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FORSIDEBILDET:
Du lurer kanskje på hva et bilde fra Værøy har
med radiologi å gjøre? Kanskje du også har vært
på ferie i Norge i år, kanskje på et sted som ikke
har så lett tilgang til radiologiske tjenester som
dine nærmeste omgivelser på sykehuset? Bildet
skal minne oss om at Norge er et stort land med

spredt befolkning, noen har en helt annen tilgang på avanserte helsetjenester.
På Værøy må man reise mange timer i båt eller med helikopter for å komme til
radiologisk avdeling eller institutt. Det gjør at kommunelegen på Værøy må være
en god kliniker og være nøye på indikasjonen før han sender pasienter avgårde
på radiologiske ekspedisjoner. Og det betyr også at radiologene i Bodø må være
gode radiologer og klinikere slik at de får utredet pasienten ferdig før han sendes
tilbake med helikopter til Værøy. Radiologer og henvisere fra mer "sentrale strøk"
har sikkert noe å lære av kollegaer om står overfor slike problemstillinger daglig.
Hvis vi tenker fornuftig klinisk, setter pasienten i sentrum og forsøker å gjøre livet
lettere for henviserne får vi fornøyde kollegaer og pasienter, respekt og aner-
kjennelse. Sommerens avisdebatter om ventetider til radiologiske undersøkelser
minner oss om at vi må drive fornuftig medisin, basert på vår fagkunnskap og
sunne samfunnsøkonomiske prinsipper.
(tekst: Roar Pedersen, bilde: Hanne Munkelien)
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Leder

Sonografer og diagnostikk

Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk

Norske radiologers innstilling til
spredning av ultralyd som metode
spriker. Mange erkjenner at hori-
sontal spredning til andre leger, (f.
eks. reumatologer, ortopeder og
leger i akuttmottak) ikke bare er
uunngåelig, men kanskje også
ønskelig og hensiktsmessig. Verti-
kal spredning (f. eks. til radiogra-
fer/sonografer) er mer kontrover-
sielt.
Radiologforeningen konkluderer i

sin innstilling med at spredning av
ultralyd til andre legegrupper er lite
problematisk og ønsker å tilrette-
legge for at andre legespesialister
kan få best mulig kompetanse i den
ultralyddiagnostikk som er aktuell
for det enkelte fagområdet. For-
eningen har store motforestillinger
mot å opprette en ny yrkesgruppe
utgått fra radiografutdannelsen til å
utføre ultralydundersøkelser selv-
stendig (Noraforum 2/2009).

Som det fremgår av innlegget i
dagens Noraforum er Anna Petter-
sen, leder i Norsk Radiograffor-
bund, lite tilfreds med konklusjonen
når gjelder sonografenes rolle.
Det er overraskende at lederen i

Radiografforbundet ikke erkjenner
den prinsipielle forskjellen mellom
bildeopptak og diagnostikk. Når det
gjelder tradisjonelle ultralydunder-
søkelser med ”stillbildeteknikk”, er et
skille mellom bildeopptak og tolkning
kunstig og ofte umulig. En ultralyd-
undersøkelse er ikke å ta bilder,
men å løse et problem der og da.
For å få et bedre og mer effektivt

helsevesen, vil en riktigere utvikling
være at radiografene blir enda
bedre på sitt eget fagfelt. Faglig for-
dypning når det gjelder utvikling av
protokoller og bearbeiding av bilder,
særlig innen CT og MR, er viktig.
Det vil avlaste radiologene og bedre
diagnostikken.

Dormagens innlegg illustrerer
hvordan man på Ullevål kreativt for-
søker å løse problemene knyttet til
ultralyddiagnostikk, men også i
denne modellen står radiologene
for det diagnostiske arbeidet.
Et vesentlig poeng er at Radio-

logforeningen åpner for bruk av
medhjelper til bildeopptak der det er
hensiktsmessig. Dette kan f. eks.
gjelde screening for abdominale
aortaaneurismer eller kontroll av
kjente tilstander. Men man trenger
medisinsk faglig bakgrunn for å stil-
le medisinske diagnoser ved uav-
klarte, ofte kompliserte kliniske pro-
blemstillinger!

Gunnar Sandbæk
Ansvarlig redaktør
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Lederens hjørne

Når dette står på trykk i Noraforum
er det blitt august, og fasiten på
hvordan sommeren ble er kommet.
Men akkurat nå er det strålende sol
her på svabergene i Østfold og vi
har temperaturer over 25 grader på
andre uka og vannet i sjøen er bade-
varmt for både store og små. Akku-
rat nå er sommeren slik alle som-
rene var i min barndom.
Med sommervarmen kommer

også feriegjestene til distriktet. For
hytteliv, med båt og på gjennomrei-
se. Sykdomspanoramaet endres
tydelig gjennom sommermånedene;
det er mange skader; små og store.
Og dessverre også drukningsulyk-
ker. Heldigvis er E6 blitt fire felt og
gjestearbeiderne fra øst-eruopa har
fått en ganske annen standard på
bilene sine, slik at den daglige
”trekkfugl-ulykken” fra motorveien er
en saga blott.
Kommer disse tankene til å lede til

radiologi, vil kanskje du som leser
tenke? Ja, det er i disse dagene jeg
drømmer om en stor felles bildeda-
tabase, der alle aktuelle undersø-
kelser er samlet. Der jeg med få tas-

tetrykk kan hente fram bildene jeg
trenger for å gi min sommerpasient
en trygg og riktig bildediagnose.
Uansett om bildet er tatt på instituttet
nede i gata eller i Ålesund der pasi-
enten bor. En database som kan
hindre at pasienten blir undersøkt på
ny med akkurat samme problemstil-
ling om noen få dager et annet sted.
Og som kan hindre at det eksiste-

rer flere svarversjoner på hver
undersøkelse. For slik er det nemlig
i dag. Min feriegjest blir akutt innlagt
og blir undersøkt med CT, det avgis
et svar hos oss. Kanskje er det en
tilstand som skal vurderes for
behandling i Oslo, og bildene sen-
des inn telemedisinsk. Der legges
de inn i PACS, vurderes, demonstre-
res og det lages kanskje en tilleggs-
beskrivelse, denne ligger i deres
RIS, ikke vårt, men refereres i pasi-
entens journal. Pasienten trengte
ikke behandling på et høyere nivå,
så han sendes til hjemsykehuset
med bilder og vår beskrivelse i hån-
da. Forhåpentlig følger det også
med en epikrise fra klinisk avdeling.
På hjemsykehuset legges bildene

inn i PACS og demonstreres kanskje
med en kommentar. Allerede nå har
en og samme undersøkelse TRE
svar som alle er forskjellige og som
er arkivert i hvert sitt RIS/PACS.
Hvilken svarversjon er endelig?
Det er mange skjær i sjøen før en

kunne lage en slik felles bildedata-
base. Mange av innvendingene som
kommer er lettere å forstå når det er
snakk om fellesjournal. Sett fra et
radiologisk synspunkt synes imidler-
tid fordelene å oppveie ulempene
med god margin, det datasikkerhets-
messige bør kunne løses, og pasi-
entene ville sikkert samtykke i inn-
henting av bilder til sammenlikning
med oppdatert svar hvis det var et
punkt på henvisningen.

Men det er vel foreløpig bare en
drøm…

Jeg får heller stupe uti igjen.

Anne Sofie Larsen
styret

Sommerdrømmer
Gjesteleder

Anne Sofie Larsen
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Lederens hjørne

I skrivende stund heller sommer-
ferien mot slutten. Ferietiden er for
mange en velfortjent pust i bakken,
og slike stunder gir tid for refleksjo-
ner over vår fremtid. Etter mange år
med pålegg om effektivisering,
kanskje med mer snakk enn effekt,
skal nå ”strømmen” av leger kanali-
seres mot kommunehelsetjenesten.
For et lite fag med store utfordringer
kan det bety nedbemanning og
utvikling mot teleradiologi. Vår frykt
for den utvikling vi aner konturene
av; avdelinger uten fast ansatt over-
lege kan bli en ordning som syke-
husene vil ønske. Vi risikerer at den
nødvendige økning i antall nukleær-
medisinere som PET-virksomheten
må medføre ikke blir enkel å få
gjennom. Og kanskje vil det gjelde
spesielt nye LIS stillinger.
Dr. Midha, leder for spesialitets-

komiteen og nestleder i NFNM og
undertegnede var på et møte i Lege-
foreningen for å diskutere problem-
stillingen rundt sykehusavdelinger
uten fast ansatt overlege i nukleær-
medisin. Fra Legeforeningens side
er det ”forsvarlighetsprinsippet” som
kan verne oss mot en sanering av
faget. I hvor stor grad dette prinsip-
pet kan brukes som argument for
hva vi mener er forsvarlig utøvelse
av vårt fag, er imidlertid usikkert.

Hvis sykehuseier hevder at en sek-
sjon eller avdeling driver forsvarlig
har Legeforeningen eller NFNM lite
vi skulle ha sagt. Men vi har en støt-
tespiller som har tørt krutt på lager.
Statens Strålevern har i lang tid bedt
om samarbeide med oss Nukleær-
medisinere for å definere et forsvar-
lighetsprinsipp ut i fra totalvurdering-
er som ligger innen for de forskrifter
som strålevernet lever etter. Og her
finnes formuleringer som lyder som
musikk i mine sommerstemte ører:

I strålevernloven står følgende:
§ 33. Krav til kompetanse og opp-
læring
"I virksomheter som benytter stråling
til følgende spesifiserte formål, skal
det inngå personell med følgende
kompetanse:
d. Ved nukleærmedisinske under-
søkelser, lege med spesialistkom-
petanse i nukleærmedisin

e. Ved nukleærmedisinske behand-
linger, lege med spesialistkompe-
tanse i onkologi eller nukleærme-
disin

§ 45. Dispensasjon
Statens strålevern kan i særskilte til-
feller gi dispensasjon fra bestem-
melser i denne forskriften.
Dispensasjonsadgangen anses å

være begrenset. Det vises til merk-

naden til bestemmelsen hvor det
fremgår bl.a. at: Bestemmelsen (om
dispensasjon) er å anse som en
nødventil, og det forutsettes at den
benyttes med stor varsomhet.
Vedtak i dispensasjonssaker er
enkeltvedtak som kan påklages…
(Uthevelser av undertegnede).

Styret i NFNM har utarbeidet et
forslag til formulering for en slik
dispensasjonstekst som bør kunne gi
rimelige muligheter for at Nukleær-
medisin vil fortsette som tidligere
ved de fleste sykehus. Teksten er
oversendt Statens Strålevern.
Årets store happening innen vårt

fag, årsmøte i SNM har nyss gått av
stabelen i Toronto. En poster av
M-E. Revheim var sammen med to
foredrag og en poster med utgangs-
punkt i Algeta/Alfaradin årets ”nor-
ske” bidrag (se eget innlegg). Indus-
triell innovasjon innen vårt fag med
utgangspunkt i Norge vil utvilsomt
kunne komme faget til gode om vi
vet å utnytte de muligheter som
kommer i kjølvannet av en slik utvik-
ling.
Med dette, godtfolk og kolleger,

vel tilbake på post etter velfortjent
ferie.

