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Leder Redaktørens hjørne

Radiologi er et klinisk fag!
Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk

I det norske radiologiske miljø disku-
teres ivrig det mange oppfatter som
et overforbruk av radiologiske
tjenester. Dette temaet har mange
aspekter. Vi vil her berøre ett av
disse: Radiologenes eget ansvar.
Noen radiologer er åpenbart svært

redde for å ”gjøre feil” og anbefaler
ofte supplerende undersøkelser.
Noen ganger er dette helt klart en
adekvat handlemåte, men ikke alltid.
En kan få inntrykk av at hovedhen-
sikten er å ha ”ryggen fri”.
Dersom vi ”anbefaler” supplerende

undersøkelser, vil henvisende lege
ofte føles seg tvunget til å følge et
slikt råd; det er jo radiologene som
er ”ekspertene”.
Det sentrale spørsmålet må være:

Gavner vi pasienten med ytterligere
undersøkelser?
Ett eksempel: CT abdomen uten

kontrast hos en alderdomssvekket
86 år gammel pasient viser en 2 cm
stor nyrelesjon som ikke er entydig
cystisk. Hos pasienter som ikke er
kandidater for kirurgisk behandling,
er ytterligere diagnostikk lite nyttig
og kan medføre både ubehag og
komplikasjoner og bør derfor unn-
gås.
I tillegg kommer momentet med

sløsing med offentlige midler. Helse-
personelloven pålegger oss en klar

plikt: I lovens § 6 om ressursbruk
heter det: Helsepersonell skal sørge
for at helsehjelpen ikke påfører
pasienter, helseinstitusjon, trygden
eller andre unødvendig tidstap eller
utgift.
Radiologer må inneha klinisk kom-

petanse og interesse for å kunne
gjøre en god jobb. Som Ginsberg
påpeker i sin lederartikkel i juninum-
meret av Radiology, må radiolo-
gene, om de ønsker å bli akseptert
som kliniske kolleger og ikke bare
bildegranskere, være mer involverte.
Det betyr at jeg som radiolog må se
på pasienten som også min pasient
og at jeg er hans/hennes lege. Det
betyr at vi omsorgsfullt må vurdere
konsekvenser og nytte av tilleggs-
undersøkelser.
For redaktøren er det åpenbart at

for å få dette til, må enhver radiolog -
i tillegg til å ha god kjennskap til
mange felter - ha ett område hvor
vedkommende har spesiell kompe-
tanse; dette er vesentlig både for
bildetolkningen og for at det skal
være mulig å ha tilstrekkelig klinisk
kompetanse.
Dersom vi reduserer oss selv til

bare å beskrive hva vi ser og ikke
gjør en samlet vurdering av klinikk
og bilder, er det vanskelig å se
nytten av at radiologer, og ikke

radiografer, vurderer radiologiske
undersøkelser.
Oppsummeringsvis: Vi må i hvert

enkelt tilfelle bruke vår medisinske
bakgrunn og vårt skjønn i tolkningen
av radiologiske funn. Dersom funne-
ne er uvesentlige, må vi gi tydelig
uttrykk for dette i radiologisvaret.
Supplerende undersøkelser bør
bare anbefales dersom funnet er
klinisk interessant og dersom vi for-
venter at resultatet av den supple-
rende undersøkelsen er avklarende.
Det motsatte er til ulempe for pasi-
entene, gjør de radiologiske køene
lenger, er dårlig bruk av offentlige
midler og øker mismodigheten hos
radiologer som ”drukner” i utredning
av uvesentligheter.

Gunnar Sandbæk
Ansvarlig redaktør
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Gjesteleder Norsk radiologisk forening

I det siste har jeg stadig støtt på dis-
kusjoner om dobbeltgransking, også
her i Noraforum. Diskusjonene har
ennå ikke sluttet å forbause meg. Nå
er det ikke temaet som forbauser
meg – det er både riktig og viktig at
vi stiller spørsmål ved hvordan vi
jobber og hvordan vi utnytter ressur-
sene. Dobbeltgransking er ressurs-
krevende, hevdes det. Dobbeltgran-
sking forsinker utsendelse av svar,
kanskje kommer de for sent? Og
kanskje er det ikke slik at fire øyne
ser bedre enn to – kanskje fører det
til at vi blir mindre oppmerksomme
og overser mer?
Når vi vurderer radiologiske pro-

sedyrer oppsøker vi kunnskapskilder
med den største selvfølgelighet. Vi
leser artikler om CT colon, MR tynn-
tarm og ultralyd med kontrast, vi drar
på konferanser og studiebesøk for å
få høre andres erfaring, og etter
hvert som dokumentasjonen øker og
økonomien tillater det, følger vi den
konsensus som etablerer seg. Noen
går foran, andre kommer etter. Men
vi er aldri i tvil om at de som går
foran har plikt til å evaluere og doku-
mentere i den radiologiske forsk-
ningslitteraturen. Og aldri i tvil om at
for de som kommer etter bør starte
vurderingen av nye prosedyrer med
et litteratursøk. Så det som forbau-
ser meg, er: Hvorfor gjør vi ikke det
når temaet er arbeidsrutiner og
organisering?
Dersom jeg under en diskusjon

om dobbeltgransking spør etter
vitenskapelige dokumentasjon, får
jeg gjerne høre at forskningsresulta-
tene er gamle. Og det stemmer.
Men mye av vår radiologiske praksis
er basert på gammel forskning, uten
at vi stiller spørsmålstegn ved det.
Forskningsresultatene er få, hevdes
det. Og det stemmer også. Et kjapt
PubMedsøk på <radiology AND
”double reading”> gir 165 treff. Fjer-
ner man mammografi er det 47 tilba-

ke, men bare noen av dem handler
faktisk om dobbeltgransking.
I det hele tatt skrives det lite i den

vitenskapelige litteratur om hvordan
vi jobber. Er det fordi arbeidene er
for dårlige? De vitenskapelige meto-
dene som ligger til grunn for helse-
tjenesteforskning er ikke alltid lik de
vi benytter i diagnostikken, men de
er godt dokumentert, og generelt
godt ansett. Eller er det fordi leserne
ikke er interessert? Et tidsskrifts
betydning måles jo i hvor mange
som refererer til det, i alle fall inntil
nettkulturens suksessmål med antall
unike oppslag tar over. Og hvis dette
er stoff som leserne ikke vil lese,
artikler de ikke vil sitere og ikke
basere sin praksis på, så er det jo
ikke så rart om redaktørene ikke er
interesserte. Men hvorfor er vi i så
fall ikke interessert?
Er det kanskje fordi vi ikke liker å

lese det litteraturen viserer oss - at
ingen er perfekte? Alle husker vel en
feil eller to de har oppdaget i en kol-
legas tolkning, og noen husker kan-
skje også feil de har begått selv.
Men om vi skulle ta litteraturen på
alvor, gjør vi ikke bare feilvurdering-
er noen ganger i livet, men noen
ganger om dagen. Og det er det jo
ikke så hyggelig å tenke på, når lis-
tene er lange og vegguret tikker.
Selv om vi strengt tatt burde være
mer opptatt av hvordan vi skal redu-
sere feilene enn hvordan vi skal slip-
pe å tenke på dem.
Eller er det fordi dette er områder

der vi ikke har full kontroll? De diag-
nostiske prosedyrene er det bare vi
som bestemmer over. Men arbeids-
rutiner og organisering kan være
underlagt administratorer og sjefer
som enten mangler en akademisk
utdannelse, eller har glemt den
underveis. Ofte virker det som om
argumentasjon og gjennomførings-
evne er viktigere enn kunnskap og
konsensus , som i politikken. Og stil-

ler vi spørsmål ved vedtatte endring-
er, kalles det omkamp, ikke evalue-
ring. Har vi gitt opp, og valgt å kon-
sentrere oss diagnostikken, der vi
har full kontroll?
Jeg har mange spørsmål og få

svar, her jeg sitter i sommersolen og
skriver gjesteleder. Men jeg vet at
med litt innsats er det mulig å finne
litteratur om betydningen av dobbelt-
gransking, trippelgransking, varia-
sjoner i tolkning, betydningen av
utdannelse, effekten av kollegiale
diskusjoner, kvalitetsforskjeller
mellom radiologers og klinikeres
tolkning av bilder. Det finnes forsk-
ning om hvor raskt svarene våre
leses, hvor fort korreksjoner av fore-
løpige svar bør komme, om kliniske
feilvurderinger på grunn av feil i
radiologiske svar, osv. osv. Hva med
å starte neste diskusjon om arbeids-
rutiner med et litteratursøk? Og - om
man ikke er enig i det man finner der
– hva med å prøve ut alternativer og
dokumentere resultatet? Det finnes
metoder som er velegnet. Det finnes
tidsskrifter som er interessert i slike
problemstillinger. Og det finnes
interesserte lesere – i det minste én.
Som imidlertid akkurat nå heller vil
avslutte en fin sommerdag med en
kald øl. Og til det tregs ikke PubMed
– bare en Pub.

Gjesteleder
Petter Hurlen
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Leder Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding

Det foreligger nye forslag for videre
samarbeid mellom radiologi og nukle-
ærmedisin om hybrid diagnostikk (les
PET/CT) fra radiologisk, utenlands
hold. Ennå er disse ganske forsiktige
etter fadesen med ”the white paper”,
men nye initiativ er på trappene.
Personlig mener undertegnede at ja,
etter et gitt antall FDG PET beskri-
velser skal en ferdig radiolog kunne
beskrive FDG PET/CT undersøkelser
selvstendig. Men like lite som jeg
mener at et gitt antall CT beskrivelser
skal gi ”radiologi-kompetanse” med
pseudo-rettigheter innen MR og/eller
ultralyd under en hybridparaply,
mener jeg at kompetanse innen FDG
PET skal kunne gi generell PET/CT
kompetanse. Vi vil sannsynligvis pro-
dusere flere titalls radiofarmaka for
PET, og nukleærmedisinsk grunnut-
dannelse går på å forstå hva forskjel-
ler innen farmakologiske prinsipper
som distribusjon og halveringstid
betyr, noe som ikke er en naturlig del

av radiologien. Det er også slik at en
må ha kunnskaper om mulige alter-
nativer for å vite når og hvor FDG
PET er viktig og riktig. Jeg mener
bestemt at en generell rett til radiologi
eller nukleærmedisin/PET kompetan-
se må bety langvarig oppdragelse i
det andre faget, mens begrensede
rettigheter nok kan baseres på
enklere prinsipper.
LIS innen nukleærmedisin kan få

skreddersydd sin radiologiske side-
utdannelse og kan slippe vaktbelast-
ning som er en del av radiologenes
hverdag, men som neppe kan sies å
være del av en fullverdig skolering i
radiologi. Selvfølelig en langt mer
behagelig situasjon enn det som
vaktbelastning medfører, men en
mulighet som jeg vil advare mot. Vi
har fått dispensasjon fra DNLF for å
godkjenne slik praksis, men det står
ikke skrevet at slikt vil bli videreført.
For alle LIS som skal begynne sin
radiologi sideutdannelse vil jeg anbe-

fale å ta bryet med full assistentlege-
stilling med ordinær/komplett vakt-
tjeneste. Jeg tror på sikt at det vil
være verdt den ekstra innsatsen. Det
er, for eksempel ikke utenkelig at tre
års radiologi (for oss nukleærmedisi-
nere) eller to års nukleærmedisin (for
radiologer) vil gi full kompetanse
innen hybriddiagnostikk. Da vil trolig
full tjeneste være det som gjelder,
uten noen form for tilpassning. Og
veien til en full dobbeltspesialitet er i
dag 4 år med radiologi pluss 3 år
med nukleærmedisin, det bør være
med i bakhodet på den yngre garde.
Med to års sideutdannelse i radiologi
er det to år igjen til en eventuell full
godkjenning.

