
NR. 3  ÅRG. 20 — SEPTEMBER 2012

Tidsskrift for Norsk radiologisk forening og
Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding

NORAFORUM

HRCT-bilde (Trond Mogenes Aaløkken),
Kari Toverud (sekundær lobus, tegning)





NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 3/2012 3

INNHOLD

Side 3: Noraforum, om redaksjon

Forsidebilde/kommentar, Trond Mogens Aaløkken

Side 4: Redaktørens leder: Forskning, en utfordring ?, Almira Babovic 

Side 5: Leder for NRF, Gaute Hagen 

Side 6: Leder for NFNM, Tore Bach-Gansmo

Side 7: Norsk radiologisk forskning. Ikke så verst?, Prof. Per H. Nakstad

Side 9: Svensk bok om HRCT, omtale, Trond Mogens Aaløkken

Side 10: Biologisk bildeveiledet stråleterapi av lungekreft med 18FDG-PET, 
Ingerid Knudtsen

Side 11: Vårmøte NSNM, Rune Sundset

Side 13: CT av barn - ”Primum non nocere”?, Lise Heiberg

Side 14: Insidentell thyreoideacancer ved F-18-FDG-PET, 
Thomas Schwarzlmüller, Katrin Brauckhoff, Michael Brauckhoff,
Hans K. Haugland, Martin Biermann. Haukeland Universitets
sykehus

Side 17: CT-kolografi. Hva er status?,  Anders Drolsum

Side 19: Gulost er gulost, Petter Hurlen

Side 20: Høstmøte 2012, NSNM,program

Side 21: Informasjon om NRF og NFNM

Side 22: European Diploma in Radiology (EDiR), Audun Berstad

NORAFORUM

TRONDMOGENSAALØKKEN

FORSIDEBILDE: 
Et normalt HRCT-bilde av lunge -
parenchymet. Boksen viser lokalisering
 svarende til tegningen av en stilisert
sekundær lobulus.  Den sentrale
 bronkiolen og arteriolen er skissert,
omkring disse  alveoler, og helt perifert
interlobulært septum som avgrenser
sekundær lobulus.  

Tidsskrift for 
Norsk radiologisk forening og

Norsk forening for nukleærmedisin 
og molekylær avbilding

ISSN: 0804-4937

ANSVARLIG REDAKTØR
Almira Babovic

Seksjon for nukleærmedisin, 

enhet Ullevål

Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Oslo universitetssykehus

Tlf: +47 97 58 75 64

E-post: Almira.Babovic@gmail.com

REDAKSJONSKOMITE
Gaute Hagen

Tore Bach-Gansmo

Roar Pedersen

Anne Taule

ANNONSERE?
Ta kontakt med redaktør eller styret 

i radiologforeningen 

radiologforeningen@gmail.com 

ÅRLIG UTGIVELSESPLAN

NR MATRIALFRIST UTGIVELSESDATO

1 5. febr. mars

2 5. mai juni

3 5. aug. sept.

4 5. nov. des.

ANNONSEPRISER (ekskl mva)

SIDE SORT/HVIT 4 FARGER

1/1 4320,- 8760,-

1/2 2880,- 6360,-

1/4 2160,- 4320,-

Abonnementspris: kr 80,- pr. nr.

GRAFISK PRODUKSJON:
EKO-Trykk AS

Boks 134, 6801 Førde

tlf. 57 82 92 90/950 63 383

E-mail: post@ekotrykk.no



4 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 3/2012

LEDER Redaktørens hjørne

Våren 2012 ble det arrangert  Inter-
national symposium on PET and
SPECT in Neurology and Psychiatry
i Groningen.  Slike møter pleier virke
inspirerende og stimulere til faglig
utvikling, men  denne gangen kom
jeg også hjem med flere tanker og
spørsmål....

Det universitetsmedisinske senter
i Groningen har over 10500 ansatte.
Det er det største senteret i nord
Nederland og har bla . 3500 studen-
ter. Nukleærmedisinsk avdeling har
5 fastansatte overleger og  4 LIs-er.
Det er etablert faglig samarbeid,
inkludert PhD studenter,  med de
fleste større  nukleærmedisinske
sentre i Europa (Tyskland, Frankrike,
Belgia, Spania, Finland, Russland,
Italia, Østerrike) og i land på andre
kontinenter (Kanada, Brazil, Sør
Afrika, India, Kina, Japan). 

I Groningen har de syklotron og
de produserer i dag nesten alle til-
gjengelige radiofarmaka innen Neuro -
science.

Av deres årsmelding for 2010
framgår at det ble fullført 4 Phd’er,
publisert 64 artikler  i internasjonale
nukl.med. tidskrifter, og 56 ab -
strakts i internasjonale tidsskrift.
Atten ansatte var invitert som fore-
dragsholdere og tre hadde bidratt
med kapitler i en bok. 

Wow, det var da virkelig impone-
rende! 

Jeg tenkte: Hvordan er situasjo-
nen hos oss? Hva foregår av forsk-
ning og hva publiseres? Er det
grunn til bekymring ? Bekymret var
jeg fra før etter å ha lest flere innlegg
i de vanlige norske aviser og ut fra
informasjon som våre medisinske
tidskrifter kommer med.

Da jeg formidlet noen av mine
positive opplevelser fra Groningen
sammen med bekymring for norsk
forskning innen dette feltet til Per
Nakstad, leder for FU for OUS, svar-
te han rolig: 

"Det kan være uheldig å sammen-
ligne oss med store, sterke sentra i
utlandet. Det kan selvsagt gi oss
positive ideer, men vi bør være for-
siktige med å bruke andres strå-
lende eksempler til egen elendig-
hetsbeskrivelse. Vi produserer tross
alt mye bra forskning i Norge, selv
med begrensete ressurser. Selvsagt
kan vi bli mye bedre."

Spørmålet er derfor : Er det bare
meg som ikke er godt nok infor-
mert? Bruker vi nesten all vår tid på
rutinearbeid? Har vi forsking som vi
er fornøyd med?

For å få vite mer om dette har jeg
stilt spørsmål til noen forskere og til
noen av dem som har ansvar og

lederstillinger i radiologi på universi-
tetsnivå. Interessant å høre deres
mening om tema som skal publise-
res i Noraforum i dette og i desem-
ber-nummeret.

For eksempel.
1. Hvis du skal estimere kvalitet og

omfang av forskning, spesielt i
radiologi og nukleærmedisin i
Norge fra 1-10 (10 er best), hvil-
ken karakter vil du gi ?

2. Kan du skrive ned noen av dine
oppfatninger om dette emnet.
Hvis forskingen skal forbedres,
hvordan kan det evt gjøres ?  

3. Hvordan kan vi øke antall D-stil-
linger når effektivisering og
reduksjon er mest hyppigst bruk-
te ord i vår sykehushverdag. 

4. Spørsmål: Hvem har ansvar for
forskning i Norge?

Dere leserne kan gjerne sende
deres kommentarer og meninger til
vår redaksjon.

ANSVARLIG REDAKTØR

Almira Babovic

Forskning, en utfordring ?
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LEDER Norsk radiologisk forening

Vår kjære redaktør Almira fikk bak-
oversveis etter å ha vært på kon-
gress og hørt hva som publiseres fra
et senter i Nederland. Naturlig nok
sammenligner hun seg med egen
situasjon. Hva får vi til? I våres ble
jeg bedt om å lage en kronikk til
Hold pusten, radiografenes tids-
skrift, om fremtidens bildediagno -
stikk. Hvilke utfordringer ser vi frem
imot? Jeg beskrev tre avgjørende
områder for radiologiens fremtid: 
1. Utvikling og innflytelse av ny tek-

nologi.
2. Hvilke refusjonsmodeller vil bli

brukt for å støtte radiologisk
praksis?

3. Hvem tar i bruk den nye tekno -
logien?

Økende spesialiserte klinikere
forventer svar fra bildediagnostik-
ken som kan påvirke behandlingen
slik at radiologene må ha detaljert
kunnskap om den aktuelle medisin-
ske  tilstanden. Dette fremtvinger i
sin tur en formell eller uformell sub-
spesialisering i stadig større grad.
Samtidig har radiologien profitert
på en enorm teknologisk utvikling
slik at disiplinen kan betjene kli -
nikerne bildediagnostikk med en
presisjon som man for relativt kort
tid siden bare kunne drømme om.

Og denne utviklingen vil stadig fort -
sette. 

Bildediagnostikkens fremtid er
lovende, behovet øker stadig – også
siden det ikke bare vil være snakk
om diagnostikk, men i økende grad
også behandling. Men utviklingen vil
i høy grad være avhengig av hvilken
mulighet og evne vi vil ha til å ta i
bruk og utnytte ny teknologi, økono-
mistyring og spesialisering. Vi må
ligge et hestehode foran, og hvor-
dan skal vi få til det? Stikkord er
utdanning, trening og fremfor alt
forskning. Vi opplever i dag at foku-
set kun er rettet mot produksjon og
atter produksjon. Med det som
fokus vil vi sakke akterut, og andre
vil ta over. I fremtiden kan det være
andre scenarioer som tjener pasien-
tene bedre, i alle fall innenfor noen
områder, og vi må kjenne vår be -
søkelsestid.

Vi ser frem i mot et nytt spen-
nende Høstmøte 23-26. oktober, se
programmet i dette Noraforum. Vi
håper at flest mulig finner det attrak-
tivt å delta. Det er også viktig for for-
eningens eksistens. Så vil jeg allere-
de nå opplyse om at det ikke blir
noe Høstmøte i 2013, for da arran-
geres Nordisk kongress i Bergen
22-24. mai 2013. Vi kan kun arran-
gere et møte i året med industri -

deltakelse, og da må Nordisk kon-
gress prioriteres, og Norsk radiolo-
gisk forenings generalforsamling
2013 vil bli avholdt der. Jeg oppfor-
drer alle interesserte medlemmer
om å delta på Nordisk kongress i
2013. Festspillene i Bergen pågår
samtidig! 