Tore Bach-Gansmo

Strålevern
Tore Bach-Gansmo,

Leder Norsk forening for
nukleærmedisin og
molekylær avbilding
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Nyheter

Endovaskulær behandling av aortaaneu-
rismer med aortastentgraft er en godt
dokumentert metode og utføres i dag ved
alle regionssykehus i Norge som alterna-
tiv til åpen kirurgi. Med en raskt voksende
populasjon av pasienter som har fått
implantert aortastentgraft, øker sannsyn-
ligheten for at radiologer mottar henvis-
ninger av stentgraftpasienter til MR-
undersøkelser. Vi ønsker derfor å orien-
tere våre kollegaer om egenskapene til
de mest brukte stentgraft.
Det er for tiden fire hovedleverandører

av stentgraftsystemer i Norge: COOK
Medical, Gore, Medtronic og Bolton
Medical. Med unntak av sistnevnte sel-
ger produsentene systemer til bruk både i
torakalaorta og i abdominalaorta (Tab.1.).
Stentgraftene til bruk i thorax består av

enkle rørgraft med forskjellig lengde og
diameter. Noen av stentgraftene kan ha
økende eller avtagende diameter (tape-
ring), noen har udekket stent proximalt
eller distalt mens enkelte også kan bestil-
les spesialtilpasset pasientens behov.
Det finnes nå også tilbud om graft med
fenestreringer eller utsparinger for avgå-
ende kar.
De abdominale stentgraft består som

regel av en hovedkropp med bifurkasjon
og forlengere som skjøtes til bekkenarte-
riene. Igjen finnes det tallrike opsjoner for
at systemene skal passe optimalt til

pasientens anatomi. COOK og Medtronic
tilbyr også aortouniiliakale stentgrafts,
COOK er for tiden eneste leverandør av
stentgraft med fenestreringer eller side-
grener ("branched stentgraft").
ET stentgraft består av en karprotese i

polyester eller PTFE, stabilisert med
stenter av Nitinol eller rustfrit stål (Tab.2).
Stentene er festet til duken ved hjelp av
suturer (COOK, Medtronic og Bolton)
eller sveiset i et dobbelt lag av duk
(GORE).
Valg av stentgraft for den enkelte

pasient vil som regel avhenge av flere
faktorer. Avgjørelsen er i hovedsak
basert på pasientens anatomi hvor
lengde og vinkling av landingsoner, samt
diameter av tilgangsarterie og landing-
sone er vesentlige momenter.
Det er forskjeller mellom stentgraftene

hva angår stivhet, fleksibilitet og diameter
av leveringssystemene. Forskjeller i til-
gjengelige lengder og diameter kan favo-
risere valg av den ene eller andre produ-
senten. Erfaring og personlige preferan-
ser av operatøren, så vel som pris og
leveringstider fra produsenten, er også
viktige.

MR kompatibilitet
Stentgraftene med Nitinol er fullt kompa-
tible med MR. De forskjellige produktene

kan gi variende grad av artefakter som i
hovedsak begrenses til aortas lumen i
det behandlete avsnitt.
Zenith stentgraftene fra COOK Medical

har ved in-vitro forsøk vist betydelig mag-
netisk påvirkning i form av fleksjon og
torkvering. På grunn av en teoretisk
mulighet for migrasjon av stentgraftkom-
ponenter med fare for karskade og/eller
lekkasje er Zenith graftene per dags dato
klassifisert som "ikke trygg" med tanke
på MR undersøkelser. Det finnes imidler-
tid flere publiserte serier med MR-under-
søkelser av pasienter med Zenith stent-
graft hvor man rapporterer betydelige
artefakter i det behandlete avsnitt, men
ingen komplikasjoner.
Zenith stentgraft er derfor ingen abso-

lutt kontraindikasjon mot MR-under-
søkelse, men indikasjonen for MR-under-
søkelsen bør veies mot komplikasjons-
faren. Produsenten anbefaler dessuten
at MR-undersøkelsen helst bør forgå ved
et senter som har erfaring med Zenith
stentgraft og mulighet til å behandle
eventuelle komplikasjoner.
For å unngå misforståelser og usikker-

het, er det av stor betydning at alle pasi-
enter gis relevant informasjon om hvilken
type stentgraft de er blitt behandlet med.
Dette kan for eksempel skje ved utleve-
ring av et kredittkortliknende plastkort
med detaljer om stentgraft-type, plasse-
ring, operasjonsdato og kontaktinforma-
sjon av behandlende lege/avdeling.
Tilsvarende informasjon bør også frem-
komme av epikrisen.

Litteratur:
Merkle EM et al: MR Angiographic Fin-
dings in Patients with Aortic Endopros-
theses. AJR 2002; 178: 641-648.
van der Laan MJ et al: Suitability of 7
Aortic Stent-Graft Models for MRI-Based
Surveillance. J Endovasc Ther 2004; 11:
366–371.
Hansmann HJ et al. Rational radiologic
after-care of endoluminal aortic bypass]
[Article in German] Radiologe
2001;41(8):674-80.

Aortastentgraft og MR-kompatibilitet
AV E.DORENBERG, OUS, RIKSHOSPITALET, GAUSTAD / G.SANDBÆK, OUS, AKER

Tab.1: Oversikt over de mest brukte stentgraftsystemer

Leverandør Thorax Abdomen
COOK Medical Zenith Zenith
Gore TAG Excluder
Medtronic Talent Valiant, ny: Endurant
Bolton Medical Relay

Tab. 2: Materialer i stentgraftene

duk stent Markører
COOK Medical woven polyester Rustfritt stål Gull
GORE ePTFE Nitinol Gull
Medtronic woven polyester Nitinol Nitinol
Bolton Medical woven polyester Nitinol
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Acta Radiologica er et viktig tidsskrift for
norsk radiologi. Tidsskriftet har betyd-
ning både for de som leser artiklene og
for de som publiserer. Bruk av forening-
ens midler til kollektivt abonnement har
vært diskutert på en rekke årsmøter i
foreningen. Frontene har nok ofte stått
mellom de som publiserer eller er direk-
te involvert i tidsskriftet og de mange
kolleger som forteller at de ikke leser
tidsskriftet. Selv har jeg publisert nær-
mere 20 artikler her og er blant dem
som har ønsket at vi skal støtte et
nordisk radiologisk tidsskrift. Som leder
av Radiologforeningen ser jeg likevel at
det er en nærmest umulig oppgave å
fortsette å betale for et kollektivt abon-
nement i den størrelse vi nå betaler.
Acta Radiologica er i dag tilgjengelig

for våre medlemmer som nettutgave for
alle. I tillegg har knapt 100 medlemmer
også valgt å få papirutgaven. Radiolog-
foreningen har så langt valgt å betale for
abonnementet for medlemmene, både
nett- og papirutgaven. Utgifter til Acta
Radiologica har inntil nylig vært ca.
385.000.- (700 medl). Etter at vi gikk
over til online abonnement for de fleste
og papirutgave for 100 medl. fra
1.1.2009 vil utgiftene bli (770 medl) ca.
296.000.-. Utgiftene til tidsskriftet utgjør
likevel 58 % av våre sikre inntekter. I
2008 fikk vi 507.000.- av Den norske
legeforening til drift. Det er lagt begrens-
ninger for sponsorinntekter på møter og
vi er ikke gitt mulighet til å selv bestem-
me vår kontingent. Inntektene har der-
med blitt betydelig redusert etter at vi
ble en fagmedisinsk forening i Den

norske legeforening i 2007. Som følge
av dette har vi ikke lenger egen journa-
list i Noraforum og foreningen har ingen
ansatt sekretær. Oppgavene er lagt
over på styremedlemmene, på redak-
tøren i Noraforum og andre frivillige.
Jeg tok denne våren kontakt med 14

ledere av spesialforeninger som alle
hadde et engelskspråklig skandinavisk
tidsskrift innen sitt fagområde. De ble
spurt om deres eierskap til tidsskriftet,
overskudd/underskudd fra utgivelsen,
årlige utgifter, om abonnementet var
individuelt eller felles, om de betalte for
papirutgave eller nettutgave, og tilslutt
hvordan de finansierte tidsskriftet.
Spesialforeningenes forpliktelser oven-
for tidsskriftet varierte svært. To av spe-
sialforeningene hadde en betydelig øko-
nomisk forpliktelse tilsvarende vår situa-
sjon. Dette gjaldt utgivelse og abonne-
ment av Acta Anaesthesiologica Scand-
inavica og Acta Ophthalmologica. Ytter-
ligere en forening hadde tidligere dekket
høye utgifter fra sponsorer, som nå
hadde trukket seg. Foreningen vedtok
ikke å dekke opp for bortfall av sponsor
pga. den store utgiften dette ville med-
føre. Mange av de andre foreningene
hadde også kollektivt abonnement med
utgifter som varierte fra 34.000.- til
70.000.- . Før sommeren tok jeg også
kontakt med alle radiologforeningene i
Norden for å høre hvordan de så på vår
felles utgivelse av Acta Radiologica,
men herfra har jeg fått minimal respons.
En av foreningene vil ta opp saken på
styremøte til høsten. Problemene har
også vært forelagt redaktør Arnulf

Skjennald ved flere anledninger inklusivt
dette innlegget, men vi har ikke kommet
noe nærmere en løsning.

Hva gjør vi videre?
Helsebiblioteket.no har kjøpt abonne-
ment på Acta Radiologica og gjort dette
tilgjengelig for alt helsepersonell i Norge.
Helsebiblioteket.no er finansiert av Hel-
sedepartementet og alle helseforeta-
kene. Online-utgaven av Acta Radiolo-
gica er dermed gjort tilgjengelig for alle
våre medlemmer. Et kollektivt abonne-
ment for våre medlemmer finansiert av
Radiologforeningen synes derfor over-
flødig, men Acta Radiologica trenger
økonomisk støtte fra de Nordiske for-
eningene. Radiologforeningen har ikke
midler til økonomisk støtte i den stør-
relse som nå kreves og må se på alter-
nativer. Det mest drastiske alternativet
er å si opp det kollektive abonnementet
på online-utgaven og la interesserte kol-
leger betale for individuelt abonnement
på papirutgaven. Andre alternativer er at
Radiologforeningen forsøker å skaffe
sponsorer for hele eller deler av abon-
nementet, at Acta Radiologica skaffer
seg bedre balanse slik at radiologfor-
eningene heller kan få del av et over-
skudd (slik som er tilfelle i Nukleærme-
disinsk forening) eller å overføre et
større ansvar til Nordisk forening. Vi
kunne også gå inn i forhandlinger med
tidsskriftet om økonomisk støtte på et
lavere nivå enn dagens. Vi i styret vil
gjerne ha tilbakemelding fra kolleger,
slik at vi kan behandle saken og gjøre et
vedtak på høstmøtet.

