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Forsidebildet:
Lars Høiem, pensjonert radiolog som
etter å ha avsluttet sitt virke ved
Sykehuset Innlandet (Elverum) nå
har bosatt seg i Bergen, har sendt
oss dagens forsidebilde. Våre erfar-
ne lesere vil kanskje umiddelbart stil-
le korrekt diagnose: Dermoidcyste
med et uvanlig fint tannanlegg. Bildet
er også en påminnelse om at "van-
lige bilder" fortsatt kan være nyttige!
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Leder

Kontrasignering
Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk

I dette nummer av Noraforum har
Einar Vigeland, medisinsk ansvarlig
overlege ved Radiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold (Tønsberg), et
velskrevet og reflektert innlegg som
respons på oppfordringen i forrige
nummer om kritisk vurdering av våre
arbeidsmåter.
Han tar for seg temaet kontrasigne-

ring. Praksis varierer trolig mye ved
ulike avdelinger i Norge. Så vidt vi
forstår, er kontrasignering av primær-
beskrivelse utført av spesialist en
arbeidsform som i stor grad er
begrenset til Skandinavia og som
ikke er entydig vist å være nyttig ved
generell radiologisk diagnostikk.
Umiddelbart kan det virke åpenbart

at kontrasignering (dobbeltgransk-
ning) øker den diagnostiske kvalite-
ten. Men dette er ikke nødvendigvis
riktig. Dobbeltgranskning kan lett bli
en "sovepute" der primærgransker
"slapper av" fordi en annen kollega
senere skal gå gjennom bildene.
Denne spesialisten, på sin side, vil
kunne "slappe av" fordi en spesialist-
kollega allerede har vurdert undersø-
kelsen.
Man må kunne forevente at spesia-

lister i radiologi tar et selvstendig
ansvar for de fleste rapporter. Innen
hvilke andre felter av medisinen
”overprøver” en spesialist rutinemes-

sig en annen innen sitt eget felt?
Gastroenterologene kontrollerer ikke
hverandres gastroskopier. Som
andre leger må vi stå for våre vurde-
ringer, akseptere at noe er ”godt nok”
og godta at vi av og til gjør feil.
Dette betyr ikke at vi ikke skal hol-

de et høyt faglig nivå; bare at vi skal
sette ressursene inn der det er mest
viktig. En endret arbeidsmåte hvor i
vanskelige tilfeller to-tre radiologer
samles rundt skjermen (det være seg
konvensjonelle bilder, CT eller MR)
for i fellesskap å komme fram til en
god radiologisk rapport som sendes
umiddelbart som svar, vil trolig også
øke både jobbtilfredshet og kompe-
tanse hos radiologene. Å arbeide
sammen om vanskelige vurderinger
er morsommere enn å arbeide alene.
Slik vil riktigst mulig svar komme

raskest mulig ut til henvisende lege.
Einar Vigeland har nemlig et meget
godt poeng når han påpeker at radio-
logisvar ofte er ferskvare. Dersom vi
ikke får de ferdige svarene ut i tide,
reduseres nytteverdien og dermed
kvaliteten på tjenesten betydelig.
Totalkvaliteten blir dårlig selv om den
endelige beskrivelsen er korrekt og
uangripelig i alle detaljer.
Juridisk skulle saken om kontrasig-

nering være uproblematisk. I lovene
er det kun krav om forsvarlig virksom-

het. Rettspraksis i Norge viser at det
skal svært mye til for at sykehus eller
enkeltpersoner dømmes for uforsvar-
lig virke; milevidt fra vårt aktuelle
tema.
Våre digitale verktøy kan hjelpe

oss i å endre etablerte rutiner. Man
kan for eksempel i "RIS-profilen" for
spesialister i radiologi la automatisk
kontrasignering være standard
("default") slik at det må gjøres et
aktivt grep for at svaret ikke automa-
tisk sendes ut som godkjent.
Vi vet at norske radiologer har ster-

ke meninger om det meste – sikkert
også om dette temaet. Men mening-
ene uttrykkes vanligvis bare rundt
lunsjbordet og i andre sosiale
sammenhenger. Skriv!

Gunnar Sandbæk
Ansvarlig redaktør
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Lederens hjørne

Vårmøtet står nå for døren, nær-
mere bestemt 14.-16. april 2010.
Dette er det andre møtet vi
gjennomfører sammen med radio-
grafene, diagnostiske fysikere, Sta-
tens Strålevern og KITH. Mange har
lagt ned et betydelig arbeid og pro-
grammet er klart. Møtet skal holde til
på Holmenkollen Park hotell Rica
med fine omgivelser og godt lagt til
rette for møtene og sosiale treff.
Programmet har lagt opp til noen fel-
lesforelesninger med allmennyttige
temaer om morgenen to av dagene.
Innholdet i fagbolkene er forsøkt
presentert av flere av faggruppene.
Likevel er radiologene tungt inne i
mange av foredragene og kolleger
har vært villig til å stille opp. Vi håper
deltagerne blir fornøyd med spred-
ningen på temaer. Om dette møtet
skal bli en suksess, sett fra Radio-
logforeningen, må kolleger melde
seg på og delta aktivt. I skrivende
stund er det ikke tatt endelig avgjø-
relse om gjennomføringen, da øko-
nomisk risiko skal vurderes 12.
februar, med kunnskap om status for
foreløpig påmelding og sponsing.
Opplysninger om møtet og påmel-
ding finnes på www.varmote.no.
Vi har nå kommet i mål med å

foreslå medlemmer til den nye spe-
sialitetskomiteen i radiologi. Valgko-

miteen til høstmøtet i oktober klarte
ikke å komme opp med kandidater
og de store røntgenavdelingene har
vært lite villige til å prioritere denne
oppgaven. Mange kolleger har det
svært travelt i sin hverdag, og et
ekstra verv synes tungt å ta på seg.
Avdelingene må prioritere denne
oppgaven og komiteen må fordele
arbeidsoppgavene og aktivt benytte
legeforeningen som saksbehandler.
Spesialistkomiteen gjør et meget
viktig arbeid for norsk radiologi.
Gjennom å revidere målbeskrivelsen
en gang i løpet av sin periode, er de
med på å bestemme hvilke deler av
vårt store fagområde som skal priori-
teres i grunnutdanningen. De
bestemmer også viktige elementer
som tilnærming til ESR’s anbefaling-
er, slutteksamen og krav om videre-
utdanning. Samtidig har komiteen
som oppgave å passe på at norske
røntgenavdelinger oppfyller kravene
til å drive utdannelse. Vi ønsker den
nye komiteen lykke til og styret i for-
eningen vil gjerne ha et tett samar-
beid.
Norako er på vei ut. En komité

ledet av Olav Sporaland, oppnevnt
av Radiologforeningen, har adminis-
trert dette kodesystemet, og komite-
en vil være i funksjon ut året. Arbei-
det med nytt kodeverk (NRCP) i regi

av Helsedirektoratet er sluttført. Pla-
nen er at dette er ferdig implemen-
tert 1.1.2011. Kodene vil bli oppda-
tert årlig. Hensikten med det nye
kodeverket er et ønske om felles
nasjonal statistikk og entydig doku-
mentasjon av all radiologisk aktivitet
uavhengig om den utføres i offentli-
ge eller private virksomheter, om det
gjelder polikliniske eller innlagte
pasienter. Direktoratet har gjennom-
ført en kostnadsanalyse, og kode-
verket skal danne grunnlag for en
refusjonsordning for poliklinisk radio-
logi. Kodene er oppbygd forskjellig
fra Norako, mer i tråd med kirurgiske
(NCSP) og medisinske (NCMP) pro-
sedyrer. Hovedlinjene er at en
undersøkelse skal være et besøk
ved en modalitet. All intervensjon
må følge en diagnostisk kode. Det er
ikke lagt inn patologi i kodene og
beregning av refusjon må derfor
vektes på en eller annen måte. Hel-
sedirektoratet vil publisere data
underveis på sin hjemmeside og vi
må alle følge med i denne avgjø-
rende endring for vår drift.

Nils-Einar Kløw
Leder av Norsk

Radiologisk Forening

Styrelederen har ordet
Nils-Einar Kløw

Leder av
Norsk Radiologisk Forening
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Gjesteleder

Nasjonalt råd for prioriteringer i helse-
vesenet har slått fast at det er behov
for ekspansjon av PET i Norge (og det
skulle bare mangle). Men selve pro-
sessen har vært gledelig. Først har
Kunnskapssenteret hatt en banebry-
tende prosess for å vurdere behovet
for PET. Det avtvinger respekt når et
tungt statlig organ, som alltid må skue
mot tilsvarende kompetansesentra i
hele verden, klarer å gå nye veier. Alle
faggrupper innen onkologi ble bedt om
å vurdere sine behov for PET. Satt
sammen med kreftregistererts innsi-
dens for hver kreftform skulle dette gi
ganske klare tall på hva behovet er.
Resultatet kunnskapssenteret kom
fram til ble ikke like gledelig, trolig fordi
våre venner innen onkologi ikke kjen-
ner godt nok til behovet for PET. Men
nytenkningen og praksisen som vi har
etterlyst (1) var der. Og det skal Kunn-
skapssenteret ha all ære av. Men
enda gledeligere var det at Nasjonalt
Råd i møtet 7/12.09 oppfattet at ikke
alle brukere vet riktig hva de kan gjøre
med PET, og bestemte at antallet PET
scannere i Norge i 2020 ikke skulle
bestemmes ut i fra de tall som kom
fram i rapporten (6 PET scanenere i
2020), men at man tar sikte på en
”oppbygging av PET slik at man har
de syklotroner med det antall scan-
nere som betraktes nødvendig lokalt/

regionalt. De faglige retningslinjene for
kreftutredning og behandling som
beskrives i handlingsprogrammene for
kreftomsorgen vil gi føringen for det
antallet undersøkelser per år som hel-
seforetakene skal legge til grunn”.
Videre heter det, og det er bemer-
kelsesverdig for vårt fag: ”rammebe-
tingelsene i forhold til kompetansebe-
hov (er) like viktige som det tekniske
utstyret. Rådet ber RHFene utarbeide
en beskrivelse av hva dette vil kreve
av personell opp mot 2020.”
NFNM har forfattet et brev til DNLF

hvor vi ber om hjelp for å få fortgang i
utviklingen av nukleærmedisin for å
dekke dette kompetansebehovet. Vi
har lenge sett at utdannelsen av nye
nukleærmedisinere henger langt etter
det antall spesialister vi vil trenge på
relativt kort sikt. Det har vært presse-
rende å få dette frem, i første rekke
ovenfor sykehuseiere, som sparer
penger på å holde LIS-stillinger ube-
satt. Vi har ikke fått nevneverdig gehør
for dette foreløpig. Det bør bli betrak-
telig enklere med et slikt utsagn fra
Nasjonalt Råd.
Alt i alt borger dette for et godt 2010,

og utgangspunktet for å få nye krefter
og midler inn i faget er de beste jeg
kan huske å ha sett. Vi må bare kjen-
ne vår besøkelsestid, og få fortgang i
spesialistutdannelsen. For verden er

ikke entydig rosenrød. Nukleærmedi-
sin opplever et spenningsfelt opp mot
radiologi/radiografi ved enkelte institu-
sjoner som er uheldig. Resultatet kan
bli redusert tillit til alle involverte, her
bør partene skjerpe seg. Heldigvis er
dette ikke et allment problem, samar-
beidet går på skinner ved andre insti-
tusjoner. Vi er et lite fagområde med
et sterkt avhengighetsforhold til radio-
logi. Men vi supplerer hverandre på
ypperlig vis, og forholdene ligger
meget godt til rette for et samarbeid
soml gagner begge fag. Parallelt nød-
vendige fag må hjelpe hverandre og
ikke søke kortsiktig egen vinning. Vi
blir alle vinnere om hybridspesialiteter,
som det kommer til å bli mange flere
av, fungerer optimalt.
Endelig er det plass for å nevne at

Selskapet har årsmøte i Stavanger
17.-19. april. Det er på sin plass å
hedre SUS for å ta på seg arrange-
mentet, og ønske vel møtt til Selska-
pets årsmøte og vår egen generalfor-
samling.

1. Bach-Gansmo T, Bogsrud TV.
Vurdering av ny medisinsk teknologi.
Tidsskr Nor Lægeforen 2009; 7: 129.

PET i Nasjonalt Råd, og litt til

Tore Bach-Gansmo,
Leder Norsk forening for
nukleærmedisin og
molekylær avbilding
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Gjesteleder

Redaktør Gunnar Sandbæk tar i fjorå-
rets siste utgave av Noraforum til orde
for en debatt omkring radiologene som
ressurs. Ved de fleste avdelinger opple-
ver radiologene sterkt økende arbeids-
press. Like mye som et økende antall
henvisninger, handler dette om dreining
mot for leger mer arbeidskrevende
modaliteter som MR og CT. Dagens
effektive maskinpark gir oss et detaljni-
vå og en informasjonsmengde tidligere
tiders kolleger kanskje drømte om, men
på mange måter slapp å forholde seg til.
Hva er kvalitet i radiologi? Spørsmålet

er enkelt å stille, men gode svar er van-
skeligere å finne. Lav stråledose og høy
bildekvalitet er lett å enes om men hva
med radiologens rolle?
I et helsevesen preget av store for-

ventninger og begrensede ressurser
handler kvalitet også om prioritering.
Riktig utvalg av pasienter, gode indika-
sjoner og tilpassede undersøkelser er
selvfølgelig viktig. Disse spørsmålene
vil jeg imidlertid la ligge. Mitt anliggende
her er selve tolkningsarbeidet og hvor-
dan vi prioriterer vi vår begrensede, og
etter hvert meget kostbare radiologtid.
En høykvalitets beskrivelse er fokusert
og problemrettet. Den er kort og konsis
og svarer på de spørsmål som stilles i
henvisningen. Man prioriterer det viktige
foran uvesentlige detaljer. Å utlukke dis-
se siste fra beskrivelsen, er etter min
mening ofte godt legearbeid. En god
beskrivelse kommer også til rett tid.
Radiologi er ferskvare. Dersom vi ikke
får de ferdige svarene ut i tide, reduse-
res nytteverdien og dermed kvaliteten
på tjenesten betydelig.

