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Leder

Ledelse
Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk

I de siste utgavene av Noraforum
har vi belyst temaer som burde være
av stor interesse for norske radiolo-
ger.

Diskusjonen omkring en rolleutvi-
delse for radiografer til å omfatte
diagnostikk, har stimulert mange,
noe de til dels følelsesladede inn-
legg på våre hjemmesider har vist.

Praksis med kontrasignering vari-
erer mye mellom avdelinger. Er det
rett bruk av ressurser at spesialister
i radiologi rutinemessig regransker
bilder som en spesialistkollega har
tolket?

Vi har også vært inne på at det ut-
føres en rekke radiologiske undersø-
kelser som i henhold til internasjonale
retningslinjer (”Hensiktsmessig bruk
av en radiologisk avdeling”, se lenke
via www.radiologforeningen.no), ikke
er velbegrunnet.

Felles for disse tre problemstilling-
ene (og mange andre innen norsk
radiologi) er at løsningen på dem
krever klar og tydelig ledelse. Klara
Hammerlund har i dette nummer et
leseverdig innlegg med noen reflek-
sjoner etter å ha deltatt på Det erfa-
ringsbaserte masterstudiet i helse-
administrasjon ved Universitetet i
Oslo.

Hun poengterer at medikratiet -
legestyret - er i tilbakegang. Særlig

etter 70-tallet har det skjedd en mar-
kert ”demedikratisering”. Legenes
autonomi er truet.

Ole Berg, initiativtager og nestor i
(helse)ledelse, understreker også en
annen ting: Med sin profesjons-
historie som et ”fritt yrke” og med
sterk ”indre styring”, er det slik at
leger ikke ønsker å bli ledet; heller
ikke av ”sine egne”.

Legers autoritet har tradisjonelt
vært (og er fortsatt i betydelig grad),
knyttet til faglig, medisinsk kompe-
tanse. En lederjobb vil ofte medføre
at man ikke lenger er ”først blant
likemenn” faglig. I tillegg vil mange
kollegaer oppfatte det å ta på seg
lederoppgaver, som å ”gå over til
fienden”, til administratorene. Der-
med vil en lederstilling for mange
leger være lite attraktivt; det gir et
slags ”dobbelt autoritetstap”.

Alle skuter må styres, og det mot
et definert mål. Til dette kreves gode
ledere. Man blir ikke god leder i kraft
av å være lege, men den faglige
tyngden kan være nyttig.

Men viktigst er at man virkelig
leder, ikke bare administrerer. Det
betyr at i tillegg til å definere målet
og stake ut kursen, må lederen
kunne treffe beslutninger og ha
gjennomføringsevne. Det er ikke
noe motsetningsforhold mellom

evne til å treffe beslutninger og det å
stimulere og å motivere, som er en
forutsetning for å lykkes.

Avslutningsvis et sitat fra Ole
Berg: ”Vi får ikke bedre ledere enn vi
fortjener”. Og hver enkelt av oss kan
bidra; vi kan være en god medleder;
en som setter lederen i stand til å
gjøre en god jobb. I redaktørens
øyne betyr dette å være konstruktiv i
stedet for ”konstant misfornøyd” og
å tenke seg i lederens rolle. Den kan
være ensom…

Gunnar Sandbæk
Ansvarlig redaktør
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Lederens hjørne

Vårmøtet er nå gjennomført med
godt faglig program hvor flere fag-
grupper med interesse for billed-
diagnostikk og intervensjon deltok.
Møtet var et godt forum for å bli
informert om de viktige prosesser
som foregår i faget vårt og et sted
hvor disse elementene kunne disku-
teres med andre enn bare lege-
gruppen. Møtet er det andre vi
arrangerer sammen med radiogra-
fer, fysikere, Strålevernet og IT sek-
toren. Det ligger mye arbeid i å
arrangere et slikt møte og vi har der-
for tenkt oss at de kan gjennomføres
hvert annet år, dvs. de årene som
det ikke er Nordisk kongress i radio-
logi. Neste år er det Nordisk i Fin-
land. Møtet holdes på Åland fra 8.-
10. juni 2011. Vi vil oppfordre
kolleger til å delta aktivt med på-
melding og innsending av abstrakt.
Se www.nordiccongress.fi. Neste
Nordisk i 2013 skal være i Norge og
vi har tenkt oss at det kan være i
Bergen, da de to foregående har
vært i Oslo. Dette møtet bør kunne
holdes etter samme konsept som
vårmøtene i samarbeid mellom flere
faggrupper. Styret er enda usikker
på hvordan vi skal forholde oss til
evnt vårmøter året før og etter
Nordisk i 2013. Skal vi få det til må vi
ha en arrangementskomitee utenfor

styret. Vi er veldig interessert i
tilbakemeldinger om noen kolleger
kunne tenke seg å ta på seg noe av
dette arbeidet.
Vi har denne vinteren hatt en

debatt på Radiologforeningens nett-
side om radiografenes ønske om å
utvide sin rolle og avlaste radiologer
i diagnostikken. Debatten har vært
spennende og vi har fått mange
tilbakemeldinger til å jobbe videre
med. Temaet ble også tatt opp på
Vårmøtet. Styret har tidligere arbei-
det med Ultralyd og sonografer, men
det er en rekke områder hvor radio-
grafene kan styrke sin rolle og even-
tuelt overta tradisjonelle radiolog-
oppgaver. Radiografene sliter med
overtallighet og radiologene men
mangelfull bemanning ved mange
sykehus. I tillegg har vi senere år fått
en styrking av diagnostiske fysikere
som overtar flere av utviklingsopp-
gavene som radiografer tidligere
hadde. Radiologforeningen er mot-
stander av å benytte radiografer til
diagnostikk på sykehus med mang-
elfull radiologbemanning, om det er
UL, tolking av skjellett eller første-
tydere på mammografi. Verken
grunnutdanningen eller en påbyg-
ging gir en tilstrekkelig grunnlag for
selvstendig diagnostisk virksomhet.
Gode alternativer er å overføre rap-

portering av flere undersøkelser til
henvisende (f.eks ortopedene), være
mer selektiv i dobbelgranskning og
utnytte mulighetene for billed-
overføring mellom sykehusene evnt
til private aktører. Derimot gjennom-
føres det flere prosjekter på bl.a.
OUS der radiografer i kontrollerte
former kan avhjelpe radiologer med
billedbearbeiding, håndtering av
henvisninger og rapportering av
selekterte undersøkelser. Radiogra-
fenes nye oppgaver kan dermed frigi
tid for radiologene til fagutvikling,
kontakt med klinikere og forskning.
Forsvarligheten av denne virksom-
heten kan ikke avgjøres av fagfor-
eningene, men må evalueres gjen-
nom de prosjektene som gjennom-
føres.

Nils-Einar Kløw
Leder av

Norsk Radiologisk Forening

Styrelederen har ordet
Nils-Einar Kløw

Leder av
Norsk Radiologisk Forening
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Gjesteleder

Årets nasjonale høydepunkt innen
nukleærmedisins er over. Selskapets
årsmøte og vår egen generalforsam-
ling ble avholdt i slutten av april i Sta-
vanger. Igjen arrangerer selskapet et
flott møte som blir behørig kommen-
tert på egen plass. Fra vår egen
generalforsamling kan vi ta med at
nye styremedlemmer er Kjersti
Johnsrud, Oslo Universitetssykehus,
og nytt varamedlem er Rune Sund-
set, UNN. Samtidig ønsker vi å takke
Thomas Keil, ST. Olavs Hospital og
Thomas Schwarzlmüller, Oslo Uni-
versitetssykehus, Ullevål, for innsat-
sen. Nytt av året er tildeling av pris
for aktverdig forskning utført av assi-
stenleger innen nukleærmedisin.
Mona-Elisabeth Revheim, Oslo Uni-
versitetssykehus fikk tildelt et tresnitt
av HN Dahl med plakett med inskrip-
sjon ”NFNM gratulerer” for sin publi-
kasjon: ”Revheim et al; Establish-
ment and characterization of a
human gastrointestinal stromal
tumour (GIST) xenograft in athymic
nude mice. Anticancer Res 2009; 29:
4331-6”. Styret håper at slik opp-
merksomhet vil smitte over på andre
LIS i faget, slik at forskning blir en
viktig del av nukleærmedisin, og noe
som vår lille spesialitet kan sole seg i.
Styret i Norsk Radiologisk Forening

og NFNM avhold et felles møte 17.3.

i år. Om historisk, en betegnelse
sportsjournalister benytter i enhver
sammenheng, kanskje ikke passer
helt, er det på sin plass å referere til
et konstruktivt møte med to styrer
som i utgangspunktet ønsker et sam-
arbeide for best mulig utnyttelse av
PET/CT og hybridteknologi. Begge
spesialiteter ønsker å medvirke til at
nødvendige ressurser, både innen
radiologi og nukleærmedisin blir gjort
tilgjengelig for å maksimere utnyt-
telse av en den høyteknologisk
maskinpark som vi forvalter. Parken
utvides nå, og voksesmerter blir det,
men planer om at disse skal bli så
små som mulig, uten at dette skal gå
på bekostning av den ene eller den
andre spesialiteten er utgangspunk-
tet for diskusjonene. Det ble også
langt planer for, i et noe mer beskje-
dent tempo, å vurdere hva som skal
til for å utdanne ”hybridspesialister”,
uten full radiologisk og nukleærmedi-
sinsk spesialistutdannelse. Dette ble,
i internasjonal sammenheng, en
verkebyll etter ” white paper” tilbake
til 2006, og begge foreninger ønsker
å bruke tid på å finne formuleringer
som er gjensidig godtagbare. Det kan
i den anledning bemerkes at ECR ser
et problem med hybriddiagnostikk
som en mulig ”snarvei/bakvei inn i
radiologien”, samtidig som de også

påpeker faren for at nukleærmedisin
kanibaliseres. Dette siste er essen-
sen i problematikken sett med nukle-
ærmedisinske øyne. Vel vitende om
dette, og med et konstruktivt sikte-
mål, får veien bli til mens vi går. Og,
det må den nødvendigvis bli, PET/CT
utvides med to nye enheter i Oslo. Et
gavefinansiert system kommer på
Ullevål, samtidig med at Aleris, med
private aktører i ryggen, blir den før-
ste kommersielle aktøren i nukleær-
medisinsk sammenheng i Norge. Det
er spennende tider foran oss.