Nyheter

ACTARADIOLOGICA – et veiskille
AV /NILS-EINAR KLØW

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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Styret og redaksjonskomiteen i Acta
Radiologica har forståelse for at det
kollektive abonnement som alle radio-
loger i Norden har gjennom medlem-
skap i sine respektive nasjonale for-
eninger kan føles tyngende for den
enkelte forening, spesielt siden som i
Norge, Legeforeningen setter grenser
for de inntekter den nasjonale radiolog-
forening kan budsjettere med. Som
leder i foreningen, prof. Nils Einar Kløw
skriver i sitt innlegg i dette nummer av
NORAFORUM er debatten om relasjo-
nen mellom Radiologforeningen og
Acta ikke av ny dato, men har vært
debattert flere ganger tidligere, en
debatt som alltid har endt opp med at
Radiologforeningen har sluttet opp om
det kollektive abonnement på tidsskrif-
tet.
La oss innledningsvis redegjøre for

den formelle side av saken. Acta
Radiologica ble stiftet i 1921 og har
med unntak av krigsårene 1940-1945
kommet ut regelmessig siden. Tids-
skriftet eies formelt av Stiftelsen Acta
Radiologica som igjen eies av radiolog-
foreningene i de 5 nordiske land. Hvert
land har en representant i Stiftelsens
styre. For Norge er dette for tiden prof.
Hans-Jørgen Smith (Norges represen-
tant vil fra årsskiftet også være Stif-
telsens leder). Stiftelsens styre holder
styremøte årlig hvor drift, regnskap og
budsjett, herunder også abonnement-
pris, blir bestemt. Alle radiologer i de
nordiske land betaler lik pris på abon-
nementet uavhengig av eget lands
valuta. De siste 2 år har først Danmark,
dernest Norge gått over til online-abon-
nement som gir tilgang til tidsskriftet til
en adskillig lavere pris enn hva et
papirabonnement koster.
Acta Radiologica har gjennom alle år

vært det engelskspråklige tidsskrift
som har publisert flest artikler fra nor-
diske radiologer. Tidskriftet er også det
viktigste organ for publisering av arti-
kler som har inngått i doktoravhand-
linger. Tidsskriftet har derfor vært av
stor betydning ikke bare for de som har
publisert i tidsskriftet, men også i

spredningen av nordiske vitenskapeli-
ge arbeider i verden for øvrig. Dette
gjenspeiler seg i et stadig økende
antall innsendte artikler fra land utenfor
Norden. Asia har alltid vært en stor
bidragsyter til tidsskriftet, men de
senere år har også europeiske land,
spesielt Tyskland vært en stadig større
bidragsyter.
Det koster betydelig beløp å utgi et

vitenskapelig tidsskrift, kostnadene til
produksjon og distribusjon har alltid lig-
get høyere enn inntektene gjennom uli-
ke typer abonnement. Differensen
mellom inntekter og utgifter har derfor
vært dekket ved overføring fra de fond-
smidler som Stiftelsen disponerer. Dis-
se midler er knyttet opp mot aksjer og
obligasjoner og forvaltes av Skandina-
viska Enskilda Banken i Stockholm.
Stiftelsens inntekter er derfor i stor
grad knyttet opp mot utviklingen i
aksje- og obligasjonsmarkedet. Ved sti-
gende aksjekurser tilføres Stiftelsen
midler, ved fallende aksjekurser tappes
Stiftelsen for midler. Utviklingen i aksje-
markedet det siste året har nesten hal-
vert Stiftelsens kapital. Kapitaltilskudd
fra Stiftelsen er årlig med på å dekke
opp et underskudd i den løpende drift. I
et normalår subsidierer Stiftelsen drif-
ten av tidsskriftet med ca. 500.000
svenske kroner. Over tid er dette kom-
plikasjonsfritt da Stiftelsens inntekter
balanserer denne utgiftspost. I 2008 og
2009 har Stiftelsen gått med under-
skudd, men har allikevel bidratt til tids-
skriftets drift takket være de langsiktige
investeringer som er foretatt. Imidlertid
er det klart at Acta Radiologica ikke
kan finansieres med midler fra aksje-
markedet, driften er helt avhengig av
de kollektive abonnementer som fore-
ligger i alle de nordiske land. At et land
sier opp slik abonnementsavtale er
derfor ikke på sikt forenlig med fortsatt
drift av tidsskriftet. Å si opp abonne-
mentsavtalen vil, derfor kunne medføre
begynnelsen på slutten for tidsskriftet,
en utgang som vil kunne medføre store
skadevirkinger for norsk og nordisk
radiologi. Bevaring av tidsskriftet er

derfor viktig og Acta Radiologica er
derfor interessert i en løpende dialog
med alle de 5 nordiske radiologfor-
eninger med sikte på å minimalisere
utgiftene for foreningene. Nils Einar
Kløw peker selv i sitt innlegg på ulike
muligheter i så henseende.
Noen ord om Helsebiblioteket som

gjør at norsk forenings medlemmer kan
ha tilgang til Acta Radiologica uten det
kollektive abonnement. Forlaget (Infor-
ma) har sammen med en rekke andre
forlag inngått en avtale med diverse
biblioteker om å selge tidsskrifter i blok-
ker. For noen år siden ble slik avtale
inngått av en representant for forlaget
som også inkluderte Acta Radiologica.
Våre inntekter fra slikt lisensiert salg var
worldwide for 2008 kr. 129.000 svenske
kroner, Helsebibliotekets andel av dette
var SEK 34.000.- Det sier seg selv at
det ikke vil være mulig for et tidsskrift å
overleve økonomisk med et slikt inn-
tektsgrunnlag. For Norges del utgjør
dette vel 10 % av de inntekter som det
kollektive abonnement i dag utgjør.
Avtalen som gjelder ut 2010 vil derfor bli
sagt opp fra Acta’s side da det er en lite
gunstig avtale for tidsskriftet.
Avslutningsvis, Acta er sterkt interes-

sert i kontakt med ikke bare den nor-
ske, men også de øvrige nordiske
lands radiologforeninger med siktemål
å redusere utgiftene for tidsskriftet og
de nordiske lands radiologforeninger
samt tilsvarende å øke inntektene.
Acta Radiologica ser klare fordeler i
slikt samarbeid for begge parter. Vi vil
imidlertid sterkt advare mot kortsiktige
vedtak, som f. eks. avslutning av abon-
nementsavtalene, som sterkt kan ska-
de de nordiske lands eget tidsskrift, å
helle barnet ut med badevannet er sjel-
den noen vellykket løsning.
Acta ser frem til et konstruktivt sam-

arbeid med NRF med slik intensjon for
øye.

Arnulf Skjennald (Hovedredaktør)
Hans Jørgen Smith (Styremedlem Stiftelsen)

Andreas Abildgaard (Redaktør)
Karen Rosendahl (Redaktør)

Per Skaane (Redaktør)

Norsk Radiologisk Forening og Acta Radiologica



10 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 3/2009

Nyheter

Det blir også i år høstmøte for medlem-
mer av Norsk Radiologforening og Nukle-
ærmedisinsk Forening. Høstmøtet finner
som tidligere sted på Ingeniørenes Hus i
Oslo - 21.-23. oktober. Møtet er godkjent
som tellende timer av Legeforeningen,
og reiser og opphold kan derfor søkes
dekket via Legeforeningens fond.
All informasjon om høstmøtet finner du
også på www.radiologforeningen.no

PÅMELDING:
Påmelding vil i år som i fjor kun foregå
via epost. Send epost til
norafo2009@gmail.com
I denne mailen ønsker vi informasjon

om navn og arbeidssted, samt om du er
assistentlege. Hvis du vet at du kun skal
delta på enkelte dager av høstmøtet ber
vi deg spesifisere dette, slik at vi kan
beregne riktig antall til lunsj. Imidlertid er
prisen den samme enten du deltar på
hele eller deler av arrangementet.

BETALING:
Betaling skjer på forskudd - dette fun-
gerte veldig bra i fjor. Enkelt og greit:
Betal 1800 kroner til konto
8902.18.50943
Er du ikke medlem koster det 2500 kro-
ner - og er du LIS er det GRATIS!
Innbetalingen påføres ditt navn og

adresse, og "Høstmøtet 2009". Vær
vennlig å være tidlig ute med betaling
hvis du kan, dette letter vårt arbeid. SIS-
TE FRIST FOR PÅMELDING OG INN-
BETALING ER 12.10.09., - 9 dager før
høstmøtet.

OPERATUR:
Nytt i år er at styret ønsker å arrangere
en sosial del på kveldstid, trolig blir dette
onsdag kveld. Styret har reservert et
begrenset antall billetter til operaen -
følg med på nettsidene våre for videre
annonsering av dette arrangementet.

GENERALFORSAMLING:
Styret i NoRaFo ønsker særlig at med-
lemmene møter til generalforsamlingen
onsdag ettermiddag. Styret behandler
mange interressante saker i løpet av
året - og vil presentere noen av disse på
generalforsamlingen. Valg på nye med-
lemmer til styret vil også finne sted. Følg
med på nettsidene for annonsering av
saksliste.

Oppdatert program, informasjon
om frie foredrag, generalforsam-
ling og sosial aften finner du på
www.radiologforeningen.no

Ta kontakt hvis du har spørsmål til
arrangementet:
Kontaktperson for program og frie
foredrag: Gaute Hagen
(gaute.hagen@rikshospitalet.no)
Kontaktperson for utstillere: Anne Taule
(anne.taule@helse-bergen.no)
Kontaktperson for betaling/økonomi:
Unni Bergan (Unni.Bergan@stolav.no)
Kontaktperson for generalforsamlingen:
Nils-Einar Kløw
(n.e.klow@medisin.uio.no)
Kontaktperson for påmelding:
Roar Pedersen
(radiologforeningen@gmail.com)

HØSTMØTET 2009

Nettsidene ønsker kasuistikker!

Store eller små radiologiske poenger eller funn
- alt mottas med takk..

Kontakt radiologforeningen@gmail.com

Bruk våre nettsider!

HVA SLAGS REDSKAP VAR EGENTLIG AVBILDET
PA FORRIGE NORAFORUM?

http://radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=320

GULLKORN FRA RØNTGENAVDELINGEN:
http://radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=102

SINUS, SINI ELLER SINII?
http://radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=13

BIHULEDIAGNOSTIKK - EN INNFØRING:
http://radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=78

BIHULEDIAGNOSTIKK - DEL 2:
http://radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=160
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Norsk Radiologisk Forening inviterer også i år til høstmøte på Ingeniørenes Hus. Vær velkommen
til 3 dager med sosialt samvær og spennende faglig program. Sett av disse dagene allerede nå!
Høstmøtet er av Legeforeningen godkjent i etterutdanning i radiolog, og man kan derfor søke om
dekning av opphold og reise fra fondene.

