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Forsidebildet:
Seksjon for Nukleærmedisin, enhet Ulle-
vål sykehus har blitt det fjerde senteret i
Norge som begynte å bruke den mest
avanserte teknologien i bildediagnostikk-
PET/CT skanning. Det er mange pasien-
ter med forskjellige sykdomstyper, men
mest de rammet av kreftsykdom, som får
betydelig gevinst av denne typen avbil-
dingen som ved å undersøke hele krop-

pen med en radioaktivdose kan kartlegge sykdomsutbredelse, avdekke ukjente
foci og vise behandlingsresultater hos de fleste undersøkte. 
Ved økonomisk hjelp  av stiftelsen "Aktiv mot Kreft" med Grethe Waitz i spissen,
ble den nye skanneren avdekket 14.02.11. 

Redaktør Almira Babovic

Almira Babovic, ny
redaktør i Noraforum
og Nils-Einar Kløw, 
formann i Norsk
Radiologisk Forening
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Leder  Redaktørens hjørne

Som ny redaktør i Noraforum, burde
jeg, som jeg siste 4 år har opplevd
på flere arbeidssteder i nukleær -
medisin og radiologi innenfor OUS,
knyte neven, som mange av ledere
plassert på organisasjonskartet i for-
skjellige nivåer gjør, og vise opti-
misme. Jeg skulle starte med positi-
ve innstillinger men også krav til alle
til å bidra. Til å bidra? Har ikke vi
gjort det hele vårt arbeidsliv med
engasjement uten reserve, samvit-
tighet og iver….? 

Noraforum er et blad som viser at
radiologene fra hele Norge i mange
år har samarbeidet godt. Her trengte
man ikke oppmuntrende påminnelse
med neven i luften og ønske om at
alle skal bidra. I dette bladet presen-
teres artikler og prosjekter som viser
høyt kunnskaps nivå og godt faglig
samarbeid mellom flere sentra i Nor-
ge. Flotte bilder fra forkjellige semi-
narer og kongresser bekreftet hvor
godt våre kolleger i det radiologiske
miljø funger sammen.

Så, min oppgave er å fortsette den
gode tradisjonen. For en lettelse!
Ikke bekymre meg for det som kom-
mer. I dette bladet merkes positi-
vitet, fremgang, forskning som blom-
ster, rutiner som forbedres…

Hvorfor var jeg så bekymret før
jeg startet? Ikke bare fordi jeg er slik
av natur, opplever alt som kan være
problematisk de neste 10 år, som

om det er realiteten. Nei, ikke bare
for det.

Nylig har jeg vært sammen med
mange andre ansatte i OUS, på
Revy på Chat Noir, en flott forestil-
ling om det som skjer på de syke -
husene i Oslo som er slått sammen
og fikk felles navn Oslo universitets-
sykehus. Publikum var begeistret
over hvor begavede våre medarbei-
dere er. Folk som vi treffer i hverda-
gen, som går gjennom korridorene
ofte med hodet ned i sine egne tan-
ker og nikker fraværende på hilse-
ner, har denne kvelden løftet hodet,
latt stemmen fylle hele rommet med
flotte sanger, gode replikker og livli-
ge kropper. Det mest fantastiske var
alvor som hele tiden skimtet
gjennom den humoristiske vinkling-
en av realitetene. Publikum lo, men
jeg antar at det ikke var bare meg
som nesten hele tiden hadde en uro-
lig klump i halsen, som jeg fra tid til
annen forsøkte å dempe med en
slurk hvitvin. Venninnen ved siden
av meg sa at jeg måtte forsøke med
rødvin i stedet, det hjalp henne, sa
hun med blikket på de hyppige for-
søk å dempe følelsene med hvitvin. 

Min opplevelse var akkurat det som
jeg opplever med Noraforum og alle
lignende tidskrift. Vi er sammen, ”vi
på gulvet” (du må se Revyen). Vi
trenger ikke oppmuntring! Vi jobber
sammen hardt, vi synger sammen og

vi gråter sammen. Det var en tanke-
vekkende opplevelse å se hele salen
jublet og klappet mens en vanlig
arbeider på sykehuset, sykepleier,
holdt foredrag på et seminar om
sykehusfusjon, og om politisk ledelse
som enten lukker øynene og krever
”effektivitet og kostnadsreduksjon”
eller lever i uviten om hvordan folk på
sykehuset har det. Du kunne se folket
som lo høyt og begeistret over hen-
nes flotte og morsomme måte å opp-
tre og snakke på, men også flere som
reagerte sterkt på innholdet med tril-
lende tårer nedover ansiktet.  

Jeg skal avslutte den (optimistis-
ke?) entré i Noraforum sin indre ver-
den som redaktør med å sitere den
berømte sykepleieren fra Revyen: Vi
er i en prosess, og vi skal stå sam-
men (som vi i mange år har gjort) og
vi skal (fremdeles) gi det beste fra
oss for at pasientene våre får god
behandling og blir fornøyde. 

Det målet har vi, og jeg som ny
redaktør i Noraforum: vi skal jobbe
videre med publisering av artikler
med gode, vitenskapelig dokumen-
terte fakta, vi skal informere hva
som skjer i det faglige miljøet i hele
Norge og med bidrag fra våre kolle-
ger. I tillegg ønsker vi fotografier fra
våre møter og hyggestunder, slik at
vi kan vi støtte det hyggelige, alle -
rede veletablerte sosiale radio -
logiske/nukleærmedisnske miljø.

Ansvarlig redaktør
Almira Babovic

Vi står sammen
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Leder Norsk radiologisk forening

Vår redaktør i to år Gunnar Sand-
bæk trakk seg fra jobben ved nyttår
og jeg vil takke han for arbeidet som
ble nedlagt med å formidle informa-
sjon til våre medlemmer gjennom et
blad å holde i. Verdien og størrelsen
på arbeidet viser seg ved at mange
kolleger vegrer seg med å påta seg
en slik jobb, som kommer i tillegg til
travle dager på sykehusene. Han
fortsetter videre med å samkjøre og
videreutvikle de fire store røntgenav-
delingene innen OUS. Samtidig vil
jeg ønske vår nye redaktør velkom-
men. Almira Babovic har arbeidet i
mange år med nukleærmedisin ved
Ullevål sykehus og har i senere tid
også erfaring fra de andre lokalisa-
sjonene innen OUS. Gjennom å få
en redaktør fra NFNM understreker
vi samarbeidet som startet for få år
siden med felles fagblad for disse to
foreningene.

Legeforeningen går inn for at LIS
utdanningen skal foregå i faste stil-
linger og at gruppeføringen bortfal-
ler. Dnlf har gitt spesialitetskomiteen
oppdrag med å revidere attesta-
sjonsskjema og prosedyrekravene
for spesialiteten. Oppdraget ble gitt
ultimo januar i år der de ber om et
forslag til revidert attestasjons -
skjema som skal leveres innen ulti-
mo juni 2011. Radiologforeningen

har tidligere gjennom høringer til
legeforeningen gått inn for at grup-
peføringen skal opprettholdes. Vikti-
ge argumenter har vært muligheten
for forskning og for læring om sjeld-
ne pasientgrupper, diagnoser og
prosedyrer. I praksis betyr dette en
omfattende omorganisering av spe-
sialistutdanningen og vi må jobbe for
å sikre kvaliteten i utdanningen. Når
gruppeføringen oppheves må mer
detaljerte læringsmål ligge til grunn
for å sikre en faglig komplett utdan-
nelse i løpet av de fem normerte
årene. Vårt fag har stor bredde, og
det er få avdelinger som alene kan
gi en komplett utdannelse. Således
må en eller annen form for rota-
sjonsordning der LIS henter erfaring
fra flere avdelinger etableres.

Bredden i fagområdet vårt tilsier
en sterkere spissing av kompetan-
sen. Samtidig må vi beholde helhe-
ten i faget for at ikke pasientgrupper
skal falle utenom. Et viktig redskap i
dette arbeidet er opprettelsen av
spesialforeninger. Disse kan sette
standard for faget, formidle fagkunn-
skap og prosedyrer og legge opp
undervisningsopplegg for etterut-
danningen i radiologi. ESR har aller-
ede i dag en rekke spesialforeninger
og arbeider stadig for å opprette
nye. I disse dager forsøker de å dan-

ne spesialforeninger i akutt radiologi
og onkologisk diagnostikk. Vårt land
kan vanskelig opprette spesialfor-
eninger inne alle felt, og vi bør derfor
arbeide for å slå noen fagfelt sam-
men. For tiden har vi fire spesialfor-
eninger som alle er registrert som
spesialforening i legeforeningen.
Disse vil derfor også være hørings-
instans og dermed kunne påvirke
utviklingen i sitt fagfelt. Styret arbei-
der for tiden med å danne en spesi-
alforening i abdominal radiologi og
ønsker å slå sammen gastro-, uro-
og gynekologisk radiologi. Tanken
er at hver av disse vil bli for små. Vi
er også kjent med at mammaradiolo-
ger på eget initiativ vil danne spesi-
alforening, og vi ønsker dette initiati-
vet velkommen.