Vennlig hilsen
Gaute Hagen

Leder Norsk radiologisk forening

LEDER NORSK 

RADIOLOGISK FORENING

Gaute Hagen



6 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 3/2012

LEDER  Norsk forening for  nukleærmedisin og molekylær avbilding

Årets norske nukleærmedisinske
høydepunkt, selskapets vårmøte i
Tromsø, ble i god tradisjon, et vel -
lykket arrangement. Nukleærmedi-
sinsk avdeling i Tromsø sto for et
møte med den riktige blanding av
faglige utfordringer og sosialt sam-
kvem som har gjort disse møtene til
samlingssted nummer en i vår lille
verden. 

Flere internasjonale og nasjonale
foredrag av høy kvalitet, ble for
undertegnede toppet med Arne
Skretting og Trond Bogsruds smaks-
prøve på Arnes intensitetsdiffusjon.
Selv ikke utenriksministrene Clinton
og Støres gjesteopptreden i kulis-
sene, med ditto sikkerhetsopplegg,
ga deltagerne mer å tygge på en
Arne. Og det, for de som ikke var til
stede, både i praksis og i overført
betydning. Intensitetsdiffusjon er et
tema som hele vårt miljø bør merke
seg. Det er med overbevisning at for-
eningens leder tror dette blir et nøk-
kelemne i videreutviklingen av PETs
rolle som styreverktøy innen behand-
ling i fremtiden. 

Foreningens generalforsamling ble
avhold samtidig, og ble en på ganske
annet vis også en memorabel affære.
Styret var dessverre dårlig represen-
tert i Tromsø, kun leder, Almira
Babovic og varamedlem Rune Sund-

set hadde anledning til å delta. Almi-
ra takket for seg etter lang tid i styret,
og skal få blomster for god innsats
nå etter sommerferien. Uheldige
omstendigheter medførte at regn-
skapet ikke ble presentert, det er nå
lagt ut på Foreningens nettsider
(www.nfnm.org). Nytt medlem ble
Håkon Johnsen fra St. Olav, som
også vil representere leger i spesia-
listutdanning i styret. Det ble gitt
uttrykk for at det er på tide med for-
nyelse i styret, og at generalforsam-
lingen ønsket at ledervervet i for-
eningen overdras til nye krefter ved
enste korsvei. Det bekjentgjøres her-
ved at ledervervet i foreningen skifter
hender ved generalforsamlingen i
Bergen 2013.  

SNM ble en norsk høydare. Det er
ikke vært år at det presenteres fem
postere fra gamlelandet på verdens
største og viktigste nukleærmedi -
sinske kongress. Den amerikanske
nukleærmedisinske kongress er blitt
slankere, 5000 deltagere er mindre
enn tidligere, men både kongress og
solskinn i Miami ble en formidabel
boost på livslyst, lærelyst og inspira-
sjon til å forske videre, kanskje med
tanke på å kunne presentere et nytt
arbeide allerede på neste års kon-
gress. Se for øvrig egen omtale av
SNM.  

Vi vet også at norsk forskning blir
presentert i Milano på det kom-
mende europeiske årsmøte, EANM
annual meeting i oktober. Det har vel
neppe skjedd tidligere at vi ender
opp med mellom et halvt og et helt
dusin abstracts på de to viktigste
internasjonale kongresser i vårt fag.
Vi har i alle fall god grunn til å være
stolte av oss selv. Uavhengig av
 dette lufter redaktøren forskningen
innen vårt felt i dagens nummer, og i
neste nummer av Noraforum. Forsk-
ningen gjelder vårt fags anseelse, og
er på mange måter vårt ansikt utad.
Kongressreiser er en karamell vi alle
har behov for en gang i blant. Det er
enda en god grunn til å drive litt
forskning på si.      

Årets kongressesong er godt i
gang, og med det også årets
generalforsamling LEDER NORSK FORENING FOR

NUKLEÆRMEDISIN OG 

MOLEKYLÆR AVBILDING

Tore Bach-Gansmo
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NYHETER

Norsk radiologisk forskning
Ikke så verst?

AV PER HJ. NAKSTAD, FORSKNINGSLEDER FOU SEKSJONEN, AVDELINGFOR RADIOLOGI OG
NUKLEÆRMEDISINOGPROFESSOR I NEVRORADIOLOGI OSLOUNIVERSITETSSYKEHUS

Litt historie
Radiologisk forskning har lange tradi-
sjoner i Norge. Etter at det første rønt-
genapparatet kom til landet i 1897 (Dia-
konisseanstaltens sygehus) avlet norsk
radiologi flere forskere med internasjo-
nal anerkjennelse. I den tidligste perio-
den dreide forskningen seg om anatomi
og patologi demonstrert ved konvensjo-
nell røntgen og planigrafi. Fra 1970 had-
de vi noen gode år med utprøvning av
røntgen kontrastmidler. 

Den første akademiske stilling i norsk
radiologi ble besatt av professor Torleif
Dale (1930) ved Rikshospitalet. Han ble
også utnevnt til dekanus ved Det medi-
sinske fakultet. Senere har den akade-
miske utvikling innen radiologi ført til en
rekke professorater ved våre universi-
tetsklinikker.

Tendenser
Selv om Norge er et lite land har vi vist
stor vilje til å opprettholde akademisk
radiologi, i alle fall frem til tusenårsskif-
tet. Vi hadde i alt 16 professorater i år
2000. I dag  er det bare 11. En slik
utvikling kan lett lede til mindre viten-
skapelig produksjon. Det har heldigvis
ikke vært tilfelle. Tvert imot har det vist
seg at professorene er involvert i de
fleste peer review publikasjoner.

Det er flere måter å måle forsknings-
aktiviteten på. Man kan systematisk
registrere publiserte fagfellevurderte
publikasjoner og bidrag ved fagkong-
resser. Det er også enkelt å se på antall
avlagte doktorgrader. Registreringer på
begge måter viser en relativt  jevn radio-
logisk vitenskapelig produksjon de siste
decennier. 

Doktorgradsproduksjonen har gått i
bølger avhengig av ovennevnte nyvin-
ninger innen radiologi. I Norge har vi
sett tydeligst økning i forbindelse med

utvikling av radiologiske kontrastmidler
(1970 til 1995), og i de siste år etter inn-
føring av nye CT og MR teknikker.
Forskningen har i de siste decennier
noe oftere kommet som et resultat av
teamarbeid med andre spesialiteter.
Forskere i radiologi har hele tiden vært
sterkt knyttet opp mot klinikere, selv-
sagt et resultat av at vi ikke har hånd
om pasientene mens de er til behand-
ling. Dessuten er våre kliniske kunnska-
per betydelige og viktige for klinikerne.

Utviklingen
Utviklingen av radiologisk forskning
synes nå å være avhengig av tre fakto-
rer: ny apparatur, samspill med klinikere
og gode forskerteam i de radiologiske
avdelinger. Tiden for den ”ensomme”
geniale forsker synes å være over.

Eksperimentell radiologisk forskning
har aldri blitt en stor virksomhet ved
norske institusjoner. Vi har vært, og vil
ganske sikkert i fremtiden være preget
av at faget skal utføre en stor, daglig
mengde rutineundersøkelser. Det tette
samarbeidet med klinikere har medført
at vi ofte (les: for ofte) ender opp som
medforfattere og ikke førsteforfattere i
publiserte artikler. Heldigvis er tenden-
sen i dag at vi øker vårt antall førstefor-
fatterskap. Som eksempel kan det nev-
nes at Avdeling for Radiologi og Nukle-
ærmedisin (ARN) ved Oslo Universitets-
sykehus har øket sin andel førsteforfat-
terskap de siste årene (2009: 16%,
2010: 18% og 2011:21%). Totalantallet
publikasjoner har holdt seg stabilt på
omkring 60 fagfellevurderte internasjo-
nale publikasjoner årlig; til tross for den
energikrevende omstillingen som har
foregått på dette sykehuset. ARN har
hardnakket holdt på at forskning bør
være minst like viktig som administrati-
ve omveltninger. Sett fra en forsknings-

leders synspunkt har ledelsen ved OUS
periodevis frontet dette syn ganske bra,
dog uten at pengene  i tilstrekkelig grad
har fulgt intensjonene. Til alt hell har vi
mange ledere med forskningserfaring i
ledelsen av norske sykehus. Dette for-
hold har etter min mening den aller stør-
ste betydning for fremtidig forskning.
Den jobben som en sykehusforvalter,
en direktør, en oversykepleier og et par
håndfuller kontormedarbeidere gjorde i
”gamle dager” utføres i dag av en hær
med økonomimedarbeidere, HR-konsu-
lenter og staber av alle slag. De fleste i
hovedadministrasjonen har lite forsk-
ningserfaring og derav begrenset for-
ståelse for de betydelige ressurser som
kreves  for god forskning. Dette kan
være en betydningsfull trussel mot
avansert forskning.

I Norge drives praktisk talt all forsk-
ningsaktivitet ved de statlige sykehus.
Private røntgeninstitutter har glimtvis
bidratt, men det synes som forskning
ikke kan være en prioritert oppgave ved
instituttene. Noen spede forsøk fra pri-
vate røntgeninstitutter har riktignok
forekommet, til dels med bra forskning
som resultat.

Medisinske tidsskrifter er selvsagt
nødvendige for å få forskning frem i
lyset og tilgjengelig for kolleger. Tids-
skrift for Den norske legeforing hadde
for noen tiår siden en viss betydning for
norske radiologer. Etter hvert har radio-
logiske publikasjoner i ”Tidsskriftet”
blitt sjeldnere. Mest sannsynlig er dette
et resultat av en redaksjonell omlegging
til mer allmenne medisinske tema.
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Acta Radiologica publiseres av de
Nordiske radiologiske foreninger. Dette
gir i prinsippet ingen særfordeler til nor-
diske forfattere, men tidsskriftet har
med sin litt nordiske profil vært attrak-
tivt for oss og et sted hvor vi kunne vise
oss frem.  Dessuten har Acta Radiologi-
ca gitt en rekke erfarne forskere en
mulighet til å inneha editor posisjoner i
sine spesialfelt. Erfaringen fra slik virk-
somhet har vært viktig for norsk radiolo-
gisk forskning. Chief editor Arnulf
Skjennalds utrettelige innsats gjennom
flere år (og fortsatt) har vært med på å
sette norsk radiologi på det internasjo-
nale kartet.