Hybridspesialister, blir de en
realitet?

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

I forbindelse med at jeg gikk av med
pensjon ved Ullevål universitetssykehus
etter å ha vært ansatt ved sykehuset i 35
år, ble jeg bedt om å holde et foredrag
om radiologi ved Ullevål sykehus gjen-
nom 100 år. Tittelen ”Fra damprøntgen til
high-tech” kan ikke bare stå som en over-
skrift over utviklingen ved Ullevål syke-
hus i denne periode, men også generelt
over norsk radiologi.
Det var derfor en ønske om å utvide

dette fordrag og i denne forbindelse også
se på utviklingen i Norge forøvrig.
Dette kunne ha blitt et svært ambisiøst

prosjekt med tanke på alle de sykehus
som finnes i vårt langstrakte land i en
periode med enorm utvikling innen så vel
teknologi som utbredelse. En slik gjen-
nomgang ville imidlertid fullstendig ha
sprengt de rammer som er mulig innen
NORAFORUM og er vel egentlig heller
en ganske omfattende bachelor oppgave
for historisk interesserte.
Det var derfor nødvendig å foreta et

utvalg og en avgrensning av de aktuelle
saksområder. En del sykehus med god
geografisk spredning og plass innen
helse-Norge ble derfor tilskrevet og bedt
om nærmere opplysninger. Det kom
raskt for en dag at man besitter meget
mangelfulle opplysninger om virksom-
heten i de tidligste år, ikke bare om da-
tidens radiologer, men også deres funk-
sjonsperiode, når de enkelte avdelinger
ble etablert osv. Det har også komplisert
”gravingen” at ved de fleste sykehus ble
det etablert radiologisk virksomhet i regi
av andre avdelinger, i første rekke kirur-
giske avdelinger og at det ikke var noe
dedikert røntgenpersonale de første år.
Dette medførte at en organisert radiolo-
gisk virksomhet med radiologer og annet
personale kom noe senere i gang i Norge
enn i våre naboland.
Denne artikkel vil heller ikke ta for seg

radiologisk forskning i de tidlige år da
dette helt ville sprenge rammen for artik-
kelen i NORAFORUM.

En oppfinnelse kommer sjelden til over
natten, men er et resultat av en langvarig

prosess med deltagelse av en rekke
forskere i flere land over et langt tidsrom.
En av de første som utførte ”radiolo-

gisk” beslektet forskning var Dronning
Elizabeth I’s livlege (William Gilbert 1544-
1603) som studerte fenomenet statisk
elektrisitet.
Man vet i dag at det er 3 faktorer som

er nødvendig for å lage det vi i dag kaller
røntgenstråling, nemlig elektrisitet, mag-
netisme og vakuum. Sentrale fysikere fra
denne tiden var Evangelista Torricelli,
Otto von Guericke og Isaac Newton. På
slutten av 1600-tallet ble en viktig opp-
dagelse gjort av franskmannen Jean
Picard som i 1678 publiserte et arbeid
om lysfenomener i et vakuum.
Andre sentrale tidlige navn i røntgen-

strålenes oppdagelse og utvikling var
Hans Christian Oerstedt, Andre Marie
Ampere, Georg Simon Ohm, Michael
Faraday og ikke minst Sir William Croo-
kes (1832-1919) som gjennom en år-
rekke drev studier omkring begrepet
katodestråling ved hjelp av et glassrør
med vakuum og en induksjonsspole som
strømkilde, nærmere bestemt det vi i dag
kaller et katoderør. Franskmannen Philip
Lenard videreutviklet katoderøret (på den
tid kalt Crookes rør) og produserte stråler
som fikk fluorescerende stoffer til å lyse i
1888. En epokegjørende oppdagelse ble
gjort i 1890 av den amerikanske fysiker
Arthur Goodspeed som senere er blitt
kjent som den som tok det første ”rønt-
genbildet”. Goodspeed eksperimenterte
med katoderør og forsøkte å ta bilder av
det grønne lyset som katodestrålene
utviklet. På flere av de fotografiske pla-
tene som ble benyttet oppdaget Good-
speed en underlig sløring og et par runde
skygger som han ikke skjønte hva repre-
senterte. Det kan dokumenteres at dette
skjedde høsten 1890. De runde skygger
som dukket opp på bildene viste seg i
ettertid å representere mynter som had-
de ligget i veien for ”katodestrålene”.
Hadde Goodspeed den gang skjønt rek-
kevidden av sin oppdagelse hadde vi i
dag kanskje arbeidet ved Goodspeedav-
delinger med Goodspeedundersøkelser.

Wilhelm Conrad Røntgen skjønte imidler-
tid hva dette dreide seg om og han kunne
derfor 28. desember 1895 levere sin
håndskrevne avhandling med tittelen
”Uber eine neue art von Straahlen” til den
fysisk-medisinske forening i Würzburg for
trykking. Første januar 1896 sendte
Røntgen kopi av sin avhandling sammen
med bilder av sin kone Anna Bertha’s
hånd til kolleger i England, Tyskland,
Nederland, Frankrige og Østerrike. Rønt-
gen ble internasjonalt berømt over natten
og straks man fikk høre om strålene
begynte man å fremstille ”røntgenbilder”
overalt hvor det fantes katoderør. Univer-
sitetet i Oslo var takket være professor
Christian Birkeland langt fremme i studiet
av katodestråling. Birkeland var født i
1867 og var professor i fysikk ved Univer-
sitetet i Oslo med en rekke publikasjoner
om elektrisitet og magnetisme, 2 av de 3
viktigste elementer ved begrepet katode-
stråling. Birkeland er senere blitt mer
kjent for fremstilling av nitrogendioksid og
sitt samarbeid med ingeniøren Sam
Eyde. Sammen la de grunnlaget for opp-
rettelsen av Norsk Hydro. Dette er imid-
lertid en annen historie.
Thomas Alva Edison var allerede på

dette tidspunkt en aktiv og anerkjent
forsker og oppfinner. Få dager etter
publiseringen av Røntgens oppfinnelse
konstruerte Edison et gjennomlysnings-
apparat beregnet for hjemmebruk og 1.
juli 1896 ble det første kommersielle rønt-
genapparat tilgjengelig, produsert i
Erlangen i Tyskland. Birkelands pionerar-
beider med katodestråling førte til at det
allerede i mars 1896 ble tatt en rekke
røntgenbilder av pasienter, i første rekke
barn. På denne bakgrunn kunne derfor
professor Axel Johannessen allerede 30.
mars 1896 i Det norske Medicinske Sel-
skab presentere en rekke røntgenbilder
av ulike skjelettsykdommer, i første rekke
hos barn (Fig. 1). Axel Johannessen var
født i 1849 og var en av Norges aller før-
ste barneleger og samtidig grunnlegge-
ren av undervisning i barnesykdommer
ved Universitetet i Oslo. Johannessen
var fra 1893 overlege ved Rikshospitalets

Radiologi i Norge
AV ARNULF SKJENNALD
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Nyheter

nyopprettede avdeling for barnesyk-
dommer og ble i 1895 beskikket som
”tilordnet professor” i barnesykdommer.
Det var på denne tiden ingen ”radiolog”
og heller ingen ”røntgenavdeling” ved
noe sykehus.

Norsk radiologi – de tidlige år
Det første røntgenapparat i Norge ble
installert ved Diakonisseanstaltens syke-

hus (i dag Lovisenberg Diakonale syke-
hus) (Fig. 2) i 1897. Det var imidlertid
ingen radiolog ved sykehuset og heller
ingen egen avdeling. Den første røntgen-
avdeling i Norge ble opprettet ved Riks-
hospitalet og det første apparat til frem-
stilling av det såkalte ”Røntgenske lys”
ble i 1898 installert i Kirurgiske avdeling
A’s instrumentværelse, mens et mørke-
rom ble innredet i Barneavdelingens
laboratorium. ”Røntgenplatene” ble opp-

bevart i et kandidatværelse på kirurgisk
avdeling A. Dr. Severin Andreas Heyer-
dal ble ansatt ”som assistent ved dette
apparat” i 1899, hvilket førte til at alt nød-
vendig utstyr ble flyttet til proviantskrive-
rens leilighet i kjøkkenbygningens annen
etasje i 1900. Den første røntgenavdeling
med den første røntgenolog var dermed
etablert. Severin Heyerdahl var født i
1870 og døde i 1940. Heyerdahl startet
sin medisinske karriere ved Grefsen

Fig. 1. Fra professor Axel Johannessens foredrag i Det norske Medicinske Selskab
30. mars 1896. (Med takk til overlege Tore Nordshus).

