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LEDER Redaktørens hjørne

Året er nesten omme, og det er
mange som forbereder jul og skriver
julebrev til venner og familie. Nora-
forum har prøvd å være lydhør og
informere dere i løpet av året om det
som har vært aktuelt i det radiolo-
giske og nukleærmedisinske miljøet.
Jeg håper at vår redaksjon har

formidlet nyttig og god informasjon
av forskjellige tema innenfor våre to

fag, men også fra medisin og sam-
funnet generelt.
Den siste tiden har vært turbulent

med tanke på de flertallige fusjons-
prosessene som har vakt frustrasjon
hos mange ansatte både i distrik-
tene og sentralt. Sommerhendelsen
med terroraksjon har også skremt

og beveget mange. Krigskatastrofer
og borgelige opprør flere steder i
verden har minnet oss om at alt kan
skje og at livet kan snu fullstendig
og uventet i en ikke ønsket retning.
Heldigvis har det også vært

mange hyggelige og spennende
hendelser. Våre årlige kongresser
og møter i radiologi og nukleær -
medisin har vært vellykkede både

faglig og sosialt. Vi hadde flere fore-
drag og posterpresentasjoner inter-
nasjonalt. Vi har også fått flere PhD i
radiologi og Nukleærmedisin. Norge
har i år fått en ny PET/CT skanner!
Radiologiforeningen har fått nytt
styre og Noraforum har fått ny
redaktør.

Jeg takker alle dere som har
bidratt til at dette tidsskriftet har
vært nyttig og hyggelig å lese. Vi i
redaksjonen ønsker at dere alle
 følger bladets utgivelser og med uli-
ke innspill bidrar til videre utvikling
og økning av vår faglige kompetan-
se.
Ønsker dere en fredelig jul og

godt nytt år! 

Nå går vi mot en ny tid…. lavkarbo-
tid! Smør har blitt tillatt og anbefalt
som sun mat og nå er eneste pro-
blemet vårt med baking….det finnes
ikke smør i butikkene. 
Tenk på dette når du planelegger
julebakst i år.

ANSVARLIG REDAKTØR

Almira Babovic

Kjære kolleger, beste
ønsker…. !



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 3/2011 5

LEDER Norsk radiologisk forening

Jeg har æren av og være ny påtrop-
pende leder for de neste to årene i
Norsk radiologisk forening. I korthet
er min bakgrunn følgende: Jeg ble
godkjent som spesialist i radiologi i
1992 og jobbet deretter i Østfold fra
1992 – 2000, hvorav to år i privat
røntgeninstitutt. Fra 2000 var jeg
også deltidsansatt på Akademiska
sjukhuset i Uppsala ved uroradio -
logisk seksjon, der jeg disputerte i
2004. Fra 2005 har jeg så vært
ansatt på nåværende Oslo universi-
tetssykehus, Rikshospitalet. Der har
jeg i hovedsak vært beskjeftiget
med CT og PET/CT, men etter siste
omorganisering denne høsten er jeg
ansatt ved Enhet for abdominal
radiologi med CT og ultralyd som
arbeidsområder. Således er mitt
fokus abdominal- og uroradiologi,
der også transplantasjonsradiologi
nedenfor diafragma inngår. De siste
fire årene har jeg vært sekretær for
vitenskapelige saker i styret i Norsk
radiologisk forening.
Vi har nylig avsluttet nok et Høst-

møte med god deltakelse. Vi regis-
trerte drøyt 180 deltakere fordelt på
omtrent like mange kvinner og
menn. Det er vi veldig fornøyd med.
Vi tror det brede programmet kunne
bidra noe til de fleste kollegene
inkludert LISene. Jeg synes sesjo-

nen om screening var spesielt inter-
essant. Og så var det jo fint med en
«hot-shot» innen thoraxradiologi. Vi
forsøker å følge opp Høstmøtene
med minst en utenlandsk «hot-shot»
så lenge foreningens økonomi tilla-
ter det. Det er klart at den tidligere
praksis der firmaene inviterte uten-
landske foredragsholdere, har i
noen grad gått utover denne mulig-
heten. Man kan spørre seg om
Legeforeningen har gjort seg selv
noen tjeneste.
De siste tre gangene har Høstmø-

tet fått status som Legeforenings-
kurs og således har det vært mulig å
få refundert utgifter via Fond 3, og
det har nok også hjulpet på delta-
kelsen. Fremover tenker vi å ytterli-
gere forsterke samarbeidet med
spesialforeningene slik at alle får
ansvaret for hver sin seksjon. Fra
tidligere finnes det spesialforeninger
innen nevro, intervensjon, barn og
thorax. Nå er det i tillegg opprettet
tilsvarende innenfor abdomen og
mamma, og muskel/skjelett står på
trappene.
Styret i Norsk radiologisk forening

vil fortsette med konsentrering om
forskning og utvikling. Vi har også et
sterkt ønske om også ikke bare
behandle innkomne større og min-
dre saker, men heller kunne ligge litt

i forkant med vyer for radiologiens
fremtid i Norge. Hvis vi er på banen
først, er det lettere å legge listhøy-
den. Vi trenger imidlertid hjelp til
dette fra medlemmene og engasje-
ment fra spesialforeningene.
Styret har de siste 4 årene vært

uten noen sekretærhjelp. Jeg tror
det kan bli vanskelig å rekruttere
medlemmer til styret hvis vi ikke har
sekretæravlastning, og heldigvis ser
det nå ut til at vi kan få en sekretær i
20 % stilling. Denne sekretæren er
ansatt i Legeforeningen slik at vi
slipper arbeidsgiveransvar og med
det en rekke forpliktelser. Det ser vi
meget frem mot!
Etter planen skal dette nummer av

Noraforum nå frem til medlemmene
før jul. Da gjenstår det å ønske hver i
sær en riktig god jul og godt nyttår!
Jeg benytter også anledningen til å
oppfordre medlemmene til å delta
aktivt med innspill for å forbedre
hverdagen på norske radiologiske
avdelinger. Epost-adressene til styre -
medlemmene finnes i bladet.

Vennlig hilsen
Gaute Hagen

Leder Norsk radiologisk forening

LEDER NORSK 

RADIOLOGISK FORENING

Gaute Hagen
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LEDER  Norsk forening for  nukleærmedisin og molekylær avbilding

Nukleærmedisin i Norge er hoved-
spesialitet bare fra 1997, men faget-
har røtter tilbake til 1960 tallet med
datidens klinisk kjemikere som pio-
nerer. Tradisjonelt har nukleærmedi-
sin derfor vært assosiert med klinisk
kjemi, men på Ullevål ble det tidlig
annerledes da faget i 1980 ble admi-
nistrert sammen med radiologi. Det
var ikke bare populært i nukleærme-
disinske kretser og undertegnede
som i tillegg kom fra indremedisin
uten bakgrunn i klinisk kjemi, fikk en
del hentydninger og slengbemerk-
ninger om ikke å tilhøre den riktige
menigheten. Etter hvert innså imid-
lertid stadig flere nukleærmedisinere
at fagets fremtid var avhengig av en
faglig tilnærming til radiologi fremfor
klinisk kjemi. Med en viss tilfredsstil-
lelse kan det derfor konstateres at
samorganiseringen med radiologi er
blitt modellen for de fleste nukleær-
medisinske enhetene i Norge. 
Siden nukleærmedisin som egen

hovedspesialitet er et mye mindre
fag enn radiologi, krever dette
respekt fra radiologenes side med
henblikk på samarbeid fremfor over-
styring, spesielt når det kommer til
avbildningeteknikker med de nye
hybridsystemene som SPECT/CT,
PET/CT og snart PET/MR.  Hybridav-
bildning er nukleærmedisin som

samspiller med radiologi. Det er
imidlertid ikke slik at radiologi ensidig
tilfører SPECT og CT diagnostisk til-
leggsinformasjon, slik mange radio-
loger ser ut til å tro. I de nukleærme-
disinske enhetene i Norge som utfø-
rer hybridundersøkelser, involveres
radiologene i varierende grad. I OUS
har et begrenset antall radiologer fått
erfaring med disse kombinerte
undersøkelsene. Det er interessant å
registrere at radiologene som får
erfaring i særlig PET/CT uttrykker at
informasjonen fra nukleærmedisinsk
funksjonsdiagnostikk også tar radio-
logien fremover. Det er altså en vinn-
vinn situasjon for begge fag. Det er
viktig at radiologene også erkjenner
at de i sin diagnostikk kan ha nytte
av nukleærmedisin, og at de etter
hvert ser at deltagelse innen PET og
SPECT er nytt og spennende, frem-
for å føle at nukleærmedisineren
kommer til dem kun for tydehjelp i
anatomi. PET/CT tyding krever spis-
set kompetanse fra radiolog som
jobber særlig med onkologi. En mulig
fremtidig hybridspesialist i nukleær-
medisin og radiologi vil neppe kunne
få ønsket detaljkunnskap i radiologi.
Derfor bør samarbeidsmodellen
være at nukleærmedisiner og radio-
log med detaljkunnskap i fellesskap
tolker hybridundersøkelsen og fore-

tar sammenligning med tidligere
utførte CT eller MR. Begge spesialis-
ter kan så gjerne sammen signere
besvarelse eller kontrasignere hver-
andre. Her må det være rom for
pragmatiske løsninger, hvem som
gjør hva er ikke så viktig så lenge
undersøkelsen tar med det beste fra
begge spesialitetene.
Hybridmetodene er kommet for å

bli og med dem behovet for opplæ-
ring også av radiologer. Den kom-
mende versjon av spesialistreglene i
nukleærmedisin vil trolig inneholde et
krav om tjeneste i radiologi, men det
er meg bekjent ikke planer om at
radiologutdannelsen også skal
omfatte tjeneste i nukleærmedisin.
For å bedre samarbeidet, bør det
derfor kunne legges til rette for at
LiSer i de to fagene har tjeneste hos
hverandre i en periode, radiolog hos
nukleærmedisiner og nukleærmedisi-
ner hos radiolog.
Etter undertegnedes mening er de

nye hybridteknikker med fusjon av
funksjon og anatomi et kvantesprang
i nukleærmedisin. Metodene har det
også i seg at det tar radiologien til
nye høyder. Et fromt nyttårsønske er
at radiologene ser dette og at de fra
neste år vil strømme til nukleærmedi-
sin og flokke seg rundt hybridsyste-
mene. Med håp om godt samarbeid!     

Tidsperspektiv og 
samarbeidsformer

GJESTELEDER

FOR  NUKLEÆRMEDISIN OG 

MOLEKYLÆR AVBILDING

Carl Müller



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 3/2011 7

FOSKERKURS

Dag 1

Registrering

Velkommen 09.00-09.15
Jarle Rørvik

Et rammeverk for radiologisk
forskning 
(Thornbury`s model)
Ansgar Espeland

Kaffe-pause 

10.45-11.15 Hvordan måles diag-
nostisk effekt (sen/spes, predikti-
ve verdier etc) i ulike studier?  
Jarle Rørvik

Kvalitative og kvantitative mål –
hvordan finne de riktige verktøy-
ene i nye radiologiske metoder? 
Arvid Lundervold

Lunsj

Interobserver analyser. Hvorfor,
når, metoder og analyser? 
Anne Negård, UiO

Hva kan vi lære fra preklinisk forsk-
ning i utviklingen av nye biomedi-
sinske bildediagnostiske metoder?  
Bjørn Tore Gjertsen

Bruk av dyremodeller i utviklingen
nye kontrastmidler og tracere for
biomedisinske bildediagnostiske
metoder. T. Bach-Gansmo

Etiske utfordringer knyttet til
utviklingen av nye biomedisinske
bildediagn. metoder. Roger
Strand 

Diskusjon

Dag 2

Hvordan definere et godt forsk-
ningspørsmål for biomedisinsk
bildeteknikk?
Olav Haraldseth, NTNU

Hvordan lage retningslinjer for
praksis? Et eksempel.

A. Espeland.

Kaffe-pause 

Example of preclinical research –
Dynamisk kontrast forsterket MRI i
dyreeksperimentelle studier av
CNS tumores 
C Brekke (?)

Bruk av populasjonbaserte studi-
er i evalueringen av nye radiolo-
giske metoder – utfordringer og
metoder.
Karen Rosendahl 

Lunsj

Metoder og analyser for måling
og optimalisering av stråledoser
og bildekvalitet.
Mona Vestbøstad

When to use retrospective or pro-
spective study design? Pro and
contra.
Karen Rosendahl

Gruppe /analyse av artikkel / pro-
sjekt.
Ansgar Espeland

Gruppe /analyse av artikkel / pro-
sjekt.
Ansgar Espeland

Present. i plenum

Middag 

Dag 3

Evidenced-based radiology 
part I: 
Maximizing effectiveness
Ivar Sønbø Kristiansen

Evidenced-based radiology 
part II:
Optimazing cost-effectiveness.
Ivar Sønbø Kristiansen

10.00-10.15 Diskusjon
10.15-10.45 Kaffe-pause

Tverrfaglig radiologisk
Forskning – hvordan få basal -
forsker og radiologer til å samar-
beide optimalt om forskning.
R.Gruner

Hvordan få prosjekter formelt
godkjent (REK/NSD, SLV,
 Bioteknologi-nemda osv)  for
 ulike kliniske studier.
Snorre Øfjord / KKF

Lunsj

Hvordan skrive en god artikkel.
Kenneth Hugdahl.

Utfordringer og muligheter ved
forskning om molekylære bilde-
teknikker.
Martin Biermann

Avslutning.
Jarle Rørvik.