Ambisjonene
Hva vil vi oppnå? Har alle deler av miljø-
ene samme ambisjoner for den radiolo-
giske forskningen?

Festtaler og visjoner fra ledere og
sykehuseiere er ingen mangelvare.

Jeg har ofte hørt de øverste ledere si
at vi skal bli best i Norden på forskning.
Ja, endog ”best i Europa” har vært
nevnt. Som kommentar kunne man få
lyst til å referere et engelsk ordtak;
”Action speaks louder than words”.

OUS/HSØ har en ambisjon om at 5%
av sykehusbudsjettene skal tilgodeses
forskning. Ved gjentatte beregninger i
FoU ARN kommer vi ikke høyere enn
2,6% for ARN gjennom de siste årene.
Det bør være et realistisk mål å komme
opp til 5% ved alle universitetsklinikker.
Synliggjøring av forskningens betydning
gjennom et eget forskningsbudsjett vil
etter min mening være et nødvendig vir-
kemiddel.

Men det er håp for bedring av forsk-
ningens kår. Stadig flere avdelinger
oppretter FoU seksjoner (Forskning og
Utvikling) som skal organisere forsk-
ningen, tilrettelegge for forskere og
være forskningens talspersoner i leder-
gruppene på avdelingene. 

Heldigvis har også sentrale myndig-
heter og frittstående forskningsinstitu-
sjoner interesse av at radiologisk forsk-
ning blomstrer. Norsk Forskningsråd
arrangerer med noen års mellomrom en
evaluering av forskningen. Et interna-
sjonalt panel vurderer kvaliteten og
forskningen ut fra skriftlige og muntlige
redegjørelser. Det har vært vanskelig for
radiologi å komme godt ut i slike evalu-

eringer. Det skyldes delvis at vi konkur-
rerer om panelets gunst med smale kli-
niske- og laboratoriefag/forskningsinsti-
tutter med lang kultur for ekstern finan-
siering av forskningen sin,; men også
delvis fordi panelet ikke har vært spesi-
elt kyndig og oppdatert innen radiologi
(egen oppfatning etter deltagelse i 2003
og 2012). Likevel får vi mange nødven-
dige råd fra et slikt panel som kan støtte
opp om nødvendige krav til sykehusle-
delsen. En dårlig vurdering fra et slikt
panel er kanskje først og fremst en kri-
tikk av sykehusledelsens kultur med
hensyn til forskning i eget sykehus, men
jeg er litt i tvil om det oppfattes slik.

Vel, vi kan selvsagt fortsette å syte
over dårlige kår og festtaler; men et vik-
tig spørsmål blir likevel: Hva kan vi som
radiologer gjøre selv? I siste instans er
det avgjørende at den arbeidsomme,
nysgjerrige og entusiastiske radiolog
tar vare på mulighetene og  i større grad
kan frigjøres seg fra arbeidstider og
personlig økonomisk inntjening.

Veien videre
Vi kommer ikke utenom at forskning i
team er nødvendig i dagens medisin.
Derfor har mange sykehus, og blant
dem OUS, etablert forskergrupper
innen avdelingene. Forskergruppene
skal ivareta forskningen i noen av fagets
”subspesialiteter”. De skal fremme ide-
er, samarbeid mellom radiologiske kol-
leger og klinikere, skaffe tilveie ekstern
finansiering og inspirere unge medar-
beidere med forskningslyst. 

Arbeid i forskergrupper er sannsynlig-
vis et tiltak med stort potensial, ikke
minst i de radiologiske miljø som har
teamarbeid dypt implementert i vår kul-
tur. Universitetsavdelingenes bevissthet
om at forskning er en av de tre hovedpi-
larer sykehusdriften skal tuftes på, må
stadig frem i lyset. Det er ikke lett i når
sykehusledelsene nesten alltid fokuse-
rer på innsparing og effektivt rutinear-
beid.

Likevel må vi kjempe frem forståelse
hos sykehusene/lederne slik at de
bidrar med ressurser i form av avsatt tid
til forskning, aktiv modernisering av
apparatparken (planer for utskiftning av
gammel apparatur), skreddersydde for-
skerstillinger og ikke minst utdannel-
sesstillinger for yngre medarbeidere

som har interesse for forskning (for
eksempel D-stillinger).

Vel, som sagt er, kampen er ikke blitt
lettere med de siste års økonomifoku-
sering og økende krav til effektivitet. En
PhD kandidat hadde følgende kommen-
tar til sin langvarige prosess frem mot
PhD-graden: ”Forskning har for meg
vært en privat sak”. Dette utsagn er
selvsagt spissformulert men kan likevel
brukes for alt det er vært. Sykehusene
skal etter eget utsagn ta ansvar for tre
hovedfunksjoner: Drift, Undervisning og
Forskning. Det kan være god grunn til å
minne om at forskning i ytterste konse-
kvens er pasientbehandling. 

Begrensinger
Hva er det som begrenser oss i å bli
enda sterkere innen internasjonal radio-
logisk forskning? Til nå har det vært
noen hovedfaktorer som også frem-
kommer i teksten ovenfor:
- Presset fra stadig økende rutinearbeid
- Dårlig forskningsfinansiering
- Personlig lyst og initiativ.
- Avsatt arbeidstid til forskning.

Det tredje punktet avhenger nok i
noen grad av de tre første. I det daglige
møter jeg mange som gjerne vil starte
med forskning. Når disse viser en liten
gnist av initiativ påhviler det lederne å
evaluere deres evner og hjelpe dem i
gang. Lederne sitter imidlertid ofte
mellom barken og veden pga et stadig
bombardement med krav til effektivt
rutinearbeid og budsjettdisiplin. 

Når det gjelder finansiering er det ing-
en tvil om at situasjonen i dag krever
øket innsats for å skape ekstern finansi-
ering, en oppgave for ledere og forsker-
grupper.

Det viktigste tiltaket som kan ha en
direkte effekt på de tre første punktene
er å opprettholde og opprette forsk-
ningsstillinger ved de radiologiske
avdelinger. D-stillinger må være i aktiv
bruk. Halvtids eller fulltids forskerstil-
linger bør være en selvfølge ved univer-
sitetsklinikkene. Så henger selvsagt alt
sammen med alt. Lønnsnivået for en
forsker må være akseptabelt i forhold til
lønn i vanlige rutinestillinger. 

Konklusjon 
Norsk radiologisk forskning har et bety-



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 3/2012 9

NYHETER

delig potensial som i hovedsak består i
å evaluere og utvikle nye metoder,
samt å vise metodenes diagnostiske og
terapeutiske verdi. Vi og sykehusle-
delsene må ta oss råd til drive forskning
som gjør bruk av de siste radiologiske
nyvinninger. Vi må stadig søke samar-
beid med klinikere, fysikere og eksterne
aktører.

Det er av stor betydning å sikre etter-
veksten av unge radiologiske forskere.
Det kan man gjøre ved å inkludere dem
og inspirere dem til forskning innenfor
forskergrupper. Den ensomme forskers
tid er over.

Særlig ledelsen ved våre universitets-
klinikker må aktiviseres mht å etablere
forskningsbudsjetter og øke støtten til
forskning. Tid til forskning gjennom for-
skerstillinger kan gå ut over effektivite-
ten i rutinefunksjonene ved våre syke-
hus, men vi må opprettholde troen på
at det er verdt det.

Men helt ærlig, norsk radiologisk
forskning sett over tid er slett ikke så
verst. Vi er tross alt et lite miljø i et lite
land.

Svensk bok om HRCT lunger
CARL LAMM, FREDRIK AHLFORS. HRCT – DIAGNOTIK OCH SJUKDOMSÖVERSIKT

106 S, ILL. VÄSTRA FRÖLUNDA: TROMBONE, 2012.
ISBN 978-91-978243-1-6
WWW.TROMBONE.SE

I følge vaskeseddelen er denne boken
ment å skulle fungere som et praktisk
arbeidsverktøy i det daglige arbeidet
som radiolog, og meg bekjent er dette
første gang det utgis en lettfattelig bok
om HRCT på nordisk språk. Forfatterne
er begge tilknyttet røntgenavdelingen
ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg, og de presenterer her en fin
bok som sikkert ønskes velkommen av
alle som har savnet en kortfattet lære-
bok i dette vanskelige, men spennende
feltet.  

Boken tar utgangspunkt i en oversikt-
lig algoritme basert på ulike funn-
 mønstre (noduli, mattglass, retikulært
mønstre osv.). Tolking av HRCT går jo
nettopp ut på gjenkjennelse av patolo-
giske mønstre, og kombinasjoner og
utbredelse av slike tolkes deretter i
 retning av mer eller mindre definitive

diagnoser. Så følger 14 kapitler om
 ulike typer sykdommer, disse omtales i
en passelig kort tekst. Hovedvekten i
boken er imidlertid lagt på CT-bildene,
og den inneholder i alt omtrent 230
 bilder og illustrasjoner. HRCT-bildene
er gjennomgående meget gode, ikke
minst fordi formatet er stort nok til at
poenget forfatterne ønsker å illustrere
kommer godt frem. 

Noen vil kanskje savne en grundigere
omtale av selve HRCT-teknikken, dette
temaet behandles kun på en kvart side.
Jeg har likevel ingen problemer med å
anbefale boken, jeg tror den vil være
nyttig både for nybegynnere og for dem
som har mye erfaring med HRCT.   

Trond Mogens Aaløkken, 
OUS Rikshospitalet

Oppdatert program og all informasjon om 
årets høstmøte finner du på 

www.radiologforeningen.no

Vel møtt til høstmøte på Felix, Aker Brygge, 
23.-26. oktober 2012!
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Biologisk bildeveiledet stråleterapi
av lungekreft med 18FDG-PET  
INGERID KNUDTSEN (INSKNU@OUS-HF.NO) (HOVEDVEILEDER EIRIK MALINEN)

PET-avbildning med glukoseanalogen
18F-fluorodeoksyglukose (FDG) er vel-
etablert ved diagnostikk og stadieinn-
deling av ikke-småcellet lungekreft
(NSCLC). Kombinert FDG-PET/CT
egner seg godt for bestemmelse av
tumorvolum ved stråleterapiplanleg-
ging. 