Fig. 2. Det forste røntgenapparat i Nor-
ge ved Diakonisseanstaltens sykehus
1897. (Med takk til overlege Reidar Dul-
lerud).
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Nyheter

Vandkuranstalt i 1896 og var i de påføl-
gende 2-3 år assistentlege ved ”Fødel-
sesstiftelsen”, ”Ullevaal epidemiavdeling”
og ”Kristiania bys og Diakonisseanstal-
tens sygehus”. Heyerdahl var således
den første ”ordentlige” radiolog i Norge
og drev den radiologisk virksomhet ved
Diakonisseanstalten i tillegg til at han
bestyrte Rikshospitalets Røntgeninstitut.
Heyerdahl var en meget aktiv person

som foretok tallrike studiereiser til ulike
europeiske sentra hvor han studerte ikke
bare ”røntgendiagnostikk”, men også
strålebehandling. Heyerdahl ble i 1919
ansatt som dosent ved Universitetet og
overlege ved Rikshospitalets røntgen-
radiuminstitutt. Heyerdahl var i 1921 med
på å stifte Acta Radiologica og var en av
tidsskriftets 4 første redaktører. Han var
også en av stifterne av Nordisk Forening
for Medicinsk Radiologi i 1919 og var
president i foreningen 2 ganger samt
æresmedlem. På stiftelsesmøtet i Kristia-
nia i 1919 holdt Heyerdahl ikke mindre
enn 3 foredrag: ”1) Røntgenunder-
søkelse av stendannelser i urinveiene,
2) Røntgenundersøkelse av øsofagusdi-
vertikler, 3) Demonstrasjon av en firkan-
tet rørblender til Forssells stativ (spesielt
for opptagelse av telerøntgenogram)”.
Gjennom hele sin aktive radiologiske kar-
riere var Heyerdahl en av de mest promi-
nente nordiske radiologer. Heyerdahl var
også på et tidspunkt formann i Norsk
Radiologisk Forening.
Ved siden av sin vitenskapelige karri-

ere som radiolog var Heyerdahl også en
aktiv administrator da han i 1930 ble til-
satt som overlege og direktør ved Det
norske Radiumhospital, stillinger han
hadde til henholdsvis 1938 og 1940.
Heyerdahl døde kort tid etter avgangen
som direktør ved Radiumhospitalet. Ved
hans død holdt Thorleif Dale minnetale
og uttalte bl.a. ”Han har som den første
tatt op den medisinske radiologi i vårt
land og har gjennom mere enn en men-
neskealder vært den førende innen dette
fag”.
Det skulle gå nesten 5 år før det neste

røntgenapparat ble installert ved et norsk
sykehus, dette skjedde i 1903 ved Ullevål
sykehus. Noen egen avdeling ble imidler-
tid ikke etablert før i 1908 og da med
Einar Berle som dets første sjef og over-
lege. Berle satt i sin stilling helt frem til
1938 da han ble avløst av Johan

Frimann-Dahl (som fungerte frem til
1970). Hele avdelingen var samlet på ett
eneste rom i Kirurgisk bygnings første
etasje og inneholdt et apparat for rønt-
genfotografering, ett for gjennomlysning,
dessuten fremkalling med kjemikalier og
røntgenterapi. Rommet var samtidig kon-
tor for Berle og 2 assistenter (den tids
radiografer) (Fig. 3). Dette var neppe en
arbeidssituasjon som dagens Arbeids-
tilsyn hadde sett på med blide øyne.
Avdelingen ble i 1912 utvidet med lokaler
i loftsetasjen og i 1917 ytterligere utvidet
med til sammen 3 røntgenlaboratorier for
henholdsvis røntgenfotografering av
hjerte-, lunge og skjelett, gjennomlysning
og vanlig bariumarbeid. Senere er avde-
lingen utvidet en rekke ganger, senest i
1971 med ferdigstillelse av ”Midtblok-
ken”. Einar Berle var også en av innby-
derne sammen med Severin Heyerdahl
til stiftelsesmøtet av ”Nordisk Forening
for Medicinsk Radiologi” i 1919. I likhet

med så mange tidlige norske radiologer
utgikk Einar Berle fra en annen spesia-
litet da han fra 1906 etter en mangeårig
utdannelse begynte praksis som kirurg
før han fra 1908 overtok og bestyrte
sykehusets røntgenavdeling, en funksjon
han hadde frem til sin død i 1938, 67 år
gammel.
Mange mindre sykehus var tidlig ute

med å anskaffe røntgenutstyr, således
skjedde dette ved Innherred sykehus,
Levanger allerede i 1904. Noen egen
avdeling ble imidlertid ikke etablert før i
1948 da Reidar Skogstad ble ansatt som
overlege ved den nyopprettede avdeling.
Skogstad hadde sin radiologiske utdan-
nelse ved røntgenavdelingene i Aust-

Fig. 3. Radiologisk avdeling Ullevål
sykehus 1908. (Fra museet Ullevål
sykehus).
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Agder, Drammen og Trondheim før han
ble ansatt først som overlege ved radiolo-
gisk avdeling i Bodø og fra 1948 altså i
Levanger.
Sykehusene i Drammen, Arendal,

Bergen og Trondheim fikk alle røntgen-
utstyr i 1905. Så sent som i 1910 var det
imidlertid fortsatt kun disse sykehus som
hadde radiologisk utstyr.
Kristiansand var ganske tidlig ute med

egen røntgenavdeling. Emil August Gun-
dersen, født i 1884, tok sin medisinske
embetseksamen i Kristiania i 1910 og
tjenestegjorde i de påfølgende år ved
ulike avdelinger, bl.a. ved kirurgisk avde-
ling før han i 1915 ble ansatt som be-
styrer ved røntgenavdelingen ved det
kommunale sykehuset. I de påfølgende
år hadde Gundersen studieopphold ved
Rigshospitalets røntgenavdeling i Køben-
havn, og ved røntgenavdelinger i Stock-
holm, Wien, Hamburg og München. I
1919 skjenket en privatperson som ville
være anonym, en sum på kr. 56.000.-, en
meget betydelig sum etter datidens måle-
stokk, til innkjøp av radium. Dette førte til
en betydelig radiumterapipraksis i det
nyopprettede ”Kristiansands radiuminsti-
tutt”. Instituttet hadde på dette tidspunkt
21 centigram RaBr til bruk i terapeutisk
øyemed.
Emil Gundersen ble spesialist i medi-

sinsk radiologi i 1926, og virket som over-
lege ved avdelingen frem til 1952, ett år
før sin død. Gundersen satt i mange år i
ulike lokale verv, samt i spesialitetskomi-
teen for ”Røntgen og lysbehandling”.
Selv om Gundersen ikke fikk fysiske
skader av sine mange år med rønt-
gen/radium, kom han ikke uskadet fra sin
legegjerning. I 1917 fikk han difteri etter
at han utførte tracheostomi på en pasient
med denne sykdom. Datidens leger nøt
tydeligvis godt av sin mangesidighet,
spesielt da alle radiologer på den tid
også var spesialist i et annet fag. Radio-
logien var i sannhet en klinisk displin.
Diakonisseanstaltens sygehus fikk

som nevnt sitt første røntgenapparat i
1897, sannsynligvis i mange år bestyrt av
Severin Heyerdahl. Noen formell rønt-
genavdeling ble imidlertid ikke opprettet
før i 1931 og da med Fridtjof Øystein
Tidemand-Johannessen som sjef. Tide-
mand-Johannessen ble cand. med i
1918 og tjenestegjorde i de påfølgende
år bl. a. ved ulike avdelinger ved Ullevål

sykehus, sist som assistentlege ved rønt-
genavdelingen i perioden 1928-1930.
Han ble godkjent spesialist i indremedisin
i 1926 og i radiologi i 1930, hvorpå han
nokså umiddelbart ble rtg. lege og så
overlege ved røntgenavdelingen. Avde-
lingens utstyr på dette tidspunkt er ikke
kjent. Tidemand-Johannessen bestyrte
avdelingen frem til 1960 og døde i 1976.
Tidemand-Johannessen var nært knyttet
opp mot Frankrige og hadde flere
studieopphold i Paris. I studietiden under
den 1. verdenskrig oppholdt Tidemand-
Johannessen seg i Frankrige og var i
1915-1916 leder av ”Den norske ski-
ambulanse” i Vogeserne. Han ble ridder
av den franske æreslegionen i 1921, og
fikk deltagermedaljen ”Med de la recon-
nais France Med commeror franc de la
grande guerre 1914-1918”.
Flere av våre store sykehus var sent

ute med opprettelse av egne avdelinger
for radiologi. Ved Trondhjem sykehus
skjedde dette først i 1937 og da med
Kristian Elnes som sjef. Elnes var født i
1900 og ble cand. med. ved Universitetet
i Oslo i 1928. Han tjenestegjorde i likhet
med de fleste leger som valgte sykehus-
tjeneste, ved en rekke kliniske avdeling-
er, men var også assistentlege ved rønt-
genavdelingen Ullevål sykehus. Han
tjenestegjorde også ved Det norske
Radiumhospital og hadde et studieopp-
hold i Stockholm i 1937, samme år som
han ble spesialist i radiologi. Elnes satt
som avdelingens sjef frem til 1970, en
svært lang periode selv med datidens
målestokk. Selv arbeidet forfatteren av
denne artikkel som studentvikar ved
kirurgisk avdeling sommeren 1966 og
husker overlege Elnes godt fra denne
tiden med daglige røntgendemonstrasjo-
ner.
Det er noe usikkert når det første rønt-

genapparat kom til Tromsø sykehus,
sannsynligvis skjedde dette omkring
1910. Noen egen avdeling ble imidlertid
ikke opprettet før i 1941 og da med Erik
Poppe som dets første sjef. Poppe var
født i Oslo i 1905 og tok medisinsk
embetseksamen ved Universitetet i Oslo
i 1930. Han ble godkjent spesialist i
radiologi i 1938 og i onkologi i 1962.
Poppe startet sin medisinske karriere
som privat assistentlege hos overlegen
ved sykehuset i Sauda før han dro til
Tønsberg. Deretter ble han ansatt ved

kirurgisk avdeling ved Haukeland syke-
hus i 2 år, før han fortsatte ved røntgen-
avdelingen samme sted. Han var reser-
velege ved røntgenavdelingen ved Det
norske Radiumhospital i tiden 1937-
1941og ble så overlege ved den nyopp-
rettede røntgenavdeling i Tromsø i 1941,
en stilling han satt i frem til 1947 da han
først ble reservelege, senere overlege
frem til 1954 da han ble overlege ved
Radiumhospitalets onkologiske avdeling,
en stilling han hadde frem til han gikk av
med pensjon i 1970.