Nils-Einar Kløw 
Leder av Norsk 

Radiologisk Forening 

Nils-Einar Kløw 
Leder av 

Norsk Radiologisk Forening 

Styrelederen har ordet 
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Leder  Norsk forening for  nukleærmedisin og molekylær avbilding

Konvensjonell nukleærmedisin lider.
Utenfor de aller største sentra ser vi
problemstillinger i horisonten som er
skremmende. I nedslagsfeltet til St.
Olav sendes nå utførte undersø-
kelser til Trondheim for beskrivelse i
økende grad. Sykehuset Asker og
Bærum har foreløpig stanset all
nukleærmedisin. Sykehuset Buske-
rud, en gruppe I institusjon, drives
helt på grensen av hva som vi mener
er rimelig nukleærmedisinsk praksis.
Assistentlegehjemler forvitrer, minst
5 av våre hjemler er ikke i bruk. Og vi
ser ingen lysning i nær fremtid. Selv
etter at Nasjonalt Råd for over et år
siden fastslo kompetanseutbygging
var like viktig som utstyrspark, og
anmodet de regionale helseforeta-
kene om å ta grep i den sammen-
heng, er det ikke kommet en eneste
ny assistentlegestilling. Brev fra for-
eningens leder til samtlige styre -
ledere og direktører for RHFene har
ikke endret dette vesentlig. Det

avstedkomne svar var vel som for-
ventet, det blir ikke flere utdannelses-
stillinger av det heller. Våre eiere
makter ikke å se teknologi som nå
ønskes utvidet på bred front, ekspan-
dere samtidig med nedskjæringer.
Klinikere raser over et dårlig tilbud,
”alle” er enige om at vi må øke nukle-
ærmedisinsk kompetanse, som nå er
proppen i systemet. Men der i fra til å
se at vi trenger en rekke nye utdan-
nelsesstillinger, det har altså ikke vist
seg så lett. 

Vi har heldigvis to gode PET nyhe-
ter for å demme opp for denne smer-
tefulle sannhet. 

PET satsingen innen OUS ble tatt
på senga den dagen Aleris begynte å
tilby sine pasienter PET med F-
ABCB. Det er en merkedag i norsk
PET at vi endelig tar et skritt forbi
FDG. Og vi sitter igjen med tanker
om at det private PET tilbud ikke bur-
de være i førersetet. Vi får skjerpe
oss, men samtidig kreditere de som

krediteres bør. Og der kommer neste
store nyhet. Senter for Nukleærmedi-
sin/PET ved Haukeland har fått Tilvir-
kertillatelse. ”Merkedager” er en ter-
minologi denne spalte er sjenerøs
med. Men for norsk PET er dette en
dag å merke av på merkestaven. Det
er et beundringsverdig stykke arbei-
de Kleven-Madsen og hennes lag har
prestert i Bergen. Når så NMS stiller
ditto på bena, med tilsvarende Tilvir-
kertillatelse bare kort tid etter, er det
gratulasjoner også over til den kant.
Vi ser at de store ressursene som er
benyttet til PET infrastruktur begyn-
ner å bære frukter. Vi ligger bakpå i
klinisk bruk av vårt utstyr, men det
trangeste partiet av nåløyet har vi
heldigvis passert. Trur eg.   

På godt og vondt

Tore Bach-Gansmo, 
Leder Norsk forening for

 nukleærmedisin og 
molekylær avbilding

Ha en fin sommer !
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Nyheter

Forleng sommeren med et kurs på kontinentet!
V/ANAGHA PARKAR

Siden jeg nå er ”en potet- brukandes til
alt”, også kalt generell radiolog, er jeg
stadig på leting etter  gode kurs for repi-
tisjon. Jeg fikk ett tips om ett helgekurs i
Nederland. Nærmere bestemt Maas-
tricht, helt sør i landet. Kurset het ”Late
summer CT and MRI course 2010”.
Temaet i år var nevroradiologi, noe jeg
sårt trenger.  Programmet så bra ut  og
kurset gikk over to dager fredag og lør-
dag 10 og 11 september, så det var ikke
vanskelig å få fri fra jobben. 

Men det var ikke før jeg hadde booket
flyet til Amsterdam at jeg skjønte at
Maastricht ligger laaaangt sør. Toget
direkte fra flyplassen tok ca 3 timer,
egentlig veldig smidig transport, men
det var lurt at jeg ikke tok siste fly ned-
over fra Bergen. Kurshotellet lå heldig-
vis like over gaten fra jernbanestasjo-
nen.

Maastricht ligger i Limburg, som er en
liten og litt søvnig gammel middelalder
by, som ligger langs elven Meuse. Den
er mest kjent for sin EU traktat, og
ellers…hm… jeg vet faktisk ikke. På
kartet ligger Limburg som en havløy
omringet av Belgia, så det er nesten
Belgia. Dette nevnte jeg selvsagt til
urinnvånerene,  men jeg fikk streng
beskjed  av dem om at det måtte jeg
aldri si!    Fredag morgen like etter fro-
kost rakk jeg å ta en liten tur i byen før
kurset begynte. Svært heldig med været
var jeg også, 20° og sol!  Det er hygge -
lige markedplass, store basilica og ett
stort kunstmuseum(som jeg ikke rakk å
besøke). Maastricht ligger absolutt på
landet sammenlignet med det travle og
overbefolkede Nord Holland, og det
merker man - jeg traff for første gang
nederlendere som ikke kunne engelsk!

Kurset begynte punktlig fredag kl 12
med kaffe og kaker. Det var flest neder-
lendere på kurset, enkelte belgiere og
tyskere og en ensom nordmann. Folk
var høflige og inkluderende i pausen.

Det var kun to forelesere begge dager
som hadde foredrag annen hver gang.
Det høres kanskje litt stusselig ut, men

det var svært kjente neuroradiologer:
Walter Kucharczyk og Howard Rowley,
begge store i sine felt!  De gikk gjennom
infeksjon, slagutredning, epilepsiutred-
ning, tumores, demensutredning, venøs
karanatomi og patologi, multippel skle-
rose, metabolske sykdommer og holdt
ett felles kasuistikk  foredrag. Alle pre-
sentasjonene var svært godt strukturert
og det var satt av god tid til spørsmål.
Nederlenderne er ett annet folkeslag
enn oss, så det ble faktisk stilt mange
spørsmål  i plenum. På en annen side
var det kun ca 80 deltakere, så det var
svært intimt. Kucharczyk ble så impo-
nert over den interaktive delen, at han
tilbød å holde ett ekstra foredrag  tidlig
lørdag morgen om MR basalfysikk kalt. 

Fredag kveld hadde de arrangert en
felles middag på Chataeu Neercanne,
som er en Michelin stjerne restaurant, så
vi ble godt bortskjemt.  Etter å ha snakket
litt med kursleder, så forstod jeg at dette
kurset var en 19år gammel tradisjon. I
alle år har de kun invitert amerikanske
professorer som var kjent for å gi gode
foredrag. De byttet tema hvert år, neste
år blir det antagelig hjerte diagnostikk.
Jeg spurte hvorfor de ikke reklamerte
mer for sitt kurs, da kom svaret kjapt, vi
ønsker ikke å bli for store heller!!

Lørdag morgen dukket nesten alle
opp for ekstra forelesningen om MR
fysikk av Kucharzyk: Spingymnastics.
Helt fantastisk, jeg hadde sett og hørt
det før, men det var flott andre gangen
også. For de av dere som har vært 
på nevroradiologi kurs i Davos, dere har
nok hørt det før. (sammendraget 
kan lastes ned som PDF fil her
http://cds.ismrm.org/ismrm-2007/files/
Mon%20D1_Kucharczyk- Plewes.pdf ).
Resten av dagen var også like bra og
godt gjennomført  som fredagen. Så nå
er dett litt håp for nevroradiologi og meg.