Forskerkurs
JARLE RØRVIK, LEDER I RADFORSK

Kursplan –26.-28.09 2012

08.15-09.00

09.15-10.00

10.00-10.15

10.15-11.00

11.15-12.00

12.00-13.00

13.00-13.45

14.00-14.45

15.00-15.45

16.00-17.00

17.00-18.00

Forsker kurset i radiologi er godkjent av Dnlf som et videre- og etterutdannelsekurs. 
Fikk god evaluering forrige gang. Meld dere på både LIS-er og overleger. Se vedlagt program. 
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NYHETER

I desember 2010 var det «Graduation»
for de fire første spesialister i radiologi
som er uteksaminert fra Muhimbili Uni-
versity of Health and Allied Sciences
(MUHAS) i Dar es Salaam (DSM) i Tan-
zania. Disse fire startet sin utdannelse
høsten 2007 ved den nyopprettede
spesialistutdanningen «Master of Medi-
cine in Radiology» ved MUHAS. Denne
nye Mastergraden er et resultat av et
samarbeid mellom MUHAS, Radiolo-
gisk avdeling ved Haukeland Univer-
sitets Sykehus (HUS) og Universitetet i
Bergen. Prosjektet har fått økonomisk
støtte fra Norads program for master-
studier (NOMA). 
Radiologi har fått økende betydning

som et viktig diagnostisk hjelpemiddel i
alle verdens land. Etterhvert som Tan-
zania nå får mer billeddiagnostisk utstyr
som MR, CT og ultralyd, vil det være et
stort behov for radiologisk ekspertise i
landet. Foreløpig er det bare vel 30
radiologer i Tanzania til tross for at lan-
det har en befolkning på ca 38 millioner!
Tanzanianske radiologer er tidligere

blitt utdannet i Kenya eller Sør-Afrika.
Tanzanianske myndigheter har lenge
ønsket å ta hånd om sin egen utdanning
av medisinske spesialister.
For radiologiens vedkommende har

dette tidligere strandet på det ikke fan-
tes nok lærere til å kunne gjennomføre
dette. Derfor har universitetslektorer i
radiologi ved HUS bidratt i undervis-
ningen. I tillegg får alle spesialistkandi-
datene i løpet av sitt siste studieår et 2
måneders opphold ved Radiologisk
avdeling HUS for å få et inntrykk av
hvordan en moderne, velutstyrt radiolo-
gisk avdeling fungerer.
Dette prosjektet begynte med at to

radiologer ved Radiologisk avdeling på
Haukeland, Markus Hordvik og Marit
Bolstad (undertegnede), ble bedt om å
ta et opphold på til sammen et år i Tan-
zania i regi av Det Norske Fredskorpset.
Tanken var at vi i samarbeid med
Radiologisk avdeling HUS og de radio-
logiske avdelingene ved Muhimbili Nati-
onal Hospital og Ocean Road Cancer
Institute (ORCI) i DSM skulle gjøre noe

for å styrke radiologien i DSM. Allerede
før vi reiste fra Norge, hadde vi gjort oss
våre tanker om at det beste vi kunne
gjøre, var å bidra til å få i stand en spe-
sialistutdanning i radiologi. Dette ble
absolutt styrket da vi kom ned dit.
Muhimbili National Hospital hadde en
10 år gammel singel slice CT som var
lite i bruk. Forøvrig hadde de ultralyd og
konvensjonell røntgen. Det fantes bare
en MR og noen få CT`er i byen, og disse
var på private sykehus. Vi følte det var
lite vi kunne bidra med i den rent prak-
tiske tolkningen av radiologiske under-
søkelser, og bestemte oss for å satse
på undervisning og arbeid med opp-
start av spesialistutdanning i radiologi.
I løpet av dette «Fredskorpsåret» ble

det i samarbeid med den eneste univer-
sitetsansatte radiologen i Tanzania,
dr.Ramadhan Kazema, laget en plan for
en treårig spesialistutdannelse i radiolo-
gi ved universitessykehuset i Dar es
Salaam. Det ble også lagt planer for
hvordan Radiologisk avdeling ved HUS
best kunne bidra til gjennomføringen av
denne utdannelsen. Vi laget en søknad
til «NOMA» om støtte til prosjektet. Vi
fikk lov til å sende søknaden som en del
av «Sandvichprogrammet», et allerede
eksisterende samarbeid mellom Univer-
sitetet i Bergen og NORAD, noe som
sikkert bidro til at støtten ble innvilget.
Før vi avsluttet vårt Fredskorpsår, var
planene for 3-årig spesialistutdannelse
ved MUHAS godkjent av alle nødvendi-
ge instanser. Vi fikk også gleden av å se
den første utlysningen stå på trykk i
 avisen før vi reiste hjem til Norge.

Pengene fra NOMA blir brukt til reise
og opphold for lærere som reiser til Dar
es Salaam, til lærebøker for kandida-
tene og til å dekke reise og opphold for
kandidatene under oppholdet i Bergen.
Største delen av de økonomiske utgif-
tene er det imidlertid den Tanzanianske
regjering som bidrar med. Det er jo
også i DSM at den største delen av
undervisningen foregår. I løpet av de
siste årene har det skjedd en betydelig
forbedring av maskinparken i DSM.
Muhimbili har fått ny MR og ny flerka-
nals CT. Et nybygg som bl.a. skal huse
en ny CT maskin er under oppføring ved
ORCI. I løpet av 2011 vil den forhåpent-
ligvis være på plass. Det er tydelig at
den tanzanianske regjering satser mye

på radiologi. Utvidelse av maskinparken
er viktig for at de nybakte radiologene
skal synes at det fortsatt er morsomt å
arbeide med radiologi. Dette kan bidra
til at de utdannede spesialistene vil holde
seg i landet. Det er en stor glede å for-
telle at alle de nyutdannede radiologene
nå arbeider med radiologi på offentlige
sykehus i Tanzania.
I løpet av de snart 4 årene denne spe-

sialistutdanningen har eksistert, har vi
også sett en betydelig forbedring av
undervisningslokalene. Nå holder vi til i
et stort, fint lokale med air condition og
alle nødvendige fasiliteter.
I tillegg til Marit og Markus, er det fire

andre radiologer fra HUS (Jarle Rørvik,
Anne Lise Gjennestad, Jostein Krå-
kenes, Stein Magnus Aukland) som har
bidratt med ulike organbaserte kurs og
kurs i CT og MRI. Dette er 5-dagers

Spesialistutdanning i radiologi i Tanzania
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NYHETER

kurs med kursprøve, som er bygd på
samme måte som våre norske spesia-
listkurs.  Det krever ganske mye arbeid
å forberede og holde disse kursene,
men det ligger også mye glede i å utføre
meningsfylt arbeid som blir mottatt
med stor takknemlighet. Der er heller
ikke til å legge skjul på at det kan være
nyttig for norske radiologer å se at ikke
alle har det som oss. Tanzania er dess-
uten et flott land som kan by på mange
opplevelser.
Å drive utdanning koster litt, både i

arbeid og i penger. Men, som det sies:
«If you think education is expensive, try
ignorance…»
Avdelingsledelsen ved HUS har lagt

forholdene til rette, slik at de tanzanian-
ske kandidatene får tilgang til HUS sitt
RIS/PACS og at de norske lærerne får
permisjon til å reise til Tanzania for å
holde kurs.
Bergen om vinteren kan være både

kald, mørk og regnfylt, så det er viktig
at vertskapet føler et sosialt ansvar i til-
legg til det faglige. Når vi har kandidater
fra Tanzania på besøk, legger hele
avdelingen seg i selen for at oppholdet
skal bli så utbytterikt som mulig for de
to kandidatene, både faglig og sosialt.
De blir tatt med på turer, på teater og
på hjemmebesøk. I desember 2010 var
det faktisk så kaldt i Bergen at de to
kanddatene fra Tanzania fikk oppleve å
gå rundt juletreet på isen på Lille Lung-
egaardsvann, noe som ikke hadde vært
mulig de siste 40 år! Dessuten har de
måttet lære at: «til lunsj må vi smøre
«mattpakk»! »
NOMA har fornyet sin støtte frem til

våren 2013. Da vil det være16 nye tan-
zanianske radiologer, alle uteksaminert
fra Muhimbili universitetssykehus i Dar
es Salaam. Det er vårt håp at noen av
disse vil bidra til den videre utdanning-
en av radiologer i Tanzania, slik at spe-
sialistutdanningen i radiologi helt og
holdent vil være på tanzanianske hen-
der. Hjelp til selvhjelp er den beste hjelp
som kan gies.
Radiologisk avdeling ved HUS har

gitt et relativt lite, men jeg tror et helt
nødvendig bidrag til at denne spesia-
listutdanningen er kommet istand. Det
er med stor tilfredsstillelse vi ser på bil-
det av de 4 første spesialister i radiologi
fra MUHAS.

Styret har bestått av Nils-Einar Kløw
(leder), Anne Taule (nestleder), Anagha
Parkar (sekretær for fagforeningssa-
ker), Gaute Hagen (sekretær for viten-
skapelige saker), Unni Bergan (kasse-
rer), Petter Hurlen, Roar Pedersen,
Tord Stener Letting og Jan Ole Fran-
zen. Det har vært avholdt 9 styremøter
og behandlet 31 (2010) + 59 (2011)
sakspunkter. Et styremøte ble holdt på
ECR i Wien, ett ved Nordisk i radiologi
i Mariehamn på Åland, ett på høst -
møtet, ett emailmøte og de andre i
Legenes Hus i Oslo. På styremøtene
eller i separate møter har vi fokusert
på saker og innkalt representanter fra
utvalg, spesialforeninger og lignende
for å belyse saksområdet. Dette året
har vi hatt møter med Teleradiologiut-
valget, Barneradiologisk forening,
Spesialitetskomiteen i radiologi, av -
gåtte og nyinsatte redaktør i Norafo-
rum, fagmedisinsk avdeling i Dnlf,
representant fra Kreftregisteret.

Høringer 
Styret har et kontinuerlig arbeid med
å svare på høringer fra legeforening-
en. Arbeidet er viktig og våre svar blir
tatt hensyn til. Forrige år deltok vi i en
arbeidsgruppe for å utrede bruk av
ultralyd i allmennmedisin representert
ved Anne Sofie Larsen. Dette året har
forslaget til arbeidsgruppen vært ute
til høring og vi har gitt vår tilslutning til
at det bør lages en utdanning i ultra-
lyddiagnostikk innen eksisterende
rammer for spesialistutdanning i all-
menmedisin. Radiologforeningen
protesterte i fjor på forslaget fra spe-
sialitetskomiteen i karkirurgi om
økning av antall endovaskulære pro-
sedyrer i prosedyrelisten for karkirur-
gi. Dette medførte forhandlingsmøter
mellom foreningene i regi av Legefor-
eningen, med aktiv deltagelse fra
spesialitetskomiteen i radiologi og
Norsk intervensjonsradiologisk for-
ening. Vi kom til en akseptabel løs-

ning der kravet til endovaskulære
prosedyrer økes fra 20 til 40, men
utdanningskandidatene får en mindre
aktiv rolle i prosedyrene enn foreslått.
I høringen «Nasjonalt handlingspro-
gram med retningslinjer for diagnos-
tikk, behandling og oppfølging av
lungekreft» involverte vi Norsk thorax -
radiologisk forening. Høringen går
detaljert gjennom både indikasjoner og
tolkninger av radiologiske under -
søkelser, men radiologer har ikke vært
tatt med i utredningen. I høringen
«Norsk helsearkiv og helsearkivre -
gistre» har vi påpekt mangelen på
belysning og presisering av problem-
stillingen rundt lagring av billedmateri-
ell. Langtidslagring av bildene tatt på
røntgenavdelinger og på røntgeninsti-
tutter er ikke berørt. Alle disse høring-
ene blir lagt ut på legeforeningens «Min
side» med alle bakgrunnsdokumenter:
https://minside.legeforeningen.no/ 

Webløsninger for Radiologfor-
eningen, Acta Radiologica, ESR
og Noraforum 
Vi har dette året fått etablert en ny
nettløsning i samarbeid med Legefor-
eningen. Arbeidet har vært omfat-
tende. Vi har fått en ny layout og nye
tekniske løsninger som bedrer over-
sikten og gjør endringer enklere. Web-
siden vil derfor være mindre avhengig
av datakyndig webredaktør. Tilgangen
til ESR går via ESR’s nettsider der vi
alle aktivt må registrere oss. Det er nå
opprettet sikker innlogging til Acta slik
forlaget krevde, og alle norske radiolo-
ger har tilgang til innhold i Acta. Et
arbeid med å få laget slik pålogging
kostet et mindre beløp men gir god til-
gang til tidsskriftet. Som medlem fin-
nes oppskriftene på innlogging på vår
hjemmeside.
Noraforum fikk ny redaktør i mai,

Almira Babovic. Men henne styrker vi

Årsberetning 2010-2011
NILS-EINAR KLØW, LEDER NORSK RADIOLOGISK FORENING

fort. side 10
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ytterligere samarbeidet med Nukleær-
medisins forening både i foreningene
og i felles utgivelse av Noraforum.
Mange av våre medlemmer leser fort-
satt den trykte utgaven, selv om mye
av stoffet også presenteres på web -
siden. Annonseinntekten har gått noe
ned slik at utgivelsen såvidt bærer seg.
Vi har likevel valgt å fortsette å utgi en
papirutgave.

Spesialitetskomiteen 
har fått nye oppgaver. Både Helsedirek-
toratet og Legeforeningen har lagt opp
til endringer som vil få følger for spesia-
listutdanningen og som setter større
krav til formaliserte ferdigheter enn tidli-
gere. I tillegg arbeider ESR aktivt med
en felles plattform for radiologiutdan-
ningen i Europa. Helsedirektoratet vil
overta spesialistgodkjenningen i Norge.
Det praktiske arbeidet som Legefor-
eningen og spesialitetskomiteene har
utført ble lagt på anbud og Legefor-
eningen fikk oppgaven. Legeforeningen
ønsker at gruppeføringen bortfaller. De
har derfor bedt spesialitetskomiteen om
å tilpasse krav til utdanning til dette.
Dette er noe av bakgrunnen til at nett -
opp LIS utdanningen har fått en bred
plass på dette høstmøtet. En hel dag
ble avsatt til å belyse noen av problem-
stillinger.

Nordisk kongress 
i radiologi blir arrangert 22.-24. mai
2013 i Bergen. Prof. Karen Rosendahl
blir kongressens president. Kongres-
sen arrangeres i samarbeid med Norsk
radiografforbund og Norsk forening for
medisinsk fysikk.  Kongressen blir
avholdt på SAS bryggen. Arrange-
mentskomiteen er allerede godt i gang
med forberedelsene, både det faglige
og det sosiale. 