Årets høydepunkt,
samarbeidsplaner og mer til

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

Møtet ble holdt på Holmenkollen Park
hotell i Oslo 14.-16. april 2010. Dette er
andre gang møtet holdes i sin nåvæ-
rende form. Arrangementet ble
gjennomført av Norsk Radiologisk For-
ening, Norsk Radiografforbund og
Norsk Forening for Medisinsk Fysikk.
Kompetansesenteret for IT i Helsesek-
toren og Statens Strålevern var medar-
rangører. Møtet ble en suksess der fag-
personer fra mange grupper med inter-
esse for bilde- og funksjonsdiagnostikk
og teknologi kom sammen. Det deltok
over 200 påmeldte. I tillegg kom fore-
dragsholdere og representanter fra
leverandører, til sammen over 300 del-
tagere. Ca 40 av de påmeldte var radio-
loger. Den største gruppen var radiogra-
fer, men også diagnostiske fysikere
utgjorde en stor gruppe. Mange av
lederne av radiologiske avdelinger del-
tok. 26 av 50 foredragsholdere var
leger. En møteplass som dette med
variert program for alle faggruppene er
spennende. Programmet fikk et noe
svakere faginnhold enn vi er vant med

på kongresser og høstmøtet, med har
sin styrke i større bredde. Programmet
viste de mange aspekter rundt betyd-
ningen av diagnostikken i norsk helse-
vesen, kompleksiteten i gjennomføring
av optimal diagnostikk og var en arena
for å diskutere endringer i helsevesenet
generelt og røntgenavdelinger spesielt.
Programmet omfattet en rekke spen-

nende foredrag. For alle dere som ikke
var der, gikk dere glipp av mye spen-
nende i fremtidens radiologi. Det er like-
vel en mulighet å lese gjennom presen-
tasjonene, da de fleste foredragene vil
finnes tilgjengelig på web-siden til Vår-
møtet: www.varmote.no. Begge dagene
startet med fellesforedrag. Statssekre-
tær i Helse- og Omsorgsdepartementet
Roger Ingebrigtsen kom med siste fly
før askeskyen la seg over Europa og ga
engasjert fremstilling av egen og depar-
tementets syn på ”Bildediagnostikkens
rolle i en fremtidig samhandlingsreform”.
Samhandlingsreformen er ikke lagt død
og radiologien har en viktig rolle i den.
Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet

Vårmøtet 2010
NILS-EINAR KLØW

Ledergruppe: En gruppe ledere av
radiologiske avdelinger etablerte Forum
for ledelse og servicedesign i billeddiag-
nostikk (Aslak Aslaksen, Karin Steen,
Roald Bergstrøm, Jarl Jakobsen, Frode
Lærum, Carsten Brocker.

Bergstrøm: Roald Bergstrøm i KITH gav
oss et innblikk i fremtidens helsevesen
med utgangspunkt i rapport fra Helse
Midt-Norge.
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Nyheter

fulgte opp med konkrete problemstilling-
er og mulige løsninger om ”Hvordan
håndtere økende behov for radiologiske
tjenester”. Dr. Finn Rasmussen fra Aar-
hus gav oss en flott innføring i et nytt felt
innen CT diagnostikk, nemlig CT perfu-
sjon. Metoden er kjent innen nevroradio-
logi, men kan anvendes også i diagnos-
tikken for øvrig for eksempel ved lunge-
emboli og levertumores. Det er enda en
stund før metoden har funnet sin klinis-

ke plass. Her ligger mange spennende
prosjekter fremover. Teleradiologi ble
gjennomgått i eget seminar med direkte-
overføring fra USA av dr Arjun Kalyan-
pur. Et eget program tok opp diskusjo-
nen rundt mulig overføring av tradisjo-
nelle radiologarbeid til radiografer med
tilleggsutdanning. Statens Strålevern og
Diagnostisk fysikk gjennomførte en bolk
omkring stråledoser og hadde invitert
Anders Tingberg fra Malmø.

Utstillingene fikk en mer sentral plass
enn på høstmøtet, noe som førte til at
vårmøtet ikke kunne godkjennes med
kurstimer i videre- og etterutdanningen
for leger. Vi gav da også fire av utstil-
lerne mulighet til å presentere dagen før
selve åpningen. De stilte da også opp
med flotte foredrag med delvis invi-
terterte foredragsholdere, delvis med
egne krefter.

Teleradiologi: Teleradiologisk gruppe
presenterte et spennende seminar. Pål
Bache Marthinsen, Aslak Aslaksen
(leder) og Roar Pedersen.

NFMFs hederskrus: På festmiddagen
delte NFMF ut sitt hederskrus til arran-
gørene av Våtmøtet 2010.
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Nyheter

Kull XXIII har bestått av 30 deltagere.
Blant dem var fire radiologer, som spe-
sialitet var vi derfor godt representert.
11/2 års studium, intensivt høstse-
mester med forelesninger daglig, vårse-
mester med 3 kurs a 1 uke, og innleve-
ring av mastergradsoppgave innen
neste høst. Kunnskapsmessig stort
utbytte, men også en utrolig reise i det
sosiale og personlige landskap. Inn-
trykkene er mange, og jeg vil fremheve
et par.
Flere radiologer og andre helsearbei-
dere har vel til tider følt frustrasjon i for-

hold til egen produksjonspreget hver-
dag. Ole Berg, nestor i (helse)ledelse
har plassert oss i et historisk perspektiv.
Medikratiet - legestyret - er i tilbake-
gang. Særlig etter 70-tallet har det
skjedd en markert ”demedikratisering”.
Legenes autonomi er truet. Samfunnet
er gått fra håndverk til industri gjennom
spesialisering, standardisering og pro-
sessorganiserning. Medisinen tilpasser
seg selv industrialiseringen. Vel, la oss
erkjenne at medisinen industrialiseres
og se etter nye muligheter ut fra denne
erkjennelsen.

Ole Berg har gitt oss et verktøy til å ana-
lysere det som skjer i klinikken. Verk-
tøyet er evnen til refleksjon. Han har
under studiet tatt oss opp på metaplanet
(meta - etter/over) hvor vi har reflektert
over klinikken, helsepolitikk, helse-
økonomi, ledelse- og administrasjon,
gjerne i historiske sammenhenger.
Vi har også reflektert på det personlige
plan, våre reaksjoner og effektene av
disse. Vi har reflektert over vår egen
emosjonelle ”make-up”. Det har vært
spennende.

DET ERFARINGSBASERTE MASTERSTUDIET I HELSEADMINISTRASJON,
INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG ADMINISTRASJON, UIO.

Et par refleksjoner

KLARA P. HAMMERLUND
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Møtet ble som vanlig holdt i Wien 4.-8.
mars. Det var rekordhøy deltagelse
med 19.000 deltagere, hvorav det var
263 profesjonelle deltagerer fra Norge.
Kongressen tiltrekker seg stadig flere
deltagere Sentral- og Øst-Europa.
Foredragsholdere fra 40 land holdt
over 1400 presentasjoner. Fem
abstrakt ble presentert av norske kolle-
ger. I tillegg deltok flere kolleger som
møteledere. Programmet viste betyd-
ningen av utviklingen innen Molecular
Imaging, Multimodality Imaging (radio-
logi og nukleærmedisin) og nyeste funn
innen tidlig deteksjon av brystcancer
med Tomosynthese. En serie sesjoner
fokuserte også på radiologiens betyd-
ning i et interdisiplinært samarbeid for

diagnose og forebyggelse av hjerne-
slag.
Selv ledet jeg en sesjon sammen med

LJM Kroth fra Leiden om eksperimentelle
studier med hjerte CT. Perfusjonsunder-
søkelser av hjertet med CT kan snart
konkurrerer med MR og Echo. CT kan
muligens benyttes til å karakterisere pla-
ques i koronararteriene. Nå er det ikke
bare antall snitt CT-en er utstyrt med
som teller, men også Dual Energy og
variasjoner i pitch. Det kan se ut til at CT
kan kombinere undersøkelser som i dag
gjøres med konvensjonell angiografi og
MR – på en raskere måte. Bekymringen
er den høye stråledosen. En gruppe fra
Erlangen fokuserte på hvordan scan-
parametre påvirket DNA hos pasienter.

Nyheter

Rapport ESR Research Committe
Meeting 2010

JARLE RØRVIK

ECR 2010
NILS-EINAR KLØW

Møte ble avholdt under ECR 2010.
Sakene under behandling avspeiler de
store faglige og organisatoriske endring-
ene som følger av utviklingen av nye bio-
medisinske bildeteknikker, ikke minst
knyttet til molekylær avbildning. "White
papers" vedrørende Cardiac Radiology
og Imaging Biomarkers ble vedtatt.
Chaiman Gabriel Krestin ga en oriente-
ring om aktivitetene innenfor EIBIR der
ulike arbeidsgrupper er dannet. Se
www.eibir.org. Der er innledet et samar-
beid om tiltak rettet mot oppbygging av

infrastruktur for forskning i EU-området.
Se www.eurobioimaging. N. Grenier ga
en orientering om arbeidet i subcommitte
on Molecular imaging. ESR Board of
Directors har bestemt at det skal oppret-
tes en "Society of Molecular Imaging in
Radiology" som vil danne grunnlag for
viktige fagpolitiske tiltak. L. Marti-Bonma-
ti ble presentert som den nye chairman
for research committee. En prioritert opp-
gave i framtida blir å etablere forskerut-
dannelse og inkludere det i spesialistut-
dannelsen.

Følg en vandrende radiolog: www.tilfots.net
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Nyheter

Norsk forening for intervensjonsradiologi

http://www.legeforeningen.no/id/87844.0
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Annonse

FORSKNING OMBIOMEDISINSKE BILDETEKNIKKER

Kurset arrangeres for annen gang 13. - 15. oktober 2010 i Bergen. Evalueringen fra foregående kurs var svært god. Aktuelle
kurs er åpent for både leger i radiologi (LIS og overleger) og andre faggrupper. Kurset er godkjent som etter- og vider-
utdannelsekurs av Dnlf. Det ligger inne søknad om å få det godkjent som forskerkurs for PhD-programmene ved universi-
tetene. Kurset er plassert på A-listen til nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning. Kursleder er Prof. Jarle Rørvik. For
detaljer se kurskatologen på Legeforeningen nettside.

Påmelding til Kontor for legers videre- og etterutd (Bergen), Den norske legeforening, Postboks 7804, 5020 BERGEN.
Påmelding E-post: kurs.bergen@legeforeningen.no

08.15-09.00

09.15-10.00

10.00-10.15

10.15-11.00

11.15-12.00

12.00-13.00
13.00-13.45

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-17.00

17.00-18.00

Onsdag 13. oktober
Registrering

Velkommen 09.00-09.15
Jarle Rørvik
Et rammeverk for radiologisk
forskning
(Thornbury`s model)
Ansgar Espeland
Kaffe-pause

10.45-11.15 Hvordan måles diag-
nostisk effekt (sen/spes, prediktive
verdier etc) i ulike studier?
Jarle Rørvik
Kvalitative og kvantitative mål –
hvordan finne de riktige verktøyene i
nye radiologiske metoder?
Arvid Lundervold
Lunsj
Interobserver analyser.
Hvorfor, når, metoder og analyser?
Anne Negård, UiO

Hva kan vi lære fra preklinisk forsk-
ning i utviklingen av nye biomedi-
sinske bildediagnostiske metoder?
Bjørn Tore Gjertsen
Bruk av dyremodeller i utviklingen
nye kontrastmidler og tracere for
biomedisinske bildediagnostiske
metoder.
T. Bach-Gansmo
Etiske utfordringer knyttet til
utviklingen av nye biomedisinske
bildediagn. metoder.
Roger Strand
Diskusjon

Torsdag 14. oktober
Hvordan definere et godt forsk-
ningspørsmål for biomedisinsk
bildeteknikk?
Olav Haraldseth, NTNU
Hvordan lage retningslinjer for
praksis? Et eksempel.
A. Espeland

Example of preclinical research –
Dynamisk kontrast forsterket MRI i
dyreeksperimentelle studier av CNS
tumores C Brekke (?)
Bruk av populasjonbaserte studier i
evalueringen av nye radiologiske
metoder – utfordringer og metoder.
Karen Rosendahl
Lunsj
Metoder og analyser for måling og
optimalisering av stråledoser og bil-
dekvalitet.
Mona Vestbøstad
When to use retrospective or
prospective study design?
Pro and contra.
Karen Rosendahl
Gruppe /analyse av artikkel / pro-
sjekt.
Ansgar Espeland