Jeg lærte mye, og kurset passer per-
fekt for en generell radiolog.  Jeg kom-
mer i hvertfall til å prøve å komme meg
nedover til neste sensommer for hjerte
kurs i Limburg! Informasjon om årets
kurs ligger på http://www.atriummc.nl/
ctmricourse/index.htm og neste år er
datoen 2-3 september.

Kurskomiteen og foredragsholderne
foran jernbanen i Maastricht (merk de
tusen sykler rundt omkring). Fra ven-
stre: R. Goei, W. Kucharzyk, H.A.
 Engelshove, H. Rowley, og S.D.Meens-
Koreman
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Nyheter

TiRSdAG 25. OKTObeR

10.00-12.00 LiS-utdanningen
Møteleder prof. Nils Einar Kløw, OUS, Ullevål
og leder av Norsk radiologisk forening
HD (20+ min), Dnlf (20+ min), ESR (45+ min), 
Fellowship i England (15 min)

12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.15 LiS-utdanningen 

Møteleder Nils Einar Kløw
Sett fra sykehusene (UV utvalg) (30 min), 
Spesialitetskomiteen og diskusjon (45 min).

14.15-14.30 Kaffe
14.30-17.00 Generalforsamling (eget program)
17.00 Møter i spesialforeningene

OBS!  Vi oppfordrer dessuten alle til uformell samling
hver kveld på Bar´deaux, Rådhusgaten 30, vis-à-vis
Legenes Hus.

ONSdAG 26. OKTObeR

09.00-10.30 Thoraxradiologiforeningen:
Møteleder overlege Mogens Aaløkken, OUS,
Rikshospitalet
HR-CT lunger 

10.30-11.30 Kaffe
11.30-13.00 barneradiologiforeningen (NFPR)

Møteleder leder NFPR Charlotte de Lange,
OUS, Rikshospitalet
Radiologisk utredning av "Det haltende barnet"
– Ben/muskel infeksjoner/inflammasjon, 

E Kirkhus, OUS RH
– Bentumores, 

A Viset, St Olav
– Metabolske bensykdommer/dysplasier, 

K Rosendal, HUS

Høstmøtet 2011

Det blir Høstmøte for Norsk Radiologisk For-
ening 25.-28. oktober 2011. Som tidligere
finner høstmøtet sted på Ingeniørenes Hus i
Oslo. Møtet er godkjent med tellende timer av
Legeforeningen, og reiser og opphold kan der-
for søkes dekket av Legeforeningens fond. All
informasjon om høstmøtet vil du etter hvert
finne på www.radiologforeningen.no

I fjor utvidet vi møtet til 4 dager. Det var en
suksess, og vi vil gjøre det slik også i år. I fjor
hadde vi over 200 påmeldte, noe som var ny
rekord!! Vi håper på like godt oppmøte i år – og
årets spennende program tilsier at det kan bli
stor interesse også i år!

Vi arbeider med å finne et spennende sosialt
program etter et vellykket Operaarrangement i
fjor. Dessuten ser vi også på mulighetene for
en felles museumstur. Som i fjor vil det bli
 sosial aften med middag, og muligheter for å
treffes uformelt på pub på kvelden. Mer infor-
masjon om dette kommer senere. 

Påmelding vil i år kun være mulig gjennom
et nettbasert påmeldingsskjema. Det vil gjøre
det lettere for deltakere og arrangører å få alt
riktig. Skjemaet vil være tilgjengelig omtrent
midt i august, og informasjon om dette samt
alle andre detaljer om høstmøtet vil bli publi-
sert på våre nye nettsider. Det vil også bli
sendt ut mail til medlemmene med informasjon
om dette, så pass på at din mailadresse i
Legeforeningens medlemsregister er korrekt.
Styret ser frem til å møte dere i Oslo i oktober!

Kontaktperson for program og 
frie foredrag: 
Gaute Hagen
(gahagen@ous-hf.no)

Kontaktperson for utstillere: 
Anne Taule
(anne.taule@helse-bergen.no)

Kontaktperson for betaling/økonomi:
Unni Bergan (ubergan@hotmail.com)

Kontaktperson for generalforsamlingen:
Nils-Einar Kløw
(n.e.klow@medisin.uio.no)

Kontaktperson for påmelding:
Roar Pedersen
(radiologforeningen@gmail.com) H

ø
S

TM
ø

Te
T 

20
11

H
ø

S
TM

ø
Te

T 
20

11
 H

ø
S

TM
ø

Te
T 

20
11



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 1/2011 9

Nyheter

Program for Høstmøtet 2011 – 25. - 28. oktober

ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
Arr.: Norsk radiologisk forening 

Høstmøtekomitè 2011: Mogens Aaløkken, Jan Ole Frantzen, Nils e inar Kløw, Gaute Hagen

13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.00 Frie foredrag

Møteleder Gaute Hagen, vit.sekr. Norsk
 radiologisk forening

15.00-15.30 Kaffe
15.30-17.00 Mammografi – hva er nytt?

Møteleder overlege Jan Ole Frantzen, UNN
– Tomosyntese av bryst. 

Hvilken nytte kan vi forvente av denne nye
teknikken? (30 min) 
Per Skaane, OUS,  Ullevål 

– Kontrastmammografi. (15 min)
Barbro F Iversen, SUS

– MR-mamma. Høyrisikoscreening. 
Oppdatering på studieresultater 
(Dr.grads arbeid) (30 min) 
Kathinka Kurz, SUS

– Moderne IR termografi som et hjelpemiddel i
diagnostikk av brystkreft – mer enn gammelt
nytt? (15 min) 
Åshild Odden Miland, UNN, Tromsø

17.15 buss Holmenkollen m/skimuseet?
19.30 Felles middag, Posthallen? 

TORSdAG 27. OKTObeR 

09.00-10.30 Screening (4 temaer à 20 min) 
– hva er status?
– CT lunger

Haseem Ashraf, Ahus
– Calciumscore

Anne Günther, OUS, Rikshospitalet
– CT colonografi

Anders Drolsum, OUS, Ullevål
– Ultralyd bukaorta

Kulbir Singh, UNN  
10.30-11.30 Kaffe

11.30-13.00 Nyere bildediagnostiske metoder
– PET/CT med state of the art CT

Gaute Hagen
– Body perfusjons-CT

Fysiker Hilde Kjernlie Sæther, OUS og
 Gaute Hagen

– Kontrastforsterket UL 
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.00 Frie foredrag radiologisk bildediagnostikk

Møteleder Gaute Hagen
15.00-16.00 Kaffe
16.00-17.30 intervensjonsradiologiforeningen (NFiR)

Møteleder leder NFIR Jon Egge, Haugesund
– Akutt slagbehandling – Stavangermodellen

Lars Fjetland, seksjonsoverlege, Rad.avd.,
SUS - spørsmål/diskusjon 

– Presentasjon av intervensjon som fag ved
leder 
av NFIR og arbeidsgruppen i NFIR

19.00 OPeRA / TeATeR?

FRedAG 28. OKTObeR

09.00-10.30 doktorgradspresentasjoner
– 4 stk à 20min

10.30-11.30 Kaffe
11.30-13.00 Nevroradiologiforeningen

Møteleder leder Hans Kristian Pedersen,
OUS, Ullevål
– Demensutredning
– Tumor cerebri utredning
– MR-caput funn i en normalpopulasjon (Hunt

studien)
13.00 Avslutning

Postere
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Prof. Frode Lærum har gitt oss et
bilde av et  hjelpemiddel fra hans
medisinskhistoriske  samling. 

Hva er dette 
for noe rart?

Svaret får du i neste nummer av  NoRaForum, midt i september!

I begynnelsen av mai fikk radiologfor-
eningen nye nettsider! Vi har tidligere
hatt en egen nettløsning med eget
publiseringssystem. Dette systemet
hadde imidlertid gått litt ut på dato – og
det var behov for en oppgradering.
 Styret valgte da å gå inn i Legefor-
eningens publiseringssystem. Forde-
lene med dette er mange: vi får sup-
port, vi får et enklere system å forholde
seg til, legeforeningen drifter det tek-
niske, og vi får et mer ”offisielt” utse-
ende. 

I overgangen til nytt system har vi
bestemt oss for å starte med litt blanke
ark, så mye av stoffet på de gamle nett-
sidene er ikke lenger tilgjengelig.
 Imidlertid håper vi å fylle de nye nett -
sidene med oppdaterte nyheter og
informasjon. Vi trenger hjelp fra dere
der ute til å gjøre nettsidene relevante
og interessante – så ta kontakt på 
radiologforeningen@gmail.com
hvis du har noe å bidra med, vi er takk -
nemlig for store og små saker. 