Spesialforeninger i radiologi 
er helt avgjørende for god funksjon av
vår forening og viktig for medlem-
mene når det gjelder samarbeid,
forum for fagutvikling og forskning, og

spredning av ny kunnskap i faget. Vi
har allerede fire aktive spesialfor-
eninger. Dette året etablerer vi For-
ening for abdomen- og uroradiologi.
Vi står også på trappene for å etablere
mammaradiologi. ESR arbeider tilsva-
rende med etablering av langt flere
spesialforeninger. Vår utfordring er at
foreningene må være av en tilstrekke-
lig størrelse til å kunne fungere over
tid. Det er derfor nasjonalt nødvendig
å slå sammen fagområder.

Radforsk 
la fram strategiplan for videre arbeid
ved fjorårets møte. Arbeidet har vært
presentert i Tidsskriftet (Tidsskr Nor
Legeforen 2011; 131:1417). Nå arbeides
det videre med å formalisere forsk-
ningskurset i Bergen til et PhD kurs.
Konkrete planer for videre satsning er
under arbeid. Forskning i radiologi har
vært et satsingsområde på høstmøte
siste årene, men vi har lagt inn pause
dette året til fordel for LIS utdanningen.
Dette året presenterer vi åtte kolleger
som har tatt doktorgraden. Om det er
resultatet av Radforsks arbeid eller
fokuseringen på forskning i radiologi
vites ikke, men gledelig er det. Forrige
høstmøtet var det tre og neste år borger
det for flere. Vi kan se fremtiden lyst i
møtet der hver av oss vil bidra til å føre
faget videre.

Teleradiologiutvalget 
avga sin rapport ved forrige høstmøte.
Arbeidet har nå vært presentert i Tids-
skriftet (Tidsskr Nor Legeforen 2011;
131:931). Teleradiologi kan bidra med
å tilby gode og sikre radiologiske tje-
nester til befolkningen, bedre samar-
beid og faglig utveksling og bedre kva-
liteten på radiologiske tjenester. Bak-
grunnsmateriale og konklusjoner ligger
tilgjengelig på vår nettside. Arbeidet
som ble nedlagt har gjort arbeidsgrup-
pen til ressurspersoner innen feltet og
vi har meldt inn Aslak Aslaksen som
vår representant til Workshop i teleme-
disin i Oslo i oktober 2011

Fort. fra side 9    

Årsberetning 2010-2011

Theodore Elliot 
Keats

TORBJØRN WESTGAARD

Ted Keats døde10. desember 2010 i
Charlottesville, Va, vel 86 år gammel.
Han var det siste halvåret under plag-
som cytostaticabehandling, men var i
arbeid til den siste uken han levde. Etter
at han gikk av som chairman for radiolo-
gisk avdeling ved University of Virginia,
fortsatte han i halv stilling med undervis-
ning og klinisk radiologi, og han var til
nylig opptatt med å forberede 9. opplag
av «An Atlas of Normal Roentgen Vari-
ants  That May Simulate Disease».  Det-
te verket er det mest utbredte oppslags-
verk i radiologi hele verden og er over-
satt til seks språk.  Hans merittliste er
ellers formidabel med 8 andre bøker,
220 tidsskriftartikler og 53 bokkapitler.
Han var meget benyttet som foreleser
ved kurs for radiologer, han var en effek-
tiv og avholdt avdelingssjef, og han var
en populær lærer, berømmet av både
studenter og residents. Han var editor-
in-chief for flere tidsskrift, og han mottok
en rekke utmerkelser, derav gullmedalje
fra The American College of Radiology,
den høyeste æresbevisning innen ameri-
kansk radiologi.
Ted Keats var en Norgesvenn og

besøkte landet vårt mange ganger.
Flere norske radiologer har arbeidet
under han, og mange flere har lært han
å kjenne i forbindelse med kurser i USA
og Europa, bl.a. Davos-kursene. Hans
forbindelse med Norge stammer fra at
han under et sabbatsår i Sverige ble
kjent med og venn av Ivar Enge. Da
Keats skulle overta avdelingen ved Uni-
versity of Virginia i 1964, fikk han Enge
til å arbeide et år ved avdelingen. Angi-
ografi var på den tiden ikke radiolo-
genes ansvar ved UVa, og Enge var
den som innførte moderne intervensjon
og angiografi med Seldingers teknikk.
Enge ble etterfulgt av Ragnar Bjørn-
Hansen, og senere fulgte flere norske
radiologer. En av dem, Hans Olav Rid-
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dervold, valgte å bli ved UVa som god
venn og medarbeider, etter hvert som
professor. Takket være disse to kom et
betydelig antall norske radiologer etter
hvert til å besøke UVa i forbindelse med
kurs og hospitering, og Virginian Nor-
wegian Radiological Society oppsto
som et resultat av dette. Høydepunkt i
foreningens historie ble et meget vellyk-
ket faglig møte i Oslo sommeren 1994,
der både norske og amerikanske kolle-
ger deltok med Ted Keats som det selv-
følgelige midtpunkt. 
Ted Keats hadde mange talenter og

tok tid til å dyrke noen av dem. Som
tenor var han aktiv i kor, oratorieselskap
og operetteselskap, og et høydepunkt
var hovedrollen i en lokal oppsetning av
en av Gilbert og Sullivan’s operetter.
Men først og fremst husker hans norske
venner han som en usedvanlig vennlig
og hyggelig mann med stor humoristisk
sans, full av gode historier. Han hadde
som forfatter av essays høye krav til
språk og formulering, noe han også la
vekt på innenfor radiologi. Han la vekt
på å lære sine residents å uttrykke seg,
og «watch your phraseology!» var et
karakteristisk uttrykk. 
Ted Keats kom til å prege en stor del

av en generasjon norske radiologer. Hans
mange norske venner sørger over hans
bortgang, men føler takknemlighet og
trøst i å ha hatt han som kollega og venn.

Harald Magne 
Østensen
V/TOR-ERIK GUDMUNDSEN

16. juni 2011 døde Harald Magne Østen-
sen. Han ble 65 år. Etter artium i Farsund
studerte han medisin i Freiburg, Tysk-
land og tok der embedseksamen i 1970,
med tilleggsprøve i Norge i 1971. Etter
turnustjeneste i Florø og Førde drev han
privat praksis i Kristiansand fra 1973 til
1976. Etter assistentlegetjeneste ved
medisinsk avdeling, sentralsykehuset i
Aust-Agder fra 1976 til 1978 gikk reisen
nordover til Universitetsykehuset i Trom-
sø hvor han var reservelege ved kardio-
logisk seksjon i 2 år.

I 1980 gikk han over fra medisinsk til
radiologisk avdeling ved samme syke-
hus og var frem til 1984 hendholdsvis
assistent- og reservelege. Deretter gikk
reisen sydover til Oslo hvor han i ett år
var amanuensis ved Universitetet i Oslo
– Rikshospitalet. Deretter var han overle-
ge ved røntgenavdelingen i Oslo sani-
tetsforenings reumatismesykehus frem
til 1987 for så å bekle en høyere stilling i
Nycomed. I 1993 ble han seksjonsleder
ved SINTEF i Trondheim hvor han ble
til1995. Deretter var han i vel ett år over-
lege og seksjonsoverlege ved MR-sek-
sjonen ved Sentralsykehuset i Buskerud.
I 1996 begynte han sitt internasjonale

livsløp. Først til en stilling i en bedrift i
Oxford som utviklet undervisningsopp-
legg i radiologi. I 1997 ble han nærmest
«headhunted» til WHO i Geneve som
leder for kontoret for bildediagnostikk
og laboratorieteknologi. Denne stilling-
en hadde han til han ble pensjonist i
2007.
Utover å være en meget dyktig radio-

log var han en glimrende leder og orga-
nisator. I sin tid i NYCOMED var det han
og professor Holger Petterson som
organiserte NICER-kursene. Dette var i
alt 50 kurs som ble avholdt i 22 land på
1990-tallet.  I WHO var han særlig
engasjert i utdannelse av radiologer og
radiografer i utviklingsland, for samar-
beide mellom disse yrkesgrupper og for
etablering av et globalt opplæringsnett-
verk. Under hans veiledning og initiativ
ble det i WHOs regi dannet 10 lokale
ekspertgrupper  i Afrika, Sørøst Asia,
India og Sør-Stillehavet hvor han ledet
nærmere 80 kurs i disse regioner fra
slutten av 1990-tallet og til han ble pen-
sjonist.
Harald Østensen hadde en betydelig

vitenskapelig produksjon og i sin WHOs
tid redigerte flere bøker og brosjyrer.
For sitt arbeide i WHO ble han hedret
med flere utmerkelser,  hvorav jeg kun
skal nevne en.  I 2004 ble han hedret av
det internasjonale radiologforbund med
forbundets høyeste utmerkelse, Béclè-
remedaljen. Foreningen hyllet ham for
bl.a å ha bygget opp et nettverk av
internasjonale eksperter, hvilket styrket
WHOs arbeide med å tilby relevant til-
gjengelighet av høy kvalitet i bildediag-
nostikk i utviklingsland.

Med Harald Østensens bortgang har
ikke bare norsk, men internasjonal
radiologi mistet en ledestjerne, hans
kone Monika sin trofaste og kjære ekte-
felle, Jarl Magne sin kjære far og kame-
rat og jeg min beste venn.

Torleif Gudmund 
Alsos
V/NILS-EINAR KLØW

Alsos ble født den 13.november 1922
og døde den 5. juli 2011, 88 år gammel.
Han var født i Hadsel kommune i Nord-
land, og vokste opp i et hjem med forel-
dre som var lærere. Selv valgte Torleif
G. Alsos etter videregående skole å
 studere medisin ved Universitetet i
København. Han ble cand.med i 1951
med påfølgende norsk lisens.
Han ble godkjent spesialist i radiologi

i 1965. Torleif G. Alsos hadde bred
utdannelse i radiologi fra tiden ved
sykehuset i Bodø, ved Radiumhospita-
let både på onkologisk og radiologisk
avdeling, og ved Ullevål radiologisk
avdeling. Han arbeidet som ass overle-
ge ved Porsgrunnsykehusene fra 1961,
avdelingsoverlege ved Telemark Sen-
tralsykehus i Porsgrunn fra 1976 til han
gikk av for alder i 1988.
Torleif G. Alsos var opptatt av arbei-

det med å utdanne yngre leger til gode
radiologer. Han var også opptatt av
mulighetene radiologien hadde ved
bruk av kontrastmidler og utviklingen på
dette området. Han var godt orientert i
faget og opptatt av å prøve nye under-
søkelsesmetoder i radiologien.
Torleif G. Alsos var et musikkel-

skende menneske som på sin fritid gjer-
ne satt på pianokrakken og lot mangt et
familiemedlem eller en venn høre på
god musikk fra sitt rikholdige musikk -
repertoar. Etter hans kjære kone gikk
bort, ble ikke livet med hytteturene til
Vegårshei det samme som tidligere.
Han tilbrakte de siste årene av sitt liv på
St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn og
var plaget av sin lungesykdom.
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Ca 10 % av kvinner i fertil alder rammes
av endometriose. Endometriose define-
res som endometrievev utenfor livmor-
hulen og er en benign tilstand hvor syk-
dommen kan føre til ulik grad av plager,
med infertilitet og bekkensmerter som
dominerende symptomer. Bekkensmer-
tene skyldes antagelig flere faktorer,
blødninger i aktive endometrioseim-
plantater og produksjon av humorale
faktorer og cytokiner. Årsak til infertilitet
er sannsynligvis på grunn av adheran-
ser og inflammatoriske reaksjoner. Van-
ligvis er sykdommen lokalisert i bekke-
net og induserer en kronisk inflammato-
risk reaksjon. Dypt infiltrerende endo-
metriose (DIE) er endometriosevev som
infiltrerer peritoneum med mer enn 5
mm dybde og kan affisere organer som
peritoneum, ovarier, vagina, urinveier
og tarm. I sjeldne tilfeller kan endome-
triose påvises i nesten alle typer vev,
som for eksempel navlen, lungene,
pankreas og operasjonsarr for å nevne
noen lokalisasjoner. Avansert endome-
triose behandles medikamentelt og/eller
kirurgisk. Ved affeksjon av vagina, tarm
og/eller urinblære er kirurgien krevende
og ofte multidisiplinær.

Diagnostikk:
Anamnese gir klinikere verdifulle holde-
punkter for endometriose. I tillegg vil
den kliniske undersøkelse kombinert
med vaginal ultralyd sannsynliggjøre
diagnosen i mange tilfeller. Diagnostisk
laparoskopi er ansett som gullstandard
for identifisering, diagnostisering og
evaluering av utbredelsen ved abdomi-
nal endometriose. Eksplorativ laparo-
skopi har sin begrensning, da den van-
skelig kan diagnostisere endometriose i
det rektovaginale rom, samt vurdere
infiltrasjonsdybden i tarmveggen.

MR diagnostikk
Oslo universitetssykehus Ullevål har
landets største gynekologisk avdeling

og har i praksis landsfunksjon for de
mest avanserte endometriosetilfeller.
På Ullevål utfører vi ca 90-100 MR bek-
ken pr. år ved mistanke om DIE. MR
bekken viser seg å ha stor nytteverdi for
kartlegging av DIE.  Radiologisk avde-
ling har utarbeidet en metode som vi
mener på best mulig måte dekker
gynekologenes behov for kartlegging av
DIE, først og fremst i tarm og urinveier.
Metoden er relativ enkel og ved valg av
riktige sekvenser kan undersøkelsen
utføres ved de fleste sykehus.

Infiltrasjonsdybden i tarmveggen er
ofte avgjørende for om det er indikasjon
for tarmreseksjon eller ikke. De vanligste
former for endometriose, endometriomer
og peritoneal endometriose, er sjelden
indikasjonsgrunn alene. De aller fleste
pasienter som kommer til vår avdeling
for undersøkelse, har fått påvist endo-
metriose etter klinisk undersøkelse i
kombinasjon med laparoskopi. 

Litteraturgjennomgang av MR
metode
Det er ingen standardiserte MR-guide -
lines (ESUR) for utredning av endome-
triose. Ved artikkelsøk i Pubmed med
søkerord «MR imaging» og «deep pelvic
endometriosis» ble det 22 treff, hvorav
5 artikler ble valgt ut for gjennomgang
av MR teknikk og pasientforberedelser. 