Gruppe /analyse av artikkel /
prosjekt.
Ansgar Espeland

Present. i plenum

Middag

Fredag 15. oktober
Evidenced-based
radiology part I:
Maximizing effectiveness
Ivar Sønbø Kristiansen
Evidenced-based
radiology part II:
Optimazing cost-effectiveness.
Ivar Sønbø Kristiansen
10.00-10.15 Diskusjon
10.15-10.45 Kaffe-pause
Tverrfaglig radiologisk Forskning –
hvordan få basalforsker og radiolo-
ger til å samarbeide optimalt om
forskning. R.Gruner
Hvordan få prosjekter formelt god-
kjent (REK/NSD, SLV, Bioteknologi-
nemda osv) for ulike kliniske studier.
Snorre Øfjord / KKF
Lunsj
Hvordan skrive en god artikkel.
Kenneth Hugdahl

Utfordringer og muligheter ved
forskning om molekylære
bildeteknikker.
Martin Biermann
Avslutning.
Jarle Rørvik
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Som alltid legges ESR’s komitémøter til
ECR. Education Committee meeting og
professional organization meeting ble
holdt henholdsvis lørdag og søndag
under årets kongress i Wien. Da det er
alltid en del overlappende temaer i
komiteene gis en samlet rapport neden-
for.
Etter mange år med fokus på EU

direktivet som affiserer MR, var det i år
fokus på harmonisering av spesialistut-
danningen og ultralyd.
Den siste godkjente versjonen av

”European Training curriculum” er
fra 2005. Som forventet er det en del
endringer i faget siden den gang. ESR
har diskutert utkastet med de nasjonale
foreningene og med subspesialitetene i
Europa. Den reviderte versjonen inklu-
derer nå også føringer for radiologi på
universitetsnivå. Fokuset på radiologi i
medisinstudiet kom etter en del land,
deriblant Nederland, opplevde rekrutte-
ringsproblemer i radiologi. Det kliniske
aspektet av faget er styrket i utkastet.
Videre er det er lagt til nye modaliteter
(PET/CT) og lagt vekt på ”communicati-
on skills”. Det er også presisert at
fellowships bør gjøres først etter 5 år
som LIS. Det er satt ett stort fokus på
”log book”. Log book kan sammenlignes
med vår sjekkliste, men det er mulighet
for å registrere antall undersøkelser,
ikke bare hvilken type. Det er et interes-
sant aspekt i ”listeføring”. Den pedia-
triske delen er mer detaljert enn tidli-
gere. Den endelige versjonen vil bli god-
kjent i løpet av dette året og vil da være
tilgjengelig på nett (www.myesr.org).
Et tema tilknyttet dette var ideen om

europeisk godkjenning av spesialis-
ter. Det er per i dag kun spesialiteter
som ikke har europeiske board exams.
ESR mener at det er på tide radiologi
innfører en europeisk eksamen. Det ble
en del diskusjon rundt om man bør ha
en eksamen i generell radiologi etter
kun 3 år, og en subspesialitetseksamen

etter 5 år, men dette forslaget ble ikke
tatt vel imot. Et annet forslag var en
avsluttende generell radiologi eksamen
etter 5 år, som ble tatt bedre imot, men
det er fortsatt delte meninger mellom
medlemslandene om man bør bruke tid
og krefter på dette eller satse på sub-
spesialitetene. Tingene er fortsatt på
planleggingsstadiet. ESR skal nå først
definere grunnbegrepene ”diploma”,
board certification” og ”examinations”.
Alle begrepene ble brukt om en annen
underdiskusjonen og dette førte nok til
en del forvirring om hva man egentlig
mente. Disse begrepene skal ligge klare
i løpet av dette året.
Den andre store temaet dette året var

statusen for ultralyd i Europa. Dette
initiativet er tatt opp av italienske profes-
sorer som opplever at ultralyden spises
opp av andre spesialiteter. Det er derfor
dannet en ”working group on ultra-
sound” som skal fremme ultralyd. Prof.
Derchi, som leder gruppen; har tidligere
uttalt seg om statusen i European
Radiology
(http://www.springerlink.com/content/28
06002qk58v7372/fulltext.pdf). Gruppen
skal jobbe for å lage felles undersøkel-
sesstandarder (slik det finnes i ul av
ledd), utdype felles pensum i ultralyd,
sette fokus på kontrast ultralyd og jobbe
med de europeiske og nordamerikanske
ultralydforeninger.
Diskusjonen på møtet var svært inter-

essant, vi har jo vår utfordring og disse
oppleves også i mange andre land. ESR
er enig i at ultralyd er en radiologisk
modalitet og at man jobber aktivt med
fremme dette i sine hjemland. I Tyrkia
hadde radiologforeningen der gått til
søksmål mot staten som ønsket å flytte
ultralydundersøkelsene fra radiologer til
allmennlegene. De vant i retten, ikke på
å ekskludere andre grupper, men fikk et
vedtak fra retten om at ”radiologer vil
utføre en ultralydundersøkelse med
best kvalitet”.

Av andre temaer som ble tatt opp var
samarbeidet med nuklærmedisinerne.
Det er sendt et forslag til felles pensum
for ”multimodality training”. Det viktigste
er at de kun har uttalt seg om PET- og
SPECT-CT, ikke PET-MR. Lengden på
dobbel opplæring utover sin egen spesi-
alitet er 2 år for begge spesialiteter.
Et policy dokument om henholdsvis

forskning i hjertediagnostikk og biomar-
kører ble også presentert (spesielt inter-
esserte kan kontakte meg for å få dem
på mail).
ESR samarbeider med UEMS om

videreutdanning og spesialistgod-
kjenning. CME poeng hører under det-
te, i år har det vært spesielt vanskelig å
få kurs godkjent, f. eks fikk selve ECR
CME poengene godkjent kun 10 dager
før startdato. Dette ble det klaget på, og
UEMS (som ligger i Brussel) har lovet å
forbedre systemet. Man er også bekym-
ret for internasjonale kurs og kongres-
ser, da enkelte land har begynt å innføre
restriksjoner for legene, f. eks i Italia blir
kongresser i utlandet ikke lenger god-
kjent for CME. Dette kan føre til at en
stor del av den italienske kontingenten
ikke kommer til neste års ECR.
MR direktivet, som har vært ett hett

emne de siste årene, begynner nå å se
bra ut for radiologien. Tyskland vurderer
å ikke ratifisere dette direktivet, dette
åpner dermed for at andre land også
kan nekte (dette gjelder også Norge). Et
revidert forslag vil være klar i juni i år.
ESR håpet på at det der ville være ett
unntak for medisinsk elektromagnetisk
stråling. Men ESR presiserte, ingenting
er klart før det klart, det var tross EU
apparatet vi diskuterer med!!

Nyheter

EUROPEISK GODKJENNING AV SPESIALITETEN OG ULTRALYD

Rapport fra ESR komiteene 2010

ANAGHA P. PARKAR

Neste nummer av

Noraforum
september 2010
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Nyheter

3 heldige radiologspirer - LIS fra Hauke-
land sykehus- fikk mulighet til å delta på
ESR-kongress i Wien.
Med kongressavgift betalt av ”Invest

in the youth” kom vi oss til Wien første
uken i mars 2010.
Vi hadde store forventninger til det

faglige programmet etter å ha pratet
med kolleger som har reist tidligere år.
Programmet var lagt opp i 4 foreles-

ningsbolker hver dag, i tillegg til lunsjse-
minar. Det var svært mange parallelle
forelesninger, og vi valgte ut det som for
oss var mest interessant og lærerikt.
Forelesningene hadde ulik faglig nivå og
stort fokus på forskning. Innhold i foreles-
ningene hadde bred spennvidde, dekket
hele kroppen, i tillegg til administrative
problemstillinger samt radiograf tema.
Særlig nyttig for oss var å få med oss

”EC – basic learning”.
En spennende og pedagogisk måte å

ha forelesning på, var Interactive sessi-
on – vi brukte mentometerknapper til å
delta aktivt. Foreleseren stilte spørsmål
med flere svaralternativ, og vi fikk direk-
te tilbakemelding på storskjerm hva
publikum svarte. Alle svaralternativ ble
gjennomgått og det var rikelig med latter
i salen.
Selve kongressen var profesjonelt

gjennomført. Det var19 000 deltakere
fra hele verden og alle fikk utdelt gule

kongressvesker. Det var lett å kjenne
igjen kollegene sine døgnet rundt og
overalt i hele Wien.
For øvrig er Wien en fantastisk vakker

by, med rik historie og kultur.
Vi reiser gjerne igjen hvis muligheten

byr seg.

Cecilia Sandvik, Maiken Brix, Siri Blom-
berg.

Artikler
1. Dormagen B, Töttermann A, Røise
O, Sandvik L, Kløw N-E: Efficacy of plain
radiography and computer tomography in
localizing the site of pelvic arterial blee-
ding in trauma patients. Acta Radiol 51:
107-116, 2010
2. Dullerud R, Gjertsen Ø, Server A:
Magnetic resonance imaging of liga-
ments and membranes in the craniaocer-
vical junction in whiplash-associated inju-
ry and in healthy control subjects. Acta
Radiol 51: 207-212, 2010
3. Hjelde H, Sundstrøm S, Ødegård A,
Hatlighus S, Abusland AB, Haaverstad
R: Residiv overlevelse etter kirurgisk

behandling for lungekreft. Tidskr Nor
Legeforen 130: 25-28, 2010
4. Jacobsen KD, Hager B, Gundersen
S: Behandling av melanommetastaser på
ekstremitetene. Tidskr Nor Legeforen
130: 21-24, 2010
5. Gjertsen Ø, Nakstad PH, Pedersen
HK, Dahlberg D: Percutaneous intraver-
tebral body embolization of a traumatic
spinal epidural arteriovenous fistula with
secondary perimedullary venous reflux.
Interventinal Neuroradiology 16: 97-102,
2010
6. Lundby R, Rand-Henriksen S, Hald
JK, Lilleås FG, Pripp AH, Skaar S, Paus
B, Geiran O, Smith HJ: Dural ectasia in

Marfan syndrome: a case control study.
AJNR Am J Neuroradiol 30: 1535-1540,
2009
7. Parkar AP, Olsen ØE, Gjelland K,
Kiserud T, Rosendahl K: Common fetal
measurements: A comparison between
ultrasound and magnetic resonance ima-
ging. Acta Radiol 51: 85-91, 2010
8. Server A, Josefsen R, Kulle B, Mæh-
len J, Gadmar Ø, Kumar T, Haakonsen
M, Langberg CW, Nakstad PH: Proton
magnetic resonance spectroscopy in the
distinction of high-grade cerebral gliomas
from single metastatic brain tumors. Acta
Radiol 51: 316-325, 2010
9. Valbø A, Rønning EJ, Aaberg M:
Aktinomykose som komplikasjon til spi-
ralbruk. Tidskr Nor Legeforen 130: 830-
832, 2010
10. Wikerøy AK, Høiness PR, Andreas-
sen GS, Hellund JC, Madsen JE: No dif-
ference in functional and radiographic
results 8.4 years after quardicortical com-
pared with tricortical syndesmosis fixati-
on in ankle fractures. J Orthop Trauma
24: 17-23, 2010

Vitenskapelige publikasjoner
av norske radiologer
(Feb.2010 – mai. 2010 )