Radiologforeningens adresse er som

før www.radiologforeningen.no, og  fort -
satt er Roar Pedersen nettredaktør.

Acta Radiologica
Acta Radiologica skal være tilgjengelig for
alle medlemmer på nett. Vi har arbeidet
med å få til en tilfredsstillende  teknisk løs-
ning som ikke er for arbeidskrevende ver-
ken for radiologforeningen eller Acta. Når
du leser dette er den  tekniske løsningen
forhåpentligvis på plass. Informasjon om
dette finner du på nettsidene våre, og vil
vil også informere på epost om dette.

Nye nettsider!
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PeT-kasuistikk  
A.BABOVIC, C. MULLER, T. BACH-GANSMO, L. HOLMBOE, NUKLEæRMEDISIN, ULLEVAL SYKEHUS

PeT/CT 12.01.11 og MR 17.01.11

Kvinne, f. 1966
I mars 2010 operert for Ca duodeni (adenocarcinom). Ved kontroll CT  påvist en metastase lokalisert i lever. 
Kan opereres dersom ingen andre maligne manifestasjoner. Henvist til PET for operabilitetsvurdering.

Scandinavian society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
www.sscpnm.com

Welcome to Wonderful Copenhagen
http://www.sscpnm2011.dk/

You are cordially invited to attend the 15th SSCPNM Congress to be held in Copenhagen on the 28th - 30th
of September, 2011. The overall themes of the Congress are molecular imaging and advanced function  

stu dies, and these themes will be covered by the plenary lectures as well as scientific sessions. 
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• 18F-FdG PeT/CT -
(lavdose) fra12.01.11:
høyt FDG opptak i den
kjente levermetastasen. 
I tillegg høyt FDG opptak i
to tumores- høyre thorax-
vegg og i venstre bryst. 

• CT fra 18.11.10:  
kun antydning til fortetning
tilsvarende til de på
PET/CT påviste lesjonene.

• MR utført etter PeT/CT,
17.01.11: bekrefter de to
malignitetssuspekte l -
esjoner.

Patohistologisk verifisert:
metastaser i venstre
 mamma og høyre
 thoraxvegg fra
 adenocarcinom i 
pancreas x

  
         

PeT/CT 12.01.11 dCT 19.11.10 
Lesjon høyre brystvegg Lesjon venstre bryst

NFNM (Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding) 
inviterer ti årlig nukleærmedisinsk kongress:

Welcome to birmingham!
Please, join us in birmingham, england for the eANM Congress 2011.

eANM (european Association of Nuclear Medicine)
www.eanm.org
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CT-undersøkelser er et uvurderlig hjelpe-
middel i diagnostikken, men det knytter
seg usikkerhet til hvorvidt det er noen
helserisiko forbudet med lave stråle -
doser. Fra høsten 2011 etableres ver-
dens største kohort av barn og unge som
har hatt en eller flere CT-undersøkelser,
for å undersøke om denne gruppen har
økt risiko for leukemi eller andre kreftsyk-
dommer. I den europeiske studien plan-
legges det å inkludere i alt 1,1 millioner
barn og unge under 20 år, om lag 20 000
fra Norge. Her samarbeider Kreftregiste-
ret og Statens strålevern om å gjennom-
føre prosjektet ”Epidemiologisk studie for
å kvantifisere risiko ved pediatrisk CT og
optimalisere doser”, forkortet til EPI-CT. 

Prosjektet vil gi ny kunnskap og innspill
til utformingen av nasjonale faglige anbe-
falinger for barne-CT, samt oppdaterte
diagnostiske referanseverdier. Den nor-
ske deltakelsen vil også gi de radiologis-
ke miljøene tilgang på ny programvare
for å høste informasjon om under -
søkelsene fra PACS, og automatisk
doserekonstruksjon. Prosjektet ligger
under EUs 7. rammeprogram, og er ledet
av det internasjonale byrået for kreft-
forskning (IARC) i Lyon. Kreftregisteret
og Statens strålevern er partnere sam-
men med totalt 18 andre institusjoner fra
11 europeiske land. 

Kunnskap om doser og risiko
 forbundet med barne-CT
Etter mer enn 100 års anvendelse i strå-
lebehandling og billeddiagnostikk vet vi
mye om doser og senskader etter ekspo-
nering for ioniserende stråling. Vi mener
nytteverdien knyttet til moderne røntgen-
diagnostikk er stor og risikoen meget
liten. Så mye som 80 % av befolkningens
stråledose fra medisinsk bildediagnostikk
kommer fra CT-undersøkelser, og hver
CT-undersøkelser bidrar med en organ-
dose i området 10 – 50 mGy. Imidlertid er
kunnskapen om eventuelle helserisker

ved lavdosebestråling liten og i hovedsak
basert på teoretiske modeller for hvordan
forholdet mellom dose og risiko ser ut.
Det er stor enighet internasjonalt om
behovet for empirisk kunnskap på dette
området.  Mye tyder på at barn har høy-
ere risiko for å utvikle senskader (kreft
m.v.) enn voksne, både fordi ungt vev i
vekst er mer strålefølsomt, og fordi en
eventuell indusert skade gjennom et
langt liv kan få tid til å manifestere seg. 

Målsetningen med ePi-CT
 prosjektet 
I løpet av prosjektperioden på fem år er
målet å evaluere risikoen for leukemi og
hjernekreft i kohorten. En lenger opp -
følgingstid vil være nødvendig for å ana-
lysere risiko knyttet til andre typer av
kreft, som er svært sjeldne i ung alder,
samt andre typer av senskader. Data om
CT-undersøkelser vil bli hentet fra de
radiologiske avdelingenes informasjons-
systemer (RIS og PACS). En forutset-
ning er at datainnsamlingen i avdeling-
ene ikke skal forstyrre eller forsinke
avdelingens drift, og det er utviklet sær-
skilt programvare for prosjektet for å
 gjøre dette mulig. Erfaringer fra pilot -
prosjekter i andre land viser at dette er
gjennomførbart.

Studien fordrer et tett samarbeid med
radiologiske avdelinger og RIS/PACS
ansvarlige. En del foreberedende arbeid
er allerede gjort. Prosjektgruppen har
hatt informasjonsmøter med styrene for
Norsk Radiologisk Forening og Norsk
Forening for Pediatrisk Radiologi. Det har
også vært arrangert et møte med diagno-
stikkfysikere og med RIS/PACS-ansvarli-
ge hvor alle helseregioner var represen-
tert. I løpet av mai/juni vil det gå ut infor-
masjonsbrev til alle helseforetak, radiolo-
giske avdelinger og RIS/PACS-ansvarli-
ge. Prosjektgruppen planlegger å gjen -
nomføre en pilotstudie der vi henter data
fra RIS for å høste erfaring før selve

datainnsamlingen starter fra septem-
ber/oktober 2011. I september tar vi sikte
på å arrangere en workshop ved HelsIT i
Trondheim for fagmiljøet, med opplæring
i programvaren som er utviklet for pro-
sjektet. 

Om datainnsamlingen
Data fra RIS vil gi grunnlag for å identifi-
sere kohorten. Denne datainnsamlingen
vil pågå over to år. Etter at RIS-data er
samlet inn ved de enkelte foretak kan
innhenting av data fra PACS starte, ved
hjelp av særskilt utviklet programvare.
Kreftregisteret har ansvar for å etablere
den nasjonale kohorten, og for å utvikle
og vedlikeholde den nasjonale data -
basen over scanparametere og dosedata
for individuelle barn. Kreftregisteret vil
også stå for datasikkerhet og person-
vern, herunder avidentifisering av per-
sondata før doserekonstruksjon. Stråle-
vernet vil ved hjelp av sitt kontaktnett i
radiologiske miljøer sørge for at program-
vare for høsting av data fra PACS kan
installeres og bistå slik at det fungerer.
Strålevernet vil også gjøre doserekon-
struksjon på avidentifiserte data, og over-
føre resultatet til den nasjonale data -
basen på Kreftregisteret. 