Teknikk:
MR av bekkenet bør utføres på 1,5 Tes-
la maskin, flerkanalers bekkenspole
eller overflate spole. Det er anbefalt T2-
vektede sekvenser i tre plan for anato-
misk fremstilling av bekkenorganer og
kartlegging av patologi, i tillegg T1-vek-
tede sekvenser i en eller flere plan, med
og uten fettsuppresjon. T1 med fett-
suppresjon gir den beste deteksjonen
av cystiske hemorragiske endometrio-
seimplanter som fremstilles som hyper-
intense foci. Nytten av kontrastforster-
kede sekvenser er omdiskutert og har

kanskje størst verdi for deteksjon av
overfladiske peritoneale lesjoner og
karakterisering av solide knuter i ovari-
ene. I tillegg kan en benytte seg av
postkontrast T1-sekvens med fettsupp-
resjon (MR urografi) for kartlegging av
ureteres.

Pasientforberedelser: 
• For å unngå artefakter fra tarmbeve-
gelser er det anbefalt faste 4-6 timer før
undersøkelsen samt intravenøst admi-
nistrert antispasmolyticum (Buscopan).
• MR undersøkelse 8 dager etter første
dag siste menstruasjon (da blodet gir
høyest signalintensitet på T1), tarmtøm-
ming og kontrastmarkering i vagina og
rektum er omdiskutert.

Hvordan vi gjør det
Som ledd i gynekologenes behov for
preoperativ kartlegging har vi utarbeidet
følgende endometrioseprotokoll: 

MR-sekvenser:
• 3D T2-sekvens VISTA med reforma-
teringer i tre plan, alternativt 2D T2-
sekvenser (turbo spinn ekko) i tre plan. 
• Det utføres høyoppløselig 2D T2-
sekvens vinkelrett på tarm med mistan-
ke om endometrioseinfiltrasjon. Tanken
bak denne sekvensen er å kunne kart-
legge endometrioseinfiltrasjon i tarm-
veggens muskularis propria. Det brukes
samme teknikk som ved vurdering av
cancer rectis infiltrasjondybde i tarm-
veggen. 
• Aksial T1-sekvenser (turbo spinn
ekko) med og uten fettsuppresjon
• En rask koronal T2- vektet gradient-
serie som dekker nyrer og urinveier for
å avdekke hydronefrose og hydroureter.

MR diagnostikk ved endometriose 
OVERLEGE VICTORIA SOLVEIG YOUNG OG OVERLEGE ELLEN VIKTIL, RADIOLOGISK AVDELING.  
OVERLEGE OG PROFESSOR ERIK QVIGSTAD, GYNEKOLOGISK AVDELING.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS ULLEVÅL
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Pasientforbredelser:
• Av praktiske grunner utføres MR
undersøkelsen uavhengig av hvor pasi-
enten er i menstruasjonssyklus.  Mange
av «våre» pasienter er hormonelt forbe-
handlet (indusert «menopause» med
GnRHa -Procren) ved undersøkelses-
tidspunkt og har ingen ovulasjon
• Tømming med Toilax 1 time før
undersøkelse. Av egen erfaring fremstil-
les DIE i tarmveggen bedre uten luft og
avføring.
• Vi benytter ikke vaginal konstrastme-
dium, fordi vaginal endometriose van-
ligvis diagnostiseres ved klinisk under-
søkelse.
• Vi benytter heller ikke rektal kontrast,
men har forsøksvis benyttet vann, med
vekslende resultater, da vannet gir
betydelig med bevegelses-artefakter.
Ultralydgele fyller kun opp rektum og vil
ikke gi utspilling av sigmoidum hvor
diagnostikk av endometriose er vanske-
ligst.
• Vi gir både Glukagon og Buscopan,
fordi vi rutinemessig utfører en 3D T2
sekvens (VISTA) som er svært utsatt for
bevegelsesartefakter.

MR funn ved endometriose:
MR diagnostikk av endometriose er
basert på variasjonen av signalintensitet
i de forskjellige sekvensene, samt mor-
fologiske forandringer som oppstår i
bekkenorganer og tarm ved DIE. Kro-
niske inflammatoriske forandringer som
man finner ved fremskreden endome -
triose har typisk fibrøst utseende med
hypointens signal på T1 og T2- sekven-
sen.

Rektosigmoid:
Hovedindikasjonen for MR under -
søkelse er kartlegging av endometriose
i tarmveggen. Det er viktig å bestemme
infiltrasjonsdybden i tarmveggen, fordi
det ved infiltrasjon i muskularis propria
er det ofte aktuelt med reseksjon av
tarm. Dette er viktig å kartlegge preope-
rativ, for å forberede operasjon med
gastrokirurg. 
Vanligste funn er fortykkelse av

omslagsfolden og obliterering av fossa
Douglasi med et vifteformet infiltrat som
brer seg over på rektosigmoid-over-
gangen. Ved innvekst i muskularis pro-
pria blir denne fortykket. Enkelte ganger

vokser infiltratet knuteformet inn i tarm-
lumen.  Det er viktig for kirurgisk plan-
legging å oppgi avstand fra infiltrat til
analåpningen.
Tarmen kan også være affisert i flere

nivåer. Det bemerkes at ca 30 % av tar-
mendometriose er lokalisert over bek-
kenregionen.

Figur 1: Sagital T2-vektet sekvens (TSE).
Det er et hypointenst infiltrat dypt i
tarmveggen ca 15 cm fra analåpningen.
Infiltratet trekker bakre fornix opp og
bakover. Forstørret uterus med et stort
transmuralt myom.          

Figur 2: Høyoppløselige vinkelrette snitt
(3mm) på rektum. Denne sekvensen
demonstrerer dybdeinfiltrasjonen i tarm-
veggen. I tillegg er det fortykkede
sakrouterinligament.

Ureteres: 
Ved avansert endometriose må ureteres
alltid identifiseres og vurderes om de er
involvert i den inflammatoriske proses-
sen/fibrosen. Ved nærliggende infiltrat
beskrives ureters forløp gjennom bek-

kenet og avstand til infiltratet. Ved
affeksjon av ureter må hydronefose ute-
lukkes. 

Figur 3: Sagital T2-vektet bilde som frem-
stiller svær dilatert ureter som blir «kne-
pet» av av et endometrioseinfiltrat som
omfatter uterus, sakrouterinligament og
tarm. «Kissing ovaries» fortil for ureter.

Urinblære:
Det er relativt sjelden endometriose i
urinblæreveggen, men dersom påvist,
er den vanligste lokalisasjon i den vesi-
kouterine lomme med knuteformet
hypointens oppfylling i urinblæretaket.
Blæreendometriosen er oftest overfla-
disk lokalisert, men kan innfiltrere urin-
blærevegg gjennom mukosa. For best
mulig å fremstille blæreendomtriose
anbefales moderat fylt urinblære.

Figur 4: Sagital T2-vektet sekvens. Stor
blæreendometriose med hyperintense
foci som buker polyppøst inn i blæren,
samtidig bred hypointens overgangsone
i uterus som ved adenomyose.

Ovarier:
Ovarier er den vanligste lokalisasjonen
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for endometriose. Endometrial affeksjon
av ovariene kan manifesteres enten
som et endometriom eller som endo-
metriale implantater. Endometriom som
begrep brukes kun om blodfylte cyster i
ovariene. Endometrioseimplantater i
ovariene gir inflammasjon og fibrose-
dannelse med følgende adheranse til
naboorganer. Ikke sjelden ser vi adhe-
ransedannelse til kontralaterale ova-
rium, såkalt «kissing ovaries». Endome-
triomene kan være i forskjellig størrelse
og har typisk hyperintens signal på
T1FS fordi endometriomer innholder
gammelt blod. På T2-sekvenser kan
endometriomer ha varierende signal,
overveiende høyt signal, på grunn av
blanding av nytt og gammelt blod. I til-
legg sees en fortykket kapsel som er
hypointens på T1 og T2- vektet
sekvens. 

Sakrouterinligament:  
Normale sakrouterinligament er vanlig-
vis vanskelig å identifisere. Ved endo-
metrioseinfiltrasjon identifiseres liga-

mentene som en fibrøs fortykkelse som
strekker seg langs fremre og laterale
mesorektale fascie og bakover mot
sakrum. Figur 2 viser tydelig fortykket
ligament

Uterus: 
Endometrioseimplanter i myometriet
kan enten være fokal eller diffus fortyk-
kelse av overgangssonen og kalles
adenomyose. Vanligere er det med
endometrioseforandringer på uterus
overflate, som sees som lavsignalforan-
dringer med fortykkelse av serosa.
Eksempel på adenomyose ses på figur
4.

Peritoneum:
Vanligste form for endometriose. Perito-
neale lesjoner sees som hypointense
knuter/fortykkelse av peritoneum, men
det er vanskelig å påvise lesjoner under
1 cm. Peritoneale implantater blir diag-
nostisert ved laparoskopi og er alene
ikke indikasjon for å utføre MR undersø-
kelse.

Konklusjon:
Dyp bekkenendometriose er en sykdom
som kan gi betydelige smerter, plager
og alvorlige komplikasjoner som tar-
mobstruksjon og hydronefrose. Dyp
endometriose må som oftest behandles
kirurgisk.
Som ledd i den preoperative utred-

ning har MR har vist seg å være en vel-
egnet metode. MR kan evaluere lokali-
sasjon og utbredelse av DIE med høy
sensitivitet og spesifisitet.
Spesielt viktig er endometrioseinfiltra-

sjon i tarm og urinveier, da dette også
krever involvering av tarmkirurg og uro-
log. 
Bekken undersøkelser som ikke er

utført spesielt med tanke på DIE, gir
som oftes ikke tilstrekkelig informasjon
om infiltrasjonsdybden og utbredelsen
av DIE.
Det er derfor viktig at MR utføres med

god teknikk og tolkes av dedikerte
radiologer. 

Referanser:
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additional diagnostic value of post-
contrast in comparison with conventi-
onal MR images. Bazot M, Gasner A,
Lafont C et al. Eur J Radiol. 2011
Dec; 80(3):e331-9
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Figur 5: Aksial T1-vektet sekvens med
fettsuppresjon. Denne sekvensen gir
endometriomene et hyperintenst signal.
Bildet viser «kissing ovaries».
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FLSB er et nystiftet forum som ønsker å
drøfte ulike tema knyttet til ledelse og
organisering av bildediagnostikk. Foru-
met arrangerte sitt første seminar i Thon
Vika atrium 28. januar. Temaet for møtet
var jobbglidning.  Med jobbglidning
mener man at arbeidsoppgaver over -
føres fra en yrkesgruppe eller profesjon
til en annen. Dette temaet har vært spe-
sielt aktuelt i Norge i forbindelse en
debatt om hvilke yrkesgrupper som skal
drive med ultralyddiagnostikk. 
Forumets leder Frode Lærum presen-

terte forumet og åpnet møtet som talte
omkring 90 deltakere. I tillegg til Frode
Lærum består styret av avdelingsdirek-
tør Aslak Aslaksen, klinikksjef Karin
 Steen, prosjektleder Roald Bergstrøm,
medisinsk direktør Roar Pedersen, lege
Carsten Brocker og professor Jarl
Jakobsen.

Professor Jarl Jakobsen, Oslo hadde
første foredrag og redegjorde for begre-
pet jobbglidning. Han introduserte en
definisjon: «En prosess der jobbele-
menter overføres fra en yrkesgruppe til
en annen ved at også kompetanse
utvikles tilsvarende. Etterprøving av
adekvat praksis er en del av prosessen»
Han definerte forskjellige typer jobb-

glidning, henholdsvis horisontal og ver-
tikal glidning. Med vertikal glidning
mente han at arbeidsoppgaver gikk fra
en yrkesgruppe med lang utdannelse til
en yrkesgruppe med kortere utdan-
nelse. Med vertikal glidning mente han
at arbeidsoppgaver gikk mellom to
grupper med om lag like lang utdan-
nelse.

Klinikksjef Vigleik Jessen, Senter for
ortopedi, reumatologi og hud ved St.
Olavs hospital mente at i debatten om
hvem som skal gjøre hva er det viktig å
ha pasientens beste som rettesnor.
Ofte er det profesjonens beste og ikke
pasientens beste som er fokus i debat-
ten. Teknologi og spesialisering er driv-

krefter i utviklingen av helsetjenesten,
og dette skaper hele tiden behov for ny
kompetanse og utfordrer vår måte å
organisere tjenestene våre. I helse -
tjenesten er leger den største mangel-
varen. De tar lengst tid å utdanne, de
leder spesialiseringen, er regulator i
virksomheten og er gjenstand for stor
grad av regulering ved sentraliserte stil-
lingsnumre. Det er mange nye oppgaver
som skal løses, og en forsøker å gjøre
dette ved å overlate oppgaver til andre
yrkesgrupper. Eksempler på dette ved
St. Olavs hospital er sykepleierdrevet
poliklinikk på reumatologisk avdeling,
preoperativt journalopptak av sykeplei-
er ved Ortopedisk avdeling, økt bruk av
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fysioterapeut i et «fast-track» forløp ved
Ortopedisk kirurgi. Jessens konklusjon
er at å endre på ansvarsforhold vil gi
noen yrkesgrupper en ny glød og en
mer meningsfull jobb. «Den enes gamle
bil er den andres nye bil». 

Einar Vigeland, Tønsberg hadde to
foredrag. Vigeland har nylig gjennom-
ført en masteroppgave ved Senter for
helseadministrasjon ved Universitet i
Oslo. Oppgaven omhandler jobbglid-
ning. I sitt første foredrag orienterte
Vigeland om profesjonssosiologi. En
profesjon regulerer sin aktivitet på flere
arenaer:
• I folkeopinionen. 
o Viktige aspekter her er hvilke opp-
gaver man har rett til å gjøre. 

o Myndighet til å uttale seg
o Tillit, status og aktelse i befolkning-
en 

Folkets mening endrer seg langsomt og
er knyttet til arketyper: «en lege er en
lege».

• Juridisk
o Profesjonen makter å få politisk
aksept for sin monopolstilling ved
lover, regler og forskrifter

Jusen er enda mer konservativ enn
folke opinionen, og det tar meget lang
tid å endre lover og regler.