Det er påvist at høyt FDG-opptak
(representert ved SUV) i primærtumor
før behandling av NSCLC korrelerer
med lavere sannsynlighet for overle-
velse. I tillegg har pasienter som frem-
deles har restopptak av FDG i tumor
etter strålebehandling, det vil si en dår-

lig metabolsk respons, også lavere
sannsynlighet for overlevelse.  Videre
viser det seg at områdene i tumor med
restopptak etter strålebehandling kor-
relerer med områdene som hadde høyt
opptak før behandling. Ved å identifi-
sere resistente tumorer – og resistente
områder i tumorer - kan det være mulig

å tilpasse behandlingen til hver enkelt
pasient, for eksempel ved å redistribu-
ere stråledosen i tumor slik at områder
med høyt FDG-opptak før behandling
får en høyere dose enn områder med
lavt opptak.  

Den tilsynelatende FDG-distribusjo-
nen i tumor avhenger av rekonstruk-
sjonsparametrene som benyttes ved
dannelse av PET-bildene. Valg av PET-
rekonstruksjonsalgoritme kan derfor
påvirke definisjonen av det biologiske
målvolumet, altså volumet der man
ønsker å øke stråledosen. Vi har sett
på utbredelse og lokalisering av biolo-

gisk målvolum i 9 lungekreftpasienter,
og det viser seg at rekonstruksjonsme-
tode har en moderat effekt. Effekten
avhenger imidlertid av hvilke terskel-
verdier som benyttes for å definere
volumet. Eksempelvis gir en terskel-
verdi på 50% av SUVmax større varia-
sjon i biologisk målvolum enn 50 % av

SUVpeak. Figuren til venstre viser et
fusjonert PET/CT-snitt av en pasient
med NSCLC. Figuren til høyre viser det
biologiske målvolumet til pasienten
definert av to forskjellige PET-rekon-
struksjoner. Arealet som inkluderer
både gule og røde piksler tilsvarer mål-
volumet ved standard rekonstruksjon,
mens arealet av kun gule piksler tilsva-
rer målvolumet ved HD-rekonstruk-
sjon. 

NYHETER

Figur 1: 18-FDG PET/CT bilde av lunge-
kreftpasient (venstre) og eksempel på
biologisk målvolum definert av to for-
skjellige PET-rekonstruksjoner. Røde +
gule piksler = målvolum ved standard
rekonstruskjon. Røde piksler = målvolum
ved HD-rekonstruksjon.

Dette er et delprosjekt av doktorgraden  «Bildeveiledet stråleterapi og oppfølging av NSCLC med 18FDG-PET». Ingerid
Skjei Knudtsen er stipendiat ved Fysisk institutt, Gruppe for  biofysikk og medisinsk fysikk, Universitetet i Oslo. Veile-
dere er Eirik Malinen (Avdeling for  medisinsk fysikk, Oslo Universitetssykehus og Fysisk insitutt, UiO), Arne Skretting

 (Intervensjonssenteret, OUS) og Eli Olaug Hole (Fysisk institutt, UiO). 
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NORSK NUKLEÆRMEDISINSK VÅRMØTE TROMSØ 

Norsk Selskap for Nukleærmedisin og
Molekylær avbilding (NSNM) arrangerte
sitt årlige møte i Tromsø i månedsskiftet
mai/juni i år. Møtet, som også er blitt
kalt seminar i strålevern og nukleærme-
disin, har lang tradisjon og dette var det
27. i rekken. De første ti-tolv årene var
møtet alltid på Bolkesjø Høyfjellshotell
på Notodden. Etter Bolkesjø-perioden
har møtet vært arrangert stort sett i øst-
landsområdet med unntak av Røros i
1999, Kristiansand i 2004 og Stavanger
i 2010. For første gang ble møtet arran-
gert i Nord-Norge - nærmere bestemt
på Rica ishavshotell i Tromsø.

Årsmøtet samler deltagere fra omlag
20 nukleærmedisinske virksomheter i
Norge og industrien er også velkommen
til å delta. Til tross for økt kongressav-
gift i år ble møtet godt representert med
nøyaktig 150 deltagere og 13 firmastan-
der. Målsettingen med møtet er å samle
de nukleærmedisinske miljøene i Norge
om et program som belyser viktige fag-
lige nyheter og ikke minst å etablere
nettverk under sosiale hyggelige lag. De
uformelle samtalene er også en viktig
del av møtet og første kvelden var vi

derfor samlet til ”get-together” i opple-
velsessenteret Polaria med arktisk opp-
levelse både visuelt og kulinarisk. Været
viste seg også fra sin beste side og
solen speilte seg i snøkledde fjelltopper
og blått ishav under hele kongressen –
også om natten.

Ved tidligere møter har det vært van-
lig å definere et gjennomgående tema.
Den tradisjonen ble brutt i år ved at
møtet var delt i fire sesjoner med hvert
sitt tema; a) PET radiotracere, b) Clini-
cal Audit, c) Forskning og d) Fortid og
fremtid i norsk nukleærmedisin. Vi vil
rette en stor takk til alle inviterte fore-
dragsholdere. I tillegg til de inviterte
foredragene fikk vi inn i alt 17
abstracts som fordelte seg i 5 frie fore-
drag og 12 postere. Dette er en liten
nedgang fra møtet i Stavanger hvor vi
fikk inn 20 abstracts. Fordelingen over
tema og presenterende nukleærmedi-
sinsk enheter ses i diagrammene. Stor
takk til alle som presenterte sine arbei-
der. Nytt av året var såkalt ”poster-
speed-talks” hvor hver poster ble pre-
sentert muntlig på hovedscene ila to
minutter med tre power-point bilder

Norsk nukleærmedisinsk vårmøte
Tromsø 31. mai – 3. juni 2012
RUNE SUNDSET OGTHUY LU
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NORSK NUKLEÆRMEDISINSK VÅRMØTE TROMSØ 

hver. Tilbakemeldingen på denne for-
men for presentasjon av posterne var
meget gode og vil bli videreført til kom-
mende møter. Nytt av året var også
måten å kåre vinner av beste poster og
vinner av beste frie foredrag. Tidligere
har dette blitt gjort av en på forhånd
nedsatt komité, men i år ble dette gjort
ved at alle kongressdeltagere fikk
stemme. Vinneren av årets beste fore-
drag ble Sissel Steien fra Sykehuset
Innlandet med tittelen ”Lavdose CT i
nukleærmedisin – nyttig og forsvarlig
strålebruk eller leketøy for spesielt
interesserte?”. Posterprisen gikk til
Marthe Nissen, Thuy Lu, Ulf Aasebø,
Jan Due og Rune Sundset for posteren
”PET endrer utrednings- og behand-
lingsplan for pasienter med lungekreft
og malignt melanom”. Samtlige
abstracts, både inviterte og frie fore-
drag samt postere, finnes på vår
utmerkede hjemmeside www.nsnm.no.
Det foredraget som kanskje kommer til
å bli husket best var det Trond Velde
Bogsrud og en nordnorsktalende
fransk kokk som presenterte. Kokken,
som tilfeldigvis også er professor i
fysikk, hjalp Trond Velde Bogsrud med
å forklare at ”partial volume effect”,
som er et kjent begrep innen radiologi,
ofte misbrukes når man skal forklare
såkalt ”blurring” i PET bildet. Ved hjelp
av blåbærsaft tilsatt cognac som ana-
log til radioaktiv tracer ble dette injisert
i fransk loff. Kokken delte deretter opp
loffen i mindre biter, voxler, og demon-
strerte det kokken heller ønsker å kalle
intensitetsdiffusjon og ikke partial
volume effect som gir helt gale signaler
om hva det dreier seg om. Heldige til-
hørere på første rad fikk smake på loff-

voxlene og kunne bekrefte intensitets-
diffusjonen av blandingen mellom blå-
bærsaft og cognac. Kokken er avbildet
med enkel forkledning i dette referatet,
men ønsker ikke å bli nevnt med navn. 

Selskapet hadde generalforsamling
med valg av nytt styre og seminar -
komité for de neste to år. Kasserer i
styret Elisabeth Lie Pedersen fra Ulle-
vål forlater styret og skal ha honnør for
utmerket innsats for det nukleærmedi-
sinske fellesskapet i flere år. Nytt med-
lem i styret er Marianne Leirdal Stok-
kan som er medisinsk fysiker ved
St.Olav i Trondheim. Oversikt over
medlemmer i styret og seminarkomité
er presentert i tabeller som viser god
geografisk spredning i de nye repre-
sentantene.

Møtet ble avsluttet med annonsering
av neste års møte som blir i Bergen.
Sett av datoen 19.-21. april 2013 hvor
vi bla. får høre om translasjonsforsk-
ning ”fra mus til mann” eller omvendt
og med festmiddag på Fløien. Årets
høstmøte arrangeres som vanlig på
Rikshospitalet og datoen er satt til 7.
november. Programmet finner du på
www.nsnm.no og i dette bladet. 

PS! Medlemskapet i NSNM koster
200 kroner i året og er åpent for alle,
også radiologer. For påmelding klikk
på www.nsnm.no.