Utstyrssituasjonen ved norske
røntgenavdelinger
Ved alle norske røntgenavdelinger var
utstyret de første tiår relativt ensartet og
besto de fleste steder av et røntgenappa-
rat for lunge- og skjelettfotografering og
et gjennomlysningsapparat som ble brukt
både til lungeundersøkelser og fremfor
alt bariumarbeid. Ved en rekke avdeling-
er var det også en enhet for strålebe-
handling. I tillegg hadde et betydelig
antall lungeleger eget røntgenutstyr. Ved
flere av de større avdelingene ble det
etter hvert opprettet spesialfunksjoner,
som f. eks. fra ca. 1950 angiografi. Det
har ikke vært enkelt å finne opplysninger
om når angiografi ble tatt i bruk ved
norske sykehus. Ved Ullevål sykehus var
angiografi i rutinemessig bruk fra ca.
1950, men angiografier ble utført også
før 2. verdenskrig. Angiografiens far var
den portugisiske nevrolog Egaz Moniz
(1874-1955) som var den første som
utførte cerebral angiografi i 1927. Det ble
allerede da benyttet jodsalter balansert
med natrium, kalium, lithium, strontium
og thorium dioxyd. Hverken thorium eller
strontium var ufarlige forbindelser. Blant
annet ble det senere kjent at thorium
kunne gi senskader med utvikling av
levercellecarcinomer. Forfatteren av
denne artikkel klarte i 1976 å finne 3
pasienter med leverkreft innlagt ved Ulle-
vål sykehus’s kirurgiske avdeling som i
perioden 1946-1947 fikk utført angiografi
med thorium dioxyd som kontrastmiddel.
Alle angiografier ble i de tidligste år utført
som direkte arterielle punksjoner, cere-
bral angiografi med punksjon av arteria
carotis (en teknikk som mange steder
fortsatt var i bruk sent i 1970-årene) og
translumbal aortapunksjon for abdomina-

Nyheter
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le angiografier og underekstremitets-
angiografier. Først i 1953 etter Sven Ivar
Seldingers artikkel i Acta Radiologica ble
det ”fart i” den angiografiske virksomhet i
Kongeriket. Til angiografiens ærerike
historie må også nevnes Torsten Alméns
banebrytende arbeider med non-ioniske
kontrastmidler, kontrastmidler som ble
tatt i bruk ved en rekke sykehus fra 1976
og utover. Det skulle, grunnet den svært
høye pris på de non-ioniske kontrastmid-
ler, imidlertid gå ennå mange år før disse
moderne kontrastmidler helt hadde tatt
over markedet fra de billige ioniske kon-
trastmidler. Forfatteren av denne artikkel
husker selv tilbake til året 1971 da under-
ekstremitetsangiografi ble utført ved at et
kateter ble lagt opp i lumbalaorta, og
dørene til laboratoriet ble lukket for at
ikke andre pasienter skulle høre smerte-

hylene fra den stakkars pasient som fikk
injisert 40 ml Isopaque 440 mg/ml intraar-
terielt. Slike opplevelser kunne kanskje
ha fratatt noen og enhver lysten til å
befatte seg videre med angiografi. I dag
er den diagnostiske angiografi praktisk
talt ute av bildet da CT og MR angiografi
helt dominerer dette område (Fig. 4).
Angiografi som ledd i invasiv radiologi
spiller imidlertid en større rolle nu enn
noen gang tidligere.
Ultralyd ble også innført ved norske

røntgenavdelinger over et relativt langt
tidsrom. Det er et svært langt sprang
mellom det utstyr man disponerte da de

første apparater ble tatt i bruk omkring
1973 (Fig. 5a, 5b) og den diagnostiske
kvalitet det på den tid var mulig å oppnå
sammenlignet med i dag. Moderne ultra-
lyddiagnostikk har i stor grad bidratt til
den revolusjon man har sett innen radio-
logien de siste 30-40 år.
Også CT-teknikken har gjennomgått

store endringer fra 1974/75 da den første
prototype av en hodescanner ble tatt i
bruk ved Nevroradiologisk avdeling, Ulle-
vål sykehus (Fig. 6). Denne scanner var
konstruert av EMI, best kjent som Beat-
les plateselskap som brukte overskuddet
av Beatles-platene til å konstruere

Fig. 4. MR-angiografi.

Fig. 5a, 5b. Ultralyd ved Ullevål sykehus 1973. (Med takk til overlege Tore Nord-
shus).
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hodescannere. Helkroppsscannere kom i
rutinemessig bruk fra 1977, men noen
avdelinger fikk ikke CT-utstyr før i 1988.
Den diagnostiske kvalitet har blitt enormt
mye bedre de senere år, spesielt etter at
multidetektorteknikken ble implementert.
Den samme utvikling har funnet sted

hva angår MR-utstyr. Daværende Regi-
onsykehuset i Stavanger var først ute i
Norge med MR-utstyr i 1984, de fleste
andre avdelinger har i de påfølgende år
kommet etter og MR er i dag en naturlig
del av det diagnostiske armamentarium
ved de fleste radiologiske avdelinger.
Det kan være grunn til å minne om

diverse offentlige utredninger om ny tek-
nologi som vi har vært vitne til opp
gjennom årene. Sosialdepartement satte
i 1975 ned en ekspertgruppe som fikk i
oppdrag å vurdere behovet for CT-utstyr i
Norge. En prominerende radiolog var
utvalgets leder. Utvalget konkluderte
med at det sannsynligvis på sikt var
behov for en CT-scanner ved hvert uni-
versitetssykehus, men at man ikke så
noe behov utover dette.
De to Lønning-utvalg som skulle ut-

rede prioriteringer innen helsevesenet,
har også gjort seg herostratisk berømt
ved å plassere MR-utstyr som prioritet 5,
hvilket etter definisjonen tilsa utstyr som
kunne være interessant i spesielle til-
feller, men som ellers ikke kunne sies å
ha praktisk nytteverdi. Vi kjenner alle
hvordan utviklingen har vært i de 25 år
siden denne innstilling ble avgitt.
PET og PET/CT har vært et mørkt

kapittel i Norge. Det var noen år hvor det
kun var Albania, Island og Norge i Euro-
pa som ikke hadde PET-scannere. Selv i
2010 må det sies at utviklingen har gått
svært langsomt da det fortsatt kun finnes
PET-scannere i Oslo og Bergen. Behov
for en samtidig cyklotron med de store
omkostninger dette fører med seg har
selvsagt ikke gjort anskaffelsen av PET-
utstyr lettere.
Ved røntgenavdelingen i Kristiansand

ble angiografi innført som rutinemetode
på -60 tallet, ultralyd ble tatt i bruk i 1982,
mens CT og MR ble anskaffet i hen-
holdsvis 1985 og 1993. PACS ble imple-
mentert som en av de siste i landet i
2005.
Innherred sykehus, Levanger var som

tidligere nevnt meget tidlig ute for å
skaffe seg røntgenutstyr. Det første for-

søk på å anskaffe slikt utstyr ble gjort i
1902, men forsøket strandet da konstitu-
ert amtmann H.B. Guldahl skrev at
"ettersom røntgenapparatene er under
stadig utvikling og forbedring og sikkert
vil bli både bedre og billigere, er det best
å vente". Et nytt forsøk ble gjort neste år
da overlege Christian Cappelen kort tid
etter skrev ny søknad om kjøp av rønt-
genapparat.: "nå var røntgenapparatene
fuldkomne”, og pengene ble etter dette
bevilget.
Det har ikke helt lyktes å finne ut når

angiografi ble innført som metode ved
Innherred sykehus, men ultralyd ble
anskaffet i 1980, CT i 1984 og MR i 2001.
Avdelingen ble utstyrt med PACS i 2003.
Lovisenberg Diakonale Sykehus (tidl.

Diakonisseanstaltens sygehus) som var
først ute i Norge med et røntgenapparat,
var også relativt tidlig ute med å anskaffe
andre modaliteter, angiografi ble således
innført i ca. 1962, mens ultralyd ble
anskaffet i 1975, CT i 1988, MR i 2007
mens PACS ble innført i 2004.
I Tromsø ble angiografi innført i 1967,

CT i 1979, ultralyd i 1983, MR i 1991 og
PACS i 1999. Avdelingen utmerker seg
imidlertid som pioneravdeling hva gjelder
teleradiologi. Det forste pilotprosjekt var
etableringen av en link mellom Region-
sykehuset og Nevrokirurgisk avdeling
ved Rikshospitalet i 1984. Den gang tok
det 10 minutter å overføre ett eneste CT-
bilde. Et pilotprosjekt mellom regionsyke-
huset og Troms militære sykehus ble
etablert i 1990 og kom i rutinemessig drift
fra 1992 med overføring av 7-8000

undersøkelser pr. år til Regionsykehuset.
Tilsvarende linker ble etablert mellom
Lofoten sykehus og Regionsykehuset i
1992 og Kirkenes i 1993. Det er all grunn
til å berømme Tromsø for den pionerinn-
sats som har vært gjort hva gjelder tele-
radiologi, ikke bare i norsk, men også i
europeisk sammenheng.
Denne artikkel tangerer noen få av de

viktige milepeler i norsk radiologi og er
langt fra noen komplett fremstilling, heller
ikke om de få sykehus som er omtalt.
Svært mange betydningsfulle historiske
data er ikke tilgjengelig. Det er å håpe at
denne artikkel kan inspirere historisk
interesserte radiologer til et lite ”dypdykk”
innen eget sykehus og avdelings historie.
Mange interessante opplysninger vil
ellers kunne gå tapt etter hvert som ”nåti-
dens eldste radiologer” faller fra.
Jeg må avslutningsvis få takke alle kol-

leger som har bidratt med opplysninger
som har muliggjort denne artikkel.

Kilder:
Unnerus C-E, Langfeldt B, Lindgren M,
Poppe E. Nordisk Forening for Medicinsk
radiologi 60 år. 1919-1979.
Skjennald, A. Fra x-stråler til computere.
Wilhelm Conrad Røntgen og hans pipo-
nerarbeide. Foredrag NRK 13. februar
2002. ISBN 82-7596-151-3.
Norges leger

Fig. 6. EMI-scanner 1974.
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PROGRAM

17:00 - 17:05 Velkommen

17:05 - 17:50 PET beyond FDG
Jacek Koziorowski, PhD
Klinisk-Fysiologisk Afdeling, Herlev Hospital, Danmark

17:50 - 18:35 Multimodal imaging in preclinical cancer research
Frits A. Thorsen, PhD
Molecular Imaging Centre/Translasjonell kreftforskning Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

18:35 – 18:45 Kaffe

18:45 - 19:15 Partial volume correction in emission tomography imaging: from theory to clinical application
Christopher Coello, PhD
Bildediagnostisk senter, Akershus universitetssykehus

19:15 - 19:45 Forberedelser for clinical audits ved nukleærmedisinske enheter på norske sykehus
Odd Harald Odland, PhD
Senter for nukleærmedisin/PET, Haukeland universitetssykehus
Trine Hjørnevik, M.Sc
Bildediagnostisk senter, Akershus universitetssykehus

19:45 - ... Tapas med prisutdeling!

NB! Påmelding til Lisbeth Fjerdingby innen 20. oktober: Lisbeth.Fjerdingby@ahus.no

Vel møtt!