”What’s in it for me…?”
Å samle inn data, og sørge for at kvali -
teten på data er god vil kreve et godt
samarbeid mellom foretakene/ avdeling-
ene og prosjektgruppen. I tillegg til den
nye kunnskapen som vil komme ut av
prosjektet, mener vi at det også er andre
gevinster å hente: Sykehusene vil få til-
gang på programvare for høsting av data
fra DICOM header som vil kunne brukes i
mange typer av prosjekter for intern kvali-
tetssikring, utvikling og optimalisering.
Sykehusene vil også få tilgang på pro-
gramvare for automatiske dosebereg-
ninger i CT. Strålevernet vil bygge opp en
base over scan-parametere og stråle -

CT-undersøkelser av barn 
– medfører det noen helserisiko?
V/ KRISTINA KJæRHEIM, OVERLEGE DR.MED.,  KREFTREGISTERET OG EVA. G. FRIBERG, CAND.SCIENT., 
STATENS STRALEVERN. PA VEGNE AV DEN NORSKE PROSJEKTGRUPPEN.
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doser i pediatrisk CT til bruk i faglige
anbefalinger og til etablering av diagnos-
tiske referanseverdier. Fagfolk på syke-
husene vil også i samarbeid med Stråle-
vernet og Kreftregisteret kunne benytte
de nasjonale dataene i felles prosjekter,
og vi ønsker å invitere til slikt samarbeid
når dataene foreligger.  

Prosjektet er anbefalt av Regional etisk
komité, som uttaler at "Studien søker å

belyse et viktig medisinsk og samfunns-
messig spørsmål, som til nå har vært
gjenstand for lite forskning". Styrene i
Norsk Radiologisk Forening og Norsk
Forening for Pediatrisk Radiologi har
også stilt seg positive til prosjektet, og
ønsker å bidra til et godt samarbeid. Pro-
sjektgruppen vil i løpet av forsommeren
ta kontakt med hvert enkelt foretak, med
ledelsen ved radiologisk avdeling og med

it-ansvarlig ved radiologisk avdeling, for å
diskutere den mest hensiktsmessige
måten å gjennomføre prosjektet på.

Kontaktinformasjon:
Kristina Kjærheim, Kreftregisteret, 
Postboks 5313 Majorstuen, 0304 Oslo.
Email: 
Kristina.Kjaerheim@kreftregisteret.no
Tel: 23333936, Mob: 40452561.

Spesialistutdannelsen i radiologi står
foran spennende utfordringer og endring-
er. Faget vårt  vokser raskt med stadig ny
teknologi og avanserte undersøkelser.
Samtidig øker etterspørselen både fra
pasienter og klinikere. Det er ingen tvil

om at det er, og vil bli nok å gjøre frem-
over. At faget vokser er positivt, men det
gir også utfordringer av den negative
 sorten når rammebetingelsene ikke
 holder tritt. Mange avdelinger sliter med
knapphet på personale, utstyr og areal,
og det får konsekvenser for utdanningen.
Det blir vanskeligere for LIS å spørre om
råd hos erfarne kollegaer når man vet at

vedkommende allerede er nedsyltet i
lange dikteringslister. Det blir heller ikke
lettere å være ”fersk” på UL eller
gjennomlysningslabber, der timelistene
er tette. Vi må passe på at ikke ”godt
nok” blir litt for dårlig, og jeg vil benytte

anledningen til å opp-
fordre alle avdelinger
til å diskutere hvordan
kombinasjonen av økt
arbeidspress, utdan-
ning og kvalitetssik-
ring kan løses.

Mangfoldet i faget
har økt og øker stadig.
Det er stor forskjell på
å være LIS nå og for
20 – 30 år siden, men
selve utdanningsstruk-
turen har ikke endret
seg mye. European
Society of Radiology
har utarbeidet et doku-
ment der de beskriver
et felles rammeverk for
radiologutdanningen i

Europa. De går inn for en 5-årig utdan-
ning totalt, hvorav tre basisår og to år i et
smalere fagområde. Fagområdene er
inndelt etter organsystemer foruten inter-
vensjon og pediatri. Målet er å harmoni-
sere utdanningen i Europa, slik at det
bl.a. blir lettere for både LIS og  spesia -
lister å jobbe på tvers av landegrenser.
De har også utarbeidet en eksamen for å

sertifisere radiologer. Den første eksa-
menen avholdes i Wien i forbindelse med
ECR 2011. Behovet for en ny utdan-
ningsstruktur er også tilstede i Norge, og
selv om det ikke er konkrete planer nå, vil
nok denne modellen også bli mal for
arbeidet med å fornye utdanningen her til
lands.

På høsten 2010 ble det opprettet et
eget forum for LIS i radiologi på lege -
foreningens nettsider (Min Side). Tanken
var å gjøre det enklere for Norsk radio -
logisk forening å formidle mårettet infor-
masjon om aktuelle kurs og lignende til
LIS og at LIS kan utveksle erfaringer om
vaktordninger, litteratur osv. Det ble
sendt ut en invitasjon på e-post til alle
LIS, men kun et fåtall tok seg tid til å
 melde seg på. Dette er ikke et forum som
overøses av ivrige hamsteranimasjoner
eller lignende så det er ingenting å frykte.
Man velger selv om man vil bli varslet
med e-post når det er postet nye innlegg
på forumet.  Jeg tror fortsatt det kan bli
bra og funksjonelt, og håper flere melder
seg på etterhvert.

I året som gikk var jobbglidning og tele-
radiologi viktige temaer, og spesielt jobb-
glidning var gjenstand for til dels heftig og
følelsesladet debatt. Både teleradiologi
og jobbglidning kan  brukes for å bedre
og/eller effektivisere virksomheten vår.
Jeg tror det er viktig at vi møter disse
 virkemidlene med ”riktig hatt” på hodet.
Med feil hatt kan det bære galt av sted.
Med en blårusslue kan fagutvikling og
kvalitet ofres til fordel for økonomisk
gevinst, og en følelsesladet profesjons-
strid mellom radiografer  tjener ingen.
Jeg håper derfor alle drar faghatten langt
nedover øra når debatten om jobbglid-
ning friskner til igjen. Da tror jeg både
pasienter og pauserom går tryggere tider
i møte.

UTFORd RiNGe R i SPe SiALiSTUTd ANNiNGe N 

– LiS forum i radiologi
V/TORD STENER LETTING



16 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 1/2011

Nyheter

Parkinsons sykdom er en kronisk
nevro degenerativ med økt risiko for å
utvikle demens. Demens har en rekke
negative konsekvenser både for pasi-
enter og pårørende, men innebærer
også viktige samfunnsøkonomiske
utfordringer. Mild kognitiv svikt er ned-
satt evne til å tenke, huske, oppfatte og
lære, som ikke er så uttalte at de går ut
over dagligdagse aktiviteter. Slik svikt
kan indikere en økt risiko for å utvikle
demens. Ved å kartlegge særtrekk ved
et mulig forstadium til demens i Parkin-
sons sykdom, ønsker en å oppnå kunn-
skap som kan være med på å forhindra
en svært negativ side av sykdommen.

Målet med avhandlingen har vært å
undersøke om det ved strukturell MR
er mulig å avdekke endringer i hjernen
som kan forklara mild kognitiv svikt i
tidlig fase av Parkinsons sykdom.
Materialet i arbeidet utgår fra ParkVest,
en stor og unik studie som skal følge
pasienter med nydiagnostisert  Parkin-
sons sykdom i Sør – og Vest - Norge
over en periode på 10 år.

MR bilder av eldre kontrollpersoner
og pasienter er analysert i samarbeid
med Buffalo Neuroimaging Analysis
Center, Buffalo, NY, USA. Databaserte
kvantitative analyser kan tyde på at
cerebrovaskulær patologi i hvit sub-
stans spiller en liten rolle i tidlig kognitiv
svekkelse hos pasientene. Morfome-
triske volumanalyser gir ingen holde-
punkt for global cerebral atrofi som
årsak til redusert kognitiv yteevne. Av
særlig vitenskapelig interesse er funne-
ne av økt ventrikkelsystem, fjerdeven-
trikkel og venstre temporalhorn, hos

dem med mild kognitiv svikt sammen-
lignet med kontrollpersonene. Dette
kan tolkes som et indirekte tegn på
vevstap i hjernestamme, midthjerne og
temporallapper. 

Avhandlingen utgår fra Institutt for
klinisk medisin, Universitetet i Bergen.
Hovedveileder var professor dr. med.
Jan Petter Larsen, SUS/UiB, med
biveiledere overlege Mona K Beyer,
PhD, SUS og professor dr. med. Dag
Årsland, SUS.