Kontrasignering der en kollega
gjennomgår og kontrollerer utgående
svar har lang tradisjon i norsk radiologi.
Ordningen kan være et bidrag til god
kvalitet, men jeg vil påstå at kontrasig-
neringen også kan være en trussel. Ved
mange avdelinger bidrar kontrasigne-
ring til sene svar. De endelige beskri-
velsene mister aktualitet før de når fram
til henviser. Man risikerer også at tiltak
settes i verk og behandling gis på
grunnlag av foreløpige beskrivelser som
senere endres til stor frustrasjon både
for pasient og behandler. Dette er ikke
kvalitet selv om den endelige beskri-
velsen er korrekt og uangripelig i alle
detaljer.
Ved radiologisk avdeling ved Sykehu-

set i Vestfold er dette et høyst aktuelt
tema som de fleste andre steder. I 2009
satte vi et kritisk blikk på våre kontrasig-
neringsrutiner. En ringerunde til kollega-
er ved flere av landets radiologiske
avdelinger avslørte høyst forskjellig
praksis. Det er lite konsistens omkring
dette i det norske radiologimiljøet. Vårt
dilemma var at vi nødig ville gi slipp på
kontrasigneringen selv om tid og ressur-
ser ikke strakk til. En hovedregel om at
beskrivelser utført av LIS skulle signe-
res av overlege var vi enig om. Når det
gjaldt signering av svar fra andre overle-
ger, endret vi praksis på en del områder.
Logikken i vårt RiS ble lagt om slik at
egensignering ble det normale i arbeids-
flyten. Dersom svaret ikke ble signert ut
ved primærbeskrivelsen, blir det nå lig-
gende i en personlig individuell signe-
ringsliste. Det må deretter eventuelt en
aktiv handling til for å overføre til ”signe-

res av annen overlege”. Samtidig disku-
terte vi internt hva som skulle til for å be
om slik kontrasignering. Her var det ikke
mulig å komme fram til absolutter. Dette
er faktisk en individuell vurdering som
må gjøres av den enkelte spesialist. Kri-
terier ensidig basert på modalitet er
uegnet. Et røntgen thorax kan være mer
komplisert enn en CT abdomen. Man
må være realistisk i forhold til egen kom-
petanse og erfaring. Samtidig må man
vurdere klinisk problemstilling og konse-
kvens for pasienten. Det er forskjell på
primærutredninger og kontroller. Syk-
dommens alvorlighetsgrad må være
avgjørende. Pasientens alder og livsut-
sikter er faktisk heller ikke uvesentlige.
Det er risiko forbundet med å jobbe som
lege og som individuelle spesialister er
vi forpliktet til å ta på oss ansvar. Dette
ansvaret gjelder også hvordan vi bruker
avdelingens interne legeressurser.
Kontrasignering av annen spesialistkol-
lega må kunne ”rekvireres” i en radiolo-
gisk avdeling men også her skal vi kri-
tisk tenke gjennom konsekvens og nytte
for hver eneste undersøkelse.

www.radiologyassistant.nl/en/

www.diagnosticimaging.com

www.radiopaedia.org

www.myesr.org

Kontrasignering – dobbelt så bra?
AV EINAR VIGELAND, MED. ANSVARLIG OVERLEGE,
SYKEHUSET I VESTFOLD, FOR TIDEN MASTERSTUDENT I HELSELEDELSE
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Nyheter

I CaVenT studien, en randomisert kon-
trollert studie, har radiolog Tone Enden
og medarbeidere undersøkt effekten av
tilleggsbehandling med kateterbasert
trombolyse hos pasienter med dyp vene
trombose i lår- og bekkenvener. Foreløpi-
ge funn etter 6 måneder viste at 50 pasi-
enter som fikk trombolysebehandling
hadde oftere rekanaliserte vener
sammenlignet med 53 pasienter som kun
fikk standardbehandling med antikoagu-
lasjon og kompresjonsstrømper.
Ved standardbehandling vil trombosen

langsomt brytes ned over uker. Aksele-
rert fjerning av trombene antas å redu-
sere risikoen for vedvarende hevelse,
smerte og hud-forandringer i benet,
såkalt posttrombotisk syndrom, og dette
er bakgrunnen for å gi kateterbasert
trombolyse. Hittil har ikke behandlingsef-
fekten vært undersøkt i vitenskapelige
studier. Hvis den pågående langtidsopp-
følgingen av til sammen 200 pasienter
viser at trombolyse reduserer forekom-
sten av posttrombotisk syndrom i tråd
med de foreløpige resultatene, vil dette
bedre behandlingen av denne pasient-
gruppen og føre til en endring i interna-
sjonale retningslinjer for behandling av
pasienter med dyp vene trombose i lår og
bekken.
Varige plager i benet etter dyp vene

trombose kan føre til redusert funksjon i
yrkes- og dagligliv og forringet livskva-
litet. Et av arbeidene i avhandlingen viser
at VEINES-QOL/Sym, et spørreskjema
for pasienter med vene-sykdom, har
gode måleegenskaper og kan brukes
som mål på livskvalitet i langtidsoppføl-
ging av pasienter som har hatt dyp vene
trombose.
I avhandlingen inngår også en studie

som viser at en nyutviklet balanced (B-
TFE) MR-sekvens ga like god framstilling
av dype vener og proksimal dyp vene
trombose som kontrast-forsterket MR
med blood-pool agent. Begge MR-teknik-
ker kan derfor være alternative påvis-
ningsmetoder hos pasienter hvor det er

vanskelig å avklare med rutinemessig
ultralyd om det foreligger dyp vene trom-
bose.
Avhandlingen utgår fra Universitet i

Oslo og Oslo Universitetssykehus, Ulle-
vål. Professor dr. med. Per Morten Sand-
set, Hematologisk avdeling, var hoved-
veileder og professor dr. med. Nils-Einar
Kløw, Hjerte- og karradiologisk avdeling,
var biveileder. Disputasen ble gjennom-
ført 22. januar 2010. Professor Sam
Schulman, McMaster University, Canada
var 1. opponent, professor Frode Lærum,
Radiologisk avdeling, Akershus universi-
tetssykehus var 2. opponent, og 3. med-
lem og leder av bedømmelseskomiteen
var professor Britt Nakstad, Barne Ung-
domsklinikken, Akershus universitetssy-
kehus og Institutt for sykehusmedisin,
Universitetet i Oslo. Disputasen ble ledet
av professor emeritus Peter Kierulf, Uni-
versitetet i Oslo. Prøveforelesningen
med oppgitt emne ” Diagnostikk, behand-
lingsstrategier og regional organisering
ved akutt hjerneslag” ble avholdt samme
dag.

Personalia:
Tone Rønnaug Enden (f. 1969) ble
utdannet cand. med. ved Universitetet i
Oslo i 1996. Hun har jobbet ved Radiolo-
gisk avdeling, Akershus universitetssyke-
hus i 1998-2001, deretter ved Radiologis-
ke avdelinger, Oslo Universitetssykehus,
Ullevål. Hun har vært stipendiat ved
Hematologisk avdeling (2005-2007)og
klinisk stipendiat i radiologi (2007-2009).
Hun ble godkjent spesialist i radiologi og
har siden høsten 2009 jobbet som over-
lege i radiologi ved Ullevål.

Publikasjoner som inngår i
avhandlingen:
1. Enden T, Storås T, Negård A, Haig Y,
Sandvik L, Gjesdal KI, Sandset PM,
Kløw NE. Visualisation of the Deep
Veins and Detection of Deep Vein
Thrombosis with Balanced TFE and
Contrast-Enhanced T1 FFE using a

Blood Pool Agent. J Magn Reson Ima-
ging 2010 Feb; 31(2): 416-24.

2. Enden T, Kløw NE, Sandvik L, Slags-
vold C-E, Ghanima W, Hafsahl G, Hol-
me PA, Holmen PO, Njaastad AM,
Sandbæk G, Sandset PM. Catheter-
directed thrombolysis versus anticoa-
gulant therapy alone in deep vein
thrombosis: Results of an open rando-
mized, controlled trial reporting on
short term patency. J Thromb Hae-
most. 2009 Aug; 7(8): 1268-75.

3. Enden T, Garrat AM, Kløw NE, Sand-
set PM. Assessing burden of illness
following acute deep vein thrombosis:
data quality, reliability and validity of
the Norwegian version of VEINES-
QOL/Sym, a disease-specific questi-
onnaire. Scand J Caring Sci. 2009
Jun; 23(2): 369-74.

4. Enden T, Sandvik L, Kløw NE, Haf-
sahl G, Holme PA, Holmen PO, Gha-
nima W, Njaastad AM, Sandbæk G,
Slagsvold C-E, Sandset PM. Cathe-
ter-Directed Venous Thrombolysis in
Acute Iliofemoral Vein Thrombosis -
The CaVenT Study: Rationale and
Design of a Multi-centre, Randomized,
Controlled, Clinical Trial
(NCT00251771). Am Heart Journal,
2007 Nov; 154;(5): 808-14.

Doktorgrad i radiologi
“Towards improvement in deep vein thrombosis; studies on diagnostic
MRI, thrombolytic therapy, and quality of life”
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HelsIT - Helseinformatikkuka i Trond-
heim gikk av stabelen 21.-25. Septem-
ber 2009, og 22. September var det
duket for 1-dags seminar med tittelen
”Radiologi i et samhandlingsperspektiv”.
Konferansen ønsket sette søkelys på
1. Hvordan vi skal samhandle mellom
sykehus/foretak?

2. Hva skal vi gjøre med økende
mengde bildediagnostisk informasjon
utenfor røntgenavdelingen?

3. Det er økende behov for diagnostikk
og intervensjon, men færre spesialis-
ter tilgjengelig. Kan tjenesten organi-
seres på andre måter?

Roald Bergstrøm fra KITH skisserte
bakteppet for konferansen, det vil si vik-
tige elementer i samhandlingsreformen
og forventet volumvekst av radiologiske
undersøkelser gitt eldrebølgen. Deretter
fulgte en redegjørelse fra sykehus ved
de 4 RHF’ene om pågående radiologis-
ke samhandlingsprosjekter. I helse
Midt-Norge var 8 sykehus og 2 DPS for-
bundet til samme bilde database. Riks-
hospitalet samhandler elektronisk med
mange sykehus og mottar 58 % av eks-
terne bilder via Helsenettet. I Helse-Vest
har man etablert en teleradiologisk løs-
ning via en såkalt info-broker, som gir
en sømløs integrasjon av forskjellige
RIS/PACS. Stavanger og Haukeland er
nå integrert slik, flere sykehus står for
tur. I Helse-Nord er flere sykehus knyttet
til samme RIS/PACS, men det er fortsatt
mye manuell registrering som skal til.
Vi fikk også en redegjørelse fra tele-
radiologisk samarbeid på trappene
mellom Vinje kommune og Sykehuset
Telemark HF, som eksempel på hvor-
dan radiologien kan flyttes nærmere pri-
mærhelsetjenesten.
Etter lunsj var det foredrag om lagring

av annet digitalt (bilde)materiale enn
radiologiske bilder og beskrivelser, blant
annet digital lagring av filmopptak fra
operasjoner. Integrasjon av alle typer
bilder/data mot elektronisk pasient jour-
nal ble også diskutert. På slutten av
dagen var det flere innlegg, bl.a. fra

industrien, om behovet for samarbeid,
standardisering og eventuell revitalise-
ring av IHE Norge.
Det er altså mye god, spredt sam-

handling rundt om i vårt langstrakte
land. Men jeg gjorde meg noen tanker
og refleksjoner etter konferansen, som
jeg tillater meg å bringe til torgs.
Samhandling krever ledelse og koor-

dinasjon, samhandling er i essens et
organisatorisk anliggende. Så vidt jeg
kunne se av deltakerlisten var det bety-
delig overvekt av teknisk orientert per-
sonell. Ledere for radiologiske avdeling-
er glimret med sitt fravær, med noen
hederlige unntak. Med andre ord var det
i stor grad de tekniske løsningene som
ble diskutert, og om hvordan man skulle
få forskjellige RIS til å snakke sammen.
Selv små RIS-dialekt forskjeller generer
kommunikasjonsproblemer. Jeg tenkte
at i 2009 burde vi i større grad ha kom-
met rundt de tekniske hindringene. Pri-
vate institutter klarer det.
Norge er et lite land. I verdensmåle-

stokk er vi for en middels stor by å reg-
ne, med våre 4,8 millioner innbyggere.
Geografisk spredning burde ikke bety
mye i teleradiologisk sammenheng. På
konferansen fikk vi høre om i og for seg
lovende prosjekter flere steder i Norge,
men jeg tenkte: Hvor er dirigenten?
Hvor er den visjonære minister som ser
at denne ”byen” bør integreres i sin hel-
het. Hvor er alle radiologers mor, som
samler oss til ett rike og tenker stort,
bredt og langsiktig?
Bør vi ikke få ett nasjonalt RIS/PACS -

ett felles grensesnitt oss i mellom, og et
felles grensesnitt utad, mot primærhel-
setjenesten og andre aktører? Innven-
dinger mot RIS/PACS i denne størrel-
sesorden er monopol dannelse. Men
Norge er bare en av mange ”byer” i
internasjonal sammenheng. Om Sie-
mens får Norge, så vil nok Phillips puste
dem i nakken i andre land. Og avtaler er
tidbegrenset.
Klarer man å integrere to forskjellige

RIS/PACS, så oppgraderes det ene, og
sykehusets IT folk pøser ut arbeidstimer

og ligger søvnløse for å gjenvinne søm-
løsheten. Hvorfor ikke å la leverandøren
av et RIS/PACS ta seg av disse teknis-
ke problemene? Jeg tror vi kan inte-
grere og lappe lappeteppe en stund
fremover, men til slutt gir det seg selv –
en felles løsning. Så hvorfor ikke kom-
me fremtiden i møte? Internasjonalt kan
man se tendens til store RIS/PACS
enheter, som nasjonalt RIS/PACS i Est-
land og i Nord-Irland.
Det haster med å få satt i gang en fel-

les løsning. Jo mer alle lokale varianter
utvikles og sementeres, jo tyngre blir det
å sette en strek over disse, til fordel for
ett RIS/PACS.
Samhandling handler om relasjoner

og sosiale strukturer. Seminaret i Trond-
heim handlet lite om det, men mest om
tekniske løsninger. Hva om vi fikk ryddet
de tekniske hindringene av veien, så vi
kunne fokusere på relasjoner og de
sosiale strukturer som står i veien, og
dem som må på plass, for at vi skal få til
en optimal ressursutnyttelse av teknisk
og human kapital?
Om jeg må trykke på mange knapper

og kjempe meg igjennom mange porta-
ler og passord for å samhandle, er det
lite sannsynlig at jeg gjør det. Mange
små hindringer i hverdagen betyr noe.
Men om teknologien trekker og dytter
meg mot samhandling, om bilde fra
Nordreisa er der på skjermen, på lik linje
med dem fra mitt eget sykehus, ja da
tror jeg verden blir mindre og samhand-
lingen større.