Styresammensetning i NSNM 2012-14
NSNMs ledelse
Leder
Rune Sundset Lege Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kasserer
Tom Chr. Adamsen Radiokjemiker Haukeland Universitetssykehus HF
Styremedlem
Marianne L. Stokkan Fysiker St.Olav Hospital HF 
Sekretær
Lisbeth Fjerdingby Bioingeniør Akershus Universitetssykehus HF

Seminarkomité i NSNM 2012-14
NSNMs seminarkomité
Thuy Lu Lege Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Mie Lafjell Bioingeniør Oslo Universitetssykehus HF
Andreas Tulipan Lege Oslo Universitetssykehus HF
Trine Hjørnevik Fysiker Oslo Universitetssykehus HF
Gerd Else Søfferud Bioingeniør Sykehuset Innlandet HF
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”Primum non nocere” stammer fra den
Hippokratiske ed, der det blant annet
står: ” Jeg vil bruke mine evner for det
beste for mine pasienter i samsvar med
min dyktighet og min dømmekraft og
aldri volde noen skade” (1)

Spørsmålet om vi hjelper mer enn vi
skader, eller rettere sagt om vi skader
mens vi prøver å hjelpe, dukker stadig
opp når det gjelder bruk av CT på barn.
Det er helt klart at indiserte CT- under-
søkelser med tilpassede parametre for
barn gir verdifull informasjon som igjen
kan bidra til best mulig diagnostikk og
eventuell behandling. Det har de siste
10-12 årene blitt et sterkt økt fokus på
dosereduksjon og optimalisering av
protokoller for barn. Blant annet ble det
i 2008 etablert en internasjonal kam-
panje, ”Image Gently”, utgående fra
den amerikanske barneradiologiske for-
eningen (Society of Pediatric Radiology
(SPR)) (2)

Det er også klart at barn er mer strå-
lefølsomme enn voksne. Men, ingen vet
riktig hvilken konsekvens dette har eller
om det finnes en definerbar grense for
når radiologisk tilført ioniserende strå-
ling gir økt risiko for kreft. 

Det er derfor meget prisverdig at det
nå har startet opp store, internasjonale
studier som nettopp skal undersøke om
CT- undersøkelser på barn gir målbar
økt kreftrisiko. En av disse studiene er
den EU-finansierte, store multisenter-
studien i Europa: The "Epidemiological
study to quantify risks for paediatric
computerized tomography and to opti-
mise doses" (EPI-CT) (3) Statens stråle-
vern og Kreftregisteret er ansvarlige for
studien her i Norge. Vi i barneradio logisk
forening støtter helhjertet opp om denne
studien og oppfordrer alle radiologiske
avdelinger og institutter til å  delta!

Et resultat av at man nå har begynt å
systematisere og gjennomgå data ser

man i den engelske studien publisert
online i The Lancet 7. juni 2012: ”Radia-
tion exposure from CT scans in child -
hood and subsequent risk of leukaemia
and brain tumours: a retrospective
cohort study” av MS Pearce og medar-
beidere (4). Dette er den første publiser-
te studien som er foretatt for nettopp å
undersøke om det er en økt risiko for
kreft etter CT- undersøkelse(r). Tidligere
har man kun hatt estimater basert på
studier av de overlevende etter atom-
bombesprenginger.  Pearce og medar-
beidere finner en økt risiko for både
 leukemi og hjernesvult, og risikoen øker
med økende doser. Men, forekomst av
både leukemi og hjernesvulst er relativ
lav i utgangspunktet, så den kumulative
absolutte risikoen er totalt sett liten,
men altså tilstede. De konkluderer med
at stråledose fra CT- undersøkelser bør
holdes så lav som mulig, og at man
 bruker alternative ikke- ioniserende
undersøkelser der dette er mulig. 

Det pågår også en Nordisk/Baltisk
studie blant barneradiologiske avde-
linger/ enheter for å kartlegge hvilken
dose som brukes på noen utvalgte CT-
undersøkelser for litt forskjellige indika-
sjoner for å se om man kan lage en
oversikt over hva man mener er adekvat
dose og bildekvalitet, og hvilken stråle-
dose dette påfører pasientene. Håpet er
blant annet at dette kan brukes for å
etablere ”diagnostic reference levels”
(DRL) for barn nasjonalt eventuelt
 nordisk. DRL-verdiene som finnes i de

europeiske guidelines er stort sett
basert på gamle data med eldre maski-
ner og før man fikk en økt bevissthet
omkring dosebesparende tiltak. 

Vi håper at disse og andre studier vil
kunne bringe arbeidet med å optima -
lisere undersøkelsene på barn videre.
Kanskje vil det rettferdiggjøre økt bruk
av ultralyd eller MR, kanskje vil vi kunne
ytterligere optimalisere protokollene for
CT- undersøkelser på barn. 

Og, for all del – finnes det en skikkelig
indikasjon for CT heller enn andre
modaliteter så bruk CT, men med til-
passede parametre til barn!

Vi i Norsk barneradiologisk forening
(www.legeforeningen.no/spesial/Norsk-
forening-for-pediatrisk-radiologi/) bidrar
i de pågående studiene og følger spent
med videre, og håper dette vil anspore
flere til å følge med! 

Referanser:
1) www.no.wikipedia.org/wiki/Den_

hippokratiske_ed
2) www.pedrad.org
3) http://epi-ct.iarc.fr/
4) Pearce MS et al Radiation exposure

from CT scans in childhood and sub-
sequent risk of leukaemia and brain
tumours: a retrospective cohort study
(2012), June 7, 2012 The Lancet Onli-
ne First 
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En 35 år gammel kvinne ble undersøkt med F-18-
FDG-PET ved Haukeland Universitetssykehus for å
utelukke metastasering av tidligere operert colon-
cancer etter påviste uklare CT-funn i bekkenet.
PET-CT oppdaget et fokalt FDG-opptak i en foran-
dring i isthmus thyreoideaet (fig. 1). Ultralyd på PET-
senteret (Hitachi Preirus; 13 MHz lineær probe) viste
en 10 mm stor ekkofattig uskarpt begrenset knute i
ishmus, som hadde et fast område ved elastografi. I
tillegg ble det funnet en maks. 10 mm stor ekkofat-
tig knute i høyre thyreoidealapp, som var FDG-
negativ og som var like mykt som det omliggende
vevet ved elastografi. Lymfeknutene var normale.
Cytologi tatt i samme seanse viste at den FDG-

Insidentell thyreoideacancer ved F-18-FDG-PET
THOMASSCHWARZLMÜLLER,1 KATRINBRAUCKHOFF,2 MICHAEL BRAUCKHOFF,2,4 HANSK. HAUGLAND,3 MARTINBIERMANN,1,4 
1SENTER FOR NUKLEÆRMEDISINOGPET, RADIOLOGISK AVDELING,  2KIRURGISK KLINIKK,  3AVDELINGFOR PATOLOGI, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, N-
5021 BERGEN; 4INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG, UNIVERSITETET I BERGEN
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Fig. 1
F-18-FDG-PET: (a) maksimal-intensitetsprojeksjon (MIP). Koregistrerte aksiale snitt gjennom fokuset i halsen: (b) ren PET, (c) CT,
(d) fusjonsbilde.
Ultralyd av fokuset i isthmus: (e) ultralyd-elastografi (sagittalt snitt; mykt vev i grønt, fast vev i blått), (f) samme bilde som B-mode
ultralyd, (g) cytologi (40 x; atypiske epitelceller).
Ultralyd knuten i høyre lapp: (h) elastografi (horisontalt snitt), (i) B-mode , (j) cytologi (10 x; normalt thyreoideaepitel mot en bak-
grunn av kolloid).
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positive knuten i isthmus representerte
et sannsynlig papillært thyroideakarsi-
nom (PTC), mens knuten i høyre lapp
var en kolloidknute. Det ble utført B-
RAF-mutasjonsanalyse ved PCR og
sekvensering av ekson 15. Analysen
viste spesifikk mutasjon i kodon 600;
V600E. Pga. BRAF-positivitet og mulig
infiltrasjon i muskulaturen ble pasienten
ble operert i én seanse med total thyre-
oidektomi og sentral lymfeknutetoilette
under nevromonitorering. Det postope-
rative forløpet var upåfallende med nor-
mal rekurrensfunksjon og normocalce-
mi. Endelig histologi: Unifokalt papillær
thyreoideacancer pT1a (10 mm) pN0
(0/6) (UICC 2009). 

Siden 2001 har flere publiserte serier
vist at FDG-positive insidentalomer
forekommer hos ca. 2 % av alle pasi-
enter 1,2. Ca. 1/3 av dem er ondartete
og representerer PTC. Så langt har vi
utredet alle fokale FDG-positive lesjo-
ner i thyreoidea med ultralyd og fin-
nålsbiopsi siden oppstart av PET-sen-
teret i Bergen og kunnet bekrefte disse
funn fra litteraturen. Om alle disse insi-
dentalomer er prognostisk relevante er
uvisst, men det gjelder ofte å utelukke
metastaser fra primærtumor, som f.
eks. lungecancer, som ville medføre
endret behandling. 

BRAF-mutasjonen forekommer hos

ca. 45 % av alle PTC, og er da en mar-
kør for økt aggressivitet.3 Vi har innført
sekvensering for BRAF i cytologimateri-
alet fra alle pasienter med klinisk mis-
tanke om PTC, og ved cytologiske prø-
ver hvor PTC er en differensialdiagnose.

Elastografi er en ny sonografimetode
som brukes i økende grad for utredning
av forandringer i mamma og i lever. En
metaanalyse foretatt i 2010 anga en
sensitivitet på 92 % og spesifitet på 90
% for å diagnostisere maligne knuter i
thyreoidea.5 Nyere, større serier har
ikke helt klart å reprodusere disse initia-
le resultater.6,7 Ved vanlig struma-diag-
nostikk på PET-senteret bruker vi elas-
tografi for å velge ut knuter for ultralyd-
veiledet finnålsbiopsi. Etter vår mening
er elastografi nyttig, men ikke pålitelig
nok for å kunne erstatte ultralyd-veile-
det finnålsbiopsi. 

Kasus illustrerer hvordan tett samar-
beid mellom ulike spesialistgrener
(nukleærmedisiner, cytolog, endokrin
kirurg) hjelper til for å oppnå optimale
behandlingsresultater gjennom et
strømlinjeformet behandlingsforløp. 
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Hei, alle kjære lesere !
Minner på at de to siste Noraforum numre i dette året, september- og desember-nummer,
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fra de som har ansvaret for den vitenskapelige utviklingen innen radiologi og nukleærmedisin. I
desember- nummeret skal vi få lese tanker våre fremste radiolger i nord- og vestlandet har om
emnet. Noen leger fra hele landet som nylig har disputert, ble bedt til å skrive om sine erfaringer.
Vi i redaksjonen ønsker at alle lesere som ønsker, bidrar og sier sin mening. 
Alle dere er velkomne og kan sende deres innlegg til adressen: almira.babovic@gmail.com
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Innledning
Helsedirektoratet  har satt i gang en
pilotstudie for screening av Colorectal
cancer (CRC) med oppstart 1. mars
2012. To populasjoner mellom 50-74 år i
Østlandsområdet blir invitert. Det er en
immunologisk basert avføringsprøve
(FIT) som gjentas hvert annet år rando-
misert mot sigmoideoskopi utført en
gang. Positiv FIT og positiv sigmoideo-
skopi med funn av høyrisikoadenomer,
utløser videre koloskopi for under -
søkelse av hele colon.