Professor Ingrid Agartz, MD, PhD,
Institutt for klinisk medisin, seksjon for
psykiatri, UiO var 1. opponent og pro-
fessor Tormod Fladby, MD, PhD,
nevro logisk avdeling, Akershus Univer-
sitets Sykehus, var 2. opponent. Over-
lege Heidi Grundt, MD, PhD, Institutt
for indremedisin, UiB, var leder av
bedømmelseskomiteen. 

Oppgitt emne for prøveforelesningen
var ”Neuroimaging in aging-related
cognitive brain disorders – morphome-
tric, PET/SPECT and DTI techniques”. 

Personalia:
Turi Olene Dalaker er født i 1976,
cand.med. fra Universitetet i Bergen
2001. Hun arbeider som lege i spesiali-
sering ved radiologisk avdeling, SUS.

Publikasjonene som inngår i
avhandlingen:
1. Dalaker TO, Larsen JP, Bergsland

N, Beyer MK, Alves G, Dwyer MG,
Tysnes OB, Benedict RHB, Kelemen
A, Brønnick K, Zivadinov R. Brain
atrophy and white matter hype -
rintensities in early Parkinson’s dis-

ease. Movement Disorders 2009
Vol. 24, No. 15, pp.2233-41.

2. Dalaker TO, Zivadinov R, Larsen JP,
Beyer MK, Cox JL, Alves G, Brøn-
nick K, Tysnes OB, Antulov R,
 Dwyer MG, Aarsland D. Gray matter
correlations of cognition in incident
Parkinson’s disease. Movement
 Disorders 2010 Vol.25, No.5, pp.
629-33.

3. Dalaker TO, Larsen JP, Dwyer MG,
Aarsland D, Beyer MK, Alves G,
Brønnick K, Tysnes OB, Zivadinov
R. White matter hyperintensities do
not impact cognitive function in pati-
ents with newly diagnosed Parkin-
son’s disease. Neuroimage. 2009
Oct 1;47(4):2083-9.

4. Dalaker TO, Zivadinov R, Rama -
samy DP, Beyer MK, Alves G, Brøn-
nick K, Tysnes OB, Aarsland D, Larsen
JP. Ventricular enlargement and mild
cognitive impairment in early Parkin-
son’s disease. Movement Disorders
2011 Feb 1;26(2):297-301. 2011 Feb
1;26(2):297-301.

dR. GRAdS ARbeid i RAdiOLOGi

"Structural brain MRi and 
cognition in newly diagnosed 
Parkinson’s  disease"
TURI OLENE DALAKER, RADIOLOGISK AVDELING, 
STAVANGER UNIVERSITETS SJUKEHUS (SUS) 
FORSVARTE AVHANDLING FOR PH.D-GRADEN VED UNIVERSITETET 
I  BERGEN 12.11.2010. 
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Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål
blir skadepasienter med pågående eller
truende indre blødning behandlet med
ikke-operativ tetning av skadde blod -
årer. Blodåren tettes ved tilgang gjennom
blodkar og bruk av små katetre (emboli-
sering). I sin doktorgrads¬avhandling
”Imaging strategies before and after
transcatheter arterial embolization in
patients with major abdominal and pel-
vic trauma” fant lege og forsker Johann
Baptist Dormagen en ny metode for å
finne hvilken blodåre som var opphav til
blødningen i bekkenet. Videre sammen-
lignet han ultralyd og CT mht. diagnos-
tisk treffsikkerhet ved kontroll etter
embolisert miltskade og fant ingen sik-
ker forskjell. I motsetning til CT blir pasi-
enten ved anvendelse av ultralyd ikke
eksponert for røntgenstråler. 

Fra 1995 til 2007 fikk 95 skadepasien-
ter undersøkelse med ett enkelt rønt-
genbilde av bekkenet hvorav 56 fikk CT-
undersøkelse av bekkenet i tillegg. Dor-
magen fant at bruddflateavstand av en
viss størrelse i et bestemt område av
bekkenet indikerte karskade i det sam-
me respektive segmentet. Påvisning av
blod- og røntgenkontrastansamling ved
CT-undersøkelse økte sannsynligheten
ytterligere for karskade. Kunnskap om
betydningen av brudd- og blødnings-
mønstre vil føre til raskere embolisering
og dermed også mindre blodtap for
pasienten. 

22 pasienter med embolisert milt -
skade fikk kontrollundersøkelse med CT
og kontrastforsterket ultralyd, en metode
hvor det sprøytes små, gassfylte parti-
kler inn i blodåren. Ultralydmetoden
greide å skille mellom frisk og skadet
milt like godt som CT. Forskeren kon -
kluderer med at kontrastforsterket ultra-
lyd i fremtiden sannsynligvis vil kunne

erstatte CT ved kontroll av bløtdels -
skader i buken. Hos 17 av de 22 pasien-
tene ble det i tillegg påvist normalisert
blodforsyning til milten 10 måneder
etter. Dette er en forutsetning for god
miltfunksjonen etter embolisering.

Avhandlingen utgår fra Institutt for
 klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Pro-
fessor Nils-Einar Kløw fra Avdeling for
radiologi og nukleærmedisin, Ullevål,
Oslo universitetssykehus har vært
hovedveileder og professor Per Skaane
fra brystdiagnostisk senter, avdeling for
radiologi og nukleærmedisin, Oslo uni-
versitetssykehus har vært biveileder.

Arbeidet består av 3 artikler, hvor
Johann B. Dormagen er førsteforfatter
på alle tre arbeider. Disputasen ble
gjennomført 17. desember 2010 og prø-
veforelesning med oppgitt emne ”"Focu-
sed assessement with sonography for
trauma” (FAST) versus diagnostisk peri-
toneal lavage (DPL) i initial diagnostikk
av indre blødninger hos traumepasien-
ter. Hva sier vitenskapen?” ble hold 16.
desember.

Professor dr. med. Anders Sundin,
radiolog, Department of Molecular Medi-
cine and Surgery, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sverige var 1. opponent og
overlege dr. med. Kari Schrøder Han-
sen, kirurg, Gastrokirurgisk avdeling,
Haukeland universitetssykehus var 2.
opponent. Førsteamanuensis Gunnar
Sandbæk fra Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo var 3. medlem av
bedømmelseskomitéen. Leder av dispu-
tasen var professor dr. med. Per Nak-
stad fra Institutt for klinisk medisin, Uni-
veristitetet i Oslo.

Personalia:
Johann Baptist Dormagen (f. 1966) er
utdannet cand med. ved Medizinische

Fakultät der Universität des Saarlandes,
Tyskland, 1998. Han har vært ansatt på
radiologisk og medisinsk avdeling på
sykehuset Innland, Hamar fra 1998-
2000. Fra 2000 har han vært ansatt som
lege i spesialisering og lege i fordypning
ved sentralradiologisk avdeling ved
daværende Ullevål sykehus. Han ble
konstituert overlege i 2005 samme sted
og ble spesialist i radiologi i 2008. Han
er nå ansatt som overlege ved Enhet for
thorax, traume og intervensjon, Avde-
ling for radiologi og nukleærmedisin,
 Klinikk for diagnostikk og intervensjon
ved Oslo universitetssykehus.

Publikasjoner som inngår i
avhandlingen:
1: Dormagen J, Meyerdierks O, Gaar-

der C, Naess P, Sandvik L, Klow NE.
Contrast-Enhanced Ultrasound of the
Injured Spleen After Embolization -
Comparison with Computed Tomo-
graphy. Ultraschall Med. 2011 Feb 3.
Epub ahead of Print.

2: Dormagen JB, Tötterman A, Røise
O, Sandvik L, Kløw NE. Efficacy of
plain radiography and computer
tomography in localizing the site of
pelvic arterial bleeding in trauma pati-
ents. Acta Radiol. 2010
Feb;51(1):107-16.

3: Dormagen JB, Gaarder C, Sandvik L,
Naess PA, Kløw NE. Intraparenchy-
mal Doppler ultrasound after proxi-
mal embolization of the splenic artery
in trauma patients. 
Eur Radiol. 2008 Jun;18(6):1224-31.

dR. GRAdS ARbeid i RAdiOLOGi

"diagnostic imaging strategies
 before and after transcatheter
 arterial embolization in patients with
major abdominal and pelvic trauma"
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Nils Vetti har disputert for ph.d.-graden
ved Universitetet i Bergen. Vetti har i
avhandlinga funne at MR av leddband i
øvre delar av nakken hos pasientar med
akutt nakkesleng ikkje gjev nyttig klinisk
informasjon og difor ikkje bør brukast
som rutine på slike pasientar. Alar- og
transversligamenta er leddband mellom
nakken og hovudet som er viktige for
nakken sin funksjon og stabilitet. Desse
leddbanda er ikkje synlege på røntgen
eller CT, men kan visualiserast med ein
MR-metode tidlegare utvikla i Bergen.
Hos pasientar med langvarige plager
etter nakkesleng har slik MR vist høg -
signalforandringar i leddbanda som
 kunne representera skade.

