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Hilsen fra  
redaktøren
Hva savner jeg mest i det 
radiologiske miljøet? Jo, jeg 
savner at dere sier hva dere 
mener. Enten det er fag eller 
helsepolitikk, må dere bringe 

meningene deres til torgs!  
Det er ikke alltid den som 
roper høyest som har rett, 
men den som roper høyt blir 
ofte hørt. Norske radiologer 
kan bli flinkere til å markere 
seg i den norske helseopinio-
nen. Og hvis du ikke er klar 

for å skrive kronikk i  
Dagens Medisin, kan  
du i hvert fall få plass i  
Noraforum. Som redaktør  
vil jeg gå foran med et  
godt eksempel. Skriv  
tilbake hvis du er uenig i  
mine meninger!
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LEDER Redaktøren i  Noraforum

På årets ECR var en session viet temaet 
”Radiology: opportunities and threats”. 
Naturlig nok ble turf battles diskutert 
inngående. På norsk har noen kalt dette 
jobbglidning, som selvfølgelig bare en 
eufemisme for det samme uttrykket. 

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å omtale 
jobbglidning i Noraforum, fordi jeg ikke 
synes det er et så veldig spennende emne. 
Men jeg bet meg merke i en formulering 
fra chairman Reekers i Wien (litt fritt 
gjengitt): ”Det bør bety noe for den jobben  
jeg gjør at jeg også er lege”. Kanskje vi i 
denne diskusjonen glemmer det noen 
ganger, at vi er leger, spesialisert i radio- 
logi? En henvisning er en forespørsel fra 
en kollega om vår spesialistvurdering, 
som lege og som spesialist i radiologi. 

Når vi gjør en ultralydvurdering skal det 
ha betydning at vi er leger. Vi skal 
formulere en spesialistuttalelse hvor vår 
medisinske utdannelse betyr noe for 
resultatet. Vi er ikke bare bildetydere 
eller fotografer, vi er høyt kompetente 
leger. Det har tatt lang tid og mye 
erfaring for at vi skal komme dit vi er, og 

det betyr noe. Dette gjelder selvfølgelig 
alle modaliteter, ikke bare ultralyd – men 
kanskje enda mer på ultralyd og røntgen 
enn på CT og MR? 

Hva kan radiografene tilby som ikke vi 
har? Har de større medisinsk innsikt? Jeg 
våger meg på et nei her. Har de større 
teknisk innsikt? Kanskje, men på samme 
måte som jeg ikke vet hvordan min 
datamaskin virker trenger jeg ikke vite 
hvordan ultralydapparatet virker. Har de 
bedre evner til å gi pasienten omsorg og 
konsultativ bistand under undersøkelsen? 
Jeg må driste meg til et nei også her, det 
er ingen holdepunkter for at radiografer 
er noe bedre eller dårligere enn leger. Men  
mange leger har erfaringer også fra andre 
deler av medisinen og kan bedre forstå og 
håndtere pasienten og hans plager. 

Kan radiografer klare å lage like fine 
bilder som radiologene, og tolke det de 
fremstiller? Selvfølgelig. Det er ikke 
magi vi driver med, det er et fag hvor 
kunnskap og erfaring bestemmer hvor 
f link du kan bli til å håndtere apparatet. 
Ansett en radiograf til å gjøre ultralyd 
om du vil, men ha klart for deg hva som 
er grunnen til at du foretrekker radiograf 
fremfor radiolog. Det radiografforbundet 
uten blygsel markedsfører i sin bestilte 
rapport er det administrative og det 
politiske perspektivet: ”Se hvor mye 
billigere det er å bruke en radiograf!  
Se hvor enkelt vi løser (administrative) 
f laskehalser!” Og det har de rett i, i hvert 
fall når man ser bare på selve ultralyd- 
undersøkelsen isolert. Det er et under-
skuddsforetak å bruke dyre radiologer på 
ultralydlaben, det er lett å regne ut. 

Er du lege eller radiolog?

Debatten om radiografer som gjør 
ultralyd handler ikke om flaskehalser 
eller om å løse radiologimangel, det 
handler kun om penger og politikk.  
Å utdanne en radiolog tar 4-5 år, og den 
legen vil gjøre masse ultralyd i løpet av 
utdanningstiden. Men det er helt andre 
steder enn på ultralydlaben vi kommer til 
å løse dagens og fremtidens ressurs- 
mangel i radiologien. Forbedrede kliniske 
retningslinjer med tanke på bilde- 
diagnostikk, fokus på effektivitet på 
avdelinger og for den enkelte radiolog, 
stordriftsfordeler på tolkningssentra og i 
teleradiologi, en separasjon av forsikrings- 
radiologi og offentlig dekket radiologi,  
en oppskalering av utdannelsen av 
radiologer, å ta radiologi tilbake i 
grunnutdannelsen, for å nevne noen. 

Det er fort gjort å glemme pasientens 
perspektiv i en slik diskusjon. Hva er best 
for pasienten? Det beste er å slippe å 
vente på time og å bruke arbeidstid og 
krefter på å få gjort en ultralyd- 
undersøkelse på sykehus, som legen hans 
kunne gjort på kontoret sitt. Prisen på 
ultralydapparater kommer til å synke som 
på all annen teknologi, og om noen år er 
ultralyd på legekontoret like vanlig som 
stetoskop. Mange problemstillinger kan 
løses på få minutter under en konsultasjon.  
De vanskelige tilfellene sendes til en 
annen legespesialist, nemlig radiologen. 
Legen (radiologen) vil da bruke sin 
medisinske bakgrunn til å løse problemet 
med de nødvendige undersøkelser, på de 
modalitetene som egner seg best. 
Da gir vi pasienten god kvalitet i 
diagnostikken 

Roar R. Pedersen
Redaktør Noraforum

… ha klart for deg hva som er 
grunnen til at du foretrekker 
radiograf fremfor radiolog.
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LEDER Leder for Norsk radiologisk forening

Ved denne anledningen ønsker jeg å rette 
litt oppmerksomhet om tilstanden til vår 
fagmedisinske forening. Til det har jeg 
fått hjelp av vår utmerkede kasserer 
Ulrika Ekseth. Vi har passert 1000 
medlemmer! Gratulerer! Vi er virkelig 
blant de store fagmedisinske foreningene. 
Ved inngangen av 2014 er vi 1068 
medlemmer, en økning fra 913 siste året. 
Kvinnene utgjør 42% av medlemsmassen.

Støtten fra Legeforeningen er vår 
hovedinntektskilde og den avhenger av 
medlemstallet. For 2013 var den  
NOK 771 431 (733 999) (tall i parentes  
er fra 2012). I tillegg har foreningen 
inntekter fra kursarrangementer og 
annonser i Noraforum og på nettsiden.

Høstmøtet er en stor inntektskilde, men i 
2013 ble Høstmøtet et samarrangement 
med Nordisk Møte i Bergen, der 
inntektene ble delt mellom de tre 
arrangørene radiografer, medisinske 
fysikere og oss radiologer. Dette møtet 
innbrakte NOK 120 749 til vår kasse, 
mens i 2012 hadde vi inntekter på 
høstmøtet på NOK 256 690. 

Annonseinntektene fra Noraforum har 
også falt adskillig fra NOK 96 360 til 
NOK 36 350, og det er en viktig oppgave 
for foreningen å på nytt øke inntektene 
til Noraforum. Redaktør Roar Pedersen 
og journalist og sekretær Hanne  
Munkelien har gjort en stor jobb for å 
gjøre vårt medlemsblad mer attraktivt, og 
forsøker å få andre annonsører enn de 
mer tradisjonelle ”røntgenaktørene” –  så 

får vi håpe at det klaffer. Styret synes det 
er viktig å beholde Noraforum, noe vi har 
inntrykk av at også våre medlemmer er 
enig i. Hvis det viser seg vanskelig å 
drifte Noraforum videre, vil vi ta opp 
dette som sak i generalforsamlingen og 
eventuelt vurdere om vi skal konsentrere 
alt om nettutgaven. Som tidligere vil vi 
poengtere at vi ønsker f lere innlegg i 
Noraforum fra medlemmene.  
Publiseringsterskelen er lav, og det er 
ikke ment at dette er et forum for 
vitenskap selv om vi mer enn gjerne også 
publiserer hva norske kolleger har bidratt 
med av vitenskapelige bidrag.

Norsk radiologisk forening hadde en  
total inntekt på NOK 930 163  
(NOK 1 308 997). Utgiftene fordeler seg 
på drift av Noraforum, reise og represen-
tasjon, deltagelse i internasjonalt arbeid, 
sekretær, regnskapsfører, ekstern revisor,  
kollektivt medlemskap i  ECR samt  
satsning på underforeningene og  
Radforsk, henholdsvis NOK 150 000 og  
NOK 200 000. De totale utgiftene beløper  
seg til NOK 1 033 014 (NOK 1 020 918).

Norsk Radiologisk Forening har fortsatt 
en solid økonomi med sum eiendeler 
NOK 1 160 112 (1 750 807). Inntektene 
har vært lavere i 2013 enn i 2012, mens 
utgiftene er nærmest konstante. Høst- 
møtet 2014 blir et samarrangement med 
radiografene og de medisinske fysikerne 
med profesjonell kongressarrangør. Vi 
kan nok ikke lenger basere oss på 
frivillighet når det gjelder arrangement 
av våre møter. Den naturlige konsekvens 

Fortsatt solid økonomi

Gaute Hagen
Leder for Norsk radiologisk forening

Inntektene har vært lavere i 2013 enn i 2012,  
mens utgiftene er nærmest konstante.

av det er dessverre også mindre inntekter 
fra disse arrangementene. Styret ser det 
imidlertid viktig å inkludere våre 
samarbeidspartnere som radiografer og 
medisinske fysikere i våre møter slik de 
allerede i mange år har gjort i Sverige 
med Röntgenveckan. Vi vil imidlertid 
fortsette å ha en egen radiologlinje etter 
mønster av de siste høstmøtene for å 
ivareta utdanningskravene fra Legefore-
ningen. Så håper styret at medlemmene i 
Norsk radiologisk forening vil prioritere 
det kommende Høstmøte 2014 som 
avholdes 21.-24. oktober
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LEDER Leder for Norsk forening for nukleær og molekylær avbi ldning

Samarbeid – går aldri av moten!

Utviklingen av medisinsk teknologi 
innen bildediagnostikk har gjennomgått 
store endringer de siste årtier. Med 
innføring av SPECT og PET kombinert 
med CT og MR har grenseoppgangen 
mellom spesialitetene nukleærmedisin og 
radiologi også endret seg.  Disse kombi-
nerte skannere gir nye diagnostiske 
muligheter, samtidig som de utfordrer 
arbeidsrutinene ved diagnostiske 
avdelinger. Kompetanse fra begge 
disipliner er nødvendig i beskrivelsen av 
disse undersøkelsene. Denne tematikken 
ble belyst av Carl Müller i en tidligere 
leder i Noraforum. Det er fremdeles 
viktig å ha fokus på dette samvirket. Slik 
kan vi tilpasse utdanningen slik at 
potensialet i den stadige utviklingen kan 
utnyttes, samt videreutvikle gode 
samarbeidsformer mellom fagfolk fra 
begge miljøer til beste for pasientene.

Samarbeid mellom miljøene er etablert i 
mange nukleærmedisinske PET-sentra i 
forskjellige former. I forbindelse med min 
overlegepermisjon i høst var jeg på besøk 
på det nukleærmedisinske PET-senteret 
ved UCLA. Modellen derfra er som 
følger: en LIS primærbeskriver PET/CT 

Thuy Lu
Leder NFNM

undersøkelsen. Nukleærmedisiner 
signerer PET, mens en subspesialisert 
radiolog har ansvaret for CT-us som er 
utført. Daglig er det en felles konferanse 
der alle legene som har vært involvert i 
beskrivelsen samles, funnene diskuteres 
og en felles beskrivelse utarbeides. 
Lignende samarbeidsformer er også kjent 
fra våre nærmeste naboland, som for 
eksempel i Århus og København, hvor 
PET/CT-undersøkelsene blir beskrevet 
av radiolog og nukleærmedisiner ”side by 
side”. Mens radiologene i Århus fungerer 
som konsulenter for PET/CT- 
beskrivelsen, er radiologene fast ansatt i 
avdelingen i Københavnmodellen.

I Norge er det for tiden kun universitets-
sykehusene som utfører PET/CT-under-
søkelser i tillegg til Aleris, som er privat 
drevet. I f lere av disse sykehusene er et 
samarbeid med det radiologiske miljø 
etablert. I Bergen har det siden oppstart 
av PET/CT-drift i 2009 vært etablert 
samarbeid med subspesialiserte radio- 
loger. Radiologer beskriver alle CT  
som er utført i forbindelse med PET- 
undersøkelsen. Dette innebærer både 
lavdose- og diagnostisk CT, med og uten 
kontrast, mens nukleærmedisiner 
beskriver PET-delen. I Trondheim, som 
hittil er det siste sykehuset som har 
startet med PET/CT, er samarbeidet 
allerede kommet på plass. I OUS er 
radiologisk kompetanse dekket med til 
sammen tre spesialister i radiologi samt 
en dobbelspesialist innen radiologi og 
nukleærmedisin. I UNN i Tromsø er det 
ennå ikke etablert et slikt samarbeid. 

Økende andel av dagens gammakameraer 
utstyres nå med mer avansert multislice 
CT. Dette gjør at f lere nukleærmedisinske  
undersøkelser avbildes med SPECT/
CT-teknikk som har en klart høyere 
sensitivitet enn planare bilder. Ved arbeid 

med disse undersøkelsene er det også 
nødvendig med radiologisk kompetanse, 
og vi ser at f lere sykehus etablerer 
samarbeid med det radiologiske miljø for 
å få dekket denne kompetansen. Videre 
er det f lere kandidater som velger 
spesialistutdanning innen både radiologi 
og nukleærmedisin, og vi har et økende 
antall dobbelspesialister. Kompetanse fra 
begge disipliner er spesielt ettertraktet i 
de nukleærmedisinske miljøer da den kan 
dekke primærbehovet for radiologisk 
kompetanse.

Reglene for spesialistutdanning i 
nukleærmedisin ble foreslått endret 2010. 
Der er det krav om 1 års radiologitjeneste 
og opptil 2 år godkjennes som gjeldende 
tjeneste. Vi ser at en formell tilretteleg-
ging av radiologisk tjeneste (hovedsakelig 
CT og MR?) for nukleærmedisinske 
spesialistkandidater vil være mest 
hensiktsmessig. Slik sett vil en nukleær-
medisiner kunne håndtere det vanlige 
arbeidet knyttet til undersøkelser med 
SPECT-CT, PET-CT. Det vil likevel 
være behov for spesialkompetanse i 
radiologi, og det vil være viktig med tett 
samarbeid med de ulike spesialområder i 
radiologi. PET/MR er kun i startgropen. 
Metoden er for tiden mest benyttet som 
forskningsverktøy. Vi regner med at 
denne etter hvert vil finne sin plass i det 
kliniske bildet. Når dette kommer vil 
behovet for samarbeid være enda mer 
nødvendig. 

Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet å 
gjennomgå legenes spesialistutdanning, 
et arbeid som startet i 2011. De overord-
nede målene til direktoratets utredning er 
å få en høyere kvalitet i diagnostisering, 
behandling, oppfølging og samhandling 
om pasientene. Et av de sentrale elemen-
ter i utredningen er forslaget om mer 

Kompetanse fra begge disipliner er spesielt ettertraktet 
i de nukleærmedisinske miljøer.
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effektive utdanningsløp med nedkorting 
på gjennomsnittlig 1,5 år i forhold til 
tidligere. Legeforeningens svar til denne 
nedkorting av tidskravet er tydelig og 
klart at dette ikke er akseptabelt og vil 
medføre en reduksjon av kompetanse til 
nyutdannede spesialister. Også fra det 
bildediagnostiske ståsted ser man at dette 
kravet ikke lar seg forene med den stadig 
raskere utviklingen og kompleksiteten i 
både radiologi og nukleærmedisin med 
økende tendens til subspesialisering. 

Helse- og omsorgsdepartementet under 
Stoltenbergs regjering ga i fjor ut 
dokumentet ”Sammen – mot kreft, 

Nasjonal kreftstrategi 2013-2017”. Den 
skal legge grunnlaget for at den gode 
kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli 
enda bedre. Norge har gode resultater for 
kreftbehandling, men det er fortsatt 
utfordringer. Helsetilsynet gjorde i 2010 
en vurdering av risikobildet av norsk 
kreftbehandling, og en av de viktigste 
risikofaktorer var knyttet til sen diagno- 
stikk. I rapporten var det tatt til orde for 
at riktig og rask diagnostikk legger 
grunnlaget for gode behandlingsresulta-
ter. For å få dette til må f laskehalser 
elimineres, og innen bildediagnostikk 
(her spesielt nevnt CT, MR, PET/CT) 
må man jobbe systematisk for å sikre 

tilstrekkelig kapasitet gjennom  
rekruttering, riktig bemanning og 
oppgavefordeling, styrke spesial- 
kompetanse, nødvendige lokaler og 
oppdatert utstyr. 