Hilsen
Styret i Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning

NUKLEÆRMEDISINSK HØSTMØTE

TIRSDAG 26. OKTOBER 2010 KL. 17:00

FORVALTERBOLIGEN VED RIKSHOSPITALET
Sognsvannsvn.11
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Hvem kan si nei til Anagha når hun
entusiastisk spør om en statusrapport
fra en litt annerledes hverdag for en
kollega over seksti? Radiolog i hjerte og
sjel, men med en avvikende karriere inn
mot teleradiologi, RIS og PACS etter
nittitallet og ren IT administrativ rolle for
hele klinikken etter 2004 har vært
elementer i forspillet. Og så plutselig
senhøst 2009 kom anledningen til over-
legepermisjonen som har vært utsatt et
antall ganger med dårlige begrunnelser
som egentlig bare har vært utrykk for
frykt for ”å slippe taket” i den trygge
norske sykehushverdagen. Seks måne-
der i Kina med base i Beijing uten spesi-
ell agenda bortsett fra artikkelskriving på
medbrakt radiologisk forskningsmateria-
le, har vært hovedrammen for opp-
holdet. Stedsvalget var ikke tilfeldig. En
studerende datter i Beijing og en kone
med stort hjerte for Kina ble utslags-
givende.
Mitt første besøk i Midtens rike var i

1993. I de følgende år har jeg på nært
hold hatt anledning til å observere utvik-
lingen i landet som på rekordtid er blitt
en verdensmakt som produserer det
meste av det vi i vesten forbruker. (Til
og med norskfanget fisk som konsume-
res i Norge, skjæres og pakkes i dag i
Kina). Et kort besøk i Nord Korea i 2007
har også vært viktig for å sette utvikling-
en i Kina i rett perspektiv. Kinesere jeg
har møtt, i egen årgangsklasse og eldre,
sier nemlig at forholdene i Kina rundt
1976, da kulturrevolusjonen var på sitt
siste, var som i Nord Korea i dag. Utvik-
lingen de siste 30 år, etter at Deng Xiao
Ping i 78 åpnet for den sosialistiske
markedsøkonomi, har vært impone-
rende. Jeg har til gode å møte noen
som besøker landet som ikke blir nødt til
å revurdere sitt forhåndsskapte bilde av
Kina. Tidligere rektor ved universitetet i
Tromsø (1977-81), og døråpneren for
fagfeltet medisinsk sosiologi i Norge,
Yngvar Løchen, skrev i 1976 boken
”Stol på egne krefter – Samfunnsliv,
politikk og medisin i Kina” etter en

”vennskapstur” med 23 deltakere fra
Norge høsten 1975. Hans nå 35 år gam-
le skarpe observasjoner og vurderinger
av et Kina i startfasen av en eventyrlig
utviklingsperiode har vært inspirerende
lesning, som har gitt tilleggsbonus til
oppholdet. Som urban observatør i
Beijing har en annen bok gitt meg inn-
sikt i utfordringene som det rurale Kina
strir med: ”The great walk of China”.
(http://www.blacksmithbooks.com/blog/
?p=820) Den er skrevet av en engelsk
journalist, Graham Earnshaw, som har
vandret tvers gjennom Kina fra Shang-
hai, hvor han bor, til Tibet. Han be-
hersker språket som en innfødt og
beskriver på nøkternt britisk vis inntryk-
kene etter å ha snakket med vanlige
mennesker han har møtt på sin van-
dring.
Man sliter litt med tall og proporsjoner

når man kommer fra provinsen i Norge
til Beijing, hovedstad for 1,3 milliarder,
med ca 20 millioner innbyggere som
ubeskjedent har som offisielt mål å bli
en verdensmetropol i klasse med New
York, London, Paris og Tokyo. Det blir
også litt puslete å fokusere kun på
radiologi når man bombarderes med
inntrykk fra alle hold rundt saker som
føles høyaktuelle i forhold til de felles
utfordringer vi i det oljerike Norge deler
med resten av jordens befolkning i
2010. Stort sett alle samfunnsmessige
problemstillinger som har stått på agen-
daen hjemme i Norge i mitt voksne liv,
har sin aktuelle parallell i Kina bare i en
helt annen målestokk, og tidsmessig
sterkt komprimert.
Hva er det så relevant å formidle av

inntrykk for mine radiologiske venner i
Norge etter knappe seks måneder fjernt
fra norsk sykehushverdag? Først og
fremst verdien av å benytte anledningen
som overlegepermisjonen gir til å hente
inspirasjon til refleksjon og ny kunnskap.
Dernest gleden over å bli møtt av et så
vennligsinnet positivt og inspirerende
mangfold. Praktisk tilrettelegging med
leilighet, hjemmekontor, bredbånds inter-

nettoppkopling og telefon lik det jeg har
hjemme i stua i Tromsø, har vært ukom-
plisert. All intern-transport har foregått
per sykkel (uten hjelm må bekjennes for
ikke å skille meg for mye ut i bybildet),
så miljøprofilen er intakt. Den mye
omtalte forurensningen opplevde jeg
personlig som lite plagsom, og tydelig
redusert i forhold til tidligere besøk. Det
mest spektakulære var sandstormene i
februar som skapte en underlig gul-
farget lysstemning med lett domme-
dagspreg.
Det lokale mediabildet for de som ikke

behersker mandarin, preges av den
engelskspråklige kanal 9 til det statlige
TV selskapet CCTV og de to engelsk-
språklige avisene China Daily og Global
Times, som også har utmerkede websi-
der. Mye tid har gått med til å skanne
media for helsepolitiske nyheter. Men
helsepolitikk griper jo inn i det meste, så
utfordringen har stort sett hele tiden
vært å begrense omfanget av det som
kan fremstå som relevant i en kompri-
mert tilstandsrapport. Nyheter om natur-
katastrofer, ulykker og miljøproblema-
tikk med store helsepolitiske konse-
kvenser har avløst hverandre fort-
løpende. For å ta det siste først – i
februar var det tørke som stod på agen-
daen, deretter jordskjelv og nå i juli er
det store nedbørmengder med over-
svømmelser og jordras som preger
mediebildet. I skrivende stund er antall
døde som følge av naturkatastrofer
(flom, tørke, kulde, skred og jordskjelv) i
år oppe i 3514, og 486 er meldt savnet

Nyheter

Sabbatstid i Beijing
AV JAN STØRMER
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(offisielle tall fra Xinhua News) for første
halvår 2010. 250 millioner mennesker er
sterkt berørte og 6,44 millioner er eva-
kuerte. Til sammen 20,3 millioner hektar
med avlinger er skadet og 3 millioner
hektar fullstendig ødelagt. De økono-
miske følger er beregnet til ca. 211 milli-
arder NOK. De andre store sakene som
media har vært preget av, er konflikten
mellom by og land og flukten fra lands-
bygda mot de store byene ved kysten.
I 2010 er det registrert 211 millioner
pendlere i Kina og tallet forventes å
stige til 350 millioner i 2050.
(http://www.chinadaily.com.cn/china/201
0-06/28/content_10026167.htm) I byene
har konfliktnivået mellom aggressive
utbyggere og folk som tvinges til å flytte,
vært gjenstand for en stadig mer åpen
og kritisk journalistikk. Sett med norske
øyne er medias eksponering av offentlig
og privat korrupsjon overraskende åpen
og direkte.
La det være klart, sammenliknet med

våre kollegaer i Kina er vi i Norge privile-
gerte. En oversiktartikkel i China Daily
den 25 mars i år (http://www.china
daily.com.cn/china/2010-03/25/content_
9637876.htm) oppsummerer legers
status i Kina i kjølvannet av den da nylig
vedtatte helsereformen i USA med titte-
len: ”Helsereformer kurerer ikke legers
utfordringer”. Korte tallmessige glimt fra
artikkelen: (Verdien av en yuan/RMB er
nå tilnærmet lik en norsk krone.)
Gjennomsnittlig antall pasientkonsulta-
sjoner per dag for lege i sykehus i
Beijing er 100. 5 yuan er den gjennom-
snittlige prisen pasienten må betale for
en legekonsultasjon i offentlig sykehus.
4 yuan går til den lokale helseadmi-
nistrasjon, 1 yuan deles mellom syke-
huset og legen. (Dvs legen får ca 50 øre
per konsultasjon) Sagt på en annen
måte ville min daglige kaffekopp på
Starbucks sluke inntjeningen etter
dagens arbeidsinnsats dersom jeg
hadde hatt fast jobb i Beijing. For min
kinesiske kollega som vil finne det sær-
deles uklokt å bruke penger på Star-
bucks rekker denne lønna til å leve et
nøkternt liv uten noen form for ekstrava-
ganse. En fersk spørreundersøkelse
blant 8000 kinesiske leger (majoriteten
under 44 år) konkluderer med høyere
frekvens av angst og depresjon enn hos
befolkningen generelt. Videre konklu-

derte sosiologiprofessoren ved Peking
universitet som ledet undersøkelsen
med at legene har lav arbeidsmotiva-
sjon (”a very poor work attitude”). I til-
legg påpekes i artikkelen en ubalanse
mellom administrativt og medisinskfag-
lig personell og fordeling av ressurser i
sykehusene :”Public hospitals have lots
of administrators, so many that they
usually account for more than one-third
of a hospital’s staff. These administra-
tors have far more access to resources
than doctors and because they are often
unfairly distributed, this has led to most
doctors developing a passive mood”.
Frustrasjonen og aggresjonsnivået

blant pasienter er også høyt; det rappor-
ters stadig om alvorlige fysiske angrep
(hvor drap og brannstiftelse inngår) på
helsearbeidere og helseinstitusjoner.
Antall rettssaker for feilbehandling er nå
oppe i 10 000 per år. At det også kan
være risikabelt å være radiolog i Kina
ble bekreftet ved en historie om en kol-
lega som ble drept av en pasient fordi
sykehuset ikke hadde vært i stand til å
hindre drapsmannens far i å dø p.g.a en
levercancer. http://www.chinadaily.com.
cn/cndy/2010-06/12/content_9968615.
htm)
Som en illustrasjon på konsekven-

sene av at bifortjeneste ved salg av
medisin er en av legenes få muligheter
for ekstrafortjeneste, beskrives et tilfelle
hvor kostnader til foreskrevet medisin til
pasient med influensa beløper seg til
650 yuan (hvor pasientens månedsinn-
tekt på under 1000 yuan). En annen
uheldig konsekvens av legenes relativt
lave lønn (2000-5000 RMB i måneden)
er en veletablert praksis med å gi leger,
spesielt kirurger, penger ”under bordet”,
eller ”i røde konvolutter” som man utryk-
ker det i Kina. Myndighetene har gått
hardt ut for å få denne praksisen fjernet,
men det kan bli en utfordring uten en
samtidig regulering av lønnsnivået.
(http://www.chinadaily.com.cn/english/d
oc/2004-04/13/content_322873.htm)
Inntil begynnelsen av 90-tallet ble

sykehusene fullfinansiert av staten. Der-
etter ble de påtvunget å tjene inn det
meste av budsjettet på egen hånd. I
2005 konkluderte man offisielt med at
reformen hadde vært lite vellykket, og i
de siste årene har man lagt planer for
en ny strategi som ble vedtatt 8. april i år

med et budsjett på 850 milliarder yuan.
De tre hovedprioriteringene skal være:
1) Etablering av basal helseforsikring for
alle 2) Forbedringer i det distrikts-
medisinske tilbud (improve the grass-
roots medical system) og 3) Gradvis
innføring av et generelt og likeverdig
basalt helsetilbud for alle innbyggere
(http://life.globaltimes.cn/health/2009-06
/425595.html). Organiseringen av pri-
mærhelsetjenesten er litt på vei tilbake
mot Mao’s barfotlegemodell etter å ha
eksperimentert med markedsstyrte