I forskingsarbeidet til Vetti tok akutte
nakkeslengpasientar MR få dagar etter
bilulukka. Desse pasientane hadde ofte
høgsignalforandringar i leddbanda på
MR, men ein fann slike forandringar like
ofte hos nakkefriske personar utan
 nakketraume. Høgsignalforandringane
kunne difor ikkje forklarast av ulykka, og
dei auka heller ikkje risikoen for plager
ved oppfølging eit år etter. 

Vetti har og nytta MR-metoden for
 første gong på pasientar med revmatoid
artritt (RA). Ved RA kan desse ledd -
banda bli ramma og føra til alvorleg insta-
bilitet i nakken. Metoden var godt egna til
å visualisera leddbanda hos pasientar
med ulik grad av RA. Den kan såleis vera
eit nyttig forskingsverkty, men den
 kliniske nytten av metoden i denne pasi-
entgruppa er ikkje avklara. 

Avhandlinga utgår frå Institutt for kirur-
giske fag, Universitetet i Bergen og
 byggjer på 4 artiklar alle med Vetti som
førsteforfattar. Rettleiar har vore første-
amanuensis Ansgar Espeland og med-
rettleiarar professor Nils Erik Gilhus og
professor Jarle Rørvik. 

Disputasen fann stad 10.desember
2010 og prøveforelesinga med oppgitt
emne ”Kronisk nakkeslengsyndrom, en
kunnskapsbasert oversikt over en om -
stridt diagnose” dagen før. Radiolog og
førsteamanuensis Kjell Arne Kvistad,
NTNU var 1. opponent og fysikalsk medi-
siner og professor Erik Bautz-Holter, Uni-
versitetet i Oslo var 2. opponent. Komite-
en vart leia av professor Inge Morild, Uni-
versitet i Bergen. Leiar av disputasen var
professor Torbjörn Jonung, Universitetet i
Bergen. 

Personalia:
Nils Vetti (fødd 1972) er frå Odda og tok
medisinsk embetseksamen ved Univer-
sitetet i Bergen i 1997. Han har arbeidd
ved Radiologisk avdeling Haukeland uni-
versitetssjukehus sidan 2003 og vore til-
knytt Institutt for kirurgiske fag med sti-
pend frå Extrastiftelsen Helse og Rehabi-
litering og Grieg Foundation sidan 2007.

Publikasjonar som inngår i
avhandlinga:
1. Vetti N, Kråkenes J, Eide GE, Rørvik

J, Gilhus NE, Espeland A. MRI of the
alar and transverse ligaments in
 whiplash-associated disorders (WAD)
grades 1-2: high-signal changes by
age, gender, event and time since

trauma. Neuroradiology. 2009
Apr;51(4):227-35. 

2. Vetti N, Alsing R, Kråkenes J, Rørvik
J, Gilhus NE, Brun JG, Espeland A.
MRI of the transverse and alar liga-
ments in rheumatoid arthritis: feasi -
bility and relations to atlantoaxial sub-
luxation and disease activity. Neuro-
radiology. 2010 Mar;52(3):215-23.

3. Vetti N, Kråkenes J, Damsgaard E,
Rørvik J, Gilhus NE, Espeland A. MRI
of the alar and transverse ligaments in
acute whiplash-associated disorders
1-2 – a cross-sectional controlled
 study. Spine (Phila Pa 1976). 2011
Mar 15;36(6):E434-40.

4. Vetti N, Kråkenes J, Eide GE, Rørvik
J, Gilhus NE, Espeland A. Are MRI
high-signal changes of alar and trans-
verse ligaments in acute whiplash
injury related to outcome? BMC Mus-
culoskelet Disord. 2010 Nov
11;11:260.

dR. GRAdS ARbeid i RAdiOLOGi

"MRi of the alar and transverse
 ligaments in whiplash-associated
disorders and rheumatoid arthritis"
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Leadership møte i eSR, Munchen, 10.12.2010
V/NILS-EINAR KLø W OG ROAR PEDERSEN

Møtet ble holdt på Hotel Bayerischer
Hof, midt i Munchen sentrum. Nils-
Einar Kløw og Roar Pedersen var del-
tagere fra Norge. Møtet ble ledet av
presidenten Maximilian F. Reiser,
Munich/DE. Siste del av møte ble delt
opp i 4 sesjoner med færre deltagere
og bedre forhold for frie diskusjoner.
Nils-Einar deltok ved ”Radiology &
Nuclear Medicine/Joint curriculum”
ledet av M.F. Reiser. Roar deltok ved “
Clinical Audit” ledet av  E.J. Adam.

Møtet åpnet med at presidenten i
ESR, Reiser, gav oss en oversikt over
organisasjonen og noen av de viktigste
oppgavene. ESR har per i dag 52000
medlemmer fra 143 land. Hovedkon -
toret er i Wien med en stab av 72.
Redaktør av European Radiology
Adrian K. Dixon, Cambridge/UK ble
takket for sitt arbeid med å etablere det
nye online tidsskriftet Insights into Ima-
ging, som har gitt plass for informasjon
om ESR’s politiske aktiviteter og som
også fungerer som en nyhetsformidler.
I løpet av det første året ble det publi-
sert omkring 400 artikler. ESR har nå
bestemt seg for å danne European
Society of Molecular and Functional
Imaging in Radiology (ESMFIR), tid -
ligere komite om Molecular Imaging blir
innlemmet i denne nye foreningen. En
komite om Imaging Biomarkers er også
etablert og ledes av Bernard Van
Beers, Clichy/FR. Viktigste resultat fra
Education Committee ledet av É.
 Breatnach har vært revisjon av målbe-
skrivelsen i radiologi og etablering av
Europeisk diplom. Reiser nevnte også
arbeidet med å planlegge spesial -
foreninger i akutt radiologi og onko -
logisk billeddiagnostikk. 

Joint eSR/ european Associa -
tion of Nuclear Medicine (eANM)
Multimodality imaging Curri -
culum (M.F. Reiser)
Reiser presenterte et tilbakeblikk over
den prosessen som har vært mellom
ESR og EANM angående et felles

 ”white paper” om multimodal diagnos-
tikk. Det har til dels vært en vanskelig
prosess med tanke på store uenigheter
om blant annet arbeidsfordeling. Det
opprinnelige utkastet fra 2007 er blitt
omarbeidet og ble godkjent i oktober
2010, skal publiseres i Insights into
Imaging. Det vil bli arrangert en pre-
congress workshop om PET/CT i til-
knytning til ECR 2011. I arbeidsgrup-
pen med 13 deltagere ble det diskutert
forskjellen i utdannelsen i radiologi
(3+2 år) og nukleærmedisin (6 år). NM
har lenger utdannelse fordi de også
utfører terapi. Ved PET-CT er det viktig
at man også kan kjernevirksomheten i
begge fagene. Ved håndsopprekning
kom det frem stor variasjon av hvem
som beskriver PET-CT: dobbel spesia-
litet, to fagpersoner fra Rad og NM
beskriver, og ytterpunkter med bare en
av fagene. Utdannelsen i radiologi og
NM varierer også stort – en spørring
om fremtid viste at noen trodde på
fusjon innen 5-10 år, andre at det ville
være en avdeling med to faggrupper 

Revised Training Curricula
(Éamann breatnach, dublin/ie )
”Pensumoversikten” skal være et
levende dokument som stadig revide-
res. Hensikten med et slikt dokument
er å harmonisere utdannelse og sikre
kvalitet gjennom hele Europa, og kan
være et hjelpemiddel for de nasjonale
foreningene for å sikre utdanningen i
de respektive land. 
Del 1: Grunnleggende prinsipper for

utdanningen, spesialisering,
arbeidsformer osv

Del 2: Sjekkliste
Del 3: Kunnskapskrav for spesifikke

subspesialiteter

Current Status of the european
diploma (Reiser/breatnach)
For første gang vil det under ECR i
mars 2011 bli arrangert en ”European
Diploma in Radiology examination”.
Dette er en test/eksamen som er åpen

for radiologer som har fullført minst 4 år
“training” (som assistentlege), og som
har en “licence to practice” i det landet
de jobber i. I praksis betyr det at det i
Norge vil være ferdige radiologer som
kan ta denne testen. Testen vil være
basert på den kunnskap man forventer
i henhold til ”ESR European Training
Curriculum”.  
Hensikten med en slik eksamen er:
– å harmonisere utdannelse og