Dette lyder som musikk i mine ører, og 
jeg lar det stå som avslutning for denne 
lederen. Det gjenstår å se om arbeidet 
videre bærer frukter, slik at det innen 
bildediagnostikk utdannes nok kompe-
tente radiologer og nukleærmedisinere  
- og at fagfolk fra våre to miljøer fortsatt 
videreutvikler gode samarbeidsformer for 
å kunne yte best mulig bildediagnostisk 
helsetjeneste for våre pasienter

  Bracco. 
The contrast imaging specialists.
www.braccoimagingscandinavia.com

Sikkerhet

Sprøyteløs 
injektor for kontrast 

til CT-skannere Rask, Enkle forberedelser
Klar på 30 sekunder mellom hver pasient

Renslighet
- Ingen fylling av sprøyter
- Ikke noe søl
- Minimalt svinn av kontrast

- Luft og okklusjons deteksjon på alle væskekanaler
- Redusert risiko for krysskontaminering
- Væske kan bare flyte en vei -  i retning av pasienten

CTE Ad 20 Mar corrected (NO) FINAL.indd   1 20/03/2014   13:30:51
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MUSKEL- OG SKJELETTRADIOLOGI

Kan radiologen hjelpe ved røket korsbånd?

Akutte kneskader er langt fra noen 
uvanlig tilstand rundt omkring på norske 
legevakter og legekontorer året gjennom. 
Ca 4000 fremre korsbånd ryker fullsten-
dig hvert år, og omtrent halvparten går 
til kirurgisk behandling. I legevakts-
håndboken vil den nyutdannede legen 
enkelt kunne se hvordan diagnosen 
stilles. Typisk skademekanisme i 
alpinbakken, kanskje et  hørbart lite 
”smell” etterfulgt av et smertefullt kne 
som hovner raskt opp de neste 24 timene.  
Få kliniske tester klarer vel dessuten 
bedre å teste én spesifikk anatomisk 
struktur enn den kjente ”Lachmans test”. 
Så hvorfor løper disse pasientene i horder 
til nærmeste MR-maskin, og gjerne med 
ø-hjelps-henvisning i hånd? Er ikke 
klinikken fortsatt viktigst?

Ikke slik som på TV
Vi kan starte med å feie all tvil til side; 
klinikken er fortsatt viktigst og faktisk 
helt avgjørende når det gjelder å vurdere 
stabilitet i et skadet kne! Radiologene 
kan beskrive ligamenter i kneet til øyet 
blir vått og rødt, men faktisk er det kun 
en kvalifisert klinisk undersøkelse som til 
syvende og sist gir fasiten når det gjelder 
stabilitetsvurdering. Merkelig nok er det 
noen få knær som er tilnærmet stabile 
selv etter totalrupturer i ACL, og kneets 
tilstand og styrke i forkant av traumet er 
bestandig av stor betydning. Men det 
virkelige legeliv er som kjent ikke 
bestandig slik det fremstilles på populære 

I tidligere tider hørte vi ofte fra klinisk hold at radiologene kun 
skulle beskrive bildene, og at vurderingen derfra skulle overlates 
til klinikeren. Men kanskje bør vi i større grad utnytte vår viten og 
posisjon til å ta en mer aktiv rolle i også det som kommer etter at 
ACL-rupturen er påvist? Eller kan vi trygt regne med at fastlegen vet 
hvordan kneskaden skal håndteres videre?
Av Niels Mykleby

TV-serier, eller i legevaktshåndbøker, for 
den saks skyld. 

Erfarne leger overser 40 prosent
På ortopedenes høstmøte i fjor presen-
terte et knippe sentrale ortopeder en 
høyst interessant studie hvor de hadde 
undersøkt om økende bruk av MR ved 
diagnostikk av akutte kneskader var 
nødvendig. Resultatene var oppsiktsvek-
kende, og avslørte at selv erfarne leger 
overser 40 prosent av akutte ACL-ruptu-
rer. I snitt overser den uerfarne diagnos-
tiker hele 3 av 4 fremre korsbåndsruptu-
rer! Konklusjonen som ble presentert var 
derfor at uerfarne leger kunne diagnosti-
sere akutte kneskader dersom de hadde rask 
og god tilgang på MR. Hvis ikke burde 
diagnostikken overlates til mer erfarne 
ortopeder. Det må vi kunne anse som en 
honnør til bildediagnostikken. Kanskje 
ikke overraskende for oss som daglig ser 
f lere MR-undersøkelser, og som også ser 
hvilke henvisningsopplysninger som etter 
klinisk undersøkelse følger pasientene inn 
til MR. Befriende er det også at det 
begynner å komme studier fra klinisk 
hold der man ikke sammenligner klinisk 
treffsikkerhet med MR-bilder fra 1990…

MR uovertruffen
Man vet at i ca 50 prosent av tilfellene 
med totalrupturer i ACL så finner vi 
ledsagende skade på menisk, og i ca 30 
prosent skade på bruskflater og/eller 
andre ligamenter. MR har to hovedfunk-

sjoner i diagnostikken; verifisere ruptur i 
ACL og graden av denne, samt kanskje 
viktigst gi en fullstendig oversikt over 
hvilken annen type patologi som 
foreligger. Her har MR vist seg å være 
temmelig uovertruffen, med sensitivitet 
og spesifisitet på henholdsvis 87-94 
prosent og 88-93 prosent. Sagt på en 
enklere måte; har man skikkelig optima-
liserte og moderne MR-bilder som tolkes 
av en radiolog som vet hva man skal se 
etter, så vil man stille sikrere diagnoser 
enn de aller f leste klinikere. La oss ikke 
være mindre beskjedne enn det.

Hva skjer egentlig med ACL  
etter en ruptur?
En partiell ruptur har gjennomgående 
god prognose og tilheler vanligvis godt 
med rekonvalesens ca 3 mnd. Noen få er 
påfallende ustabile selv ved partielle 
rupturer og normal rekonvalesens, slik at 
tett klinisk oppfølging er viktig.
En totalruptur med typisk ”eksplodert” 
ACL kan man generelt regne med ikke 
vil gro. Det er dog vist at enkelte 
totalrupturer til en viss grad kan regene-
rere, men i relativt begrenset grad. 
Rupturene sitter ofte i proximale eller 
midtre del av ligamentet, og enkelte av 
disse regenererer slik at de på senere 
MR-bilder kan fremstå som intakte med 
normalt forløp. Problemet er at modent 
arrvev kan ha lavt MR-signal omtrent 
som normalt kollagen, slik at regenererte 
ligamenter med normalt forløp kan lure 
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oss til å beskrive ACL som intakte.  
Det kan for så vidt være korrekt rent 
morfologisk, men klinisk kan disse være 
kronisk inkompetente og mangle både 
styrke og elastisitet. En del av disse gror 
fast i proximale PCL og kan ha et rimelig 
fast endepunkt ved Lachmanns test. 
Dette er vanskelig å se på MR, også 
retrospektivt. Dersom en erfaren kliniker 
hevder at kneet er klinisk ustabilt med 
positiv Lachman, så bør vi som radio- 
loger være ydmyke for at det kan dreie 
seg om en kronisk totalruptur med fibrøs 
tilheling, selv om ACL har tilsynelatende 
normalt forløp. 

Granskning i alle tre plan er obligat, og 
personlig vil jeg hevde at man har mye å 
hente på å forkaste overdreven tillit til 
skråsagittale serier som ”viktigste” 
bildeserie for å vurdere ACL. Eksempel-
vis vil aksial serie (ideelt Pd FS) være 
utmerket til å vurdere partiell ruptur 
proximalt som har rammet de to ulike 
buntene i forskjellig grad. Anteromediale 
bunt ryker oftere enn posterolaterale ved 
partielle rupturer, og er den viktigste for 
stabilitet mot fremre vandring av tibia 
med kneet f lektert 30 grader. Disse 
overser man lett på sagittale serier alene. 
Men er det så viktig da? Ja, en partiell 
ruptur kan være vanskelig klinisk, og 
presis diagnostikk kan avverge unødven-
dig diagnostisk artroskopi.

Hva er det kliniske forløpet  
etter ACL-ruptur?
Rett etter skaden vil smerter og hevelse 
som kjent vanskeliggjøre fullgod klinisk 
undersøkelse. Pasientene tas derfor ofte 
tilbake til kontroll etter en ukes tid, og 
man venter på at det skal bli full beve-
gelse uten låsninger. Det aller viktigste 
kliniske poenget er at rask og veiledet 
trening er helt avgjørende! For eksempel er 
det mange allmennleger som tror at man 
må vente med trening til etter at pasien-
tene er operert og fått rekonstruert sitt 
ødelagte korsbånd, men dette er helt feil. 
Studier har vist at den klart viktigste 
enkeltfaktoren for et godt postoperativt 
resultat er styrken til quadriceps. Man 
mister uansett en del styrke etter 
ACL-ruptur, grunnet både nevromeka-
niske forhold og inaktivitet. Ideelt sett 
bør man hente inn 20 prosent ekstra 
styrke før operasjonen, og det endelige 
resultatet hva stabilitet angår er altså 
klart avhengig av kvaliteten på denne 
preoperative treningen. Enkelte vil 
dessuten bli så stabile etter opptrening at 
operasjon helt kan avblåses. 

Kan radiologen ha en rolle  
utover ren diagnostikk?
En trenet radiolog med riktig verktøy 
kan altså avklare korsbåndets tilstand og 
eventuell annen skade med  svært høy 
grad av sikkerhet. Men kanskje kan vi 
bidra med enda mer? Vi er ofte det eneste 
kvalifiserte leddet mellom en vel- 

menende, men kanskje middels opplyst 
fastlege og den ortopedisk ekspertise.  
I mange tilfeller vil et kort ”PS” eller 
sluttkommentar til henviser i vår 
beskrivelse trolig gjøre mer nytte for 
disse pasientene enn resten av beskrivel-
sen. Hvis vi finner en isolert totalruptur i 
ACL, vet vi at hevelsen gradvis vil avta, 
gitt at det nå sannsynlig litt ustabile 
kneet unngår sekundær skade i de neste 
ukene. Dermed gjelder samme prinsipp 
som på skadelegevakten; ”dersom negativ 
røntgen, kneet er stabilt sideveis, og det 
ikke er sperre for bevegelse, så skal 
pasienten til rask veiledet fysioterapi.” 
Det vil være gunstig enten man skal 
opereres eller ei. 

Hvem skal opereres og hvem  
”skal få leve”?
Radiologisk verifiserte partielle rupturer 
behandles konservativt og artroskopi kan 
unngås. Umodne epifyseskiver hos barn 
og unge er sårbare for skade fra skruene, 
og rekonstruksjon bør unngås eller i hvert 
fall utsettes til nærmest mulig epifyse-
modning. Mange faktorer vil være 
avgjørende, men generelt er det viktig å 
huske at det ikke er alder, men krav til 
stabilitet som avgjør om man må operere 
korsbåndet eller ikke. En norsklærer på 
55 år som kan rusle inn og ut av klasse-
rommet med rimelig stabilt og ubesværlig 
kne vil ikke nødvendigvis profitere av 
ACL-rekonstruksjon. På den annen side 
vil en jevnaldrende industriarbeider med 

Totalruptur av fremre korsbånd. Proksimal totalruptur av fremre korsbånd.
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tungt manuelt arbeid kunne være 
kandidat for rekonstruksjon dersom kneet 
forblir ustabilt etter opptrening. Unge 
idrettsutøvere og fysisk aktive med 
kombinerte skader (”unhappy triad”; 
totalruptur av ACL, traumatisk ruptur i 
mediale menisk og MCL), vil også oftest 
ende på operasjonsbenken. Faktisk vil 
over halvpartene av disse meniskskadene 
best kunne repareres i samme seanse som 
rekonstruksjonen av ACL. 

Vår rolle i denne seleksjonsprosessen er 
høyst begrenset, gitt at vår vurdering er 
korrekt og vi ikke har gått i fella med 
”satisfaction of search”. En totalruptur av 
ACL og svær hydrops er et av dagens 
høydepunkter for en MSK-radiolog, men 
kommer i over halvparten av tilfellene 
altså ikke alene. 

Radiologen som aktiv veileder 
Til tross for at ACL bare er et par 3 cm 
lange ”slintrer” på 3-4 mm i tykkelse, er 
det utvilsomt et ligament med stor både 
radiologisk og klinisk interesse. Kors- 
båndene er helt avgjørende for stabilitet i 
kneet, og MR sin rolle ligger i å verifisere 
og gradere ACL-skaden, samt kanskje 
viktigst avdekke eventuell ledsagende 
skade på menisker, bruskflater og annet 
bløtvev. MR kan også si mye om hvilken 
skademekanisme kneet ble utsatt for og 
grad av energi. MR har svært høy 
sensitivitet og spesifisitet for ACL- 
skader, og er også i kliniske kretser 
økende akseptert som metode for optimal 
kvalitetssikring av det kliniske arbeidet. 

Bruk av MR etter akutte kneskader er 
tverrfaglig omfavnet, ikke minst grunnet 
stor risiko for å overse ACL-rupturene 
klinisk. Mange vil hevde at de f leste 
”unødvendige” MR-undersøkelser utføres 
på knær som ikke har vært utsatt for 
skade. Det bør riktignok poengteres at 
MR normalt ikke har noen nevneverdig 
hast. Det er enkelte unntak der mer 
alvorlig kneskade krever kirurgi innen 
kortere tid (f eks ledsagende LCL-ruptur 
kan tilsi mer aggressiv kirurgisk til- 
nærming innen 1-3 uker). Når hevelse og 
smerter har avtatt nok til adekvat klinisk 
undersøkelse som verifiserer at kneet er 
stabilt sideveis og uten sperre for beve-
gelse, så er det viktigste kliniske poenget 
altså at pasienten må komme raskt i gang 
med veiledet opptrening. 

Som radiologer sitter vi med en uover-
truffen komplett morfologisk oversikt 
over knestatus, med unntak av faktisk 
stabilitet. Kanskje bør vi derfor ta en mer 
aktiv og selvsikker rolle i hvordan den 
videre vei utpekes for pasientene? Vi gjør 
antagelig både pasientene og ortopedene 
en stor tjeneste dersom vi oftere formidler 
til allmennlegene via våre beskrivelser at 
det vil være hensiktsmessig å komme i 
gang med rask og målrettet opptrening 
og styrking av quadriceps. Kanskje kan vi 
til og med direkte bidra til at f lere 
gjennom korrekt opptrening oppnår så 
god stabilitet at operasjon helt kan 
avblåses. Tross alt er det fortsatt slik at 
selv med best tenkelige behandling er 
ACL-ruptur tungt assosiert med 

fremtidig arthroseutvikling og skade på 
meniskene 

Niels Mykleby er radiolog og medisinsk 
ansvarlig ved Curato Røntgen i Lillestrøm.
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Typiske ødemforandringer i laterale kondyler etter korsbåndsruptur. Typisk vertikal ruptur i mediale menisk assosiert med fremre korsbånd. 

MUSKEL- OG SKJELETTRADIOLOGI
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KASUISTIKK 

Hodepine med uvanlig årsak

MR undersøkelse av hode viste:

1. Durafortykkelse
2. Redusert væskemengde mellom 

chiasma opticum og hypofysen. 
3. Avflatet form på fremre del av pons 

(etter trykk fra clivus)
4. Lavtsittende cerebellær tonsille 

Disse funn er typiske for cerebral 
hypotensjon, som kan være forårsaket av 
liquorlekkasje. Dette er oftest komplika-
sjon etter en spinalpunksjon, men 
liquorlekkasjen kan også være spontan. 
En mulig forklaring på hodepinen ved 
lekkasje av CSF kan være øket drag i 
meningene som er svært smertesensitive. 
Tilstanden kan også medføre drag på 
hjernenervene som kan gi nevrologiske 
symptomer. 

Man fant ingen tegn til liquorlekkasje 
hos vår pasient ved MR av medulla og 
myelografi. Det ble likevel forsøkt 
behandling med lumbal blodpatch. Dette 
er en metode hvor man forsøker å forsegle 
lekkasjen med pasientens eget blod. 
Dette kan ha effekt selv uten identifiser-
bart lekkasjested. Hos vår pasient hadde 
imidlertid denne behandlingen ingen 
effekt. Pasienten fikk beskjed om 3 ukers 
sengeleie og hodepinen avtok gradvis 

Litteratur:
Schievink W. Spontaneous Spinal Cerebrospinal 
Fluid Leaks and Intracranial Hypotension 
JAMA. 2006;295(19):2286-2296.
Tor Ole Kjellevand er radiolog ved  
Unilabs Røntgen Norge.
Harald Skarpeteig er allmennlege ved  
Volvat Medisinske Senter.