• Arbeidsplassen
o Arbeidsplassen er en mer uoffisiell
arena

På arbeidsplassen utfordres arbeids-
prosesser spesielt knyttet til innføring av
ny teknologi og nye ideologier. De gamle
tankemønstrene kan ikke anvendes og
nye samarbeidsformer kommer til.
Leger, teologer og jurister er typiske

modeller for profesjoner. Leger har,
etter sosiologers mening, vært en pro-
fesjon som med stor suksess har klart å
utvikle seg, men profesjonen har blitt
utfordret de siste tiår, spesielt av syke-
pleiere og andre med treårige utdan-
nelser, f eks radiografer.
Vigelands andre foredrag omhandlet

hans feltarbeid i masteroppgaven. I felt-
arbeidet utførte Vigeland fokusgrup-
peintervjuer der han ønsket å utforske
hvordan radiologer oppfattet jobbglid-
ning som fenomen. Hans første obser-
vasjon var at radiologer oppfattet sin

arbeidssituasjon som meget negativt
preget. Radiologene følte at deres
arbeidssituasjon var under press. Dels
opplevde de ytre press fra radiografer
knyttet til deres ønsker om jobbutvi-
delse og det faktum at det nå er over-
skudd på radiografer.  De følte at
ledelsen var ute etter en økonomisk
gevinst samtidig som ledelsen ofte var
en radiograf.  Vigeland observerte også
indre faktorer. En typisk uttalse fra
radiolog var: «Altså, vi har et problem
her. Det er en del rutinearbeid som
radiologer kvier seg for å gjøre.» Radio-
logene var opptatt av hvem som har det
endelige ansvar for undersøkelsene og
hvordan det ansvaret skal utføres. 

Turid Langli, Oslo universitetssykehus
beskrev et forsøk ved Oslo universitets-
sykehus med målsetting om bedre res-
sursutnyttelse og å finne mer tid til
forskning og fagutvikling. Prosjektet
hadde gjennomført en kartlegging av
radiografkompetanse. Mange radiogra-
fer har videreutdannelse utover bache-
lor-nivå og ønsker å bruke denne kom-
petansen. Prosjektet anbefalte økt bruk
av radiografer i post-prosessering, god-
kjenning av bilder, valg av protokoller
og beskrivende radiografer. Turid Langli
mente at tradisjoner og innarbeidet
praksis var noen av bremsene for en
fornuftig bruk av ressursene.

Olav Molven, Diakonhjemmets høy-
skole omtalte de juridiske aspektene
ved jobbglidning. 
Ved overgang fra de profesjonsbe-

stemte helselover til lov om helseperso-
nell er det meste av spesielle krav til
utdannelse og autorisasjon knyttet til
arbeidsoppgaver fjernet. De viktigste
prinsippene som står igjen, er krav om
forsvarlighet og krav om internkontroll.
Dvs helselovene gir ingen retningslinjer
om hvilke faglige kvalifikasjoner som
skal til for utføre en undersøkelse eller
beskrive bilder. I den virkelige verden vil
det være helsedirektoratet og de faglige
foreninger som er med på å bestemme
hva som er en faglig norm. I siste
instans vil det være Statens helsestilsyn
eller domstolen som avgjør hva som er
faglig forsvarlig. Innen bildediagnostikk
er imidlertid strålevernsforskriften uvan-
lig førende hva gjelder formell bakgrunn

til faggrupper som har ansvar for ulike
arbeidsoppgaver. 

Rikke Hansen, Vejle. Rikke Hansen er
utdannet radiograf og arbeider som
beskrivende radiograf ved Vejle syke-
hus i Danmark. I løpet av de siste år har
hun tatt to kurs i Birmingham, UK. Det
første kurset omhandlet perifert skjelett
og det andre kurset aksialt skjelett.
Begge kursene er meget omfattende og
gir en grundig teoretisk og praktisk
opplæring. Eksamen omfatter 100
undersøkelser der over 95% må besva-
res rett for at kandidaten skal bestå.
Rikke arbeider nå 60 % som beskri-
vende radiograf og 40% som utførende
radiograf på laboratoriet. Hun er meget
godt fornøyd med sin arbeidssituasjon
og synes at det å beskrive gjør at hun er
blitt en dyktigere radiograf generelt sett.
Det er startet en tilsvarende utdannelse
ved Syd-dansk universitet, og Rikke
Hansen underviser der. Hun føler at hun
er blitt godt tatt i mot blant radiologer
og arbeider sammen med dem om
beskrivelsene. Rikke Hansen har den
senere tid også tatt ansvar for beskri-
velse av MR av lumbalcolumna.
Møtet ble avsluttet med en runde -

bordskonferanse med foredragsholder-
ne, styremedlem Petter Hurlen fra Norsk
radiologforening (NORAFO) og leder
Anna Pettersen fra Norsk radiograffor-
bund (NRF).  Anna Petersen redegjorde
for NRFs strategidokument for 2012. Et
viktig moment her er: «jobbe aktivt for
at radiografkompetansen utvikles og
tas i bruk innen nye arbeidsoppgaver
som beskrivende radiografer og innen
ultralyddiagnostikk. Petter Hurlen frem-
met NORAFOs standpunkt som er at
radiologer bør beskrive bilder og ha
ansvar for bildediagnostikk. Diskusjo-
nen gikk ellers rundt økonomiske
aspekter, hva er forskjell i lønn mellom
beskrivende radiografer og radiologer,
hvordan er ansvarsforhold ved svikt
eller feildiagnose, og hvem skal definere
hva som er forsvarlig nivå.
FLSB har som ambisjon å arrangere

et møte i halvåret. Neste møte i novem-
ber 2011 er i samhandlingsreformens
tegn og mulig tema er mobil radiologi
og radiologi på lokalsykehus og dis-
triktsmedisinske sentra.  
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Neuroradiolog Andrés Server Alonso har
utarbeidet en ny rutine for å diagnosti-
sere hjernesvulster med mer nøyaktighet
og som har en betydningsfull effekt i
utredning, diagnostikk og behandling til
denne pasientgruppen.
I perioden 1.1.2006-31.1.2010 ble 208

personer innlagt i Oslo Universitetssyke-
hus, Ullevål med diagnosen hjernesvulst.
Dessverre kan ikke konvensjonell MR
fullt ut reflektere den kompliserte biologi
av ondartede hjernesvulster. Konvensjo-
nell MR har også begrenset kapasitet til
å skille mellom de forskjellige typer hjer-
nesvulster. Riktig diagnose og gradering
er viktig for valg av behandlingsstrategi
og vurdering av prognosen.
I sin avhandling – Advanced Neuro-

imaging in Brain Tumors har Andrés Ser-
ver Alonso og hans medarbeidere vist at
man ved hjelp av avansert MR metoder
kan fastslå om det dreier seg om primær
høygradig hjernesvulst eller metastase,
samt gradering av primære hjerne -
svulster. Server Alonso har blant annet
konkludert med at bruk av avansert MR
letter diagnostikk av tumorinfiltrasjon i
omkringliggende hjernevev og tumo-
rangiogenese. Dette er viktig for prekirur-
gisk planlegging (reseksjonsgrad) og for
planlegging av adjuvant strålebehand-
ling. Metodene vil trolig få en viktig plass
når antiangiogenese behandling kommer
i vanlig bruk.
Avhandlingen utgår fra Institutt for

 Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. Pro-
fessor dr.med. Per Hjalmar Nakstad har

vært hovedveileder. Arbeidet består av 5
artikler der A. Server Alonso er førstefor-
fatter på alle arbeidene. Disputasen ble
gjennomført 16. juni 2011, og prøvefore-
lesning med oppgitt emne «Neuroradio-
logic challenges in head injury: past, pre-
sent and future». Professor Pia Sund-
gren, Universitetssjukehus Lund, Sveri-
ge, var 1. opponent, og professor Mor-
ten Lund-Johansen, Universitetet i Ber-
gen, var 2. opponent. 3. medlem av
bedømmelseskomitéen var professor
Eirik Helseth, Institutt for Klinisk Medisin,
Universitet i Oslo. Disputasleder var pro-
fessor Jon Berg-Johnsen, Institutt for
Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo.

Personalia:
Andrés Server Alonso (f.1959) er utdan-
net can.med. ved Universidad de Alican-
te, Facultad de Medicina i Spania, 1984.
Han ble spesialist i Radiologi i 1996, og
har arbeidet som overlege ved Nevrora-
diologisk avdeling, Oslo Universitets -
sykehus-Ullevål siden mars 1997.

Artikler som inngår i
 avhandlingen:
1. Server A, Graff BA, Orheim TE,
Schellhorn T, Josefsen R, Gadmar ØB,
Nakstad PH. Measurements of diagnos-
tic examination performance and corre-
lation analysis using microvascular lea-
kage, cerebral blood volume, and blood
flow derived from 3T dynamic suscepti-
bility-weighted contrast-enhanced per-
fusion MR imaging in glial tumor grading.

Neuroradiology. 2011 Jun;53(6):435-47.
Epub 2010 Sep 21.
2. Server A, Kulle B, Gadmar ØB, Josef-
sen R, Kumar T, Nakstad PH. Measure-
ments of diagnostic examination perfor-
mance using quantitative apparent diffu-
sion coefficient and proton MR spectros-
copic imaging in the preoperative evalu-
ation of tumor grade in cerebral gliomas.
Eur J Radiol. 2011 Nov;80(2):462-70.
Epub 2010 Aug 13. 
3. Server A, Orheim TE, Graff BA, Josef-
sen R, Kumar T, Nakstad PH. Diagnostic
examination performance by using
microvascular leakage, cerebral blood
volume, and blood flow derived from 3-T
dynamic susceptibility-weighted con-
trast-enhanced perfusion MR imaging in
the differentiation of glioblastoma multi-
forme and brain  metastasis. Neuro-
radiology. 2011 May;53(5):319-30. Epub
2010 Jul 13.  4. Server A, Josefsen R,
Kulle B, Maehlen J, Schellhorn T, Gad-
mar Ø, Kumar T, Haakonsen M, Lang-
berg CW, Nakstad PH. Proton magnetic
resonance spectroscopy in the distincti-
on of high-grade cerebral gliomas from
single metastatic brain tumors. Acta
Radiol. 2010 Apr;51(3):316-25. 
4. Server A, Kulle B, Maehlen J, Josef-
sen R, Schellhorn T, Kumar T, Langberg
CW, Nakstad PH. Quantitative apparent
diffusion coefficients in the characteriza-
tion of brain tumors and associated peri-
tumoral edema. Acta Radiol. 2009
Jul;50(6):682-9. 
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Advanced Neuroimaging in Brain Tumors:
Diffusion, Spectroscopy, Perfusion and
Permeability MR imaging for the evalua-
tion of tumor characterization and
 surgical treatment planning.
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Graden omfatter 5 delarbeider som alle
utført ved Mayo Clinic, Rochester, MN,
USA. 
To av delarbeidene omfatter studier

av fokalt eller diffust økt opptak av 2-
deoxy-2-[18f]fluoro-d-glucose (FDG) i
skjoldbruskkjertelen som et tilfeldig
funn hos pasienter undersøkt med posi-
tronemisjonstomografi (PET) for syk-
dom annen enn kreft i skjoldbruskkjer-
telen. En prospektiv inkludering av FDG
PET-undersøkelser fra henholdsvis
7347 og 4732 pasienter ble foretatt. Det
ble funnet at diffust økt FDG-opptak
(3% av pasientene) var assosiert med
kronisk autoimmune thyroiditt med eller
uten hypothyreose. Ved tilfeldig funn av
diffust økt opptak bør det suppleres
med blodprøvemåling av FT4, TSH og
TPO, med mindre thyreoideafunksjonen
allerede er kjent. Fokalt økt FDG-opptak
(1% av pasientene) representerte en
malign tumor hos 1/3 av pasientene
(oftest papillær thyreoideacancer) uav-
hengig av grad av opptaksintensitet
(SUVmax-verdi). Ved tilfeldig funn av
fokalt økt opptak av FDG på PET bør
det suppleres med ultralyd og eventuell
FNA. 
Tre av delarbeidene omfatter retro-

spektive studier av den kliniske betyd-
ningen av bruk av FDG PET hos pasien-
ter med henholdsvis differensiert thyre-
oideacancer med øket konsentrasjon av
thyroglobulin antistoff, medullær thyre-
oideacancer og pasienter med anaplas-
tisk thyreoideacancer. Det ble konklu-
dert med at funn på FDG PET er en vik-
tig prognostisk indikator hos pasienter
med forskjellige typer av aggressive

thyreoideacancer. Funnene viste videre
at FDG PET bidro til bedret sykdomspå-
visning og mer presis staging og resta-
ging av aggressiv thyreoideakreft i for-
hold til annen bildediagnostikk, og funn
på FDG PET hadde en direkte betyd-
ning for valg av behandling og oppføl-
gingsstrategi. 
Veileder ved Mayo Clinic var professor

Val J Lowe. Norske veileder var profes-
sor Trine Bjøro, avdeling for medisinsk
biokjemi, OUS, og overlege dr med /
PhD Tore Bach-Gansmo, Nukleærmedi-
sinsk seksjon, OUS. Bedømmelseskom-
miteen bestod av docent Gertrud Berg,
Sahlgrenska akademin, Gøteborg (1.
opponent), professor Jan Erik Varhaug,
Haukeland universitetssykehus (2. oppo-
nent) og :professor Per Skaane, OUS (3.
opponent). Disputasleder var professor
Karl-Erik Giercksky, UiO. 