 ”pensum” i Europa
– å lette migrering av radiologer over

landegrensene
– å gi service til ESRs medlemmer ”to

prove excellence”
– å styrke radiologiutdannelsen i

 Europa.
Arbeidsgruppen ønsker at de nasjonale
foreningene skal være involvert i dette
arbeidet, både i utformingen av
 eksamen og nasjonale tilpasninger,
samt i å melde inn mulige eksaminato-
rer. I første runde vil 40 kandidater bli
eksaminert, og prøven vil bestå av tre
deler:
– ”knowledge questions”, multiple 

 choice
– ”short cases”
– ”oral exam”
Mer informasjon om European
Diploma finner du her:
http://www.myesr.org/cms/website.php?
id=/en/education_training/elearning/euro
pean_diploma_in_radiology_edir_.htm

eU Affairs (Christian J. Herold,
Vienna/AT)
En gjenganger på ledermøter har vært
presentasjon av status for EMF Direc -
tive om MRI. Dagens direktiv setter
begrensninger for arbeidstagere når
det gjelder elektromagnetisk stråling,
som vil forhindre bruk av MRI til medi-
sinsk bruk. Aktiv jobbing i ESR har fått
utsatt implementering av direktivet til
april 2012. Målet har vært å få til et
unntak for MRI i diagnostikk og forsk-
ning. Vi ble oppfordret til å bearbeide
våre representanter i EU parlamentet,

Nyheter
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ministere og personer med avgjørende
innflytelse i aktuelle sak. Nøkkel-land
for gjennomføringen er Tyskland, Eng-
land, Frankrike Polen, Spania og Italia.

european Training Assessment
Programme (eTAP) (b irgit ertl-
Wagner, Munich/de)
Denne subkomiteen reiser rundt til
avdelinger som ønsker det for å gjøre
en vurdering av utdanning, men ikke
med myndighet til å endre/påby – kun
med den intensjon å gi innspill til for -
bedring av utdannelsesprogram. Det
ble skissert hvilke aktiviteter de skulle
utføre i 2011. Ingen norske institu -
sjoner skal besøkes i 2011. 

european School of Radiology
(eSOR) (Nicholas Gourtsoyian-
nis iraklion/GR)
Aktiviteten i ESOR er økende og

beskrives som en suksess. 200 sentra
er registrert for fellowships, og det vil
bli arrangert 16 kurs i 2011. ESOR e-
library vil snart lanseres, og dette vil
inneholde 100 online foredrag og lyd-
opptak fra kurs i 2010 og 2011. 

Clinical Audit (e . Jane Adam,
London/UK) 
En ”breakout”-session om clinical audit
pekte på at det vil bli et økende behov
for og krav om audits. Gruppen var
enig om at det er fornuftig å lære slik
arbeidsform tidlig i utdannelsen – og at
det bør bli en regelmessig og daglig-
dags oppgave for radiologer. Diskusjo-
nen viste imidlertid at det er svært
 sprikende hvordan dette praktiseres i
de europeiske land.

Søknader til 
Radiologforeningens fond:

Professor dr.med. Johan Frimann-dahls fond 
til fremme av norsk radiologisk forskning

Haakon og Sigrun ø degaards fond 
til fremme av norsk radiologisk forskning

Astrid og Finn busch-Arnessens legat

Fondene gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av
 vitenskapelig materiale, konferanser og studiereiser i forbindelse med

radiologisk forskning. Fondene kan ikke utbetale lønn.

For alle fond sendes søknader med prosjektbeskrivelse 
og en kort CV elektronisk til:

Audun Berstad, overlege og førsteamanuensis
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

audun.berstad@oslo-universitetssykehus.no

Søknadsfrist: 1. august 2011
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Styret i norsk forening for nukleærmedisin og
molekylær avbilding 2010-2014 

Styret i Norsk Forening for Nukleærmedisin og Molekylær
Avbildning 2010:
Leder: 
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetessykehus, Ullevål
Nestleder:
Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum
Medlemmer:
Vivi Jøraholmen, Fylkessjukehuset i Haugesund, Kjersti
Johnsrud, Oslo Universitetessykehus, Rikshospitalet og Almira
Babovic, Oslo Universitetessykehus, Rikshospitalet
Varamedlemmer:
Mone-Elisabeth Revheim, Oslo Universitetessykehus, Rikshos-
pitalet og Rune Sundseth, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Spesialistkomiteen 2010-2014:
Leder: 
Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum
Medlemmer: 
Mone-Elisabeth Revheim, Oslo Universitetessykehus,
Rikshospitalet, Thuy Lu, Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Trond Velde Bogsrud, Oslo Universitetessykehus, Rikshospi -
talet
Varamedlemmer:
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetessykehus, Ullevål,
Beata Paulina Gradek, Sykehuset ø stfold, Fredrikstad

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

SPeSiALiSTKOMiTeeN
Medlemmer
Marit Morken (leder), St. Olavs hospital
Tor S. Egge, OUS-Rikshospitalet
Marit Bolstad, Haukeland universitetssykehus
Guro Hagemo Rebo, Vestre Viken HF-Bærum sykehus
Peter Mæhre Lauritzen, OUS-Aker sykehus
Varamedlemmer
Johann Castberg Hellund, OUS-Ullevål sykehus
Anagha Parkar, Haraldsplass Diakonale sykehus
Beate Alexandersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

SPeSiALFOReNiNGeNe
Norsk forening for intervensjonsradiologi
Leder Jon Egge. E-post jon.egge@helse-fonna.no
Norsk Forening for Pediatrisk Radiologi
Leder Charlotte de Lange, Oslo. E-post:
charlotte.eva.delange@oslo-universitetssykehus.no
Norsk nevroradiologisk forening
Leder Hans Kristian Pedersen. Epost
HansKristian.Pedersen@uus.no
Norsk forening for thoraxradiologi
Leder Harald Nes. E-post Harald.Nes@helse-fonna.no

Styret i Norsk radiologisk forening
2008-2009

Leder
Nils Einar Kløw M: 41 51 02 47
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål 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
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet  M: 90 11 83 25
Postboks 4950 Nydalen, 0424 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: 70 10 50 00
Ålesund sjukehus M: 91 69 94 38
6026 ÅLESUND
E-post: unni.bergan@helse-sunnmore.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: 92 04 19 96
Curato Røntgen M: 92 04 19 96
Akersgata 1, 0134 OSLO
epost: roar.pedersen@curato.no

1. varamedlem
Tord Letting
Sykehuset ø stfold, 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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kasuistikk

Mann, 48 år 
Pasient som løper 4-5 ganger i
uken, ca. 6 mil per uke. I febru-
ar, etter 12 timers løping, fikk
han smerter i høyre legg. Bruk-
te NSAID som hjalp. Trente
ikke på 3 uker og var bedre.
Trente deretter på nytt og fikk
nye smerter i leggene.
Pasient henvist til skjelettscinti-
grafi. Planar helkroppsscinti-
grafi ble utført 2 timer etter
injeksjon av 700 MBq HDP.
Deretter ble det gjort SPECT av
begge leggene og knærne
kombinert med lavdose CT. Bil-
dene ble fusjonert og rekon-
struert i axiale, coronale og
sagittale snitt . 

Konklusjon: 
Pasienten har sannsynlig først
pådratt seg en stressfraktur i
venstre tibia (callusdannelse).
Pga. overbelastning av den
friske siden, fikk han trolig en
ny stressfraktur i høyre tibia.

SPECT viser hvor CT bør gran-
skes spesielt inngående.

Fusjonert SPECT/ldCT viser intenst opptak i tibia bilateralt.

LdCT: frakturlinje venstre tibia og cortexfortykkelse (callus) venstre tibia

SPeCT/CT 
skjelett scintigrafi
ALMIRA BABOVIC, CARL  MULLER, 
TORE BACH-GANSMO

Planar helkropps-
scintigrafi viser
patologisk økt
opptak i midtre del
av høyre tibia og i
proksimal tredjedel
av venstre tibia. 
ø kt opptak i ven-
stre kne passer
med kjent gonar-
throse 
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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.

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

3D : 0,6 mm 

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.
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