Populasjon 2009
Populasjon fremskrevet til 2015
Kinas har 22 % av verdens befolkning
Medisinske ressurser - kun 2% av verdens samlede
Medisinske ressurser - 80 % allokert til byene
Helseforsikring - 44,8 % urbant 79,1 % ruralt
har ikke forsikring

Psykiatriske pasienter
Alvorlige psykiske lidelser
Antall psykiatere per 100 000 innbyggere

Langveispendlere (Migrant workers) 2009
Estimert antall langveispendlere i 2050

Barn i besteforeldres varetekt
Barn i besteforeldres varetekt under 14 år
Overtallige menn i 2020

Døde i trafikken 2007 (beregnet WHO tall for Kina)
Antall trafikkdøde i Norge 2007
Tuberculose
HIV
AIDS
Syphillis rapportert i 2009
Syphillis nyinfiserte barn i 2009

Legelønn
Gjennomsnittlønn 2006-2009 i lokalsykehus
Gjennomsnittslønn i Bejing 2006-2009

Almenlegetjeneste i Beijing - status 2010
Pasientantall økt fra 20 000 til 60 000 (tredobling)
Resultat fra spørreundersøkelse 2010
Ønsker å slutte
For lav lønn
Helse sentre
Antall klinikker
Antall ansatte i klinikkene
Sluttet i arbeide som lege etter 2007
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modeller i en 15-års periode. Aktuelle
planer omfatter etablering av 620 000
landsbyklinikker i utkantene og 2000
nye regionssykehus (http://www.china
daily.com.cn/china/2010-02/05/content_
9431352.htm)
På tampen av mitt opphold dukket vår

OL-leder og IOC medlem Gerhard
Heiberg opp på den kinesiske engelsk-
språklige TV- kanalen. Han ble inter-
vjuet i forbindelse med den pågående
verdensutstilling i Shanghai og den
betydning dette arrangementet og OL i

Beijing 2008 har for relasjonene mellom
Kina og resten av verden. Han ble spe-
sielt bedt om å kommentere de økende
Kinakritiske mediautspill. Hans svar var
kort og enkelt at han selv hadde gått
gjennom en lang lærings- og modnings-
prosess, og at han opplever at det
meste av kritikken i dag kommer fra folk
som mangler kunnskap om dagens situ-
asjon i landet, og som kanskje ikke har
besøkt det i det hele tatt. Dette er
sammenfallende med egne inntrykk og
jeg kan slutte meg til hans anbefaling:

Kom og se selv! Og for egen regning:
Ikke utsett overlegepermisjonen.
Avslutningsvis en mulig inspirasjon fra

moderne kinesisk historie til de som
føler at de har mer å gi før de legger inn
årene: Deng Xiao Ping, hovedarkitekten
bak moderniseringen av Kina, hadde sin
mest aktive og betydningsfulle virke-
periode etter at han hadde fylt 74 fram til
en alder av 86! Årene forut, fra starten
på kulturrevolusjonen da han var 62 år,
levde han politisk degradert og inaktiv i
husarrest fjernt fra Beijing.

Nyheter

Kina Norge
Rapporterte Kalkulerte verdier

verdier i i forhold til
sort farge populasjonene i

felt med grå farge
1 320 000 000 4 858 200
1 400 000 000 5 100 000

http://www.chinadaily.com.cn/bw/2006-10/16/content_708501.htm
http://www.chinadaily.com.cn/bw/2006-10/16/content_708501.htm
http://www.chinadaily.com.cn/bw/2006-10/16/content_708501.htm
http://www.chinadaily.com.cn/bw/2006-10/16/content_708501.htm

100 000 000 368 045 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/22/content_10000301.htm
18 000 000 66 248 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/22/content_10000301.htm

1,26 31,31 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-06/22/content_10000301.htm

211 000 000 776 576 http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-06/28/content_10026343.htm
350 000 000 1 288 159 http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-06/28/content_10026343.htm

58 000 000 213 466 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/13/content_10100966.htm
40 000 000 147 218 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/13/content_10100966.htm
24 000 000 88 331 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/13/content_10100966.htm

220 783 813 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7212482
233 http://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtuaar/tab-2010-06-01-16.html

4 500 000 16 562 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/03/content_11089021.htm
700 000 2 576 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/03/content_11089021.htm
75 000 276 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/03/content_11089021.htm
327 433 1 205 http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-06/22/content_10000054.htm
10 757 40 http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-06/22/content_10000054.htm

Yuan (RMB) http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm
42000 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm
47000 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm

36,90% http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm
78,30% http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm

351 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm
2900 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm
26000 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm
2235 http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-07/12/content_10094558.htm
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Seminar i strålevern og nukleærmedisin
Stavanger 23-25 april 2010

Norsk Selskap for Nukleærmedisin og
Molekylær avbilding (NSNM) arrangerte
sitt årlige møte i Stavanger 23.-25. april i
år. Årsmøtet, som også kalles seminar i
strålevern og nukleærmedisin, har lang
tradisjon og dette var det 26. i rekken.
De første ti-tolv årene var møtet alltid på
Bolkesjø Høyfjellshotell på Notodden.
Etter Bolkesjø-perioden har møtet vært
arrangert stort sett i østlandsområdet
med unntak av Røros i 1999 og Kristian-
sand i 2004. For første gang ble møtet
arrangert på Vestlandet - nærmere
bestemt Clarion Hotel Stavanger.
Årsmøtet samler deltagere fra over 20

nukleærmedisinske virksomheter i Norge
og industrien er også velkommen til å
delta. Til tross for asketrusler fra Island
ble møtet godt representert med over
140 deltagere fra Kristiansand i sør til
Tromsø i nord. Alternativ transport med
tog, båt, buss og bil ble benyttet og
bekrefter et stort engasjement for å
delta på møtet.
I tradisjonens tro ble det i år også defi-

nert et tema for møtet. I fjor var temaet
neuroendokrine tumores mens temaet i
år var kardiologi. De inviterte foredrags-
holderne var alle rekruttert ut fra sin

ekspertise innen kardiologi. Professor i
kardiologi Eivind Myhre (Sørlandet
sykehus HF, Kristiansand) med mange
års erfaring innen myokardscintigrafi
åpnet møtet med å stille spørsmålet
”Hvor står myocardscintigrafi i en kar-
diologs hverdag?” Svaret på spørsmålet
er at myocardscintigrafi skal først og
fremst brukes hos pasienter som er vur-

Vinnere av beste tekniske foredrag og
beste poster var hhv fra venstre Aud
Emblemsvåg Melbøe og Thuy Lu.

Siri Ryjord Jessen får overbrakt pre-
sang og reisestipend av styrets nye
leder Rune Sundset for sin innsats som
nestor i seminarkomiteen over flere år.
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dert til å ha liten til middels risiko for
alvorlig koronar hjertesykdom og som
ikke har hvile angina eller tegn på iske-
mi på hvile EKG. Førsteamanuensis og
kardiolog Asbjørn Støylen (St. Olavs
Hospital HF) fortalte om mekanisk dys-
synkroni i hjertet og hvorledes man vha
ekko kan definere hjerteveggens dys-
synkrone bevegelser. Hjertets dyssyn-
krone veggbevegelser er ofte en følgetil-
stand av hjertesvikt og kardiolog og for-
sker Victoria Delgado fra Barcelona,
jobber nå i Professor Bax’s laboratorium
i Leiden, Nederland, fortalte hvordan de
ulike modaliteter som ekko, CT, MRI,
myokardscintigrafi og PET best kan
integreres for å karakterisere hjertepasi-
enter for videre optimal behandling. Pro-
fessor i klinisk fysiologi og nukleærmedi-
sin Håkan Arheden fra Lund i Sverige
fortalte om myokardscintigrafi og MR
ved iskemisk hjertesykdom og avsluttet
med å si at all bildediagnostikk, som all
annen diagnostikk, skal bare brukes når
det gir signifikant tilleggsverdi som kan
forventes å påvirke behandlingen.
I tillegg til inviterte foredragsholdere

var det 15 frie foredrag og 5 postere.
Figur 1a viser histogram over tema av
de frie foredrag og postere som ble pre-
sentert. Det er nå etablert PET-virksom-
het i Oslo, Bergen og Tromsø og alle
disse miljøene bidro med foredrag innen
PET – totalt 8 stykker. Foredrag og pos-
tere om hjertet var det 6 stykker av, 2 fra
Bergen og 4 fra Tromsø. Figur 1b viser
at de fleste bidragene kom fra Radium-
hospitalet og Tromsø. Det var skarp
konkurranse om beste medisinske fore-
drag, beste tekniske foredrag og beste
poster. Overlegene Martin Biermann og
Alexandru Naum fra Bergen vant prisen
for beste medisinske foredrag om
”Effekt av CT-attenuasjonskorreksjon
ved myokard-SPECT” hvor de viser en
signifikant forbedring i metoden når man
korrigerer for attenuasjon. Bioingeniør
med spesialist godkjenning Aud
Emblemsvåg Melbøe fra Rikshospitalet
vant prisen for beste tekniske foredrag
om ”68Ga-DOTATOC-PET/CT. Bedret
metode for diagnostikk og oppfølging av
pasienter med neuroendokrine svulster”
som beskriver nytteverdien av å erstatte
111In-Octreoscan-SPECT/CT med
68Ga-DOTATOC-PET/CT hos pasien-
ter med neuroendokrine svulster. PET-

senteret i Oslo planlegger oppstart av
68Ga-DOTATOC-PET/CT ila høsten.
Pris til beste poster gikk til overlege
Thuy Lu fra Tromsø for ” Adreview -
Molekylær avbilding av hjertets sympa-
tiske innervering” som beskriver en ny
metode for å selektere hjertesviktpasi-
enter som kan ha nytte av pacemaker-
implantat.
Selskapet hadde generalforsamling

med valg av nytt styre for de neste to år.
Tidligere har styret vært sammensatt av
personer fra østlandsområdet. Styreleder
Frode Willoch fra Akershus universitets-
sykehus HF og styremedlem Rajinder
Midha fra Vestre Viken HF forlater styret
og skal ha honnør for utmerket innsats
for det nukleærmedisinske fellesskapet i
fire år. Tabell 1 viser sammensetning av

det nye styret som viser at det er god
geografisk spredning i de nye styrere-
presentantene.
Professor i medisinsk fysikk Arne

Skretting takket kokkene på hotellet for
utsøkt steinbit under festmiddagen og
fortalte gode historier og avsluttet med
sang til alles glede. En fantastisk opp-
levelse var det å høre på sanger Erik
Lerdahls varierte repertoar mellom
hovedrett og dessert. Bioingeniør og
nestor for seminarkomiteen over mange
år Siri Ryjord Jessen ble hedret av sel-
skapet for sin innsats med å arrangere
disse møtene og ble tildelt et reisesti-
pend til høstens EANM kongress i Wien.
Nukleærmedisin er en av de raskest

voksende medisinske spesialiteter –
også i Norge - mye takket være utvik-

Figur 1a. Histogrammet viser antall abstrakter inndelt i ulike temaer.
Figur 1b. Histogrammet viser antall abstrakter fra de ulike bidragsytere.



