara artärträden för alla 

patienten. Anatomiska och 

hemodynamiska analyser gjordes på 

dessa 3D-printade modeller.  

  

Ja  Resultatet visar att 3D-

printade modeller kan 

tillhandahålla exakta kopior 

av de patientspecifika 

kärlträden av 

vänster koronarartär jämför

t med virtuella 3D-

modeller (r=0.987, P= 

<0.001).  

  

Hög  

(6 

poäng)  

https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/journal/11548
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/journal/11548
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/journal/11548
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/journal/11548
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/journal/11548
https://link-springer-com.proxy.library.ju.se/journal/11548
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Bilaga 4.  

Etisk egengranskning. 
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