Samhandling?
Lars Borgen. E-post: Lars.Borgen@vestreviken.no

Neste nummer av

Noraforum
juni 2010

Materiellfrist
neste nummer
5. mai 2010
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"Larvik" har for mange nordiske radio-
loger og radiografer blitt synonymt med
CT-kurs, og mange av våre kollegaer i
Sverige og Danmark forbinder intet
annet med byen enn Grand Hotell og
intense kursdager i januar. Også i år
ble et vellykket CT-kurs gjennomført,
med mange kjente ansikter blant både
radiografer og radiologer, deltakere og
foredragsholdere. Mange hadde nok
meldt seg på for å høre trekkplasteret
Elliott Fishman holde forelesning, så
da hans fly fra USA ble kansellert på
grunn av uvær var det mange lange
ansikter å se i salen. Heldigvis har
kurset et variert program, og de fore-
dragsholderne som hadde kommet seg
til Larvik stilte sporty opp og fylte de
ledige plassene med aktuelle og inter-
essante foredrag.
Det største navnet var kanskje Michael

Federle, radiolog fra Stanford, tidligere i
Pittsburgh. Federles navn kan ses på
ryggen av Diagnostic Imaging Abdomen

Nyheter

Vellykket CT-kurs i Larvik
AV ROAR PEDERSEN, KURSLEDER
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som står på mange radiologiske avde-
linger rundt om i verden, og Federle holdt
foredrag om fokale og diffuse leverlesjo-
ner, om cystiske lesjoner i pancreas og
om retroperitoneal patologi. Andre nye
navn i år var Mariano Scaglione og Domi-
nic Barron, begge traumeradiologer.
Scaglione arbeider i området rundt Napo-
li, og mens andre flytter FRA regionen for
å komme unna Camorraen (mafiaen)
flyttet Scaglione TIL regionen for å opple-
ve mest mulig traumeradiologi. Mange
svenske foredragsholdere var tilstede i år
som tidligere, og særlig bør nevnes
Anders Magnusson og Anders Persson
som var faglig "panel" og som også holdt
foredrag. Anders Persson undervist om
CT colon, postmortem CT og dual energy
- mens Anders Magnusson er en kapa-
sitet innen uroradiologi og holdt foredrag
om uroradiologisk utredning.
Den sosiale rammen rundt kurset er

den samme fra år til år, og det er en
uformell stemning - god mat og gratis
softismaskin!! Torsdag kveld under-
holdt ikke mindre enn 3 "band", og

mange ble kjent med nye kollegaer eller
fikk gjenoppfrisket gamnle bekjent-
skaper.
I år var nesten halvparten av deltaker-

ne radiologer, ny rekord. Emnene som
foreleses i er også innrettet mest mot

diagnostikk, men i en form som også gir
radiografer stort utbytte av kurset.

Komiteen ønsker velkommen til
nytt kurs neste år, følg med på
www.larvik-kurs.no

www.mebi.no - 32 24 28 00

Forhandler:

Toshiba lanserer et nytt kompakt ultralydapparat egnet for avansert 
diagnostikk  innen radiologi og mammografi.

Den nye Aplio MX gir deg muligheten til å produsere høykvalitets-
undersøkelser på en svart kostnadseffektiv måte. En rekke avanserte 
bildefunksjoner slik som Differential THI, ApliPure+ og Precision 
Imaging kombinert med iStyle ergonomi og produktivitet gir deg en 
enestående bildeklarhet slik at du kan ta best mulig avgjørelser på 
kortest mulig tid.  

Aplio MX gir mulighet for visualisering av mikrokalsifikasjon og 
elastografi basert på høyfrekvente lydhoder opptil 18 MHz.
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Møtet ble holdt på Palais Daun Kinsky
midt i Wien sentrum. Nils-Einar Kløw og
Anagha Parkar var deltagere fra Norge.
Nytt av året var oppdeling i fire arbeids-
grupper på slutten av møtet. Dette ga
anledning til inngående diskusjon av
emnene.
Møtet åpnet med at presidenten i

ESR, Christian J Herold (AT), gav oss
en oversikt over organisasjonen og
noen av de viktigste oppgavene. ESR
har per i dag 45870 medlemmer fra 127
land. Hovedkontoret er i Wien med en
stab av 67. Viktige oppgaver er
gjennomføring av de årlige kongressen,
ECR, utgivelse av European Radiology,
politisk virksomhet ovenfor EU systemet
og kontakt med de nasjonale radiologis-
ke foreningene. Herold tar spesielt opp
behovet for subspesialiteter utover de
organbaserte for eksempel oncoradiolo-
gy, emergency radiology and meto-
de/modalitetsorientert.

EU relaterte aktiviteter v/Iain W
McCall (UK)
Mye informasjon ligger her:
http://www.myesr.org/cms/website.php?
id=/en/eu_affairs.htm
eHealth og Cross Border Health Servi-
ces Directive, Telemedicine Communi-
cation. . Det ser ikke ut til at direktivet
blir vedtatt før jul, ettersom spanjolene
neppe kommer til å gjøre noe mer med
det i sin periode. ESR ønsker at vi er i
kontakt med en person i vårt departe-
ment slik at vi vet hvor saken ligger.
ESR har trukket opp noen prinsipper:
”Medlemsstatene må sikre informasjo-
nen om sine utøvere nasjonalt. Informa-
sjonen skal registrere alle utøvernes
kvalifikasjoner og eventuelle disiplinære
tiltak mot disse. Statene skal proaktivt
dele informasjonen om endringer med
de andre medlemslandene. Regulering
av telemedisin og teleradiologi er ansva-
ret for den stat der pasienten gjennom-
går billedopptakene eller der pasienten
henvises fra. Pasientene må informeres
om outsourcing av billedtolkninger og gi
skriftlig tilsagn. Den enkelte stat har

også ansvaret for at kvaliteten på utø-
vere i andre land holder samme stan-
dard som i eget land.”

MR og EMF-direktivet fra 2004
v/Gabriet P. Krestin (NL).
MR diagnostikk har kommet med i EMF
direktivet fra 2004. Målet er å beskytte
befolkningen mot elektromagnetisk strå-
ling. Effektuering av direktivet vil ha
katastrofale følger for MR diagnostikk.
Direktivet er utsatt til 2012. ESR arbei-
der for at MR unntas fra direktivet. Om
dette ikke får gjennomslag vil man jobbe
for at MR ikke får grenseverdier, men
underlegges retningslinjer for bruk. Vik-
tig at unntak gjelder både klinisk virk-
somhet og medisinsk forskning. Oppda-
tert informasjon fås på www.alliance-for-
mri.org.

Publikasjoner v/ Adrian K. Dixon
(UK)
ESR utgir European Radiology
(http://www.european-radiology.org/),
Eurorad (http://www.eurorad.org/) og
EPOS - electronic presentation online
system
(http://posters.webges.com/ecr/epos).
Eur Radiol har høy impact factor, 3,6, og
de må avvise mange gode manus. Nytt
elektronisk tidsskrift kommer ut fra janu-
ar med 6 utgivelser årlig, Insight Into
Imaging. Publikasjoner blir sitert i Pub-
Med. Editor er Robert Hermans (Leu-
ven, Belgia). Tidskriftet vil frigjøre plass i
Eur Radiol, være mindre forskningsori-
entert og vil nok bli et nyttig tidsskrift for
praktiserende radiologer. Utformingen
har nok som mål å ligne noe på Radio-
graphics og først og fremst ha fokus på
retningslinjer, kasuistikk, oversiktsarti-
kler osv.

Forskning og EIBIR, Gabriel P.
Krestin (NL)
Komiteen har nå laget en strategiplan
som omfatter alt fra basalforskning til kli-
nisk forskning. Det er lagt opp til samar-
beid over landegrensene, mellom vidt
spekter av forskningsfelt og med indus-

trien. Flere forskningsprogrammer ble
lagt frem og man oppfordres til å ta kon-
takt for forskningssamarbeid og hjelp til
søknader. Finansiering legger opp til
kjøp av medlemspakker 100 €, 200 €
eller 1000 €/år avhengig av behov.
Industrien kan kjøpe tilsvarende pakker
fra 1000 Euro til 10.000/år. Status rap-
port ble lagt frem på møtet. Mer informa-
sjon kan fås på www.eibir.org/

Utdanning v/Eamann Breatnach
(IE)
- En spørreundersøkelse om PET/CT i
år viste at ca 25% svarte at kun nukle-
ær medisinere beskriver PET/CT og
ca 30% svarte at både radiolog og
nukleærmedisiner beskrev undersø-
kelsene. 84% var positive til flerfag-
lig/kombinert utdanning. Samarbeidet
med EANM (European Association of
Nuclear Medicine) om felles utdan-
nelse strandet året før etter at det
såkalte White Paper ble lagt frem. Det
er derfor lagt opp til et utdanningspro-
gram for bare PET-CT. I forkant av
dette møtet ble et slikt program ved-
tatt av ESR (multimodality curricu-
lum). Målet er likevel fremdeles at
man kan oppnå en felles utdannelse
med nukleærmedisin.

- En spørreundersøkelse om utdanning
i radiologi på universitetene viste at
radiologien stod relativt svakt der.
ESR ønsker å styrke denne viktige
undanningen gjennom opprettelse av
Undergraduate commitee, ledet av SJ
Golding. Planen er å sende ett skriv
som sendes til alle medisinske fakul-
teter, lage en pr-DVD om radiologi og
komme med forslag til europeisk pen-
sum for studentundervisning.

- European Training Charter er revidert.
Denne legger vekt på harmonisering
av utdannelsen, men at programmet er
rådgivende. Alle land bør sikte på 5 års
utdanning av radiologer. Tre år skal
være generell radiologi og to år til sub-
spesialisering i en eller flere emner,
3+2 modellen. European Training for
Clinical Radiology ble utgitt i 2005 og

Leadership møte i ESR, Wien, 11.12.2009
Nils-Einar Kløw, formann NoRaFo
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er nå revidert. Gruppen arbeider med å
utdype den kliniske delen av år 1-3, det
vil bli foretatt ytterligere harmonisering
av pensumet i subspesialitetene og
PET/CT blir tatt med. Tidligere var pen-
sumet modalitetsbasert, så ble den
organ-basert, og nå ønsker man også
å legge inn sykdomsrelatert inndeling,
f.eks emergency radiology, onkologisk
radiologi.

The Professional Organisational
Committee v/ Lluís Donoso (ES)
Dette var en sesjon hvor mye handlet
om pågående prosesser: EU health
directive, nedsatt arbeidsgruppe om UL
(L Derchi, M Claudon), forholdet mellom
ESR og UEMS, Information and Com-
munication Technology (Peter Melden-
berger). Jan Størmer fra Tromsø leder
en gruppe om Dicom standarder. I
arbeidet med felles europeiske prosedy-
rekoder i radiologi, refereres til ELGA-
prosjektet i Østerrike
(http://www.meduniwien.ac.at/msi/mias/
papers/Duftschmid2009a.pdf)

Subspesialiseringskomite v/Fred
E. Avni (BE)
- IR ble godkjent subspesialitet i UEMS
dette året, tilsvarende nevroradiologi.
Viktig å vite at disse er seksjoner
innen radiologi og dermed ikke selv-
stendige enheter.

- Det ble nylig utført en spørreundersø-
kelse om pediatrisk radiologi. Det har
vært en høring hvor vi også har deltatt.
Tallmaterialet var forvirrende, sett i lys
av de spørsmålene som ble stilt. Alle
landene svarte. Barneradiologi er egen
subspesialitet i bare 27 % av landene.
Komiteen tolket resultatene som ned-
slående på de fleste områder, her-
under lite akademi, mye undervisning
foretas av generelle radiologer og
mange land har ikke egne avdelinger
for barneradiologi. Komiteen vil jobbe
videre med forslag til tiltak. Et forslag
vil foreligge i desember 2009, men det-
te ble ikke fremlagt.

National society commitee v/Gui
Frija (FR)
- Referral guidelines for imaging. Disse
skal utgis av European Comission.
Planlagte guidelines ble utsatt i som-
mer og vil sannsynligvis foreligge i

2010. Trolig vil etablerte nasjonale gui-
delines få avgjørende påvirkning som
UK Royal College of Radiologists og
French Society of Radiology. Disse må
oversettes og godkjennes nasjonalt.

- Guidelines of clinical audits. Disse vil
bli presentert i første nr av Insigt Into
Imaging i januar 2010.

- Arbeidsgruppe med medical devices
jobber med safety og cost-effecti-
veness som viktige elementer. I disku-
sjonen omkring godkjenning ble det
påpekt at denne ikke må bli like
omfattende som ved medikamenter.
Dette vil forsinke nyutvikling og tid før
disse kan tas i bruk. Frija henviser til
en viktig diskusjon om coronar CT i
NEJM nylig ”Pay now, benefit may fol-
low – RF Redberg, NEJM, nov 2008).

Communication and international
relations, Luigi Solbiati (IT)
- Deler av ECR bør gjøres tilgjengelig
for publikum og for medlemmer som
ikke deltar på kongressen. En mulig-
het er å sende live via de nasjonale
web-sidene.

- Alle medlemmer får eNewsletter på
email. Planlegger å informere styrene
i nasjonale foreninger med faste
nyheter om ESR’s arbeid.

- Ønsker at nasjonale grupper skal ha
egne sesjoner på ECR og at nasjona-
le foreninger presenterer ESR på sine
møter.

- Ønsker å synliggjøre radiologi for all-
mennheten. Foreslår en-dags felles-
kampanje i hele Europa for å promo-
tere radiologi ovenfor publikum og
media. Spania har gjennomført en
slik dag dette året.

ESOR – European School of
radiology v/Nicholas Gourtsoyi-
annis (GR)
Dreier seg i stor grad om kurser og

utvekslingsprogrammer for de deler av
verden med svak utdannelse og dårlig
økonomi. I 2009 har det vært 32 scho-
larships, 21 utvekslingsprogrammer og
en rekke kurser sponset av industrien.
De ser etter nye avdelinger som kan
være interessert i å ta imot kandidater i
3mnd. Det kreves et planlagt opplæ-
ringsprogram og en lokal veileder.

Oppsummering fra
gruppene:
1. Samarbeid med EU og rollen for

de nasjonale foreninger
Det kom lite nytt utover presentasjo-
nene ovenfor. De nasjonale forening-
ene anmodes å skaffe oversikt over
hvem som håndterer EU saker i eget
land og påvirke disse med informa-
sjon.

2. Utdanning i radiologi/nukleær
medisin
Undersøkelsen om PET/CT viste
heterogen praksis og flerfaglig opp-
læring er ønskelig. Ingen ønsket at
PET/CT skal bli en bakdør inn i
radiologien. Man var også bekymret
for at nukleær medisin skulle bli slukt
av radiologi.

3. Harmonisering av spesialistutdan-
ningen, pensum og standard
Harmonisering av pensum og utdan-
ning er ønskelig. Det bør være enhet-
lige mål, og standarder, formater og
kvaliteten må sikres. Det bør bli utvik-
let en logbok. Gruppen var positive til
en europeisk eksamen.

4. Europeisk radiologi grad/eksamen
Denne gruppen mente at det ikke
brukes krefter og penger på å utvikle
en europeisk eksamen i radiologi.
Derimot mente gruppen at eksa-
men/diplom i subspesialitene bør
fremmes. Dette finnes allerede i
neuroradiologi og i muskel- skjellett.

Nyheter

Rettelse:

Artikkelen: Positron-emisjons-tomografi i Norge, Noraforum 2009; 4. 22-23
er feilaktig tilegnet Tore Bach-Gansmo.

Forfattere er Trond Bogsrud og Magne Aas,
begge Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.
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Jeg vil med dette sette fokus på
muskel-skjelett radiologi i dagens
offentlige sykehus. Ønsker gjerne
innspill!