Pilotstudien vil pågå i fire år med opp-
følgning i 10 år, og det vil bli mulighet for
å legge til flere armer underveis der CT-
kolografi (CTK) kan være aktuelt.

Videre pågår NORDICC Kristiansand
ved flere sentre i Norden samt i Neder-
land og Polen der innbyggerne trekkes
ut for å delta i engangskoloskopi.
 Primært endepunkt er 25% reduksjon i
risiko for CRC- død etter ti års oppfølg-
ning.

Diagnostisk nytte
Det er godt dokumentert i multisenter-
studier at CTK og koloskopi er likever -
dige i deteksjon av store polypper
(≥10mm) for asymptomatiske pasienter
der tagging av gjenværende føkalia og
væske inngår i tarmforberedelsene
(Johnson CD. NEJM 2008). I den en -
gelske studien SIGGAR fra 2010 slås det
fast at Røntgen Colon ikke lenger kan
anbefales for utredning av CRC. Sam-
men med multisenterstudier fra Italia
(IMPACT 2009) og Tyskland (München
CRC prevention study 2009) er CTK vist
å være en robust metode både for pasi-
enter med og uten øket risiko for CRC.

CTK burde altså være godt egnet for
screening, men implementeringen har
foreløpig strandet. Hvorfor?

CTK ved primær  screening
En av årsakene er sprikende anbefa -
linger  fra sentrale faglige instanser i USA
der to grupper strides om nytteeffektene
ved CTK. Mens den ene anbefaler CTK,
er den andre som domineres av gastro-
enterologer bekymret for potensielle pro-
blemer knyttet til påvist patologi i abdo-
men utenfor colon og samt dosebelast-
ningen etter gjentatte CTK under -
søkelser.

Dosebelastning
Stråledoser ved screening fra 50-års
alder gir et tillegg i risiko på 0,14% fra
utgangspunktet på 5% som er den
 risikoen en 50-åring har for å utvikle CRC
under sin gjenværende levetid (Brenner
D. RSNA 2006). Den kumulative risikoen
ved CTK hver 5.år vil relativt avta, siden
risikoen for cancer øker betydelig med
årene. Dose til pasient for en CTK tilsva-
rer bakgrunnstrålingen vi mottar årlig,
men forventes å kunne senkes til et enda
lavere nivå  med de nye dosebespa-
rende algoritmene som er i ferd med å bli
implementert på de moderne CT maski-
nene.

Størrelse av lesjoner
Polyppstørrelse er den viktigste parame-
ter for å angi risiko for utvkling av cancer,
dernest kommer grad av dysplasi i
 adenomene i utviklingen gjennom den
klassiske adenom-carcinom sekvensen.
Ved koloskopi fjerner man normalt alle
påvisbare polypper. Er dette en god
strategi? I en systematisk gjennomgang
av 20 000 preparater fra koloskopi ble
det vist (Hassan C. Aliment Parmacol
Ther 2010) en forekomst på 5.6% for
avanserte adenomer, fordelt på 4.6% for
polypper <6mm, 7.9% i gruppen 6-9mm
og 87.5% i gruppen ≥10mm. Hvis

 terskelen for henvisning til koloskopi
 settes til 6mm, vil man altså identifisere
over 95% av polyppene med avansert
histologi. 

Ved koloskopi angis polyppstørrelse
som regel ved å referere til åpning på
biopsitang. Ved CTK er det mindre inter-
observatør variabilitet enn ved koloskopi,
men CTK mål viser (De Vries. Eur Radiol
2010) en overestimering på1-2 mm. 

Flate lesjoner er ikke polypoide, men
avflatet og skal ikke overstige en eleva-
sjon på 3mm. Mens den vanlige adenom -
carcinom sekvensen som står for vel
70% av maligne neoplasmer i colon, er
det en mindre kjent utvikling av de reste-
rende 30% der de flate lesjonene inngår.
Inntil nylig ble det antatt at disse lesjone-
ne var vanskelige å detektere ved CTK,
men det kommer nå studier som viser
lovende resultater (Pickhardt P. Radiolo-
gy 2010).

Øvelse og standarder
Ved opplæring i CTK og eventuell utar-
beidelse av algoritme for samme-dag
koloskopi (eller samme-dag CTK etter
ufullstendig koloskopi), kreves resurser
for å håndtere en stor pasientgruppe
som mange røntgenavdelinger ikke har
prioritert på mange år. European Society
of Gastrointestinal and Abdominal radio-
logi (ESGAR) har gjennom sine work -
shops siste ti år publisert konsensus rap-
porter, og det foreligger nå en felles
internasjonal standard for Europa, Au -
stralia, New Zealand og Canada (Burling
D. International collaboration for CT
Colonography Standards. Clin radiol
2010) for hele pasientsløyfen med mini-
mum og beste praksis, nøkkelreferanser

Screening – CT-kolografi. 
Hva er status?
Radiologiforeningens Høstmøte 2011

OVERLEGE ANDERSDROLSUM, AVDELINGFOR RADIOLOGI OGNUKLEÆRMEDISIN, 
OSLOUNIVERSITETSSYKEHUS
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og nettside med kontinuerlig oppdate-
ring, som også vil være dekkende for
norsk praksis.

Pasient erfaringer  og   tarm for -
beredelse 
CTK har potensialet til at flere vil delta i
CRC screening. I en publikasjon (Moa-
wad AJR 2010) anga 30% mindre ube-
hag ved CTK enn koloskopi, 35% ville
ikke møtt til screening hvis ikke CTK
hadde vært et alternativ. Men fortsatt er
det ikke entydige resultater i det som
publiseres.

Reduserte tømningsregimer virker
lovende, siden tarmforberedelsene i dag
er det mest krevende for pasientene ved
CTK. Det er imidlertid essensielt at sen-
sitivitet og spesifisitet ikke reduseres for
deteksjon av signifikante polypper 
≥ 6mm. Det er foreløpig stor hetrogeni-
sitet i studiedesign, oral kontrast tag-
ging, doser og timing. Resultater av stør-
re prospektive studier ventes imidlertid i
nær framtid.

Sikkerhet
CTK er en sikker prosedyre. Det er bety-
delig lavere perforasjonsrisiko enn ved
koloskopi. Normalt vil perforasjon ikke
forekomme hvis normale standarder
etterfølges. Av spesiell interesse er sam-
me-dag CTK etter ufullstendig koloskopi
der biopsirutiner bør forankres lokalt.
Prinsipielt kan man utføre biopsi fra
tumor, men ikke utføre polyppectomi før
CTK. Beste praksis ved samme-dag
CTK er å innlede med et lavdoseopptak
for å sjekke at det ikke har tilkommet
perforasjon etter koloskopi.

Elektrolyttforstyrrelser har vært et vel-
kjent problem ved tømningsregimer tidli-
gere spesielt hos eldre og multisyke,
men etter at magnesiumcitrat nå benyt-
tes i stor grad vil også de eldre kunne

undersøkes uten denne bekymring. For
pasienter med forventet levetid under10
år, der det kun er aktuelt å utelukke
 cancer og ikke påvise polypper, er det
nå god praksis å avstå fra tømning, kun
benytte den lakserende effekten av gas-
trografin som sammen med bariumsulfat
primært benyttes til tagging.

Hvem skal beskrive CT-kolografi? 
Siden CTK framstilles med 3-dimensjo-
nale datasett og bildene kan ses helt
analogt med koloskopi, er det interesse
fra gastroenterologer internasjonalt for
selv å gjøre CTK. Foreløpig viser resulta-
tene at de kan oppnå høy sensitivitet,
men de får problemer med å avkrefte fal-
ske positive funn, som krever radiologisk
ekspertise i bruk av planare reformater.

Kan radiografer utføre CTK, kan de
avlaste radiologene som har høyt
arbeidspress? I en publikasjon fra et
ledende senter på St.Marks i London,
ble det vist (D. Burling. Clin Radiol 2010)
at beskrivende radiografer hadde 100%
sensitivitet for cancer, men altfor lav
 sensitivitet og spesifisitet for polypper.
Konsekvensen av dette kan være at
radiografer kan gjøre triage for cancer
etter utført CTK.

Ekstracoliske funn
I en retrospektiv studie av 10 000
asymptomatiske pasienter (Pickhardt P.
Radiology 2010) var forekomsten av eks-
tracolisk cancer hyppigere enn CRC. Det
var i tillegg meget høy forekomst av inci-
dentale funn.  Det har skapt mye debatt
om screening vil påføre økt morbiditet og
økte kostnader som følge av falske posi-
tive funn som vi kjenner igjen som et
 problem ved all screening. 

Et tilleggsmoment er at man har sett
på muligheten til å få utført screening for
abdominalt aortaaneurisme (AAA) sam -

tidig siden informasjonen allerede ligger
der i bildematerialet. I et slik senarie vil
en kombinert screening for CRC og AAA
være kostnadseffektivt. Foreløpig kan
langtids overlevelsesdata ikke bekrefte
noen gevinst ved diagnostikk av ekstra-
colisk malignitet ved CTK.

Videre utvikling
Det er kjent at CTK er tidkrevende for
beskrivende radiolog, 25-35 minutter er
vanlig i en populasjon av symptomatiske
pasienter. Persepsjonsfeil i polyppdiag-
nostikk er veldokumentert, så det burde
være nærliggende å innføre computer
aided detection (CAD). Det finnes flere
CAD systemer på markedet, men den
kliniske nytten har lenge vært omdisku-
tert. De fleste påviser  over 90% av
polypper ≥ 10mm med forsvarlig lav
andel falske positive. Nylig er det vist at
erfarne CTK radiologer (Halligan S.
Radiology 2012) kan øke sensitiviteten
med inntil 7% uten reduksjon i spesifi-
sitet hos den enkelte pasient. Det er
også klart at tidsforbruket dermed vil øke
ved bruk av CAD som åpnes etter at den
primære granskningen er utført.