Pasienten, en kvinne i 20 årene, hadde vært plaget med spenningshodepine i et par år.  
De siste ukene var hodepinen forverret. Den var verst i stående/sittende stilling og var noe 
bedre i liggende stilling. Hun bemerket parestesier i venstre del av ansiktet og i venstre 
arm, men nevrologisk undersøkelse var normal. 

Av Tor Ole Kjellevand og Harald Skarpeteig

Bilde 1:  
Coronal 
FLAIR.

Bilde 2:  
Sagittal T1.
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REFERAT KURS I  MUSKEL- OG SKJELETTRADIOLOGI 

Advanced MR Imaging of the Musculoskeletal System i Bergen

Lokal arrangør var Haraldsplass Diakonale  
Sykehus i Bergen. Kurset gikk fra torsdag 
morgen til midt på dagen på lørdag. 

Temaet var muskel-skjelett MR og 
dekket bredt om sentrale felt som hofte, 
kne, ankel, skulder, albue, håndledd, ben 
marg, bekken og rygg. 

Foredragsholdere var velkjente europeiske 
radiologer og fra Storbritannia, Frankrike,  

Av Anagha P. Parkar

Belgia, Sveits, Tyskland og Østerrike.

Alle foredragsbolker ble etter fulgt av 
gruppeundervisning med kasus. Det ga 
alle deltakerne en mulighet til å være 
aktive og få repetert innholdet.

Kurset hadde plass til 65 deltakere, og ble 
fullbooket allerede tidlig i august. Deltak- 
erne kom fra 15 land; 21 fra Norge, 7 fra 
Storbritannia, 6 fra Danmark, 4 fra Sveits,  
Polen, Nederland og Belgia, 3 fra Sverige,  

European Society of Magnetic Resonance in Medicine and 
Biology arrangerte for første gang ett kurs i Norge. 

Innspill fra en av deltakerne: 

I november 2013 var jeg så heldig å få 
plass på kurset: ”Advanced MR Imaging 
of the Musculoskeletal System” i Bergen. 
Etter to døgn i Bergen var jeg rikere både 
på ny og oppdatert MR-kunnskap og på 
nye venner og kollegaer. Kurset var godt 
organisert, med foredrag før lunsj og 
gruppeundervisning med foredrags- 
holderene etter lunsj. Foredragene ga 

godt faglig påfyll. Gruppeundervisning- 
ene gav deltakerne mulighet til å utdype 
problemstillinger som ikke ble tilstrekke-
lig berørt på forelesningene samt å teste 
sin egen kunnskap og forståelse. I tillegg 
var det f lere interessante diskusjoner i 
gruppene om hvordan og hvor ofte man 
utførte enkelte MR-undersøkelser. Som 
vanlig er i Bergen regnet det en god del, 

men det var f lere solglimt som ga 
gjestene mulighet til å nyte de vakre 
omgivelsene på Haraldsplass sykehus. 

Tusen takk til ESRMB og lokal  
arrangør Anagha P. Parkar for et vel 
gjennomført kurs. 

Helga Brøgger
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2 fra Sør-Afrika og Slovenia, og 1 fra 
Russland, Italia, Irland, Island og Østerrike.
 
Tilbakemeldingene var stort sett positive, 
og det er absolutt ett marked for interna-
sjonale kurs i Norge. Det merket vi både 
da registreringene økte utover plassene 
(over 50 forespørsler bare fra Norge), og 
også da vi fikk inn evalueringsskjemaene!

Det var en fin opplevelse å være lokal 
arrangør for ett slikt kurs, og jeg lærte 
masse nytt. Jeg håper at vi i Norge får 
f lere sjanser til å være lokal vert igjen

Anagha P. Parkar er overlege ved  
Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. 
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Norsk forening for intervensjonsradiologi

Gode lesar av Noraforum!

Underteikna har vore med i styret i NFIR 
i 10 år, dei første fire åra som sekretær, og 
leiar frå oktober 2007.

NFIR blei konstituert 8. november 1995. 
Det blei sendt søknad om godkjenning 4. 
januar 1996. 21. august 1996 godkjende 
sentralstyret Norsk forening for inter- 
vensjonsradiologi som ei spesialforening i 
Den norske legeforening. 

Det første styret bestod av:
Leiar Geir Hafsahl, Rikshospitalet
Nestleiar Tor Gjølberg, Aker sykehus
Sekretær Staal Hatlinghus,  
Regionsykehuset i Trondheim
Kasserer Jan Wirsching,  
Haukeland sykehus
Styremedlem Frode Lærum,  
Rikshospitalet

Styret 2013-2015:
Leiar Jon Egge, Haugesund sjukehus
Nestleiar Edmund Søvik, St. Olavs hospital
Sekretær Anders M. Hager,  
Sykehuset i Vestfold
Kasserer Tone Meyer, Sykehuset i Vestfold
Styremedlem Knut Haakon Stensæth, OUS

Lovene i Legeforeningen tillot ikkje at 
NFIR var ei spesialforening under  
Norsk radiologisk forening. I § 3 i NFIR 
sine lover står det: « Som aktiv medlem 
kan opptas alle aktive medlemer av Norsk 
radiologisk forening, dessuten andre 
medlemer av Den norske lægeforening 
som arbeider med intervensjons- 
radiologiske teknikker. » Me blei 
godkjend som ei spesialforening direkte 
under den Norske legeforening.

Våren 2013 blei NFIR definert som ei 
underforening av Norsk radiologisk 
forening og dermed ikkje berettiga til  
å vera ei spesialforening lenger, men ei 
underforening. 

Juridisk kan ein stilla spørsmålsteikn ved 
dette, så lenge lovene våre inneber at 
andre enn radiologar kan vera medlem. 
Me har søkt Den norske legeforening  
om framleis å oppretthalda status som 
spesialforening.

Dei f leste medlemer i NFIR er medlemer 
i Norsk radiologisk forening. General- 
forsamlinga gav oss i oktober 2012 full 
støtte for at Intervensjonsradiologi kan 
bli ein eigen greinspesialitet.

NFIR har 20 års jubileum som eigen 
forening 8.november 2015. Medlemstalet 
er 108 medlemer, og NFIR er den største 
foreninga av aktive medlemer frå Norsk 
radiologisk forening. Me har hatt god 

tilslutning dei siste åra , og har mange 
inovative og dyktige medlemer.

Stavangermodellen
På Stavanger Universitetsjukehus har 
intervensjonsradiologane etablert 
«Stavangermodellen », som er ein invasiv 
lokal behandling av akutte tromber og 
emboliar til hjernen. Det blir gjort 
doktorgradsarbeid på dette av overlege 
Lars Fjetland.

Haukeland Universitetsjukehus har teke i 
bruk same modellen, her har intervensjons- 
radiologane felles vaktordning med 
nevroradiologane.

Rekrutteringa til invasive nevroradiologar 
i Norge og Europa er låg, og det er difor 
fornuftig at intervensjonsradiologane 
lærer seg denne behandlinga på dei sjuke- 
husa der dette kan leggast til rette for.

Eit av temaene på CIRSE i Barcelona 
hausten 2013 var Hot Topic Symposium 
om intra- arteriell slagbehandling. Det 
var for- og motinnlegg om erfarne, godt 
trente, generelle intervensjonistar kunne 
utføra intraarteriell trombectomiar. Dr. 
Tommy Andersson, nevroradiolog ved 
Karolinska Universitetssjukehus, 
Stockholm, argumenterte mot, og 
intervensjonsradiolog prof. Klaus 
Hausegger, Klagenfurt i Austerrike, 
argumenterte for. 

Dr. Andersson måtte vedgå at det ikkje  
er nok utdanna invasive nevroradiologar 
til å tilby befolkninga ei slik teneste i 
Europa. Det er difor betre at generelle 
intervensjonsradiologar får opplæring, i 
den hensikt å auka kapasiteten.

Av Jon Egge

– Det blir utført mykje god intervensjon på radiologiske avdelingar på ulike  
sjukehus i Noreg, sier lederen for Norsk forening for intervensjonsradiologi,  
Jon Egge. Her presenterer han foreningens historie og arbeid framover, der kampen  
for grenspesialisering vil bli sterkt vektlagt.

NORSK FORENING FOR INTERVENSJONSRADIOLOGI
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Mellom anna har intervensjonsradiolog 
Edmund Søvik på St. Olavs hospital lært 
teknikken hos nevroradiolog Andersson, 
og har bygd opp tilbodet om trombecto-
miar for befolkninga i opptaksområdet.

Urologane fornøgde
Ved Stavanger Universitetsjukehus blir 
interne J-J stentar, som ligg mellom 
nyrebekken og urinblære på grunn av 
tumor, konkrement eller andre årsaker, 
lagt inn av intervensjonsradiologar, via 
pyelostomi eller via urethra. Det blir lagt 
inn introducer til urinblæra, i lokal- 
bedøving, og fjerna gamle J-J stentar med 
snare, under gjennomlysning. Det blir så 
lagt opp wire i ureter til nyrebekkenet, og 
lagt inn ny J-J stent. Pasienten er vaken, 
får lokalbedøving og evt. sedasjon. 
Urologane er nøygde med samarbeidet. 
Pasienten blir spart for cystoscopi og det 
er ressurssparande med tanke på opera-
sjons- og anestesikapasitet.

På OUS Ullevål er intervensjons- 
radiologane innovative og aktive.  
I tillegg til blant anna embolisering av 
traumeblødningar, vert det lagt inn 
dialysekateter. Dei har kunnskap, 
teknikkar og utstyr som skal til for å 
lykkast, også på vanskelege pasientar.

Ved OUS Rikshospitalet, byggjer 
intervenssjonsradiologane , i samarbeid 
med onkologane, opp kompetanse på 
radioterapi på intervensjonsseksjonen. 
Metoden går ut på å injisera radioaktive 
partiklar lokalt, med microkateter,  
for å behandla cancer. Dette er  
avansert cancerbehandling som  
krev gode kunnskaper og ferdigheter i  
intervensjonsradiologi.

Drammen sykehus, Vestre Viken HF, har 
starta med EVAR behandling av 
abdominale aorta aneurismer. Behand-
linga skjer på radiologisk avdeling på den 
nye, moderne intervensjonslaben på sjuke- 
huset. Det er eit tett samarbeid mellom 
intervensjonsradiologane og karkirurg- 
ane, noko begge partar er nøgde med.

Ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna 
HF, legg intervensjonsradiolog inn 
tunnelert peritoneal dialysekateter. 
Operasjonen blir utført i lokalanestesi, 
under ultralydveiledning og gjennom- 
lysning. Sidan 2009 har eigna pasientar 
med abdominale aorta aneurismer blitt 
behandla med EVAR med perkutan tek- 
nikk, i tett samarbeid med karkirurgane.

Søknad om greinspesialitet
NFIR har lagt ned eit stort arbeid dei 
siste fem åra med denne søknaden, der 
mange har bidratt. I slutten av 2012 søkte 
me om å bli godkjent greinspesialitet 
under hovudspesialiteten Radiologi. 
Våren 2013 var søknaden ute på høyring, 
og me fekk støtte frå f leire andre 
foreingar, mellom andre Norsk urologisk 
forening, Norsk onkologisk forening og 
Norsk Gastroenterologisk forening. 
Arbeidet med greinspesialisering vil stå 
sentralt og bli sterkt vektlagt i framtida.
På landsstyremøtet i Den norske 
legeforening i Alta 06.06.13 var NFIR 
representert med to intervensjonsradiolo-
gar. Dei laga ein oversiktleg rapport, som 
blei sendt ut til medlemene i NFIR.

Fokus vidare
Simulatortrening står i fokus og vil 
sannsynlegvis bli meir vanleg i framtida. 
På haustmøtet i Trondheim 2013, hadde 
St. Olavs hospital simulatortrening som 
tema. CT-bilder av pasienten som skal 
opererast, vert lagt inn i simulatoren, og 
gjev operatøren praktisk erfaring, samt 
gjennomgåing av operasjonen trinn for 
trinn. Simulatortrening går ikkje berre på 
EVAR-behandling, men og på vanleg 
perifer arterieintervensjon. Vidare er den 
fin på galle- og urinvegs-intervensjon.  
I framtida er det viktig at nye LIS- 
kollegaer og ferske spesialistar får tilgang 
til simulatortrening for at dei skal få nok 
mengdetrening.

CIRSE – Cardiovascular and  
Interventional Radiologcal Society  
of Europe. www.cirse.org:
Medlemer av NFIR er kollektivt meldt 
inn i CIRSE, som tilbyr eigen utdanning 

i intervensjonsradiologi med eksamen 
(EBIR). Våre danske og svenske kolle-
gaer er komne i gang med dette, og me 
oppfordrar medlemer av NFIR til å 
melda seg på.

Case of the month
Desom du vil sjå kva intervensjons- 
radiologiske operasjonar som  
blir utført på ulike sjukehus, er  
det berre å gå inn på heimesida vår:  
www.intervensjonsradiologi.no - Case of 
the month. Sida blei starta opp hausten 
2008, og det kjem nytt innlegg kvar 
månad. Både norske og svenske kollegaer 
bidrar med spennande case.

Masteroppgåva til intervensjonsradiolog 
Gunnar Sandbæk er også å finna på heime- 
sida vår. Den tar for seg faget, korleis 
utdanninga i intervensjonsradiologi er 
lagt opp i land me kan samanlikna oss 
med, som England, Canada, Finland, 
mfl. Det er ei fin og oversiktleg oppgåve 
som inneheld mykje nyttig informasjon 
for alle som er interessert i intervensjons-
radiologi.

Forum for ledelse og servicedesign i 
bildediagnostikk, FLSB arrangerer 
seminar om Intervensjonsradiologi  
– Quo Vadis? fredag 25. april, ved  
Felix kurs- og konferansesenter,  
Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo. 
www.nsh.no. Styret i NFIR stiller på 
dette møtet, og oppfordrar lesarane av 
Noraforum til å melda seg på. Det er eit 
aktuelt tema, og mange forelesarar har 
aktuelle og gode bidrag.

I år blir det haustmøte i  
Radiologforeninga 21.-24. oktober  
på Quality Expo Hotel Fornebu.  
NFIR kjem til å ha fagleg møte og 
årsmøte der tirsdag 24.10.14. Styret 
oppfordrar alle medlemer av Norsk 
radiologisk forening til å melda seg på.

Jon Egge er overlege ved Haugesund 
sjukehus og leiar i NFIR. 
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forening for intervensjonsradiologi opprettholder status som spesialforening i 

Legeforeningen. 
 
Bakgrunnen for at dere ble tilskrevet skyldes landsstyrets vedtak om endringer i 

Legeforeningens lover, som stiller økte krav til vilkårene for å kunne være godkjent som 

spesialforening i Legeforeningen. Bakgrunnen for lovendringene er en opprydding i 

organisasjonen, som medfører følgende endringer for spesialforeningene: 

 
1) Krav til medlemsstørrelse på minst 20 personer 

2) Krav til aktivitet - Spesialforeningene må årlig beskrive aktivitet i forhold til den enkelte 

spesialforenings vedtekter. Spesialforeningene må derfor årlig dokumentere/redegjøre for 

aktivitet ved fremleggelse av årsmelding, årsberetning, referat/protokoll fra årsmøte eller 
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spesialforening i Legeforeningen. 

 
 
Med hilsen  
Den norske legeforening 

 
Anne Kjersti Befring  

   Bjørn Ove Kvavik 
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   fagsjef 
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NFIR har fått godkjent fortsatt status som spesialforening i Legeforeningen. Se faksimile av brev av 13.03.14.
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Diafragmaruptur
Av Kristin Mellingen

Sykehistorie og funn
20 år gammel kvinne som innkom etter 
bilulykke front-mot-front i 80 km/t, liten 
mot stor bil. Det var store materielle skader  
og pasienten måtte klippes ut av bilen. 

Hun hadde ustabile brudd i høyre femur 
og venstre humerus. Det var lite blod på 
ulykkesstedet og hun var meldt som 
hemodynamisk stabil.

Pasienten var blek og kald med store smer- 
ter. Hun hadde palpable lyskepulser, men 
ikke pulser perifert. Stort hematom i lår.

Radiologi
Det var ønske fra kirurgene om å 
prioritere angiosekvenser inkludert 
venstre overekstremitet og høyre 
underekstremitet pga disloserte frakturer, 
manglende perifere pulser og mistanke 
om arterieskade. 

Som vanlig først CT caput og nakke 
(som var uten patologiske funn). 