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

Lege og forsker Johan Castberg Hel-
lund presenterer i sin avhandling en
nyutviklet radiologisk metode basert på
magnetisk resonans (MR) med mål å
evaluere hastigheten, flow, som væske i
små ganger, som f.eks i bukspyttkjertel,
strømmer på. Metoden er basert på MR-
diffusjonsteknikk, tilpasset for å kunne
registrere flow under 1 cm/sek, samt
kunnskap fra etablert metode for å
undersøke galle-og bukspyttkjertelgang-
ene; MRCP.
I avhandlingen har Hellund og medar-

beidere vist at flow kan bildemessig
vises som endring av signalet fra en
smal gang (diameter < 2mm). Metodens
følsomhet for bevegelse reguleres ved
MR-parameteren b-faktor, hvor null gir
ingen følsomhet. Studie av friske frivilli-
ge benyttet b-faktor 0, 6 og 12 mm/s2.
Ved økt flow og/eller økt b-faktor for-
svant signalet fra aktuelle gangstruktur,
som utrykk for økt flow / flowfølsomhet.
For særlig bukspyttkjertelen reguleres
sekresjonen av hormonet sekretin, dette
ble brukt for å fremprovosere økt sekre-
sjon, og dermed flow. Det ble observert
endring i signalet fra bukspyttkjertel-
gangen, men ikke i signal fra gallegang-
ene. Metoden er meget følsom for
annen bevegelse i buken, så som fra
tarm, som må elimineres under bilde-
opptak. Metoden antas å kunne bli kli-
nisk anvendbar i diagnostikk og oppføl-
ging av sykdom som påvirker flow, som
f.eks. kronisk bukspyttkjertelbetennelse,
men ytterligere eksperimentelle studier
og klinisk utprøving er nødvendig.
Parallelt med flow-studiene ble en

gruppe med 62 pasienter undersøkt
med sekretin stimulert MCRP. Denne
studien i gjennomførbarhet viste, som
andre forfattere, at S-MRCP gir bedret
bildemessig fremstilling av galle-og buk-
spyttkjertelgangene og sykdom i disse.
Avhandlingen utgår fra Fakultetsdivi-

sjon Ullevål universitetssykehus og
Avdeling for radiologi og nukleærmedi-
sin, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Veiledere var avdelingsoverlege dr.
med. Jonn Terje Geitung, fysiker Kjell
Inge Gjesdal og professor Nils Einar
Kløw. Disputasen ble gjennomført 19.
februar 2010. Professor Håkan Ahl-
ström, Uppsala, Sverige var 1. oppo-
nent, overlege dr. med. Olaug Villanger,
Oslo var 2. opponent og 3. medlem og
leder av bedømmelseskomiteen var 1.
amanuensis dr. med. Gunnar Sandbæk,
Oslo. Disputasen ble ledet av professor
Jarl Åsbjørn Jakobsen, Universitetet i
Oslo. Prøveforelesningen med oppgitt
emne ”Funksjonell vurdering og morfo-
logisk framstilling av galleveier” ble
avholdt dagen før.

Personalia
Johan Castberg Hellund (f. 1965) ble
utdannet cand. med. ved Universitetet i
Oslo i 1994. Han begynte ved Radiolo-
gisk avdeling Ullevål sykehus i 1996 og
er spesialist i radiologi fra 2006. Han var
klinisk stipendiat i radiologi ved Ullevål
universitetssykehus i perioden 1999-
2004. Han er nå overlege ved OUS,
Ullevål og arbeider 60% med muskel-
skjelett radiologi og 40% som leder av
LIS seksjonen ved Ullevål.

Publikasjoner som inngår i
avhandlingen:
1. Gjesdal KI, Hellund JC, Storaas T,
Geitung JT. A new pulse sequence to
visualize slow flow. MAGMA. 2004
Nov; 17(2):68-73.

2. Hellund JC, Labori KJ, Bjørnbeth BA,
Gjesdal KI, Geitung JT. MRI imaging
of slow flow in artificial duct in swine.
Eur Radiol 2004; 14:1692-97

3. Hellund JC, Storaas T, Gjesdal KI,
Kløw NE, Geitung JT. MR assisted
imaging of slow flow in the pancreatic
and common bile duct in healthy
volunteers. Acta Radiol. 2007; 48:
943-7.

4. Hellund JC, Skattum J, Buanes T, Gei-
tung JT. Secretin-stimulated magnetic
resonance cholangiopancreatography
of patients with unclear disease in the
pancreaticobiliary tract. Acta Radiol
2007; 48: 135-41.

Dr. Grads arbeid i radiologi
“Slow flow sensitive MRI. Experiences with MRI-assisted visualization
of flow and the use of secretin in the pancreaticobiliary tract.”

QUIZ-”fasit”
Noraforum nr. 1/2010

13 år gammel jente innlagt med
feber, slapphet, smerter og
hevelse i begge ankler.

Dynamisk skjelettscintigrafi viser hyperemi og markert økt skjelettmetabolisme
i calcaneus på begge sider og mistanke om abscess på ve. side, karakteristis-
ke funn ved osteomyelitt. Vanlig skjelett-rtg. viste ingen forandringer, MR viste
betydelig beinmargsødem på begge sider med flere intraossøse abscesser.
Endelig diagnose: Tuberkuløs osteomyelitt.

Et av 5 tilfeller av skjelettuberkulose publisert i T.f.D.n.l.f. 2005; Aug 11,
125(15):2026-9
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Nyheter

Siste 10-året har der internasjonalt vært
en stor økning i forskningsaktiviteten om
biomedisinske bildeteknikker. Dette har
radikalt endret praksis på våre radiolo-
giske -og nukleærmedisinske avdeling-
er. Imidlertid har forskningsaktiviteten i
norsk radiologi vært sparsom, kun 6%
av radiologene i Norge har dr. grad.
Forskningsaktiviteten er langt bedre
innen nuklærmedisin. Forskningssemi-
naret under Høstmøtet 2007 i NORAFO
konkluderte med at norske radiologer
driver for lite forskning, forskningen er
fragmentert, lider av dårlig finansiering
og der er få relevante forskerkurs. Leder
av research comittee i ESR (Gabriel
Krestin) anbefalte to tiltak som NORA-
FO kunne initiere: nasjonalt forskerkurs
og strategisk plan for forskning. Begge
tiltakene er gjennomført av Radforsk.
Forskerkurset arrangeres for andre
gang i oktober 2010 og den strategiske
planen legges fram for godkjenning
under Høstmøtet 2010.
Prosessen med strategiplanen har

vært ledet av styret i Radforsk (Gaute
Hagen, Hans-Jørgen Smith, Nils-Einar
Kløw, Anne Negård og leder Jarle Rør-
vik). Det ble dannet fire undergrupper
som kartla basal -, preklinisk-translasjo-
nell -, klinisk – og helsetjenesteforskning
i henhold følgende struktur:
• Status i forskningsfeltet
• Utfordringer
• Mål
• Tiltak
• Samarbeid mellom fagfeltene
• Nasjonale og internasjonale partnere

Gruppelederne var:
Basal forskning:
Prof dr med Arvid Lundervold, UiB
Preklinisk-translasjonell forskning:
Prof dr med Tore Bach-Gansmo, UiB
Klinisk forskning:
Prof dr med Nils-Einar Kløw, UiO
Helsetjenesteforskning:
Førtseamanuensis dr med Ansgar
Espeland, UiB

På grunnlag av grupperapportene har

Nils-Einar Kløw og Jarle Rørvik laget et
samlet dokument for strategiplanen som
er godkjent av styret i Radforsk. Dette
dokumentet vil bli presentert på vårmø-
tet 2010 og så sendt til høring hos rele-
vante instanser. Strategiplanen legges
fram for endelig godkjenning under
Høstemøtet 2010.

Sammendrag av strategiplan:
Status
Det foregår lite forskning av radiologer
om biomedisinske bildeteknikker med
tema knyttet til basal -, preklinisk-trans-
lasjonell - og helsetjeneste forskning.
Det er økende aktivitet innen klinisk
forskning, men fortsatt har bare 6% av
spesialistene i radiologi en doktorgrad.
Ultimo 2009 var der 31 kandidater opp-
meldt til doktorgradsprogrammet, hvor-
av 23 hadde en radiolog som hovedvei-
leder. Få radiologer har veileder-kompe-
tanse. Der er kun én 100% professor-
stilling i Norge.

Utfordringer
Utfordringene er noe ulike innen de uli-
ke forskningsfeltene. Der er lite samar-
beid mellom radiologer og de mest akti-
ve forskingsmiljøene innenfor basal -,
preklinisk-translasjonell - og helsetje-
neste forskning. Der er lite samarbeid
mellom universitetssykehusene om
radiologisk forskning. Videre er der lite
frie midler til forskning. Finansiering av
forskning i dag krever gode prosjektpla-
ner og høy kvalitet i søknader for ekster-
ne midler. Der er en svak tradisjon for
det ved de radiologiske avdelingene.
Både god forskning og arbeid med søk-
nader krever mye tid som kliniske radio-
loger ikke har. Avdelingene har i liten
grad prioritert tid til dette.

Mål
Økt tverrfaglig samarbeid om forskning
med basis i radiologiske og nukleærme-
disinske avdelinger. Dette krever et tett
samarbeid mellom klinikere (radiolo-
ger/nukleærmedisinere), fysikere, bilde-

analytikere, biologer, kjemikere og
radiografer. Videre må det være et mål
å få til økt samarbeid innad i institusjoner,
mellom helseforetakene/universitetene
og mellom internasjonale partnere.
Innenfor basal -, preklinisk-translasjo-

nell- og helsetjenesteforskning bør der
være minst en PhD-kand innenfor hvert
av disse forskningsfeltene ved alle uni-
versitetssykehusene til enhver tid. Vi
bør sikre at en høyere andel av utdan-
nede spesialister også har skaffet seg
forskningskompetanse i form av publi-
kasjoner eller gjennomført doktorgrad.
Vi bør ha som målsetting at alle faste
overleger ved universitetssykehusene
er involvert i forskningsprosjekter på dr.
gradsnivå eller har gjennomført et
dr.gradsarbeid.

Tiltak
Målsettingen om mer og bedre forskning
av radiologer krever mange tiltak på uli-
ke nivå som: etablere forskningspro-
sjekter for medisinske studenter (sær-
oppgave / forskerskoler), mer tid til og
bedre finansiering av forskning ved
radiologiske avdelinger / universitets-
sykehus, forskning inkluderes i spesia-
listutdannelsen, etablering av faglige og
tverrfaglige forskerkurs på nasjonalt og
internasjonalt plan, øke antall og kvalite-
ten på veiledere innenfor radiologiske
forskningsmiljø, øke tverrfaglig samar-
beid med fysikere, bildeanalytikere,
informatikere, biologer, kjemikere, radio-
grafer og ikke minst kliniske spesialister.
Videre må forskningskompetanse gi
uttelling ved søknader på overlegestil-
linger samt lønnsfastsettelse.

Samarbeid mellom fagfeltene
For at forskning skal representere utvik-
ling og nytenkning i faget, er det nød-
vendig med samarbeid med andre
yrkesgrupper. Det ligger et betydelig
potensiale med samarbeid med de eta-
blerte forskergruppene innen basalfag,
translasjonelle miljøer, epidemiologi og
helseøkonomi.
Kliniske spesialister med akademisk

Strategiplan for forskning snart klar
JARLE RØRVIK
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kompetanse er en annen viktig ressurs
som gjennom pasientkontakt og klinisk
ståsted kan være med å sette billeddi-
agnostikken inn i et riktig perspektiv.
Radiografer er våre nære samarbeid-

spartnere i daglig virksomhet. Master-
oppgaver hos denne yrkesgruppen er
økende og er et positivt bidrag til forsk-
ning på de radiologiske avdelingene.
Radiologiske tema i prosjekter for medi-
sinstudenter i særoppgaver eller i for-
skerskoler kan bidra til rekruttering til
faget og øke fokus på forskning om bio-
medisinske bildeteknikker.

Nasjonale og internasjonale partnere
I årene som kommer er der et stort
behov for mer samarbeid mellom uni-
versitetssykehusene, nasjonale og
internasjonale faglige fora og offentlig
organer som department, regionale hel-
seforetak og EU (EU-programmer og
infrastruktur). NORAFO bør ha en nøk-
kelrolle med å legge til rette for arbeidet
med å oppnå mer og bedre radiologisk
forskning i Norge.