Konklusjon
CT-kolografi har en utmerket sensitivitet
og spesifisitet, og røntgen colon bør
fases ut for diagnostikk av colorectal
cancer. Komplikasjoner er uvanlige og
pasientene mestrer undersøkelsen fint.
Reduserte tømningsregimer med tag-
ging av gjenværende væske og formet
innehold virker lovende. Det er økende
evidens for at CAD skal benyttes i daglig
praksis av erfarne CTK radiologer. 

Betydningen av ekstracoliske funn er
fortsatt uavklart, og øker deltakelsen i
CRC screening ved  å tilby CT-kolografi
som primær screeningmetode?  

Har du noe 

spennende
å fortelle 

eller lære bort?

NoRaForum og nett sidene ønsker stoff 
– store og små  nyheter, reportasjer, kasuistik-
ker, bilder og annonser.

Ta kontakt på 
radiologforeningen@gmail.com
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Vi har fått et nye koder – Norwegian
Classification of Radiology Procedures
(NCRP). ”CTTH” er bytet ut med
”SC0AD”. Mens den første koden i det
gamle kodeverket Norako var basert på
begreper som de fleste radiologer var
fortrolige med, er den andre basert på
delkoder for organ, modalitet osv. Tan-
ken er imidlertid at ingen radiolog skal
behøve å se disse kodene – de skal lig-
ge skjult i datasystemene. Dermed
behøver man bare forholde seg til
undersøkelses¬protokoller med for -
ståelige tekster, ikke til en kode som
ikke er selvforklarende. Vi får håpe den
tanken slår til. 

Vi har fått en ny klassifikasjon også.
Mange sliter med å se forskjell mellom
kode og klassifikasjon, og det gjør det
jo ikke enklere at en klassifikasjon med
tilhørende kode gjerne kalles for et
kodeverk. Så, for ordens skyld: En kode
er et system av ord, bokstaver, figurer
eller symboler som brukes for å repre-
sentere noe annet . En klassifikasjon er
et system for å ordne noe i grupper, i
vårt tilfelle radiologiske undesøkelser.
Dermed brukes koden ”SC0AD” for å
representere klassen av alle CT-thorax-
undersøkelser. 

En kode og en klassifikasjon er altså
ikke det samme. Spiller det imidlertid
noen rolle? Vel, så lenge det ikke opp-
står misforståelser gjør det jo ikke det.
Det er imidlertid viktig å tenke på hva
det ikke er – en klassifikasjon av radio-
logiske undersøkelser er ikke det sam-
me som en katalog over radiologiske
undersøkelser. Hadde det vært det,
kunne man brukt kodene gjennom -
gående, fra undersøkelsene rekvireres i
den elektroniske journalen og til svaret
plasseres samme sted.  Da kunne rekvi-
renten formidle koden SC0AD til rønt-
genavdelingen, generere automatisk
time på riktig lab, undersøkelsen dukke
direkte opp på radiografenes arbeidslis-
te, bli automatisk overført til CT´en for
automatisk innstilling av riktig protokoll,
bli brukt til å merke alle bildene, dukke

opp på radiologenes arbeidsliste for
gransking, og så rett inn i journalen med
tilhørende bilde og svar.  Som vi vet er
det imidlertid mange forskjellige under-
søkelser som alle kan klassifiseres som
CT thorax; fulldose-CT uten kontrast,
fulldose-CT med kontrast, lavdose-CT,
HR-CT, barneprotokoll, osv. Det er ikke
mulig – ut fra koden SC0AD - å avgjøre
hva som er riktig undersøkelse, bare
hvilken klasse av undersøkelser som er
ønsket. Strålevernforskriftene er nokså
klare når det gjeler å begrense bruk av
stråling, og dersom en pasient får en
fulldose- i stedet for en lavdoseunder-
søkelse på grunn av bruk av gjennom-
gående koder, har vi brutt med de prin-
sippene. En annen sak er at rekviren-
tene jo ikke alltid har forutsetninger for å
vurdere verken hvilken modalitet eller
hvilken undersøkelse som er best egnet

for den kliniske problemstillingen, så en
radiologisk vurdering mellom henvis-
ning og undersøkelse er vel uansett på
sin plass.

En klassifikasjon er – som navnet sier
– et system for å klassifisere noe, grup-
pere objekter eller hendelser, for ett
eller annet formål. Formålet er viktig når
vi vurderer en klassifikasjon. Vi har sett
eksempler på det rulle over tv-skjer-
mene i det siste. For noen passer alle
forekomster av objektet ”ost” med
 fargen ”gul” i klassen ”gulost” – ”gulost
er gulost”. For andre er en slik klassifi-
kasjon nesten en skilsmissegrunn. En
klassifikasjon passer nemlig ikke like

godt for alle formål. Formålet med vår
nye klassifikasjon har vært virksomhets-
rapportering. Man bør være varsom
med å bruken den ut over det. Nå dan-
ner den riktignok også grunnlaget for
økonomisk oppgjør. HELFO har imidler-
tid lagd en annen og mye enklere klas-
sifisering til det. CT-undersøkelser er for
eksempel delt i tre klasser; CT1, CT og
CT3. Enhver CT-undersøkelse skal høre
hjemme i én – og bare én – av disse
klassene. Heldigvis har man laget en
tabell slik at det er mulig å finne ut, på
bakgrunn av NCRP-koden, hvilken
HELFO-klasse en undersøkelse hører
hjemme i.  Dermed kan man gå fra en
NCRP-klasse direkte til en HELFO-klas-
se. Det er ikke mulig å gå den andre
veien, man kan ikke ut fra HELFO-klas-
sen CT1 finne ut om det var en CT
 thorax  eller en CT caput som ble
gjennomført. En klassifikasjon har nem-
lig også som oppgave å fjerne irrelevant
informasjon, slik at man står igjen med
det som er relevant for formålet. HEL-
FO-klassifikasjonen er forhåpentligvis
tilstrekkelig for økonomisk rapportering,
men de fleste vil nok mene at den er for
grov for virksomhets¬rapportering. 

NCRP har innført nytt element – kom-
binasjonskoder. Mens en undersøkelse
i vårt gamle kodeverk kunne beskrives
med å sette sammen flere koder – er
tanken at man i den nye kun skal ha en
kode for hver undersøkelse.  Utfordring-
en blir å sette grenser; hva skal betrak-
tes som en – og hva skal betraktes som
flere undersøkelser – når man for

Gulost er gulost
PETTER HURLEN
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eksempel gjør CT caput, collum og
 thorax i en seanse? Her er det forskjel-
lig praksis ved forskjellige sykehus.
Noen velger å betrakte det som én
undersøkelse. Man ser på bildene sam-
let, og beskriver dem samlet. Gjennom
det sparer man kanskje tid, og det blir i
alle fall færre svar for klinikerne å for-
holde seg til. Andre velger å betrakte
dette som flere separate undersøkelser.
De beskrives separat, og bildene lagres
separat. På den måten kan man fordele
oppgavene mellom folk med forskjellig
kompetanse, og når pasienten kommer
til kontroll av bare en av under -
søkelsene, slipper radiologen å bli ned-
lesset i en masse forskjellige bilder. 

Klassifikasjonen går langt i å støtte
kun den første arbeidsmåten, med bruk
av såkalte kombinasjonskoder for sam -
mensatte undersøkelser. Det skaper en
del utfordringer for dem som arbeider
etter den andre. Nå bør vel formålet
med en klassifikasjon være å klassifi-
sere det som faktisk skjer, ikke å unifor-
mere en bestemt arbeidsmåte. Radio-
logforeningen har tatt dette opp med
Helsedirektoratet, og forhåpentligvis kan
vi arbeide sammen for en bedre og
enklere klassifikasjon. 

En annen sak er at de fleste radiolo-
ger forhåpentligvis ikke behøver å for-
holde seg detaljert til kodene og klassi-
fikasjonen i det hele tatt – for de fleste
vil dette ligge skjult bak undersøkelses-
protokollene i datasystemene, slik at
oppgaven blir å sørge for at vi har
registrert riktig undersøkelsesprotokoll.
Plasseringen i riktig klasse og formid-
ling av riktig kode blir da noe som skjer
automatisk i bakgrunnen, og kun noe
som dukker opp i statistikkene. En
klassifikasjon har imidlertid en lei
 tendens til også å på påvirke den virke-
lighet som skal klassifisere, og det er
ikke alltid oppfattelsen av virkeligheten
er den samme. Jeg er for eksempel av
den oppfatning at gul ost med hull i
ikke kan plasseres i samme klasse som
annen ost. Bare Jarlsberg er Jarlsberg,
og bruk av ´gulost´ som gjennom -
gående kode fra munn via innkjøpssjef
til mage er alt for unyansert, Jarlsberg
er i en klasse for seg. 

NUKLEÆRMEDISINSK 
HØSTMØTE

ONSDAG 7. NOVEMBER 2012 KL. 17:00
RIKSHOSPITALET, AUD.2 RØDT (B1.U016)

PROGRAM

17:00 - 17:05 Velkommen

17:05 - 17:50 Is in vivo animal PET/CT imaging golden
 standard for drug/tracer development? 
Pasha Razifar
Centre for Image Analysis 
Uppsala University

17:55 - 18:15 Etablering av preklinisk PET/SPECT/CT i
 Tromsø
Samuel Kuttner
Kompetansesenter for diagnostisk fysikk
Universitetssykehuset i Nord-Norge

18:15 – 18:35 Kaffe

18:35 - 19:20 Bruk av hybrid-teknikk med coronar CT
 angiografi og SPECT som gatekeeper for
 invasiv utredning av koronarsykdom
Jan Dag Solli
Medisinsk klinikk
Sykehuset Telemark, Skien

19:25 - 19:45 Produkt presentasjon fra GE – nytt fra EANM
Ola Sørli
GE Healthcare

20:00 -  ... Tapas med prisutdeling! 
(Forvalterboligen, Sognsvannsvn. 11)

NB!  Påmelding til Lisbeth Fjerdingby innen 5. november: 
Lisbeth.Fjerdingby@ahus.no

Vel møtt!