Vi kjørte deretter arteriell fase gjennom 
thorax, abdomen, bekken og under- 
ekstremiteter med stort FOV for å 
inkludere venstre overekstremitet (som 
var gipset og måtte ligge over brystet). 
Deretter venøs fase gjennom abdomen og 
bekken. Disse valgene og begrensningene 
reduserte bildekvaliteten og økte tiden 
det tok å planlegge scannet.

CT thorax, abdomen og bekken viste:
• Stor diafragmaruptur med herniering 

av hepar og tarm opp i thoraxhulen og 
ledsagende  overskytning av cor og 
mediastinum mot venstre. Kontrast- 
defekter forenlig med laserasjon / 
hematom både dorsalt i høyre leverlapp 
(6,5 cm) og i venstre leverlapp (5 cm).  
Atelektaser i begge lunger, mest på 
høyre side hvor det også er blod med en 
brem på ca 2 cm. Ørliten pneumohorax 
på 4 mm apikomedialt på venstre side. 

• Ingen fri luft og kun sparsomt med 
væske i det lille bekken. Sannsynlig 

langstrakt lacerasjon i høyre nyre og et 
retroperitonealt hematom paravertebralt  
på høyre side med brem på ca. 12 mm. 
Milten lader påfallende lite kontrast, 
selv om det ses normal kontrastfylt 
arteria lienalis. Normalt kontrastfylt 
aorta, bekkenkar og AFS, proximale 
halskar og venstre arteria axillaris uten 
påvisbar arterieskade eller kontrast- 
ekstravasering.

• Fraktur med feilstilling og ledsagende 
moderat hematom i ramus superior og 
inferior høyre side. Vertikal frakur med 

minimal feilstilling i sacrum. Femur-
fraktur samme side med feilstilling og 
intermediær fragment. Fibulafraktur 
med lett feilstilling. Utover fraktur i 
spissen av tverrtaggen på høyre L5, er 
det ingen fraktur i columna.

Videre forløp
Pasienten ble hypotensiv i CT-maskinen 
og falt til 60 i systolisk trykk. Hun ble 
resuscitert med væske og blodprodukter 
uten å oppnå systolisk trykk over 80. HB 
falt til 8,2. 

3D rekonstruksjon av hele volumet (arteriell fase). 
Ingen påvisbar arterieskade eller kontrastek-

stravasering. Frakturer i bekkenet på høyre side, 
høyre femur, høyre fibula og venstre humerus 

(ikke avbildet).

Rtg. thorax ved innkomst viste høystand av høyre 
diafragma, ingen synlig pneumothorax.

Rtg. bekken ved innkomst viste frakturer med feil- 
stilling i høyre ramus superior og inferior os pubis. 
Ortoped og karkirurg var til stede på akuttstuen i 
tillegg til traume teamleder (kirurgisk forvakt)
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Pasienten gikk direkte til operasjonsstuen 
etter CT og det ble lagt høyresidig 
thoraxdren med kun litt blod på drenet. 
Etter noe observasjon ble det besluttet 
laparatomi fordi hun var for ustabil for 
overføring til regionalt traumesenter.

Det ble funnet minimale mengder blod 
intraabdominalt. Det var en lang 
diafragmaruptur på høyre side der store 
deler av lever og tarm var herniert til 
thorax og minimal overf lateskade av 
lever. 

Ingen miltskade, ingen retroperitoneale 
hematomer (dette i konflikt med 
CT-funnet som viste et lite høyresidig 
retroperitonealt hematom).

Kirurg reponerte lever og tarm til 
bukhulen og blodtrykket bedret seg. 

Diafragmaruptur
Er vanligst ved stumpt traume. Det er 
like hyppig på begge sider, men visceral 
herniering er vanligst på venstre side. 
Herniering kan føre til mediastinal 
forskyvning til motsatt side.

Mistanke om hematom dorsalt i høyre leverlapp. 
Undersøkelsen forstyrres av artefakter fra armene.  
Minimal overflateskade på lever ved operasjon.

Coronal MIP.  
Hepar og colon er herniert opp i thorax.

Coronalt snitt.  
Hele lever opp i thorax.

Diafragmarupturen er lett å se på coronalt 
reformat. Hepar og colon er herniert opp i 
thorax og mediastinum forskjøvet mot venstre. 

Sagittalt snitt. Diafragmaruptur med hele lever 
og deler av colon i thorax.

Påfallende lite kontrastopptak i milten sammenlik-
net med andre parenkymatøse organer, for 
eksempel venstre nyre. Ingen miltskade funnet. 
Trolig hypoperfusjon pga avklemte kar. 
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Diafragmaruptur kan feiltolkes på røntgen som 
underlappsatelektase og pleuravæske, men 
diagnosen er utvetydig dersom det er luftfylt tarm 
over diafragma. Coronale og sagitale CT- 
reformater øker diagnostisk sikkerhet betydelig.

Lærdom
• Følg ABC – også som radiolog.
• Rtg. thorax på akuttstuen ga sterk mistanke  

om diagnosen.
• Pasienten fikk blodtrykksfall trolig på grunn av 

kompresjon og drag på store kar og cor.  
Medvirkende var femurfraktur med blødning. 

• Manglende perfusjon av milten og det  
mistenkte hematomet i lever kan skyldes 
hypoperfusjon.

• Og viktigst: Vær engasjert fra første stund med 
å tolke bilder på akuttstuen og valg av riktig 
CT-protokoll! Også på mindre sykehus der 
radiologen ikke er en del av traumeteamet.  
Det blir satt stor pris på av kirurg. 

Kristin Mellingen er overlege ved radiologisk 
avdeling, Vestre Viken/Drammen. 

Rtg. thorax etter reponering viste normal høyre diafragmakontur, thoraxdren med 
spissen apikalt og lungene i vegg:

Oppfordring fra Norsk gynekologisk forening vedrørende 
radiologiske beskrivelser av gynekologiske forandringer

Av Raymond Brønn

Norsk radiologisk forening mottok den 
05.12.13 brev fra Norsk gynekologisk 
forening representert ved leder Jone 
Trovik og nestleder Stine Andreasen, 
angående radiologiske beskrivelser av 
gynekologiske forandringer. Dette gjelder 
primært pasienter henvist til radiologiske 
undersøkelser av annet enn gynekologisk 
årsak, med tilfeldig funn av forandringer 
i genitalia. Eksempler som er nevnt er 
cystiske oppfyllinger i adnexa og myoma 
uteri. Henvisningsmengden til gynekolo-
ger for slike forandringer er økende. 
Norsk radiologisk forening er bedt om å 
komme med en generell henstilling til 
våre radiologkollegaer om å vurdere 
forandringen mer detaljert, slik at 
henvisinger til gynekolog kan prioriteres 
basert på potensiell alvorlighetsgrad av 

bildefunn. Videre vises det til veileder fra 
Norsk gynekologisk forening:
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk- 
gynekologisk-forening/Veiledere/veileder- 
i-generell-gynekologi-2009/. 

Her er retningslinjer for oppfølging og 
utredning av gynekologiske forandringer 
nedfelt. I brev fra Norsk gynekologisk 
forening nevnes spesifikt tilfeldige funn 
av cystiske forandringer og myoma uteri. 

Cystiske forandringer håndteres etter 
følgende retningslinjer: 
• Hos premenopausale kvinner vil en-/

tokamret glattvegget cyste <4 cm i 
diameter ikke kreve kontroll

• Hos postmenopausale kvinner enkam-
ret, glattvegget <2cm: fastlege ta 
blodprøve CA-125, dersom <35 U/ml 
ingen videre kontroll

Tilfeldige funn av myomer krever kontroll/ 
utredning kun hvis kvinnen har symptomer. 

For å kunne vurdere en henvisning på 
bakgrunn av radiologifunn ønsker 
gynekologene en mest mulig detaljert 
beskrivelse av forandringer; dvs størrelse, 
innhold, septa/kamre, ekskresenser, evt. 
bilaterale funn. Dersom det skulle være 
mistanke om malignitet eller annen 
behandlingskrevende tilstand ønskes det 
selvsagt at henvisende lege skal gjøres 
oppmerksom på dette, men tilstander 
som ikke krever oppfølgning ifølge 
veileder ønskes ikke henvist til gynekolo-
gisk undersøkelse.

Raymond Brønn er overlege og spesialist  
i radiologi ved Curato Røntgen i  
Trondheim. Han er også styremedlem i 
Norsk radiologisk forening.

INNSPILL FRA STYRET
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INTERVJU

Styrets nestleder i ny stilling
Nestlederen i Norsk radiologisk forenings styre, Anne Taule, gikk fra 1. januar  
over i ny stilling som direktør for den nye mottaksklinikken som er under etablering  
ved Haukeland Universitetssykehuset. 

Av Hanne Munkelien, Noraforum

Hva slags avdeling skal du lede?
– Fram mot 2016 skal vi bygge opp Mottaksklinikken ved 
Haukeland Universitetssjukehus. Pr i dag består klinikken av 
Akuttmottak, en Observasjonspost samt en Akuttpost lokaliser 
utenfor sykehuset. I løpet av de neste to årene skal vi bygge en 
utredningsavdeling for pasienter som trenger en tverrfaglig 
tilnærming i utredningen. Klinikken vil når den er ferdig 
bygget bli en diagnostisk klinikk for pasienter som blir innlagt 
tiltrengende øyeblikkelig hjelp. 

Hva tenker du om å gå ut av radiologien og inn i et annet felt?
– Utvikling av det diagnostiske tilbudet har alltid vært en 
drivkraft for meg og jeg tar dette nå et steg videre i form av å 
bygge opp et tverrfaglig tilbud hvor radiologi vil ha en svært 
viktig plass. Sånn sett opplever jeg ikke å forlate radiologien, 
men jeg får helt klart en ny tilnærming til faget.  

Hva fikk deg til å engasjere deg i styrearbeid?
– Jeg har sittet i styret siden 2007, og det var egentlig f lere ting 
som engasjerte meg. Jeg ønsket å bidra i forhold til utvikling av 
faget, ikke minst mot nye modaliteter som PET CT og PET 
MR. I tillegg har det vært viktig for meg å kunne delta i 
diskusjonen om radiologiens plass i det kliniske landskap. 
Radiologimiljøet begynner etter hvert å bli relativt stort, og 
styrearbeidet har vært veldig viktig for meg også i forhold til 
nettverksbygging.

Hva er det viktigste dere har arbeidet med/fått til i styret i 
den tiden du har vært med?
– Diskusjonen som nå går om jobbglidning, både horisontalt og 
vertikalt har vært og er veldig viktig. Vi må holde fast i 
pasientperspektivet og ha fokus på hva som tjener pasienten 
best. Jeg opplever at debatten noen ganger sporer av og at 
fokuset f lyttes fra pasienten til ulike faggrupper og deres 
interesser.

Hva mener du styret bør konsentrere seg om i årene  
som kommer? 
– Jeg tror vi står ovenfor store utfordringer framover i forhold til 
å ha nok arbeidskraft til å dekke et stadig voksende behov 
bildediagnostikk. Fokus på rett prioritering i forhold til 
tilgjengelige ressurser er en viktig diskusjon. Her mener jeg 
styret skal ha en sentral rolle. Fortsette arbeidet med 
pasientfokusert jobbglidning, og særlig horisontal glidning.  
I forlengelsen av dette bør det fokuseres på hvordan radiologer 

og nukelærmedisinere skal jobbe sammen, og hvilken plass 
bildediagnostikk skal ha i den kliniske hverdagen.

Hvordan kommer du til å involvere bildediagnostikken i  
det nye akuttsenteret? 
– Det skal bygges en radiologisk enhet i Akuttmottaket, med 
CT, Ul og konvensjonell røntgen. Denne enheten er 
organisatorisk under Radiologisk avdeling, men vil ha en helt 
sentral rolle i pasientarbeidet i Mottaksklinikken. Jeg håper at 
det vil være rom for å involvere radiologene i hele den 
diagnostiske prosessen, og at de vil være en naturlig del av de 
diagnostiske teamene i klinikken.

Hvordan ser du på bildediagnostikkens rolle i fremtiden?
– Jeg tror utviklingen vi har sett de siste årene, med at 
bildediagnostikk har fått større og større betydning for 
pasientene både når det gjelder diagnostikk og behandling, 
kommer til å fortsette framover. Samtidig vil f lere fag ta inn 
deler av bildediagnostikken i sine spesialiteter, og det åpner for 
nye utfordringer og muligheter. 

Anne Taule beholder sitt nestlederverv frem  
til generalforsamlingen 2014. Vi ønsker henne lykke til  
i den nye stillingen.

Anne Taule.
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Anbefaling om felles nasjonale 
nevroradiologiske protokoller
Av Hans Kristian Pedersen, Geir Ringstad, Kathinka Dæhli Kurz og Judith Blucher 

Pasientene i dagens helse-Norge er i mye 
større grad enn tidligere mobile, både på 
grunn av økt f lytting, bruk av fritt 
sykehusvalg og fordeling av funksjoner 
mellom ulike sykehus. Dette påvirker 
også de radiologiske undersøkelsene, som 
må følge pasientene, og teleradiologi har 
gjort at bildeoverføring til et annet 
sykehus ofte bare er et par tastetrykk 
unna. Samtidig har dette medført nye 
utfordringer i form av at sammenligning 
av MR-undersøkelser blir mer krevende 
når MR-protokollene er forskjellige ved 
ulike sykehus. Det å gjøre en undersø-
kelse på samme måte vil derfor kunne 
medføre både en kvalitetsøkning og en 
lettelse av arbeidsf lyten.

Ønsket prosess
Styret i Norsk Nevroradiologisk Forening 
(NNF) initierte i fjor en prosess, der 
målet var å komme fram til en anbefaling 
for et minste felles multiplum av 
MR-protokoller til bruk på vanlige 
sykdommer som affiserer sentral- 
nervesystemet. Det første utkastet ble 
utarbeidet av styret i foreningen, og har 

vært gjennom en høringsrunde hos 
foreningens medlemmer og avdelings- 
sjefene ved universitetssykehusene, 
deretter drøftet på to møter med NORNI- 
gruppen (Norwegian Neuroimaging 
Initiative) og sist på den årlige general-
forsamlingen i NNF, hvor tilslutningen 
til anbefalingene var enstemmig. Vi har 
også vært i kontakt med representant fra 
Helsedirektoratet, som meddeler at dette 
er en ønsket prosess og sannsynligvis 
foregriper og overf lødiggjør et lignende 
initiativ fra myndighetenes side.

Totrinnsmodell
Det er likevel viktig å understreke at 
dette dreier seg om anbefalinger, ikke 
instruksjoner. NNF ønsker ikke å 
undergrave den faglige autonomi hos den 
enkelte MR-radiolog, og anerkjenner at 
det finnes tilfeller der hva som anses å 
være god praksis for de f leste pasienter, 
ikke nødvendigvis er riktig for den 
enkelte. For å kunne imøtekomme dette, 
er derfor anbefalingen lagt opp som en 
to-trinns modell, der vi håper f lest mulig 
kan implementere trinn 1 som et minste 

ANBEFALTE PROTOKOLLER MR CAPUT

Standard generell utredning:
Trinn 1: Sag T1, ax T2, cor FLAIR 
(evt. FLAIR-volum), DWI. 
 
Traume:
Trinn 1: Sag T1, ax T2, cor FLAIR 
(evt. FLAIR-volum), DWI, ax T2*/SWI. 
Trinn 2: Trinn 1 + sag FLAIR (evt. 
FLAIR-volum).
 
Utredning av intrakraniell tumor:
Trinn 1: k-/k+ T1-volum, ax T2, cor 
FLAIR (evt. FLAIR-volum), DWI
Trinn 2: Trinn 1 + spektroskopi, 
perfusjon og DTI.
Barn i SIOP-forskningsprotokoll: 
Vurder k+ T1 spinn ekko i tre plan 

(minimum 4 mm tykke snitt) i stedet for 
k+T1-volum.
 
Demens:
Trinn 1: T1-volum, ax T2, DWI, cor 
FLAIR (evt. FLAIR-volum).
Trinn 2: Trinn 1 + ax T2* eller SWI.
 
Infeksjon:
Trinn 1: k-/k+T1-volum, ax T2, ax eller 
cor FLAIR (evt. FLAIR-volum), DWI.
Trinn 2 (abscess/cerebritt): Trinn 1 + 
spektroskopi.
 
Akutt hjerneslag:
Ax T2 og DWI. Dersom ikke CT+CTA: 
Ax T2* og 3D TOF MR-angio.
 
Demyeliniserende lidelse (utredning):
Trinn 1: Caput k-/k+ T1-volum, ax T2, 

sag og cor FLAIR (evt. FLAIR-volum), 
DWI. Medulla k+sag T1 og sag T2. 
(Man kan vurdere å avstå fra MR- 
kontrast ved normal T2/FLAIR).
Trinn 2: Medulla: Vurdere sag PD  
eller sag STIR.
 