Personalia: 
Trond Velde Bogsrud er cand mag kjemi
fra UiO 1978, cand  med fra UiO 1980.
Spesialist i medisinsk biokjemi 1989,
nukleærmedisin 1997, klinisk fysiologi
og nukleærmedisin 2011 (Danmark),
American Certification Board of Nuclear
Cardiology 2000, European Board of
Nuclear Medicine 2002, European
Board of Nuclear Cardiology 2004.
Chair for Section of Nuclear Medicine of
the European Union of Medical Specia-
lists (UEMS) and European Board of
Nuclear Medicine (EBNM) 2011-2015.
Jobber som overlege ved Nukleærme-
disinsk avdeling OUS / PET-Centeret,
Aarhus Universitetssygehus, Aarhus,
Danmark. 
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Commun 2011; 32: 245-51.
2. Bogsrud TV, Karantanis D, Nathan
MA, Mullan BP, Wiseman GA, Kasper-
bauer JL, Reading CC, Björo T, Hay ID,
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emission tomography in patients with
suspected residual or recurrent medulla-
ry thyroid carcinoma. Mol Imaging Biol
2010; 12: 547-53. 
3. Bogsrud TV, Karantanis D, Nathan
MA, Mullan BP, Wiseman GA, Kasper-
bauer JL, Reading CC, Hay ID, Lowe VJ.
18F-FDG PET in the management of
patients with anaplastic thyroid carcino-
ma. Thyroid 2008; 18: 713-9.
4. Karantanis D, Bogsrud TV, Wiseman
GA, Mullan BP, Subramaniam RM, Nat-
han MA, Peller PJ, Bahn RS, Lowe VJ.
Clinical significance of diffusely increa-
sed 18F-FDG uptake in the thyroid
gland. J Nucl Med 2007; 48: 896-901. 
5. Bogsrud TV, Karantanis D, Nathan
MA, Mullan BP, Wiseman GA, Collins
DA, Kasperbauer JL, Strome SE, Rea-
ding CC, Hay ID, Lowe VJ. The value of
quantifying 18F-FDG uptake in thyroid
nodules found incidentally on  whole-
body PET-CT. Nucl Med Commun 2007;
28: 373-81.
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ABSTRACTS

Sensitiviteten til primær
 fokusert abdominal ultralyd-
undersøkelse av traume -
pasienter (FAST) påvirkes av
mengden fri intraperitoneal
væske, men er uavhengig av
radiologens erfaring. 

R. LØKKE*, A. SCHULZ*, S. GROVEN**, C.
GAARDER**, P.A. NÆSS**, J.B. DORMAGEN*
* AVDELING FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRME-
DISIN ** AVDELING FOR TRAUMATOLOGI OSLO

UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL

Hensikt: Fokusert abdominal ultralyd-
undersøkelse av traumepasienter
(FAST) er en etablert, rask, ikke-invasiv
metode som er utviklet for å avdekke fri
intraperitoneal væske som ved blød-
ning. De senere årene har imidlertid stu-
dier om sensitiviteten til denne metoden
vist verdier ned til og under 0,50. For-
målet med denne studien var å under-
søke i hvilken grad væskemengden og
radiologens erfaring kan påvirke nøy-
aktigheten av FAST.
Materiale og metode: I løpet av 2 år
ble 1379 traumepasienter undersøkt
med FAST utført av 35 radiologer med
forskjellige erfaringsgrunnlag i radiologi
(fra 2 til mer enn 36 måneder, og som
gjorde fra 4 til 92 undersøkelser hver).
Referansestandarden var CT volumetri,
diagnostisk peritoneal lavage, laparoto-
mi og klinisk observasjon for henholds-
vis 800, 14, 40 og 525 pasienter. FAST-
resultatene ble korrelert mot referanse-
standarden for fire væskemengder
(ubetydelig, 100, 200 og 500 ml) og for
tre forskjellige grader av erfaring (min-
dre enn 12 måneder, 12 til 36 måneder
og mer enn 36 måneder).
Resultater: For hele studiegruppen var
sensitiviteten til FAST 0,53, spesifisite-
ten 0,98, positiv og negativ prediktiv
verdi var 0,74 og 0,95 og diagnostisk
nøyaktighet var 0,94. Sensitiviteten økte
suksessivt med økende volum inntil

0,80 ved 500 ml intraperitonealt blod.
For undergruppen av pasienter som
hadde CT volumetri som referansestan-
dard, var sensitiviteten 0,84 ved 200 ml
og 0,90 ved 500 ml. Radiologierfaringen
påvirket ikke sensitiviteten signifikant
ved noen av de gitte volumene.
Konklusjon: Mengden fri intraperitone-
al væske påvirker sensitiviteten til FAST
mens en tilsvarende sammenheng ikke
påvises for varierende grad av radiolo-
gierfaring. 
Nøkkelord: Traume, FAST, ultralyd,
abdomen, diagnostisk nøyaktighet. 

Betydning av kontrastfor -
sterket intraoperativ ultralyd
for operasjonsstrategien ved
 kolorektale levermetastaser.

ANSELM SCHULZ (1), JOHANN BAPTIST DORMA-
GEN (1), ANDERS DROLSUM (1), BJØRN ATLE

BJØRNBETH (2), KNUT JØRGEN LABORI (2), NILS-
EINAR KLØW (1)

(1)AVDELING FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRME-
DISIN, (2)AVDELING FOR GASTROKIRURGI, OSLO

UNIVERSITETSSYKEHUS/ULLEVÅL

Hensikt: Evaluering av aktuell betyd-
ning av kontrast forsterket intraoperativt
ultralyd (CE-IOUS) for den initiale kirur-
giske strategien ved reseksjon av kolo-
rektale levermetastaser (CRLM).
Materiale og metoder: Åttiseks konse-
kutive pasienter som fikk utført åpen
leverreseksjon ble evaluert retrospektivt
i en 2.5-års periode. Det ble utført 97
operasjoner. Kontrastforsterket CT og
MR (70 av 97) ble brukt for preoperativ
staging. Ultralydsystemet Acuson
Sequoia™ 512 ble brukt ved alle tilfel-
ler. Det ble brukt 2-4 ml av kontras-
tvæsken SonoVue® og transducere
som ble brukt var curved array 4C1 og
linear 15L8. CE-IOUS ble utført i alle til-
feller etter en standardisert undersøkel-
ses teknikk. CRLM ble identifisert i

venøs fase som hypoekkoiske lesjoner.
CE-IOUS ble sammenlignet med preo-
perativ staging.
Resultater: Kombinert CT/MR identifi-
serte preoperativt 328 CRLM. Syttito
ekstra lesjoner (18%) ble identifisert
under operasjonen. Inspeksjon, palpa-
sjon og CE-IOUS identifiserte 41 ekstra
lesjoner (10%). CE-IOUS alene identifi-
serte 31 ekstra CRLM (8 %). Alle ekstra
lesjoner som ble diagnostisert av CE-
IOUS ble bekreftet med histologi.
CE-IOUS forandret den initialt planlagte
operasjonsstrategien i 29.9 % av opera-
sjoner. En større reseksjon ble utført i
13.4 % av tilfeller, en mindre reseksjon i
11.3 % og 5.2 % viste seg å være ino-
perable.
For pasienter med preoperativt diag-
nostisert solitær metastase forandret
CE-IOUS operasjonsstrategien i 19 %.
Uten CE-IOUS ville radikal tumorresek-
sjon ikke ha vært mulig i 4.8 %.
Konklusjon: CE-IOUS er fremdeles
essensiell for sikring av optimal og full-
stendig tumor reseksjon. I tilfelle av en
solitær lesjon kan nytten av CE-IOUS
eventuell diskuteres.
Nøkkelord: Kontrastforsterket intrao-
perativ ultralyd, kolorektale levermetas-
taser, preoperativ staging, operasjons-
strategi.

RadWiki - Nytt konsept for
 felles kunnskaps- og informa-
sjonshåndtering i en bilde -
diagnostisk avdeling.

VOLKER LAPCZYNSKI, AKERSHUS UNIVERSITETS-
SYKEHUS

Hensikt: Bruk av Wiki programvare til å
organisere felles kunnskap og informa-
sjonsflyt på en effektiv måte.
Bakgrunn: Høy kvalitet, effektivitet og
lønnsomhet i en bildediagnostisk avde-
ling krever en optimal arbeidsflyt. Kunn-
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skaps- og informasjonhåndtering er
hovedoppgaven til å nå dette mål. Mens
systemer som RIS og PACS effektivise-
rer pasientrelatert arbeidsflyt i en full
digitalisert avdeling, finnes det intet all-
ment verktøy til å administrere felles
institusjonskunnskap og relatert infor-
masjon. Denne veiledningen forklarer
hvordan det kan brukes en fri program-
vare med Wiki paradigme i en bildedi-
agnostisk avdeling. 
Detaljer: Forfatteren presenterer Rad-
Wiki, et modent, åpent kildekode Web
2.0 Wiki-system som inneholder: 
• Avansert søkemotor som har evne til
å gjennomsøke vedlegg, for eksempel
PDF eller MS-Word dokumenter. 
• Wiki lenkemotor med lenker som
fører til tilknyttet informasjon. 
• Mulighet til å opprette og oppdatere
innhold som tillater felles jobbing av
flere webforfattere. 
• Kategorisering av innhold gjort av
bruker for personlig og felles klassifise-
ring.
• Kontekst integrasjon i bestående
RIS/PACS software.
• WYSOSIWYG, «What You See On
Screen Is What You Get». Opplasting
av radiologiske bilder med få klikk.
Konklusjon: Dette foredrag illustrerer
hvordan man kan integrere en felles
Wiki kunnskapsbase 
som organiserer institusjonskunnskap
og informasjon på en enkel og effektiv
måte i en bestående RIS/PACS installa-
sjon med minimal teknisk innsats.
Nøkkelord: Learning, Diagnostic pro-
cedure, Computer Applications-Gene-
ral, eHealth,Utdanning, Computer appli-
cations, informasjonsflyt, Kunnskap, IT,
Wiki.

Nefrostomi 2010 
– en kvalitetskontroll

ULRIK CARLING, AVDELING FOR RADIOLOGI

OG NUKLÆRMEDISIN, KLINIKK FOR DIAGNOS-
TIKK OG INTERVENSJON, OSLO UNIVERSITETS-
SYKEHUS.  

Hensikt: Vurdere indikasjoner og kom-
plikasjoner for nefrostomier og kateter-
bytte, og evaluere komplikasjonsrate for
LiS- og intervensjonsradiologer.

Materiale og metoder: Retrospektiv
studie av 145 pasienter (23-97 år,
gj.snitt 69 år) i 2010 henvist til nefrosto-
mi eller katerbytte. Nefrostomier relatert
til ureterstenting eller stenekstraksjon
ble ikke inkludert. Tilsammen 141
nefrostomier (12 bilaterale, 1 dobbel) og
170 katerbytte/reinnleggelser (9 bilate-
rale) ble utført. Totalt 333 prosedyrer.
Nefrostomiene ble utført med UL- och
gjennomlysningsveiledet Seldingertek-
nikk.
Resultater: Nefrostomiindikasjoner var
obstruksjon forårsaket av konkrement
54/141 (38 %), kreft 50/141 (35%), ure-
teropelvin stenose 7/141 (5 %), annet
30/141 (21%). 78/141 (55 %) hadde
samtidig infeksjon. Kateterbytteindika-
sjon var planlagt bytte 54/170 (32 %),
dislokasjon 104/170 (61 %), annet
12/170 (7 %). 
Prosedyrer uført av LiS-radiolog alene
149/333 (45 %), intervensjonsradiolog
128/333 (38 %) og av begge 56/333 (17
%). Andel primært vellykkede prosedy-
rer 327/333 (98 %). 
Totalt antall komplikasjoner var 27/333
(8 %), 10/149 (7 %) for LiS alene, 9/128
(7 %) for intervensjonsradiologer, og for
begge 8/56 (14 %). Komplikasjonene
var blødning 13/333 (4 %) (ingen treng-
te transfusjon, intervensjon eller kirurgi),
og infeksjon 13/333 (4 % hvorav 2/13
sepsis og 1/13 septisk sjokk). En multi-
morbid pasient døde i sepsis etter mis-
lykket bytte av dislosert kateter. 
107/333 (32 %) av alle prosedyrer var
relatert til disloserte katetere. 23/111
(21 %) av primære nefrostomier dislo-
serte i løpet av første måned. 13/23 (57
%) av disse ble utført av LiS. 35/107 (33
%) disloserte katetere behøvde punk-
sjon ved reinnleggelse. 
Konklusjon: Vanligste indikasjoner for
nefrostomier og kateterbytte var kon-
krement- og kreftsykdom, ofte kombi-
nert med infeksjon.  
Komplikasjonraten ved nefrostomier var
lav, og lik for LiS- og intervensjonsradi-
ologer. Dislokasjonsraten var imidlertid
høyere en for andre sammenlignbare
studier.  
Nøkkelord: Uroradiologi, Interven-
sjonsradiologi, LiS, nefrostomi, kvali-
tetskontroll, komplikasjon, dislokasjon.

Bruk av adaptive ikke-lineære
2D og 3D post-prosesserings
filtre på doseredusert CT
abdomen

LARS BORGEN, MANNUDEEP KALRA, FRODE

LÆRUM, ISABELLE W. HACHETTE, CARINA H.
FREDRIKSSON, MICHAEL SANDBORG, ÖRJAN

SMEDBY

DRAMMEN SYKEHUS, AKERSHUS UNIVERSITETS-
SYKEHUS, CENTER FOR MEDICAL IMAGE SCI-
ENCE AND VISUALIZATION, LINKÖPING, CON-
TEXTVISION, LINKÖPING, MASSACHUSETTS

GENERAL HOSPITAL, BOSTON

Hensikt: Å utprøve og sammenligne
effekten av to og tre dimensjonale (2D,
3D) ikkje-lineære adaptive filtre på dose
redusert CT abdomen.
Materiale og metoder: I dette pro-
spektive studiet av 12 pasienter
(gjennomsnittsalder 73 år ± 9 (standard
deviasjon); 10 kvinner, 2 menn), ble det
gjort to baseline abdominale CT opptak
med scan-lengde 10 cm, CTDI vol hen-
holdsvis 12 mGy (standard-dose) og 6
mGy (redusert dose). Avidentifiserte
dosereduserte bilder ble post-proses-
sert med 2D og 3D filtre. En blindet,
randomisert vurdering av bildekvalitet
på ufiltrerte og filtrerte bilder ble utført
av seks radiologer. Objektiv støy ble
målt. For dataanalyse ble det brukt
logistisk ordinal regresjon av visuelle
graderingsdata og blandet lineær
modell av objektive målinger.
Resultat: Alle bildekriterier ble skåret
bedre for 3D filterte bilder, sammenlik-
net med dosereduserte ufiltrerte bilder
og 2D filtrerte bilder (p<0.01). Standard-
dose bilder hadde totalt sett bedre bil-
dekvalitet enn dosereduserte 3D filtrerte
bilder (p<0.01), men lik subjektiv støy.
For pasienter med BMI < 30 kg/m2 ble
3D filtrerte bilder skåret til sammenlikn-
bar kvalitet med fulldose bilder
(p>0.05). Det var ingen signifikant for-
skjell i objektiv støy mellom standard-
dose bilder, 2D filtrerte eller 3D filtrerte
bilder. 
Konklusjon: 3D filtre kan gjenopprette
dosereduserte CT abdomen bilder til
bedre bildekvalitet, sammenliknet med
dosereduserte ufiltrerte og 2D filtrerte
bilder. For pasienter med BMI< 30

ABSTRACTS



kg/m2 vil 3D filtre kunne kompensere
for en 50 % dosereduksjon.    
Nøkkelord: CT, optimalisering, dosere-
duksjon, post-prosessering.