Hilsen
Styret i Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning
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Styret i norsk forening for nukleærmedi-
sin og molekylær avbilding 2010-2014 

Styret i Norsk Forening for Nukleærmedisin og Molekylær
Avbildning 2010:
Leder: 
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetessykehus, Ullevål
Nestleder:
Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum
Medlemmer:
Vivi Jøraholmen, Fylkessjukehuset i Haugesund, Kjersti
Johnsrud, Oslo Universitetessykehus, Rikshospitalet og Almira
Babovic, Oslo Universitetessykehus, Rikshospitalet
Varamedlemmer:
Mone-Elisabeth Revheim, Oslo Universitetessykehus, Rikshospi-
talet og Rune Sundseth, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Spesialistkomiteen 2010-2014:
Leder: 
Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum
Medlemmer: 
Mone-Elisabeth Revheim, Oslo Universitetessykehus,
Rikshospitalet, Thuy Lu, Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Trond Velde Bogsrud, Oslo Universitetessykehus, Rikshospi talet
Varamedlemmer:
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetessykehus, Ullevål,
Beata Paulina Gradek, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

SPESIALISTKOMITEEN
Medlemmer
Marit Morken (leder), St. Olavs hospital
Tor S. Egge, OUS-Rikshospitalet
Marit Bolstad, Haukeland universitetssykehus
Guro Hagemo Rebo, Vestre Viken HF-Bærum sykehus
Peter Mæhre Lauritzen, OUS-Aker sykehus
Varamedlemmer
Johann Castberg Hellund, OUS-Ullevål sykehus
Anagha Parkar, Haraldsplass Diakonale sykehus
Beate Alexandersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

SPESIALFORENINGENE
Norsk forening for intervensjonsradiologi
Leder Jon Egge. E-post jon.egge@helse-fonna.no
Norsk Forening for Pediatrisk Radiologi
Leder Charlotte de Lange, Oslo. E-post:
charlotte.eva.delange@oslo-universitetssykehus.no
Norsk nevroradiologisk forening
Leder Hans Kristian Pedersen. Epost
HansKristian.Pedersen@uus.no
Norsk forening for thoraxradiologi
Leder Harald Nes. E-post Harald.Nes@helse-fonna.no

Styret i Norsk radiologisk forening
2011

Leder Mob./Email
Gaute Hagen, OUS, Rikshospitalet 90118325
Enhet for abdominalradiologi, Gaute.Hagen@ous-hf.no
Rikshospitalet, Gaustad 0027 Oslo

Nestleder
Anne Taule, Haukeland, Bergen 97531891
Radiologisk avd, anne.taule@helse-bergen.no
Helse Bergen HF, 5021 Bergen

Sekr. vitenskapelige saker:
Anne Negård, Ahus 41906371
Akershus universitetssykehus, Anne.Negard@ahus.no
1478 Lørenskog

Sekr. fagforeningssaker:

Kasserer:
Ulrika Ekseth, Curato, Oslo 45021271
Curato Røntgen AS, Ulrika.Ekseth@curato.no
Akersgata 1, Pb 1045 Sentrum, 0104 Oslo

6. medlem:
Petter Hurlen, Ahus 93099998
Akershus universitetssykehus, petter@hurlen.no
1478 Lørenskog Petter.Hurlen@ahus.no

7. medl. Nettredaktør
Roar Pedersen, Skien 92041996
Curato Røntgen Telemark, pedersen70@gmail.com
C.E. Berg-Hanssensgate 26, 3916 Porsgrunn

1. vara:
Jan Ole Franzen, UNN 48114710 
Radiologisk avdeling, Jan.Ole.Frantzen@gmail.com
Postboks 100, 9038 Tromsø

2. vara:
Elisabeth Olstad, UNN 97621558
Radiologisk avdeling, elisabeth.olstad@unn.no
Postboks 100, 9038 Tromsø

TEKNISKE OPPLYSNINGER
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EUROPEAN DIPLOMA IN RADIOLOGY (EDIR)

Arbeidsmarket for radiologer i Europa vil
trolig blir preget av mer mobilitet i frem -
tiden og økt interesse fra radiologer
utenom EU/EØS som ønsker å søke
 stillinger i Europa, inkludert Norge.  
Euro pean Society of Radiology (ESR)
har opprettet en eksamen (Diploma,
www.myesr.org) som dokumenterer til-
strekkelig radiologisk kunnskap for uav-
hengig praksis i generell radiologi. Et av
formålene er å homogenisere/standardi-
sere kunnskap og utdanning i Europa da
spesialistutdanningen fremdeles varierer
en god del fra land til land. Eksamen er
åpen for spesialisert i radiologi og leger i
5. år og siste år av spesialistutdanning-
en. EDiR er godkjent av UEMS (Europe-
an Union of Medical Specialists,
www.uems.net) i tillegg til ESR.

Kunnskapsbasen/pensum for eksa-
men er definert i de såkalte ”ESR Euro-
pean Training Curriculum” som spesifi-
serer kunnskap innenfor ulike områder
av radiologien. ESR baserer seg på at
spesialistutdanningen tar 5 år hvor kan-
didaten i tre første år følger et felles,
basalt opplæringsprogram og etterføl-
ges med subspesialisert læring de siste
to årene.

EDiR gir en objektiv test på tilstrekke-
lig høyt kunnskapsnivå etter endt utdan-
ningen. Bestått eksamen gir meritter i
jobbsøknader og dokumentere at søke-
ren behersker radiologi på høyt nivå og
forstår engelsk innenfor generell radiolo-
gi. Arbeidsgiver gis en god referanse og
sikkerhet for søkerens kompetanse.
ESR oppgir videre at eksamen er spesi-
elt godt egent for de som deltar i under-
visning og veiledning av studenter eller
spesialistkandidater.

Interesserte melder seg på via ESR’s
hjemmeside. Søker om opptak til EDiR
må legge ved ”Proof of Completion of
Training” som dokumenterer 5 år eller
mer med spesialistutdanning. Repre-
sentant fra Den norske legeforening
 signerer og stempler denne. Jeg har ett

år sideutdanning i min norske, og dette
ble også godtatt av ESR som ledd i
 spesialistutdanningen. Påmeldingsavgift
for eksamen er for tiden EUR 400,-.

Eksamen er delt i tre deler, del 1 (90
min) er skiftlig, web-basert hvor en
 presenteres for korte kasusistikker. Man
skal blant annet indikere om funnene er
normal/normalvariant eller unormal
(patologisk). Del 2 (90 min) er også
skriftlig med web-baserte spørsmål
innen anatomi, fysikk og sikkerhet. Del 3
(40 min) er oral og klart den hyggeligste
og mest interessante kasuistikker, nær-
mest som en demonstrasjon hjemme på
jobb. Det er to eksaminatorer per kandi-
dat på den muntlige delen.

Første eksamen ble avholdt på ECR
2011. Jeg tok denne eksamen på ECR i
Wien i år og ble møtt av hyggelige arran-
gører, god logistikk og høy kvalitet på
tekniske hjelpemidler. Eksamen var
omfattende, men mange av spørs -
målene i de to skriftlige eksamener var
nokså ”sære” etter min mening. De
inkluderte mange sjeldne kasuistikker,
mens flere viktige områder av radiologi-
en var utelatt. Det var et fint internett-
basert system for ris og ros vedrørende
eksamen i ettertid for alle deltagere og
flere enn meg mente kasuistikkene var i
særeste laget. I fremtiden tror jeg spørs-
målene og kasuistikker blir mer generelt
orientert og ta for seg mer vanlige ka -
suistikker, mens kravet for bestått eksa-
men kanskje vil økes. Trolig vil en også
oppleve overgang til mer volumbasert
gransking av bilder i stedet for enkelt -
bilder på PC-skjerm. 

På sist eksamen, i Granada, Spania,
steg andelen bestått til 83%. Det ble da
også åpnet opp for at kandidatene
 kunne bruke andre språk enn engelsk i
den muntlige delen for første gang.

Ikke nøl. Jeg vil anbefale alle radio -
loger i Norge, spesielt de som nylig er
ferdig med eller i sluttfasen av spesial-
listeksamen å ta EDiR.

European Diploma 
in Radiology (EDiR)

AUDUNBERSTAD

Summary in English

European Diploma
in Radiology (EDiR)

In the near future, there will probably be a
more mobile job market for radiologist in
Europe. Radiologists will apply for positi-
ons in other than their home countries from
which they have their specialty training. In
addition, there will be more applicants from
outside the European community who
would like to join the European job market.

The EDiR provides radiologists with an
objective, European Society of Radiology
(ESR)-endorsed seal of approval, as well as
an additional qualification at the end of trai-
ning. The diploma will confirm proof of trai-
ning supplemental to any national quali -
fications. It is a significant step to wards
transnational harmonization of ra dio logical
standards throughout Europe.

The diploma examination is based on
the established ESR European Training
Curriculum, successful completion of
which will certify a standard of radiological
knowledge deemed appropriate by the
ESR for independent practice in General
Radiology. The diploma is officially and
fully endorsed by the ESR and UEMS
(European Union of Medical Specialists,
www.uems.net).

The diploma is especially suited for
radiologists with teaching responsibilities
as they can better relate to their trainees.
ESR full membership or corresponding
membership is required.

The examination consists of three com-
ponents: Part 1 (written) – Short cases,
Part 2 (written)-knowledge questions and
Part 3 (oral) -oral examination. The exami-
nation language is English. However, in the
last examination, held in Granada, Spain,
the oral examination was open for other
languages as well.

The fee at present for full ESR members
is at present € 400,-.

I will recommend every Norwegian radio-
logist to take the EDiR. It will be a chal-
lenge and you’ll update and improve your
radiology and language skills. In addition,
several positions will be at reach for you
throughout Europe.
 More information is given at
www.myesr.org.



En virkelig nyvinning 
innen CT

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

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

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

www.decotron.no  
for brosjyre.
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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.

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