ONSDAG 21. oktober
Radforsk (Norsk radiologisk forenings forskningsutvalg)
Møteleder Jarle Rørvik, Haukeland og leder av Radforsk
10:00-11:30 Strategivalg for Radforsk
11:30-12:00 Fagprogram
12:00-13:00 Lunch

Møteleder Nils Einar Kløw, prof. Ullevål og leder av Norsk
radiologisk forening
13:00-14:00 Forskningsrapporter fra universitetsklinikkene
14:00-14:45: Invitert foredragsholder: Anthony A. Nicholson,

Leeds Teaching Hospital: Embolisering av
GI-blødninger

15:00-15:30 Kaffe
15:30-18:00 Generalforsamling
18:30 --→ Møter i spesialforeningene

TORSDAG 22. OKTOBER
09:00-10:30 og
11:30-13:00 Thoraxradiologi
Møteleder 9:00-10:30 Turid Vetrhus, Radiumhospitalet
09:00-09:15 Rtg.thorax

- Hanne Qvarfort, Ullevål
09:20-09:40 Solitær Pulmonal Nodul (SPN)

- Mogens Aaløkken, Rikshospitalet
09:45-10:05 PET/CT, lungekreft og SPN,

- Gaute Hagen, Rikshospitalet
10:10-10:25 TNM lungetumorer fra kliniker

- Anne Naalsund, Lungeavd., Rikshospitalet
10:30-11:30 Kaffe

Møteleder 11:30-13:00 Mogens Aaløkken: Informasjon om
forum for thoraxradiologi
11:30-11:50 TNM lungetumorer fra radiolog

- Claudius Reisser, Radiumhospitalet
11:55-12:10 Radiofrekvensablasjon av lungetumorer

- Trond Hagtvedt, Radiumhospitalet
12:15-12:30 Lungebiopsier, materiale

- Ulf Madsbu, Radiumhospitalet

12:35-12:55 Erfaringer med CT thorax med 256 MDCT
- Geir Ulimoen, Ahus

13:00-14:00 Lunsj
14:00-15:30 Frie foredrag radiologisk og nukleærmedi-

sinsk bildediagnostikk
Møteleder Gaute Hagen, Vit.sekr. Norsk radio-
logisk forening

15:30-16:00 Kaffe
16:00-17:30 Norsk forening for nukleærmedisin og

molekylær avbildning: SPECT/CT
Møteleder Tore Bach-Gansmo, prof. Hauke-
land og leder av Norsk forening for nukleær-
medisin og molekylær avbildning

FREDAG 23. OKTOBER
09:00-10:30 Frie foredrag radiologisk og nukleærmedi-

sinsk bildediagnostikk
Møteleder Gaute Hagen

10:30-11v30 Kaffe
11:30-13v00 Radiologisk onkologi

Møteleder Kirsti Evers Solheim, Diakonhjem-
met

11:30-11:40 Problemer med cancer-kontroller,
Nils Natvig, Buskerud

11:40-11:55 Radiologens rolle sett fra onkolog/kliniker,
Sofie Fosså, Radiumhospitalet

12:00-12:15 Nye RECIST – Turid Vetrhus
12:20-12:30: MR lever, Derk Avenarius, UNN

12:20-13:00 ”State of the art” ved utredning av lever-
metastaser:

12:20-12:30 MR lever, Radiolog fra Haukeland
12:30-12:40 CT lever,

Reidun Fougner, St. Olav
12:40-12:50 Ultralyd lever,

Lars Pederstad, Sykehuset Østfold
13.00 Avslutning

Program for Høstmøtet 2009, 21. - 23. oktober

Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
Arr. Norsk radiologisk forening og Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning
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RADFORSK – samarbeid med nukleærmedisin
AV NILS-EINAR KLØW

Radforsk har nå fungert i to år. Sats-
ningen så langt har vært å opprette nett-
verk for veiledere og doktorgradskandi-
dater, holde kurs i radiologisk forskning
og fokusere på forskning på vår- og
høstmøtene. Målet har vært å stimulere
til mer forskning blant radiologer, med
hovedvekt på doktorgradsutdanningen.
Dette året har det vært arbeidet med å
lage en strategiplan. I denne forbin-
delsen har vi kartlagt eksisterende
forskning blant radiologer og nukleær-
medisinere. Så langt ser det ut til å være
mange kolleger som er meldt opp til
doktorgradsprogrammet, faktisk vel 30
om vi tar med de to som nylig er meldt
opp, men ikke godkjent. Det lover godt
for fremtiden.
Vi har tidligere diskutert samarbeid

med andre grupper, ikke minst gjelder
dette medisinske fysikere og basalfa-
gene som arbeider med Nasjonal plan
for forskningsinfrastruktur for medisinsk
avbildning i Norge. Når det gjelder
Nukleærmedisin (NFNM) samarbeider
vi allerede tett idet vi utgir Noraforum
sammen, og vi holder høstmøtet sam-
men. Både klinisk og forskningsmessig
er det en nær tilknytning mellom disse to
spesialitetene. Det vil være en styrke for
begge fag med et nærmere samarbeid
og vi har foreslått at vi går sammen om
å drive Radforsk. Etter forespørsel fra
vårt styre har NFNM ønsket å være
delaktig i Radforsk både med kompe-
tanse og midler. På dette høstmøtet vil
vi derfor foreslå at Nukleærmedisin tas
inn som likeverdig samarbeidspartner i

vedtektene. Dette medfører endringer i
vedtektene og at NFNM oppnevner en
representant til styret i Radforsk.

Neste nummer av

Noraforum
desember 2009

Materiellfrist
neste nummer

5. november 2009

- et kompakt ultralyd-
apparat med optimal bildekvalitet
Xario er brukervennlig og utviklet for å takle den travle 
hverdagen i et moderne sykehus. Ultralydapparatet har et 
programbart tastatur for enkel betjening.

Toshibas eksklusive teknologi optimaliserer signal/støy-
forholdet og gir ypperlig kontrastoppløsning og følsomhet 

Xario kan leveres med følgende programmer:
Puls subtraction THI
Aplipure

Quick scan
DICOM

www.mebi.no - 32 24 28 00

Xario har et 
bredt utvalg av 
lydhoder
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”Kanskje finnes det et slags samlebånd
som både er pasient- og radiologvenn-
lig, bare at vi ikke har fått laget det
enda”, spør Frode Lærum i forrige
nummer av Noraforum. Lars Borgen
uttrykker i samme nummer at en god
radiolog er per definisjon en radiolog i
dialog, og at veien til klok radiologi går
gjennom samarbeid og levende nett-
verk. Gunnar Sandbæk skriver i sin
leder at det er viktig å erkjenne at
endring ikke nødvendigvis er av det
onde, men at endring kan føre til at ting
blir bedre!
Sitatene forteller meg at man erkjen-

ner behovet for å gjøre endringer i radio-
logenes arbeidssituasjon, men at man
ikke helt vet hva man konkret skal gjøre
med dette…
Samtidig er det beklagelig å registrere

at styret i Norsk radiologisk forening så
strekt uttrykker motstand til at sonogra-
fene skal få innpass i ultralyddiagnostik-
ken i Norge. Argumentasjonen for denne
skepsisen virker dog noe underlig. Man
er redd for at den medisinske helhets-
vurderingen tapes om man splitter bilde-
tolking og opptak. Sonografer har utdan-
ning i å gjøre et spekter av ultralyd-
undersøkelser selvstendig. I dette ligger
det ingen splitting av opptak og tolkning,
og dermed heller ingen fare for å tape
noen medisinsk helhetsvurdering.
Yrkesgruppen sonografer er etablert i
mange land, blant annet i England hvor
det nylig er gitt ut en uavhengig rapport
kalt Scope of Radiographic Prac-
tice 2008 (http://doc-lib.sor.org/scope-
radiographic-practice-2008). I denne
fremgår det at over 90 % av sykehusene
i undersøkelsene har sonografer som
gjør abdominale ultralyd undersøkelser,
og at det ikke er vanlig praksis å skille
mellom opptak og tyding. Hvorfor skulle
man så gjøre et slikt skille i Norge?
Norsk Radiografforbund har mottatt

kopi av brev sendt fra styret i radiolog-
foreningen til helsedepartementet,
helsedirektoratet, de regionale helse-
foretakene og Den norsk legeforening.

I brevet uttrykker styret sitt syn på ultra-
lyddiagnostikk. I følge styret i radiolog-
foreningen, oppleves spredning av ultra-
lyd til andre legegrupper lite problema-
tisk. Derimot er styret klar i sin uttalelse
når det gjelder sonografene. Her uttryk-
ker styret en strek motstand mot at det
opprettes en ny yrkesgruppe utgått fra
radiografutdannelsen til å utføre ultra-
lydundersøkelser selvstendig. Mitt
spørsmål blir da: Denne motstanden er
den betinget i at radiologene mener at
radiografene med videreutdanning i
sonografi ikke innehar den riktige kom-
petansen, så kan dette enkelt løses ved
at innholdet i sonografutdanningen til-
passes de krav til kunnskap og kompe-
tanse som skal til for å utføre ultralyd-
undersøkelser selvstendig. Er motstan-
den fra radiologene derimot basert på
synsing om at radiografene med sin
utdanningsbakgrunn, både grunnutdan-
ning og videreutdanning i ultralyd, er
mindre skikket til å utføre ultralydunder-
søkelser enn andre legegrupper, eller at
radiografene ikke har evne til å kunne
tilegne seg de kunnskaper som skal til
for å kunne jobbe selvstendig innenfor
ultralyddiagnostikken, så må dette
kunne begrunnes og argumenteres for
på en fornuftig og sakelig måte. Først da
kan en eventuell motstand fra radiolo-
gene tas på alvor. Slik situasjonen har
utviklet seg, kan jeg ikke som leder for
radiografene ta utspillet fra styret i radio-
logforeningen på alvor, og jeg føler meg
pliktet til å følge opp saken både overfor
helsedepartementet, helsedirektoratet,
de regionale helseforetakene, og Den
norske legeforening.
Grunnlaget for de faglige og sosiale

argumentene styret i radiologforeningen
velger å ta i bruk i tilknytning til motstan-
den mot sonografene, vil være av-
gjørende for hvordan forholdet mellom
radiografene og radiologene vil utvikle
seg i denne saken.
For Norsk Radiografforbund er det

viktig at de radiologiske avdelingene,
også nevnt som bildediagnostiske enhe-

ter innenfor helseforetakene, består
som sterke faglige enheter, godt for-
ankret i et faglig fundament basert på
forskning innen radiografi og radiologi.
Skal avdelingene/enhetene lykkes i
dette arbeidet, må radiografene og
radiologene ha respekt for hverandres
kunnskap og kompetanse, vi må stå
sammen og jobbe strategisk riktig der-
som vi ønsker å fremstå som sterke og
solide enheter innenfor helsetjenesten.
Jeg vil tro at andre legegrupper raskt vil
se potensialet i å kunne anvende sono-
grafer til å utføre ultralydundersøkelser,
fremfor å bruke egen kostbar tid til dette.
Og hva med lateral spredning av andre
radiologiske undersøkelser? Ønsker vi
en utvikling der kardiologer, ortopeder,
nevrologer, urologer og gynekologer for-
uten ultralyd også anskaffer seg egne
CT og MR maskiner, og ansetter sine
egne radiografer?
En bedre utnyttelse av radiografgrup-

pens fagressurser er på sin plass, ikke
bare innenfor ultralyd, men også innen-
for andre områder i radiologien. Tiden
er moden for en gjennomgående vurde-
ring av mulige rolleglidninger mellom
radiografer og radiologer, og i det et
ansvarsområde er akseptert som for-
skjøvet mellom gruppene, må dette kva-
litetssikres gjennom godkjente opplæ-
ringsprogrammer. Sonografutdanningen
ved Høgskolen i Gjøvik er et godt
eksempel på dette. Ved å gi plass til
radiografer ved samlebåndet, vil det bli
frigjort mer tid til sårt etterlengtet fordyp-
ning og forskning for radiologene. Det er
behov for statusheving av radiologi og
radiografi i Norge. Dette vil være god
strategi dersom målet er å beholde eier-
skapet og styringen med utviklingen av
de bildediagnostiske tjenestene. Dette
vil være klok radiologi, styrt og kontrol-
lert av aktørene selv!