Konklusjon:
Strategiplanen omhandler basal-, pre-
klinisk-translasjonell-, klinisk- og helse-
tjenesteforskning med relevans for
radiologer og nukleærmeidsinere. Pla-
nen skal være styrende og støttende for
NORAFO og NFNM sitt arbeid med å få
til mer og bedre forskning.

Nyheter

Er du

- iderik?

- kritisk?

- risende?

- rosende?

Skriv et innlegg i Noraforum, da vel!

(Men les korrektur selv – redaktøren gjør det ikke!)

Styret NFNM
Leder T. Bach-Gansmo, Oslo Univer-
sitetssykehus Ullevål
Nestleder R. Midha, Sykehuset Asker
og Bærum
Medlemmer: A. Babovic, Oslo Univer-
sitetssykehus Rikshospitalet, V.
Jørholmen Sykehuset Blefjell, Hauge-
sund, K. Johnsrud, Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet.

Vararepersentanter: M-E Revheim,
Oslo Universitetssykehus Rikshospita-
let, og R. Sundset
Universitetssykehuset Nord Norge.

Spesialitetskomiteen:
Leder R. Midha, Sykehuset Asker og
Bærum,
Medlemmer T. Bogsrud Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet,

M-E Revheim Oslo Universitetssyke-
hus
Rikshospitalet, og L. Thuyi Universi-
tetssykehuset Nord Norge.
Vararepresentanter; T. Bach-Gans-
mo Universitetssykehus Ullevål, og B.
Gadzic, Sykehuset Fredrikstad.

I tillegg kommer medlem og vararepre-
entant fra YLF som ikke er utpekt ennå.

Radiolog med iPhone?

Last ned Radiopaedia kasuistikksamling fra AppStore.



1. Samarbeid mot NR
Vi har lagt et spennende år bak oss.
Styret har hatt tre møter i siste periode,
det siste møtet var utvidet med delta-
gelse av tenorene innen faget, og fulgt
opp med et felles styremøte med Norsk
radiologisk Forening. Der ble det drøftet
hvordan vi skal tilnærme oss fremtidens
krav innen hybriddiagnostikk. Ingen
enkel problemstilling, som vi heller ikke
mener å ha funnet noe enkelt svar på.
Men en positiv holdning blant NRF var
med på å legge grunne til videre arbei-
de, i første omgang med en felles utta-
lelse fra begge spesialiteter om at det
trengs ressurser, både innen nukleær-
medisin og radiologi for å utnytte det
enorme potesialet som ligger i PET/CT.
Styret føler at det ligger godt til rette

for videre diskusjoner med en likeverdig
partner for å komme frem til løsninger
som vil gagne begge fag. For grenselin-
jen opp mot radiologi har ellers vært den
store bekymring i året som gikk. Det
hele toppet seg med et skriftlig forslag
innen Oslo Universitetssykehus om at
PET/CT skulle flyttes fra nukleærmedi-
sin til å bli en radiologisk seksjon på linje
med generell CT abdomen. Forslaget
ble forkastet, men gir skeptikerne blant
oss rett i at vi må i alle fall passe på
faget. For om PET forsvinner har spesi-
aliteten en meget begrenset fremtid.
Men, altså oppveies av et meget kon-
struktivt møte med NRF.

Høstmøte samarbeid med NRF
NFNM arrangerer et høstmøte sammen
med NRF. Det betyr at det er en nukle-
ærmedisinsk sesjon, som i år omhandlet
SPECT/CT. Dette møtet har nesten ing-
en deltagere fra vårt miljø, muligens for-
di det faller nært opp i tid med EANM,
eller at det ikke er av interesse. Ord-
ningen vurderes avviklet.
I en stadig mer presset økonomisk

sitasjon har flere sykehus/avdelinger
innstrammet tidligere praksis ved delta-
kelse på møter, kurs og kongresser til
kun å gjelde møter/kurs som er definer-

te som tellende kurstimer i spesialiteten.
Dette felles høstmøte er ikke pr i dag
godkjent som tellende for nukleærmedi-
sinere, men for radiologer.

2. Økonomi
Foreningen har relativt solid økonomi
betinget i forsiktig bruk av oppsparte mid-
ler og, for oss, store inntekter fra DNLF.

4. Utvikling i faget
Flere eksterne forhold bidrar til at nukle-
ærmedisin har bedre kår enn tidligere.
Den nye stålevernloven vil bibeholde
krav om at spesialiteten beholder sty-
ringen over nukleærmedisinsk praksis,
så vidt vi kan forstå. Våre innspill til
høring om loven ble alle videresendt fra
legeforeningen, spesielt om at adgang
til å drifte CT skulle diskuteres i eget
forum mellom NFNM og Statens Institutt
for Strålevern. Nasjonalt råd for priorite-
ring innen helsevesenet har gitt de regi-
onale helseforetak beskjed om å tilrette-
legge for økt aktivitet i PET sammen-
heng, mht å utvikle kompetanse i faget.
Dette har fått litt omtale i det offentlige
rom, og vi venter spent på hvilke konse-
kvenser det kan få.

5. Spesialitetskomite
Vi har hatt en intens diskusjon om
utnevning av ny spesialitetskomité, med
flere involverte utenfor styret. Styret
ønsker at generalforsamlingen legger

prinsipper for hvordan slike viktige
avgjørelser må tas i fremtiden. Denne
gangen gjorde tidsaspektet det nødven-
dig at styret utpekte komiteen, styret
tenker at det er slik det bør være, men
det er oppe til diskusjon.

6. Forskning
Faget har nå tre doktorgradskandidater,
noe som er svært gledelig. En av våre
sterke sider vis a vis radiologi er nemlig
at antallet nukleærmedisinere med dr.
grad er rimelig høyt, mens den tilsva-
rende prosentvise andel av radiologer er
meget lavt. Vi mener dette kan under-
støtte vårt fag, og være med på å opp-
rette en likevekt i forholdet til radiologi.
For nukleærmedisins fremtid er nært
knyttet til radiologi, og vi må spille med
de kort vi har.

7. Generalforsamling
Ved de to siste generalforsamlinger har
medlemmene ikke blitt involvert tilstrek-
kelig, noe som vi ønsker og ender i år
med at det blir mer tid til debatt, selv om
tiden vi får avsatt er begrenset.

8. Valg av nye styremedlemmer
Styret har bestått av T. Bach-Gansmo
leder, R. Midha, nestleder, A. Babovic,
V. Jøraholmen, T. Keil, og med T.
Schwarzlmüller og ME Revheim som
varamedlemmer.
T. Schwarzlmüller sluttet på Ullevål og

emigrerte (til Danmark) i løpet av året.
ME Revheim har deltatt på de fleste
avholdte møter.
T. Keil ønsker å fratre og styret takker

ham, og T. Schwarzlmüller, for utmerket
innsats i siste styreperiode.

Årsberetning NFNM 2009-2010/
VED LEDER TORE BACH-GANSMO
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Nyheter

Har du noe spennende å fortelle
eller lære bort?

NoRaForum og nettsidene ønsker stoff - store og små
nyheter, reportasjer, kasuistikker, bilder og annonser.

Ta kontakt på radiologforeningen@gmail.com
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Tekniske opplysninger

www.radiologforeningen.no

Styret i norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbilding 2008

Leder
Tore Bach-Gansmo, Oslo universitetssykehus, Ullevål
E-post: Tore.Bach-Gansmo@ulleval.no

Nestleder
Rajinder Midha, Sykehuset Asker og Bærum

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

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

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

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

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

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

Kvalitetsutvalget
Carsten Brocker (leder), Ringerike sykehus HF

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

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

Styret i Norsk radiologisk forening
2008-2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PET-CT; diagnostisk CT
eller lavdose CT. Mulig-
heter og begrensninger.

Trond Velde Bogsrud, nukleærmedi-
sinsk avdeling, Oslo Universitetssyke-
hus.

Moderne PET-scannere har en integrert
multislice CT for attenueringskorreksjon
og for anatomisk koregistrering av PET
og CT. Ved PET-CT benyttes i dag
oftest kun en lavdose CT uten kontrast
for attenueringskorreksjon og bildefu-
sjon. En perfekt anatomisk match
mellom PET og CT er nødvendig for

korrekt attenueringskorreksjon og bilde-
fusjon. Det er derfor vanlig at pasienten
puster rolig under avbildingen av lavdo-
se CT. En diagnostisk CT med kontrast
av thorax og abdomen utføres derimot i
ro i dyp endeinspirasjon (”hold pusten”).
En slik CT vil ikke anatomisk matche
PET-undersøkelsen, og den kan derfor
ikke brukes til attenueringskorreksjon
eller for bildefusjon. Dermed må en
diagnostisk CT med kontrast utføres i til-
legg til en lavdose CT. Dette medfører
et tillegg av stråledose for pasienten og
en liten, men signifikant tidsforskyvning
av neste PET-undersøkelse.
Det forventes at bruken av diagnos-

tisk CT som en integrert del av en PET-

CT generelt vil øke i årene framover.
Det er per i dag ingen enighet om hvor-
dan diagnostisk CT med kontrast som
ledd i PET-CT kan benyttes kostnadsef-
fektivt og med optimal klinisk nytteverdi.
Et unntak er dog bruk av diagnostisk CT
med kontrast hos pasienter med cancer
i ØNH-området og i bekken, når PET-
CT utføres som ledd i stråleterapiplan-
legging. Hos slike pasienter er hodet
eller bekkenet fiksert i maske eller i en
form for å sikre perfekt samregistrering
av PET og CT med kontrast. PET fusjo-
nert med CT-med kontrast kan da
benyttes for inntegning av strålefelt
basert på kombinert informasjon fra
PET og CT. Ved bruk av pustegating
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Abstrakter fra NSNM sitt årsmøte i Stavanger,
våren 2010

Abstract

Nukleærmedisinsk
kardiologi i Norge

Rune Sundset, Seksjon for nukleærme-
disin, Universitetssykehuset Nord-Nor-
ge, Tromsø

Formål. Hensikten med denne studien
var å kartlegge norsk kardiologisk nukle-
ærmedisinsk virksomhet. Intensjonen er
å initiere til økt interesse innenfor nukle-
ærmedisinsk kardiologi.
Metode. Det ble sendt ut spørsmål
angående MUGA og myokardperfusjon
(MPS) til i alt 20 nukleærmedisinske
virksomheter i Norge. Spørsmålene er
gjengitt i tabellen under.

Resultat. Samtlige av de 20 nukleær-
medisinske virksomheter som ble spurt

svarte på alle spørsmålene. I alt 7 virk-
somheter (35 %) utførte færre enn 10
MUGA siste 2 år Totalt ble det utført
2463 MUGA us i 2009 (513 us per milli-
on) som er en vekst på 15 % sammen-
lignet med 2007. I gjennomsnitt gjøres
189 MUGA ved hver virksomhet som
utfører flere enn 5 MUGA per år. 3 av 20
virksomheter (15 %) utfører tomografisk
avbilding på MUGA og gir også ut svar
på høyre ventrikkelfunksjon i tillegg til
venstre ventrikkelfunksjon. Seks av virk-
somhetene (30 %) gir ut svar på fasea-
nalyse. Kun 2 av 20 virksomheter utfø-
rer ikke MPS (10 %). Totalt ble det utført
10121 MPS us i 2009 (2109 us per milli-
on) som er en økning på 13 % siden

2007. Kun 1 virksomhet utfører 2-
dagers protokoll. I alt 78 % av virksom-

hetene utfører aEKG som del av under-
søkelsen. Den mest brukte flowmarkø-
ren er tetrofosmin (90 %) og adenosin
brukes mest som farmakologisk stress
(71 %). Hos over 40 % av virksomhetene
er det kardiolog som vurderer henvis-
ningene og hvor det også er kardiolog til
stede under undersøkelsen. Hos 28 % av
virksomhetene er det kardiolog som tol-
ker og beskriver undersøkelsene.
Konklusjon. Til tross for utviklingen på
andre ikke-invasive modaliteter som
stressekkokardiografi, CT og MR er det
fremdeles årlig vekst i antall kardiologis-
ke nukleærmedisinske undersøkelser i
Norge. I omlag en tredjepart av landets
nukleærmedisinske virksomheter er det

kardiolog som utfører og tolker myo-
kardperfusjonsscintigrafi undersøkelser.