20 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 3/2010

NSNMs ledelse
Leder Rune Sundset Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Styremedlem Tom Christian Adamsen Haukeland Universitetssykehus HF
Kasserer Elisabeth Lie Pedersen Ullevål Universitetssykehus HF
Sekretær Lisbeth Fjerdingby Akershus Universitetssykehus HF

lingen av PET/CT og kanskje vel så mye
utviklingen av det multimodale bilde-
apparatet SPECT/CT. Det private syke-
huset Aleris Helse åpner ila høsten
2010 et PET/CT-senter i Oslo. Man må
derfor forvente at antall nukleærmedisi-
nere, fysikere, radiofarmasøyter, radio-
grafer og bioingeniører vil bli etterspurt i
årene som kommer etter hvert som flere
sykehus anskaffer PET/CT og
SPECT/CT. Antall henvisninger til disse
modalitetene vil mest sannsynlig også
eskalere seg raskt i de nærmeste årene.
Per i dag er det totalt 35 legehjemler

innen nukleærmedisin i Norge hvor 22
av dem er overlegehjemler. La oss håpe
at dette antallet er betydelig høyere ved
det neste norske årsmøtet for nukleær-
medisin. I september 2011 er det nor-
disk møte i SSCPNM som vil bli arran-
gert i København. Det blir derfor ikke
norsk møte i NSNM før i 2012 - og det
vil bli arrangert i Tromsø. Vi ses!
PS! Medlemskap i NSNM er åpent for

alle – kontakt
Lisbeth.Fjerdingby@ahus.no

Hilsen Rune Sundset
Styreleder for NSNM

Nyheter

Nyvalgt styresammensetning i NSNM for de neste to år.

Har du noe
spennende

å fortelle
eller lære bort?

NoRaForum og nett-
sidene ønsker stoff

- store og små
nyheter, reportasjer,
kasuistikker, bilder

og annonser.

Ta kontakt på
radiologforeningen@gmail.com

Målgruppe: Radiologer og radiografer.

Kurset blir som vanlig spekket med spennende og aktuelle temaer.
De mest internasjonalt kjente og beste foreleserne kommer.

Vi er sikre på at det blir et seminar som gir deltakere, forelesere og
arrangører noen flotte og lærerike dager.

Her er noen av foreleserne du kan treffe neste år:
Ken Schreibman, USA

Joachim Wildberger, Nederland
Andreas Mahnken, Tyskland
Anders Persson, Sverige

Anders Magnusson, Sverige
Dominic Barron, Storbritannia

Göran Wegenius, Sverige
Karen Flood, Storbritannia, m.fl.

TØR DU LA VÆRE Å HOLDE DEG OPPDATERT?
Besøk vår hjemmeside: www.larvik-kurs.no og MELD DEG PÅ!!

NORGE
SKANDINAVISK MDCT-KURS
I LARVIK 19.-21. jan. 2011



Nyheter

Det blir også i år høstmøte for medlem-
mer av Norsk Radiologforening. Høst-
møtet finner som tidligere sted på Inge-
niørenes Hus i Oslo - 26.-29. oktober.
Møtet er godkjent med tellende timer av
Legeforeningen, og reiser og opphold
kan derfor søkes dekket via Lege-
foreningens fond. All informasjon om
høstmøtet finner du også på
www.radiologforeningen.no.
Møtet er i år utvidet til 4 dager. Målet

har vært å gi spesialforeningene større
mulighet til å presentere seg. Alle de fire
spesialforeningene får i år hver sin bolk.
Fagprogrammet er derfor variert. Et av
høydepunktene kommer allerede første
dag der redaktør i European Radiology,
Prof Adrian Dixon, vil presentere noen
fremtidsvyer i radiologien. I tillegg vil
teleradiologigruppen legge frem sine
resultater for diskusjon. Etter at leveran-
dørene har trukket seg fra fellesmiddag,
har vi forsøkt å utvide og bedre det sosi-
ale programmet de dagene møtene
pågår.

Påmelding:
Påmelding vil i år som i fjor kun foregå
via epost. Send epost til hostmo-
te2010@gmail.com. Skriv en mail som
inneholder navn og arbeidssted, samt
om du er assistentlege, så registrerer vi
fortløpende din påmelding. Vi vil også
gjerne vite om du ønsker å delta på de
sosiale arrangementene; middag, opera
og museumsbesøk. I år er høstmøtet en
dag lengre enn før, og sosiale aften med
middag er også inkludert i prisen for
hele høstmøtet. Derfor er også prisene
annerledes enn før. Nytt av året er
muligheten for å delta bare en av
dagene.

Betaling:
Betaling skal skje PÅ FORSKUDD.
Enkelt og greit; Betal til konto
8902.18.50943.
Innbetalingen må påføres ditt navn,

adresse og arbeidssted,og "Høstmøtet
2010". Vær vennlig å være tidlig ute
med betaling hvis du kan, dette letter
vårt arbeid.
SISTE FRIST FOR PÅMELDING OG
INNBETALING ER 10.10.09 - ALTSÅ
TIENDE OKTOBER!!

• Hele høstmøtet inkludert sosial aften
koster kr 3000,-

• Kun deltakelse på en dag, dagsprisen
er 1500,-

• Prisen for LIS for hele arrangementet
er 500,-, dette inkluderer sosial aften
med middag.

• Er du ikke medlem i radiologforening-
en koster det 4000 kroner.

• Påmelding etter fristen medfører økt
pris, 3500 for hele møtet, 1750 for
dagspris.

Sosialt arrangementer:
EMANUEL VIGELANDS MUSEUM
Onsdag har vi bestilt buss kl 17.15 dvs.
rett etter møtet for å besøke et svært
særegent og lite kjent museum/mauso-
leum på Slemdal. Vi får egen omvisning.
Prisen er kr 150.- Etter besøket blir vi
transportert tilbake til middag.
www.emanuelvigeland.museum.no

MIDDAG: Fellesmiddag blir på Restau-
rant Posthallen i Prinsensgate. Midda-
gen er inkludert i påmeldingen. Delta-
gere som ikke er påmeldt møtet kan
melde seg på for kr. 600.- Vi håper dette
kan bli en god erstatning for tidligere fel-
lesmiddager.
www.posthallenrestaurant.no.

OPERATUR: Torsdag 28. har vi bestilt
mange billetter til Figaros bryllup på
hovedscenen kl 19:00. Prisen er kr.
476.- Det er anledning til å ta med reise-
følge. Meld dere på. Første mann til
mølla…. www.operaen.no

BARBESØK: Etter møter og festlighe-
ter har vi valgt oss ut et sted for de sene

kveldstimer der vi kan møtes uten noe
program. Vi møtes på St. Olavs Plass
på Tekehtopa (Apoteket baklengs).
www.tekehtopa.no.

Generalforsamling:
Styret i NoRaFo ønsker særlig at med-
lemmene møter til generalforsamlingen
tirsdag ettermiddag. Styret behandler
mange interessante 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.

Høstmøtet 2010

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)
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Program for Høstmøtet 2010, 26. - 29. oktober

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

TIRSDAG 26. OKTOBER

10.00-10.45 Teleradiologi - presentasjon av rapport
og diskusjon

11.00-12.00 Presentasjon av forskningsaktivitet
ved Gruppe I sykehus.

12.00-13.00 Lunch

RADFORSK (NORSK RADIOLOGISK
FORENINGS FORSKNINGSUTVALG)
Møteleder Jarle Rørvik, Haukeland og
leder av Radforsk.

13.00-13.30 EURO-BIOIMAGING: Europeisk infra-
struktur for forskning om bilde-
teknikker.
Olav Haraldset / NTNU

13.30-14.15 "What is the specific competence of
the radiologist and how can we
develop that by research in the future"
Prof Adrian Dixon, Cambridge

14.15-14.30 Kaffe

14.30-17.00 Generalforsamling (eget program)

17.00 →→ Møter i spesialforeningene

ONSDAG 27. OKTOBER

09.00-10.30 THORAXRADIOLOGIFORENINGEN
Møteleder Mogens Aaløkken, OUS,
 Rikshospitalet

Rtg. thorax - utgått på dato?
Anne Lise Gjennestad, Haukeland

Ny nomenklaturoversikt i thorax -
radiologi, 
Michael Schubert, Stavanger univ.sykehus

10.30-11.30 Kaffe

11.30-13.00 INTERVENSJONSRADIOLOGI -
FORENINGEN
Møteleder Jon Egge, Helse Fonna,
 Haugesund

11.30-12.30 IR Arbeidsgruppe legger frem tanker
rundt subspesialisering. 
Hvordan utdanningsplan/målbeskrivelse
av fagområdet intervensjonsradiologi og
 klinisk oppfølging av våre pasienter kan
markere vårt fag, bedre pasientbehand-
lingen og bedre samarbeidet med
 klinikerne.

12.30-13.00 Diskusjon. IR Arbeidsgruppe:
Jon Egge - Fonna, Edmund Søvik -
St.Olav, Rune Andersen - RH og Øystein
Hagtvedt - Tønsberg.

13.00-14.00 Lunsj

14.00-15.00 Frie foredrag
Møteleder Gaute Hagen, vit.sekr. Norsk
radiologisk forening

15.00-15.30 Kaffe

15.30-17.00 HJERTEDIAGNOSTIKK
Møteleder Rune Andersen, OUS,
 Rikshospitalet

15.30-16.00 CT hjerte – coronararteriediagnostikk.
Thomas Kristensen, Rigshospitalet i
København

16.00-16.30 MR hjerte. 
Einar Hopp, OUS, Rikshospitalet

16.30-17.00 CT hjerte – Funksjon og klaffediagnos-
tikk. 
Thomas Kristensen

19.30 SOSIAL AFTEN 
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Nyheter

TORSDAG 28. OKTOBER 

09.00-10.30 MUSKEL- SKJELETTRADIOLOGI
Møteleder Turid Vetrhus, OUS, Radium-
hospitalet

09.00-09.25 Sarkomdiagnostikk:
Ønsker/forventninger for radiologisk
utredning 
Sarkomkirurg Clement S. Trovig, Hauke-
land 

09.30-09.55 Bensvulster 
Svein Halvorsen, Haukeland 

10.00-10.30 Bløtvevssvulster 
Eivind Strøm, Haukeland

10.30-11.30 Kaffe

11.30-13.00 ØNH-radiologi med fokus på skallebasis
Møteleder Audun Berstad, OUS, Riks -
hospitalet

11.30-11.55 Heidi Eggesbø, OUS, Aker: 
Anatomi i skallebasis med vekt på CT,
skjelett

12.00-12.25 Bård Nedregaard, OUS, Rikshospitalet:
Hjernenerver, vekt på MR

12.30-12.55 Audun Berstad: 
Patologi i skallebasis, kasuistikker,
oversikter over tumorer.