Radiologer ved samlebåndet..
AV ANNA PETTERSEN, FORBUNDSLEDER NORSK RADIOGRAFFORBUND, OSLO 20.JULI 2009
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Nyheter

Sonografer
– Radiologforeningens syn

AV NILS-EINAR KLØW

Et prøveprosjekt med utdanning av
sonografer ved Høyskolen på Gjøvik
har vært gjennomført, og første gruppe
har nå tatt denne tilleggsutdannelsen til
radiografutdannelsen. Radiologfor-
eningen har utredet problemstillingen
om hvilke konsekvenser det vil få at
radiografene ønsker å utvide sine kva-
lifikasjoner til også å omfatte diagnos-
tikk av sykdommer og hvilke betydning-
en dette vil ha for ultralyd som diagnos-
tisk metode. Det er derfor helt naturlig
at Radiografforbundet via sin leder tar
til motmæle, når våre vurderinger har
gått imot at radiografene bør utvide sin
rolle innenfor aktuelle området.
Radiografene utfører i dag avansert

billedopptak innenfor flere modaliteter,
mens radiologene tolker resultatet av
billedundersøkelsen i lys av en klinisk
problemstilling. Flere utredningsveier
og mer komplekse utredninger har
også gjort det nødvendig at radiolo-
gene i økende grad må velge hvilke
undersøkelser som er relevante.
Radiologene har en full legeutdannelse
med senere spesialisering innen radio-
logi. Vi kan ikke se at radiografutdan-
nelsen med ett års tilleggsutdannelse i
ultralyd kvalifiserer for diagnostiske
utredninger med ultralyd i abdomen.
Dette dreier seg om hensynet til pasi-
entsikkerhet. Det vil være en klar for-
ringelse av helsetjenesten om vi redu-
serer kravet til utdannelse for radiolo-
gisk diagnostikk så betydelig at utred-
ningen kan utføres av personell med 4
års utdannelse.
Sonografutdannelsen dreier seg

også om å utdanne radiografer til å
utføre billedopptak innen i en modalitet
de ikke tidligere har gjennomført. Her
er vi mindre bastante i våre konklusjo-
ner. Det er åpenbart mangel på radio-
loger ved mange sykehus til å utføre
ultralyd. Det er overskudd av radiogra-
fer og disse har gjennom sin utdan-
nelse en god anatomisk forståelse.

Forutsetningen for å kunne ta over
noen av radiologenes oppgaver er der-
for tilstede. Vi synes det er et prinsipielt
skille mellom diagnostiske undersø-
kelser av pasienter med ukjent lidelse
og kontroll av kjente tilstander. For
kontroll av kjente tilstander, vil bruk av
radiograf til bildeopptak kunne være
aktuelt under forutsetning at det er reell
mulighet for løpende kvalitetskontroll
av slik virksomhet. Primærutredninger
derimot mener vi i alt for stor grad drei-
er som om diagnostisk virksomhet og
dermed utenfor mulig kompetanseom-
råde for radiografer.
For mange radiologer er ultralyd-

undersøkelse noe mer enn en metode
for billedopptak. Undersøkelsen er en
dynamisk bildedannende teknikk som
tilpasses hver enkelt problemstilling og
pasient for maksimalt utbytte. Samtidig
som undersøkelsen er mindre objektiv
enn andre modaliteter, er den et red-
skap for radiologen for samtidig billed-
opptak og tolkning utfra de kliniske
opplysningene som foreligger ved hen-
visningen, pasientenes opplysninger
under undersøkelsen og funnene i
løpet av undersøkelsen. Denne medi-
sinske helhetsvurderingen tapes om
man splitter billedopptak og tolkning
eller overfører undersøkelsen til sono-
grafen. Om vi legger vekt på utvikling-
en i andre land frykter vi at utstrakt
bruk av radiografer til denne virksom-
heten, vil svekke ultralyd som metode
med den følge at stadig flere undersø-
kelser overføres til de mer kostbare
metodene CT og MR og fører til
økende bruk av røntgenståler ved CT.

Etablering av tele-
radiologiutvalg

Styret i Norsk Radiologisk Forening har
vedtatt å danne et Teleradiologiutvalg,
et midlertidig utvalg bestående av Roar
Pedersen, Paal Bache Marthinsen og
Aslak Aslaksen. Disse tre radiologene
har god erfaring med forskjellige aspek-
ter av teleradiologi i Norge.
Utvalget forventes å fremlegge en

skriftlig rapport med referanser og for-
håpentligvis ny kunnskap angående
temaet innen høstmøtet i 2010. Utvalget
bør kunne legge frem en foreløpig
rapport, eventuelt et opplegg for
diskusjon i en sesjon på vårmøtet 2010.

Mandatet for utvalget skal være:
- Hvilke teleradiologiske muligheter
finnes i dag?

- Hvilke faglige utfordringer innebærer
øket bruk av teleradiologi?

- Hvordan vil arbeidsdagen endres
med teleradiologi?

- Hvordan jobber andre land i forhold til
utviklingen innen teleradiologi (ESR)?

Hvordan kan norske radiologer og
NoRaFo utnytte teleradiologien:
a) for å tilby gode og sikre radiologiske
tjenester til befolkningen

b) for å bedre samarbeid og faglig
utveksling med andre faggrupper

c) for å bedre kvaliteten på de radiolo-
giske tjenestene

d) for å styrke fagkompetansen i radio-
logien

Forslag til hvordan teleradiologiske
tjenester kan organiseres i fremtiden.

Grunnen til at styret ønsker å etablere
et slikt utvalg er at teleradiologi og fjern-
tolkning etter styrets mening kommer til å
være en viktig del av alle radiologeres
hverdag i nær fremtid. Ved å etablere et
slikt utvalg kan styret og foreningen
etablere kunnskap om denne delen av
radiologien slik at norske radiologer og
norsk radiologi kan utnytte metodene til
sin fordel.
Har du synspunkter eller ideer til

Teleradiologiutvalget? Send gjerne en
mail til radiologforeningen@gmail.com

ALT OM HØSTMØTET

finner du på
www.radiologforeningen.no
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1 Sammenlignet med  alle andre ekstracellulære Gadoliniumholdige preparater
 Ref: Rohrer et al. Comparision of magnetic properties of MRI contrast media   
 solutions at different field strengths. Invest Radiol 2005 ; 40:715-724

Høyest mulig kontrasteffekt pr. ml1
Optimal bolusgeometri
Laveste injeksjonsvolum

Gadovist Bayer Schering Pharma AG Kontrastmiddel for MR-undersøkelse. ATC-nr.: V08C A09 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Gadobutrol 604,72 mg (1 mmol) tilsv. gadolinium 157,2 mg, kal-
siumnatriumbutrol, trometamol, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker. Ved 37°C er osmolaliteten 1603 mosmol/kg H2O og viskositeten 4,96 m Pa.s. Indikasjoner: Kontrastforsterkning ved kranial og spinal magnetisk 
resonanstomografi (MR). Kontrastforsterkning ved MR-undersøkelse av lever og nyrer. Kontrastforsterking ved magnetisk resonansangiografi (CE-MRA). Dosering: CNS-indikasjoner: Anbefalt dose for voksne er 0,1 mmol/
kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 0,1 ml/kg kroppsvekt med konsentrasjonen 1 M. Hvis det fremdeles foreligger sterk klinisk mistanke om en lesjon på tross av en normal MR-undersøkelse, eller mer nøyaktig informasjon kan 
påvirke behandlingen av pasienten, kan det gis ytterligere en injeksjon med inntil 0,2 mmol/kg kroppsvekt innen 30 minutter etter første injeksjon. Kontrastforsterkning ved MR-undersøkelse av lever og nyrer: Anbefalt dose 

-
gelige. Hos disse pasientene må preparatet kun brukes etter nøye vurdering av fordelene i forhold til de mulige risikoene. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes hos 
pasienter med ikke-korrigert hypokalemi. Da kun begrenset data er tilgjengelig pr. i dag, bør preparatet bare administreres til pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom etter nøye risiko/nytte-vurdering. Skal anvendes 
med forsiktighet hos pasienter med kjent, medfødt QT-forlengelse eller med medfødt QT-forlengelse i familiens anamnese, hos pasienter med kjente tidligere arytmier etter inntak av legemidler som forlenger kardial 
repolarisering og hos pasienter som mottar behandling med legemidler som er kjent for å forlenge kardial repolarisering, f.eks. klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol). Studier indikerer at preparatet potensielt 
kan blokkere kaliumkanaler i hjertet samt ha en effekt på kardial repolarisering når det gis i doser som er 3-8 ganger høyere enn normale pasientdoser. Muligheten for at preparatet kan forårsake «torsades de pointes» hos 
enkelte pasienter kan derfor ikke utelukkes. Fordi eliminasjonen av kontrastmidler er nedsatt hos pasienter med alvorlig svekket nyrefunksjon, må fordelene vurderes svært nøye mot risikoene i slike tilfeller. Ved svært al-
vorlige tilfeller, bør preparatet fjernes fra kroppen ved hemodialyse. Når kontrastmidlet skal fjernes fra kroppen, bør det utføres minst 3 dialyser i løpet av 5 dager etter injeksjonen. Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å 
utelukke en mulig nyretoksisitet eller ytterligere forverring av nyrefunksjonen. Brukes kun etter nøye vurdering ved alvorlig nyresvikt, da kontrastmidler med gadolinium kan gi nefrogen systemisk fibrose (NSF) ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73m2). Hemodialyse kort tid etter administrering kan være nyttig for å fjerne kontrastmidlet hos hemodialysepasienter, men dets potensiale for å forebygge NSF er ukjent, og det 
bør ikke brukes forebyggende hos andre pasientgrupper. De vanlige sikkerhetskravene for MR-undersøkelser, særlig utelukkelse av ferromagnetiske stoffer, gjelder. Hypersensitivitetsreaksjoner er observert etter admini-
strering. For å kunne reagere raskt i et nødstilfelle, bør legemidler og utstyr (f.eks. endotrakealtube og respirator) være tilgjengelig når undersøkelsen utføres. Hos pasienter med kardiovaskulære lidelser og pasienter med 
tendenser til allergier, må nytte/risiko-aspektet vurderes nøye før bruk. Sjeldne tilfeller av forsinkede anafylaktoide reaksjoner (etter timer eller dager) er sett. Spesielle forholdsregler må tas hos pasienter med lav terskel for 
krampeanfall. Injeksjon i tynne årer, gir mulighet for bivirkninger som rødme og hevelser.Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data fra bruk av gadobutrol hos gravide. Potensiell fare 
ved enkel administrering er ikke kjent. I dyreforsøk førte gjentatte toksiske doser (8-17 ganger diagnostisk dose) til retardasjon av fosterveksten og embryodødelighet, men ikke teratogenisitet. Preparatet bør ikke brukes 
under graviditet med mindre det er klart nødvendig. Overgang i morsmelk: Ikke undersøkt hos mennesker. Dyreforsøk viser at små mengder (under 0,01 % av administrert dose) går over i morsmelk. Amming bør avbrytes og 
ikke tas opp igjen før tidligst 24 timer etter administrering. Bivirkninger: Mindre hyppige: Gastrointestinale: Kvalme. Neurologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesi, dysgeusi. Sirkulatoriske: Vasodilatasjon. Øvrige: Smerte 
og/eller reaksjon på injeksjonsstedet. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Urticaria, utslett, ansiktsødem, hyperhidrose, pruritus, erytem. Luftveier: Dyspné, respirasjonsstans, bronkospasme, cyanose, oro-
faryngeal hevelse, hoste, nysing. Neurologiske: Parosmi, tap av bevissthet, kramper. Sirkulatoriske: Hypotensjon, sirkulasjonskollaps, rødming, hjertestans, takykardi. Syn: Konjunktivitt, øyelokkødem. Øvrige: Anafylaktoid 
reaksjon, anafylaktoid sjokk, varmefølelse, illebefinnende. Kortvarig mild til moderat fornemmelse av kulde, varme eller smerte ved injeksjonsstedet i forbindelse med venepunksjon eller injeksjon av kontrastmiddel. Ved 
paravaskulær injeksjon kan det oppstå smerter i vev som varer inntil flere minutter. Overdosering/Forgiftning: Pga. preparatets potensielle effekter på kardial repolarisering i overdosetilfeller, er forstyrrelser i hjerterytmen 
mulig. Profylaktiske tiltak som kardiovaskulær monitorering (inkl. EKG) og kontroll av nyrefunksjonen anbefales. Kontrastmidlet kan fjernes ved dialyse. Oppbevaring og holdbarhet: Holdbarhet etter at emballasjen er 
åpnet: Rester av injeksjonsvæske etter en undersøkelse må kastes. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 24 timer ved værelsestemperatur. Preparatet bør brukes straks. Hvis det ikke brukes straks, er brukstidene og 
vilkårene før bruk, brukerens ansvar, og bør normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre preparatet er åpnet under kontrollerte og godkjente aseptiske forhold. Følgende gjelder for injeksjonsflasken 65 
ml: Etter åpning av injeksjonsflasken under aseptiske forhold er preparatet holdbart i minst 8 timer ved værelsestemperatur. Andre opplysninger: Klar, fargeløs til svak gul oppløsning. Preparatet skal kontrolleres visuelt 
før bruk. Skal ikke brukes hvis væsken er klart misfarget, innholder partikler eller hvis pakningen er skadet. Preparatet skal først umiddelbart før bruk trekkes opp i sprøyten fra hetteglasset. Hetteglasset er beregnet for 
engangsbruk og ev. rester av kontrastmiddeloppløsningen skal kastes. Pakninger og priser: Hettegl.: 10 × 15 ml kr 10045,20. 10 × 30 ml kr 20056,10. Sist endret: 21.04.2008
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Nyheter