Demyeliniserende lidelse (kontroll):
Trinn 1: Caput Ax T2, cor FLAIR  
(evt. FLAIR-volum), k+axT1.
Trinn 2: Som Trinn 1 eller Trinn 2 
under "demyeliniserende lidelse 
(utredning)".
 
Kontroll av vestibularisschwannom:
k+ T1-volum (med reformatteringer  
i tre plan).
 
Kontroll av hjernemetastaser:
k+ T1-volum, axT2.

felles multiplum i sin praksis, mens trinn 
2 er en anbefaling man sannsynligvis må 
avstemme i forhold til lokale ressurser og 
diagnostisk ambisjonsnivå, og ikke minst 
i forhold til ulike problemstillinger. På 
den annen side vet vi at mange kolleger 
har søkt kunnskap om hvordan man kan 
standardisere MR-undersøkelser for sine 
pasienter, og nå får man et slikt verktøy.

Anbefalingene legges ut på hjemmesiden 
til NNF og vil oppdateres jevnlig og  
evt. utvides for f lere sykdomskategorier. 
Styret i NNF vil være meget  
takknemmelig for fortløpende tilbake-
meldinger fra radiologer om erfaringene 
som gjøres og forslag til endringer 
(gringsta@ous-hf.no) 

Styret i Norsk nevroradiologisk forening:
Hans Kristian Pedersen (leder), 
Geir Ringstad (nestleder),  
OUS Rikshospitalet
Kathinka Dæhli Kurz (styremedlem), 
Stavanger Universitetssykehus
Judith Blucher (sekretær/kasserer),  
Curato Lillestrøm 
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INNSPILL

Muligheter og trusler
Jeg vet at min leder hører til foran i bladet. Men denne gangen hadde jeg mer på hjertet. 

Av Roar Pedersen, redaktør

For å møte kravene fra et stadig mer 
komplisert helsevesen må radiologene 
arbeide på nye måter. Som en god 
beskrivelse av noen av disse endringene 
vil jeg referere introduksjonen til en 
sesjon på ECR i år, ved radiolog Jim 
Reekers fra Amsterdam. Sesjonen het 
”Opportunities and threats” (redaktørens 
oversettelse):

”Vi skal aldri snakke om problemer, men 
om muligheter, her må vi lære av ledere 
og politikere. I et landskap som endrer 
seg er det alltid muligheter, selv om det 
trengs både visjoner, lederskap og 
besluttsomhet. 

Generell radiologi erstattes nå raskt av 
subspesialisert radiologi. Subspesialiserte 
foreninger vokser raskt, mange deltar  
på møtene, og også i ECR deles  
pensum og krav til kompetanse i f lere 
grader, grad 1, 2 og 3. 

Dette gir mange muligheter. Radiologens 
rolle bør endre seg fra å være en  
bildetolker til en klinisk ”manager” av 
bildeinformasjon og bildedata.

Radiologen kan bli en sentral aktør i 
pasienthåndtering, og radiologen kan og 
bør være autoriteten i klinisk bildediag-
nostikk. Dette kan oppnås ved å under-
vise og ta styring overfor klinikere. Hvis 
man underviser, er man autoriteten, blir 
man undervist er man ikke autoriteten!

Det finnes undersøkelser som viser 
hvordan klinikere forholder seg til 
radiologiske beskrivelser (Rafel Tappouni 
2009 RSNA):
• mer enn 90 prosent av klinikerne som 

ble spurt, sier at føler seg komfortable 
med å tolke røntgenbilder, 55.3 prosent 
alltid komfortable, 35.8 prosent av og 
til komfortable med det. 

• mer enn halvparten sa at de var like 
kompetente til å tolke CT, 31.4 prosent 

for en hvilken som helst CT, 37.2 
prosent for enkelte typer CT. 

• avhengig av typen undersøkelse, svarte 
mellom 60 og 73 prosent at de leste 
hele den radiologiske beskrivelsen de 
mottok. (altså mange leste den ikke!)

Ut fra dette kan man kanskje konkludere 
at den ekstra verdien som oppstår ved at 
en radiolog bidrar er under 60 prosent! 
Dette vil synke ytterligere hvis vi ikke 
endrer våre holdninger. 

Så hva er muligheten her? Hva er ekstra- 
gevinsten for klinikeren ved å ha en 
radiolog, når bildebeskrivelse blir mindre 
og mindre viktig?

Klinikere har blitt mer og mer subspesia-
lisert de siste tiår, med en økende mengde 
kunnskap om et lite område av medisinen.  
Samtidig har bildemodaliteter og bilde- 
diagnostikk gjennomgått en revolusjon 
og blitt hjørnesteinen i diagnoser og 
behandling på et hvert sykehus. 

Dette fører oss til følgende 2 muligheter, 
ikke problemer:

1. Subspesialisert klinisk radiologi
2. Ledelse av klinisk radiologi

Behovet for ”kun” bildebeskrivelse 
synker, og klinisk subspesialisering kan 
lett f lytte bildetolkning over til ikke- 
radiologer. Andre kan også tolke bilder, 

og da må vi vise at vi er autoriteten på  
fagfeltet, at vi er de beste av de beste 
innen de forskjellige fagfelt. 

Derfor: Klinikeren bør ikke si  
”Jeg må snakke med en radiolog”,  
men ”Jeg må snakke med MIN  
(subspesialiserte) radiolog”. 

Sertifisering og akkreditering i diagnos-
tisk radiologi bør aldri overlates til 
ikke-radiologer, det er vi som radiologer 
som bør være godkjennere av all diagnos-
tisk radiologi!  Radiologisk sertifisering 
bør være gullstandarden for bildekvalitet 
og kvaliteten på våre beskrivelser. 

Det finnes altså noen trusler:
• Hvis vi fortsetter å outsource oss selv.
• Hvis vi bare driver med å  

beskrive bilder.
• Hvis vi ikke setter standarder  

for kvalitet.
• Hvis vi ikke blir de som sertifiserer 

bildediagnostikken.
• Hvis vi ikke subspesialiserer oss.

Hvis vi anerkjenner at dette er  
mulige trusler, er det ikke lenger 
problemer, men muligheter.” 

Vi skal aldri snakke om problemer, 
men om muligheter, her må vi lære 
av ledere og politikere. 

Jim Reekers
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DEBATT

Overdiagnostikk. Synsing og fakta.

Av Bjørn Nagelhus

Vi vet nemlig følgende: Det utføres et 
stadig økende antall CT- og MR-under-
søkelser. Terskelen for henvisning til 
billedundersøkelser blir lavere og 
detaljfremstillingen blir bedre. Vi finner 
derfor stadig f lere incidentalomer, dvs. 
funn som ikke er relatert til henvisnings-
grunnen. Amerikanske studier viser bl.a. 
funn av incidentalomer hos 35 prosent av 
multitraumepasienter (1). Nodulære 
incidentalomer i lungene finnes ved CT 
thorax hos 25 prosent av de undersøkte 
(2). Ved CT colon finnes incidentalomer 
hos mellom 40 og 70 prosent. Vi vet også 
at sjansen for at et slikt incidentalom 
representerer en cancer som pasienten 
ville ha dødd av hvis uoppdaget, er under 
1 prosent (3). Når vi beskriver disse 
incidentalomene, risikerer vi å utløse en 
kaskade av tilleggsundersøkelser. Dette 
er kostbart og ressurskrevende. Pasienter 
engstes unødig. I verste fall gjennomgår 
pasienten unødvendige prosedyrer med 
vesentlig komplikasjonsrisiko. Det blir 
som i Lotto ; det er de mange som betaler 
prisen for at noen få skal bli vinnere.

Vi vet også at dersom vi ikke beskriver 
disse incidentalomene, risikerer vi 
uønsket nærkontakt med pasientombud, 
sakkyndige og fylkesleger. Å ignorere de 
tilfeldige funnene er ingen farbar vei. Vi 
trenger derfor så gode retningslinjer som 
mulig for å håndtere incidentalomene på 
best mulige måte.

På denne bakgrunn dannet American 
College of Radiologists ( ACR ) i 2006 « 
The Incidental Findings Committee». 
Hensikten var å utarbeide retningslinjer 
for hvordan incidentalomer skulle 

gjenkjennes, tolkes og beskrives. Man 
ønsket også å lage anbefalinger vedrø-
rende videre kontroller og oppfølging.  
I 2010 kom derfor «The White Paper of  
the ACR Incidental Findings Commit-
tee» som omhandlet incidentalomer 
funnet ved abdominale CT-undersøkel-
ser. Rapporten omhandlet funn i 
pancreas, nyrer, lever og binyrer. Dette 
var det første av totalt fire planlagte slike 
«white papers». I oktober 2013 kom del 
to som omhandlet vaskulære funn ved 
abdominale CT- og MR-undersøkelser 
(http://www.jacr.org/article/S1546-
1440(10)00330-3/fulltext). I november 
2013 kom del tre som omhandlet funn i 
milt og lymfeknuter. En fjerde rapport 
som omhandler funn i genitalia interna er 
under utgivelse. Rapportene er tilgjenge-
lige på nett og anbefales. De gjør det 
enklere å gi rekvirenter rasjonelle råd om 
håndtering av incidentalomer. En 
spørreundersøkelse viste at radiologer 
som brukte disse retningslinjene, i 
mindre grad enn andre anbefalte 
kontroller og tilleggsundersøkelser.

Utfordringer knyttet til overdiagnostikk 
og overbehandling tas på alvor nasjonalt 
og internasjonalt. Ikke bare av « politisk 
korrekte helseadministratorer» som 
Pedersen skriver, men også av tunge 
radiologiske miljøer. «Radiologic Clinics 
of North America» brukte hele nr. 2 i 
2011 til denne problematikken.  
Kommersielle aktører bør være spesielt 
forsiktige med å avvise diskusjonen.

Redaktør Alan Barclay i «Diagnostic 
Imaging Europe» viet sin lederartikkel  i 
september 2013 til temaet overdiagnostikk.  

Han avslutter slik : «The fact that there is 
now a full international conference and 
web-site on the sole subject of overdiag-
nosis (www.preventingoverdiagnosis.net) 
seems to be proof, if proof were needed, 
that overdiagnosis is now in itself a 
disease - if not an epidemic.» Neste 
kongress avholdes i Oxford UK i 
september 2014 og vil trolig kunne være 
av interesse også for norske radiologer.

Det finnes mye internasjonal litteratur 
viet temaet overdiagnostikk. H G 
Welch’s bok «Overdiagnosed. Making 
people sick in the pursuit of health » kan 
være en innfallsport til dette feltet.

Vi bør ønske denne diskusjonen  
velkommen, den er interessant og viktig. 
Uenighet kan være fruktbart. Å avfeie 
kritiske røster som synsere er imidlertid 
en blindvei 

Bjørn Nagelhus
Avdeling for Billeddiagnostikk
Sykehuset Levanger

Ref:
1): Van Vugt R, Dekker HM, Deunk J, et al. 
Incidental findings on routine thoracoabdominal   
computed tomography in blunt trauma patients. 
J Trauma. 2012; 72: 416 – 421.
2): Wiener RS, Schwartz LM, Woloshin S, 
Welch HG. Population-based risk for complica-
tions after transthoracic needle lung biopsy of a 
pulmonary nodule: An analysis of discharge 
records. Ann Intern Med. 2011; 155: 137 – 144.
3): Welch HG, Schwartz LM, Woloshin S. 
Overdiagnosed: Making people sick in the 
pursuit of health. Boston: Beacon Press; 2011; 
90 – 101.

Redaktør Roar Pedersen kommenterer i sin leder «Offentlig synsing» i Noraforum nr. 3 2013,  
Førde og medarbeideres rapport «Overdiagnostikk og overbehandling». Det er prisverdig 
at redaktøren retter søkelyset mot dette temaet. Han skriver at han med sine synserevner 
kunne ha avgitt en rapport med motsatt konklusjon. La oss håpe at dette er humoristisk 
ment. Synsing er i stadig større grad unødvendig. Fakta begynner å bli ugjendrivelige.
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SVAR FRA REDAKTØREN:

Overdiagnostikk og tilfeldige funn
Takk til Bjørn Nagelhus for respons på min leder i forrige 
nummer av Noraforum, og takk for interessant informasjon 
om initiativet for å forhindre unødvendig merarbeid ved 
incidentalomer. 

Jeg er fullstendig enig med Nagelhus i at incidentalomer bør 
håndteres på en nøktern og faglig forsvarlig måte. Flommen 
av incidentalomer skyldes både økt antall undersøkelser og 
bedre teknikk. I modalitetenes barndom gjorde man funn 
som man aldri før hadde sett med andre maskiner og utford- 
ringene ved å finne nye “rynker” i kroppen kan være store. 
Noen ganger kan det være svært vanskelig å skille et incident- 
alom fra patologi. En moderne radiolog bør i dag kunne hånd- 
tere de f leste vanlige incidentalomer innen sitt fagfelt. Jeg mener  
at min lederartikkel ikke påstår at incidentalomer skal håndteres  
på noen annen måte enn det som er vanlig praksis i radiologien. 

Mitt hovedanliggende er at vi skal fortsette å utføre radio- 
logiske undersøkelser på riktige indikasjoner, uten å være 
redde for hva de kan vise. Ved hjelp av blant annet de initiativ 
Nagelhus viser til kan vi håndtere incidentalomer og 
degenerative forandringer og andre tilfeldige funn ved hjelp 
av gode radiologiske beskrivelser. Hvis vi kan tørre å gi 
anbefalinger i våre svar vil usikkerhet hos henviser ryddes av 
veien og unødvendige oppfølgingsundersøkelser kan unngås. 

Men å si at vi ikke må gjøre så mange undersøkelser fordi det 
lager for mye arbeid, er å stikke hodet i sanden 

Roar Pedersen
Redaktør Noraforum
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KURS

Välkomna till Röntgenveckan i Karlstad 2014
Av Thomas Schultze

Röntgenveckan är ett årligt nationellt 
arrangemang i Sverige för alla som har 
med medicinsk radiologi att göra. Det 
baseras på ett samarbete mellan röntgen-
läkarnas (SFBFM) och röntgensjukskö-
terskornas (SFR) organisationer plus en 
lokal arrangör som står för det praktiska. 
I år är det Karlstad i Värmland som står 
för det lokala och vi vill då bjuda in våra 
grannar i Norge att deltaga och visa vad 
de kan. Röntgenveckan blir 8-12 sept.

Årets tema är ”Hjärna och hjärta” vilket 
man kan se både poetiskt och vetenskap-
ligt. En viss tonvikt på neuro-och 
thoraxradiologi således. Från Norge har 
vi utlovats bidrag från thorax- och 
abdominalradio-logerna.

Det ska bli kul att få se er här i Karlstad i 
september! Så här mitt i snöyran (19/3!) 
kan det kännas av-lägset med tidig 
september och förhoppningsvis sol-
dränkta dagar. Ni vet väl vem Sola i 

Karlstad var? Om inte, så står hon staty 
utanför vårt fina stadshotell och var en 
glad och ”solig” servitris med namnet  
Eva Lisa Holtz. Sola har blivit en känd 
symbol för Karlstad och när det gäller 
soltimmar brukar vi också ligga i topp.  
Vi får hoppas att Karlstad kan leva upp 
till sitt soliga rykte i september.

Vi kommer att vara i stadens nya kongress- 
centrum CCC, beläget centralt, vid en 
arm av Klarälven. På kvällarna finns till- 
fälle att umgås, njuta av mat och annan 
kultur, samt att lära känna mer av Karlstad.

Ett intensivt arbete med förberedelserna 
pågår. Det ser ut att bli ett bra program, 
trots att det visat sig att vi konkurrerar 
med Symposium Neuroradiologicum som 
samtidigt pågår i Istanbul. Tack till alla 
som ställer upp!

Naturligtvis kommer vi att ta upp en 
mängd andra gebit under veckan, inte 
minst frågor kring vår specialitets framtid.

Föredrag och posterutställning
Vi fortsätter hoppas på ett stort antal fria 
föredrag och att vi ska få till en stor 
posterutställning. Om du har gjort ett 
projektarbete, en kvalitetsundersökning 
eller skrivit en avhandling, så låt många 
få ta del av dina resultat genom att 
rapportera på Röntgenveckan. Informa-
tion om hur du skickar in ditt abstract 
finns på Röntgenveckans hemsida.