13.00-14.00 Lunsj

14.00-15.00 Frie foredrag radiologisk bilde -
diagnostikk
Møteleder Gaute Hagen

15.00-16.00 Kaffe

16.00-17.30 NEVRORADIOLOGIFORENINGEN
Møteleder Hans Kristian Pedersen, OUS,
Ullevål
Bildediagnostisk utredning og erfaring 
med nevrovaskulær intervensjonsbehand-
ling av akutte hjerneslagspasienter ved
Oslo Universitetssykehus. 

19.30 KVELDPROGRAM 

FREDAG 29. OKTOBER

09.00-10.30 Doktorgradspresentasjon og Frie
 foredrag.
Møteleder Gaute Hagen

10.30-11.30 Kaffe

11.30-13.00 BARNERADIOLOGIFORENINGEN
Møteleder Charlotte de Lange, OUS,
 Rikshospitalet

Radiologisk diagnostikk av leversyk-
dommer og skader hos barn:

11.30-11.50 Levertraume diagnostikk og oppfølging
(Aleksei Ogarkov, St. Olavs Hospital)

11.50-12.10 Levertumores hos barn 
(Jon Asle Bjørlykke, Haukeland
univ.sykehus)

12.10-12.30 Neonatal cholestase-utredning 
(Ingegerd Aagenæs, OUS, Rikshospitalet)

12.30-12.50 Levertx hos barn tidlige og sene
 komplikasjoner 
(Jörg Geisler, OUS, Rikshospitalet)

12.50-13.00 Diskusjon

13.00 Avslutning
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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:

SPESIALISTKOMITEEN
Medlemmer
Paulina Due-Tønnesen, OUS-Rikshospitalet
Tor S. Egge, OUS-Rikshospitalet
Marit Bolstad, Haukeland universitetssykehus
Guro Hagemo Rebo, Vestre Viken HF-Bærum sykehus
Peter Mæhre Lauritzen, OUS-Aker sykehus

Varamedlemmer
Johann Castberg Hellund, OUS-Ullevål sykehus
Anagha Parkar, Haraldsplass Diakonale sykehus
Beate Alexandersen, Universitetssykehuset Nord-Norge,
Tromsø

REDAKSJONKOMITEEN FOR NORAKO
Olav Sporaland (leder), Sørlandet sykehus HF-Arendal
Barbro Iversen, Stavanger universitetssykehus HF
Tor Egge, OUS-Rikshospitalet
Edgar Glück KITH
Tor Ole Kjellevand, Unilabs røngen

KVALITETSUTVALG
Carsten Brocker, Vestre Viken HF, Ringerike sykehus

Styret i Norsk radiologisk forening
2008-2009

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

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

Sekretær vitenskapelige saker
Gaute Hagen A: 23 07 00 00
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet  M: 90 11 83 25
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
E-post gaute.hagen@rikshospitalet.no   

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

Kasserer
Unni Bergan A: 70 10 50 00
Ålesund sjukehus M: 91 69 94 38
6026 ÅLESUND
E-post: unni.bergan@helse-sunnmore.no 

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

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

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

2. varamedlem
Jan Ole Frantzen A: 77 66 93 47
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) M: 48 11 47 10
Nord-Norge HF, 9038 Tromsø
E-post: jan.ole.frantzen@unn.no
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"Hvorfor i alle dager har vi ikke gjort
 dette før?" sa Jens Stoltenberg om
mobil røntgentjeneste da han fikk se det
på Rolfsrudhjemmet i Lørenskog.
Statsministeren og helse- og om sorgs -

ministeren hadde med seg 662 500
 kroner i samhandlingsmidler da de be -
søkte Lørenskog onsdag 23. juni. Der-
med er det endelig nok penger til at
Akershus universitetssykehus kan  skaffe
seg et mobilt røntgenapparat til bruk i
sykehjemmene i sju av kommunene på
Romerike. 

Bakgrunn
Frode Lærum kom opp med ideen om
mobilt røntgen allerede 1992, men veien
videre skulle vise seg å bli kronglete.
Han holdt på å få til et samarbeide med
Oslo kommune i 1997, men dette stran-
det. Høykom (bredbåndsmidler for utvik-
ling av offentlige tjenester) tildelte penger
i 2003, sammen med Helse Sør, men
dette skar seg pga topplederproble-
mene der. I 2004 ble penger og prosjekt
flyttet til Helse Midt-Norge og prosjektet
ble forsøkt i gangsatt der, men Trond-

heim kommune trakk seg. Prosjekt og
penger ble flyttet videre til Helse Øst.
Takket være Eli Marie Sager, som da
nettopp var tiltrådt som divisjonsleder
ved Ullevål universitetssykehus, kom
man i gang høsten 2004. i 2006 kom det
en avlegger i Sveits og i 2008 i Lund i
Sverige.
I november 2008 fikk prosjektet fin

omtale i Stortingsmelding om Innova-
sjon (Næringsdepartementet) og i juni
2009 i Stortingsmelding om samhand-
ling. Våren 2009 kom mobil røntgen
også inn i styringsdokumentet fra Helse-
og omsorgsdepartementet til de regio-
nale helseforetakene. Men ingen sa noe
om finansieringen. Ullevål har derfor
gjort en kjempejobb med å klare å holde
liv i tjenesten til tross for manglende
økonomi. 4000 røntgenundersøkelser
på over 3.600 pasienter er utført på i alt
59 sykehjem i Oslo.

En gledens dag
Slik beskrev professor og overlege ved
bilde diagnostisk senter ved Akershus
uni versitetssykehus (Ahus), Frode Læ -
rum, begivenheten som fant sted denne
fine sommerdagen. Han hadde arbeidet
i halvannet år for at Ahus skulle få finan-
siert mobil røntgen. Før "finbesøket"
manglet det 700 000 kroner. Fra 1. okto-
ber 2010 blir Ahus det andre sykehuset i
landet som kan gi de gamle på syke-
hjemmene tilbud om røntgen bokstave-
lig talt i sykehjemssenga. 

Bra for økonomien...
Det mobile røntgenapparatet og bruken
av dette er samhandling i praksis. Og
det beste av alt: Ifølge Lærum sparer
både kommunene og sykehuset penger.

Stats- og helseminister gir mobil røntgen stor
 oppmerksomhet

AV GUNNAR SANDBÆK

Nyheter

En vitebegjærlig statsminister Jens Stol-
tenberg i samtale med Frode Lærum.
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Ahus regner med å ha en innsparing på
1,5 millioner kroner i året.
For at beboerne ved sykehjemmene

skal få tatt røntgen på sykehuset, må de
ofte kjøre ambulanse fra sykehjemmet.
Der skal det være to ambulansefolk. I til-
legg må det være med en ansatt fra
sykehjemmet. Og så kommer selve
røntgentakingen i tillegg. Det er ikke
uvanlig at totalt sju personer er involvert
når en sykehjemsbeboer må ta røntgen.
Ved å kjøre røntgenutstyret til brukeren,
er det faktisk nok med en radiograf -
som også er sjåfør. Bildene sendes digi-
talt inn til sykehus som da kan gi tilbake-
melding.

... og bra for pasientene
– Men det viktigste av alt er selvfølgelig
at mobilt røntgen er det beste for pasi-
entene. I gjennomsnitt bruker beboere
fem timer på å reise til og fra sykehuset
for å ta et vanlig røntgenbilde. Svært
mange blir dårligere når de kommer til-
bake til sykehjemmet rett og sett fordi
det er slitsomt, påpeker Lærum. Han
legger til at mobilt røntgen er helse -
tjenster på pasientenes premisser.
Ahus regner med å kunne gjennom -

føre 700 undersøkelser i året med det
nye utstyret. 

Finansieringsproblemer
Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering

har hatt mobil røntgen som sak siden
2007, De påpeker at det er et viktig mål
for samhandlingsreformen at en større
del av de spesialiserte helsetjenestene
skal tilbys lokalt. Nye teknologiske pre-
misser og større fleksibilitet i tilbudet fra
helsevesenet kan gi mer tilgjengelig
spesialistkompetanse, raskere svar og
bedre kvalitetskontroll med for eksem-
pelvis diagnostiske tjenester. Tilstander
vil i større grad kunne avklares der pasi-
enten er og gi bedre beslutningsgrunn-
lag for lokalt utført behandling og pleie. 
I 2006 gjennomførte PriceWaterhouse-
Coopers (PwC) på oppdrag for Forsk-
ningsrådet en samfunnsøkonomisk nyt-
te- kostnadsanalyse av prosjektet. Rap-
porten viser at mobil røntgen vil kunne
være samfunnsøkonomiske lønnsom i
de fire største byene, samt sammen slåtte
regioner av mindre tettbefolkede steder.
Men pengene har latt vente på seg…

Ledd i samhandlingsreformen
Regjeringen etablerte i år en tilskudds-
ordning der kommuner kunne søke
 støtte til utbygging av lokalmedisinske
sentre og samarbeid om helse- og om -
sorgs tjenester.
Regjeringen har satt av totalt 73 milli-

oner kroner til samhandlingsprosjekter
landet rundt. 66,7 millioner kroner blir
fordelt nå. Resten blir fordelt senere i år.  
111 prosjekter fra nord til sør får nå

støtte. Over 300 kommuner er involvert
– også på tvers av fylkesgrenser. 
Tilskuddsordningen har vakt stort

engasjement, og det har kommet inn
mange søknader. 
Samhandlingsreformen skal bidra til

at helsevesenet kan møte den store og
gledelige økningen i levetiden i Norge. 

Addendum
Noraforum gratulerer Frode Lærum med
nok en gang å ha fått gjennomslag for
sine kreative og fremtidsrettede prosjek-
ter!

Kilder
http://www.ahus.no/modules/module_1
23/proxy.asp?I=21911&C=979&D=2&

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/p
ressesenter/pressemeldinger/2010/73-
millioner-til-samhandling-landet-
rundt.html?id=609319

http://www.kvalitetogprioritering.no/bina
ry?id=3400

Frode Lærum, personlig meddelelse.

Nyheter

Statsminister Jens Stoltenberg i samtale
med Frode Lærum. Helseminister Anne-
Grethe Strøm-Erichsen i midten.
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Annonse



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