MUGA Myokardperfusjon (MPS)
Hvor mange MUGA gjøres per år (2006 –2009)? Hvor mange MPS gjøres per år (2006 –2009)?
Tas det kun planare bilder, eller også tomografisk avbilding? Utføres aEKG som del av undersøkelsen?
Gis det ut svar på høyre ventrikkels ejeksjonsfraksjon? Gjøres 1 eller 2 dagers protokoll?
Gis det ut svar på faseanalyse? Hvilken type flowmarkør benyttes?

Hvilken farmakologisk stresspreparat benyttes?
Vurderes henvisningene av kardiolog eller nukleærmedisiner?
Er det kardiolog tilstede under undersøkelsen?
Er det kardiolog eller nukleærmedisiner som tolker/beskriver
undersøkelsene?
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5 år med PET/CT

Almira Babovic, Oslo universitetssuke-
hus, Gaustad

PET/CT kamera eksisterer per i dag på
tre nukleærmedisinske avdelinger – to i
Oslo og et i Bergen. Om ikke så lenge
får flere sentere i landet et slikt utstyr.
Dessuten blir bilder fra de stedene hvor
PET/CT utføres sendt videre til rekviren-
tene og nukleærmedisinere i hele landet
er nødt til å lære å tolke dem.
Behovet for å kunne om denne moda-
liteten er allerede til stedet, og dette inn-
legget er ment som et lite bidrag i opp-
læringsprosessen.
PET/CT er modalitet som krever team-
arbeid. Siste 5 år har vi på Rikshospita-
let og Radiumhospitalet drevet med
bruk av 18F som i dag brukes ved vår
avdeling som den eneste PET tracer. 18F

produseres i syklotron lokalisert på
Rikshospitalet (drives av NMS) hvor
merking også skjer. Finalprodukt er 18F -
FDG som etter produksjon distribueres
til de aktuelle sentrene.
Innføring av nye radiofarmaka er plan-
lagt i nær fremtid, først 18F- fluorid for
skjelettscintigrafi, 68Ga-Dotatoc, 15O og
senere en rekke andre stoffer.
Hovedindikasjon for bruk av 18F -FDG er
onkologi. Med unntak av noen typer
(mucinøse, noen nevroendokrine) bru-
ker maligne tumores mye sukker i sin
metabolisme og dermed sees på bil-
dene med områder med intenst opptak.
I innlegget vises flere eksempler av slike
tilfeller samt funnene som kan føre til
falskpositiv og falsknegativ tolkning. For
riktig tolkning avbildene er kunnskap om
anatomi og tumorbiologi avgjørende.
Det kreves også adekvatpasients forbe-
redelse med tanke på fasting, insulin,

sukkernivå, vekt, nyrefunskjon.
I psykiatri og nevrologi brukes 18F -FDG
for tumorresidivutredning, demensutred-
ning, epilepsi og bevegelsesforstyr-
relser. Andre tilstander er sjeldnere indi-
kasjon (psykiatriske lidelser, uklare nev-
rologiske tilstander).
For utredning av myocardviabilitet er 18F
-FDG et utmerket stoff, mens 150 brukes
for vurdering av perfusjon. Karinflamma-
sjon og lungeinflammasjon er en god
indikasjon for 18F -FDG PET/CT.
Bruk av PET/CT i strålefeltplanlegging-
en er i startfasen i Norge men gir
lovende resultater.
Forskning er en viktig del av vår virk-
somhet. Det finnes mer enn 10 aktive
prosjekter som kommer til å bidra til
økende kvalitet av vårt arbeid men også
vil føre til innføring av nye metoder og
nye stoffer samt nye PET indikasjoner.

Abstract

under PET-avbildingen, kan man også
etablere perfekt match mellom PET og
diagnostisk CT for lunge og mediasti-
num. Pustegated PET kan således også
benyttes sammen med diagnostisk CT
for inntegning av strålefelt for tumores i
lunge og mediastinum.
Ikke bare en økning av andel diagnos-

tiske CT er forventet i framtiden, men
det er også forventet at andel PET-spe-
sialavbildinger vil øke. Eksempelvis for-
lenget avbilding av lever og benmarg og
pustegating ved lunge og leverproble-
matikk.
Utallige undersøkelser viser at PET-

CT er en slagkraftig ”stand-alone”
undersøkelse. Flere prospektive studier
(brystkreft, lungekreft, ØNH-kreft, lym-
fom) med små pasientgrupper kan tyde
på at tradisjonell diagnostisk CT med
kontrast gir nyttig tilleggsverdi utover
resultatet av PET-CT med lavdose CT
kun hos en svært begrenset andel av
pasientene. Dette gjør at en rekke sen-
tre hittil har foretrukket en sekvensiell til-
nærming, hvor diagnostisk CT med kon-
trast kun utføres dersom den er indisert
på bakgrunn av resultat av PET-CT
funn. Generelt bør det stilles større krav
til kvaliteten på diagnostiske CT utført

før henvisning til PET-undersøkelsen.
Dermed vil behovet for kompletterende
CT-diagnostikk reduseres. Dersom
diagnostisk CT med kontrast er indisert
uavhengig av resultat av PET-scan, kan
det være hensiktsmessig å utføre diag-
nostisk CT med kontrast som en inte-
grert del av PET-undersøkelsen.
I dag er FDG priset per levert FDG-

aktivitet. Dersom det utføres integrert
diagnostisk CT og PET spesialavbil-
dinger, vil disse ekstraundersøkelser
resultere i at færre pasienter kan under-
søkes per FDG levering pga. decay av
fluor-18. Dette er uhensiktsmessig, da
PET-kapasiteten er en knapp modali-
tetsressurs. En forutsetning for optimal
bruk av diagnostisk CT som en integrert
del av PET-CT er endret betalingsord-
ning for FDG fra dagens ordning til pris
for antall undersøkte pasienter.
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Adreview - Molekylær
avbilding av hjertets
sympatiske innervering

Lu Thuy, Rune Sundset
Seksjon for nukleærmedisin, Universi-
tetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Bakgrunn. Hjertet er innervert av sym-
patiske og parasympatiske nervefibrer
som sammen utgjør det autonome ner-
vesystemet. Sympatisk aktivering resul-
terer i økt hjertefrekvens, kraftigere
kontraksjon samt økt atrioventrikulær
ledningshastighet. Parasympatisk sti-
mulering fører til redusert kontraksjons-
frekvens. Den primære nevrohormonel-
le mediator for det sympatiske system
er noradrenalin (NE) som samles i høy
konsentrasjon i vesikler/granula i den
presynaptiske nerveterminalen. Meta-
iodobenzylguanidin (123I mIBG) er en
NE-analog. Avbildning med 123I mIBG er
en god metode for vurdering av opp-
taksmekanismen av NE i myokard. Opp-
taksgraden er et uttrykk for kardial
innervering. Opptaksgraden beregnes
som et forhold mellom opptak i hjertet
(H) og mediastinum (M) og betegnes
H/M ratio. Det er dokumentert en sterk
sammenheng mellom redusert 123I mIBG
opptak og økt risiko for ventrikulær aryt-
mi og plutselig hjerte død. Nylig publi-
sert studie1 viser høy risiko for kardielle
hendelser ved H/M-verdier under 1,6.
Foruten H/M ratio er mismatch mellom
kardial perfusjon og kardial innervering
(bevart perfusjon men redusert innerve-

ring) også risikofaktor for
økt ventrikulær arytmi2.
Formålet ved denne
pilotstudien er å etablere
Adreview protokoll, utfø-
re beregning av H/M ratio
og sammenligne myo-
kard perfusjon med
innerveringsgrad.

Metode.
123
I mIBG (Adre-

view, GE Heathcare)
undersøkelse ble utført
på fire menn, alle hjerte-
friske i alder 39-59. Akti-
vitetsdoser mellom 220-
250 MBq Adreview ble
gitt iv. Lugols løsning ble
gitt po før injeksjon med
Adreview for å blokkere opptak i thyroi-
dea. Etter 15 minutter ble anterior pla-
nar avbildning utført etterfulgt av
SPECT over thorax. Samme prosedyre
ble gjentatt etter 4 timer. Myokard perfu-
sjonscintigrafi med injeksjon av 500
MBq 99mTc-tetrofosmin ble utført 5
dager forut for Adreview us. Ved de pla-
nare bildene blir H/M ratio beregnet ved
å tegne region of interest (ROI) for hjer-
tet og en 7x7 pixel ROI for mediastinum
mellom de øvre lungespisser. H/M ratio
kalkuleres på følgende måte: (antall
counts/pixel av opptak i hjertet) / (antall
counts/pixel av mediastinum). SPECT
undersøkelse med 99mTc-tetrofosmin og
Adreview ble prosessert for vurdering av
evt. mismatch mellom perfusjon og
innervering.

Resultat-Konklusjon. For første gang i
Norge er kardiell sympatisk innervering
blitt registrert med 123I mIBG. I vår under-
søkelse med hjertefriske menn var H/M
ratio i intervallet 1,8-2,3 som er i normal-
området. Ingen mismatch ble registrert
mellom perfusjonsfunn og innerverings-
grad.

Referanser: 1Jacobsen AF et al., J Am
Coll Cardiol. 2010 Feb 20.[Epub ahead
of print]
2McGhie AI et al., Am. J. Cardiol.
1991;67:236–242

Abstract

Planar avbilding 4 timer etter iv 123I
mIBG. Det er lagt ROI over hjertet og
mediastinum. Betydelig opptak i leveren.

PET-CT i Bergen 1 år!
- erfaringer fra 1 år med
PET- CT bildetaking og -
tolkning ved Haukeland
Universitetssjukehus
(HUS).

Boel Johnsen, spesialist i nukleær
medisin, overlege ved Senter for nukle-
ær medisin/ PET, Radiologisk avdeling,
Parkbygget, Haukeland Universitetssju-
kehus, 5021 Bergen.

Hensikt:
PET- senteret ved Haukeland Universi-

tetssjukehus i Bergen startet opp med
egen PET-CT diagnostikk med innflydd
FDG fra GE Healthcare i Oslo, den 29.
april 2009. Erfaringer fra 1 år med PET-
CT diagnostikk ved vårt senter vil bli
presentert.

Materiale/ Metode:
Alle PET-CT undersøkelsene er tatt
med vår Siemens Biograph True Point
40 skanner. De fleste PET undersø-
kelser kombineres med en lavdose hel-
kropps CT. Pasienter innen enkelte
onkologiske undergrupper (eks. ØNH
cancer, ca. thyreoidea ) får PET kombi-
nert med CT lavdose helkropp og en

koregistrert diagnostisk CT hals med
kontrast. Alle PET-CT undersøkelser
beskrives av nukleærmedisiner og
radiolog i samarbeid. De 290 PET-CT
undersøkelsene utført i 2009 ved PET-
senteret ved Haukeland Universitetssju-
kehus er gjennomgått og systematisert.
Det er utarbeidet statistikk over henvi-
sende sykehus og over hvilke onkolo-
giske- og andre diagnoser pasientene er
henvist til PET-CT for. PET-CT sin til-
leggsverdi i forhold til diagnostisk CT
eksemplifiseres ved en analyse av diag-
nostiske CT funn kontra PET-CT funn i
gruppen av pasienter henvist med diag-
nosen ca. øsofagi.