Dynamisk FDG PET etter
 cerebral hypoxi og resusitering
på nyfødt gris 

C DE LANGE 1,2, E MALINEN 3, H QU 4, K
JOHNSRUD2, A SKRETTING3, OD SAUGSTAD1,
B H MUNKEBY1

1)PEDIATRISK FORSKNINGSINSTITUTT, 2)AVDE-
LING FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRMEDISIN
3) AVDELING FOR MEDISINSK FYSIKK, OSLO UNI-
VERSITETSSYKEHUS, 4)ANATOMISK INSTITUTT,
INSTITUTT FOR BASAL FORSKNING, UNIVERSITE-
TET I OSLO

Hensikt: Forandringer i cerebral gluko-
semetabolisme kan være en tidlig prog-
nostisk indikator på perinatal hypoksisk
ischemisk hjerneskade (HI). Hensikten
var å evaluere cerebrale forandringer
med dynamisk (18F) Fluoro-2-deoxy-
glucose-Positron Emmisjons Tomografi
(FDG-PET) på nyfødt gris etter global
hypoksi og innvirkningen av oksygen
nivå i resusciterings luften.
Materiale og metoder: 16 nyfødte
gris, lagt i generell anestesi ble utsatt
for global hypoksi med FiO2 0.08 i 60
min og resuscitert med FiO2 0.21
eller1.0 i 30 min fulgt av reoxygene-
ring. Dynamisk FDG-PET ble utført før
og etter hypoksi+resuscitering på et
microPET system. MR for anatomisk
kartlegging ble utført og koregistrert
med PET. Regioner ble tegnet inn
rundt basale ganglier, cerebrum, cere-
bellum, korteks og vit substans. Global
og regional cerebral metabolisk rate av
glucose (CMRgl) før og etter
hypoksi+resucitering ble vurdert med
Patlak analyse. De to reusciterings-
gruppene ble sammenlignet. Statistisk

analyse med paret t-test ble utført med
signifikans nivå p =0.05.
Resultater: Global CMRgl ble signifi-
kant redusert fra en gjennomsnittlig
baseline nivå (±1 SD) på 21.3±1.9 til
12.3±0.9 µmol/min/100 g etter hypok-
si+resucitering for alle (p<0.01). Det var
ingen signifikant forskjell mellom resus-
citerings gruppene eller de ulike regio-
nene men basale ganglier, cerebellum
og korteks viste de den største reduk-
sjonen i CMRgl
Konklusjon: Dynamisk FDG-PET
påviste umiddelbar reduksjon av cere-
bral glukose metabolisme etter global
hypoksi på nyfødt gris. Reduksjonen
kan representere tidlige forandringer
etter mild HI og de var uberoende av
resuscitering med romluft eller
100%O2. Cerebral FDG-PET kan gi ny
innsikt i mekanismer ved perinatal HI og
resuscitering. 
Nøkkelord: MicroPET, FDG, gris, peri-
natal asfyksi

Kan normale hofter bedømt
med ultralyd ved fødsel utvikle
dysplasi ved skjelettmodning?

LEHMANN T. G, LABORIE L. B, ENGESÆTER I.
Ø, ENGESÆTER L., ROSENDAHL K 
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, ORTOPE-
DISK AVDELING OG RADIOLOGISK AVDELING

Bakgrunn: Hoftescreening av nyfødte
ble tidligere praktisert forskjellig ved uli-
ke sykehus. I dag tilbyr de fleste selek-
tiv ultralydscreening og barn med pato-
logiske funn følges eller behandles til
hofteleddene normaliseres. Vi vet imid-
lertid lite om hvordan hoftene utvikler
seg etter dette.
Formål: Å undersøke røntgenfunn i
skjellettmodne hofter som ved fødsel
ble vurdert med ultralyd til å være nor-
male, umodne eller dysplastiske. 

Material og metode: I 1988-1990 del-
tok 11925 nyfødte i en klinisk, randomi-
sert studie om ulike screeningstrategier
for hofteleddsdysplasi. Alle nyfødte
gjennomgikk en klinisk hofteundersø-
kelse og 35% fikk i tillegg utført ultralyd.
Alle med patologiske funn ved klinisk-
eller ultralydundersøkelse ble behandlet
med Frejkas pute. 
I 2007-2009, ble alle født i 1989
(n=4006) og de født i 1988 og 1990 med
hoftepatologi (n=503), invitert til en kli-
nisk og radiologisk oppfølgingsstudie.
Det ble i tillegg til klinisk undersøkelse
tatt 2 røntgenbilder av hoftene. I denne
studien har vi benyttet Wibergs CE-
 vinkel (>25º normal, 20-25º borderline,
<20 º patologisk) som radiologisk mar-
kør for hofteleddsdysplasi. 
Resultat: 915 (63% jenter) av de 4509
deltakere hadde ultralyd av hoftene
som nyfødte og hofte røntgen ved 18-
19 års alder. 87/90 med dysplasi og
7/235 med umodne hofter som nyfødt
hadde fått behandling med Frejkas
pute. Ved skjelettmodning var gjennom-
snitts CE-vinkel for ultralydmessig nor-
male hofter 32.0° (SD=5.8°), for ultralyd-
messige umodne 30.9º (SD=6.2º) og for
ultralydmessige dysplastiske hofter
31.1º (SD 5.9º). Av 590 med normale
hofter ved fødsel, utviklet 59 seg til bor-
derline og 6 til dysplastiske hofter (11
%). For de 235 som hadde umodne
hofter ved fødsel, hadde 40 borderline
og 4 dysplastiske hofter ved 18-19 års
alder(19%). For de 90 som hadde dys-
plastiske hofter som nyfødt, var 11 bor-
derline og 3 dysplastiske (16 %).
Konklusjon: 10% ultralydmessig nor-
male hofter ved fødsel viser radiologiske
tegn til borderline eller dysplastiske hof-
ter ved skjelettmodning. Dette var tilfelle
for 20 % av de med umodne hofter og
16 % for de med dysplastiske hofter
som nyfødt. 
Nøkkelord: Hofteleddsdysplasi. UL
screening. Langtidsresultater
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Svar side 26: Sentral høyresidig lungeemboli (typisk ”mis-match-fenomen) er det som man først tenker på her. Men
med flere opplysninger kan man tenke videre. Pasient fikk påvist agenesi av høyre a. pulmonalis. Dette
forklarer pasientens symptomer og de scintigrafiske bildene med nærmest manglende fremstilling av
hele høyre lunge og relativt intakt ventilasjon på begge sider. Det svake opptaket i høyre lunge kommer
fra blod fra brochialarteriene. 
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ABSTRACTS

MRI- og ultralydveiledet
 prostata biopsi med bilde -
fusjon: Pilotstudie

ERIK RUD1, EDUARD BACO2, DAGMAR KLOTZ3,
AUD SVINDLAND3 OG HEIDI B. EGGESBØ2

1AVDELING FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRMEDI-
SIN, 2AVDELING FOR UROLOGI, 3AVDELING FOR

PATOLOGI. 
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AKER.

Bakgrunn: Transrektal ultralydveiledet
(TRUS) biopsi er gullstandard biopsitek-
nikk ved utredning av prostatacancer.
Ulempen med denne teknikken er at
nål- og biopsi posisjon ikke kan doku-
menteres. Derfor er det vanskelig å for-
dele biopsiene jevnt i prostata, og
andelen av falske negative funn er høy.
Selv om MRI kan detektere cancer, vil
man ikke med gullstandard biopsitek-
nikk bekrefte om biopsien er tatt fra det
aktuelle området. Koelis® 3D veiledet
TRUS biopsi er en ny metode hvor MRI
fusjoneres med ultralyd, og man kan ta
målrettede, dokumenterte biopsier.
Hensikten med studien var å vurdere
nytten av MRI- og ultralydfusjonerte
biopsier.
Materiale og metode: Nitti pasienter,
50-80 år, gj.snitt 64 år, fikk MRI utført
før prostatabiopsi.
Undergrupper: primær biopsi; 11 pas,
1-5. rebiopsi: 62 pas og biokjemisk resi-
div/økende PSA  etter strålebehandling
(BCR): 17pas.
Median PSA 7 ng/ml. Median prostata
volum 30 ml.
MRI: 1,5 T Avanto (Siemens, Erlangen)
med overflatespole. Sekvenser: ax3D
T2w and DWI. Post- prosessering med
Nordic ICE®. 
Spesifikke tumores ble klassifisert etter
grad av mistanke (Stor, Moderat, Liten)
basert på MRI. Biopsi: 3D SonoaceV10
(Medison® Korea), navigasjonssystem:
Koelis® Grenoble, Frankrike. Minimun 2
målrettede biopsier ble tatt fra MRI
suspekte områder, i tillegg til randombi-
opsier (sextant) fra selekterte pasienter.
Resultater: Totalt 121 tumores ble
identifisert på MR. Andel positive biop-
sier etter grad av mistanke var: Stor:
47/52 (90%), Moderat 6/22 (27%) og
Liten; 4/47 (9%). Randompositive biop-
sier 6/47 (13%). Biopsipositive under-

grupper : Primære biopsier 82%, 1.-5.
rebiopsi (51%), BCR etter strålebe-
handling 76%. 
Gleason score 6 (n=17), 7 (n=22), 8
(n=13) og 9 (n=2).
Konklusjon: Koelis® 3D veiledet biop-
simetode er nøyaktig, og andelen posi-
tive funn er høy. Til forskjell fra andre
biopsimetoder kan Koelis dokumentere
tumorregion, noe som har betydning for
valg av behandling. 
Nøkkelord: Prostatabiopsi, MR- og
ultralydfusjon. 

Sklerosering av venøse malfor-
masjoner hos barn under 15 år

JOSTEIN WESTVIK, BJARNE SMEVIK

BARNERADIOLOGISK ENHET RIKSHOSPITALET,
ARN, KDI, OUS

Hensikt: Undersøke effekten av sklero-
seringer med «skummet» Sotradecol på
pasienter med venøse malformasjoner
henvist til Rikshospitalet.
Materiale og metoder: 53 barn i alde-
ren 2,5-15år ble undersøkt og behand-
let for venøse malformasjoner i 5-års
perioden 2006-2010. Kjønnsfordelingen
var nokså lik. Pasientene ble utredet
med ultralyd m/doppler og MR-us.
Pasientene ble sklerosert med «skum-
met» Sotradecol (Fibrovein©). Skum -
blandingen ble laget med såkalt Tessa-
ri-teknikk ved å bruke 2 sprøyter og en
treveis-kran og blande luft og virkestoff
raskt ca. 20 ganger. Alle barn ble
behandlet i narkose/sedasjon. Den
venøse malformasjonen ble vanligvis
punktert ultralydveiledet og deretter fylt
med kontrast. Under gjennomlysning
ble passelig volum skumblanding satt
inn. Antall behandlinger varierte fra 1 til
8. Volum av brukt skumblanding varier-
te fra 1 til 8 ml. Intervallet mellom
behandlingene var ca. 6 uker..
Resultater: Indikasjon  for behandling
var hovedsaklig smerter og hos noen
«brysom» klump. Evaluering av effekt
på «quality of life» var vanskelig å vur-
dere objektivt, Subjektivt hadde noen
effekt på smerter etter én behandling,
men de aller fleste krevde i snitt 3
behandlingsrunder for å bli smertefrie.

Komplikasjonene var små bortsett fra
en pasient som fikk en stor hudnekrose
i hårfestet i pannen.
Konklusjon: Sklerosering er et
godt alternativ til operativ behandling,
spesielt hvor lesjonene sitter dypt i
muskulatur. Behandlingen tåles godt og
gir lite komplikasjoner.
Nøkkelord: Venøse malformasjoner,
sklerosering, barn.

Røntgen defekografi før og
etter behandling av enterocele
med transposisjon av vaskula-
risert bukveggslapp til det lille
bekken. 

WEUM SVEN1, DE WEERD LOUIS2, KJÆVE

JØRN3

1RADIOLOGISK AVDELING, 2ORTOPEDI- OG

 PLASTIKKIRURGISK AVDELING, 3AVDELING FOR

GASTROENTEROLOGISK KIRURGI, UNIVERSITETS-
SYKEHUSET NORD-NORGE, 9038 TROMSØ

Resymé: Ved enterocele hernierer peri-
toneum langs fremre rectumvegg ned i
bekkenbunnen. Brokksekken fylles med
tynntarm, sigmoideum eller oment. Pasi-
enter med enterocele får ubehag fra bek-
kenbunnen og problemer med å tømme
tarmen. For å påvise et enterocele må
bekkenbunnen undersøkes dynamisk.
Ved røntgen defekografi visualiseres
tømningen av rectum under gjennomlys-
ning samtidig som vi får fremstilt eventu-
ell patologi som prolaps, rectocele eller
enterocele. Vi illustrerer bruk av defeko-
grafi hos en pasient med et stort entero-
cele som ble behandlet med en helt ny
operasjonsmetode. Bekkeninngangen
og det rectogenitale rom ble fylt med en
stor vaskularisert hud- og fettlapp fra
pasientens bukvegg. Lappen hindrer tar-
men i å herniere ned i det lille bekken.
Pasientens ubehag og tømningsproble-
mer opphørte etter behandlingen og
postoperativ defekografi viser hvordan
pasienten nå har fått normal tømning av
rectum uten tegn til herniering av bukinn-
hold til det lille bekken.
Nøkkelord: Defekografi, enterocele,
bekkenbunn, tømningsforstyrrelser.



Voldsskader registrert ved en
bildediagnostisk avdeling, et
3-års materiale.