Selv om de første røntgenbildene som
ble tatt var av skjelett og knokler, har
vanlig røntgendiagnostikk av skjelett de
siste tiårene kommet noe i skyggen av
CT- og ultralyddiagnostikken som har
gitt nye muligheter for bløtdelsdiagnos-
tikk. Med MR har imidlertid muskel-skje-

lettdiagnostikken blitt mer populær enn
noensinne, og MR av ledd, bløtdeler og
benmarg er i daglig bruk på norske rønt-
genavdelinger og institutter.
European Society of Musculoskeletal

Radiology, ESSR, har eksistert siden
begynnelsen av nittitallet og har blitt en
interessant underforening under ESR
for radiologer som er interessert i denne
type diagnostikk. Foreningen har eta-

blert et årlig kurs/kongress, som holder
høy faglig standard. I år ble kurset
avholdt i Genova, og hofte/bekken-
diagnostikk var hovedtema. En håndfull
norske radiologer var tilstede, men for-
øvrig er det få nordmenn som er med-
lemmer i ESSR. Neste års kongress blir

avholdt i Lille, Frankrike. Forhåpentligvis
vil flere norske radiologer finne veien dit,
muskelskjelettradiologien i Norge treng-
er engasjerte radiologer - og kanskje er
det på tide å stifte en norsk muskjelett-
radiologiforening?
For 5-6 år tilbake ble ESSR Diploma

etablert for å stimulere til aktivitet innen
muskelskjelettradiologien. Diplomet blir
utdelt radiologer som har samlet nok

"poeng" gjennom kursaktivitet, samt
presentasjon av godkjent poster på et
av foreningens årsmøter. Tidligere har
kun 4 radiologer fått dette diplom, på
årets møte i Genova ble det utdelt til
ytterligere 9 radiologer - deriblant under-
tegnede. Det er ikke kjent om andre nor-
ske radiologer er med i kursprogram-
met, men rundt 90 europeiske radiolo-
ger deltar.
ESSR er foreløpig en liten og over-

siktlig forening, og det er lett å komme i
kontakt med foredragsholdere og
eksperter innen de forskjellige fagfelt.
For oss som arbeider med muskelskje-
lettradiologi er derfor ESSR et godt
forum for fagutvikling, undervisning og
forskning.
Les mer om ESSR på www.essr.org

Synes du en norsk muskelskjelettradi-
ologiforening høres interessant ut? Ta
kontakt på pedersen70@gmail.com

Europeisk muskelskjelettradiologi
- et lite felt på fremmarsj

AV ROAR PEDERSEN

Svar på Quiz
fra forrige nummer:

I forrige nummer viste vi noen bil-
der av calcaneus - med varierende
patologi. Kunne du stille diagno-
sene? Bilde 1) og 4) viste typisk
utseende av intraossøst lipom i cal-
caneus. Bilde 2) vise ødem i bakre
del av calcaneus nær epifyseski-
ven hos en ung person, typisk for
Severs sykdom. Bilde 3 viste en
ordinær cyste i calcaneus.
Finn fram forrige nummer av
NoRaForum og ta en titt på bildene
igjen - eller les tidsskriftet som pdf-
fil på www.radiologforeningen.no
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Styret i norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbilding 2008

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

Nestleder
Rajinder Midha, Sykehuset Asker og Bærum

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

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

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

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

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

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

Kvalitetsutvalget
Carsten Brocker (leder), Ringerike sykehus HF

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

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

Styret i Norsk radiologisk forening
2008-2009

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

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

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

Sekretær foreningssaker
Anne Sofie Larsen A: 69 86 00 00
Sykehuset Østfold HF M: 95 12 42 53
Cicignongt. 19, 1606 Fredrikstad
E-post annesof@online.no

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
Anna Rød Nyland A: 52 73 62 43
Haugesund sykehus M: 95 99 60 38
P.B. 2170, 5504 Haugesund
E-post: anna.rod.nyland@helse-fonna.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
Tiril Gossé Thompson A: 32 11 60 00
Sykehuset Buskerud HF M: 97 54 35 68
Dronningensgt. 28, 3004 Drammen
E-post: tiril.gosse.thompson@sf-hf.no

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



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 3/2009 19

Nyheter

Ultralydseksjonen ved Oslo uni-
versitetssykehus-Ullevål går nye
veier gjennom storstilt satsning
på en gammel modalitet
I årevis har ultralyd undersøkelser ved
Ullevål vært nedprioritert. Utdannelsen
av LIS (lege i spesialisering) skjedde
tilfeldig og sporadisk ved at en erfaren
overlege ble satt opp sammen med
LIS. Overlegen var ofte satt opp på
andre laboratorier samtidig. Etter 3-4
ukers grunnopplæring som skulle sikre
den minimale basiskunnskapen for å
”overleve” vaktene ble LIS oftest satt
opp alene på UL. Det var selvsagt alltid
en overlege på avdelingen som LIS
kunne konferere med, men denne var
ikke i den umiddelbare nærhet. Situa-
sjonen var utilfredsstillende, ikke minst
for overlegen som skulle kontrasignere.
Ved regranskning av tilgjengelige stille-
bilder var det vanskelig å komme med
fornuftige innspill til LIS. I en periode
ble det forsøkt å la LIS kontrasignere
egne undersøkelser, men konsekven-
sen ble at antall usikre funn økte.
Metoden mistet verdi hos klinikerne og
andre radiologer. Noe måtte gjøres!
Jeg vil peke ut fire hovedfaktorer

som har snudd situasjonen såpass
radikalt at man kan kalle det et paradig-
meskifte innen ultralyd: (1) Vi tok i bruk
kontrastforsterket ultralyd, som krever
cineopptak for å kunne granske for-
skjellige kontrastfaser i parenchymet.
Et system som lagrer cineloop ble der-
med påkrevet. (2) Det ble innført en ny
logistikk for UL undersøkelsene, som
innebærer at opptak, granskning og
regransking av bildematerialet skjer på
samme måte som for MR og CT. Over-
lege Anders Drolsum har med sin entu-
siasme og sitt engasjement vært
hoveddrivkraften i dette arbeidet. Med
god drahjelp fra den svenske radiolo-
gen Lars Thorelius i Linköping utfører
vi nå de aller fleste undersøkelsene i
cineopptak med fastlagt probeposisjon,
scanretning og scanrekkefølge [1-3].
(3) Daværende avdelingsleder for sen-

tralradiologisk avdeling, Turid Langli,
innså nødvendigheten av å løfte faget
og forbedre utdanningen av LIS. Der-
med ble det etablert en egen seksjon
for ultralyd og intervensjon. Lokaler ble
ombygget og skreddersydd for gransk-
ning, intervensjon og overvåkning etter
intervensjoner. 4) Seksjonen har inn-
gått en samarbeidsavtale med Sie-
mens, som har levert både high-end
ultralydmaskiner og egen programvare
for lagring og granskning av cineopp-
tak. Avdelingen satser nå sterkt på kva-
litetssikring av logistikken gjennom et
nytt ultralydprosjekt (Syngo Dynamics).

Hva har vi oppnådd så langt?
Fordi de nye undersøkelsesprotokol-
lene er nøye definert, kreves det god
opplæring av både LIS og overlegene.
To overleger arbeider til daglig på sek-
sjonen, hvorav den ene er ansvarlig for
LIS opplæringen. Rotasjonsordningen
for begge grupper er tilpasset vakttur-
nusen for LIS. Opptakstekniske feil ret-
tes umiddelbar. Alle LIS undersøkelser
kontrasigneres etter granskning av
cineopptak på dedikert arbeidsstasjon.
Undersøkelser utført på vakt gis skrift-
lig (intern e-post) eller muntlig tilbake-

melding. Usignerte undersøkelser eldre
enn 3-4 dager er blitt sjeldne. Så langt
har vi den følelse at klinkerne har fått
økt tillit til våre undersøkelser. Kon-
trastforsterket UL brukes i større grad
som ”decision maker”, både ved uklare
CT og MR funn og som intraoperativ
ultralyd. Vi tilbyr også avanserte inter-
vensjoner med kombinert kontrastfor-
sterket UL og radioablasjon.
En pågående studie skal finne ut i

hvilken grad cineopptak utført av en
overlege kan tolkes og dikteres av en
annen overlege. Dette er den første av
flere delprosjekter som skal kvalitetssi-
kre vår nye opptaks- og gransknings-
teknikk. Her vil det i fremtiden kunne
åpnes for at ikke-radiologer med til-
strekkelig kompetanse (nefrologer,
radiografer) vil kunne utføre enkle mål-
rettete opptak som kan granskes av
kvalifisert radiolog.