Resultat:
Det har blitt utført 6 PET-CT undersø-
kelser daglig, to dager i uken fra 29.
april 2009. Av de totalt 290 PET-CT
undersøkelsene er de fleste utført på
pasienter henvist fra avdelinger ved
Haukeland Universitetssjukehus 85 % (
247 pas.). Det er også henvist pasienter
fra Stavanger Universitetssjukehus 7 %
(19 pas.), Haugesund Sjukehus 4 % (12
pas.), Universitetssjukehuset i Nord-
Norge 3 % (9 pas.) og St. Olavs hospital
1 % (3 pas.).
Undersøkelsene fordelte seg på føl-
gende måte basert på onkologisk hen-
visningsdiagnose:
gastrointestinal ca. 35 % ( 100 us.),
lunge ca. 16 % ( 45 us.), lymfom 9 % (

25 us.), malignt melanom 8 % ( 24 us.),
ca. origo incerta 7 % ( 20 us.), ca. thyre-
oidea 5 % ( 15 us.), Ewing sarkom 3 % (
10 us.), ØNH ca. 3 % ( 9 us.), annet 14
% ( 42 us.). I gruppen med andre indika-
sjoner finner vi : bløtvevssarkomer (14
us.), annen gastro ind. (11 us.), ca. tes-
tis ( 8 us.), ca. renis ( 5 us.), ca. mam-
mae (3 us.), ca. prostatae ( 1 us.).

Konklusjon:
Oppstart av egen PET-CT diagnostikk
med innflydd FDG fra GE Healthcare i
Oslo, har gitt oss mulighet til gradvis å
bygge opp kompetanse i alle faggrupper
og til å etablere gode rutiner for PET-CT
bildetaking og -tolkning. Samarbeid
mellom de ulike faggruppene innad på

PET-senteret om oppgavene rundt
PET-CT bildetaking (protokollutvikling,
kvalitetskontroller, standardisering av
apparatur, mottak av FDG, pasientinn-
kalling, pasienthåndtering etc.) har gitt
gjensidig styrking av våre forskjellige
fagområder. Utvikling av et godt og smi-
dig samarbeid om PET-CT beskrivelser
med radiologer ved radiologisk avdeling
HUS sees som en av de viktigste fakto-
rene for god PET-CT diagnostikk. Erfa-
ringer etter vårt første år som PET-sen-
ter er at den nye bildediagnostiske
metoden PET-CT bidrar til bedre diag-
nostikk og til et bedre behandlingstilbud
for kreftpasienter i Helseregion Vest.
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Interpretation of automated
breast scanning (ABS) with
and without knowledge of
mammographic findings: A
reader performance study.

P. Skaane1, R. Gullien1, F. Stoeblen2, R.
Schulz-Wendtland3, M. Sandhaug4, E.B.
Eben1, T. Nyborg1, M. Seland1, E.
Rostad1;
1Oslo/NO, 2Essen/DE, 3Erlangen/DE,
4Fredrikstad/NO

Purpose: To compare interpretation of
ABS with and without knowledge of
mammography.
Methods and Materials: 114 breasts
examined with digital mammography
and ABS (SomoVu™ Automated 3D
Breast Ultrasound System, U-Systems
inc., Siemens Healthcare) were inter-
preted by 5 radiologists experienced in
breast imaging using BIRADS assess-
ment categories 1-5. ABS only was offe-
red in the first and ABS plus mammo-
graphy (without report) in the second
reading session six weeks later. Indicati-
on for mammography included assess-
ment of screening abnormalities (n=64),
palpable lump (n=35), surveillance of
BCT (n=11), and others (n=4). Material
consisted of 38 cancers and 76
benign/normal, including 16 benign
tumors. Reading environment differed
for the readers. ROC analysis was used
for performance measurement.
Results: The mean size (on histology)
for all cancers was 16.2 mm, for scree-
ning-detected invasive cancers 13 mm
and for palpable tumors 21mm. The
area under the ROC curve (Az value) for
the 5 radiologists for ABS interpretation
without and with knowledge of mammo-
graphy was: reader A 0.592-0.744; rea-
der B 0.740-0.947; reader C 0.759-
0.823; reader D 0.670-0.688; and rea-
der E 0.904-0.923. There was conside-
rable interobserver variability. For
combined ABS-mammography reading,
sensitivity varied from 50 to 97% and
specificity from 33 to 96%.

Conclusion: ABS is a promising tech-
nology as shown by high diagnostic per-
formance for some of the readers. All
radiologists improved their performance
when using combined ABS-mammo-
graphic interpretation. Considerable
interobserver variability indicates that
interpretation environment, ABS reading
protocol, and learning curve are impor-
tant aspects when introducing this new
technology.

Transcranial CEUS
compared to 3T MRI in
perinatal hypoxia and
resuscitation in newborn
pigs.

C.E. de Lange, K. Brabrand, K. Eeg
Emblem, A. Bjornerud, E. Loberg, B.
Munkeby; Oslo/NO

Purpose: To assess whether contrast
enhanced ultrasound (CEUS) can
detect early brain injury after hypoxia
and resuscitation? To evaluate micro-
vascular perfusion changes due to
hypoxia, with CEUS compared to MRI
with perfusion (PWI) and diffusion
weighted (DWI) imaging.
Methods and Materials: Newborn
piglets (n=17) were anesthetized and
exposed (n=12) to 30 min hypoxemia
(FiO2=8%) followed by resuscitation
with 21% or 100% O2 and reoxygenati-
on. CEUS and MRI with PWI, DWI were
performed prior to, during and repeated-
ly up to seven hours after hypoxia. Time
intensity curves of different regions of
interest (ROI) in basal ganglia (BG), cor-
tex (C) and whole brain (WB) were cal-
culated. The perfusion parameters were
compared between the ROIs and diffe-
rent time points for CEUS/PWI as well
as apparent diffusion coefficient (ADC)
and histology.
Results: In CEUS, the hyperoxic group
changed significantly over time for peak
intensity (PI) and area under the curve

(AUC) in all ROIs (p<0.02), compared to
the controls. There were no significant
changes over time in the 21% group.
MRI data showed the same trend. In the
histologically injured brains, perfusion
changed significantly for TTP, AUC in all
ROIs, while ADC in WB decreased
towards the end (p=0.03). All pigs expo-
sed to hypoxia showed return to baseli-
ne perfusion values in all ROIs at the
end.
Conclusion: Our study indicates that
CEUS can identify early perfusion
changes better than PWI, even though
reversible and without correlation to
histological findings and decreased dif-
fusion at the endpoint. CEUS/PWI-MRI
sole are not useful in the early diagnosis
for treatment/prognosis, but opens for
new understanding of perinatal hypoxia
mechanisms.

Relation between
myocardial oedema and
mass during the acute and
convalescent phase of
apical ballooning
syndrome: A prospective
cardiac magnetic
resonance study.

K.H. Stensaeth, E. Fossum, P. Hoff-
mann, A. Mangschau, N.E. Klow;
Oslo/NO

Purpose: Apical ballooning syndrome
(ABS) (Takotsubo cardiomyopathy) is a
new diagnostic entity. The relation bet-
ween myocardial oedema and mass in
healing ABS has not been systematical-
ly investigated. We hypothesised that
the resolution of myocardial oedema
was associated with a decrease of myo-
cardial mass.
Methods and Materials: 13 (0.92%) of
1400 patients admitted for acute myo-
cardial infarction had ABS. CMR was
performed within 20 ± 13 hours and

Abstrakter fra ECR
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after 125 ± 27 days. A T2-weighted tri-
ple inversion technique was applied,
and the signal intensity (SI) ratio of ske-
letal muscle to myocardium was asses-
sed. Left ventricular (LV) mass, volumes
and function were quantified from stea-
dy state free precession (SSFP) ima-
ges. Additional late gadolineum enhan-
cement (LGE) images were obtained.
Results: Mean age of the cohort was
58.5 ± 6.7 years. A significant decrease
in LV mass was observed during follow-
up compared to the acute phase (107.6
± 13.2 g vs 81.9 ± 13.7 g, p < 0.001).
The reduction of LV mass paralleled the
normalization of initially increased myo-
cardial SI on T2 images in the LV apical
region (2.5 ± 0.4 vs 1.9 ± 0.2), and the
normalization of ejection fraction (EF)
(40.8 ± 8.5% vs 63.5 ± 3.1). No patients
showed LGE, but mitral valve insuffici-
ency was observed in 2 patients.
Conclusion: Reversible abnormalities
in T2-weighted CMR are paralleled by a
transient increase in LV mass and
decrease in EF during the course of
ABS. Myocardial oedema may explain
these findings, and prove insight into the
pathophysiology of this entity.

Thoracic emergencies

C.E. de Lange; Oslo/NO

In children, non-traumatic thoracic
emergencies are very frequent and usu-
ally present with breathing difficulties.
Sometimes, feeding or swallowing pro-
blems are associated or presenting
symptoms. In addition, less specific
general symptoms like fever, sepsis or
chest pain may occur. The emergencies
always require a rapid diagnosis to esta-
blish a medical or surgical intervention
plan, and radiological imaging most
often plays a key role. Correct interpre-
tation of the radiological findings is of
great importance to diagnose and moni-
tor the illness and to avoid serious com-
plications. Plain radiography with inspi-
ratory and sometimes expiratory films or
fluoroscopy still remains the most impor-
tant and frequently used tool to gain
information on acute pulmonary pro-

blems of all kinds. Ultrasonography is
the first choice for diagnosis and treat-
ment of pleural effusions. Cross-sectio-
nal techniques like multidetector compu-
ted tomography and magnetic resonan-
ce imaging are mainly used for investi-
gating pulmonary/mediastinal masses
and congenital abnormalities of the gre-
at vessels and the lungs. This lecture
will review the imaging characteristics of
acquired and congenital causes to non-
traumatic thoracic emergencies; the
common conditions involving the respi-
ratory tract, chest wall and the esopha-
gus, as well as the less frequent causes
like tumours and manifestations of
congenital malformations. The choice of
imaging modality and the urgency of
radiological management depending on
the clinical presentation and the age of
the child will be discussed, with the main
focus beyond the neonatal period.

Learning Objectives:
1. To learn about the spectrum of thora-
cic emergencies in children, including
foreign bodies, mediastinal tumors,
infection, asthma, air leaks and delayed
manifestations of congenital chest mal-
formations.
2. To consolidate knowledge of the
essential role of radiology in making a
rapid diagnosis, planning treatment and
avoiding devastating complications.
3. To understand the different thoracic
emergencies depending on age.
4. To recommend the appropriate radio-
logical technique depending on the clini-
cal indication and the patient's age.

Carpal “erosions” in
children with juvenile
idiopathic arthritis: MRI vs
radiography.

P. Boavida, L.-S. Ording, K. Rosendahl;
London/GB

Purpose: To compare MRI and plain
radiography in the assessment of carpal
depressions in children with JIA and to
determine whether these represent
destructive changes or normal variation.