FREDRIK WEXELS, TOR ERIK GUDMUNDSEN,
AVDELING FOR BILDEDIAGNOSTIKK, DRAMMEN

SYKEHUS, VESTRE VIKEN HF

Bakgrunn: Vold er et hyppig tema i
massemedia. Vi ønsket å kartlegge
omfanget av voldsskader i vårt distrikt
med en alvorlighetsgrad som trengte
bildediagnostisk utredning.
Materiale og metode: I en 3-årsperio-
de fra 1. januar 2008 til 31. desember
2010 er det utført en retrospektiv regis-
trering av samtlige voldsrelaterte øye-
blikkelig hjelp undersøkelser ved Avde-
ling for bildediagnostikk, Drammen
sykehus VVHF. Opplysningene baserer
seg på hendelsesforløp angitt av henvi-
sende lege og funnene er avdelingens
svar etter utført undersøkelse.
Resultater: Det ble registrert 592 pasi-
enter med spørsmål om skade i forbin-
delse med vold. Det var 413 menn og
179 kvinner. De fleste som ble under-
søkt var i aldersgruppen 20 til 24 år.
Det ble totalt utført 844 bildediagnos-
tiske undersøkelser. Bildediagnostikk
av caput og ansiktsskjelett utgjorde 40
% av undersøkelsene. Frakturer i caput
og ansiktskjelett utgjorde 43 % av alle
pasientene med fraktur.
De fleste tilfeller av vold skjedde i det
offentlige rom. Skolerelaterte voldsska-
der utgjorde 11,5 % av materialet som
er høyt da antall skoledager er ca. 200
per år. Familievold der gjerningsperso-
nen var nær slektning, ektefelle, sam-
boer eller kjæreste utgjorde ca. 8 % av
de undersøkte pasientene. Kvinner
utgjorde 82 % av denne gruppen.
I vårt materiale som kun inneholder
pasienter med behov for bildediagnos-
tikk var det 1,3 voldsskader per 1000
innbyggere per år. Menn har to ganger
høyere forekomst av voldsskader enn
kvinner.
Konklusjon: Diagnostikk av voldsska-
der er en nærmest daglig oppgave ved
vår bildediagnostiske avdeling. De høye
forekomstene av familevold og vold i
skolen er påfallende.
Nøkkelord: Bildediagnostikk, skade,
vold
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Som familie har vi lenge drømt om å bo
en periode i utlandet. For mitt vedkom-
mende ble drømmen aktualisert da jeg
søkte postdoktorstipend og det var
krav om å planlegge et utenlandsopp-
hold. Da min ektefelle fikk jobbtilbud i
Bangalore i India åpnet det seg en
mulighet til å bli med. Men, ville det
være mulig for meg å jobbe som forsker
der?   
Jeg ble tipset om at det fantes et tele-

radiologisk senter i Bangalore og kon-
taktet lederen for senteret Dr. Arjun
Kalyanpur. Han tok vel i mot meg da jeg
besøkte Teleradiology Solutions i for-
kant av oppholdet, og tilbød meg kon-
torplass, kollegialt fellesskap og til-
gjengelig infrastruktur for å kunne laste
ned bilder og jobbe med forskningsdata
i Bangalore. Kanskje utenlandsopphold
i India likevel ikke var så dumt?
I et og et halvt år har jeg hatt mitt

daglige arbeid på Teleradiology Solu -
tions, og jeg har lært mye av å være en
del av deres pulserende miljø. Senteret
ble grunnlagt av Arjun Kalyanpur i 2002.
Han er opprinnelig fra India og studerte
ved prestigetunge All India Institute of
Medical Science før han dro til USA og

spesialiserte seg innen nevroradiologi
ved Yale University. I 2002 flyttet han
tilbake til India. Siden da har Teleradio-
logy Solutions vokst seg stadig større
og senteret vant nylig en ærefull pris for
å være beste leverandør av teleradiologi
i USA.    
I dag er Teleradiology Solutions en

virksomhet med 32 radiologer som
 jobber fra kontorer i India (Bangalore,
Dehli, Mumbai og Hyderabad), USA,
Israel og Europa. Det beskrives radiolo-
giske undersøkelser fra 20 ulike land,
bl.a. Nederland, Tyskland, Danmark,
Indonesia, Singapore, Maldivene og
Puerto Rico og virksomheten har avtale
med hele 80 sykehus i USA. Undersø-
kelser beskrives 24 timer i døgnet, 7
dager i uken, året rundt. Noe av forret-
ningsideen baserer seg på at når radio-
logene ønsker å sove om natten i USA,
kan øyeblikkelig hjelp (ØH) undersø-
kelser beskrives av indiske radiologer.

Erfaringer fra en teleradiologisk
klinikk  i India
INGFRID SALVESEN HALDORSEN

Indisk bryllup med et alvorspreget bru-
depar i midten (paret har trolig nettopp
møtt hverandre) omgitt av en feststemt
norsk familie.
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Senteret besvarer ØH undersøkelser
innen 30 minutter og CT hode ved
spørsmål om slag innen 15 minutter. 
Teleradiology Solutions er svært

fokusert på kvalitetssikring av virksom-
heten – de lever av å levere korrekte
beskrivelser, og måles etter i hvilken
grad de lykkes med det. 
På senteret granskes alle undersø-

kelser av 2 radiologer før endelig svar
gis, i tillegg tas stikkprøver med
regranskning av tilfeldige undersø-
kelser. Når det oppdages funn som er
oversett, blir disse registrert og disku-

tert. Noen av sykehusene senteret har
avtale med har også egne radiologer
som gransker undersøkelsene, og ev.
diskrepans i tolkningen blir rapportert til
senteret som et avvik. Alle disse regis-
treres på en skala fra 1-4 (ACR [Ameri-
can College of Radiology] score) etter
alvorlighetsgrad og registreres for den
aktuelle radiolog. Hver enkelt radiolog
får derfor innblikk i sin prosentandel
korrekte beskrivelser og mulighet til å

følge egne prestasjoner over tid. Hver
måned gjennomføres i tillegg kvalitets-
sikringsmøter der man presenterer
kasus der det er oversett viktige funn.
Teleradiology Solutions har også en
egen læringsportal (RadGuru) med
kasuistikker og treningsprogram for
radiologer.
I 2007 grunnla Arjun Kalyanpur Tele-

rad Foundation, en søsterorganisasjon
som beskriver undersøkelser på fattige
pasienter som behandles på fjerntlig-
gende indiske landsbysykehus uten
radiologer. Dette er en unik mulighet for
radiologer fra hele verden til å donere

NYHETER

Kveg har generelt gode kår i India og
beveger seg oftest fritt omkring. Her ses
en okse som koser seg med litt kokosav-
fall utenfor et hinduistisk tempel. 

Fire barn klare for skolestart med skole-
uniform. Uniformens utseende skapte
tilløp til panikk hos de eldste i starten;
etter hvert fant de ut at konseptet var
genialt: Lange overveielser på morgen-
kvisten om valg av riktig antrekk var his-
torie.

Dr. Arjun Kalyanpur, daglig leder og
grunnlegger av Teleradiology Solutions.
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arbeidskraft og ekspertise for å hjelpe
pasienter uten tilgang til radiologisk
diagnostikk. Omsorgen for vanskelig-
stilte i samfunnet gjennomsyrer også
virksomheten ved Teleradiology Soluti-
ons i Bangalore der det tilbys gratis
varmt lunsjmåltid og skolepenger for
barn av ansatte med lav inntekt. 
Hvordan gikk det så med forskeren i

India? Jeg har hatt svært gode arbeids-
forhold for å jobbe med forskning på
Teleradiology Solutions. Anonymiserte
bildeopptak fra Haukeland Sykehus
kunne lastes ned umiddelbart etter
opptaket og internettlinjen på senteret
var i motsetning til hjemme 100 % sta-
bil. Tett e-postkontakt og jevnlige tele-
fonmøter har sikret god forbindelse
med samarbeidspartnere i Norge og i
utlandet. I tillegg til samarbeid med
Arjun Kalyanpur hadde jeg også gleden
av å samarbeide med forskere på GEs
forsknings- og utviklingsavdeling (John
F. Welch Technology Center) i Banga-
lore om postprosessering av avanserte
MR opptak. 
Det å bo i India har også vært en

spennende erfaring for oss som foreldre.
Barna i alderen 8-16 år har alle gått på
den samme indiske internasjonale sko-
len, og erfart hvordan man i India legger
betydelig mer vekt på faglige prestasjo-
ner enn vi er vant til. Bemidlete indiske
foreldre hyrer vanligvis privatlærere til
barna på ettermiddag/kveldstid, og det
faglige nivået er langt høyere enn i Nor-
ge. Barna erfarte imidlertid, til sin egen
og vår overraskelse, at det var dårligere
disiplin og mer uro i klasserommet enn
hjemme. 
Familien har fått mange indiske ven-

ner, og vi føler vi har utvidet horison-
ten av å bo i et land som er så totalt
forskjellig fra Norge. Vi har på mange
måter opplevd et stort eventyr, blitt
mer sammensveiset som familie og
fått et fornyet perspektiv på våre svært
privilegerte liv her hjemme. Som kon-
sept kan et slikt utenlandsopphold
anbefales på det varmeste til alle som
får muligheten! 

Referanser:
http://www.telradsol.com/
http://teleradtech.com/
http://www.teleradfoundation.org/
http://www.radguru.net/

ALMIRA BABOVIC, TORE BACH – GANSMO

OUS, SEKSJON FOR NUKLÆERMEDISIN, ULLEVÅL

Pasient: K, 26 år
Symptomer: hemoptyse, dyspnoe

Hva kan dette være? (Hadde det vært lungeemboli ville
det ikke vært aktuelt som kasuistikk)

(Svaret kan du lese på side 22)

Årets høstmøte var godt besøkt - nesten 200 personer var
innom Ingeniørenes Hus i løpet av uke 43. Styret takker
alle som bidro både på scenen og i kulissene. Neste år
skal Ingeniørerens Hus pusses opp og vi leter etter egne-
de lokaler. Ta kontakt med styret hvis du har gode ideer!
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Han fremstår som en av få norske radio-
loger som virkelig er etterspurt internasjo-
nalt innenfor feltet sitt - mammaradiologi.
Per tok sin medisinske eksamen ved

Universitetet i Tübingen i 1970 og avla
den amerikanske eksamen ECFMG
samme året. Etter turnus i Bodø og Tol-
ga, dro Per tilbake til Tübingen i først
1,5 år med patologi, deretter var han litt
innom psykiatri før han var kirurg i Har-
stad i nesten 3 år. Da savnet Per
Tübingen og dro tilbake dit i 1977 og
startet radiologikarrieren. Der var han i
drøyt 4 år, da han igjen kom tilbake til
Norge og siden 1982 har han vært fast

på Ullevål bortsett fra 2 små avbrekk på
Sandefjord sykehus. 
Per har en lang CV, som bare kan

refereres kort i denne sammenheng.
Han har holdt en rekke inviterte fore-

drag verden rundt – i hvert fall 47 siden
2001 – men listen er iflg. han selv trolig
ikke fullstendig. På RSNA har han fått
akseptert og holdt 9 foredrag.
Siden 1995 har han hatt 46 publika-

sjoner hvorav 20 som 1. forfatter. Han
disputerte i 1999 og siden 2001 har han
vært professor i radiologi. Han er fort-
satt en aktiv veileder.
Han har fått flere priser for fremra-

gende forskning, bl.a. Xenia Forssella-
nia 2 ganger for beste artikkel i angjel-
dende år i Acta Radiologica. Ytterligere
har han vært og er medlem og dels
leder i en rekke komiteer så vel i innland

som utland. Bl.a. har han har han vært
leder av mammografi screening pro-
grammet i Oslo siden 1996.

Æresmedlemskap 2011

PÅ VEGNE AV NORSK RADIOLOGISK FORENING: NILS-EINAR KLØW OG GAUTE HAGEN, AV- OG PÅTROPPENDE LEDER

Styret har i år besluttet å tildele to æresmedlemskap i Norsk radiologisk forening:

ÆRESMEDLEMSKAP

Forman i NRF, Gaute Hagen , gratulerer
til prof. Per Skåne

Per Skåne 
– overlege og professor ved Oslo

universitetssykehus, Ullevål

Han er en av få radiologer i Norge med
særlig evne til nytenkning og med evne
til å gjennomføre noen av disse prosjek-
tene.
Frode ledet Radiologforeningen fra

2005-07 og var den gang en av initiativ-
tagerne til Radforsk. Han disputerte selv
i 1983 og har senere veiledet flere kolle-
ger til dr. grad, og er fortsatt en aktiv vei-
leder. I alt har han publisert mer enn 115
artikler, bøker og bokkapitler.
Frode tok sin medisinske eksamen

ved Universitetet i Innsbruck i 1974 og
ble spesialist i radiologi først i 1985. I
mellomtiden var han Research Fellow
ved Universitetet i Minneapolis fra 1980-
81 og disputerte for doktorgraden i
medisin i Oslo i 1983. I 1991 tok han

master i helseadministrasjon i Oslo.
To år etter sin spesialistutdannelse ble

Frode professor i radiologi – i 1987 og
han arbeidet innen eksperimentell radio-
logi ved Universitetet i Oslo helt til han i
2008 flyttet til det nye sykehuset AHUS. 
Frode har særlig gjort seg bemerket

med nytenkende prosjekter. I mange år -
helt fra 1993 - var han med på å grunn-
legge og drive Centre for Medical Studi-
es ved Univ i Oslo, som har vært et sam-
arbeidsprosjekt mellom Univ i Moskva
og Oslo. Mange kolleger har fått dele
godene av dette prosjektet. I 1996 eta-
blerte han Intervensjonssenteret ved
Rikshospitalet – et senter som fortsatt er
høyst oppegående og har ledet mange
gjennom et doktorgradsprogram. Han
startet et program for mobilt røntgen på
sykehjem i Oslo-området i 2004. Dette vil
nok passe godt inn i Samhandlingsrefor-
men når den kommer i gang. Hans siste
initiativ har vært etablering av fjerntolking

av radiologiske undersøkelser i offentlig
regi.
Det er en stor glede for Norsk radiolo-

gisk forening å overrekke æresmedlem-
skap til meget velfortjente mottakere!

Frode Lærum  
– overlege og professor ved

Akershus Universitetssykehus

Avtrappende forman i NRF, Nils-Einar
Kløv deler glede og gir gave til prof.
Frode Lærum
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It all adds up. Easy installation,
the Esaote patented RF pavilion,
low maintenance technology,
low energy consumption, no
cryogens, remote service
possibility, it all makes the S-
scan a system with low running
costs suitable also for those
sites with a limited patient
work-load.

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

3D : 0,6 mm 

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