Paradigmeskifte i radiologisk ultralyd
AV JOHANN BAPTIST DORMAGEN, OVERLEGE. SEKSJON FOR ULTRALYD OG INTERVENSJON, OUS-ULLEVAL, BIK

Del av granskningen på Seksjon for
ultralyd og intervensjon. Arbeidsstasjo-
nen består av tre skjermer for
RIS/PACS og to for granskning av UL
cineloop opptak. Ass. lege Ida Morken
og overlege Johann Baptist Dormagen.
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Innføring av cineloop opptak har ført
til bedret kommunikasjon og mulighet
for etterprøving av funn i vår avdeling.
Selv om vi står foran en del IT-spesifik-
ke utfordringer, vil det være vanskelig å
vende tilbake til gammeldags stillbilde-
teknikk. Vi synes at vi nå kan innfri en
av kravene som ultralydutvalget pre-
senterte på høstmøte i fjor, nemlig at
”radiologene bør ha en sentral plass i
utdanning og kvalitetssikring av dem
som skal arbeide med ultralyd”[4].
Jeg vil oppfordre alle dere som driver

med UL: Gi UL et skikkelig løft og
benytt dere av cineopptak!

Referanser
1. Thorelius, L. A concept for fully
documented and standardized ultra-
sound exams. Lars Thorelius at
http://www.sonodynamics.com/ . 2008.
2. Thorelius L (2007) Ultrasound in
radiology--is there a future? Ultraschall
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Nyheter

Anonymitet på internett

Når et foredrag legges ut på internett vil all informasjon som ligger i bildema-
terialet indekseres av de store søkemotorene som Google. Pasientopplys-
ninger som bare er maskert bort fra et bilde kan meget vel bli liggende som
indekserte tilleggsopplysninger. Det kan medføre betydelige problemer for
både pasienter og foredragsholdere om fortrolige, pasientrelaterte opplys-
ninger som f.eks navn, fødselsdata eller fødselsnummer assosieres med et
CT/MR/PET-bilde slik at pasientens anonymitet ikke blir respektert. Det er
altså ikke nok å slette navnet på bildet, en må sikre seg at det ikke ligger en
fil med slike opplysninger sammen med bildet.

Tore Bach-Gansmo

CT caput uten kontrast av
mann som ble funnet
komatøs hjemme.

Test deg selv og dine
kollegaer - svar kommer i
neste nummer av Norafo-
rum
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Resyme SNM,
Toronto 13 - 17 Juni 2009

AV MONA-ELISABETH REVHEIM

Nyheter

To kunnskapssultne LISer fra Rikshospi-
talet reiste til Toronto i juni for å delta på
SNM`s (Society of Nuclear Medicine) årli-
ge kongress. SNM for en nukleærmedisi-
ner er trolig mye det samme som RSNA
er for en radiolog: stort, overveldende og
stilig.

Hva er det som gjør SNM så bra?:
Klodens flinkeste i faget er samlet, møtet
er strøkent organisert, alle snakker bort-
imot perfekt engelsk og sesjonene peda-
gogisk lagt opp. Læringsutbyttet er rett
og slett stort! Og for nukleærmedisinere
fra et lite norsk fagmiljø er dette svært
nyttig. Vi må ut i verden for å tilegne oss
nødvendig kunnskap, og her blir perlene
servert på et fat (Best Practice). I under-
kant av 6000 nukleærmedisinere deltok
på årets kongress.
På SNM i 2007 stod kanskje PET

andelen for ca 30-40%, i Toronto var pro-
sentandelen adskillig høyere ca 70-80%
(skjønnsmessig vurdert). Men det betyr
ikke at de gode gamle Technetium- og
andre gamma kamera baserte undersø-
kelser er på vei ut, de er arbeidshester
som aldri før. Med inntoget av
SPECT/multidetektor CT maskiner får
mange av de gamle undersøkelser en
ekstra ny giv. I 2008 og 2009 har det

kommet en jevn strøm med artikler som
dokumenterer ekstra nytte av CT i forbin-
delse med SPECT, dette ble gjenspeilet i
rikelig med SPECT/CT innlegg på SNM.
Fellesnevner for nytten er økt spesifisitet,
bedre preoperativ planlegging og redu-
sert behov for ytterligere bildediagnos-
tikk. Dette oppnår man ved eksakt lokali-
sering og bedre karakterisering av lesjo-
ner, ved for eksempel skjelett-, jod- og
parathyreoideascintigrafi. Lik nytte er
også åpenbar ved octreotid-, leukocytt-
og MIBG-scintigrafi, for å nevne noen.
Gamle reaktorer med betydelig behov

for oppgraderinger og reparasjoner har
siste året resultert i redusert levering av
medisinske isotoper, både på det ameri-
kanske kontinent og i Europa. Molybden-
technetium generatoren, som brukes ved
alle nukleærmedisinske avdelinger, er
det absolutt viktigste produktet, det gjø-
res daglig 70 000 undersøkelser med
Technetium i verden Reaktoren i Ontario,
Canada, som står for 1/3 av verdens pro-
duksjon av medisinske isotoper, er stengt
pga lekkasje av tungtvann og vil være ute
av drift resten av året. Problemet blir ikke
mindre av at Europas største leverandør
av Molybden, reaktoren i Nederland også
har behov for flere perioder med vedlike-
hold og stengning neste år. Disse to
reaktorene står for 2/3 verdens molyb-

denproduksjon. Dette har ført til at f lere
nukleærmedisinske avdelinger har i ste-
det har rustet opp PET tilbudet der hvor
positronemittere kan være et alternativ til
99mTc-merkede preparater. Selv Rigs-
hospitalet i København har begynt å gjø-
re 18F NaF PET undersøkelser i stedet
for vanlig skjelettscintigrafier (en helt rå
undersøkelse, her ser du ALT).
Krisen ble rikelig omtalt i media i forbin-

delse med SNM, bl.a med førsteside-
oppslag i aviser som The New York
Times og The Wall St. Journal, sammen
med nye svineinfluensa tilfeller. Selv
Canadas statsminister uttalte seg. Tenk
å høre Jens Stoltenberg omtale en
bekymringsfull utvikling innenfor nukle-
ærmedisin i Norge.
Mens amerikanerne er milevis foran i

bruken av PET, ligger de tilsvarende
langt bak i bruk av radionuklider til
behandling. Disse sesjonene ble holdt av
fortrinnsvis europeere, og amerikanerne
var åpenbart imponerte. Behandling av
nevroendokrine tumores, men også for
andre tumores, med Y-90 og Lu-177
DOTATOC var en gjenganger. Flere sen-
tra i Europa begynner å få god og lang
erfaring. Og tallene er klare,- ingen
annen etablert behandling for denne
gruppen pasineter gir lenger overlevelse.
Generator produserte 68Ga DOTATOC
(positronemitter) er etablert for diagnos-
tikk og responsevaluering, men fortsatt
bruker de fleste octreotidscintigrafi til
dosimetri og beregning av behandlings-
doser. En annen artig sak: Radioaktivt

Niagara Falls, Kjersti Johnsrud og
Mona-Elisabeth Revheim
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plaster for behandling av basalcelle car-
cinom.
Utviklingen og utprøvingen av nye og

mer spesifikke PET tracere er alltid rikelig
representert. Nye tracere virker alltid
lovende i starten, men etter kliniske for-
søk dukker det ofte opp ulike fallgruber
og begrensninger knyttet til klinisk bruk
dukker ofte opp etter hvert. FLT (fluorot-
hymidine) er dog et av unntakene, men
den gode gamle FDG blir stående som
arbeidshesten i onkologisk PET (halve-
ringstiden og tilgjengeligheten er per i
dag uslåelig til klinisk rutinebruk). Det er
utrolig mye rart man kan visualisere, her
er fantasien nærmest eneste begren-
sende faktor. Flere nukleærmedisinske
avdelinger har siste par år fått PET/MR til
utprøving fra produsentene og deres fer-

ske erfaringer var gjenstand for flere pre-
sentasjoner. Det internasjonale nukleær-
medisinske miljø har merket en økt inter-
esse for molekylær avbildning de siste
årene. Tidlig responsevaluering med
PET har gjort ideen om individualisert
behandling mulig. Utvikling av diverse
radioimmunterapier skyter fart. Det er i
det hele tatt morsomt å være nukleær-
medisiner på kongress, da synes fremti-
den så lys. Hverdagen er litt tyngre, men
den blir betydelig lettere med faglig inspi-
rasjon!
Den norske deltakelsen på årets SNM

var garantert rekord med 11 nordmenn.
Ikke visste vi om hverandre på for-

hånd. En gruppe fra Radiumhospitalet
med professor Øyvind Bruland i spissen,
dominerte programmet for symposiet om

alfa-emitterende radionuklider. De siste
årene har SNM huset ISRTRD (Internati-
onal Symposium on Radionuclide Thera-
py and Radiopharmaceutical Dosimetry)
med eget symposium om alfa-emitte-
rende radionuklide terapi. Bruland selv
hadde to innlegg om 223 Ra (Alpharadin
R), en ny og revolusjonerende behand-
ling av skjelettmetastaser. Gruppen til
Bruland hadde tre muntlige innlegg her
og fem postere.
Undertegnede var selv representert

med: ”PET response evaluation to tyrosi-
ne kinase inhibitors in a GIST xenoraft
mice modell”(se under)

SNM til neste år arrangeres i Salt Lake
City, Utah. Vel møtt!

Nyheter / Abstrakt

Objectives: To assess treatment
response to sunitinib and imatinib in a
GIST xenograf model using a clinical
PET scanner. Methods: A human GIST
tumor with mutations in KIT exon 11 and
17, clinically resistant to imatinib, was
implanted in nude mice. After 8 passages
33 mice were randomly allocated to three
treatment groups and given imatinib,
sunitinib or placebo for 8 days. FDG PET
tumor-to-liver uptake ratios and tumor
size were used as markers for treatment
response. Results: The xenografts
maintained the KIT mutations of the pati-
ent. Tumor volume in the control group
increased by 11.5 % during the 8 days
(p=0.27). 24 h after onset of therapy
tumor volume in the imatinib and sunitinib
groups were reduced by 15% (p=0.002)
and 12% (p=0.03) respectively. At day 8
the volumes were reduced by 20% and
27%. No changes in tumor-to-liver ratio
were found in the control tumors, where-

as significantly decrea-
sed metabolic activity
was seen in both treat-
ment groups at day 1
and day 8 (suntinib; -
55% and -50%, both
p<0.001; imatinib; -41%
and -35% both
p<0.005). There were
no significant differen-
ces between the imatin-
ib and sunitinib groups.
Conclusions: Signifi-
cant treatment effects
both by sunitinib and
imatinib were observed.
This supports maintai-
ning treatment also in
tumors apparently resis-
tant to imatinib. Effects
of novel targeted thera-
pies can be evaluated in
this xenograft model.