Methods and Materials: Twenty-nine
radiographs and MRIs obtained on the
same day in patients included in an ong-
oing multi-centre JIA study were analy-
sed. Bone depressions were recorded as
either focal or tubular on MRI (3DT1SE
weighted sequence) for each of five car-
pal bones. The radiographs were scored
by the same observer in a blinded
design. To assess whether the depressi-
ons were likely to represent erosions or
not, we registered, in a later session,
whether there was associated inflamma-
tory (effusion and or pathological synovi-
al enhancement and/or surrounding bone
oedema on MRI) or destructive (reduced
joint space on X-ray) change.
Results: A total of 61 focal and 112
tubular depressions were identified in
145 carpal bones on MRI of which 23
and 14 were seen radiographically in
each group, respectively. Only ten
depressions were seen on radiographs
alone. 27.9% of the focal depressions
and 10.7% of the tubular depressions
seen on MR were associated with
inflammatory change and/or destructive
change, consistent with JIA, while
42.6% of focal and 78.6% of tubular
depressions contained vessels. No
explanation was found for 21.4% of
depressions. Of the depressions seen
radiographically, 29.7% had associated
findings suggestive of JIA while 54%
contained vessels.
Conclusion: Nearly one-fifth of depres-
sions identified on MR and plain radio-
graphy were likely to represent destruc-
tive erosions with the remainder likely to
represent normal variation.

Abstract

QUIZ-”fasit” side 30
Diagnosen er en lokalisert anteriore
artrofibrose eller ”cyclops” lesjon –
siden det ligner ett øyeeple ved
artroskopi og på coronale bilder.
Dette sees beliggende foran det
rekonstruerte korsbåndet, og gir irri-
tasjon og instabilitet. For videre
lesing anbefales denne artikkelen
(tilgjengelig gratis):

MR imaging evaluation of the post-
operative knee av TR McCauley.
Radiology. 2005 Jan;234(1):53-61.
Epub 2004 Nov 24.



Berettigelse og rekvisi-
sjonspraksis - spiller
strålehensyn noen rolle?

Lars Borgen, Ansgar Espeland, Erling
Stranden. Sykehuset Buskerud, Høy-
skolen i Buskerud, Haukeland Universi-
tetssjukehus, Universitetet i Bergen.

Hensikt: Å kartlegge strålekunnskap og
bruk av retningslinjer for bruk av rønt-
genundersøkelser blant henvisende kli-
nikere. Å undersøke hvorvidt stråle-
kunnskap og prioritering av stråledose til
pasient påvirker bruk av retningslinjer
og henvisningspraksis.
Materiale og metoder: Et validert spør-
reskjema ble delt ut til uforberedte
respondenter, inkludert sykehusleger,
allmennpraktikere, manuellterapeuter
og kiropraktorer. Spørreskjemaet inne-
holdt spørsmål om strålekunnskap
inkludert pasientdose fra forskjellige bil-
dediagnostiske undersøkelser, bruk av
retningslinjer, henvisningspraksis samt
generelle prioriteringer ved henvisning
til bildediagnostikk. En totalskare på
strålekunnskap ble aggregert ut fra rele-
vante spørsmål.
Resultater: Komplett deltagelse resul-
terte i 213 respondenter. Alle respon-
dentgrupper fremviste manglende strå-
lekunnskap, med en tendens til under-
estimering av pasientdoser fra strålein-
tensive undersøkelser. Mindre enn halv-
parten av legene kjente til retningslinjer
for bruk av røntgenundersøkelser og et
fåtall hadde benyttet seg av slike. Mang-
lende strålekunnskap syntes ikke å bli
kompensert av bruk av retningslinjer.
Respondenter som skåret stråledose til
pasient som et viktig hensyn, benyttet
seg i større grad av retningslinjer og
henviste færre pasienter til undersø-
kelser som svært lite sannsynlig ville
medføre konsekvens for behandlingen.
Konklusjon: Manglende strålekunn-
skap sammen med begrenset bruk av
henvisnings retningslinjer indikerer at
henvisers berettigelses-vurdering gjøres
på mangelfullt grunnlag. Vektlegging av
stråledose og bruk av retningslinjer

synes å begrense andelen henvisninger
på svak indikasjon.

Systematisk regransking
av intervallkreft og
screeningkreft påvist i
påfølgande rundar i den
offentlege mammo-
grafiscreeninga i Møre og
Romsdal.

Solveig Roth Hoff og Solveig Hofvind.
Radiologisk avdeling, Ålesund sjuke-
hus, Helse-Sunnmøre HF og Kreftregis-
teret, Oslo.

Målsetjing: Å regranske intervallkreft
og screeningoppdaga brystkreft påvist i
påfølgande rundar i den offentlege
mammografiscreeninga for å klassifi-
sere desse som oversette eller sanne
samt skildring av mammografifunn i uli-
ke undergrupper.
Materiale og metode: Som ein del av
eit kvalitetssikringsprosjekt vart mammo-
gram frå 81 kvinner med intervallkreft og
121 med screeningoppdaga brystkreft
diagnostisert i påfølgande rundar av
screeninga i Møre og Romsdal (april
2002 - august 2008) identifisert og
regranska i samsvar med europeiske
retningslinjer i eit konsensusmøte med
fire erfarne mamma-radiologar. Krefttil-
fella vart klassifiserte som oversette
("missed" eller minimal signs actionable)
eller sanne ("minimal signs not actio-
nable" eller "true") på bakgrunn av radio-
logiske funn ved føregåande og diagnos-
tisk undersøking. Mammografiske funn
vart registrert i samsvar med eit modifi-
sert BI-RADS-system. Funn ved føregå-
ande undersøking av oversette krefttilfel-
le (intervallkreft og screeningoppdaga
kreft samanslått) vart jamført med funn
ved diagnostisk undersøking av scree-
ningoppdaga brystkreft i påfølgande run-
dar ved hjelp av Chi square-testar.
Resultat: I regranskinga vart 29,6 av

intervallkreft og 21,1 av screeningopp-
daga kreft i påfølgande rundar klassifi-
sert som oversette. Føregåande under-
søkingar av oversette krefttilfelle viste
ein høgare førekomst av asymmetri
(10,0%, 5/50) og mikroforkalkningar
(34,0%, 17/50) jamført diagnostiske
undersøkingar av screeningkreft i påføl-
gande rundar (høvesvis 1,6%, 2/123 og
21,1%, 6/123), medan forekomsten av
forteningar var lågare (54,0%, 27/54
versus 68,3%, 84/123). Skilnaden i
asymmetri var statistisk signifikant
(p=0,035).
Konklusjon: Regransking av såvel
intervallkreft som screeningoppdaga
kreft påvist i påfølgande rundar er viktig
for å fremje radiologisk læring. Dersom
regranskninga blir utført i samsvar med
etablerte retningslinjer, vil det vere mog-
leg å jamføre resultat frå ulike scree-
ningprogram

Varierande oppslutning om
Mammografiprogrammet i
Møre og Romsdal.

Solveig Roth Hoff og Solveig Hofvind.
Radiologisk avdeling, Ålesund sjuke-
hus, Helse Sunnmøre HF og Kreftregis-
teret, Oslo.

Målsetjing: Mammografiprogrammet er
ei nasjonal landsdekkande helseteneste
som har som målsetjing å redusere
mortaliteten av brystkreft med 30 blant
dei inviterte. Ein av føresetnadane for å
nå dette målet er eit høgt oppmøte.
Kvinner i alderen 50-69 år får invitasjon
til screeningmammografi annankvart år.
l Møre og Romsdal blir screeningunder-
søkingane utført ved sjukehusa i Åle-
sund og Molde samt i mobil screeningei-
ning (buss) for kvinner i dei nordlegaste
kommunane. Då oppmøtet i Møre og
Romsdal er lågare enn landsgjennom-
snittet ynskte vi å gjere ein nærare kart-
legging av oppmøtemønsteret.

Abstrakter fra felles Vårmøte
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Materiale og metode: Vi har nytta data
frå screeningdatabasen i Ålesund til å
analysere oppmøtemønsteret for perio-
den 2002-2008 basert på bustadkom-
muner, og aldersgrupper.
Resultat: Oppmøtet i M&R var 72,0 i
studieperioden, mot 76,2 på landsbasis.
Det er stor variasjon i oppmøtet i dei uli-
ke kommunane. Høgast oppmøte had-
de Aukra (87,0), Fræna (85,0), Nesset
(84,3) og Vanylven (83,9). Lågast opp-

møte hadde Kristiansund (27,2), Surna-
dal 1ste runde (40,9), Halsa (53,6) og
Tingvoll (58,2). Det er og variasjon i
oppmøtet mellom dei ulike alderskohor-
tane. Det høgaste oppmøtet er i alders-
gruppa 58-59 år (74,0), medan det
lågaste oppmøtet er i aldersgruppene
50-51 år (69,4) og 68-69 år (67,8).
Konklusjon: Det er stor variasjon i opp-
møtet mellom ulike kommunane og ulike
aldersgrupper i M&R. Vi finn ingen

samanheng mellom oppmøtefrekvens
og avstand til screeningstasjon. Det
låge oppmøtet i enkelte kommunar gir
grunn til bekymring, då konsekvensen
kan vere ein redusert effekt av program-
met. Det er naudsynt og viktig med ein
nærare analyse av bakgrunnen samt
påfølgjande tiltak for å betre oppslut-
ninga om Mammografiprogrammet.

Abstract

RADIOLOGISK HØSTMØTE

ÅRETS HØSTMØTE AVHOLDES I INGENIØRENES HUS,
26.-29. OKTOBER!

Norsk Radiologisk Forenings styre har laget et spennende program som vil

bli annonsert på NoRaFos nettsider i nær fremtid. Som i fjor vil det bli

stort spenn i programmet - alt fra thoraxradiologi og intervensjon, til

sarkomdiagnostikk, ØNH-foredrag, nevroradiologi og barneradiologi.

Vi håper responsen blir minst like god som i fjor! Påmelding vil bli

kunngjort på nettsidene og på epost, samt i neste nummer av NoRaForum.

Vi vil forsøke å gjenta fjorårets suksess med operabesøk, men også

forsøke å arrangere andre sosiale aktiviteter.

Nytt av året er at høstmøtet blir utvidet til 4 dager, samtidig som det

vil bli muligheter for å delta til redusert pris på enkeltdager. Kurset

er søkt godkjent av legeforeningen for refusjon fra fond.

Vi gleder oss til å treffe dere alle igjen!!

vennlig hilsen

Styret i Norsk Radiologisk Forening
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Quiz

Quiz

QUIZ – RADIOLOGI;

ANAGHA PARKAR

En 17 år gammel jente med tidligere
fremre korsbåndsruptur og rekonstruert
korsbånd. Kommer til kontroll med store
smerter og klinisk instabilitet.

MR kne viser dette.
(Bilder) Hva er diagnosen?

Svaret finnes på side 27



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

Dosering: Skal bare gis av leger med erfaring i 

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler:

Graviditet/
Amming:

timer etter administrering. Bivirkninger:

Overdosering/Forgiftning:

hemodialyse. Andre opplysninger:

Pakninger og priser:

Makrosyklisk stabilitet

Bayer AS
Bayer Schering Pharma
Postboks 14

+47 24 11 18 00

Makrosyklisk stabilitetrosyklisk stabilitettabilitet

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

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

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

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

Kontraindikasjoner: innholdsstoffene. for Overfølsomhet 

Bayer AS
Bayer Schering Pharma
Postboks 14

+47 24 11 18 00

trometamol,kalsiumnatriumbutrol, mg, 157,2 dolinium 

Dosering: ierfaring med leger av gis bare Skal 

fene. Forsiktighetsregler:

Amming:

administrering. etter timer Bivirkninger:

hemodialyse. opplysninger:Andre 

Pakninger og priser:

Overdosering/Forgiftning:

Graviditet/



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

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

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

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

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