Anmälan
Öppnar snart. Se www.rontgenveckan.se

Du vet väl att du kan läsa om oss på 
röntgenbloggen (www.rontgenbloggen.se) 

Kontakt
Rontgenveckan2014@liv.se

Välkomna till Karlstad!
För Röntgenveckan 

Thomas Schultze
Överläkare, Röntgen Karlstad

Hjärna och hjärta
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Radiologene må ta ansvar
På Norsk radiologisk forenings styremøte 26. februar orienterte Aslak Aslaksen om sitt 
engasjement i Helsedirektoratets arbeid med handlingsprogram for kreftomsorg. 

bildediagnostikk ved ulike utrednings- 
algoritmer? Kanskje er det også for liten 
kunnskap om nytteverdien av ulike 
modaliteter satt opp mot hverandre og 
manglende innsikt i riktig sekvensiell 
utnyttelse av bildediagnostikk. 

Må være evidensbasert
Løsningen må ligge i evidensbasert bruk 
av bildediagnostikk i utredning og kon- 
troll av kreft. Det må lages gode algorit-
mer og disse må bli fulgt. Dessuten må 
ny kunnskap skaffes til veie og formidles. 

Men å svare på spørsmålet om hva som  
er riktig bruk, eventuelt over- eller 
underforbruk av bildediagnostikk, er 
svært vanskelig. 

En oversikt over bruk av bildediagnostikk 
i de ulike landsdelene, avslører at det er 
store variasjoner, noe som ikke nødven-
digvis kan forklares medisinsk. Dermed 
er det også et økt ønske om standardise-
ring. En standardisering av indikasjoner 
vil gi følgende fortrinn: 

• Bidra til at Best practice blir ivaretatt
• Pasienten blir sikret en forutsigbar 

tjeneste hvor som helst i landet. 
• Kan bidra til forskning

Lite faglig standardisering i Norge
En standardisering innenfor radiologien 
vil gjøre faget mer enhetlig. Det er få 
krav til henvisning og indikasjon i Norge, 
slik man finner det i Appropriateness 
Criteria (American College of Radiology, 
USA), og iRefer (Royal College of 
Radiology, UK). 

Derimot er det stor grad av teknisk 
standardisering når det gjelder krav til 
utstyr (modalitet), så som DICOM og 
CE-merking. Krav til utøver er relativt 
løst formulert i Norge, sammenlignet 
med andre land. Det finnes f. eks ikke 
krav om spesialisteksamen eller resertifi-
sering. HD har nylig publisert nye 
retningslinjer for bildediagnostikk ved 
atraumatiske muskel- og skjelettlidelser, 

noe som er et godt utgangspunkt for en 
standardisering. På 90-tallet ble lagt ned 
mye arbeid i å utforme prosedyrer for 
tekniske undersøkelser. Disse er ikke 
fornyet. Derimot foregår det f lere steder 
standardisering, blant annet i Helse Vest 
og ved Rikshospitalet, så noe er på gang. 
Når det gjelder krav til svarrapporter, har 
vi i Norge ingen slike. 

Hva kan radiologene gjøre?
Hva kan så de faglige foreningene innen- 
for radiologi og nukleærmedisin bidra med?

Først og fremst må de gå i bresjen  
for utarbeidelse av retningslinjer for 
indikasjoner gjennom å
 
• Involvere faglige foreninger
• Bidra til at retningslinjene blir fulgt
• Samarbeide med Helsedirektoratet  

og Kunnskapssenteret
• Eventuelt inngå samarbeid over grens- 

ene, både i Norden, i Europa og i USA. 
• Bidra til regionale retningslinjer for 

teknisk utførelse av undersøkelser. 
• Bidra til standarder for gode beskrivelser.

Dette er strategiske valg man må bli 
enige om i det bildediagnostiske  miljøet. 

De faglige foreningene må gjøre  
seg synlige
Det store spørsmålet er hvem som skal 
styre bildediagnostikken i Norge. Det er 
både et politisk spørsmål og et samfunns-
oppdrag. Helse og omsorgsdepartementet 
og Helsedirektoratet gjør klokt i å 
involvere de faglige foreningene. På sin 
side bør også Norsk radiologisk forening 
gjøre seg synlige i dette arbeidet 

Aslak Aslaksen er direktør for Radiologisk 
avdeling på Haukeland universitetssjukehus 
i Bergen og førsteamanuensis ved  
Universitetet i Bergen. Han er invitert av 
Helsedirektoratet til å lede en faggruppe  
som skal utrede bruk av bildediagnostikk i 
kreftomsorgen.

REFERAT

Aslak Aslaksen.

Tekst og foto: Hanne Munkelien, Noraforum

Aslaksen er Helse Vests representant, og 
leder en faggruppe bestående av ytterli-
gere to radiologer, to onkologer, en 
nukleærmedisiner, en allmennlege og en 
strålefysiker samt representanter fra 
Helsedirektoratet (HD)og Kunnskaps-
senteret. Gruppens hovedanliggende er 
hvordan man skal få bildediagnostikken 
og bildediagnostikere inn i arbeidet med 
handlingsprogrammene for kreftomsorg. 

Den evige flaskehalsen
Et sitat fra Helsedirektoratets Jørgen 
Holmboe kan stå som et definisjon på hva  
som er det største problemet for organise-
ringen av kreftomsorg: ”Ved utarbeidelsen 
av handlingsprogrammene i kreftomsorgen 
sier ”alle” gruppelederne at en av de viktigste 
flaskehalsene innen utredning av pasientene 
er mangel på bildediagnostikk.”

Da kan man spørre seg: Er det mangel på 
radiologer eller mangel på MR- eller 
PET- maskiner? Er effektiviteten for 
dårlig? Forskes det for lite? Er henvisnin-
gene for dårlige utfylte? Foregår det et 
overforbruk av MR og PET, eller kan vi 
skylde på aggressive utstyrsleverandører?

Eller man kan snu på det og se på hva 
som skjer i kreftomsorgen. Kan det tenkes  
at det er for liten kunnskap om verdien av 
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PET TRONDHEIM

PET/CT og PET/MR ved St. Olavs Hospital
Beslutning om å etablere PET-senter ved St. Olavs Hospital i Trondheim ble tatt  
i februar 2012. Den offisielle åpningen fant sted tirsdag 15. oktober 2013, med flere  
av de største giverne tilstede.

Av Marianne Leirdal Stokkan og  
Håkon Johansen

I februar 2012 ble det vedtatt at PET/CT 
snarlig skulle etableres som et tilbud ved 
St. Olavs Hospital i Trondheim. Helse 
Midt-Norge bevilget 10 millioner kroner 
for å sette i gang bygningsmessige 
tilpasninger. I mars samme år fikk St. 
Olavs Hospital en PET/MR (Siemens 
Biograph mMR) i gave fra Trond Mohn. 
Samtidig tok SpareBank1 Midt-Norge 
initiativ til en innsamlingsaksjon med 
formål å finansiere en PET/CT. 
Innsamlingen kom i mål i september, og 
St. Olavs Hospital fikk en Siemens 
Biograph mCT i gave.

Tirsdag 12. september fikk de fire første 
pasientene utført PET/CT-undersøkelse. 
Første PET/MR-undersøkelse ble utført 
tirsdag 1. oktober. 18F-FDG kjøpes fra 

GE Healthcare i Oslo og sendes til 
Trondheim via privatf ly. 18F-FDG 
mottas rundt klokken kvart på elleve og 
det utføres seks PET/CT-undersøkelser 
per leveranse.

Plassert i det gamle MR-senteret
Etableringen av PET ble organisert som 
et prosjekt med fire arbeidsgrupper; 
bygg/teknikk, drift/kompetanse, 
utstyrsanskaffelser og forskning. 
Overordnet mål var første pasient 1. 
oktober 2013. Både PET/CT og PET/
MR skulle inn i eksisterende 
bygningsmasse og tre alternative 
plasseringer ble utredet. Det ble vedtatt 
at PET skulle etableres i ledige lokaler i 
det gamle MR-senteret, som ligger i 
umiddelbar nærhet av Gastrosenteret 
Nord hvor hovedtyngden av 
bildediagnostikk er plassert; 
nukleærmedisin, CT, røntgen og MR. 

Stråleterapi i Gastrosenteret Midt er også 
tett ved.

Mye nyttig informasjon
Per 1. mars er det gjort totalt 174 PET/
CT-undersøkelser, 108 er gjort på 
indikasjonen lungecancer, 33 på lymfom i 
primærdiagnostikk/responsevaluering, 17 
i generell onkologi og 16 på diverse 
indikasjoner inkl. non-onkologi. På 
pasienter med cancer i hode/hals-
området, gynekologisk cancer og utvalgte 
lymfompasienter er det gjort PET/
MR-undersøkelse på klinisk indikasjon 
etter vanlig PET/CT. PET/MR har gitt 
mye nyttig tilleggsinformasjon grunnet 
overlegen bløtvevsoppløsning. 

For øvrig har det blitt utført 59 
undersøkelser ved PET/MR, og alle disse 
er knyttet opp mot et forskningsprosjekt i 

Siemens Biograph mMR ved PET-senteret, St. Olavs Hospital. Her heises PET/MR på plass i det nye PET-senteret. 
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samarbeid med NTNU. Dette første 
forskningsprosjektet er teknisk orientert. 
Flere prosjekter starter opp etter hvert. 

Ut 2013 ble det drift hver tirsdag med 
seks undersøkelser per driftsdag, enkelte 
uker også torsdager. Fra januar i år ble 
det fast drift to dager pr. uke og det er 
planlagt opptrapping til tre dager i uken 
fra høsten. Full drift er planlagt fra 2016.

Avdeling for nukleærmedisin ønsker å 
takke Trond Velde Bogsrud, OUS, for 
god hjelp under planlegging og oppstart 
av PET ved St. Olavs Hospital 

Marianne Leirdal Stokkan
Håkon Johansen

Avdeling for nukleærmedisin
St.Olavs Hospital.
Universitetssykehuset i Trondheim

Siemens Biograph mCT ved PET-senteret, St. Olavs Hospital.

Styreleder Milian Myraunet klipper snora, flankert av givere: Trond Mohn, Anne Grete Eidsvig og 
Finn Haugan.
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KASUISTIKK. KASUISTIKK NORSK FORENING FOR NUKLEÆRMEDISIN OG MOLEKYLÆR AVBILDNING

F18-FDG-PET ved jod-negativ metastase  
fra papillært thyroideacarcinom
Av Marianne Leirdal Stokkan og Håkon Johansen, St. Olavs Hospital

En 65 år gammel mann ble i 2005 
operert for thyroideacarcinom, et 
multifokalt papillært carcinom i høyre 
thyroidealapp med betydelig 
glandelmetastasering til 15 av 17 
lymfeknuter på høyre side. Postoperativ 
radiojod-behandling med ablasjonsdose 
3,0 gigabequerel 131-jod, scintigram viste 
oppladning på collum forenelig med 
thyroidearestvev og/eller jodakku-
mulerende metastase. Ny behandling 5 
måneder senere med terapidose 5,0 GBq 
131-jod, scintigram viste da fortsatt 
jod-opptak i metastase, ingen nytilkomne 
oppladninger. Pasienten hadde f lere år 
tilbake fått radiojodbehandling to ganger 
på indikasjonen Graves sykdom og var i 
tillegg blitt behandlet med Lithium, han 
var nå plaget av uttalt munntørrhet og 

man valgte derfor å avstå fra ytterligere 
behandlig med radiojod.

Pasienten ble fulgt med kontroller av 
thyreoglobulin og ultralyd collum.  
Han var recidivfri frem til 2013. Under 
thyrogentest fikk pasienten en stigning  
av thyreoglobulin fra under 0,2 til 3,8 
mikrogram pr. liter, oppfattet som positiv. 
Thyreglobulin antistoff var under 10  
på begge målinger slik at man antok at 
pasienten kun hadde små mengder aktive 
kreftceller.

Ultralyd hals, CT collum/thorax og 
123-jod søkedose var alle negative. Man 
hadde da en situasjon hvor man mistenkte 
metastastisk sykdom fra en thyroidea-
cancer uten opptak av jod på søkedose. 

Pasienten ble henvist til FDG-PET ved 
St.Olavs Hospital. Under stimulering 
med rekombinant humant thyreoidea-
stimulerende hormon ble det gitt  309 
MBq 18F-FDG og pasienten ble avbildet 
først med PET/CT og deretter med 
PET/MR(med MR-kontast). Det ble 
påvist to lymfeknuter på venstre side av 
collum med høyt FDG-opptak(SUV 5,1 
og 8,4) malignitet sannsynlig. På høyre 
side av collum var det ikke patologisk økt 
FDG-opptak. Pasienten ble operert med 
lateral halsglandeldisseksjon venstre side 
hvor de suspekte lymfeknutene ble 
fjernet. Histologi viste metastase fra 
papillært thyroidecarcinom i lymfeknuten 
med høyeste FDG-opptak

Scintigram etter 3GBq 131-Jod. Scintigramm etter 5 GBq 131-Jod. Scintigram etter søkedose 200 MBq 123-Jod.
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PET, lavdose CT og 
fusjonsbilde som 
viser patologisk 
FDG-opptak venstre 
side av collum.

PET, T2 og 
fusjonsbilde, 
patologisk FDG-opp-
tak venstre side.

PET, T1 og 
fusjonsbilde.

PET-MIP, T2 og 
fusjonsbilde i 
coronalplan.



30  NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 1/2014

DEBATT OM JOBBGLIDNING

Bør radiografer utdannes som 
screeningtydere i Mammografiprogrammet?

Jobbglidning for radiografer har vært et aktuelt tema i f lere år. 
Når det gjelder brystdiagnostikk har det fra Radiograf-
forbundet, høyskoler og helseforetak blitt reist spørsmål om 
man kan utdanne radiografer til å tyde screeningbilder i 
Mammografiprogrammet. Et viktig argument er at det i dag er 
en mangel på brystradiologer. Kreftregisteret har mottatt f lere 
henvendelser om dette og kontaktet derfor styret i Norsk 
Forening for Radiologisk Brystdiagnostikk for å be om vårt syn.

Styret har diskutert saken grundig. Vi mener det er  
mange argument som taler mot å utdanne radiografer som 
screening-tydere, og vi vil i dette innlegget gjøre rede for våre 
innvendinger.

Det offentlige Mammografiprogrammet er basert på norske og 
europeiske retningslinjer, som igjen bygger på resultater fra store 
vitenskaplige studier. I henhold til dagens retningslinjer skal 
screening utføres av erfarne brystradiologer. Hvis man skulle gå 
inn for å lære opp radio-grafer til screening vil man avvike fra 

etablerte retningslinjer for screening. Man vil i så fall gjøre 
dette uten å ha noen solid vitenskapelig dokumentasjon for hva 
det vil innebære.

For å kunne være en god screeningtyder er det etter vår 
oppfatning svært viktig at man har god erfaring innen klinisk 
radiologi og ultralyd, og at man selv er involvert i 
gjennomføring av etter-undersøkinger av de som blir selektert 
ved screening. En radiograf vil ikke kunne inneha denne 
kliniske erfaringen. Vi er særlig bekymret for at dette potensielt 
kan føre til en redusert spesifisitet med f lere falske positive 
tyderesultater, noe som igjen vil medføre behov for økte 
radiologressurser (lengre consensusmøter, f lere 
etterundersøkelser) samt unødig engstelse for kvinner. 

For å være en god klinisk radiolog ved et brystdiagnostisk senter 
(BDS) mener vi radiologen også må ha god kompetanse i å tyde 
screeningbilder. Alle brystradiologer bør derfor tyde et visst 
antall screeningbilder hvert år. Hvis radiografer blir utdannet 
som screeningtydere vil det kunne bli vanskelig for bryst-
radiologer å oppnå et tilstrekkelig volum av screeningtydinger, 
og vi frykter at dette vil kunne redusere brystradiologenes 
kliniske kompetanse.

De må være et tilstrekkelig antall brystradiologer ved det 
enkelte BDS. Dette er viktig både for å sikre et godt fagmiljø og 
for å sikre en stabil drift.  Hvis man skulle gå inn for at 
radiografer overtar screeningtyding er det stor risiko for at 
enkelte BDS vil får et for lavt antall brystradiologer. Dette vil 
svekke fagmiljøet både lokalt og nasjonalt. Ettersom radiografer 
ikke kan ta over den kliniske delen av brystdiagnostikken, vil et 
lavt antall brystradiologer bety at den kliniske driften blir mer 
sårbar for fravær.

Styret i NFRBD kan ikke anbefale en modell der radiografer 
blir benyttet som tydere i screeningsammenheng. Å utdanne 
radiografer til screeningtyding fremstår ikke som et egnet tiltak 
for å løse problemet med mangel på brystradiologer, og kan føre 
til en forringelse av så vel Mammografi-programmet som av det 
brystradiologiske fagmiljøet. Dagens mangel på bryst-radiologer 
bør heller løses ved å satse på forbedret rekruttering av 
radiologer til brystdiagnostikk 

Solveig Roth Hoff er nestleder i Norsk forening for  
radiologisk brystdiagnostikk

Av Solveig Roth Hoff
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RADFORSK

Radforsk – møte med Oslo universitetssykehus 
Sittande styret har satt seg mål å følga opp mandat i gjeldande handlingsplan for Radforsk 
om ”å være en «vaktbikkje» for å holde fokus på satsingen fremover og for å holde oversikt 
over aktiviteten”. 