Jeg opplever en stadig vanskeligere
situasjon for muskel-skjelett radiologer
ved mange store sykehus i dagens
Norge. Mens denne subspesialiteten er
på fremmarsj i både Europa og USA
taper denne radiologgruppen både
midler og status ved norske offentlige
sykehus.
Stadig oftere hører en at store syke-

hus bl.a. Haukeland i Bergen har sluttet
å utrede ambulante pasienter, noe
som i største grad går utover pasienter
med muskel-skjelett lidelser. Grunnet
ressusrsmangel særlig dårlig tilgang til
MR blir ofte andre pasientgrupper prio-
ritert med argumenter som bla. ”kreft
er jo mye viktigere enn korsbåndska-
de”.
Avdelingsledere kjøper dessverre

ofte slike argumenter alt for lett og den-
ne pasientgruppen henvises mer og
mer til private institutt landet rundt. De
som ”planlegger” fremtiden for våre
radiologiske avdelinger glemmer helhe-
ten i faget radiologi. En glemmer fort at
en alvorlig syk kreftpasient også kan ha
en ortopedisk problemstilling med
behov for utredning og behandling. Et
barn som skal undersøkes i narkose for
en muskel-skjelett lidelse på et syke-
hus har krav på et oppegående radiolo-
gisk miljø på dette sykehuset.
Mens det ofte er en selvfølge med en

brukbar tilgang til ultralyd, CT, MR og
scintigrafi for mange andre pasient-
grupper ved våre sykehus, blir ortope-
diske pasienter ofte avspist med vanlig
røntgen og en plass bakerst i køen for
ultralyd, CT, MR og scintigrafi.
Ved mange av våre offentlige syke-

hus bl.a. universitetssykehusene slut-
ter erfarne muskel-skjelett radiologer
for deretter å jobbe fulltid ved private
institutt. Dette skyldes som regel stor
arbeidsmengde med mye røntgenbilder
og liten variasjon. Grunnet dårlig til-

gang til bl.a. MR oppleves faget som
kjedelig og ensformig av ass.legene
noe som bidrar til dårlig rekrutternig.
Allerede i 2004 hørte jeg ass.leger som
håpet at radiografene skulle begynne å
beskrive ”damprøntgen”slik at de kun-
ne slippe det.
Undertegnede har selv fått lov å job-

be ved et privat institutt det siste året.
Dette grunnet nærmest manglende til-
gang til muskel-skjelett MR ved mitt
eget univeritetssykehus. En blir etter
hvert lei av å daglig måtte krangle seg
til MR-undersøkelser som er helt nød-
vendige for pasientene og deres videre
oppfølging.
Mitt virke som ”privatradiolog” har

vært svært lærerikt! Det har vært spen-
nende å bli kjent med dyktige kolleger i
privat sektor. Det har vært befriende å
bli kvitt en del myter og fordommer om
”privat radiologi”.Det vil alltid være
behov for avlastende private institusjo-
ner. Det gjøres mye bra og nyttig i pri-
vate institutt. Det finnes private institut-
ter med et høyt faglig nivå og stor grad
av engasjement blant de ansatte. Det
finnes selvsagt også dårligere kvalitet
og mindre grad av engasjement men
dette har vel ikke de private aktørene
monopol på, eller hva?
Det er imidlertid et tankekors at de

private aktørene i praksis har overtatt
det meste av billed-diagnostikk innen
muskel-skjelett lidelser.
På de siste internasjonale kursene

innen denne subspesialiteten traff
undertegnede hovedsakelig norske
radiologer som jobber privat. Hvem av
oss skal i fremtiden lære opp ass.
legene og hvem skal gi radiografene de
rette tilbakemeldingene. Hvem skal
lære klinikere om riktig bruk av moda-
litet?

Med vennlig hilsen

Mehdi Behzadi
Curato Røntgen Stavanger / Sta-

vanger Universitetssjukehus

Muskelskjelettradiologi i
offentlige sykehus

Vitenskapelige
publikasjoner
av norske
radiologer

(Nov. 2009 – Feb. 2010 )

Av. Professor dr. med. Per Hj. Nakstad,
FoU avdelingen, Bilde og Intervensjons-
klinikken, Medisinsk Service Divisjon,
Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo
e-post: pena@uus.no

Artikler
1. Dalaker TO, Larsen JP, Dwyer MG,
Aarsland B, beyer MK, Alves G, Bron-
nick K, Tysnes OB, Zivardinov R: Whi-
te matter hypertensities do not impact
cognitive function in patients with new-
ly diagnosed Parkinsons disease.
Neuroimage 47: 2083-2089, 2009
2. Dalaker TO, Larsen JP, Bergsland
N, Beyer MK, Alves G, Dwyer MG,
Tysnes OB, Benedict RHB, Kelmann
A, Bronnick K, Zivadinov R: Brain
atrophy and white matter hyperintensi-
ties in early Parkinsons disease. Move-
ment disorder 24:2233-2241, 2009
3. Dormagen JB, Töttermann A, Røi-
se O, Sandvik L, Kløw N-E: Efficacy of
plain radiography and computer tomo-
graphy in localizing the site of pelvic
arterial bleeding in trauma patients.
Acta Radiol E pub ahead of print. 2009
4. Ersland K, Kvaløy JT, Styr BM, Hel-
land, EB, Espeland A: Do radiologists
agree om the quality of computed
tomography enterography. J Medical
Imaging and Radiation Oncology 53:
352-360, 2009
5. Flørenes T, Sandbæk G, Stranden
E, Jørgensen JJ: Kirurgisk behandling
av aterosklerose I underekstremite-
tene. Tidskr Nor Legeforen 129: 2252-
2255, 2009
6. Gondal G, Johnsen E, Paulsen V,
Hasan B: Behandling av nøytropen
enterokolitt. Tidskr Nor Legeforen 130:
143- 145, 2009
7. Krogh-Sørensen K, Lingaas PS,
Bakke SJ, Skjelland M: Åpen kirurgi og
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endovasculær behandling av carotis-
stensoe. Tidskr Nor Legeforen 129:
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Skaane P, Saleh A: Typical atypical
findings on dynamic MRI of the breast.
Eur J Radiol . Epub ahead of print, aug
, 2009
9. Sæther HK, Martinsen ACT, Kors-
mo L, Reiseter T: Strålebeskytelse av
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Bokkapittel
1. Dalaker TO, Beyer MK, Stosic M,
Zivadinov R.
Role of imaging techniques in discer-
ning neurobehavioral changes in
ischemic, neurodegenerative and
demyelinating disorders.
Neuropsychiatric Biomarkers, Endop-
henotypes, and Genes:
Promises, Advances and Challenges.
Editor Michael S Ritsner, Springer
2008
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Bokanmeldelser
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2008. ISBN: 978-o-323-04677-0
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B, Schuck A, Heinecke A, Schmid KW,
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2. Kiss J, Naum A, Kudomi N, Knuuti J,
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Non-invasive diagnosis of acute
mesenteric ischaemia using PET.
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;
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3. Nesterov SV, Han C, Mäki M, Kajan-
der S, Naum AG, Helenius H, Lisinen I,
Ukkonen H, Pietilä M, Joutsiniemi E,
Knuuti J. Myocardial perfusion quanti-
tation with (15)O-labelled water PET:
high reproducibility of the new cardiac
analysis software (Carimas).
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;
36(10):1594-1602.
4. Ukkonen H, Tops L, Saraste A,
Naum A, Koistinen J, Bax J, Knuuti J.
The effect of right ventricular pacing on
myocardial oxidative metabolism and
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dyssynchrony. Eur J Nucl Med Mol
Imaging. 2009; [epub ahead of print].
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PET ved Nevroendokrine svulster.
TNLF 2009; 129: 1444-1447.
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label, multi-centre, phase 2a study to
assess the feasibility of imaging meta-
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with an angiogenic agent 99m-Tc-NC

100692. Acta Radiologica; epub ahead
of print.
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Publikasjoner med forfattere fra
NFNM i 2009
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Nyheter

Interessen for thoraxradiologi er på vei
opp i Norge, og 2009 har vært thoraxra-
diologiens år. Den nydannede thoraxra-
diologiske underforeningen er et bevis
på det.
Så gleden var stor da jeg møtte hele 6

norske radiologer på HRCT kurset i
Leuven, Belgia.
Jeg hadde hørt om kurset for 3 år

siden og hadde prøvd å komme med i
like mange år. Først fikk jeg ikke plass,
så fikk jeg plass men kunne ikke reise,
men nå var jeg endelig der. Dette var
det femte året kurset ble arrangert.
De fleste deltakerne var fra Belgia og

Nederland, Norge var det tredje mest
representerte landet- 3 fra Helse Midt
Norge, 3 fra Sør-Øst og 1 fra Helse-
Rett- Vest(undertegnede).
Kurset arrangeres av J.Verschakelen

og W. de Wever, begge jobber ved Uni-
versitetsykehuset i Leuven (UZ Leu-
ven). Sykehuset har 6000 senger og er
det nest største sykehuset i Europa.
Leuven er en oversiktelig liten by med

røtter tilbake til 900 tallet like øst for
Brussels. Lett tilgjengelig fra landets fly-
plass, kun 15 minutter med tog. Univer-
sitet i Leuven ble grunnlagt så tidlig som
1425, og byens arkitektur viser at den
har et rikt kulturliv med mye kunst og
samtidig er en studentby, med flere
sykler enn biler i gatene. Groote Markt
er byens sentrum med en flott utsmyk-
ket byrådsbygning og kirker i gotisk stil.
Herfra går det - gater med butikker og
restauranter ut i periferien. Kurset ble

avholdt i ”Groote Begijnhof” i sørvestre
ende av gamlebyen. ”Begijn”-er var
nederlandske kvinner som gikk inn en
liberal nonneorden. Disse gamle byg-
ninger eies i dag av universitet og huser
professorer og deres familier og studen-
ter.
Kurset gikk fra sent torsdag ettermid-

dag til lørdag lunsj tider. Programmet
var tett, men svært godt organisert. Det
var litt uvant å møte opp til kurs første
dagen kl 19 og vite at foredragene skul-
le gå til 22. Jeg lurte om jeg kunne møte
opp i pyjamasen, siden det var så sent,
men må innrømme at jeg ”feiget” ut.
Torsdag og lørdag var det kun foredrag,
fredagen var delt opp i foredrag og grup-
peundervisning med kasus. Alle 50 del-
takere hadde fått en CD i forveien med
kasus og artikler. Kurset forutsatte ikke
at man kunne HRCT fra før, og begynn-
te fra ”scratch”. Best utbytte får man nok
om man har jobbet litt med det forut.
Med utgangspunkt i lungeanatomi ble

den røde tråden trukket til først normal
radiologisk anatomi og deretter patologi.
Det var mange ”aha- opplevelser” for
deltakerne.
Mens jeg satt der og gledet meg over

alle linjer og noduli, følte jeg meg som
nerdenes nerd- hoved nerden, så å si.
Jeg får forklare meg litt- jeg anser oss
radiologer som legenes nerder, så knyt-
tet som vi er til datamaskinen og annen
teknologi. Å konsentrere seg om et ana-
tomisk område som er ca 2.5cm stort og
bruke 2 dager på det, det er vel spesielt?

Fredagen var en lang dag, kun avbrutt
av en fantastisk lunsj. Tre-retters lunsj
med vin, etterfulgt av kaffe og belgisk
sjokolade var en nytelse.
Fredagskvelden ble avsluttet med

selvstudium. Vi hadde fri tidlig den kvel-
den, ute allerede kl 18!! Middagen ble
inntatt på en koselig restaurant i sen-
trum.
Det begynte å bli litt tynt i rekkene på

lørdag, men den var som de to første
dagene vel organisert og alle trådene
ble knyttet sammen pent med gjennom-
gang av tilsendte kasus.
Enkelte spøkte med at da vi kom- var

alle forvirret når det gjaldt HRCT. Nå var
vi fortsatt forvirret men på et høyere
nivå. Selv om det virket slik den første
dagen, så er det å undervurdere kvalite-
ten på kurset. Det var svært strukturert
og de mange ”aha”opplevelsene var på
basisnivå, så det er mange ting som
aldri blir forvirrende igjen. Men jeg tror at
de fleste dermed også så hvor utfor-
dringene ligger, og det er litt skrem-
mende. Det positive var hvor åpne og
betryggende kurslederne var. Vi fikk
beskjed om at vi alltid kunne ta kontakt
med dem om vi trengte hjelp med van-
skelige kasus. Det var også en del som
allerede hadde tatt med bilder for å
spørre dem direkte.
Jeg vil anbefale de som har lyst til å

begynne å like HRCT å tenke på dette
kurset. De som allerede liker HRCT kan
begynne å glede seg. Deltar en på dette
kurset, så får en bekreftet at HRCT fak-
tisk er kult!

Anagha P Parkar
Selvutnevnt ”nerd”

HRCT kurs i Belgia

HRCT of the Lung, Teaching course.

14-16 oktober 2010

Leuven - Belgia

http://www.everyoneweb.com/radiology/
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Nyheter

INVITASJON TIL GRUNNLEGGENDE
CT TEORI-KURS 2010

Vi har gleden av å invitere til grunnleggende CT teori-kurs vinter/vår 2010.
Kurset består av ca. 60 timer teori-undervisning fordelt på to uker. Detaljert program sendes ut senere.

Fjorårets kurs ble godkjent som tellende for spesialiteten nukleærmedisin i 29 timer for del 1 og 27 timer for del 2.
Arrangementskomiteen har søkt spesialistkomiteen om tilsvarende godkjenning for 2010-kurset.

Målgruppe
Bioingeniører, radiografer, leger og fysikere som arbeider innenfor Nukleærmedisin og/eller PET

Kursets målsetning
Gi økt teoretisk grunnleggende kunnskap og forståelse innen CT teknikk, fysikk, anatomi/fysiologi

og bruk av CT i forbindelse med SPECT/CT, PET/CT.

Tema som dekkes i undervisningen
Strålevern, strålehygiene. Gjeldende lovverk og forskrifter.

Strålefysikk og CT-teknikk
CT-undervisning, begreper og protokoller

Anatomi og fysiologi
Kvalitetssikring, kvalitetskontroll

SPECT/CT og PET/CT
Hjemmeoppgaver

Eksamen

Det tilbys ikke praktisk opplæring i forbindelse med kurset, men det anbefales at dette
gjennomføres på egen skanner innen utgangen av 2010.

Tid og sted
Første undervisningsuke, uke 6, 8.-12. februar, Ullevål

Andre undervisningsuke, uke 11, 15.- 19. mars, Rikshospitalet
Mandag regnes som reisedag slik at programmet starter ca. kl. 11.00. Fredag avsluttes dagen ca. ved lunsj-tid

Pris
Kursavgiften er kr. 8000,-. Beløpet dekker kursmateriell, forelesere, lunsj alle dager, samt festmiddag uke 11.

Påmeldingskriterier
Deltagerne bør ha erfaring innen Nukleærmedisin og/eller PET.

Påmeldingsfrist
Bindende påmelding innen 1. januar 2010

Påmelding sendes på email til
nuklearmedisin@rikshospitalet.no

Spørsmål/henvendelser
Randi.forfang@rikshospitalet.no
Tlf.: 2307 4115 eller 9345 1626

Vel møtt!
Vennlig hilsen Kurskomiteen

Jon Erik Holtedal, Elisabeth Lie Pedersen, Kari Bjering, Randi Forfang
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Velkommen til
Vårmøte 2010!

Nyheter

Vårmøte er for alle med interesse
for medisinsk bilde- og funksjons-
diagnostikk, og teknologi. Møtet
er en unik og spennende arena
som samler radiologer, fysikere,
IT og PACS- ansvarlige, radiogra-
fer, ledere, industrien og andre
med interesse for radiologi.