ABSTRACT SNM 2009
Control number: 152521
PET response evaluation to tyrosine kinase inhibitors in a GIST xenograft model. M. Revheim*1, K. Roe2, T. Bach-Gansmo5,
A. Skretting3, B. Bjerkehagen4, J. Berner4, T. Seierstad3;
1. Rikshospitalet University Hospital, Dept of Nuclear Medicine, Oslo, Norway 2. Rikshospitalet University Hospital, Dept of Radiation
Biology, Oslo, Norway 3. Rikshospitalet University Hospital, Division of Pathology, Oslo, Norway 4. Haukeland University Hospital,
Center for Nuclear Medicine/PET, Bergen, Norway 5. Rikshospitalet University Hospital, Dept. of Medical Pysics, Oslo, Norway



Hjerte-
toleranse

Nyretoleranse

Pasient-
komfort

VISIPAQUE (Iodixanol) injeksjonsvæske. (Vennligst konsulter fullstendig 
preparatomtale [SPC] før bruk)
LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, oppløsning. VIRKESTOFF OG STYRKE 
Inneholder Iodixanol, et vannløselig ikke-ionisk, dimert, heksajodert 
røntgenkontrastmiddel. Tilgjengelig i to styrker tilsvarende 270 mg eller 320 
mg Jod per ml. INDIKASJONER Voksne: 270 mg I/ml: Cerebral angiografi ,
perifer arteriografi , abdominal angiografi (iaDSA), venografi , urografi og
computertomografi . Myelografi i lumbal-, torakal- og cervikalområdet, 
artrografi og hysterosalpingografi (HSG). 320 mg I/ml: Kardioangiografi ,
cerebral angiografi , perifer arteriografi , urografi og computertomografi . 
Myelografi i lumbal-, torakal- og cervikal-området. Undersøkelse av gastro-
intestinaltraktus. Barn: 270 mg I/ml og 320 mg I/ml: Kardioangiografi ,
urografi og computertomografi . Undersøkelse av gastro-intestinaltraktus. 
DOSERING OG ADMINISTRASJONSMÅTE Avhenger av undersøkelsens art, 
pasientens tilstand og anvendt teknikk. Vanligvis tilsvarende jodkonsentra-
sjoner og volum som av andre kontrastmidler, men adekvat diagnostisk 
informasjon er også oppnådd med noe lavere jodkonsentrasjon. Pasienten 
skal ha tilstrekkelig væsketilførsel før og etter doseringen. (Se SPC for 
doseringsforslag.) KONTRAINDIKASJONER Manifest tyreotoksikose. 
Tidligere alvorlig reaksjon på VISIPAQUE. ADVARSLER OG FORSIKTIGHETS-
REGLER Allergi, astma eller tidligere reaksjon på joderte kontrastmidler: 
Premedikasjon i form av kortikosteroider og/eller H1 og H2 antagonister 
bør overveies hos disse pasientene. Liten risiko for alvorlige reaksjoner. 
Joderte kontrastmidler kan imidlertid gi overfølsomhets- eller 
anafylaktoide reaksjoner. Medikamenter og utstyr til behandling av 
kontrastmiddel-reaksjoner skal holdes i beredskap. Intravenøs venfl on for
rask venøs tilgang under undersøkelsen anbefales. Ikke-ioniske kontrast-
midler har mindre effekt på koagulasjonssystemet målt in vitro enn ioniske 
kontrastmidler. Det er viktig at standard angiografi sk fremgangsmåte 
følges. Kateteret må skylles ofte (f.eks. med heparinisert fysiologisk salt-
vann) for å minske risikoen for prosedyrerelaterte tromber/embolier. 
Pasientene skal være godt hydrert før og etter kontrastmiddel-administra-
sjon, spesielt ved myelomatose, diabetes mellitus, nedsatt nyrefunksjon, 
hos små barn og eldre. Små barn (< 1 år) og spesielt nyfødte er følsomme
for elektrolyttforstyrrelser og hemodynamiske forandringer. Forsiktighet 
hos pasienter med alvorlig hjertesykdom og pulmonal hypertensjon 
siden det hos disse kan fremkalles hemodynamiske forandringer eller 
arytmier. Pasienter med akutt cerebral patologi, tumorer eller epilepsi er
predisponert for kramper og bør overvåkes nøye. Alkoholikere og stoff-
misbrukere har økt risiko for kramper og andre neurologiske reaksjoner. 
Spesiell forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon og diabetes mellitus da det
er risiko for akutt nyresvikt. Dette gjelder også for pasienter med para-
proteinemi (myelomatose og Waldenströms makroglobulinemi). Serum 
kreatininnivået måles hos diabetespasienter som behandles med metfor-
min før intravaskulær administrasjon av joderte kontrastmidler. (For ytter-
ligere informasjon, se SPC.) I krisesituasjoner hvor nyrefunksjonen er unor-
mal eller ukjent bør legen vurdere risiko/fordel med kontrastmiddelunder-

søkelsen, og følgende forsiktighetsregler må implementeres: Metformin 
stoppes, hydrering av pasienten, overvåking av nyrefunksjonen og tegn på 
laktacidose. Spesiell forsiktighet hos pasienter med både betydelig nedsatt 
lever- og nyrefunksjon, da deres kontrastmiddel-clearance kan være sterkt 
redusert. Pasienter som behandles med hemodialyse kan gis kontrast-
midler. Joderte kontrastmidler kan forsterke symptomene ved myasthenia 
gravis. Pasienter med feokromocytom som gjennomgår intervensjonspro-
sedyrer, bør gis alfablokkere som profylakse for å unngå hypertensiv krise. 
Det bør utøves forsiktighet hos pasienter med hypertyreose. Pasienter 
med multinodulært struma kan utvikle hypertyreose etter injeksjon av 
joderte kontrastmidler. Risko for å indusere hypotyreose hos premature 
barn som får joderte kontrastmidler. Ekstravasering har ikke vært rappor-
tert. I tilfelle ekstravasering skjer, anbefales rutinemessig heving og ned-
kjøling av det angrepne området. Observasjonstid Pasienten bør ikke for-
late røntgenavdelingen før minst 30 minutter etter kontrastmiddel-admini-
strasjon siden de fleste alvorlige bivirkninger kommer innenfor denne tiden. 
Hypersensitivitetsreaksjoner kan imidlertid forekomme inntil fl ere timer 
eller dager etter injeksjonen. Etter myelografi skal pasienten hvile med
hodeenden hevet 20 grader i 1 time, deretter stå forsiktig opp, men unngå 
å bøye seg ned. Polikliniske pasienter og pasienter med mistanke om lav 
krampeterskel bør ikke være alene de første 24 timene etter under-
søkelsen. INTERAKSJONER MED ANDRE LEGEMIDLER ELLER ANDRE
FORMER FOR INTERAKSJONER Bruk av joderte kontrastmidler kan resul-
tere i kortvarig nedsatt nyrefunksjon, og utløse laktacidose hos pasienter 
som bruker metformin (se Advarsler og forsiktighetsregler). Pasienter 
behandlet med interleukin-2 mindre enn to uker før undersøkelsen har økt 
risiko for senreaksjoner i form av infl uensalignende symptomer eller hud-
reaksjoner. GRAVIDITET OG AMMING Sikkerheten ved bruk under graviditet 
er ikke klarlagt. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. 
Ettersom røntgeneksponering i størst mulig grad bør unngås under 
graviditet, bør fordelen ved en røntgenundersøkelse med eller uten 
kontrastmiddel veies mot en mulig risiko. Erfaring med iodinerte kontrast-
midler viser at lite substans ble utskilt i morsmelk. PÅVIRKNING AV EVNEN 
TIL Å KJØRE BIL OG BRUKE MASKINER Det er ikke gjort undersøkelser ved-
rørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er 
ikke tilrådelig å kjøre bil eller betjene maskiner de første 24 timer etter 
intratekal undersøkelse. BIVIRKNINGER Bivirkninger er vanligvis milde til 
moderate, og forbigående. Frekvensen er lavere for ikke-ioniske enn for 
ioniske kontrastmidler. Alvorlige reaksjoner, inkludert dødsfall er meget 
sjeldne. Vanlige: Etter intravaskulær injeksjon: Svak varme- eller kulde-
følelse, metallsmak. Overømfi ntlighetsreaksjoner i form av dyspné, erytem, 
urticaria, pruritus og angioødem enten umiddelbart etter injeksjonen eller 
opptil noen dager etter. Distal smerte eller varmefølelse v/perifer arterio-
grafi. Etter intratekal injeksjon: Hodepine, kvalme, brekninger eller svimmel-
het. Noen pasienter kan oppleve kraftig hodepine som varer fl ere dager. 
Milde, lokale smerter og rotsmerter på injeksjonsstedet. HSG: Feber, mage-
smerter, kvalme og brekninger. Vaginal blødning/utfl od, hodepine. Artro-

grafi : Trykkfølelse på injeksjonsstedet, undersøkelsesrelatert smerte, 
skjelettsmerte. Etter gastrointestinal bruk: Gastrointestinale reaksjoner som 
diaré, kvalme/brekninger, magesmerter og systemiske hypersensitivitets-
reaksjoner. Mindre vanlige: Etter intravaskulær injeksjon: Kvalme, brek-
ninger. Sjeldne: Etter intravaskulær injeksjon: Abdominalt ubehag/smerter. 
Bulløs erupsjon og toksisk vaskulitt. Larynxødem, bronkospasme og lunge-
ødem. Kraftige respiratoriske symptomer er (inklusive dyspné) og hoste kan 
forekomme. Anafylaktoid reaksjon-/sjokk. Vasovagal reaksjon. ”Jod-kusma”. 
Hypotensjon. Feber. Nyresvikt. Injeksjon i koronar-, cerebral-, og nyre-
arterier kan etterfølges av arterielle spasmer og resultere i forbigående 
iskemi. Nevrologiske reaksjoner som inkluderer hodepine, svimmelhet, 
kramper eller forbigående motoriske eller sensoriske forstyrrelser. Forbi-
gående forvirring, kortikal blindhet. Hjerteforstyrrelser inkludert arytmi, 
nedsatt hjerteaktivitet eller tegn på iskemi. Hypertensjon. Trombofl ebitt og 
venetrombose etter fl ebografi . Artralgi. Ved hulromsundersøkelser: 
Anafylaktoide reaksjoner. De fl este av disse reaksjonene har oppstått etter 
HSG. Pasienter som bruker ß-blokkere kan vise atypiske symptomer på 
anafylaksi som kan mistolkes som en vagal reaksjon. OVERDOSERING 
Overdosering usannsynlig hos pasienter med normal nyrefunksjon. Ved 
forsinket eliminasjon på grunn av nyresvikt, og for svært høye doser, kan 
VISIPAQUE fjernes ved hemodialyse. Det fi nnes ingen antidot for VISIPAQUE. 
PAKNINGSSTØRRELSER Hetteglass 20 ml og glass infusjonsfl asker 50, 75, 
100, 200 og 500 ml. Polypropylenfl asker 10, 20, 40, 50, 75, 100, 150, 200 
og 500 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført. GODKJENT 
UTSALGSPRIS 270 mg I/ml: 10 x 20 ml kr 950,40. RESEPTGRUPPE C. 
INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN GE Healthcare AS, 
Nycoveien 1-2, Postboks 4220 Nydalen, NO-0401 OSLO, Norge. MARKEDS-
FØRINGSTILLATELSESNUMRE 7921, 7922. Oppdateringsdato 6. mai 2008. 
GE Healthcare AS, Nycoveien 1-2, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo 
www.gehealthcare.com 
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Iso-osmolær Visipaque:

Sterke 
bevis1-12

Visipaque er det eneste kontrastmiddelet
som er iso-osmolært med blod i alle 
tilgjengelige jodkonsentrasjoner

Les mer på  www.visipaque.com



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