Som ledd i dette arbeidet er styremøta planlagt som besøk ved 
universitetssjukehusa. Ein vil der, i tillegg til vanlige styremøte-
aktiviteter, kartlegga eksisterande forskningsaktivitet ved dei 
ulike avdelingane, få fram styrker og manglar ved forskninga og 
på sikt bruka denne informasjonen for å legga betre til rette for 
radiologisk forskning i heile landet. 

Det første av desse møta vart nylig gjennomført på Ullevål 
Sykehus ein grå onsdag i februar. Her var heile styret samla til 
møtedag med interessant og aktuelt program lagt opp av leiar 
Nils Einar Kløw. Etter ei kort styresamling var det tid for 
introduksjon av Forsknings og utviklingsavdelinga (FOU) ved 
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin (ARN), OUS. Heidi 
Eggesbø er nytilsatt som FOU leiar, og ho informerte om FOU 
sine oppgåver, organisering og utfordringar knytta til dagens 
struktur. Det vart ein god dialog mellom Radforsk styremed-
lemmer og Eggesbø der ein spesielt fekk fram problem knytta 
til manglande kommunikasjon og samhandling mellom ARN 
og UiO. Andre tema var mellom anna forholdet mellom 
oppdrags/industri forskning og forskning primært utgåande frå 
radiologiske avdelinger samt orientering om planlagte radiolo-
giske forskningsgrupper ved OUS.

Neste punkt på programmet var lunsj med radiologitilknytta 
PhD kandidatar. Gjennom uformell presentasjon og diskusjon 
fekk kandidatar fram ulike sider ved eigen forskningskvardag. 
Dei seinare åra har fokus på auka radiologisk forskning ført at 
mange f leire radiologar nå er i gang med forskning med mål om 

PhD grad. ARN har no 25 PhD kandidatar, inkludert to innen 
nukleærmedisin. Mange av desse går i D-stilling, men organi-
seringa av D- stillingane varierer mellom sjukehusa. For 
overleger i eit PhD løp var utfordringa ofte mangelfull tilrette-
legging med lite forskningstid trass i at desse på papiret skal ha 
20% avsatt tid til forskningsarbeid.

Men kva med status post doc? Åra med satsing på doktorgrads-
stipendiatar har båre frukter, men no ynskjer Radforsk setja 
søkjelys også på tilrettelegging for forskning etter disputas. 
Slutten av dagen var difor via møte med radiologar ved OUS 
som hadde disputert dei siste fem åra. Dei f leste av desse hadde 
f leire forskingsprosjekt og var veiledarar for PhD kandidatar, på 
trass av manglande avsatt tid til forskning. Det var heller ingen 
av radiologane som var tilknytta universitetet. Ei ordning etter 
modell frå Haukeland universitetssjukehus, der kvar seksjon/
eining har ein 20% amanuensis stilling tiltenkt undervisnings-
arbeid, vart difor ønska velkommen også av forskande radiolo-
gar ved OUS.

Etter eit oppsummerande styremøte vart ein lærerik og nyttig 
dag for Radforskstyret avslutta med eit godt måltid. Status og 
innspel vil bli samla i rapport til avdelingsleiinga. Radforsk vil 
med dette fortsetja å gjera sitt for å fremma god radiologisk 
forskning. Til hausten er det Bergen som står for tur! 

Turi Olene Dalaker er overlege ved Stavanger Universitetssykehus. 

Dei seinare åra har fokus på å 
auka radiologisk forskning 
ført at mange fleire radiologar 
nå er i gang med forskning 
med mål om PhD-grad.

Av Turi Olene Dalaker

Styret i Radforsk
Nils-Einar Kløw, leder
Karen Rosendahl, nestleder
Erik Magnus Berntsen, regnskap
Turi Olene Dalaker, vitenskapelige saker radiologi
Mona-Elisabeth Revheim, vitenskapelige saker 
nukleærmedisin
Gaute Hagen og Per Kristian Hol fra Norsk 
radiologisk forenings styre
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KURS

Norsk forening for abdominal radiologi (NFAR)

PANCREAS-SEMINAR   
Tid: 2014-05-05 kl. 09:25 – 16:30. Sted: Radisson Hotel, Værnes. Programmet kan bli justert. 

Tidspunkt Tema Foredragsholder

09:25–09:30 Velkommen! Åse Kjellmo, leder i NFAR 

09:30–10:00 Pancreascancer – kirurgi. Kirurg Trond Buanes  

10:00–10:45 CT pancreas. Teknikk og operabilitetsvurdering. Radiolog Marit Olstad

10:45–11:00 Diskusjon. Alle 

11:00–11:15 Kaffe. 

11:15–11:45 Cystiske pancreaslesjoner - kirurgi.  
Diskusjon om oppfølging og kontroll.

Kirurg Erling Bringeland

11:45–12:15 IPMN.  Radiolog Jarl Jakobsen

12:15–13:00 MR pancreas – teknikk.  
Cystiske lesjoner andre enn IPMN.

Radiolog Åse Kjellmo

13:00–14:00 Lunsj.

14:00–14:30 NET i pancreas – diagnostikk og oppfølging. Radiolog Dag Tallak Berntzen   

14:30–15:15 PET/CT av NET. Anders Sundin, Uppsala 

15:15–15:30 Pause. 

15:30–16:15 De vanskelige differensialdiagnosene, på bakgrunn av kasuistikker. Flere 

16:15–16:30 Oppsummering og avsluttning.  NFAR-leder Åse Kjellmo 

Påmelding: Til kasserer Unni Bergan 
(ubergan@hotmail.com) ved å betale 
kursavgiften til konto 1503 26 11564. 
Husk ditt navn og din adresse. 

Kursavgift medlemmer: Kr 1200,-. Du 
kan bli medlem og bruke denne kursav-
giften om du samtidig melder deg inn i 
NFAR. Medlemskapet koster kr. 200,- 
per år, og betales i tillegg. 

Kursavgift ikke-medlemmer: kr. 1600,-.  

Spørsmål om seminaret rettes til Jarl Å. 
Jakobsen (j.a.jakobsen@mdisin.uio.no). 

Trondheim er vertsby for NSNM`s vårmøte 22. til 24. mai 2014. Velkommen til et 
spennende program ved Norges mest spektakulære kongresshotell.

Tema:
• PET/CT i stråleterapi
• Arne Skrettings minneforelesning
• PET/MR i Danmark og ved St. Olav
• PET og SPECT ved demensutredning
• HINAS - Nasjonal anskaffelse av radiofarmaka
• Behandling av skjelettmetastaser med alfastråling

www.nsnm2014.no
Sett av datoen og meld deg på!

 
 
 Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk 

 
 FLSB-seminar 2014: 

Intervensjonsradiologi - Quo Vadis? 

 
Tidspunkt:  Fredag 25. april 2014 kl 0900 – kl 1600 

 
Sted:   Felix kurs- og konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo 

 
Pris:   kr 2.200 for medlemmer og kr 3500 for ikke-medlemmer inkl. lunsj og 

pauseservering.  Medlemskap kan tegnes ved påmelding. 

 
Bakgrunn og formål 

Bildeveiledende/intervensjonsradiologiske prosedyrer har vist seg å ha stor betydning for 

pasientbehandling innen mange felt og medisinske disipliner. Det har ført til utvidet 

samarbeid med kliniske disipliner, men også interessekonflikter om ”eierskap”, så vel som 

klinisk- og teknologisk ansvar, oppgaveglidning og faglig ledelse.  

 
FLSB ønsker med seminaret ”Intervensjonsradiologi - Quo Vadis?” å få belyst ulike 

synpunkter fra sentrale aktører og vise oss med kvalifisert sannsynlighet hvilke 

organisatoriske veier dette vil ta framover. 

 
Målgruppe: Alle med interesse for bildeveiledet og minimalt invasiv intervensjon: 

Radiologer, karkirurger og andre legespesialister, radiografer og sykepleiere, 

sykehusadministrasjon, regionale helseforetak 

 
Program 

0900:   Registrering og kaffe 

 
0930-0940:  Åpning 

 
0940-1010:  Turf battles i intervensjonsradiologi; Trender og utvikling i USA.  

Professor Haraldur Bjarnasson MD, Interventional Radiology, Mayo Clinic, 

Rochester, Minnesota, USA 

 
1010-1035:  Turf battles i intervensjonsradiologi; Trender og utvikling i Skandinavia. 

Professor Lars Lønn, Rigshospitalet, København 

 
1035-1055:  Spesialisering og faglig organisering i utakt? Nye spesialistregler i Norge. 

Tidligere Avd. dir. Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet 

 
1055-1110:  Kaffe og frukt  
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organisatoriske veier dette vil ta framover. 

 
Målgruppe: Alle med interesse for bildeveiledet og minimalt invasiv intervensjon: 

Radiologer, karkirurger og andre legespesialister, radiografer og sykepleiere, 

sykehusadministrasjon, regionale helseforetak 

 
Program 

0900:   Registrering og kaffe 

 
0930-0940:  Åpning 

 
0940-1010:  Turf battles i intervensjonsradiologi; Trender og utvikling i USA.  

Professor Haraldur Bjarnasson MD, Interventional Radiology, Mayo Clinic, 

Rochester, Minnesota, USA 

 
1010-1035:  Turf battles i intervensjonsradiologi; Trender og utvikling i Skandinavia. 

Professor Lars Lønn, Rigshospitalet, København 

 
1035-1055:  Spesialisering og faglig organisering i utakt? Nye spesialistregler i Norge. 

Tidligere Avd. dir. Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet 

 
1055-1110:  Kaffe og frukt  

Frie foredrag til  
Høstmøtet 2014
Høstmøte 2014 er svært takknemlige for alle 
som vil bidra med frie foredrag og postere!

Alle innsendte abstracts blir vurdert og kom-
mentert av en vitenskapelig komité. Høstmøte 
2014 er basert på frivillighet og dugnad, da ett 
av målene er å kunne holde deltageravgiften så 
lav som mulig. Det er derfor blant annet 
besluttet at foredragsholdere ikke skal honoreres 
for sine bidrag. Frie foredragsholdere får dekket 
nødvendig reise og deltagelse den dagen de 
foreleser. Posterbidrag får ikke dekket reise og 
deltagelse. Frie foredrag meldes på til host-
mote@hostmote.no

På nettsidene www.hostmote.no finner man 
skjema som skal utfylles i forbindelse med 
innsending av frie foredrag. 

Abstraktfrist er 1. september. 

 
1110-1125:  Fusjon radiologi og kirurgi.  

Overlege Per Kristian Hol, Intervensjonssenteret, OUS/Rikshospitalet, Oslo 

 
1125-1145:  Organisering av intervensjonsradiologiske prosedyrer i sykehus, fra en 

sykehusdirektørs synspunkt.  
Adm. direktør Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), 

Tromsø  
1145-1205:  Organisering av intervensjonsradiologiske prosedyrer i sykehus, fra 

Intervensjonsradiologenes synspunkt.  
Seksjonsoverlege Jon Egge, formann i Norsk intervensjonsradiologisk forening. 

 
1205-1300:   Lunsj  

1300-1340:  Intervensjonsradiologi og karkirurgi – radiologi eller klinisk arbeid? 

Antagonisering eller samvirke og fusjon? Intern oppgaveglidning mellom 

kliniske spesialister og intervensjonsradiologer.  

Klinikksjef Edmund Søvik, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, 

Trondheim og seksjonsoverlege Kirsten Krogh-Sørensen, OUS/Rikshospitalet.  

 
1345-1415:  Intervensjon og slagbehandling, organfokusert eller teknologi-

/prosedyrefokusert primæransvar? Intern oppgaveglidning mellom 

nevroradiologi og generelle intervensjonsradiologer.  

Overlege John Hald, OUS/Rikshospitalet, og overlege Lars Fjetland, Stavanger 

universitetssykehus.  
 
1415-1430:  Kaffe/frukt  

1430-1445:  Skilleveier, strid eller fusjon? Oppsummering og ”ring-side” betraktninger. 

Overlege Lars Borgen, Vestre Viken, Drammen sykehus 

 
1445-1515:  Rundebordskonferanse og debatt 

 
1515-1600:  Generalforsamling i Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk 

(FLSB)  
 
 
 
For program, påmelding, medlemskap  og betingelser, se www.nsh.no 

 
 
 
Med forbehold om endringer i programmet 



34  NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 1/2014

REFERAT FONDSTILDELING

Fondstildelinger 2013
Haakon og Sigrun Ødegaards fond til 
fremme av norsk radiologisk forskning

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

Astrid og Finn Busch-Arnessens legat

Hele 16 søkere holdt seg innenfor fristen 
som var forlenget til 15.9. Styret  
prioriterte sterke søknader fra søkere  
som er tatt opp, eller som har nylig søkt 
seg inn på PhD-programmet og enkelte, 
gode søknader fra postdoktorer. 

Stipendene kan kun utbetales til 
forskningskonto. Lykke til med  
søknad neste år med frist 15.09.14,  
se Radiologforeningens nettsider.

Hilsen kasserer Audun Berstad
Oslo, 17.12.13

Styret besluttet 7. november 2013 å bevilge til sammen NOK 185.000 til 9 av  
søkerne på følgende måte:

Haakon og Sigrun Ødegaards  
fond til fremme av norsk radiologisk 
forskning:

Bethke, Anne 20.000,-

Godt, Johannes 30.000,-

Lauritzen, Peter Mæhre 20.000,-

Lundby, Rigmor 10.000,-

Ringstad, Geir 30.000,-

Schulz, Anselm 20.000,-

Suther, Kathrine Ryden 30.000,-

Sum Haakon og Sigrun 
Ødegaards fond

160.000,-

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

Oltedal, Leif 10.000,-

Sowa, Piotr 15.000,-

Sum Frimann-Dahls fond 25.000,-

Nye regler for ESSR Diploma
ESSR Diploma er et bevis fra  
ESSR som viser fullført utdannings- 
program innen muskelskjelettradiologi. 
Programmet har eksistert i en del år, 
men er nå revidert. 

Nye regler finner man på denne linken: 
http://essr.org/cms/website.php?id=/
newfilename.htm

I de nye reglene stilles krav til dokumen-
tasjon på at man har utført et visst antall 
undersøkelser innen røntgen, MR, 
ultralyd, arthrografi, CT og interven-
sjon innen muskelskjelettdiagnostikk.  
I tillegg må man delta på 3 årlige møter 
i ESSR i løpet av 5 år og være førstefor-

fatter på en vitenskapelig rapport eller 
caserapport på et av disse møtene.  
Det er videre angitt en del kurspoeng 
man må opparbeide seg. 

Når disse krav er fullført må  
kandidaten gjennomgå en skriftlig  
og en muntlig eksamen. 

Nytt er også at Diploma kun har en 
gyldighet på 5 år. Hvis du ønsker å 
fornye dette må du delta på et årlig  
møte i ESSR, samt opptjene 150 
CME-poeng ved kursdeltakelse i  
løpet av disse 5 år. 

Hvis du har spørsmål til dette  
kan du kontakte NFMSR på mail  
mskradiologi@gmail.com 
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REFERAT BARNERADIOLOGI

Barnekreft – radiologens rolle
Den 25. og 26. september 2013 ble det avholdt Barneradiologisk fagmøte på Gardermoen. 
Det var godt oppmøte fra hele landet til to lærerike og sosiale dager.

Av Anne Thora Grammeltvedt

Uten høstmøte i 2013 benyttet NFPR 
(Norsk forening for pediatrisk radiologi) 
muligheten til å invitere radiologer fra 
hele landet til et møte med gjennomgang 
av temaer relatert til radiologens rolle ved 
barnekreft. NFPR har kontakt med radio- 
loger ved alle røntgenavdelingene i Norge 
som server en barneavdeling, og kunne tilby  
et fagmøte som gav en viktig oppdatering 
i emner av betydning for radiologer som 
kommer i kontakt med barnekreft- 
pasienter. Fagmøtet ble støttet av KSSB 
(Nasjonal kompetansetjeneste for solide 
svulster hos barn) som jobber for høyest 
mulig kompetanse i alle deler av landet. 
Over 20 radiologer deltok på fagmøtet.