Vårmøte 2008 ble en suksess med over
330 deltagere og bidragsytere! Vårmøte
2010 er et utvidet samarbeid, hvor Norsk
Radiologisk Forening, Norsk Forening for
Medisinsk Fysikk (NFMF) og Norsk
Radiografforbund er arrangører.
KITH (Kompetansesenter for IT i

helse- og sosialsektoren) og Statens
Strålevern er samarbeidspartnere.
Årets Vårmøte arrangeres på Holmen-

kollen Park Hotell Rica fra 14. - 16. april
2010.
Det er lagt opp til et bredt program med

faglige foredrag innen bl.a. uroradiologi
og muskel- og skjelettradiologi, teleradio-
logi, diagnostisk fysikk, frie foredrag,
utstilling fra industrien m.m.

Det er også avsatt tid til fagpolitisk
debatt om aktuelle tema som f.eks.
jobbglidning.
Skal radiografer ta over jobben med å
beskrive røntgenundersøkelser?
Hva mener de aktuelle foreningene?
Hva mener du?

Deltageravgiften
er kr. 3.000,- ved påmelding før 12.
februar, og kr. 3.500,- ved påmelding

etter 12. februar. Deltageravgiften inklu-
derer deltagelse på alle faglige innslag
og dagpakke med lunsjer på hotellet
samt festmiddag torsdag 15/4.

Mer informasjon om påmelding og
fullstendig program finner du på:
www.varmote.no.

Sakset fra vårmøtets program:
"Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenester", ved Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet.

"PerfusjonsCT av lever og nyrer", ved Finn Rasmussen, Århus.
"Betraktninger om ryggsmerter", ved Aage Indahl, Kysthospitalet.

"MR ankler", ved Arne Larmo, Curato Sandvika.
"Utredning av atypiske nyrecyster", ved Unni Bergan, St. Olav.

"Hvordan få leveren til å vokse: portveneembolisering", ved Eric Dorenberg, Rikshospitalet.
"MR tynntarm, sekvensvalg", ved Marit Rasmussen og Anita Sjøenden, Ullevål.

+ mye, mye mer...
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Tekniske opplysninger

www.radiologforeningen.no

Styret i norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbilding 2008

Leder
Tore Bach-Gansmo, Haukeland sykehus
E-post: ingolv.tore.bach-gansmo@helse-bergen.no

Nestleder
Rajinder Midha, Sykehuset Asker og Bærum

Medlemmer
Berit Torjusen, Sykehuset i Molde
Almira Babovic, Rikshospitalet
Thomas Keil, St Olavs Hospital

Varamedlemmer
Thomas Schwarzlmuller, Ullevål Universitetssykehus HF
Mone-Elisabeth Revheim, Rikshospitalet

Spesialitetskomiteen NFNM er
Leder Rajinder Midha
Medlem Carl Müller
Medlem Dag Magne Solheim
Medlem Harald Johnsen
Medlem Ylf Thomas Morten Keil

Varamedlem Tone Cappelen
Varamedlem Jan Gunnar Fjeld
Varamedlem Ylf Beata Paulina Gradek

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

Redaksjonskomiteen for NORAKO
Olav Sporaland (leder), Sykehuset Sørlandet HF Arendal
Barbro Iversen, Stavanger Universitetssykehus HF
Tor Egge, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF
Knut Korsbrekke, Bergen Røntgeninstitutt

Kvalitetsutvalget
Carsten Brocker (leder), Ringerike sykehus HF

Spesialitetskomiteen i radiologi (2006 – 2009)
Paulina Due Tønnessen (leder), Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
Kjell Arne Kvistad (nestleder), St. Olavs Hospital HF
Jan Fredrik Prytz, Nordlandssykehuset HF
Mona K. Beyer, Stavanger Universitetssykehus HF
Dan Levi Hykkerud (YLF), Akershus Universitetssykehus HF

Varamedlemmer:
Tor S. Egge, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF
Kulbir Singh, Universitetssykehuset i Nord Norge HF
Fredrik Christian Nome (YLF), Nordlandssykehuset HF

Styret i Norsk radiologisk forening
2008-2009

Leder
Nils Einar Kløw M: 41 51 02 47
Ullevål Universitetssykehus HF A: 22 11 80 80
0407 Oslo
E-post: n.e.klow@medisin.uio.no

Nestleder
Anne Taule A: 55 97 64 69
Haukeland Universitetssykehus M: 97 53 18 91
P.B. 1, 5021 Bergen
E-post anne.taule@helse-bergen.no

Sekretær vitenskapelige saker
Gaute Hagen A: 23 07 00 00
Rikshospitalet M: 90 11 83 25
Sognsvannsv. 20, 0027 Oslo
E-post gaute.hagen@rikshospitalet.no

Sekretær foreningssaker
Anagha Parkar Tel 55 97 92 22
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Postboks 6165, 5009 Bergen
E-post apparkar@gmail.com

Kasserer
Unni Bergan A: 73 86 87 63
St Olavs Hospital M: 91 69 94 38
Olav Kyrresgt 17, 7030 Trondheim
E-post: unni.bergan@stolav.no

6. medlem
Petter Hurlen Tel 02900
Akershus universitetssykehus M: 93 09 99 98
1478 Lørenskog
E-post: Petter.Hurlen@ahus.no

7. medlem
Roar Pedersen A: 35 56 04 16
Telemark Røntgensenter M: 92 04 19 96
C E Berg-Hansensv. 26, 3916 Porsgrunn
E-post: pedersen70@gmail.com

1. varamedlem
Tord Letting
Sykehuset Østfold, Fredrikstad
Postboks 40, 1603 Fredrikstad
E-post: tord.stener.letting@gmail.com

2. varamedlem
Jan Ole Frantzen A: 77 66 93 47
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) M: 48 11 47 10
Nord-Norge HF, 9038 Tromsø
E-post: jan.ole.frantzen@unn.no
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Nyheter

Det er med stor interesse jeg følger
debatten i Norafoum vedrørende sono-
grafer og deres rolle i diagnostikken.
Har lyst til å utfordre oss ved å ta debat-
ten litt videre.
I kjølvannet av radiologenes fagutvik-

ling vil radiograffaget utvikles. Radio-
grafkompetansen utnyttes ikke fullt ut i
sykehusene i dag. Det er mange områ-
der jeg kunne tenke meg at radiografer
fikk større innpass, nettopp for å frigjøre
legetid til videreutvikling av faget.
Mange områder må styrkes, bla egen-

produsert forskning og utvikling av gode
kvalitetsparameter.
Radiologer er helt sentrale fagperso-

ner for å lykkes med den jobben.
Debatten rundt bruk av sonografer

legger mye opp til at det er to fronter
som, for meg, ikke ser ut til å enes. For-
holdene og utviklingspotensialet i faget
overskygges av denne uenigheten. Må
det være slik? Begge parter har mange
gode argumenter for sine synspunkter.
Debatten er sunn og helt nødvendig,
men den burde inneholde helhetsutfor-
dringen, nemlig hva skal radiografrollen
og radiologrollen utvikle seg til i fremti-
den. Hvordan ønsker vi at vårt fag skal
styrkes og hva skal til for å få til det? UL
er kun en del av dette bildet.
Midt oppe i alt dette har vi samhand-

lingsreformen som ikke gir rom for flere
spesialiststillinger til sykehusene. Hvor-
dan skal vi møte dette? Jeg har ingen tro
på at antall henvisinger går ned som føl-
ge av denne omleggingen, heller tvert
imot!
Fagmiljøene burde møtes rundt den-

ne problemstillingen for å kunne møte
fremtiden. Det er ingen tvil om at våre
eiere ønsker en bedre utnyttelse av
utstyr og personell. Kan ikke klandre
dem for det. Jeg har ingen tro på at
radiografer eller radiologer vil kunne
løse alle fremtidens krav alene, fagmil-
jøene må stå sammen. Gjennom sam-
arbeid må vi bli enige om grenseopp-
ganger innenfor fagområdene. Det vil
løse opp i den fastlåste UL debatten, og
forhåpentligvis, vise veg innen andre
områder der vi også må ha klare ret-
ningslinjer. Som arbeidsgiver ønsker
jeg den pågående diskusjonen mer enn
velkommen, men vi må heve blikket og
se fremover. Bildediagnostikkens utvik-
ling må vi ta ansvar for selv.

Vennlig hilsen

Karin I. Steen
Klinikksjef

Klinikk for bildediagnostikk,
St. Olavs hospital HF.

Debatt sonografer

Vårkurs i nukleærmedisin:

Nettstedet for kurset er :

http://www.conventor.no/nsnm

gå inn i linken, og følg med!

Oppdateringer kommer så snart ting er klart.

Vel møtt i Stavanger!

http://www.conventor.no/nsnm

Når årets RSNA ble diskutert på redak-
sjonsmøtet var entusiasmen noe blekere
enn forventet. Mister gamle travere noe
av sin aura, eller begynner de europeis-
ke kongressene for alvor å konkurrere
med fordums storheter? I alle fall, årets
RSNA var som vanlig en megabegiven-
het, med 70 000 deltagere, en fantastisk
teknisk utstilling, og et utvalg av viten-
skapelige og utdannelsesvise fordrag,
som jeg ikke har sett maken til siden sist
jeg var på RSNA.
Det er kanskje ikke like kjent at RSNA

er en stor nukleærmedisinsk kongress,
ikke bare med PET, men med en egen
parallell sesjon om nukleærmedisin, og
utstilling av for eksempel SPECT til bruk i
mus og rotter.
Årets tekniske utstillingen flommet

over av tilbud innen PACS og serverba-
serte arbeidsstasjoner. Uten tvil produ-
sentenes fokus i de nærmeste årene.
RSNA er imidlertid, som det meste
annet, farget av verdens finansproble-
mer. Utstillingene var mindre ekstraga-
vante enn før, uten at det er noe stort
problem. Det var ikke enerne blant fore-
dragsholderne (i alle fall innen nukleær-
medisin) som holdt plenary sessions,
gode foredragsholder bevares, men hen-
tet litt lengre nede på listen uten at det
rokker ved betegnelsen ”verdens
ledende bildediagnostiske kongress”, og
med god margin.
Norsk Aften på Rock Bottom, med

samme gamle blues orkester som alltid,
et morsomt arrangement på Carnivale
Restaurant, og en uorganisert, men
svært norsk aften på Buddy Guy’s Led-
gend, hvor Buddy selv troppet opp og
holdt et lite nummer, var del av den vikti-
ge, sosiale funksjonen RSNA har.

RSNA 2009
V/ INGOLV TORE BACH-GANSMO

God påske
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To norske abstarkt ble presentert som
foredrag på Scientific sessions:

Contrast-enhanced Ultrasound in
the Evaluation of Regional Renal
Perfusion Changes during Gene-
ral Hypoxia in a Piglet Model.
Knut Brabrand, Charlotte De Lange, Kyr-
re Emblem, Ola Didrik Saugstad, Eirik
Stokke, Berit Holthe Munkeby. Oslo, Nor-
way.

PURPOSE. Evaluation of regional renal
perfusion changes with contrast enhan-
ced ultrasound (CEUS) as a response
to general hypoxia.
METHOD AND MATERIALS. 12 new-
born anaesthetized piglets were expo-
sed to general hypoxia (FiO2=8%) of 30
minutes duration. Before, during and
after hypoxia the kidneys were exami-
ned with CEUS using SonoVue 0.2 ml
i.v. followed by 2 ml saline flush. 5
piglets served as controls.
The kidneys were examined with a

9MHz linear transducer with pulse inver-
sion technique and low mechanical
index (Cadence,Siemens Acuson
Sequoia, Erlangen, Germany). Video
clips of 20 second duration were analy-
zed with special perfusion software
(ACQ, Siemens) and one region of inte-
rest (ROI) was drawn in the renal cortex
and in one the medulla. From the time
intensity curves the time to peak (TTP)
and peak intensity (PI) were recorded.
In order to evaluate regional perfusion
changes the quotient of the perfusion
parameter TTP in cortex and medulla
was calculated. The resistance index
(RI) was repeatly measured in a seg-
mental artery. The results in the diffe-
rent groups were compared using the
Mann–Whitney U-test for unpaired sam-
ples. Significance was set at P<0.05.
RESULTS. The ratio TTP medulla/TTP
cortex increased from 1.26 (0.73-1.70)
at baseline to 2.29 (0.86-4.83) during

hypoxia (borderline significant, P=0.04)
indicating that the microbubble velocity
decreased more in the medulla than in
the cortex. A return to near baseline
values was observed 1-3 hours follo-
wing hypoxia. RI increased from 0.69
(0.56- 0.81) at baseline to 0.99 (0.86-
1.15) during hypoxia (P=0.005) indica-
ting severe renal vasospasm. RI retur-
ned to near baseline values within one
hour after the end of hypoxia.
CONCLUSION. CEUS enables detecti-
on and quantification of regional renal
perfusion changes during general hypo-
xia. During hypoxia there was a borderli-
ne significant increase in the ratio TTP
medulla/TTP cortex indicating a more
pronounced decrease in microbubble
velocity in the medulla. This could be in
accordance with the observation that
renal hypoxia of limited duration more
often leads to medullar changes (acute
tubular necrosis) than cortical necrosis.

A Phase 2 Clinical Trial of the
αvβ3-Selective Angiogenesis-tar-
geted Scintigraphic Agent
99mTc-NC100692 for the Detecti-
on of Metastases in Breast and
Lung Cancer Patients.
Tore Bach-Gansmo, Rimma Axelsson,
Joan Castell, Brian McParland. Bergen,
Norway.

PURPOSE. This is a report from a clini-
cal trial with a technetium-labelled, angi-
ogenesis-targeted, αvβ3-selective ima-
ging agent, 99mTc-NC100692, in pati-
ents with metastatic breast or lung can-
cer. The main purpose of the trial was to
determine the feasibility of detecting
metastatic lesions in liver, lung, bone
and brain with scintigraphy; secondary
goals were to assess the ability of the
agent to monitor early treatment respon-
se of metastases and to assess the
safety profile of 99mTc-NC100692.

METHOD AND MATERIALS. Twenty-
six patients from 12 centres in Europe
and the US, with newly diagnosed
metastasis (CT, MRI or bone scinti-
graphy) were included. Patients under-
went whole-body scans and SPECT
after administration of 800-1100 MBq
99mTc-NC100692. In case of liver
metastases, dynamic acquisitions were
performed immediately post-injection.
A second identical investigation with
99mTc-NC100692 was scheduled
approximately 3weeks later, after an
initial cycle of chemotherapy. Safety
measurements were performed up to
2.5 hours after injection and included
haematology, coagulation, serum bio-
chemistry, urinalysis, vital signs, oxy-
metry, 12-lead ECG assessments and
a physical examination. One patient
had lymph node metastases only and
was not included in the efficacy evalua-
tion.
RESULTS. Scintigraphy detected 1 of 9
liver, 21 of 23 lung, 10 of 19 bone, and 8
of 10 brain metastases. Eighteen pati-
ents had a second examination with
99mTc-NC100692 after 1 cycle of treat-
ment. In the majority of cases there was
no change in lesion size or number or
degree of uptake of 99mTc-NC100692,
and the results did not predict treatment
response. There was overall stability
through the follow-up period for all inve-
stigated safety parameters.
CONCLUSION. Scintigraphy with
99mTc-NC100692 for the detection of
metastases from breast and lung can-
cer is feasible. Detection of lung and
brain metastases is excellent, of bone
metastases is moderate, while detecti-
on of liver lesions is poor. Data on the
efficiency of qualitative assessment of
99mTc-NC100692 scans to predict
response to chemotherapy after the
first cycle of treatment were inconclusi-
ve. Scintigraphy with 99mTc-
NC100692 is safe and well tolerated.

Abstract

til alle lesere av Noraforum!
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Abstrakter fra Høstmøte Norsk radiologisk forening 2009

Abstract

T. Schwarzlmüller, Avd. for Nukleærme-
disin, Oslo universitetssykehus – Ullevål

SPECT/CT – 'back into future'
Siden 11/2008 har vi utførte 260
SPECT- us med den avanserte hybrid
maskinen Symbia T16 SPECT- MDCT
(Siemens, Tyskland), hvorav 130 (50%)
var kombinerte hybrid avbildninger. Så
var de ene mer rettet til anatomisk/ mor-
folgisk lokalisering (benigne/ maligne
benprosesser ved skjelettutredning,
neuroendokrine tumorer), de andre mer
rettet til forbedret bildekvalitet med
modifisert anvendelse av attenuasjons-
(AC)/ scatter- (SC) korreksjon. Ved all
CT- skanning ble utelukkende valgt lav-
dose- protokoll uten kontrast.
Sammenfattet kan det konstateres

med at hybrid SPECT/CT- avbildningen
har et enormt potensial ved flere indika-
sjoner samt terapi- monitoring, med
umiddelbar tilgjenglighet og økende
utbredelse/ kunnskap. Likevel for å få
fullt utbytte av denne teknologien synes
det helt avgjørende med optimal koordi-
nering (infrastruktur) og tett samarbeid
på hverdagen mellom radiologer, nukle-
ærmedisinere og ikke minst klinikerne.
Da ligger gevinsten - både økonomisk
og medisinsk sett for å oppnå det beste
av to modaliteter innenfor hybrid- multi-
modal avbildning. I fremtid kan det for-
ventes mer spesifikke radiofarmaka (ret-
tet til cellefunksjoner). PET/CT- teknolo-
gien skal ikke erstattes, men suppleres
– 'state of the art'!
Særdeles ønskelig innenfor kardiologi

er det one-stop shop us ved CAD-/ACS-
utredning med kalsium- scoring, myo-
kardperfusjon og eventuelt koronar
CTA.

T. Bach-Gansmo (1,3), M. Biemann
(1,3), J. Salbu (2), A. Naum (1).
1) Senter for Nukleærmedisin/PET,
Radiologisk avd., og 2. Onkologisk avd.
Haukeland Universitetssykehus, Ber-
gen, og 3) Institutt for kirurgiske fag,
Bergen Universitet.

SPECT/CT ved Haukeland Univer-
sitetssykehus.
Mål: Målet med studien var å vise i hvil-
ken grad diagnostisk CT benyttes ved
SPECT/CT på Haukeland. Materiale og
metode: Haukeland fikk installert en ny
Symbia T6 SPECT/CT (med en 6 snitt
multisnitt CT) i april 2009. Alle undersø-
kelser på Symbia ble gjennomgått. CT
ble klassifisert som lavdose, hvor CT ble
brukt med begrenset mAs (< under 30)
og med en dose til pasient på <2,5 mSv,
eller høydose CT hvor CT ble brukt etter
vanlige protokoller fra det radiologiske
CT miljøet på Haukeland. Resultat: Fra
april til oktober ble det utført 214
SPECT/CT undersøkelser på Symbia
T6, hvorav 5 med diagnostisk CT. Indi-
kasjonene for CT var attenueringskon-
troll for myocard perfusjoinsstudier
(106), hyperparathyroidisme (36), I-131-
scintigraphi for cancer thyreoida (29
cases; alle med helkroppscintigrafi og
rutine SPECT-CT av hals/øvre mediasti-
num, In-111-octreotide (21), I-131 and I-
123-MIBG (13), og skjelettscintigrafi (9).
Diskusjon: Trenden nå er at alle SPECT
undersøkelser, unntatt ventilasjon og
perfusjon lungeSPECT blir utført med
lavdose CT. Ved enkelte spesielle diag-
noser, for eksempel parathyreoidea for
reoperasjon, vil høydose CT benyttes.
Konklusjon: Tidlig erfaring med Sym-

bia T6 viser begrenset bruk av høydose
CT. Det er imidlertid en klar forventning
hos brukere at høydose CT er nødven-
dig i enkeltstående tilfeller. Om dette
rettferdiggjør investering i kostbart utstyr
er usikkert.

V. Jøraholmen, Nukelærmedisinsk sek-
sjon, radiologisk avd. Helse Fonna,
Haugesund.

SPECT/CT i Haugesund.
SPECT/CT har vært tilgjengelig i Hau-
gesund i to år. Andelen av undersø-
kelser som suppleres med SPECT-CT
øker i forhold til tidligere SPECT alene,
pga den diagnostiske tilleggsverdi av
dette. Dette har også gjort at svarene
som sendes ut er betydelig mer konkre-
te, dermed får henvisende lege det let-
tere med å velge behandling for sin
pasient og unngår flere tilleggsundersø-
kelser. Man har fått seg noen overras-
kelser underveis i form av ikke-oppda-
get patologi ved helkroppsfremstilling
som ses på SPECT-CT. Selvfølgelig er
det også tilleggsinformasjon man får av
selve CT, selv om denne er lav-dose og
uten intravenøs kontrasttilførsel, som for
eksempel paraaortal lymfeglandelpato-
logi, forkalkede coronararterier, lunge-
patologi o.a.

På NoRaFos nettsider raser debatten
om profesjonsgrenser og roller.

Les en oppsummering av debatten her:

http://www.radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=361

Vi savner DIN mening!! Send debattinnlegg til
radiologforeningen@gmail.com

Også anonyme innlegg vil bli publisert om ønskelig, men navn og
epostadresse må foreligge hos nettredaksjonen.
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Abstract til invitert foredrag ved
Høstmøtet i Norsk radiologisk
forening 2009:

PET/CT, lungekreft og SPN
(Solitary Pulmonary Nodu-
le)

Gaute Hagen, Radiologisk avd., Oslo
universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Gaute.Hagen@rikshospitalet.no

Bakgrunn:
Lungekreft er den mest vanlige cancer-
form i den vestlige verden, og mortalite-
ten er knapt bedret de siste 40 år, med
en 5-årsoverlevelse totalt på ca. 15 % .
Denne kreftformen utgjør 32 % av can-
cerdøde menn og 25 % av cancerdøde
kvinner. I Norge er det ca. 2500 nye
lungekrefttilfeller i året, fordelt på 1000
kvinner og 1500 menn. Ikke småcellet
lungecancer (NSCLC) (adenca., platee-
pithelca., storcellet ca., og andre, dvs.
carcinoid, sarcom, etc.) utgjør 85 % av
samtlige lungekrefttilfeller, 15 % små-
cellet lungekreft (SCLC). Vil PET/CT
kunne øke overlevelsen?

Diskusjon:
En artikkel i Tidskriftet for den norske
legeforeningen i 2002 (1) konkluderte
med at for få lungekreftpasienter ble ope-
rert i Norge. Året etter konkluderte en
annen artikkel (2) med at 40 % av CT
ikke var egnet for stadiuminndeling av
lungekreft. Således ville det være vel-
komment med en us.metode som kan
bedre utvelgelse og forhåpentligvis over-
levelse hos denne pasientgruppen. En
randomisert studie (3) har vist at PET/CT
har bedret utvelgelsen av pasienter til
operasjon, men viste ingen effekt på
overlevelsen. Således vil PET/CT kunne
hjelpe til med å unngå unødvendige tho-
racotomier all den tid inntil 40 % av ope-
rasjonene avbrytes eller pasienter dør
innen 1 år er gått etter operasjon. Seks
ukers rekonvalesent etter operasjon ut-
gjør i gjennomsnitt 10 % av gjenværende
levetid. PET/CT vil også forbedre prøve-
taking og målrette strålebehandling.

Utvelgelsen av behandling av NSCLC
baseres på TNM-systemet. Når det gjel-
der T (Tumor) klassifisering er generelt
CT bedre enn PET pga. bedre bildeopp-
løsning, men i tilfeller med atelektase,
vil PET kunne dechiffrere tumor og såle-
des blir målretting av biopsi bedret. Når
det gjelder N- (Nodule) er PET(/CT)
bedre enn CT. Diagnostisk nøyaktighet
for CT er 60-70 %, mens PET/CT øker
den til 80-90 %. Likevel er denne nøy-
aktigheten for lav til å erstatte invasiv
prøvetaking i lymfeknuteutredning hos
pasienter med NSCLC (4). PET/CT
finner også ca. 15 % flere metastaser
enn konvensjonell utredning, og det er
M-klassifikasjonen PET/CT har det stør-
ste potensialet for god nytteverdi, også
fordi PET/CT undersøker et stort områ-
de av kroppen (5).
PET/CT ved SPN (Solitary Pulmonary

Nodule) har en høy negativ prediktiv
verdi (NPV>95 %) når nodulen har en
diameter ≥10 med mer, mens mindre
noduler er usikre (6).
Nytteverdien av PET/CT er begrenset

ved bronchoalveolært carcinom, muci-
nøst adenocarcinom og ved nevroendo-
krine/carcinoide tumorer pga. lavt FDG-
opptak i disse tumortypene.

Konklusjon:
PET/CT har høy nytterverdi for
• Staging av NSCLC (vurdering av ope-
rabilitet)
• Karakterisering av solitære lungenodu-
ler (SPN) PET/CT og diagnostisk CT
supplerer hverandre

Referanser:
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Er behandlingen av lungekreft i Norge
god nok?
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30;122:2258-62.
2. Berstad AE, Kolbenstvedt A, Aaløk-
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Computertomografi ved lungekreft –
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Preoperative staging of lung cancer with
combined PET-CT.
N Engl J Med. 2009 Jul 2;361:32-9.
4. Tournoy KG, Maddens S, Gosselin R,
Van Maele G, van Meerbeeck JP, Kel-
les A:
Integrated FDG-PET/CT does not make
invasive staging of the intrathoracic
lymph nodes in non-small cell lung can-
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Thorax. 2007 Aug;62:696-701.
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glucose positron emission tomography
in small solitary pulmonary nodules.
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TNM lungetumores fra
radiolog

Claudius Reisse, OUS,
Radiumhospitalet

Cancer pulm. er en av de hyppigste
kreftformer i Norge [1] og verden og er
ansvarlig for de fleste kreftrelaterte
dødstilfeller (omtrent 1 million liv per
annum på verdensbasis). Bortsett fra
cancerens histologi er sykdommens
stadium det mest avgjørende kriterium
for korrekt valg av behandling. Preope-
rativ stadieinndeling baserer seg på det
radiologiske funnet og CT er basisdiag-
nostikk. Viten om stadieinndelingskrite-
rier er nødvendig for radiologer, for å
kunne avgrense forskjellige stadier
under granskingen. Hittil har den 6.

Abstract

Abstract høstmøtet
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utgaven av TNM-systemet, utgitt i 1997
[2], vært brukt for stadieinndeling
(TNM6). I august i år ble den 7. utga-
ven (TNM7) vedtatt, som baserer seg
på en større database av lungekreftka-
sus, hentet fra flere geografiske regio-
ner enn tidligere. TNM7 anbefales
brukt også for småcellet ca. pulm. [3]
og bronchopulmonal carcinoid [4]. T-
kriteriene omfatter som tidligere tumo-
rens størrelse, tumorens relasjon til
andre thoracale strukturer samt intra-
pulmonale dattersvulster. Tumorstør-
relsens betydning for prognosen er dog
underestimert i TNM6 og det er innført
en mer nøyaktig inndeling, med sub-
gruppering T1a og T1b (hhv. < 2 cm
diameter og 2-3 cm), T2a og T2b (hhv.
3-5 cm og 5-7 cm) samt T3 (> 7 cm)
[5]. Dattersvulster i samme lobus er
blitt omgruppert til T3-stadium (tidligere
T4) og ipsilaterale intrapulmonale
lesjoner til T4-stadium (tidligere M1).
Også M-kriteriene er blitt modifisert
[6]med en subgruppering M1a, som
omfatter thoracal sykdomsmanifesta-
sjon som pericard- eller pleuravæske
(tidligere T4) samt kontralaterale intra-
pulmonale mestastaser (tidligere M1).
Fjernmetastaser er ensbetydende med
M1b. N-kriteriene er uendrete [7], men
lymfeknutestasjonene er nå mer nøy-
aktig anatomisk definert og midtlinjere-
gelen er tilpasset lymfedrenasje i medi-
astinum, som hovedsakelig foregår på
høyre side. Grensen som definerer
ipsilateral og kontralateral beliggenhet
av superiore og inferiore paratracheale
knuter (2R/L og 4R/L) er derfor flyttet
fra midten av trachea til tracheas late-
rale venstre begrensning [8].
Siden tumorens størrelse nå har en

viktigere betydning for korrekt staging,
kan feilaktig måling av tumoren medfø-
rer feil stadieinndeling. Tumor omgitt
av atelektase kan gjøre målsetting van-
skelig. God bildekvalitet og kontrastfa-
se vil dog ofte tillate differensiering av
tumor fra atelektase. Som ved TNM6
kan vurdering av tumorens relasjon til
ekstrapulmonale strukturer være van-
skelig. Spesielt innvekst i pleura visce-
rale, thoraxvegg eller mediastinal pleu-
ra samt mediastinale strukturer er av
avgjørende betydning for korrekt sta-
ging. Tynne snitt i god kvalitet samt
MPR i 3 plan er nødvendige forutset-

ninger for dette [9]. Allikevel er CTens
spesifisitet og sensitivitet begrenset.
Supplerende undersøkelser som ultra-
lyd og MR kan i visse tilfeller avklare
funnet. CT av god kvalitet er et godt
verktøy for framstilling av mediastinale
lymfeknuter, men PET-CT har overle-
gen sensitivitet og spesifisitet. CT og
PET sammen har høy negativ prediktiv
verdi, men positive funn må alltid biop-
tisk bekreftes.

1 Kreftregisteret: Cancer in Norway
2007
2 Mountain CF, Chest 1997; 111: 1710-
1717
3 Sheperd FA et al., J Thorac Oncol.
2007; 2: 1067-1077
4 Travis WD et al., J Thorac Oncol.
2008; 3: 1213-23
5 Rami-Porta R et al., J Thorac Oncol.
2007; 2: 593-602
6 Postmus PE et al., J Thorac Oncol.
2007; 2: 686-693
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Problemer med
cancerkontroller

Abstract av foredrag radiologisk
høstmøte 2009.
Nils L. Natvig, Avd. for bildediagnostikk,
Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud.