Viktig ny kunnskap
Dag 1 ble ledet av Charlotte de Lange 
(OUS) og første foreleser var barne- 
onkolog Ellen Ruud (OUS) som gav oss 
en grundig innføring i klinikken rundt 
de solide svulstene og hvilke ønsker 
klinikerne har for radiologisk diagnos-
tikk og samarbeid med radiologene. Geir 
Ringstad (OUS) fulgte opp med en 
systematisk gjennomgang av utredning 
ved CNS svulster. Emnet moderne 
genetikk der det nå er mulighet for å 
identifisere barn med gener som gjør dem 
spesielt utsatt for kreft og barn som er 
spesielt strålefølsomme, er viktig ny 
kunnskap for alle radiologer som jobber 
med barn. Dette ble forelest på en 
praktisk måte med kasuistikker av 
genetiker Cecilie Rustad (OUS). Vi 
diskuterte hva som er hensiktsmessig 
radiologisk screening og oppfølging av 
disse barna. Det var et høydepunkt da vi 
fikk høre barnekirurgen Tom Monclair 
(OUS) fortelle om sitt mangeårige arbeid 
internasjonalt med å etablere et nytt 
staging system for nevroblastomer som 
bygger på radiologisk diagnostikk. Det 
nye systemet har fått stor internasjonal 
oppmerksomhet og gjennomslagskraft.

KSSB ble presentert av medlem Ingegerd 
Aagenæs, og vi diskuterte samarbeid og 

videre standardisering av CT- og 
MR-protokoller på landsbasis. 

Innføring i PET/SPEC
Dag 2 ble møtet ledet av Stein Magnus 
Aukland (Haukeland US). I et viktig og 
aktuelt foredrag om radiologisk diagnos-
tikk av komplikasjoner ved behandling av 
barnekreft kunne John-Asle Bjørlykke 
(HUS) gi gode råd som var aktuelle ikke 
bare for radiologene på univeritetssyke-
husene, men også for de andre syke-
husene der barna kan komme inn med 
komplikasjoner i forskjellige stadier av sin 
kreftbehandling. Stråledoser ved CT er 
alltid et aktuelt tema i barneradiologien, 
og fysiker Hilde Kjernlie Andersen 
(OUS) ga oss gode innspill og praktiske 
tips for optimalisering av barneundersø-
kelser med CT i forhold til stråledose og 
bildekvalitet. Martin Biermann (HUS) 
gav oss en systematisk og grundig 
innføring i PET/SPEC CT hos barn 
med indikasjoner og nytteverdi som også 
er tema i en artikkel fra deres miljø. 
Denne artikkelen kan anbefales. Anne 
Thora Grammeltvedt ga et innblikk i nye 
muligheter nå når PET MR er i klinisk 
drift ved St Olav. Jan Prytz (Nord-
landsykehuset) engasjerte med spennende 
kasuistikk, og denne vil bli presentert i 
neste nummer av Noraforum (med fasit).

Videre utvikling av barneradiologi
Med ny kunnskap og samvær med kolle- 
gaer fra hele landet ligger forholdene til 
rette for å sikre barnekreftpasiene et godt 
radiologisk tilbud og et godt samarbeid 
om de vanskeligste pasientene. Fagmøtet 
var en viktig arena for ny kunnskap og 
hyggelig samvær med gamle og nye bekjent- 
skaper. Gode samtaler mellom radiologer 
som jobber med barn i hele Norge er et 
godt utgangspunkt for utvikling av 
barneradiologi og videre arbeid i NFPR.

Foreningen jobber nå med programmet til  
høstmøtet i 2014 og håper på godt oppmøte! 

Anne Thora Grammeltvedt er radiolog ved 
St. Olavs Hospital i Trondheim 

GENERALFORSAMLING I NFPR
Det ble avholdt generalforsamling i 
NFPR 25. september 2013 i tilslutning til 
fagmøtet. Referat ligger på nettsiden til 
Radiologiforeningen. Det gamle styret 
ble takket av, med særlig takk til  
Charlotte de Lange og Stein Magnus 
Aukland som gikk ut av styret etter 
stor innsats som henholdsvis leder og 
sekretær. Nytt styre ble valgt. Leder er 
Lise Heiberg, OUS, nestleder Lil-Sofie 
Ording Müller (OUS), sekretær John 
Asle Bjørlykke (HUS) og Anne Thora 
Grammeldtvedt (St Olav) kasserer. 
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KVALITETSSIKRING

Dobbeltgransking – kartlegging av praksis i Norge

Undersøkelser viser at det ikke er holdepunkt for at avdelinger som anvender 
dobbeltgransking i stor grad,  skiller seg ut i sitt kvalitetsarbeid for øvrig.

Av Peter Lauritzen

To spørreundersøkel-
ser om dobbeltgran-
sking ble gjennomført 
våren 2012. Den ene 
gikk til overleger i 
radiologiske syke-
husavdelinger. Den 
andre gikk til avdelingsledere. Da 
undersøkelsen ble avsluttet hadde 55 
prosent av sykehusradiologene og ledelsen 
ved alle sykehusavdelingene svart. Nå  er 
resultatene publisert i Acta Radiologica1.

Dobbeltgransking er en kvalitets-
sikringsmetode som er mye brukt i 
Norge. En tidligere undersøkelse viste at 
ca 40 prosent av radiologiske undersøkel-
ser dobbeltgranskes2. Til sammenligning 
gjøres det i USA retrospektiv dobbelt-
gransking av ca 2-5 prosent av produksjo-
nen i sammenheng med ”peer review”- 
virksomhet. Dobbeltgransking er 
ressurskrevende og har vært mye 
debattert også i Noraforum.

En tredjedel dobbeltgransket
Spørreundersøkelsene som gikk til radio- 
loger og avdelingsledere var delvis over- 
lappende. Radiologene fikk spørsmål om 
bakgrunn, dobbeltgranskingspraksis samt 
retningslinjer- og kvalitetsforbedringsar-
beid ved avdelingen. Avdelingslederne 
fikk i tillegg spørsmål om bemanning, 
ressurssituasjon og prioriteringer.

På landsbasis ble 33 prosent av alle radio- 
logiske undersøkelser dobbeltgransket. 
Avdelingslederne anslo at radiologene 
bruker 20 prosent av arbeidstiden til 
dette, mens radiologene selv anslo 25 
prosent. Det var en sterk og signifikant 
korrelasjon mellom svarene til radiolog- 
ene og deres respektive avdelingsledere, 
og det øker anslagenes troverdighet.

Andre faktorer
Sykehusavdelingene ble kategorisert etter 
sin gruppestatus som utdanningsinstitu-

sjoner i 10 gruppe I-avdelinger, 27 
gruppe II-avdelinger og 8 avdelinger som 
ikke var utdanningsinstitusjoner. 
Dobbeltgransking ble definert som 
undersøkelser som ble vurdert av to 
overleger. Figur 1 viser gjennomsnittlig 
dobbeltgranskingsrate fordelt på 
avdelinger med forskjellig utdannings- 
status. Forskjellen i dobbeltgranskings-
rate var signifikant (p=0.01), og forble 
signifikant etter korreksjon for avdelings-
størrelse i en lineær regresjonsmodell  
(p = 0.04). Det vil si at forskjeller i 
avdelingsstørrelse ikke forklarer forskjel-
len i dobbeltgranskingsrate. Utdanning 
av leger i spesialisering (LiS) ser heller 
ikke ut til å være en vesentlig årsaksfak-
tor ettersom andelen LiS i legestaben var 
lik i gruppe I- og gruppe II-avdelinger. 
Det er altså nærliggende å tro at forskjel-
len mellom disse avdelingene skyldes 
andre faktorer, som forskjellig virksom-
het ved avdelingene eller kulturforskjeller 
knyttet til avdelingenes gruppeføring.

Figur 2 viser gjennomsnittlig dobbelt-
granskingsrate fordelt på modaliteter. 
Det er ikke uventet at det er undersøkel-
ser med stort bildevolum og stor informa-
sjonsmengde som dobbeltgranskes mest. 
Det er heller ikke overraskende at 
dynamiske undersøkelser dobbeltgran-
skes minst, ettersom man i stor grad må 
være til stede ved undersøkelsen for å gi 
et meningsfullt bidrag til vurderingen. 

Tre indekser - tre tilnærminger
For å organisere svardata fra spørsmål om 
retningslinjer og kvalitetsforbedrings- 
arbeid ble det utviklet tre indekser som 
gjenspeiler ulike tilnærminger til 
kvalitetsarbeid. Indeks for personlig 
tilbakemelding gjenspeiler en tilnærming 
som legger vekt på tilbakemelding til 
individer om deres arbeid. Indeks for 
systemtilbakemelding gjenspeiler en 
tilnærming som legger vekt på tilbake-
melding til medarbeiderne i avdelingen 
om resultater på avdelingsnivå. Indeks for 
hensiktsmessighet omfatter tiltak for 

kontroll av indikasjon for bildediagnostisk  
utredning. Figur 3 viser gjennomsnittlig 
skår på de tre indeksene. Det var ingen 
korrelasjon mellom skår på noen av 
indeksene og dobbeltgranskingsrate eller 
gruppestatus. Det er altså ikke holde-
punkt for at avdelinger, som anvender 
dobbeltgransking i stor grad, skiller seg 
ut i sitt kvalitetsarbeid for øvrig.

Jeg synes den manglende sammenhengen 
mellom dobbeltgranskingsrate og skår  
på de tre kvalitetsindeksene var et 
spennende funn. Jeg forventet at 
avdelinger som bruker mye ressurser på 
dobbeltgransking også ville ha mer 
omfattende kvalitetsarbeid generelt. Det 
kan være mange grunner til at det ikke er 
slik. Dessverre ble avdelingslederne ikke 
spurt om årsakene til at de valgte å 
implementere eller avstå fra de enkelte 
kvalitetstiltakene. Ressursmangel og 
begrensninger i IT-infrastruktur har 
likevel blitt nevnt av enkelte responden-
ter. Andre årsaker som kan spille inn er 
manglende dokumentasjon av effekt og 
fravær av overordnede retningslinjer.

To multistudier
Etter denne kartleggingen av praksis, er 
den naturlige veien videre å evaluere 
effekten av dobbeltgransking. Derfor er 
det inngått forskningssamarbeid mellom 
Akershus Universitetssykehus, Oslo 
Universitetssykehus Ullevål og Vestre 
Viken. To multisenterstudier som 
omfatter radiologisvar fra henholdsvis 
1000 indremedisinske og 1000 kirurgiske 
pasienter er i sluttfasen av datainnsam-
ling. Den kliniske betydningen av alle 
endringer mellom foreløpige og endelige 
radiologisvar graderes av spesialister i de 
kliniske fagene. Forhåpentligvis vil 
studiene gi et godt bilde av hvor ofte det 
gjøres endringer, og hvor ofte slike 
endringer har potensial for å påvirke 
pasientforløpene. Jeg er veldig spent på 
resultatene og gleder meg til å presentere 
dem når de kommer.
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Jeg håper at kartleggingen av praksis og 
evalueringen av klinisk effekt av dobbelt-
gransking kan få betydning for fremtidige  
beslutninger om ressursbruk og retnings-
linjer. Det mye omtalte økende presset på 
radiologien er et sterkt insentiv til å kutte 
i ressurskrevende kvalitetstiltak av denne 
typen. På den annen side må det tas med 
i betraktningen dobbeltgransking ikke er 
en garanti mot feil, og at nytteeffekten 
kan være like stor eller større om de 
samme ressursene brukes på andre tiltak.

Sannsynligvis er nytteeffekten av 
dobbeltgransking proporsjonal med 
forekomsten av patologiske funn i 
bildematerialet som granskes. Jeg mener 
det er hensiktsmessig å forsøke å 
identifisere grupper av undersøkelser som 
bør prioriteres for dobbeltgransking, 
heller enn å dobbeltgranske alt for å 
gardere seg mot kritikk fra tilsyns-
myndigheter. Som fagmiljø må vi sette 
ressursmessig fornuftige og faglig 
veldokumenterte standarder også for 
kvalitetsarbeid. Her må vi være i forkant 
om vi ønsker fortsatt innflytelse på 
ressursbruken i vårt fagområde. 

Jeg takker Radiologforeningen og 
Legeforeningen for praktisk hjelp til 
gjennomføringen av spørreundersøkelsen. 
Jeg vil også takke Radiologforeningens 
fond og Legeforeningens fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
for økonomisk støtte til dobbeltgran-
skingsprosjektet. Til slutt vil jeg takke 
alle kollegaer og avdelingsledere som har 
svart på spørreundersøkelsen.

Alle medlemmer av radiologforeningen 
har tilgang til Acta Radiologica på nett. 
Les artikkelen her: http://acr.sagepub.
com/content/early/recent 

Peter Laurtizen er lege i spesialisering ved 
Bildediagnostisk avdeling på
Akershus Universitetssykehus.

Noter
1. Lauritzen PM, Hurlen P, Sandbæk G, 
Gulbrandsen P. Double reading rates and quality 
assurance practices in Norwegian hospital 
radiology departments: two parallel national 
surveys. Acta Radiol 2014 Jan 14. [Epub ahead 
of print].
2. Husby JA, Espeland A, Kalyanpur A, Brocker 
C, Haldorsen IS. Double reading of radiological 
examinations in Norway. Acta Radiol. 2011 Jun 
1;52(5):516-21. doi: 10.1258/ar.2011.100347.

Fig. 1: Gjennomsnittlig dobbeltgranskingsrate i avdelinger med forskjellig 
undervisningsstatus.

Fig. 2: Gjennomsnittlig dobbeltgranskingsrate fordelt på modaliteter.

Fig. 3: Gjennomsnittsskår på tre indekser for kvalitetsrettet virksomhet.

Som fagmiljø må vi sette ressursmessig  
fornuftige og faglig veldokumenterte standarder  
også for kvalitetsarbeid.

http://acr.sagepub.com/content/early/recent
http://acr.sagepub.com/content/early/recent
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FORENINGSINFO

Styret i Norsk radiologisk forening 2013/14 

Leder Mobil/E-post

Gaute Hagen, OUS, 
Rikshospitalet

901 18 325
gaute.hagen@ous-hf.no

Nestleder

Anne Taule, Haukeland, 
Universitetssykehus

975 31 891
anne.taule@helse-bergen.no

Sekretær for fagforeningssaker

Anne Negård, Ahus 419 06 371
anne.negård@ahus.no

Sekretær for vitenskapelige saker

Per Kristian Hol, OUS 
Rikshospitalet 

23 07 01 00
phol@ous-hf.no

Kasserer

Ulrika Ekseth, Aleris 450 21 271
ulrika.ekseth@gmail.com

Petter Hurlen, Ahus 930 99 998
petter@hurlen.no
petter.hurlen@ahus.no

Charlotte de Lange, OUS 
Rikshospitalet

997 47 385
clange@ous-hf.no 
charlotte.de.lange@rr-research.no

Raymond Brønn,  
Curato Trondheim

raymond.bronn@curato.no

Elisabeth Olstad, 
Universitetssykhuset  
Nord-Norge

976 21 558  
elisabeth.olstad@gmail.com

Spesialistkomiteen

Leder

Marit Morken, St. Olavs hospital

Nestleder

Tor S. Egge, OUS Rikshospitalet

Medlemmer

Guro Hagemo Rebo, Vestre Viken HF

Johan Castberg Hellund, OUS Ullevål sykehus

Ylf

Beate Alexandersen, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Varamedlemmer

Sila Heibert-Vandrè, Sykehuset i Namsos 

Jan Reidar Bjørke, Sykehuset i 
Vestfold 

Vara Ylf

Sven Waage, Stavanger Universitetssykehus

Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær 
avbildning 2010-2014

Leder: Thuy Lu (Universitetssykehus Nord-Norge, 
Tromsø)

Kasserer: Rajinder Midha (Ahus)

Medlem: Rune Sundset,
(Universitetssykehus Nord-Norge, Tromsø)

Håkon Johansen (St. Olav Hospital  
Universitetssykehus i Trondheim)

Boel Johnsen (Haukeland Universitetssykehus, 
Bergen)

Varamedlem: Mona Elisabeth Revheim (OUS)

Katrin Weigel (Sørlandet sykehus,  
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En virkelig nyvinning 
innen CT

Planmed Verity™ Ekstremitets CT-scanner revolusjonerer CT-scanning 
av ekstremiteter. Med denne mobile CT-maskinen kan en lage 
høyoppløsnings 3D røntgenbilder på legevakter, akuttmottak, 
ortopediske klinikker og skadestuer. Ekstra attraktivt er det at en kan 
oppnå dette med en dose som kun er en tiendedel av vanlig dose på en 
konvensjonell CT Høy oppløsning og avansert bildebehandling gjør det 
mulig å fi nne vanskelige frakturer ved første konsultasjon.

Planmed Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland, tel. +358 20 7795 300
fax +358 20 7795 664, ExtremityCT@planmed.com, www.planmed.com

For fl ere opplysninger; 
Ring Decotron på 63 87 12 00 

www.decotron.no  
for brosjyre.
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Returadresse: 
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo
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forening

 

Rett verktøy til riktig pris 
Vi er best på muskel og skjelett 

    Tenk nytt... 
    Gjør et fornuftig valg 
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