Cancerkontroll undersøkelser er ofte
omfattende, og antallet undersøkelser
øker. Undersøkelsene krever høy kon-
sentrasjon og er tidkrevende å beskrive.
Ofte er det disse undersøkelsene vi ikke
har rukket å gjøre ferdig ved dagens
slutt. Det er økt etterspørsel etter bilde-
diagnostikk generelt, og det gjør spesielt
de tidkrevende undersøkelsene til et
problem.
Noen tall fra CT fra sykehuset Buske-

rud brukes som eksempel. ”Undersø-
kelse” er her tilnærmet lik antall ”henvis-
ninger”. Antall cancerkontroll undersø-
kelser henvist fra DNR og onkologisk

poliklinikk mer enn doblet seg i perioden
2002 til 2008 (fra 200 til 560). Dette har
gått parallelt med en dobling av totalt
antall undersøkelser i samme periode
(fra 4 700 i 2002 til 10 100 i 2008, prog-
nose 2009 er 11 500). Prosentvis har
cancerkontrollene utgjort i underkant av
5% av totale antall undersøkelser,
egentlig ikke et avskrekkende tall. Men i
tillegg kommer cancerutredning og can-
cerkontroll fra andre henvisere. 87% av
cancerkontroll undersøkelsene i 2009
innholder 2 eller flere regioner. Andelen
undersøkelser med 3 regioner har økt
betydelig, fra 35% i 2002 til 53% så
langt i 2009.
Vi regner med at henvisning til bildedi-

agnostikk til utredning og oppfølging av
cancer vil øke pga. flere eldre og bedre/
nye behandlingsmåter. Flere grupper
lager retningslinjer for cancerutredning
og kontroll som innebærer bildediagnos-
tikk. Her følger et utvalg.
Norsk gruppe gastrointestinal cancer,
ngicg.no
Norsk lungecancergruppe, nlcg.no
Norsk brystcancergruppe, nbcg.no
Norsk selskap for hematologi, legefor-
eningen.no/hematologi
Det følger ingen ressurser med når en

gruppe lager retningslinjer som innebæ-
rer økt bruk av bildediagnostikk. Ret-
ningslinjene er (selvsagt) laget med
henblikk på best mulig praksis.

Kan ”problemet” cancerkontroll under-
søkelser løses? Sannsynligvis ikke. Vi
må forberede oss på at etterspørsel
etter undersøkelser fortsatt vil øke. Til-
tak av typen utvidet drifttid, nedprioritere
enkelte andre pasientgrupper, begren-
set/ ingen dobbelgransking, strukturerte
svar, sende bilder ut av avdelingen til
”beskrivelsessentre” vurderes/ er tatt i
bruk ved flere avdelinger. Økte ressur-
ser står på ønskelisten de fleste steder.
Å definere hva som er ”godt nok” kan
være til hjelp, for eksempel Recist krite-
riene kan forenkle granskingsarbeidet
noe, det er raskere å måle 1 diameter
enn 2. Klarer vi ikke å effektivisere våre
granskingsrutiner, vil vi sannsynligvis
ikke greie å møte forventet økt etter-
spørsel etter bildediagnostikk.
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CT VEILEDETE LUNGEBIOPSIER
BIOPSIER:

CT veiledete lungebiopsier
ved Radiumhospitalet i
2008.

Ulf E. Madsbu, Overlege BIK Radium-
hospitalet.

Formålet var å gå gjennom et års mate-
riale for å få en bedre oversikt over virk-
somheten vår.
Det viktigste punktet var å se på prøve-
resultatene. Tar vi gode nok prøver. Hva
sier svarene fra cytologene og patolo-
gene.
I tillegg å se på antall, kjønnsforde-

ling, alder, komplikasjoner, diagno-
ser/problemstillinger.
Det gjøres 40 – 50 CT veiledete lung-

ebiopsier ved Radiumhospitalet pr. år. I
tillegg gjøres det omtrent 30 ultralydvei-
ledete lungebiopsier.
Alle henvisningene til lungebiopsi vur-

deres av intervensjonsradiolog. Dette
gjør at vi får en god planlegging av pro-
sedyrene. Vurdering av bildene, evt. ber
om nye ferske CT bilder dersom disse
er over en måned gamle.
Alle CT veiledete biopsier gjøres med

CT gjennomlysning med pedalen stå-
ende i sjalterommet. Dette medfører null
bestråling på intervensjonsradiologen.
Alle biopsiene utføres med en standa-

risert teknikk.

Materiale:
45 pasienter.
19 menn, alder 18 – 79
26 kvinner, alder 32 – 86
160 biopsier, 23 cytologiske, 127 histo-
logiske.
Største tumor 5,3 x 5,6 cm i axilaplanet.
Minste tumor 0,8 x 0,8 cm.
27 pasienter hadde tumor ≤ 2,0 x 2,0
cm.
Teknikken vi bruker i disse prosedy-

rene blir mer og mer standariserte. Pasi-
entene legges opp på bordet i ønsket
leie. Tilstreber minst mulig vinklet inn-
stikk. Det er viktig å bruke god tid på
planleggingen av prosedyren.
Alle biopsiene tas i ekspirasjon. Det er

bl.a letter å få pasientene til å samarbei-
de om å holde pusten på denne måten.
Trener på dette i forkant.

Vi bruker en laserguide, SimpliCT i
nærmest alle tilfellene.
Alle biopsiene tas med coaxialteknikk,

19G ledenål, 20G histologiske biopsier
med slaglengde 1 eller 2 cm. Cytologis-
ke biopsier tas med 22G nål.
Alltid cytolog tilstede som vurderer

cytolgoiske preparater, enten egen cyt-
prøve eller imprint av histologisk biopsi.
Alltid imprint av histologiske biopsier. Ta
alltid flere prøver, få ut nok materiale.
Imprint er celleprøve av den histologiske
biopsien, som rulles på et objektglass.

Komplikasjoner:
14 pasienter fikk pneumothorax, 31,1%.
8 pasienter fikk innlagt dren.
Noen fikk innlagt dren på CT bordet rett
etter prosedyren.
Parenchymblødninger, ikke ofte, alltid
selvbegrensende.
Smerter. Varierende, mest smerter hos
pasientene med pneumothorax.

Diagnoser:
De fleste henvises med spørsmål om
Metastaser. Noen pasienter med spørs-
mål om metastaser fra hvilken cancer,
pasienter med flere enn en cancerdiag-
nose. Andre med spørsmål om primær
lungecancer, altså pasienter uten kjent
cancer. Andre igjen med spørsmål om
ny cancer, oftest primær lungecancer
hos pasienter med allerede annen kjent
cancer.

Resultater:
32 pasienter samsvar mellom cytologi
og histologi.
10 pasienter ikke samsvar. 9 fikk sikker
diagnose.
2 pasienter delvis samsvar. 1 sikker
diagnose.
1 pasient, registrert som ”ikke histologi
tatt”.
Cytologi ga diagnose alene hos 1 pasi-
ent.
Imprint ga diagnose alene hos 2 pasien-
ter.
7 pasienter med benign diagnose.
3 pasienter uten sikker diagnose.
1 pasient etterinnkalt. Andre gang ga
diagnose.

Samsvar betyr naturlig nok samme
svar på cytologisk prøve som histolo-
gisk prøve.

Ikke samsvar er for eksempel cytologi
viste benigne celler, histologi viste
metastase fra sarcom.
Delvis samsvar er for eksempel malig-

ne celler på cytologi, metastase fra
malignt melanom på histologi.

Oppsummering:
• Høy treffprosent.
• Høy grad av representative biopsier.
Kun tre pasienter uten sikker diagno-
se.
• Cytologi og histologi. Anbefales for å
få mer og bedre materiale.
• Cytolog tilstede. God hjelp for å vur-
dere materialet under prosedyren.
• Ta flere biopsier. Unngå å ta pasienten
inn til ny biopsi.

Radiofrekvensablasjon av
lungesvulster hos pasien-
ter uten andre behand-
lingstilbud. En pilotstudie.

Trond Hagtvedt*, Andreas Stensvold**,
Ulf Madsbu*, Anne Naalsund***, Milada
Småstuen****, Trond Mogens Aaløk-
ken*. OUS
*Bilde og intervensjonsklinikken, Radi-
umhospitalet. Rikshospitalet **Kreftkli-
nikk, Radiumhospitalet ,
***Lungeavdelingen, Rikshospitalet,
****Seksjon for Helsefag og Biostatis-
tikk, Rikshospitalet.

Hensikt:
Formålet var å vurdere om CT-veiledet
radiofrekvensablasjon av primær, ikke-
småcellet lungecancer eller lungeme-
tastaser var en trygg og teknisk
gjennomførbar behandling. Vi ønsket
også å vurdere om det oppnås lokal
tumorkontroll. Spesielt for vår studie i
forhold til andre studier var at vi ønsket
å vurdere livskvalitet.

Radiofrekvensablasjon:
Når ledenålen står i tumor, skyves
innernålene ut og åpner seg som en
flaskebørste. Vekselstrøm danner radio-
bølger i elektroden som gir vibrasjoner i
vevet – energien skaper varme som gir
vevsnekrose. Det er ikke nålen som var-
mes opp, men nærliggende vev.
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Inklusjonskriterier:
Den typiske radiofrekvensablasjonspa-
sient har en potensielt resiserbar tumor,
men er ikke aktuell for kirurgi på grunn
av komorbiditet – særlig kardiovasku-
lært eller bronkopulmonalt.
Ved pasientutvelgelse fulgte vi 3-

regelen: inntil 3 lesjoner pr lunge, stør-
ste tumordiameter under 3 cm. Avstand
fra tumor til vitale strukturer måtte være
mer enn 1 cm. Alle aktuelle lungesvul-
ster var på forhånd biopsert.

Ablasjonsprotokoll:
Tumor er sjeldent velavgrenset, men
spikulær. Viktig med god ablasjonsmar-
gin – man behandler tumor og nærlig-
gende mikrometastaser. Radiofrekven-
sablasjonen pågikk inntil man har 1 cm
tumormargin (det vil si har ablasert 1 cm
av det nærmestliggende, friske lunge-
vev rundt tumor), man så mattglassfor-
tetninger i omliggende lungevev og man
hadde utført radiofrekvensablasjon i de
planlagte 9 minutter.

Pasientmaterialet:
15 frivillige pasienter fikk i en 3-årsperio-
de utført ablasjon og ble deretter innkalt
til klinisk kontroll og CT hver 3. mnd i 2
år. PET/CT ble utført før ablasjon og 3
mnd etter. Alle pasienter fylte ved hver
kontroll ut livskvalitetsskjemaet QLQ-
C30 som er internasjonalt anerkjent.
Gjennomsnittsalder var 69 år, til sam-
men ble det utført 27 ablasjoner på 24
tumores. 8 pasienter hadde cancer
pulm, 6 hadde cancer coli cum met og 1
sarcom. I tillegg hadde 1 pasient cancer
i glottis, 1 uterus, 1 penis, 1 colon og 1
prostata. 1 hadde hjertesvikt og 2 ische-
misk hjertesykdom.

RESULTATER ETTER 18 MÅNEDERS
OBSERVASJONSTID
Fordi pasientene skal følges i 24 måne-
der er resultatene foreløpige.
2 pasienter ble ekskludert – den ene fikk
et infarkt under ablasjonen som måtte
avbrytes. Den andre ønsket ikke å full-
føre observasjonsperioden.
5 pasienter hadde restsykdom og/ eller
fikk metastaser andre steder( mesente-
riet, columna og CNS). 3 pasienter døde
i observasjonsperioden(2 som følge av
cancerprogresjon, 1komplikasjons- be-
tinget). I forbindelse med prosedyren

var pasientene hospitalisert i gjennom-
snitt 4 dager.

Kriterier for responsevaluering av
tumor:
Responsevaluering av tumor ble gjort ut
fra tumorstørrelse og kontrastopplad-
ningsmønster på CT samt PET/CT. Vi
delte inn i komplett og partiell respons,
stabil situasjon og tumorprogresjon.
Ut fra tumorstørrelse oppnådde man

komplett eller partiell remisjon i 7 av 22
lesjoner og stabil lesjon eller progresjon
i de resterende 15. Ut fra tumors opp-
ladningsmønster oppnådde man kom-
plett eller partiell remisjon i 19 lesjoner
og stabil situasjon i de resterende 3.
PET/CT viste delvis eller komplett

remisjon i 10 lesjoner, stabil situasjon
eller progresjon i de resterende 9 lesjo-
ner som er undersøkt. 3 pasienter har
ikke tatt avsluttende PET/CT.

Teknikk og sikkerhet:
Teknikken var vanskeligere gjennomfør-
bar enn forespeilet – det er lett å få
pneumothorax, vanskelig å få kjernetreff
i tumor som helst skal spiddes i lengde-
aksen. Nærliggende blodkar avkjøler
nålen så ablasjonstemp vanskelig opp-
nås. Vi startet studien med sedasjon
som beskrevet i litteraturen, men teknik-
ken var mer smertefull enn beskrevet –
pas nr 1 hadde sterke smerter og fikk
generell anestesi underveis, pas nr 2
pasient fikk et hjerteinfarkt under prose-
dyren.– Vi gikk da over til generell anes-
tesi som standard. I våre hender var tek-
nikken såpass vanskelig at vi ablaserte
1 tumor pr seanse.

Komplikasjoner
De fleste tolererte behandlingen godt og
de fleste komplikasjonene var små og
selvbegrensende. Ofte kom pneumotho-
rax 1-2 dager etter inngrepet, de færres-
te trengte dren. De fleste fikk reaktivt
betinget pleuravæske – ingen trengte
drenasje. 2 pasienter fikk lungeabcess –
1 m/bronkopleural fistel. Den ene er død
i observasjonsperioden, den andre har
nedsatt livskvalitet.

Livskvalitet
Livskvalitetsmessig var det viktigste for
pasientene å få tett oppfølging; hyppige
kontroller og regelmessige samtaler

med kliniker. Det som plaget dem utover
den første uken var dyspnoe som var
forbigående.

Oppsummering
Halvparten hadde god effekt av inngre-
pet og er fornøyd. Den yngste (3 meta-
staser i en lunge og 2 i den andre) er til-
bake i jobb. Det er 18 mnd siden vi abla-
serte hans siste lesjon. Han er bortsett
fra å ha moderat dyspnoe i god form.
Prosedyren har gavnet de det gikk bra
med – de øvrige har nedsatt livskvalitet.

KONKLUSJON
RFA lunge er et alternativ til selekterte
pasienter – de henvisende klinikerne
ønsker at tilbudet opprettholdes utover
pilotstudien.

REVIDERT RECIST 1.1

(Respons Evaluation Crite-
ria In Solid Tumors)

Turid Vetrhus, Oslo universitetssykehus

RECIST er et internasjonalt system for
responsevaluering av cancer under kje-
moterapibehandling, utviklet for bruk
under kliniske fase II- og fase III-studier
studier. Hensikten er at studier skal
være sammenlignbare uavhengig av
hvor i verden de er gjennomført. For
fase II-studiene er klinisk respons ende-
punkt, for fase III-studiene er endepunk-
tet tid til progresjon. RECIST er ikke en
mal for stadieinndeling av cancer.
Kriteriene ble lansert i 2000 og revi-

dert januar 2009. I det følgende er det
kriteriene for 2009 som presenteres.
I prinsippet utføres en ”baselineunder-

søkelse”, i de fleste tilfeller CT thorax,
abdomen og bekken før oppstart av
behandling. Undersøkelsen gjøres med
peroral kontrast (negativ eller positiv) i
portovenøs fase, helst med samme
maskin fra gang til gang, og ikke med
forskjellig modalitet for en pasient. Ved
kontrastallergi kan i enkelte studier MR
brukes alternativt, i noen studier brukes
bare MR. For både CT og MR skal snit-
tene ikke være tykkere enn 5 mm, med
inntilliggende snitt. Målene settes i det
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planet undersøkelsen er utført, for CT vil
det si transversalplanet, for MR et defi-
nert snittplan (ax, sag eller cor).
Man identifiserer solide tumo-

res/metastaser som målsettes og følges
i forløpet av behandlingen ved undersø-
kelser til bestemte tidspunkt. Lesjonene
som målsettes skal velges ut etter stør-
relse og reproduserbarhet, og kalles
”targetlesjoner”. Alle andre manifesta-
sjoner som er ledd i samme cancersyk-
dom kalles ”nontargetlesjoner”. Tumo-
rene skal målsettes med lengste diame-
ter, bortsett fra lymfeknutemetastaser
som skal målsettes med kortakse i axi-
alplan (CT). Ved hver undersøkelse skal
både ”targetlesjoner ”og ”nontargetlesjo-
ner” beskrives.
Klinikerne summerer opp målene som

settes på targetlesjonene, og responsen
på behandlingen evalueres etter utvik-
lingen av denne summen, hele tiden
målt på de samme lesjonene. Tilkomne
lesjoner vil alltid være uttrykk for tumor-
progresjon. Behandlingsresponsen er
inndelt i ulike responsgrupper: CR (kom-
plett remisjon), PR (partiell respons), SD
(stabil sykdom) og PD (progresjon).
Kriteriene innebærer også andre mål-

bare faktorer utover bildediagnostikk.

RECIST
definerer hvordan man velger ut target-
lesjoner, og hvilke som defineres som
ikke målbare lesjoner.

TARGETLESJONER:
• Alle lesjoner opp til 2 per organ, inntil

5 lesjoner totalt. Velges ut fra størrelse
og egnethet for gjentatte målinger.
Måles med lengste diameter i det snitt-
planet undersøkelsen er utført i, for CT
transversalplanet. Skal ha diameter >
10 mm, (Snittykkelse < 5 mm).
• Lymfeknuter måles med kortakse. En
lymfeknute som targetlesjon skal ha
kortakse > 15 mm. Den er definert som
normal når den er < 10 mm, og patolo-
gisk, men ikke som targetlesjon når den
er 10-15 mm i kortakse.(Nytt etter
endringer 2009).

NONTARGETLESJONER:
• Alle andre lesjoner

IKKE MÅLBARE LESJONER:
• Benete lesjoner, dvs blastiske (sclero-
tiske) lesjoner. Leptomeningeal sykdom.
Ascites/pleural/pericardial effusjon.
Inflammatorisk mammasykdom. Lym-
fangitis cutis/carcinomatosis. Abdomi-
nale oppfylninger som ikke er bekreftet
eller fulgt opp med billeddiagnostikk.
Cystiske lesjoner. Lesjoner som forelig-
ger i strålefelt eller i et område utsatt for
lokoregional behandling.

EVALUERING AV TARGET-
LESJONER:
• CR: Alle (target)lesjoner borte (lymfe-
knuter kortakse<10 mm)
• Partiell respons: Minst 30% reduksjon
i den totale sum av lengste mål, alle tar-
getlesjoner (baseline som utgangs-
punkt)
• Progresjon: Minst 20% økning i den

totale sum av lengste mål, alle targetle-
sjoner (utgangspunkt er korteste sum av
lengste diameter siden behandlingen
startet), eller tilkommet lesjon. (Sum-
men må ha økt minst 5 mm i absolutt
verdi)
• Stabil sykdom: For liten endring til å
kvalifisere til partiell respons, eller pro-
gresjon, med referanse korteste sum
målt under studien

EVALUERING AV NONTARGET-
LESJONER (alle andre lesjoner)
• CR: Fullstendig tilbakegang av alle
nontargetlesjoner, alle lymfeknuter < 10
mm, (og normalisering av tumormarkø-
rer)
• Inkomplett respons/stabil sykdom: En
eller flere nontargetlesjoner persisterer
(eller tumormarkørnivå over normalver-
dier)
• Progresjon: Tilkommet lesjoner, eller
uomtvistelig økning av eksisterende
ikke målbare lesjoner

For utførlige presiseringer, anbefales
originalartiklene fra 2000 og 2009.

Kilde:
New Guidelines to Evaluate the
Response to Treatment in Solid
Tumors. Journal of the National Cancer
Institute, Vol.92, No.3, February 2,
2000.
New evaluation criteria in solid tumours:
Revised RECIST guideline (version
1.1), European journal of cancer 45
(2009) 228-247.
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For å opprettholde et tidsskrift for det norske radiologiske miljøet er det nødvendig med annonsørinntekter!

De økonomiske betingelsene for industrien svinger, og redaksjonen merker at det er vanskeligere å få

annonsører til å stille opp. Vi ber alle medlemmer om å tenke på oss og gi oss tips om alternative annonsører

i NoRaForum, og vi ber de tradisjonelle annonsørene og firmaene om å prioritere annonsering i NoRaForum.

Ta kontakt på radiologforeningen@gmail.com

Som en ekstra service for de som annonserer i bladet vil vi fra neste nummer i tillegg til selve annonse-

plassen tilby litt plass for omtale av produkter eller smånytt relatert til firmaer, produkter eller arrangementer.

TA KONTAKT FOR MER DETALJERT INFORMASJON!!
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Quiz

Quiz

Pike, 12 år. Feber, slapp, hevelse i ankler siste 10 dager før us.

Bildet viser 3 eksponeringer ved skjelettscintigrafi: Det til ve. er registrert få min. etter injeksjon av 99mTc-
metylendifosfonat og avbilder aktivitetsfordeling i den kapillære fasen, de to neste er registrert etter ca. 3
timer og avbilder hovedsakelig aktivitet lokalisert i skjelettet.

Kvinne, 83. HRCT undersøkelse som ledd i
utredning av økende dyspnoe med diagno-
sen ”Lungesykdom uten sikker diagnose”.

Tidligere sykehistorie: Astma. Spontan pneu-
mothrax på 50-tallet. Kjent angiomyolipon i
nyre.

HRCT

Diagnose?

QUIZ – RADIOLOGI; ANAGHA PARKAR

QUIZ – NUKLEÆRMEDISIN; DAG MAGNE SOLHEIM
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Quiz

10 år gammel gutt

med uøm kul 3.finger.

Ukjent varighet.

QUIZ – RADIOLOGI;

MEHDI BEHZADI



Det er reist spørsmål om norsk lov bør
endres fordi den forhindrer gode sam-
handlingsløsninger og vi som jobber
innenfor radiologi er berørt av dette.
Etter min mening er den strenge nor-

ske lovgivningen i stand til å regulere
dagens situasjon godt, selv om teknolo-
gien har endret seg og skapt nye behov
og nye muligheter.
Kort oppsummert sier norsk lov: ”Der-

som en ansvarlig aktør definerer behov
for assistanse, hjelp eller samhandling
fra en ”utenforstående” part, så kan slikt
samarbeid skje hvis man kun utleverer
det minimum av pasientopplysninger
som anses nødvendig for at oppgaven
kan løses. I tillegg skal oversendelse av
denne informasjonen skje på en forsvar-
lig måte og slik at annen utenforstående
3. part ikke kan tilegne seg informasjo-
nen.
Oversatt til ”dataspråk” betyr dette at

en ansvarlig helsearbeider kan samle
aktuell pasientinformasjon fra sine egne
datasystemer og ”PUSHE” denne
informasjonen til en annen utenforstå-
ende helsearbeider(institusjon) hvis A)
det foreligger en databehandleravtale
mellom partene og B) informasjonen er
kryptert under oversendelsen og motta-
geren kvitterer for forsendelsen når den
er mottatt.
Mitt inntrykk er at mange godt funge-

rende løsninger er bygget på denne
måten og eksempler er blodprøvesvar,

epikriser, radiologiske henvisninger og
svar.
Når det kommer til utfordringen om å

samhandle radiologiske undersøkelser
med tilhørende pasientinformasjon, vir-
ker det som om man leter etter andre
måter å gjøre dette på. Jeg tør å påstå
at dette skyldes to forhold. Først at
utviklingen i for stor grad har vært styrt
av leverandørene av våre fagsystemer
(RIS og PACS) og deretter at IT-folk har
definert målene.
Når dette er sagt, er det kanskje all

grunn til å ta litt selvkritikk. Hvor har vi
radiologer vært når disse prosessene
har gått? Har vi vært flinke nok til å si
hva vi ønsker og hva vi IKKE vil ha?
Naturligvis vil det være divergerende

oppfatninger også blant radiologer, men
jeg tror det er viktig å ta diskusjonen.
Jeg tillater meg derfor å komme med

noen ”påstander” som er egnet for dis-
kusjon og som kanskje kan behandles i
radiologforeningens teleradiologiutvalg.

• Vi vil IKKE ha:
• IT systemer hvor eksterne aktører
kan åpne og jobbe i ”våre” fagsyste-
mer.
• IT systemer som legger til rette for at
store deler av radiologisk produksjon
”outsources” til fjerne himmelstrøk
og ”lavkostland”.
• IT systemer ala GOOGLE HEALTH
hvor ”monsterdatabaser” blir analy-

sert av programmer med ”kunstig
intelligens” for å finne avvik i (eller
erstatte) vårt arbeid.

• Vi vil ha:
• Effektive verktøy som forenkler til-
gangen til den informasjonen vi skal
jobbe med.
• Effektive systemer som gir god
arbeidsflyt.
• Gode systemer for samhandling
med andre kollegaer når vi trenger
avlastning i forhold til stor produk-
sjon ved egen avdeling og når vi
søker hjelp hos gode kollegaer med
spisskompetanse for å høyne nivået
på vårt eget diagnostiske arbeid.

Etter ”oppskrift” fra norsk lov, har IRX
utviklet en samhandlingsløsning for tele-
radiologi. Denne løsningen skal på opp-
drag fra Helse Midt Norge integreres
mot Sectras RIS og PACS og målset-
tingen er nettopp å legge til rette for lov-
lig, strukturert og fleksibel samhandling.
Dersom vi oppnår prosjektets mål, vil
det åpnes for helt nye måter å sam-
handle på og disse er i tråd med ”Vi vil
ha”.
Vi vil komme med en rapport fra pro-

sjektet, men uavhengig av dette oppfor-
drer jeg til at det startes en diskusjon
hvor norske radiologer uttaler seg om
hvor veien videre bør gå.

Teleradiologi - debattinnlegg ved Gunnar Kullmann

Er egentlig den norske loven så dårlig?

Debatt
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Acta Radiologica:

Acta Radiologica har endret sin webplattform, og tidligere innlogging for NoRaFos medlemmer har vist seg å ikke virke
lenger. Vi har blitt lovet at dette skal rettes opp, men i skrivende stunder dette enda ikke på plass. Ny informasjon om
pålogging og tilgang til onlineversjonen vil trolig bli distribuert via epost. Sørg for at du har registrert riktig epostadresse
hos Legeforeningen, dette er den eneste måten styret kan nå medlemmene på med elektroniske beskjeder.
Vi fortsetter å legge press på Acta via distribusjonsselskapet InformaHealth, for å få dette i gang igjen så snart som mulig.

På vegne av Styret, Roar Pedersen.



Gadovist «Bayer Schering Pharma AG» Kontrastmiddel. ATC-nr.: V08C A09 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass og ferdigfylt sprøyte/sylinderampulle 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Gadobutrol 604,72 mg (1 mmol) tilsv. gadolinium 157,2 mg, kalsiumnatriumbutrol, trometamol, 
saltsyre og vann til injeksjonsvæsker. Ved 37°C er osmolaliteten 1603 mosmol/kg H2O og viskositeten 4,96 m Pa × s. Indikasjoner:

Dosering: Skal bare gis av leger med erfaring i 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler:

Graviditet/
Amming:

timer etter administrering. Bivirkninger:

Overdosering/Forgiftning:

hemodialyse. Andre opplysninger:

Pakninger og priser:

Makrosyklisk stabilitet

Bayer AS
Bayer Schering Pharma
Postboks 14

+47 24 11 18 00

Makrosyklisk stabilitetrosyklisk stabilitettabilitet

Kontrastmiddel. AG» Pharma Schering «Bayer Gadovist 
37°C Ved injeksjonsvæsker. til vann og saltsyre 

A09 V08C ATC-nr.: rastmiddel. oppløsning INJEKSJONSVÆSKE, 
4,96 viskositeten og H2O mosmol/kg 1603 osmolaliteten er °C 

mmol/ml:1sprøyte/sylinderampulle ferdigfylt og hetteglass ig
s. ×Pa m Indikasjoner:

ol/ml: gadolinium tilsv. mmol) (1 mg 604,72 Gadobutrol inneh.: ml 1

Kontraindikasjoner: innholdsstoffene. for Overfølsomhet 

Bayer AS
Bayer Schering Pharma
Postboks 14

+47 24 11 18 00

trometamol,kalsiumnatriumbutrol, mg, 157,2 dolinium 

Dosering: ierfaring med leger av gis bare Skal 

fene. Forsiktighetsregler:

Amming:

administrering. etter timer Bivirkninger:

hemodialyse. opplysninger:Andre 

Pakninger og priser:

Overdosering/Forgiftning:

Graviditet/



Sensible MRI 
S-scan is the sensible scanner for any practice 
with a substantial musculoskeletal work-load. 
The S-scan covers all musculoskeletal MRI, from 
foot to shoulders including the most important 
spine segments such as L and C-spine.

S-scan economics 
It all adds up. Easy installation, 
the Esaote patented RF pavilion, 
low maintenance technology, 
low energy consumption, no 
cryogens, remote service 
possibility, it all makes the S-
scan a system with low running 
costs suitable also for those 
sites with a limited patient 
work-load. 
 

Norge Sverige  Danmark Finland 
Scanex Medical Systems AS Scanex Medical Systems AB Scanex Medical Systems AS OY Scanex Medical Systems AB 
Solheimveien 112 La Cours gata 6 Venlighedsvej 6 Peräsimentie 8 
N-1473 LØRENSKOG SE-252 31 HELSINGBORG DK-2970 HØRSHOLM FIN-03100 Nummela 
? : +47 67 92 11 50 ? : +46 42 37 34 00 ? : +45 45 76 66 61 ? : +358 207 500200 
Fax: +47 67 92 11 51 Fax: +46 42 24 24 72 Fax: +45 45 76 66 97 Fax: +358 207 500209 

FOV :                     25 cm 
Matrix :                  512 x 512 
Slices :   128 
Slice thickness :      2D : 2,0 mm 
 3D : 0,6 mm 

RETUR: Norsk radiologisk forening, c/o Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo


