
Radiologforeningen seiler i medvind hva angår
interessen for deltagelse i styret.  Alle de fore-
spurte kandidatene takket ja til valgkomiteens
forespørsel.  Dette tyder på at avtroppende styre
har gjort en god jobb for å styrke interessen blant
foreningens medlemmer.  Det at foreningen i fjor
fikk sitt eget forsknings-institutt "RadForsk" er

en fjær i hatten for det avtroppende styret med
professor Frode Lærum i spissen.  Ny leder i for-
eningen er professor Nils-Einar Kløw.  Med seg i
styret har han Else-Berit Velken, Anne Taule,
Unni Bergan, Gaute Hagen, Anne Sofie Larsen,
Roar Pedersen, Anna Rød Nyland og Tiril Gosse
Thompson.                                              Se side 6
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Leder

Radiologiske utredninger har de sis-
te årene økt betydelig i antall. Dette
skyldes ikke minst det faktum at
våre metoder i dag er så suverene
ved diagnostikk og kartlegging av en
rekke sykdommer at ingen andre
enkeltstående undersøkelser eller
tester kan måle seg med våre. Snart
bør kanskje debatten komme om
hvor omfattende den kliniske utred-
ningen bør være, hvor det til dels
brukes "hundre" år gamle tester
osv., før MR, CT eller UL bør utfø-
res. Har du vondt i hodet, et epilep-
tisk anfall og ischias og ønsker å vite
hvorfor eller forsikre deg om at det
ikke er noe alvorlig som årsak til pla-
gene, da er MR den enkleste og
beste undersøkelsen du kan få
utført, ikke EEG eller nålestikk og
reflekser. 

Det er neppe overforbruk av våre
utmerkede metoder slik befolkning-
en i dag forventer at helsevesenet
stiller opp. Dette har blant annet
resultert i at den privat drevne radio-
logien har oppgradert sin utstyr-
spark. Den er nå på høyde med
moderne sykehusavdelinger. Den
faglige kompetansen er styrket og
holder i dag høy faglig standrad.
Radiologene arbeider seriøst, med
faglig entusiasme og med stor inn-
sats. Det arrangeres faglige semina-

rer, holdes foredrag, vises engasje-
ment i vår forening og ikke minst er
omtanken for våre pasienter ekte.

I alle år har vi hatt primærleger
som har drevet sin private praksis.
Så har vi hatt spesialister, både pri-
vatpraktiserende, men de aller fleste
ansatt på våre offentlige sykehus.
Det samme har skjedd i radiologien.
Vi har primærradiologer som tar seg
av det store volumet av pasienter,
men også med spisskompetanse på
enkelte områder. Spesialistradiol-
gene finner vi på sykehusene. Dette
skillet kan en ofte føle ikke er
bevisstgjort blant radiologene. En
klinisk spesialist har full forståelse
for at primæregen ikke sitter inne
med spisskompetansen. Spesialis-
ten vet også at han ikke har den
nødvendige kompetansen til å drive
primærmedisin. Jeg er usikker på
om spesialistradiologen har samme
forståelse for at primærradiologen
ikke har spisskompetansen. Jeg er
også usikker på om spesialistradio-
logen erkjenner at vedkommende
mangler en del på å være primærra-
diolog.

Vi står overfor mange utfordringer
innen vårt fag. Enten vi er offentlig
ansatte eller privat ansatte er vi alle
best tjent med å møte utfordringene
sammen. La oss slutte med å kriti-

sere hverandre eller rettere sagt, la
oss slutte med å slenge ut usannhe-
ter om hverandre. Vi jobber alle fordi
vi er interessert i radiologien og
fremfor alt for å gi pasientene et best
mulig helsetilbud. Vi jobber alle etter
oppdrag gitt av våre myndigheter. Vi
er alle medlemmer av den samme
foreningen, og foreningen skal ivare-
ta våre interesser, enten vi er i
offentlig eller i privat virksomhet.

Det er svært trist at dette Norafo-
rum er Anne Beth’s siste. Gjennom
en årrekke har Anne Beth vært
Noraforum. Hun blir svært vanskelig
å erstatte. Sammen med det nye
Styret i foreningen er det besluttet at
Noraforum skal fortsette. Vi skal eta-
blere en felles redaksjonkomite med
Nettutgaven og samordne de to utgi-
velsene. Og så vil det være avgjø-
rende at våre medlemmer i sterkere
grad enn hittil bidrar til å gjøre Nora-
forum interessant og liv laga.

Samtidig ønsker vi å takke Frode
Lærum og hans styre for alt impone-
rende arbeid de har lagt ned for oss
som medlemmer. 

Som avslutning, igjen en stor takk
til Anne Beth fra hele det radiologis-
ke miljøet!

Finn G. Lilleås
Ansvarlig redaktør

Primærradiologi og 
spesialistradiologi

Ansvarlig redaktør
Finn G. Lilleås
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Lederens hjørne

Nytt styre i foreningen har nå fått tillitt fra
medlemmene til å ta fatt. Det ligger store
utfordringer i å ivareta våre interesser og
finne vår plass under de relativt store
endringene som skjer i fagområdet
medisin generelt og i radiologi spesielt.
Denne gangen er nærmest alle styrmed-
lemmene nye. Det byr på ekstra utfor-
dringer i oppstarten, men det avgåtte
styret har gjennomført flere viktige saker
og hjelper oss nå i gang i det videre
arbeidet. Jeg vil takke alle i det gamle
styret for en kjempeinnsats.

En av de første sakene vi har tatt fatt i
er Noraforum. Anne Beth Moslet trekker
seg nå tilbake fra jobben som redak-
sjonssjef. Hun har i mange år holdt en
fast hånd om fagbladet vårt og sikret
punktlighet og kvalitet. Selv om vi nå
også har en nettside med mye av den
samme informasjonen, vil både jeg og
mange av medlemmene enda i mange
år foretrekke å få en papirversjon i pos-
ten. Det nye styret har derfor besluttet
på vårt første styremøte at vi ønsker å
videreføre Noraforum. Nettsiden og
Noraforum vil bli samkjørt og få en felles
redaksjonskomite, som kan bistå redak-
tøren med reportasjer fra kongresser,
abstrakts osv.  Det blir også viktig for
redaksjonskomiteen å etablere et bredt
nettverk i det radiologiske miljøet. Vi i
styret tar gjerne i mot innspill.

Radiologi har i mange år fått en stadig
større plass både i diagnostikk og

behandling. Denne utviklingen vil fortset-
te. Dette setter store krav til oss om å
være tilstede der avgjørelsene tas, enten
fysisk tilstede eller tilgjengelig for billed-
vurdering på en arbeidsstasjon. PACS
løsninger er på plass de fleste steder,
men kommunikasjonen mellom sykehu-
sene halter betydelig. Samtidig skjer det
store endringer i organiseringen av syke-
husene både innad og i funksjonsforde-
lingen mellom disse. Vi må derfor i tiden
fremover regne med mange vanskelige
utfordringer og endringer i arbeidsoppga-
ver. Som forening vil vi derfor også få
interessemotsetninger mellom kolleger: f.
eks. mellom store og mindre sykehus,
mellom privat og offentlig drift, bruk av
radiografer til tradisjonelt legearbeid og
overføring av arbeid mellom spesialiteter.

På vårmøtet er det lagt opp til et nær-
mere faglig samarbeid med radiogra-
fene. Radiografene er våre nærmeste
samarbeidspartnere. Disse har betydeli-
ge utfordringer i etterutdanning og spesi-
alisering. Et nærmere faglig samarbeid
vil tjene både radiologene og radiogra-
fene. Radiografhøgskolen i Gjøvik har
nettopp gjennomført et møte om
endringer i roller mellom faggruppene,
for alle yrkesgrupper som er involvert i
diagnostikken. Der ble bl.a. problemstil-
lingen omkring radiografers bruk av
ultralyd tatt opp. Foreningen har allerede
nedsatt et utvalg for å se på denne utvik-
lingen. Nukleærmedisin er et annet

område der vi trenger å finne samar-
beidsformer. Dette er et lite spesialom-
råde med egen spesialitet. Faktum er at
de også driver med billeddiagnostikk, de
er ofte organisert på samme avdeling
som radiologi og nytt utstyr som PET-CT
krever spesialister fra både radiologi og
nukleærmedisin. Radiografene besetter
allerede stillinger på mange av disse
avdelingene. Vi bør utvide samarbeidet
med denne spesialiteten.

Forskning og forskeropplæring er helt
avgjørende for vår spesialitet. Forening-
en har satt i gang et arbeid for å bedre
forskningen gjennom Radiologisk forsk-
ningsinstitutt. Rammeverket er på plass.
For at dette skal få et innhold, må avde-
lingene blinke ut interesserte kandidater,
sette av forskningstid og ta kontakt med
avdelinger som har mulige veiledere.
Terskelen er i dag for høy for å starte
med forskning. Kandidater trenger hjelp
til alle faser og det er nettopp dette som
er forskeropplæringen. Prosjektene
behøver ikke være definert på forhånd,
men kan utvikles underveis. Vi ønsker
lykke til for de som vil prøve seg. Det fin-
nes i dag mye allmenn interesse for å
styrke forskningen og en rekke steder
man kan søke midler, inklusivt radiolog-
foreningen. 

Nils-Einar Kløw
Leder av Norsk Radiologisk Forening

Nils-Einar Kløw
Leder i Norsk 

radiologisk forening

Et nytt styre
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– Det har vært en
enestående imøte-
kommenhet fra alle
vi har henvendt oss
til for å tilby nye sty-
reverv, sa leder for
valgkomiteen Aslak
Aslaksen da han
presenterte valgko-
miteens forslag til
kandidater til det
nye styret i Norsk
Radiologisk For-
ening.  

I og med at bare
var nestleder Else-
Berit Velken som
fortsatte fra det
gamle styret, var
det mange nye som
måtte på plass.
Men ingen valg-
komiteen forespurte sa nei.  Dette tyder
vel på at radiologforeningen er i god
gjenge og at det avtroppende styrets inn-
sats har bidratt til å øke interessen for
både radiologiens og foreningens frem-
tid.

Professor ved hjerte-kar-radiologisk
avdeling ved Ullevål Universitetssyke-
hus, Nils-Einar Kløw, ble enstemmig
valgt til ny leder for Norsk Radiologisk
Forening på årets generalforsamling den
24. oktober.  Med seg i styret fikk han
Else-Berit Velken, Anne Taule, Unni Ber-
gan, Gaute Hagen, Anne Sofie Larsen,
Roar Pedersen, Anna Rød Nyland og
Tiril Gosse Thompson.

Nestleder Else-Berit Velken takket det
avtroppende styret og dets leder Frod
Lærum for godt samarbeid..  Hun roste
alle for den gode lagånd og kjempeinn-
sats i de to årene styret har sittet.  En
særlig hilsen gikk til avtroppende leder,
Frode Lærum, som hun berømmet for et
inspirerende og dynamisk lederskap.

– Vi har mye vi kan takke Frode for.

Du er hovedarkitekten bak foreningens
nyetablerte forskningsinstitutt (RadForsk).
Du tok også initiativ til å få nedsatt et
utvalg for molekulær imaging.  Du har
hatt dine meningers mot og vi har hatt
mange interessante diskusjoner.

– Din skepsis til fusjonen i Legefor-
eningen med etableringen av fagmedi-
sinske foreninger, har ført til at vi har
skjerpet oss.  Det at du også har hatt
kontroversielle meninger, har ført til at vi
har måttet tenke selv. 

– Du har imponert oss med dine visjo-
ner og din humor.  Du har skapt kreati-
vitet.  Du har hatt en avslappende stil,
men likevel hatt full kontroll, sa Else-Berit
Velken som fortsetter som nestleder i det
nye styret.  

Redaksjonssjef i foreningens tidsskrift
Noraforum og foreningens sekretær
siden 1996, Anne Beth Moslet, ble også
takket for sin jobb for foreningen av Fro-
de Lærum.  

– Du har gjort en kjempejobb for oss
ved å lage foreningens eget tidsskrift

NORAFORUM som
vi alle er svært gla-
de for å ha.  Jeg vet
at den nye lederen i
foreningen ønsker
at Noraforum skal
videreføres også
etter at du lager ditt
siste nummer nå i
desember, sa Frode
Lærum og ga Anne
Beth Moslet både
roser og et flott fat
som avskjedsgave.

Fagmedisinsk
forening
En av de viktigste
prinsipielle saken
på årets generalfor-
samling, var forslag
til nye vedtekter

som innebar at foreningen går over til å
bli en fagmedisinsk forening under Lege-
foreningen.  

Frode Lærum orienterte om overgang
til fagmedisinsk forening og presenterte
forslag til nye vedtekter som tidligere
publisert i Noraforum og på foreningens
nettside.  Han sa at styret hadde vært
skeptiske til den nye ordningen fordi fag-
lig/vitenskaplige interesser kan komme i
konflikt med fagpersonenes individual-
interesser gjennom fusjon av vår fag-
lige forening med en fagforening som i
større grad tar hensyn til arbeids-
takernes/legenes interesser. Dette resul-
terte i at styret ved forrige generalforsam-
ling anbefalte at man trengte mer tid for å
vurdere sammenslåing.  

– Men styret har nå kommet til at 
det blir svært vanskelig for Radiolog-
foreningen å bli stående utenfor når alle
de øvrige, sammenlignbare faglig/viten-
skaplige foreningene går inn, sa Lærum.
Styret anbefalte derfor at foreningen god-
tok de nye vedtektene og blir en fagmedi-

Kløw ny leder i Radiologforeningen
Radiologforeningen seiler i medvind hva angår interesse for deltagelse i styret.  Alle de forespurte

nye kandidatene takket ja til valgkomiteens forespørsel.  Dette tyder på at det avtroppende 
styret har gjort en god jobb for å styrke interessen blant foreningens medlemmer.  Det at 
foreningen i fjor fikk sitt eget forskningsinstitutt, er en fjær i hatten for det avtroppende 

styret med Frode Lærum i spissen.

Nyheter

NYTT STYRE: (f.v.): Gaute Hagen, Anna Rød Nyland, Else-Berit Velken, Nils Einar
Kløw (leder), Anne Sofie Larsen og Roar Pedersen.
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Nyheter

sinsk forening under Den norske lege-
forening.  Generalforsamlingen sluttet
seg enstemmig til de nye vedtektene og
overgang til fagmedisinsk forening.  På
generalforsamlingen var det rapporter fra
noen av foreningenes utvalg og komi-
teer.  Her er noen utdrag fra rapportene:

Utvalg for bruk av bilde-
diagnostikk
Professor Petter Eldevik ved Universi-
tetssykehuset i Nord Norge orienterte om
arbeidet i dette utvalget som består av
Jan Størmer (leder), Kirsti Løken, Anne
Günther og Finn Lilleås.  Han sa blant
annet at utvalget har oppfattet som sitt
mandat å få et databasert system som
kan gi feedback til leger som henviser til
radiologiske undersøkelser.  Medicalis
har laget et system hvor de som sender
henvisning må svare på et skjema.  Well
AS er et norsk firma som kan jobbe med
dette Medicalis-systemet.

Spesialitetskomiteen i
radiologi
Nestleder i spesialitetskomiteen, Kjell
Arne Kvistad, orienterte om at komiteen
hadde besøkt ti utdanningsinstitusjoner
og hatt en gjennomgang av alle avde-
lingsrapporter.  Alle avdelingene har opp-
nådd å beholde samme gruppeinndeling.
Men det er fortsatt noen som driver for
lite forskning.  Noen gruppe 2 sykehus
har problemer på grunn av funksjonsfor-
delingen mellom sykehus. Komiteen har
også vært observatører ved ESRs besøk
på Haukeland Universitetssykehus.

NORAKO
Radiolog ved Sørlandet Sykehus, Olav
Sporaland, leder av NORAKO-redaksjo-
nen, orienterte om arbeidet med det nye
kodeverket.  Sporaland vil benytte for-
eningens nettsider www.radiologfor-
eningen.no til å holde medlemmene opp-
datert. 

Fagmedisinske Foreningers
gruppe (Fa-me)
Radiolog ved Sykehuset Østfold, Anne
Sofie Larsen, er nylig valgt til radiologfor-
eningens representant i Legeforeningens
landsstyre og medlem av Fa-me.  Lege-
foreningens landstyre har ved den nye
organisasjonsstrukturen fått 44 fagmedi-
sinske foreningen med seks faggrupper

som har fått i alt 20 repre-
sentanter i Landsstyret.
Radiologforeningen tilhører
faggruppen: medisinske
servicefag.  Fa-me er et fast
utvalg og kontaktorgan
mellom Legeforeningen og
de fagmedisinske foreninger
som representerer en av tre
søyler i Legeforeningen.
Fa-me har hatt sitt første
konstituerende møte og det
er enda for tidlig å si hvor-
dan denne nye strukturen vil
fungere.

Kollektivt medlem-
skap i ESR 
Frode Lærum orienterte om
at styret mottok et brev fra
ESR (European Society of
Radiology) i april om at
organisasjonen ønsker å
styrke sin posisjon.  En
måte å gjøre det på er å få
alle medlemmene i de
nasjonale radiologforening-
er som medlemmer i ESR.
Dette betyr at utgiftene til

MINSTEMANN: Astri Andersgaard (Aker) hadde med seg lille Sunniva på 4 1/2 måned
og fikk god hjelp av "onkel" Ole Einar Heieren (Ullevål). 

SENIOR: Professor emeritus Ingar Skalpe troppet opp
på høstmøte tråkkende på sin tohjuling.

ROSER TIL MOSLET: Fro-
de Lærum takket redak-
sjonssjef i Noraforum, Anne
Beth Moslet, for strålende
innsats for foreningens
populære tidsskrift siden
1996.
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Nyheter

medlemskap i ESR vil øke med 3 Euro pr
medlem.  Styret i Radiologforeningen
ønsket å gå inn for et slikt kollektivt med-
lemsskap i ESR og fikk generalforsam-
lingens enstemmige tilslutning til dette.

Kreftrisiko blant radiologer
Dr med Kristina Kjærheim fra Kreftregis-
teret viste til at hun hadde hatt et møte

med styret i Radiologforeningen angå-
ende muligheten for å foreta en studie
om kreftrisiko blant radiologer.  Styret
hadde i den anledning bedt henne samle
opplysninger om tidligere studier om det-
te emne og presentere dette for general-
forsamlingen i Radiologforeningen.  Hun
viste til flere studier og sa at slike studier
er svært omfattende og at Radiologfor-

eningen eventuelt måtte vurdere hva en
slik studie ville koste og hva man ville
med den.  Frode Lærum konkluderte
med at det nye styret måtte vurdere det-
te.

Acta Radiologica on-line
Nettredaktør for Radiologforeningens
hjemmesider www.radiologforeningen.no
radiolog Roar Pedersen orienterte om at
radiologene nå kan velge å abonnere på
Acta Radiologicas nettutgave.  Dette vil
spare foreningen for utgifter til medlem-
menes abonnement på papirutgaven.
Abonnement på nettutgaven kan radiolo-
gene ordne ved å bestille det på for-
eningens nettside.  Han sa det allerede
var mange som hadde sagt de ønsket
Acta Radiologica on-line.

HYGGELIG PASSIAR: (f.v.) Jarle Rør-
vik, Frode Lærum, Karen Rosendahl og
Trond Bjerke  Larssen.
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Leder av Norsk Radiologisk Forsknings-
institutt (RadForsk), Jarle Rørvik, hadde
innkalt representanter for de tre nye pro-
fessor-, veileder- og stipendiatnettver-
kene (nedfelt i vedtektene til RadForsk) til
et formøte på Radiologforeningens høst-
møte.  Disse tre nettverkene er nå eta-
blert og representanter fra de tre var invi-
tert til et formøte før forskningsseminaret
på Radiologforeningens høstmøte.  

Det møtte i alt 19 personer i hovedsak
fra veileder- og professornettverkene på
formøtet som diskuterte RadForsk’s
vedtekter, Jarle Rørvik`s forslag til stra-
teginotat og hvordan de ulike nettver-
kene skulle fungere.  Jarle Rørvik på-
pekte at det vil være viktig å få på plass
en sekretær for veiledernettverket og

etablere internasjonale kontakter.
– Det er viktig for oss å komme i kon-

takt med radiologiske nettverk i resten
av Europa og det er et reelt behov for å
få laget et nasjonalt kurs for radiologisk
forskning.  På radiologisk avdeling på
Haukeland Universitetssykehus har vi
arrangert forskningsmøter i fem år med
rammeverket gitt av Thornbury`s-modell
for evaluering av radiologiske undersø-

kelser og som delvis har fungert som et
internt forskningskurs.  

– Dette kunne være en slags mal for et
forskningskurs i regi av RadForsk, sa
Rørvik og foreslo at det ble nedsatt en
kurskomite for å jobbe med dette.  Den
kurskomiteen måtte selvsagt skjele til de
obligatoriske kursene i radiologi. Videre

ønsket Rørvik at RadForsk skulle eta-
blere en strategigruppe i løpet av 2008.

– Når det gjelder stipendiatnettverket
kan det være behov for noen møter på
de ulike sykehus, men også nasjonalt.
Det er viktig å få en oversikt over forsk-
ning som foregår og finne frem til en
leder for et slikt nasjonalt stipendiatnett-
verk.

– Det er i utgangspunktet viktig med

Nyheter

RadForsk med sitt første nettverksmøte

Leder for Radiologforeningens Forskningsinstitutt (RadForsk), Jarle Rørvik, hadde innkalt
representanter for instituttets professor-, veileder og stipendiatnettverk til et formøte på

Radiolforeningens høstmøte. Det var i alt 19 deltagere som diskuterte det nye
forskningsinstituttets vedtekter og strategi.

AV: ANNE BETH MOSLET

NETTVERKENE: f.v.: Frode Lærum,
Karin Ersland, Aslak Aslaksen, Jarle
Rørvik, Nils Einar Kløw.

NETTVERKENE: f.v. Per Nakstad,
Gaute Hagen, Gunnar Sandbæk, Inger-
Frid Kjosavik og Else-Berit Velken. 
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Nyheter

kjennskap til nettverkene.  Neste trinn vil
være å få inn noen ildsjeler til å drive
disse nettverkene videre.  Professor- og
veiledernettverket vil kunne formidle hva
som foregår av aktiv forskning på de uli-
ke sykehusene, sa Jarle Rørvik som
oppsummerte utfordringene og veien
videre med følgende punkter:

Oppsummering og utfordring
• Større krav om forskning
• Strengere formelle krav til forskning
• Større kvalitetskrav til forskning
• Større konkurranse om forsknings-

midler
• Mer avanserte teknologier – 3T MR

og PET CT
• Moderne forskning – tverrfaglighet
• Lite forskning av norske radiologer

Veien videre hva gjør vi?
• Foretakene tar ansvar
• Universitetssykehusene tar ansvar
• Samarbeid radiologiske avdelinger og

universitet

• Tverrfaglig samarbeid – veiledere fra
andre fagmiljø

• NORAFO
– forskningsinstitutt (RadForsk)
– strategidokument
– radiologisk forskningskurs
– forskning fast tema på høstmøtet
– stimulere radiologer til presentasjoner

Tiltak for våren 2008
• RadForsk lager strategidokument

– felles tanker om utfordringer
– felles tanker om tiltak
– prioritere forskningsfelt i samsvar

med overordna strategidokument
– hvordan og hvor får vi finansiering
– hvordan og med hvem skal vi sam-
arbeide

• Molekylær bildediagnostikk - nukle-
ærmedisin

• Samarbeid med ESR, EIBIR, EU-
organ

• Utarbeide radiologisk forskningkurs?

RadForsk:  "Professornettverk"

Sykehus: Navn Grad Forskningsfelt E-mail

Tromsø (UNN) Petter Eldevik dr.med MR, kontrastmidler petter.eldevik@unn.no

St. Olavs Hospital Olav Haraldset dr.med MR, funksjonelle metoder olav.haraldset@ntnu.no

(NTNU) i nevro MR

Kjell Arne Kvistad dr.med MR kjell.arne.kvistad@ntnu.no

Asta Håberg phd MR hjerne (fMRI, strukturell 

MR, 13C MRSI) asta.haberg@ntnu.no

Bergen Jarle Rørvik dr med Uroradiologi: MR og CT jarle.rorvik@helse-bergen.no

Ansgar Espeland dr.med Rygg, bruk/nytte av undersøkelse, helse-

tjenesteforskning mm. ansgar.espeland@helse-bergen.no

Tore Bach-Gansmo dr.med Klinisk forskn., PET, MR kontrastmidler ingolv.tore.gansmo@helse-bergen.no

Jostein Kråkenes dr.med Nakkeskader jostein.krakenes@helse-bergen.no

Martin Biermann dr.med Nukleærmedisin, thyreoideacancer martin.biermann@helse-bergen.no

Torfinn Taxt dr.med Perfusjon, MR og ultralyd, iverse problem torfinn.taxt@helse-bergen.no

Aslak Aslaksen dr med Helse-tjenesteforskning aslak.aslaksen@helse-bergen.no

Oslo:

UiO Per Nakstad dr.med Nevroradiologi p.h.nakstad@medisin.uio.no

Arnulf Skjennald dr.med Gastro/lever/pancreas. Mamma arnulf.skjennald@medisin.uio.no

Ullevål (UUS) Per Skaane dr.med Mamma (brystkreft) per.skaare@ulleval.no

Nils-Einar Kløw dr.med Kontrastmidler, hjertefysiologi, 

MR tynntarm nikl@uus.no

Eli Marie Sager dr.med. CT, onkologisk radiologi, mammacancer

Per Hj. Nakstad dr.med. Nevroradiologi

Arnulf Skjennald dr.med Gastro/lever/pancreas/mamma

Akershus (AHUS) Arne Borthne dr.med Barneradiologi arne.borthne@ahus.no

Rikshospitalet Hans-Jørgen Smith dr.med Cardiovaskulær MR og abdominal MR h.j.smith@medisin.uio.no

Jarl Å. Jacobsen dr.med Kontrastmidler, ultralyd, generell radiologi jarl.jacobsen@rikshospitalet.no

Frode Lærum dr med Intervesnsjonsradiologi frode.larum@medisin.uio.no

Vårmøte
2008
Radiologforeningen arrange-
rer for første gang vårmøte
sammen med Radiograffor-
bundet.  Det finner sted på
Thon Hotel Arena på Lille-
strøm fra 22. – 24. mai.  Sett
av datoene allerede nå og
følg med på nettsidene til
radiologforeningen for nær-
mere informasjon om program
etc. 
www.radiologforeningen.no 
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– Vi er kjempe godt fornøyd med inter-
essen for å sende inn frie foredrag, sa
Einar Hopp og Gaute Hagen som var
moderatorer under denne bolken på
Radiologforeningens høstmøte. De had-
de 120 minutter til disposisjon og kjørte
gjennom 19 foredrag med en fantastisk
presisjon. Det var bare en fryd å se
hvordan disse to kjekke karene loset
gjennom denne bolken.

Komiteen som bedømte beste fore-
drag blant assistentlegene var Else-
Berit Velken, Gaute Hagen og Frode
Lohne.  Vinneren ble bedømt ut fra inn-
hold og struktur på foredraget.  Komite-
en er opptatt av å se på hvordan kandi-
datene presenterer studier, at studien
har en veldefinert problemstilling der
metoden er egnet til å vurdere problem-
stillingen.  Konklusjonen må være vel
begrunnet og i tråd med studienes hen-
sikt.  Dessuten må presentasjonen være
god, kort, presis og klar.

Den som møtte disse kriteriene på

den beste måten denne gangen var
assistentlege ved radiologisk avdeling
på Haukeland Universitetssykehus, Ing-
frid Halvorsen.  Hun fikk prisen for sitt
foredrag "AIDS-relatert primært cere-
bralt lymfom – nasjonalt bildemateriale".
Siden vinneren ikke var tilstede ved
annonseringen av resultatet, tar vi med

bildene av de to flott karene som ledet
denne sesjonen på en forbilledlig måte.

KJEKKE KARER: Einar Hopp og Gaute
Hagen ledet sesjonen for frie foredag på
en glimrende måte.

Nyheter

RadForsk: Veiledernettverk

Sykehus: Navn Grad Forskningsfelt E-mail

Tromsø (UNN) Petter Eldevik dr med MR, kontrastmidler petter.eldevik@unn.no

St. Olavs Hospital Olav Haraldset dr.med MR, funksjonelle metoder i nevro MR olav.haraldset@ntnu.no

(NTNU) Kjell Arne Kvistad dr.med MR kjell.arne.kvistad@ntnu.no

Bergen (HUS) Jarle Rørvik dr med Uroradiologi, nyrefunksjon: MR og CT jarle.rorvik@helse-bergen.no

Ansgar Espeland dr.med Rygg, bruk/nytte av undersøkelse, helse-

tjenesteforskning mm. ansgar.espeland@helse-bergen.no

Tore Bach-Gansmo dr.med Klinisk forskn., PET, MR kontrastmidler ingolv.tore.gansmo@helse-bergen.no

Lars Ersland PhD fMRI, MR optaksteknikker, MRS lars.ersland@helse-bergen.no

Karen Rosendahl dr.med Barneradiologi rosenk@gosh.uhs.uk

Renate Grüner PhD MR nevro, perfusjon, diffusjon, struktur

multipektralanalyse renate@fmri.no

Martin Biermann PhD Nukleærmedisin, thyreoideacancer martin.biermann@helse-bergen.no

Aslak Aslaksen dr.med aslak.aslaksen@helse-Bergen.no

Stavanger (SUS) Sumit Roy dr.med Intervensjonsradiologi sumit.roy@medisin.uio.no   rosu@sus.no

Mona Beyer dr.med Hjerne, nevrodegenerative sykdommer bmek@sus.no

Oslo: Rikshospitalet Atle Bjørnerud dr,.phil. MRI. fMRUI, bildeanalyse atle.bjornerud@fys.uio.no

Gaute Hagen dr.med Uroradiologi, CT, PET/CT gaute.hagen@rikshospitalet.no

Jarl Å. Jacobsen dr.med Kontrastmidler, ultralyd, generell radiologi jarl.jacobsen@rikshospitalet.no

Audun Berstad dr.med CT, PET/CT lungecancer, MR lever, ul lever audun.berstad@rikshospitalet.no

Hans-Jørgen Smith dr.med Cardiovaskulær MR og abdominal MR h.j.smith@medisin.uio.no

Aker Sykehus Frode Willoch dr.med CNS. PET, CT, prosedyre/protokolleval. frode.willoch@abmed.uio.no

Heidi Eggesbø dr.med ØNH (bihuler), lunger h.b.eggesbø@medisin,uio.no

Gunnar Sandbæk dr.med Vaskulær + uroradiologi, intervensjon

Ullevål Sykehus Nils-Einar Kløw dr.med Hjertefysiologi, MR tynntarm, traumeradiologi n.e.klow@medisin.uio.no

Pavel Hoffmann dr.med Hjerte- kar radiologi p.hoffmann@medisin.uio.no

Rekord for frie foredrag
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Forskningsseminar på høstmøte
Forskningsseminaret på årets høstmøte ble ledet av RadForsk-leder, Jarle Rørvik.  Han hadde

satt internasjonal radiologisk nettverking på dagsorden og hadde invitert prominente 
foredragsholdere fra Holland, England og Danmark.

AV: ANNE BETH MOSLET
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– Jeg er veldig glad for at professor
Gabriel P. Krestin, professor Fiona J.
Gilbert og professor Liselotte Højgaard
kunne holde foredrag på vårt for-
skningsseminar på Radiologforening-
ens høstmøte, sier RadForsk-leder,
Jarle Rørvik, som mener det er en vik-
tig oppgave for radiologforeningens
nye forskningsinstitutt å knytte til seg til
andre europeiske nettverk for radiolo-
gisk forskning (EIBIR).

– Professor Gabriel Krestin leder
forskningskomiteen i den europeiske
forening for radiologi (ESR), og han har
sett hvilke utfordringer det er å få satt i
gang radiologisk forskning på nasjonalt
plan.  Han har sett at forskningen er
fragmentert og at det mangler over-
ordnede strategiske planer, en relevant
forskningsutdannelse og et samarbeid
mellom forskningsgrupper i radiologi.

– Hans store tanke var å fremme
dette arbeidet på europeisk plan
gjennom etableringen av EIBIR som et
overordnet forskningsorgan for Radio-
logisk forskning i Europa.  EIBIR er

underlagt ESR som samarbeider med
andre fagorganisasjoner (f.eks nukleær-
medisin og modalitetsorganisajoner)
og partnere i industrien.

– Professor Fiona Gilbert har jobbet
mye med for health technology assess-
ment som er et satsningsfelt i EIBIR
organisert i nettverket EUROAIM ledet
av professor Myriam Hunink. Fiona Gil-
bert brukte mammografi som et eksem-
pel på hvordan man kan utarbeide
nasjonale retningslinjer innen faget.
Hennes budskap var å vise hvordan
radiologene kan være premissleveran-
dører for politikere og overordnede
myndigheter når det gjelder bildediag-
nostiske metoder mellom annet ved
utarbeidelse av "guidelines".

– Professor Liselotte Højgaard er
leder for European Medical research
Council (EMCR). Hun formidlet sin
visjon om hvordan radiologiske for-
skere skal forholde seg til de nye utfor-
dringer som er knyttet opp mot mole-
kylær bildediagnostikk.  Her er det nye
krav til tverrfaglighet som vi må forhol-

de oss til, sier Jarle Rørvik som ledet
forskningsseminaret hvor det foredrag
om følgende temaer;
1. "EIBIR – goals and resources. How

to interact".  Prof Gariel Krestin.
2. Developing imaging guidelines for

familial breast cancer".  Prof Fiona
Gilbert.

3. EMRC – goals for biomedical ima-
ging research and need for internati-
onal collaboration. Prof Liselotte Høj-
gaard

Nyheter

PROMINENTE GJESTER: F.v. Jarle
Rørvik, Fiona Gilbert, Frode Lærum,
Liselotte Højgaard og Gabriel Krestin
på høstmøtets forskningsseminar. 
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Nukleærmedisinere med for første gang
- Vi var veldig glade for å bli invitert til Radiologforeningens høstmøte hvor vi var med for første

gang, sier leder for Norsk Nukleærmedisinsk Forening, Tore Bach Gansmo, som ledet 
PET-sesjonen fredag 27. oktober.

AV: ANNE BETH MOSLET

– Det ligger veldig
godt til rette i Nor-
ge for en samkjø-
ring mellom nukle-
ærmedisinere og
radiologer.  Dette
skyldes ikke minst
at all nukleærmedi-
sin er lagt til de
radiologiske avde-
lingene, sier leder
for Norsk Nukleær-
medisinsk For-
ening, Tore Bach-
Gansmo.

– Vi er ca 30
nukleærmedisi-
nere i hele landet
hvorav ca 30 job-
ber på sykehus.
Noen av disse er
på klinisk kjemi,
men de aller fleste
arbeider på radiologisk avdelinger.  Det-
te var helt naturlig da vi også drev med
bilder.  

– Etter innføringen av PET CT skal vi
nå også jobbe med samme apparat.  Og
ingen vil forlange at to skal se på sam-
me bilde.  PET er en gammel teknologi,

men den nye teknologien med PET CT
driver faget fremover.  

– Med den nye multimodale virkelig-
heten åpner det seg spennende mulig-
heter.  Alt vi vil gjøre fremover, vil være
basert på tradisjonell radiologi med vår
teknologi som tillegg.  Utviklingen går

faktisk så raskt at
våre myndigheter
har vanskelig for å
følge med.

– Vi har laget
nukleærmedisin-
ske koder for KITH
som i utgangs-
punktet nå skulle
inn i det radiologis-
ke kodeverket
NORAKO.  Men
refusjonsordning-
ene våre ligger i en
gråsone for gaam-
le nukleærmedisin-
ske metoder.  Her
må det er det en
stor jobb til for å få
dette på plass slik
de nå gjør det i
Sverige og som vi
kunne lese om i

forrige nummer av Noraforum.
– Jeg er kjempeglad for at Radiolog-

foreningen har et slikt tidsskrift og mitt
ønske er at Nukleærmedisinsk forening
går sammen med Radiologforeningen
om å ha dette som et felles forum i frem-
tiden, sier den menet entusiastiske lede-
ren for nukleærmedisinerne som ledet
PET-sesjonen på Radiologforeningens
høstmøte.

Denne sesjonen omfattet følgende
foredrag og tre nukleærmedisinere og
en radiolog; 
1. "Hva er PET.  Forenklet innføring." av

nukleærmedisiner Almira Babovic fra
Rikshospitalet - Radiumhospitalet.

2. "PET – fremtidsutsikter" av nukleær-
medisiner Tore Bach-Gansmo, Hau-
keland Universitetssykehus.

3. "PET / CT – nukleærmedsinerens
perspektiv" av Trond Bogsrud, Riks-
hospitalet - Radiumhospitalet.

4. "CT / PET – radiologens perspektiv"
av Gaute Hagen, Rikshospitalet –
Radiumhospitalet.

Nyheter

SAMMEN: Nukleærmedisinere og radiologer vil jobbe sammen.  F.v.: Tore Bach-
Gansmo, Almira Babovic, Trond Bogsrud og Gaute Hagen.

Ultralydsymposium
4.- 6. april 2008

Norsk forening for  ultralyddiagnostikk
arrangerer symposiet på 

Hurtigruta Finmarken

Mer info og påmelding:
www.nfud.no innen 1.2.2008
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Professor Hans Henrik Lien
født i Hamar 1939, medisinsk embetsek-
samen Oslo 1964, spesialist  i radiologi
1973 og doktorgrad 1980. Har arbeidet i
bl.a. Drammen,  Molde, Kongsberg og
Rikshospitalet, men har hatt sin faglige
base ved Radiumhospitalet. Hans Henrik
Lien har vært en entusiastisk og dedikert
radiolog og populær foreleser og lærer.
Han har vært en perfeksjonist som har
brakt norsk radiologisk/onkologisk  diag-
nostikk framover, en faglig autoritet og
forsker som radiologforeningens styre
ønsker å hedre og markere.

Arnulf Skjennald 
er født Trondheim 1944, cand med Oslo
1969, spesialist i radiologi 1976 og dr
med 1982. Har hatt sin faglige base ved
Ullevål Universitetssykehus, ble dosent
og ass overlege, senere klinikkoverlege
og professor fra 1980-årene. Han har
hatt en lang rekke tillitsverv innen både
politikk og fag, vært formann i Norsk og
Nordisk Radiologisk Forening og sittet i

Legeforeningens landsstyre. Fra 1989
har han vært redaktør i Acta Radiologica,
og i de senere år sjefsredaktør. Arnulf
Skjennald gis et meget fortjent æres-
medlemsskap.

Finn Kolmannskog 
er født på Hustad 1939, med embetsek-
samen Kiel 1964, godkjent spesialist i
radiologi 1975 og dr med Univ Oslo
1983. Avdelingsoverlege og professor
Radiologisk avd Aker Sykehus fra 1993.
Har vært ved Radiumhospitalet og Riks-
hospitalet og avdelingsoverlege SSH
Østfold i Fredrikstad. Var formann i
Radiologforeningen1989-91. Finn Kol-
mannskog har blant sine underordnede
og kolleger vært usedvanlig populær,
kjent som et faglig orakel, stor inspirator
for forskning og faglig utvikling.

Steinar E. Wasa 
er født 1937, utdannet ingeniør og stifter
av firmaet Medirad. Hans firma har gitt
flere radiologiske forskningsstipend uten

bindinger. Steinar Wasa innførte allere-
de på slutten av 1960-tallet tekniske
aftener med internasjonalt anerkjente
foredragsholdere. Wasas personlige
nettverksbygging nasjonalt og mot USA
står uten tvil i særstilling for kunnskaps-
overføring mellom industri og medisin.
RSNA hadde ikke hatt den rolle den tid-
lig fikk blant norske radiologer om det
ikke var for "Wasa-expressen" til Chica-
go. Vi trenger samhandling med indus-
trien, og Steinar var der en pionér. Få
andre enkeltpersoner som ikke selv var
radiologer har hatt samme betydning for
det norske radiologmiljøet som Steinar
Wasa de siste 30-40 årene.

Æresmedlemmer i Radiologiforeningen 2007
For første gang i Radiologforeningens historie blir en ikke-radiolog utnevnt til æresmedlem.  Det
var stifteren av Medirad, Steinar Wasa, som fikk denne æresbevisning for 2007 sammen med de

tre radiologene Hans Henrik Lien, Arnulf Skjennald og Finn Kolmannskog.  Her følger styrets
begrunnelse for de fire utnevnelsene.

Nyheter

ÆRESMEDLEMMER: (f.v.): Avtrop-
pende leder i Radiologforeningen, Frode
Lærum, deler ut diplom til Arnulf
Skjennald, Hans Henrik Lien og Steinar
Wasa.  Finn Kolmannskog var ikke til-
stede. 
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Radiologforeningens bestepris for 2007
Besteprisen for 2007 tildeles Arne Sigmund Borthne. Han disputerte 22. november 2006 for ph.d.-
graden ved UiO på avhandlingen: Magnetic Resonance Imaging of the Small Intestine Obtained

with Oral Agents.  Besteprisen på kr 25 000 er gitt av GE Healthcare og ble delt ut av Gunnar
Sandbæk på Radiologforeningens generalforsamling 24. oktober.

Nyheter

Avhandlingen består foruten 4 original-
artikler, alle publisert i internasjonalt
anerkjente tidskrifter og med Arne
Borthne som førsteforfatter, av en bak-
grunnsbeskrivelse av tarmfysiologi,
inflammatorisk tarm, gastrointestinal
bildediagnostikk og spesielt MR av
tynntarm med aktuelle kontrastmidler.

Arbeidet består av en eksperimentell
og en klinisk del. 

I den eksperimentelle delen ønsket
man å vurdere nytten av gastrografin
og andre ikkeabsorberbare perorale
kontrastmidler i MR-diagnostikk av
tynntarm. Hypotesen var at osmolarite-
ten er av betydning for utspiling av tar-
men og for grad av bivirkninger. 

I den kliniske delen ble sensitivitet,
spesifisitet og diagnostisk nøyaktighet
ved MR sammenlignet med endoskopi
og ultralyd i vurderingen av inflamma-
torisk tarmsykdom hos barn.

48 friske, frivillige ble eksponert for
ulike osmotiske perorale kontrastmidler
i ulike konsentrasjoner. Forskjellige
teknikker ble brukt, men resultatet (bil-
dekvalitet og grad av utspiling av tarm),
var hovedendepunkt. Bivirkninger var
et annet endepunkt. 

I den kliniske delen ble 43 pediatris-
ke pasienter undersøkt med MR, ultra-
lyd og endoskopi. Patologiske funn ved
MR og grad av konkordans mellom de
tre metoder ble registrert.

En signifikant assosiasjon mellom
grad osmolaritet og grad av utspiling av
tarm ble funnet. En slik doserespons-
kurve forelå for alle kontrastmidlene
som ble undersøkt. Det var ingen signi-
fikant forskjell mellom ulike kontrast-
midler med samme osmolaritet. Såle-
des, distensjonen avhang av osmolari-
tetsgrad og ikke kjemisk-fysiske egen-
skaper hos kontrastsmidlene.

Grad av bivirkninger (vond smak,
diaré og kvalme) økte signifikant og
lineært med økende osmolaritet. De
forskjellige kontrastmidlene med sam-

me grad av osmolaritet gav samme
bivirkningsnivå.

Bildekvaliteten var utmerket etter
peroralt hyperosmolart mannitol. God
grad av konkordans (kappaverdi 0.80)
ble funnet mellom MR, endoskopi og
ultralyd. MR hadde en sensitivitet på
82%, spesifisitet på 100% og diagnos-
tisk nøyaktighet på 90% sammenlignet
med endoskopi, som var definert som
gullstandard. 

Konklusjoner
• Høy bildekvalitet ved MR av tynntarm

kan oppnås ved perorale hyperosmo-
lare kontrastmidler

• Osmolaritet er den avgjørende para-
meter for ikkeabsorberbare kontrast-
midler

• Der er et dose-responsforhold mellom
osmolaritet og bivirkninger. Optimal
konsentrasjon avhenger av toleranse
for bivirkninger

• Selv om de ulike kontrastmidlene med
lik osmolaritet gir samme grad av

bivirkninger, skiller de seg og kan bli
rangert på bakgrunn av pris og far-
masøytiske egenskaper

• MR tynntarm utført med høyosmolart,
nonabsorberbart kontrastmiddel er
nøyaktig for å vurdere inflammatorisk
tarmsykdom
Arbeidene er systematisk og vel utført

med høy vitenskapelig standard. Pre-
sentasjonen er klar og tydelig og konklu-
sjonene relevante. Arne Borthne har
med dette fine arbeidet utvilsomt gjort
seg fortjent til Radiologforeningens
bestepris for 2007.  Bedømmelsesomi-
teen har bestått av Gunnar Sandbæk,
Reidar Dullerud og Karen Rosendahl.

STOLT VINNER: Arne Sigmund Borth-
ne (t.h.) mottar Besteprisen av komite-
leder Gunnar Sandbæk.
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– Jeg kombinerer
nå min stilling som
professor i radiologi
ved Haukeland Uni-
versitetssykehus
med en overlege-
stilling ved Great
Ormond Street
Hospital i London,
sier Norges første
og eneste kvinneli-
ge professor i
radiologi, Karen
Rosendahl, som
fikk permisjon fra
sin overlegestilling
ved Haukeland for
to år siden og som
nå har fått denne
permisjonen for-
lenget med to år.

– Dette er en
utmerket løsning
som gjør at jeg
både kan høste
erfaringer fra å job-
be ved et av Euro-
pas største barnesykehus samtidig som
jeg fortsatt fungerer i min professor II stil-
ling ved universitetet i Bergen og blant
annet videreføre min veilederfunksjon.

– Min jobb som overlege ved barne-
radiologisk avdeling ved Great Ormond
Street Hospital er uhyre interessant og
spennende.  Jeg har spesielt fokus på
muslel-skjelett radiologi, inkludert skje-
lettdysplasier og er blitt en del involvert i
skader som har oppstått ved barnemis-
handling.

– Er det annerledes å jobbe ute enn
hjemme?

– Ja, jeg vil nok si at jeg nå jobber i et
meget stimulerende miljø som er mindre
opptatt av detaljstyring enn det jeg var
vant til.  Her borte får vi lov til å jobbe litt
friere og med en selektert pasientgrup-
pe.  Vi får lov til å strekke oss litt.  Jeg

mener vi har mye å lære av våre kolle-
ger i andre land og synes jeg har vært
utrolig heldig som har kunnet ha en slik
kombinasjonsstilling i to år og får fortset-
te i to år til.

– Hva gjør du i din stilling ved univer-
sitetet i Bergen?

– Nå er jeg blant annet veileder for
Stein Magnus Aukland som driver med
sitt doktorgradsarbeid, en radiograf
som skal ha sin mastergrad og for fire
assistentleger.  To av disse traff jeg på
Radiologforeningens høstmøtet i Oslo i
oktober (se bildet). De har også en
biveileder fra Institute for Child Health i
London og skal nå over en tur i forbin-
delse med prosjektet, sier Karen
Rosendahl som synes veilederrollen i
radiologi er noe av det morsomste hun
driver med for tiden.

Prosjekt "Hofte
89"
– Vi har kommet
godt i gang og har
allerede inkludert ca
800 deltagere, sier
Trude Lehmann som
har gitt Noraforum et
lite resyme om pro-
sjektet. Hovedveile-
dere for prosjektet
er Karen Rosen-
dahl, radiolog og
professor, Hauke-
land Univ. sykehus
og Great Ormond
Street Hospital for
Children, London og
Lars Birger Enge-
sæter, barneortoped
og professor, Hau-
keland Univ. Syke-
hus. Biveileder: Carol
Dezateux, Institute of
Child Health, Lon-
don. 
De som jobber i

prosjektet er: Trude G. Lehmann, ass.
lege ortopedisk avdeling, Haukeland
Univ. sykehus. 100% stilling som sti-
pendiat Ingvild Øvstebø Engesæter,
student UiB Lene Bjerke Laborie, tur-
nuslege Haukeland, Univ. sykehus
Bernt Reitan, ass.lege radiologisk avd,
Haukeland Univ. sykehus Monica
Olsen, forskningssykepleier 50% stil-
ling Sigrun Helen Tufta, radiograf 50%
stilling Ruth Wasmuth, sekretær.

Hofte 89 er en kohort studie der alle
som er født på Haukeland Universitets-
sykehus i 1989 er innkalt til å delta. I til-
legg er alle med umodne eller dysplas-
tiske hofter som er født i 1988 og første
halvdel av 1990 innkalt. Totalt ca 5500
ungdommer som nå er 17-18 år. Alle
disse var med i en randomisert hoftes-
tudie som nyfødt. Målsetningene med

Glade stipendiatere med veileder
Norges eneste kvinnelige professor i radiologi, Karen Rosendahl, har nå permisjon fra sin over-
legestiling ved Haukelands Universitetssykehus og har en superjobb ved Great Ormond Street
Hospital.  Samtidig har hun beholdt sin professor II jobb på universitet i Bergen hvor hun blant

annet veileder de to stipendiatene Trude og Ingvild (se bildet).

AV: ANNE BETH MOSLET

Nyheter

GLADE KVINNER: (f.v.) Trude Gundersen Lehmann, Ingvild Øvstebø Engesæter og
Karen Rosendahl på Radiologforeningens høstmøte.
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Nyheter

Hofte 89 studien er å: 
* Undersøke om et nyfødt barn med

dysplastisk hofteledd (bedømt med
ultralyd) har økt risiko for å utvikle
begynnende hofteleddsarthrose som
17-åring (bedømt med røntgen
målinger) enn nyfødte med umodne
eller normale hofteledd. Altså korre-
lere ultralydfunn ved fødsel med
røntgenfunn ved 17-års alder. Dette
har aldri tidligere blitt gjort! 

* Klargjøre om normale hofter ved fød-
sel (bedømt klinisk og ultralydmes-
sig) likevel kan utvikle hofteledds-
dysplasi i løpet av barneårene.

* Undersøke effekten av generell og
selektiv ultralydscreening vrs. klinisk
screening alene på forekomsten av
hofteleddsdysplasi ved 17-års alder
og forekomst av komplikasjoner til
abduksjonsbehandling (avaskulær
kaputnekrose) av nyfødte 

* Undersøke prevalens av gjennom-
gått CLP og SCFE ved 17 års alder 

* Undersøke effekt av ulike typer
behandling for CLP og SCFE (ingen,
operativ, abduksjonsbehandling med
ortose) bedømt v/funksjon og hofte-
leddets røntgenologiske utforming
v/17 års alder.

Styret har bestått av Frode Lærum
(leder), Else Berit Velken (nestle-
der), Eric Dorenberg (sekretær for
vitenskaplige saker), Inger-Frid Kjo-
savik (sekretær for fagforeningssa-
ker), Karin Mæland (kasserer), Car-
sten Brocker, Einar Hopp, Kristian
Søvik og Raymond Brønn. Anne
Beth Moslet har vært referent. Einar
Hopp har fungert som kasserer i
Karin Mælands sykefravær.

Det har vært avholdt 8 styremøter
med 111 sakspunkter til behandling,
samt et strategiseminar. Saker som
har preget styrearbeidet har vært
prosesser rundt, og tilpassing til
Legeforeningens organisasjon. Sty-
ret har konkludert og anbefaler nå,
tross vår kjente skepsis til det prinsi-
pielle i denne saken, at  Radiologfor-
eningen går inn under Den norske
legeforening som en av flere fagme-
disinsk foreninger. Vårt syn har gitt
god oppmerksomhet rundt den fare
som ligger i å blande rent faglige
med yrkes- eller gruppemessige
interesser. Vår forening inngår i den
såkalte FaMe-gruppen og har
gjennom valgsamarbeide med
Nukleærmedisinsk forening sikret at
vi har fått landsstyrerepresentant for
kommende periode.

Radiologforeningens styre har
engasjert seg i forbindelse med inn-
føring av EU-direktivet om elektro-
magnetisk stråling (EMF-direktivet).
Vi har tatt initiativ overfor norske
myndigheter og ansvarlige instan-
ser, den norske representasjon i
Brussel m.v., og arbeidet på linje
med ESR. Dette "føre var" EU-direk-
tivet, ville lammet mye av MR-diag-
nostikken i Norge og ellers i Europa
fra 2008, men er nå stilt i bero fram
til 2012. 

Foreningen er i dialog med Sosial-
og helsedirektoratet vedrørende en
veileder for MR-undersøkelser, pga

dramatisk økning av bl.a. leddunder-
søkelser de siste årene. Foreningen
ønsker også samhandling med Kom-
petansesenteret for IT i helsevese-
net (KITH) vedrørende en fortgang i
utviklingen av elektronisk samhand-
ling og kommunikasjon mellom bil-
dediagnostiske avdelinger og insti-
tutter.

Det er utarbeidet nye vedtekter for
Radiologisk Forskningsinstitutt. 

Styret har opprettet et nytt utvalg
for utøvelse av sonografi.

Foreningens styre går inn for utvi-
det felles medlemsskap i European
Society of Radiology (ESR). Vi har
også medlemskap i International
Society for Radiology (ICR), Europe-
an Unit of Medical Specialists
(UEMS - Radiology Section), Nor-
disk Forening for Medisinsk Radiolo-
gi og representasjon i Japanese-
Scandinavian Radiologic Society.

Vi har i perioden søkt et nærmere
samarbeide med nukleærmedisinsk
forening, bl a samlokalisering av
årets høstmøte nå i oktober. Styret
har inngått intensjonsavtale for sam-
arbeid med Norsk Radiografforbund.
Vårmøte i mai 2008 vil bli organisert
i fellesskap på Hotell Arena i Lille-
strøm. 

Foreningen var godt representert
under Nordisk kongress i Malmø i
mai og var med-arrangør for Det
norske medicinske selskabs tema-
møte om virtuell autopsi 17 oktober.

Styret har, sammen med Leveran-
dørforeningen (LFH) og de store
industri-aktørene, gått gjennom
samarbeidet med industrien i forbin-
delse med Foreningens arrange-
menter og kommet til enighet som er
i tråd med gjeldende regler. 

Radiologforeningens 
årsberetning 2006/2007

Vårmøte
2008

Radiologforeningen arrange-
rer for første gang vårmøte
sammen med Radiograffor-
bundet.  Det finner sted på
Thon Hotel Arena på Lille-
strøm fra 22. – 24. mai.  Sett
av datoene allerede nå og
følg med på nettsidene til
radiologforeningen for nær-
mere informasjon om program
etc. 
www.radiologforeningen.no 
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Tid: Tirsdag 23. oktober kl. 18:00
Stad: Oslo Plaza Hotell

Samtlege frå styret møtte: Guttorm
Jensen, leiar, Asbjørn Ødegård, nest-
leiar, Arne Heilo kasserar, Per-Kristian
Wigmostad, styremedlem og Jon Egge
sekretær.
I alt var det 19 medlemer som møtte. 

Saksliste:
1. Innkallinga blei godkjent.

2. Guttorm Jensen blei valt til møte-
leiar.

3. Jon Egge blei valt til referent.

4. Årsberetninga blei gjennomgått av
Guttorm Jensen. Me har 92 medlemer.
3 fleire enn ved sist generalforsam-
ling.Me har hatt  eit medlemsmøte for
medlemene.Fagleg innlegg ved Eric
Dorenberg og Gunnar Sandbæk,samt
innlegg ved Vingmed. Me har jobba
med nettsidene våre på legeforeningas
domene.

NFIR  har ikkje demokratisk repre-
sentasjon i legeforeninga,Me er ikkje
representert i landsrådet.Det blei 13
mars 2007 danna  eit fellesforum for
spesialforeningane med leiar 

Lars Tjensvoll for å kunna få innfly-
telse i landsrådet.Det har ikkje skjedd
så mykje etter det.

Me har ikkje støttemedlemskap frå
industrien lenger.Lovene våre blei jus-
tert i forhold til dette  på forrige general-
forsamling i 2006. NFIR sitt rekneskap
treng ikkje å bli godkjent av offentleg
registrert revisor.Det er nok at me har
ein valt revisor frå medlemene i for-
eninga.

Me må vera  registrert i Brønnøysun-
dregisteret som før.

5. Regnskap og budsjett blei gjennom-
gått  av Arne Heilo.Me har eit overskot
på  kr 10786,41. For 2008 er det berek-
na 11000 i kontigentar  og 4000 i ren-
teinntekter og eit underskot på 2300.
Det er blitt rimelegare å driva oss,det

me betalar til legeforeninga for at dei
sender ut materiell for oss er blitt billi-
gare.  Kontingent: Blir uendra 150 kr.

6. Saker forelagt av medlemmene: Det
har kome fram forslag om at NFIR
medlemer  blir kollektivt meldt inn i
CIRSE.

Fordel med det er at me blir med i
styret i CIRSE  og dermed kan vera
med å påverka drifta av denne.Dessu-
tan  er det  rabatt på medlemskapen  i
CIRSE   frå 160 til 95 euro pr år i 3 år.
Dvs ca  530 kr pr år i rabatt.

Ulempen er at årsmedlemskapen i
NFIR blir  ca 800 kr dyrare pr. medlem i
3 år. Deretter ca 1350 kr dyrare pr
medlem pr. år. Det nye styret får i opp-
drag å utreda eit eventuelt kollektivt
medlemskap i CIRSE,betingelsar og
prisar og ha det klart til neste general-
forsamling.

Avd.Overlege Brekke, Ullevål Syke-
hus foreslo at NFIR burde bli meir syn-
lege i Radiologforeninga. Dette blei
appludert.

7.Valg av nytt styre. Valgkomitéen fore-
slo følgende styre:
Jon Egge, leiar, Haugesund
Arne Heilo, kasserar, Oslo
Jostein Gleditch, styremedlem, Fredrik-
stad

Erna Skomedal, sekretær, Stavanger
Eyvind Gjønnæss, nestleiar,  Oslo
Styret blei valt med akklamasjon.

Arne Heilo gir beskjed til Brønnøysun-
dregisteret  om det nye styret.

8.Valg av revisor. Valgkomitéen foreslo
Jan Wirsching,  Haukeland Sykehus.
Han har sagt ja til å ta på seg oppgåva.
Valkomiteen forsette: 
Tor Gjølberg, leiar Oslo
Staal Hatlinghus, medlem, Trondheim
Trond Hagtvedt, medlem, Oslo               
Jon Egge, referent

Generalforsamling i NFIR

Nyheter

NFIR-STYRE: (f.v.): Eivind Gjønes,
Arne Heilo, Erna Skomedal, Jon Egge
(leder) og Jostein Gleditch.
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Westvik gjenvalgt

Radiologforeningens 
generalforsamlingen 2007.

Redaksjonens medlemmer:
Olav Sporaland – leder
Barbro Iversen
Tor Egge
Knut Korsbrekke
Bjørn Helland-Hansen og
Astrid Brevik Svarlien, KITH

Aktivitet: 
2 møter avholdt. 
1 møte planlagt nov. 07

Aktuelle saker:

1. Nytt radiologisk kodeverk
SHdir fikk i 2005 i oppdrag fra HOD å
evaluere refusjonssystemet for polikli-
nisk radiologi.
Direktoratet utarbeidet en rapport -
Evaluering av finansieringssystemet for
poliklinisk radiologi.
Etter en høringsrunde med bl.a. Norsk
radiologisk forening fikk direktoratet
oppdrag fra departementet å utvikle et
nytt finansieringssystem hvor:
• Finansieringssystemet forenkles

• Systemet skal fortsatt kunne brukes
som informasjonsbærer av relevant
medisinsk informasjon

• Behov for komplett  regional/nasjonal
aktivitetsstatistikk ivaretas

• Det opereres på definerte undersø-
kelsesbegrep som brukes i rekvire-
ring av undersøkelser og som sikrer
entydig koding

Det skal fortsatt være et samsvar
mellom radiologisk aktivitet og kostna-
dene knyttet til denne, men direktoratet
anser det ikke hensiktsmessig at alle
detaljer som registreres til enhver
undersøkelse direkte inngår i selve
refusjonsberegningen. Det bør i stedet
etableres et mer forutsigbart og forenk-
let system som baserer seg på klart
definerte undersøkelsesbegrep.

Ansvar for forvaltning og oppdatering

Nyheter

Norsk Forening for Pedia-
trisk Radiologi (NFPR)
hadde sitt årsmøte i Ingeni-
ørenes Hus den 25. okto-
ber.  Det var seks medlem-
mer til stede.  Jostein
Westvik ble gjenvalgt som
leder.  Det var også gjen-
valg av nestleder Reidun
Bull og sekretær Bjarne
Smevik.  Kirsti Try etter-
fulgte Solveig Natvig som
kasserer.

Fra årsberetningen tar vi
med følgende:

Det har vært avholdt ett
styremøte og noen saker
er blitt ordnet pr e-post.
Det har vært sendt ut en
mengde saker til høring på
nettet til lederne i spesialforeningene,
inklusive NFPR, men ingen har hatt
noen relevans for vårt fagområde.

Vi har 41 medlemmer.  Det er i gang
en registrering av e-post-adresser til
medlemmene slik at korrespondansen
kan gå raskere og tryggere.

Styret i NFPR har avgitt en uttalelse til
Anne Thora Grammeltvedt i Trondheim

angående pålagt vaktsamarbeid mellom
sykehusene i Midt-Norge.  Styret mener
at barn som på vakttid får akutte tilstan-
der som nødvendiggjør undersøkelser
med flere modaliteter foruten vanlig
røntgen, i de fleste tilfeller bør sendes til
et sykehus hvor det er radiolog på vakt,
slik at nødvendig strålebelastning unn-
gås.

TILSTEDE: (f.v.) Tore Nordshus, Anne
Wegner, Jostein Westvik, Charlotte de
Lange, Gry Behzadi og Solveig Natvig
var til stede på årsmøtet i NFPR..

Rapport fra Norako-redaksjonen
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av kodeverket skal legges til staten ved
Sosial- og helsedirektoratet.

Det ble utarbeidet en prosjektplan
med innføring av nytt kodeverk 1. januar
2008.

En referansegruppe med bl.a. 7
radiologer, hvorav undertegnede er
representant for radiologforeningen,
ble etablert februar i år.

Hittil er det avholdt 3 møter.
Direktoratet har bestemt at referan-

segruppen, sammen med KITH, kun
skal arbeide med selve kodeverket.
Økonomi er ikke tema for referanse-
gruppen. Det vil bli ivaretatt av andre.

Så langt har vi hovedsakelig disku-
tert kodeverk for bestilling. Dette bl.a.
fordi direktoratet ønsker et verktøy for
overvåking av sammenhengen mellom
bestilling og utførelse.

Slik jeg bedømmer det er vi langt fra
målet. Direktoratet innser også at pla-
nen om innføring til årskiftet vil sprekke.

Sannsynligvis vil nytt kodeverk bli

presentert og utprøvd i løpet av 2008.

2. Integrasjon av nukleærme-
disin i kodeverket
Mange radiologiske avdelinger om-
fatter nukleærmedisin. Det har derfor
vært redaksjonens ambisjon å inte-
grere koder for nukleærmedisin i
NORAKO.

I samråd med styret har vi utvidet
redaksjonen med representant for
nukleærmedisin.

Pga. nytt kodeverk har redaksjonen
anmodet direktoratet om å overta dette
integrasjonsarbeidet slik at det nye
kodeverket også inneholder nukleær-
medisinsk virksomhet.

3. NORAKO-versjon 2008
Med planen om nytt kodeverk har
redaksjonen vedtatt å videreføre 2007-
versjonen med kun mindre endringer.
For ikke å skape usikkerhet mht. nytt
kodeverk har vi valgt å beholde navnet
NORAKO 2007.

4. NORAKOs fremtid
Nytt kodeverk blir overtatt av direkto-

ratet. Styret bør derfor vurdere redak-
sjonens framtidige funksjon. Jeg vil
anta at direktoratet har behov for fag-
kunnskap og radiologforeningen bør
sikre dette.

Olav Sporaland

Nyheter

Vårmøte 2008

Radiologforeningen arrangerer for
første gang vårmøte sammen
med Radiografforbundet.  Det
finner sted på Thon Hotel Arena
på Lillestrøm fra 22. – 24. mai.
Sett av datoene allerede nå og
følg med på nettsidene til radiolog-
foreningen for nærmere informa-
sjon om program etc. 
www.radiologforeningen.no 
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For fem år siden ble jeg spurt om jeg
kunne tenke med å arrangere ESHNR
kongressen i Oslo. Galskap tenkte jeg
den gangen, men lovet å svare når jeg
hadde snakket med de store hjemme
som helt sikkert kom til å si nei, - tenkte
jeg. Men den gang ei, og 5 år fram i tid
var jo lenge, lenge til… 

Hva starter man med når man plan-
legger en slik kongress – jo selvfølgelig
vi må jo vise fram Norge til våre gjester
og derav de utradisjonelle sosiale begi-
venheter enn det som ellers pleier å føl-
ge disse kongressene. Men når det er
sagt så ble det til slutt også et meget
vellykket faglig innhold på kongressen
bedømt ut fra deltagernes respons.

Hva gjør man når man vil vise frem
vårt flotte land til utlendinger? - Jo man
bestiller riktig vær til riktig tid og tar dem
med på tur fra Oslo til Bergen med tog,
buss og båt og videre til Trondheim med
Hurtigruten. Det ble en fantastisk herlig
opplevelse, og de som har sett bilder
eller hørt om turen angrer på at de ikke
ble med. Grytidlig (kl 06) mandag mor-
gen 3. september møtte 67 deltagere fra
16 land og alle kontinenter (bare én for-
sov seg litt). Vi fikk med oss alt. Sol i
Oslo, snø på Finse, Flåmsbana og møte
med Huldra i Kjosfossen og sol i Ber-
gen! (Det siste kostet mest). De uten-
landske deltagerne var trollbundet av
masse flott natur og fossefall over fjellet
til Bergen, som for anledningen stilte
med blå himmel til rusleturen langs
bryggene og for utsikten fra Fløien, før
vi tok turen til Edvard Griegs hjem Troll-
haugen, Fantoft stavkirke og selvfølge-
lig et besøk på Lepramuseumet.

Tilbake i Oslo og hotell Bristol økte vi
til vel 200 deltagere fra 32 land, hvorav
150 radiologer, 45 kjevekirurger/tannle-
ger og 16 ØNH leger (alle fra Norge). Av
disse var 39 inviterte foredragsholdere
(21 utenlandske og 18 norske). Gledelig
var det at 64 norske deltagere var med,

Nyheter

ESHNR med 200 deltagere fra 32 land
Gledelig var det at 64 norske deltagere var med på European Society of Head and Neck (ESHNR)
kongress i Oslo september 2007, men av disse var bare 34 radiologer! Trenger ikke norske radio-
loger å lære mer om "head & neck" radiologi eller er det ikke eksklusivt nok med en kongress i

Norge? spør Heidi Eggesbø som arrangerte en fantastisk kongress i Oslo.

AV: HEIDI B EGGESBØ

Scientific Committee senker skuldrene etter den mest vellykkede ESHNR kongress
i Norge noen gang. Fra venstre: Andreas Abildgaard, Alf Kolbenstvedt, Heidi B.
Eggesbø, Tore A. Larheim og Terje Osnes.

Heidi B. Eggesbø fra "the Travel agency" foran prekongresstur-deltagere og Huldra i
Kjosfossen.
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men av disse var bare 34 radiologer!
Det er et tankekors når man lager en
slik kongress i Norge med så mange
internasjonale kapasiteter som forele-
sere at så få norske radiologer melder
sin interesse. Trenger ikke norske radio-
loger å lære mer om "head & neck"
radiologi eller er det ikke eksklusivt nok
med en kongress i Norge?

Av de mest kjente utenlandske fore-
dragsholderne kan nevnes Suresh Muk-
herji, Michigan, Vincent Chong, Singa-
pore, Val Lowe, Minnesota og Jan Cas-
selman, Brugge. Fra Norge stilte "Scien-
tific Committee" med Tore A. Larheim,
Terje Osnes og Andreas Abildgaard
med flere foredrag, mens prof em. Alf
Kolbenstvedt var moderator og Heidi B.
Eggesbø nøyde seg med "bare" å være
kongresspresident. Innsendte abstrak-
ter var flere enn noen gang, og av 64
innsendte abstrakter ble 22 tildelt orale
presentasjoner mens 38 ble presentert
som  postere. Trond Hagtvedt fra Radi-
umhospitalet presenterte eneste norske
abstrakt, men til gjengjeld ble det funnet
verdig til oral presentasjon.

Beste orale og poster ble premiert
med 750 Euro fra ESHNR, mes andre-
plass ble premiert med fri registrering til
neste ESHNR kongress som skal være i
Geneve 6.-8. november i 2008
(www.eshnr2008.org).

Fredag og lørdag formiddag var det
parallellforelesninger hvor den ene
sesjonen innehold mest radiologi mens
den andre også hadde klinisk-kirurgiske
konferanser og rettet mer mot klinikere
og kirurger. Kongressen ble avsluttet
med "refresher course" i "head & neck"
radiologi lørdag ettermiddag.

Bedømt ut fra tilbakemeldinger fra
deltagerne så var det godt faglig nivå og
mye nyttig lærdom. Spesielt for denne
ESHNR kongressen var fokus på sam-
arbeidet mellom radiolog og
kliniker/kirurg, noe som ble godt mottatt
hos deltagerne.

Det hører også med å fortelle at kon-
gressen startet med et meget vellykket
prekongress-kurs torsdag morgen under
ledelse av professor Terje Osnes ved
ØNH avdelingen, Rikshospitalet, sam-
men med overlege Arne Heilo fra Radio-
logisk avdeling, Radiumhospitalet. Kur-
set var begrenset til 30 personer og full-
tegnet lenge før påmeldingsfristen. På

Nyheter

Ettermiddagsnap på Hurtigruten

Overlege Judith Blücher løftes igjennom edderkoppnettet uten å berøre tauet.

Kubbekasting – også en helt vanlig lek i norske skoger.
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Nyheter

kurset ble deltagerne inndelt i smågrup-
per med til sammen 8 arbeidsstasjoner
hvor man fikk demonstrert ultralyd av
hals, FNAC teknikk og øvelse med fan-
tomer. GE Healthcare, Siemens, Medi
(Toshiba) og Mediradscandinavia stilte
med ultralydapparater.

Men det var ikke bare fag disse
dagene. Første dag ble avsluttet med
en nokså utradisjonell "Get together" i
Nordmarka. 140 deltagere ble fraktet
med busser til Øvresetertjern hvor de
ble delt inn i lag etter hvert som de
ankom. Rebus, luftgeværskyting, kub-
bekasting, edderkoppnett og smaksprø-
ver av akevitt, geitost og reinsdyrspølse
var litt utenomvanlige oppgaver som
ventet spente deltakere som litt engsteli-
ge trodde de skulle inn i "the Norwegian
dark woods". Atmosfæren ble raskt
meget avslappet og stemningen god.
Professor eller ikke, så ble alle villig
med på alle aktiviteter selv med dres-
sjakten under frakken. Ved skumring
bar det videre med fakkeltog ned til
"Sporten" hvor varm mat ble servert.

Gallamiddag på fredag med prisutde-
linger er tradisjon under ESHNR kon-
gressene. Vi hadde valgt Ekeberg-res-
tauranten med sin flotte beliggenhet
med utsikt over Oslo by og fjord for våre
170 gjester som hadde meldt seg på.
Diplom ble tildelt vinner av beste orale
abstrakt Bert de Foer, Antwerpen og
beste poster Neeraj Chaudhary, Lon-
don. Beste svar av "Solve the case of
the month" fra kongressens hjemmeside
hadde Romain Kohler, Geneve, som
fikk overakt en akvarell og et tresnitt
som vår kjære og kjente radiolog og
kunster Steinar Aasen fra Rikshospitalet
var mesteren bak. Francis Veillon,
Strasbourg, ble tildelt ESHNR "lifetime
achievement" medalje for sin innsats.

Til slutt takk til alle som bidro til å
gjøre kongressen mulig! Hjemmesiden
for kongressen er fortsatt aktiv og sva-
rene på "Solve the case of the month"
er lagt ut. Logg dere inn på
www.eshnr2007.org. Det er alltid mulig
å lære noe mer!  

Kongresspresident ved årets ESHNR,
dr med Heidi B. Eggesbø, 

Radiologisk avdeling, 
Aker universitetssykehus.

To prominente forele-
sere: prof Vincent
Chong, Singapore og
prof Suresh Mukherji,
Michigan stortrivdes i
skauen.

Nicole Freling (til høyre),
Amsterdam, var invitert
som foreleser og tok
også initiativ til en kon-
sert på Bristol før Galla-
middagen.

Bert de Foer (til venstre)
får prisen for beste
abstrakt av kongress-
president Heidi B.
Eggesbø og presidenten
i ESHNR, Stephen Gol-
ding, Oxford.
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ASNR (American Soci-
ety of Neuroradiology)
ble i år arrangert i
Hyatt Regency Chica-
go fra 11. – 14. juni
med Robert I. Gross-
man som kongressens
president. Blant delta-
gerne var det få norske
radiologer, jeg regis-
trerte 5.  ASNR 2008
arrangeres i New Orle-
ans, Ernest N. Morial
Convention Center, 1.-
5. juni 2008.

Som alltid holder
disse kongressen en
utsøkt høy faglig stan-
dard. Det faglige
utbyttet ved å delta er
stort. Hvilke hovedinn-
trykk er det så jeg sit-
ter igjen med?

Gjennom mange år var disse kongres-
sene kjennetegnet av utviklingen av nye
diagnostiske metoder, CT og MR samt
en raskt voksende intervensjon. Utvik-
lingen av CT frem til multislice-CT og
utprøving av nye MR-sekvenser. Mye
fokus ble rettet mot den morfologiske
fremstillingen av sykdomsprosessene.

Nå sitter jeg igjen med et inntrykk av
at vi nesten er nådd til veis ende når det
gjelder mulighetene til å visualisere de
forskjellige sykdomsprosessene. Er dis-
se makroskopiske så finner vi dem. Det-
te er derfor ikke et sentralt tema på kon-
gressene lenger. Nå vil vi vite noe nytt.
Vi vil ned på det molekylære planet, få
kjennskap til biologi og funksjonalitet.
Derfor er svært mye konsentrert rundt
diffusjon, perfusjon, funksjons-MR,
spektroskopi og PET.

Dernest står intervensjonen sentralt,
om enn ikke så sterkt i fokus på denne
kongressen.

Tilbake til diffusjon, perfusjon, funk-
sjons-MR, spektroskopi og PET. Forsk-
ningen innen disse områdene blir sta-
dig mer omfattende og presentasjone-
ne mer mangfoldige. Det forskes på
nevrodegenerative lidelser inkludert
mb. Alzheimer, demyeliniserende
lidelser, tumores og så videre. Og det
kommer ny viden og ny forståelse av
sykdomsprosessene ut av all denne
forskningen. Men det er også lov til å
peke på at mye av det som presenteres
har preg av grunnforskning. Det virker
som om ingen med sikkerhet kan si hva
den praktiske konsekvensen av denne
forskningen vil bli. Sannsynligvis
befinner mange seg på blindveier, men
det hører jo med i grunnforskningen.
Plutselig kan en metode eller et pro-
sjekt komme med de avgjørende, nye
kunnskapene. 

Jeg føler meg fortsatt usikker på om
løsningen på mange av de spørsmål vi

stiller innen biologi
og funksjon ligger i
diffusjonsteknikk,
perfusjon, funk-
sjons-MR, spektro-
skopi eller PET.
Kanskje vil en kom-
binasjon av flere av
disse bli svaret. Det
er usannsynlig at
det ikke vil dukke
opp helt nye meto-
der og teknikker,
metoder og teknik-
ker vi i dag ikke har
kjennskap til, og
som vil bringe helt
nye diagnostiske
muligheter. All entu-
siasme rundt disse
spennende områ-
dene må stimuleres,
men det er også lov

for de fleste av oss som ikke er direkte
involverte i disse forskningprosjektene å
forbli avventende. Vi må også kunne
stille kritiske spørsmål til metodene,
betydningen av hva de så langt kan for-
telle oss og den kliniske implementasjo-
nen av dem.

I den daglige radiologiske virksomhe-
ten fikk jeg ikke med meg de store lan-
devinningene på ASNR. Ved akutte
cerebrovasculære insult er diffusjons-
MR avgjort nyttig, innen onkologien ved
spørsmål om metastase eller ikke er
PET informativ, og det er selvsagt flere
slike eksempler. Men totalt sett kan vi
godt avvente ytterligere resultater ut fra
den forskningen som pågår før vi rutine-
messig gjør disse undersøkelsene ved
enhver problemstilling.

Etter å ha deltatt på RSNA i 2006 og
ASNR nå i 2007 er i alle fall jeg mer
usikker enn på lenge på hvordan radio-
logien vil se ut om 5 år.

Nyheter

ASNR - ned på det molekulære planet
- Vi synes neste å ha nådd til veis ende når det gjelder mulighetene til å visualisere de forskjelli-
ge sykdomsprosessene. Er disse makroskopiske så finner vi dem. Dette er derfor ikke et sentralt
tema på kongressene lenger. Nå vil vi vite noe nytt. Vi vil ned på det molekylære planet, få kjenn-

skap til biologi og funksjonalitet. Derfor er svært mye konsentrert rundt diffusjon, perfusjon,
funksjons-MR, spektroskopi og PET, skriver Finn Lilleås i dette referatet fra årets ASNR.

AV: FINN G. LILLEÅS

ASNR I CHICAGO: f.v. Finn G. Lilleås, Hans Einar Treidene, Judith Blücher og
Petter Eldevik.
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Kjente norske fjes på stand
Blant leverandørene på ASNR 2007 finner vi NNL og NIL med kjente norske fjes på standen. 
NNL (Nordic Neuro Lab) og NIL (Nordic Imaging Lab) er et norsk firma og med datterselskap 

som er utgått fra miljøet rundt funksjonell MR i Bergen.

AV: FINN G. LILLEÅS

På ASNR (American Society of Neuro-
radiology), Hyatt Regency Chicago, i
juni i år, hadde også leverandører av
produkter til vår radiologiske virksom-
het sin utstilling. For de av oss som er
godt kjent med RSNA (Radiological
Society of North America) er utstilling-
en på ASNR relativt beskjeden, men
like fullt verdt et besøk.

Og blant leverandørene på ASNR
2007 finner vi NNL og NIL med kjente
norske fjes på standen. NNL (Nordic
Neuro Lab) og NIL (Nordic Imaging
Lab) er et norsk firma og med datter-
selskap som er utgått fra miljøet rundt
funksjonell MR i Bergen.

NNL ble stiftet i 2001. Det designer
og produserer hardware produkter til
MR, i første rekke funksjonell MR.
Blant produktene de selger finner vi
Visual System, Audio System, Respon-
se Grip, Sync Box og MR Simulator.

NIL er datterselskap til NNL og er

dedikert til utvikling av avansert soft-
ware til funksjonell MR.  Begge selska-
pene arbeider tett sammen med flere
forskningsmiljøer, bl.a. mot Rikshospi-
talet og NTNU i Trondheim.  I dag har
selskapene rundt 20 ansatte med Tor-
mod Thomsen, utdannet psykolog, som
daglig leder, og de har i dag kunder i
mer enn 25 land.

Samtidig med ASNR på Hyatt
Regency Chicago 11.-14. juni, lokali-
sert like sør for Chicago River, er det
kongress i Head and Neck på Sheraton
Hotel, rett på nordsiden av samme Chi-
cago River. Og også på denne kon-
gressen finner vi en stand med NNL og
NIL!

Den norske delegasjonen på de to
kongressene var beskjeden, knappe 10
deltagere totalt. Vi er heller ikke bort-
skjemte med at norske interesser gjør
seg sterkt gjeldende på disse store
internasjonale kongressen. Desto mer

imponerende og moro var det å finne et
norsk firma representert på begge de
nevnte kongressene. Bedømt ut fra
interessen hos deltagerne på kongres-
sene som besøkte utstillingen gjorde
NNL og NIL seg svært positivt bemer-
ket. Norske miljøer som arbeider med
funksjonell MR bør følge nøye med og
støtte opp om NNL og NIL.

www.nordicneurolab.com
www.nordicimaginglab.com

PÅ STAND: f.v: Tormod Thomsen
(daglig leder NNL), Lars Ersland (fysi-
ker Haukeland SS og en av gründerne
til NNL), Kirsti Ovidia Dale (salgs- og
markedssjef), Sverre Østerhus (kurs-
deltager, radiograf Haraldsplass syke-
hus)

Nyheter
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Vi er vant til å benytte kontrastmidler
ved CT- og MR-undersøkelser. Ultralyd-
kontrastmidler (UKM)har vært på mar-
kedet i noen år, og får etterhvert økende
utbredelse i de radiologiske avdelinger i
Norge, men benyttes idag ved langt fær-
re undersøkelser enn det som hadde
vært medisinsk optimalt. 

For å benytte UKM må man ha et
ultralydapparat med kontrastprogram. 

UKM er mikrobobler som er litt mindre
enn røde blodlegemer (ca 5µm). Mikro-
boblene er fylt av en gass (SF6), og de
har skall bestående av fosfolipid mono-
layer som virker stabiliserende slik at de
ikke blir knust når de passer gjennom
hjertet/lunger/kapillærer og som dessu-
ten er viktig for at boblene skal kunne
tåle å bli utsatt for ultralydbølger med
lav energi.

I dag er det hovedsakelig bare ett
kontrastmiddel som benyttes i Norge og
i resten av Europa, nemlig SonoVue
(Bracco, Italia).

Når boblene treffes av vanlig ultralyd
eller av fargedoppler blir de knust med
en gang, for de tåler ikke de trykkbelast-
ningene det medfører. Vi må derfor
benytte adskillig lavere energi (lav
mekanisk indeks (MI)) på de utsendte
lydbølger når vi benytter UKM. 

Boblene har den spesielle egenskap
at når de blir utsatt for ultralyd med pas-
se sterk lydtrykk, så vil den enkelte
boble endre diameter i takt med ultralyd-
trykkbølgene. Når trykket øker, blir
boblen liten, og når trykket avtar blir den
større. Boblene volumpulserer og sen-
der da selv ut ultralyd, både med sam-
me frekvens som ultralydtransduceren
(f.eks 2,5 MHz) og med den dobbelte
frekvensen (5 MHz, dvs 2.harmonisk
frekvens = 1. overtone). Boblene blir alt-
så selv lydkilder. Kontrastprogrammet
er i stand til å skille ekko fra bobler og
vev ved hjelp av pulsinversjonsteknikk.
Dermed kan man få ultralydbilder som i
prinsippet bare baserer seg på  ekko fra
bobler. 

Etter intravenøs injeksjon har man en
klinisk nyttig kontrasteffekt i ca 3 – 5
minutter. Man kan visualisere leverens
ulike kontrastfaser i real time (arteriell
og portalvenøs fase som vi jo kjenner
fra CT). Men ultralydkontrast har i tillegg
en leverspesifikk senfase idet boblene
blir værende i leverens sinusoider i flere
minutter hvor de blir stående omtrent
helt stille eller kun har en svært langsom
flow. De fleste maligne levertumores vil,
i motsetning til normalt levervev og
benigne prosesser, ikke innholde mikro-
bobler i senfasen og vil derfor fremstå
som skarpt avgrensede, hypoekkoiske
lesjoner i senfasen (etter ca 2 minutter).
Ved denne teknikken kan man fremstille
flere tumores enn man kan uten kon-
trast, og man kan også se tumores med
mindre diameter. De aller fleste benigne
levertumores blir isoekkoiske i senfa-
sen. 

Teknikken gir også en viss mulighet
for tumorkarakterisering hvor man kan
fremstille typisk oppladningsmønster for
bl.a. hemangiomer og fokal nodulær
hyperplasi samt HCC og metastaser. 

Opprinnelig ble ultralydkontrastmidler
først og fremst utviklet med tanke på å
forbedre Dopplerundersøkelser av kar.
Denne indikasjon har imidlertid fått min-
dre betydning p.g.a. utviklingen av ultra-
lydapparatenes Doppler som har blitt
adskillig mer følsom de senere år. Imid-
lertid kan det av og til fortsatt være nyt-
tig å gi kontrast ved Dopplerundersø-
kelse av for eksempel nyrearterier der-
som pasienten er svært overvektig og
oversikten er vanskelig. Også ved
undersøkelse av andre kargebeter kan
det være fint å supplere med kontras-
tundersøkelse, bl.a. for å kunne skille en
høygradig stenose fra en okklusjon eller
for å kunne fremstille kar med svært
langsom flow (for eksempel for å kunne
skille en portatrombose fra en meget
langsom, eventuelt reversert flow i port-
venen ved portal hypertensjon). 

Kontrastundersøkelse benyttes i dag

hyppigst ved undersøkelse av lever,
men også ved undersøkelse av andre
organer kan man ha stor nytte av kon-
trast, for eksempel nyrer (infarkter,
tumores, arteriestenoser), milt (traumer,
fokale prosesser) og pankreas (pankre-
atitt/tumor, cyste). Dessuten ved under-
søkelse av abdominale aortaaneurismer
behandlet med stentgraft hvor man med
kontrast kan påvise endolekkasje som
man ikke kan se med Doppler. 

De europeiske ultralydforeninger har
utarbeidet felles europeiske retningslin-
jer for når det er indisert å benytte UKM. 

Erfaringer med
bruk av ultralyd-
kontrast 
AV: LARS PEDERSTAD, OVERLEGE,
RADIOLOGISK AVDELING, SYKE-
HUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD

ABSTRACT FRA RADIOLOGFOR-
ENINGENS HØSTMØTE 2007

Ved radiologisk avdeling Sykehuset
Østfold Fredrikstad har vi i løpet av de
siste 3-4 årene innført rutinemessig bruk
av ultralydkontrast med gode erfaringer.

Antall undersøkelser har økt fra ca 20
i 2004 til mellom 350 og 400 undersø-
kelser i 2007. Langt de fleste er ruti-
neundersøkelser i forbindelse med pre-
og postoperative kontroller av lever ved
kolorektal cancersykdom.

Det er sannsynligvis et underforbruk
av ultralydkontrast i Norge i dag. Kon-
trastbruk gir ultralyddiagnostikken en
helt ny dimensjon. Når innsynet er ade-
kvat har flere studier vist at ultralyd med
kontrast har en sensitivitet og spesifi-
sitet omtrent på nivå med CT og MR når
det gjelder deteksjon av levermetasta-
ser. Og det er ingen ulempe at diagnos-
tikken er uten ioniserende stråling. 

Vi bruker preparatetet SonoVue ( fra
Bracco) som har få bivirkninger (ingen
registrerte hos oss). Maskinen vi bruker
er Acuson Sequoia utstyrt med siste
generasjon kontrastprogram (CPS),

Abstracts

Generelt om ultralydkontrast.
AV: KNUT BRABRAND, RADIOLOGISK AVDELING, RIKSHOSPITALET

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS HØSTMØTE 2007
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som innebærer undersøkelse med
såkalt lav mekanisk indeks. Personalet
ved UL- labene er godt trent slik at hver
undersøkelse tar ca 10-20 min avheng-
ig av problemstilling og om man evt
foretar repeterte kontrastinjeksjoner.
Alle ved vår avdeling inkludert ferskeste
assistentlege (under veiledning) bruker
kontrast ved de aktuelle undersø-
kelsene. 

Initialt brukte vi ultralydkontrast mest
for å karakterisere fokale leverlesjoner,
gjerne som supplement til CT og/eller
MR, mens en stor del av undersø-
kelsene i dag gjøres for å detektere
metastaser. Kontrastmiddeladministra-
sjonen muliggjør en "real time"-vurde-
ring av oppladningsmønster i lesjoner
og omgivende parenkym, noe som igjen
gir gode muligheter for karakterisering
av lesjonene.  Omtrent som ved CT og
MR vurderer man lesjonene i arteriell,
portovenøs og senfase (3-5 min). Kon-
trastdosen (vanligvis 2,4 ml) holder i ca
5 min ved vanlige betingelser og innstil-
linger og den kan gjentas flere ganger
om ønskelig. 

Vår erfaring er at kontrastbruk ved
ultralyd har ført til færre biopsier og
redusert behov for avklarende tilleggs-
undersøkelser på CT og MR.

Det er også andre undersøkelser der
ultralydkontrast er nyttig. Vi har utført
noen lever- og miltkontroller etter
gjennomgåtte rupturer/kontusjoner der
hvor innsynet er bra.  Dette er spesielt
interessant hos yngre pasienter. Vi har
også benyttet kontrast i mindre grad
ved enkelte karundersøkelser, for å for-
sterke Dopplersignalene, et eksempel
er carotisundersøkelser. Eksempler på
andre organer/vev som trolig kunne
undersøkes oftere med ultralydkontrast
er nyrer, mamma, lymfeknuter, synovia
og pancreas. Det pågår og finnes aller-
ede studier som omhandler disse områ-
dene. 

Vår erfaring er at ultralyd med kon-
trast er et verdifullt supplement i vår kli-
niske hverdag. Terskelen for å komme i
gang med slike undersøkelser bør ikke
være høy, men man er avhengig av å
ha rett utstyr og programvare. Det kan
anbefales å lese "Guidelines for the
Use of Contrast Agents in Ultrasound"
utgitt av EFSUMB i 2004. 

Abstracts

Bakgrunn: 
Mange barn som har vært behandlet
for epifysiolysis capitis femoris (Slipped
Capital Femoral Epiphysis (SCFE) har
radiologiske funn som kan tyde på
gjennomgaått asymptomatisk glidning
på motsatt side. Vi ønsket først å
undersøke prevalens av gjennomgått
asymptomatisk SCFE, dernest hvorvidt
der var en sammenheng mellom radio-
logiske funn og bevegelsesutslag, og
mellom radiologiske funn og body
mass index (BMI).

Materiale og metode: 
Aktuelle studie er del av en 18-års opp-
følgning av nyfødte som deltok i en
randomisert hoftestudie i perioden
1988-1990 (n=11925) ved Haukeland
Universitetssykehus. Alle barn født i
1989 (n=5068) samt alle barn som
hadde sonografisk patologiske hofter
er nå innkalt til en etterundersøkelse
bestående av klinisk og radiologisk
hofteleddsundersøkelse, samt utfylling
av spørreskjema. Den kliniske under-
søkelsen består av bevegelsesutslag,
hypermobilitetstester, høyde og vekt.
Røntgenundersøkelsene er utført med
lav-dose teknikk (DR), og det er tatt et
stående AP-bilde (med tærene
pekende rett frem) samt et liggende
Lauensteinbilde (45º abduksjon). Alle
undersøkelsene er utført av samme
radiograf. For aktuelle studie målte vi
caput-collum vinkelen på Lauenstein-
bildet i henhold til Southwicks metode.
Verdier som ligger over gjennomsnittet
+ 2SD er regnet som patologiske. Den-

ne verdien støttes av ROC-kurver som
gir samme resultat.

Resultater: 
Vi har hittil undersøkt 305 ungdommer
fra 1989-årskullet (157 jenter, 148 gut-
ter), og antar at dette utvalget repre-
senterer et uselektert materiale.
Gjennomsnittlig caput-collum vinkel var
5,4° (SD 4,1°). 20 av 305 ungdommer
(6,6%) hadde uni (n=20) eller bilateral
(n=7) patologisk høy caput-collum vin-
kel, i.e. over 13,6° (10,1%gutter, 3,2%
jenter). I alt 27 av 592 hofter hadde
patologisk høy vinkel (10 høyre hofter,
17 venstre); 20 ( 74% ) av disse var
hos gutter. 

Gruppen med patologisk høy caput-
collum vinkel hadde 10° redusert inn-
over rotasjon (p=0,002) og 10 grader
øket utover rotasjon (p=0,002)
sammenlignet med gruppen som had-
de vinkler innenfor normalområdet.
Gjennomsnittlig BMI for ungdommer
med patologisk høy caput-collum vin-
kel var 24,6 kg/m2 (16,2-35,8), mens
gjennomsnittet for de øvrige var 22,7
kg/m2 (16-37,9). 

Konklusjon: 
I et antatt uselektert materiale bestå-
ende av 305 av 17-18-åringer hadde
6,6 % patologisk høy caput-collum vin-
kel kombinert med 10° redusert innover
rotasjon og 10° øket utover rotasjon,
tydende på gjennomgått SCFE.

Mulig gjennomgått epifysiolysis
capitis femoris hos friske 18-åringer
AV: T. G. LEHMANN1, I.Ø. ENGESÆTER2, K. ROSENDAHL3, 4, STEIN ATLE LIE2, 5

L.B. ENGESÆTER1, 2
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Purpose:
Primary central nervous system lympho-
ma (PCNSL) is a frequent complication
in acquired immunodeficiency syndrome
(AIDS) and is the second most common
underlying disorder among AIDS pati-
ents with focal brain lesion, only surpas-
sed by cerebral toxoplasmosis. The
objective of this study was to investigate
radiological findings of patients with
AIDS-related PCNSL in Norway in
1994-2003. 

Methods and Materials: 
We identified the patients by chart revi-
ew of all cases recorded as PCNSL at
The Norwegian Cancer Registry and all
cases recorded as AIDS-related PCNSL
at the autopsy registry at the hospital
(Ullevaal) treating most AIDS-patients in
Norway. All available radiological exa-
minations (in 13 out of 17 cases with
newly diagnosed AIDS-related PCNSL
in Norway) from 1994-2003 were revie-
wed. 

Results: 
CT examinations (n=13) revealed no lesi-
on in 1 (8%), a single lesion in 2 (15%),
and multiple (2-7) lesions in 10 (77%)
patients. MRI (n=4) revealed 0, 1, 2 and
6 lesions (versus 0, 2, 2 and 5 lesions at
CT). All together, 35 lesions (34 at CT
and 9 at MRI) were identified; 60%
(21/35 in 10 patients) in the lobes, most
frequently the frontal lobe (31%, 11/35, in
7 patients) and 23% (8/35, in 7 patients)
in the basal ganglia. All lesions enhanced
after administration of i.v. contrast; the
majority showed ring-enhancement at CT
(25/34) and MRI (6/8).

Conclusion: 
The present CT/MRI findings in patients
with AIDS-related PCNSL overlap con-
siderably with findings in cerebral toxo-
plasmosis, confirming that traditional
imaging is insufficient to differentiate
PCNSL from cerebral toxoplasmosis. 

Radiological findings in AIDS-related
primary central nervous system
lymphoma in Norway, 1994-2003

AV: INGFRID HALDORSEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS
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Bakgrunn
15-20 % av personer over 70 år har
PAD (Peripheral Arterial Disease) defi-
nert som ABI (Ankle Brachial Index) ≤
0,9 i hvile. Knapt en fjerdedel av disse
har symptomer.  Claudicatio intermit-
tens ses hos 6 % av 60-åringer. Risiko
for claudicatio er fire ganger så høy

hos røykere og disse får sykdommen
ca. 10 år tidligere. Diabetikere har
doblet risiko og ofte et mer alvorlig for-
løp. Det er imidlertid bare 25 % av
claudikanter som har signifikant pro-
gress av sykdommen og 5 års risiko for
amputasjon er på 1-3 %. PAD er en
viktig markør for generell karsykdom

og de fleste som har PAD dør av coro-
nar eller cerebrovaskulær sykdom. 1) 

Utredning
Klinisk undersøkelse inklusive ABI
måling og forsøk på nivåbestemmelse
er viktig som primær utredning. Bildedi-
agnostiske metoder skal først tas i bruk
når det er indikasjon for invasiv
behandling.  Angiografi, i senere år i
form av DSA (Digital SubtraksjonsAngi-
ografi), har tidligere vært den viktigste
bildediagnostiske metode, men er nå i
stor grad erstattet av noninvasive
metoder. Litteraturgjennomgang viser
at særlig MR angiografi (MRA) har god
sensitivitet (95 %) og spesifisitet (97 %)
sammenlignet med DSA, men CT angi-
ografi (CTA) gir og bra resultater (91 og
91 %). Ultralyd har god spesifisitet (96

Bakgrunn 
De siste årenes digitalisering av rønt-
genbilder har ført til nye muligheter og
er bakgrunnen for at et digitalt røntgen-
måleprogram for hofteleddsdysplasi
hos voksne ble utviklet (Iowa Hospitals
and Clinics, USA). Med utgangspunkt i
45 radiologiske landemerker som bru-
keren markerer, regner programmet ut
radiologiske parametere som er aktuel-
le ved diagnostikk av hofteleddsdyspla-
si. 

Formål 
Hensikten med studien er å validere

dataprogrammet DDH_Adult ved hjelp
av intra- og interpersonelle målinger.

Materiale og metoder 
Alle røntgenbildene var fra deltagere i
Hofte 89-studien; en oppfølgning av
nyfødte som deltok i en hoftestudie i
perioden 1988-1990 ved Haukeland
Sykehus. 100 hofter hos 50 pasienter
ble målt (AP bekken med tærne
pekende rett frem). Alle bildene ble
målt to ganger av tre personer. Måling
av hvert bilde tok 2-3 min. Ti av de
radiologiske parametrene ble validert:
Sharps, Wibergs og Ogatas vinkel, arti-
kulotrokantær avstand, acetabulær

dybde, bredde og kvotient, caputdek-
ning, femoral caput-til-caput ratio og
maksimal tåredråpebredde. Inter- og
intrapersonell varians ble vurdert ved
en pålitelighetskoeffisient (Cronbachs
alpha). 

Resultater 
De mest pålitelige variablene er
Sharps, Wibergs og Ogatas vinkel,
acetabulær dybde, bredde og kvotient,
og bredde på tåredråpen. For alle disse
variablene var Cronbachs alpha over
0,8. Studien viser at måling av artikulo-
trokantær avstand (ATD), caputdek-
ning og femoral caput-til-caput ratio er
mindre pålitelig. 

Diskusjon 
Målingene viser stor pålitelighet og den
interne konsistensen i målingene er
generelt høy (gitt ved Cronbachs
alpha). 

Konklusjon
Det digitale måleprogrammet
DDH_adult er tilfredsstillende til å
bestemme radiologiske parametere
ved spørsmål om hofteleddsdysplasi.
Programmet er i tillegg hurtig og enkelt
å bruke. 

Røntgenmålinger ved hofteledds-
dysplasi – validering av et digitalt
måleprogram

AV: ENGESÆTER IØ1, LEHMANN TG1,2, LIE SA1, ROSENDAHL K3,4 & ENGE-
SÆTER LB1,2
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Moderne bildeutredning og tera-
peutiske muligheter ved sirkula-
sjonssvikt i underekstremitetene

AV: ASBJØRN ØDEGÅRD, ST. OLAVS HOSPITAL
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%), men noe dårligere sensitivitet (88
%). 2) Ultralyd er tidkrevende og særlig
leggarterier er teknisk vanskelig å
fremstille. Vi bruker MRA som standard
elektiv utredning hos pasienter som
ikke har kontraindikasjoner og som
ikke tidligere er behandlet med stenter.
CTA er hos oss lettere tilgjengelig på
ubekvem tid og brukes vanligvis ved
akutt ischemi. Vi foretrekker også CTA
når det er aneurismer. Hvis klinisk
undersøkelse har sannsynliggjort bek-
kenstenose eller –okklusjon er det
rimelig å gå direkte til invasiv angiogra-
fi med samtidig intervensjon.

Veggforkalkninger kan gjøre fortolk-
ningen av CTA vanskelig, særlig i legg-
arteriene. Dette problemet slipper en
ved MRA, men CTA er bedre når det
tidligere er gjort stenting. Ved begge
modaliteter benyttes forskjellige 2D og
3D bildeprosesseringsteknikker til diag-
nostisering og presentasjon. MRA
volum presenteres helst som MIP
(Maximum Intensity Projection), men
da fullvolum MIP krever fjerning av
skjelett ved CTA benyttes denne tek-
nikken mindre her. Derimot er det
enkelt å produsere coronale "Thin Slice
MIP" serier med tykkelse på 5 mm og
ca 50 % overlapp mellom bildene. Hvis
det er mye kalk er "curved MPR" (Multi-
Planar Reconstruction) nyttig, samtidig
som en må stille vindusnivå bredt nok,
tilnærmet skjelettinnstilling, for å unngå
såkalt "blooming". Volum rendering bil-
der er fine til presentasjon og oversikt,
men er dårligere egnet til diagnostikk
og gradering.

Behandling
Valg av behandlingsmetode er avheng-
ig av hva slags symptomer pasienten
har og arterieforandringenes morfologi.
Behandling av PAD har liten direkte
effekt på leveutsikter og her må en set-
te i verk livsstilsrettede og medikamen-
telle tiltak rettet mot den generelle kar-
sykdommen. Claudikanter skal forsøke
et treningsopplegg før invasiv behand-
ling er aktuelt. Enklere lesjoner ned til
og med a. poplitea kan behandles med
PTA/stent, men mer langstrakte og
kompliserte forandringer trekker i ret-
ning av kirurgisk intervensjon. Leggar-
terieforandringer behandles ikke. En er
mer aggressiv i behandlingen ved kri-

tisk ischemi. Pasientene har gjerne
intercurrente sykdommer som gjør
operasjonsrisikoen større og en vil da
behandle mer kompliserte lesjoner
med radiologiske metoder. Leggarteri-
er behandles også. Ved akutt og kritisk
ischemi vurderes lokal trombolyse som
alternativ til kirurgisk uthenting av trom-
ber med Fogartyballong. 

Vi har i enkelte tilfeller god erfaring
med å kombinere kirurgisk inngrep i
form av bypas eller endarterectomi
med PTA eller stenting. En bør da ha
en operasjonsstue med fullverdig angi-
ografiutstyr tilgjengelig.

Referanser
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Surg 2007; Vol 33, Suppl. 1
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CT pelvimetri,
påpekning av en
metodesvakhet
AV: GURO HAGEMO REBO, SYKE-
HUSET ASKER OG BÆRUM

ABSTRACT FRA RADIOLOG-
FORENINGENS HØSTMØTE 2007

CT pelvimetri ble tatt i bruk i Norge i
1993. Konklusjonene i en norsk artikkel
fra 2005 var bl.a: "Vi anbefaler at CT-
pelvimetri erstatter konvensjonell pelvi-
metri".

Metoden er tatt i bruk ved flere syke-
hus i Norge.

I 2005-2006 gjorde vi ved SABHF 24
CT pelvimetrier. Etter dette ble CT pel-
vimetri stanset pga tilbakemelding fra
gynekologene om mål som ikke sam-
svarer med klinisk skjønn. Unøyaktige
lengdemål ved pelvimetri kan medføre
uriktig valg av forløsningsmåte. Derfor
har vi gått gjennom alle ledd av under-
søkelsen for å finne evt forklaring.

I samme periode ble det utført 22 rtg
pelvimetrier. Vi har sammenlignet
måleresultatene fra disse med resulta-
tene fra CT.

I vårt materiale er intertuberavstan-
den systematisk lavere for CT enn for
rtg pelvimetri, svakheten er at tallmate-
rialet vårt er lite. Vi har kontaktet flere
andre sykehus og fått måleverdier fra
CT pelvimetrier. Disse verdiene er rela-
tivt samsvarende med våre.

Forklaringen på diskrepansen
mellom rtg og CT pelvimetri er sann-
synlig at man ved rtg pelvimetri tar
frontbildet med røntgenrøret 20 grader
caudalt vinklet. På CT har man ingen
mulighet for vinklet fronttopogram. Pro-
sedyren forsøker å kompensere for
dette ved at pasienten tilter bekkenet
tilsvarende. Det er individuelt i hvilken
grad pasienten greier dette, noe som
medvirker til unøyaktige mål. 

Ett av sykehusene vi har kontaktet er
klar over problemstillingen og har løst
det ved å sette målene for intertuberav-
standen skjønnsmessig litt lengre late-
ralt og i tillegg legge mindre vekt på
dette målet dersom de andre målene er
tilfredsstillende.

Utenlandske artikler har beskrevet
metode, resultater og nøyaktighet ved
CT pelvimetri, men i de artiklene vi har
funnet er det ingen som bruker intertu-
beravstand for vurdering av bekken
utgang (kun sagittal utgang og interspi-
navidde) (1,2,3,4)

Det er ønskelig at man vurderer om
dagens prosedyre for CT pelvimetri er
nøyaktig nok, og at man i samarbeid
med det obsteriske miljøet kan komme
til enighet om hvordan pelvimetri skal
utføres og vurderes. 

Bør man utarbeide en prosedyre der
intertuberavstand ikke inngår? 

REFERANSER:
1. Thomas SM, Bees NR, Adam EJ.
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MR mammografi i screening av
arvelig brystkreft
– resultater fra en nasjonal multi-
senterstudie

AV: HAGEN AI,  KVISTAD KA,   MÆHLE L, HOLMEN MM; AASE H, STYR B,
VABØ A, APOLD J, SKAANE P, MØLLER P. 

ABSTRACT PÅ RADIOLOGFORENINGENS HØSTMØTE 2007

Kvinner med mutasjoner i genene
BRCA1 og BRCA2 har en svært høy
livstidsrisiko for å utvikle brystkreft. De
får ofte sin kreftsykdom i yngre alder
enn den generelle befolkning og over-
levelsen er dårligere. Gjennom mange
år har denne gruppen fått tilbud om
screening med årlig røntgenmammo-
grafi (XRM) , ultralyd (US) og klinisk
undersøkelse fra ca 30 års alder, uten
at dette har medført vesentlig bedring
av prognosen.  Flere utenlandske stu-
dier har vist at dynamisk kontrastfor-
sterket MR undersøkelse av brystene
(MRM) har høyere sensitivitet for å
påvise brystkreft hos høyrisikokvinner
enn XRM og US hver for seg eller kom-
binert. På denne bakgrunn ble det i
2002 startet en nasjonal multisenter-
studie med årlig MRM screening av
kvinnelige BRCA1/2 mutasjonsbærere.
St. Olavs Hospital, Ullevål Universitets-
sykehus, Haukeland Universitetssyke-
hus, Radiumhospitalet og Stavanger
Universitetssykehus deltok i studien
(1). Alle pasienter ble undersøkt med
dynamisk kontrastforsterket MR mam-
mografi hvor hvert sykehus benyttet en
bildeprotokoll tilpasset sitt MR-utstyr.
Bildefunnene ble gradert som 1. nor-
mal/klart benign, 2. sannsynlig benign,
3. usikker, 4. sannsynlig malign og 5.
malign. Den ordinære screeningen
med XRM, US og klinisk undersøkelse
ble videreført i studieperioden. I alt 867
MR undersøkelser ble utført hos 445

BRCA1 og 46 BRCA2 mutasjonsbæ-
rere. 25 cancere ble påvist, 5 av disse
var intervallcancere. Sensitiviteten for
å påvise cancer var 86% for MRM
(19/22) og 50% for XRM (12/24). 21
pasienter ble undersøkt både med
MRM og XRM ved diagnosetidspunk-
tet, 19 av disse var BRCA1 mutasjons-
bærere. Av disse 19 hadde 16 invasiv
cancer, MRM påviste 15 av disse
(94%) og XRM  påviste 10 (54%). Sen-
sitiviteten for ductal carcinoma in situ
(DCIS) var 1/3  (33%) både for MRM
og XRM. To cancere ble funnet i
BRCA2 gruppen, begge påvist med
MRM, ingen med XRM.

Konklusjon: 
MR mammografi har klart høyere sen-
sitivitet enn XRM for å påvise BRCA-
assosiert brystkreft. Som en følge av
dette blir nå årlig MRM tilbudt til alle
BRCA1/2 mutasjonsbærere som velger
overvåking og ikke profylaktisk mastek-
tomi. Om denne økte sensitiviteten
fører til forbedret overlevelse er ennå
ikke klarlagt.  

Litteratur: 
1. Hagen AI, Kvistad KA, Maehle L, Hol-
men MM, Aase H, Styr B, Vabo A, Apold
J, Skaane P, Moller P.  Sensitivity of
MRI versus conventional screening in
the diagnosis of BRCA-associated bre-
ast cancer in a national prospective seri-
es. Breast 2007, 16;367-374.

Kiropraktor
med
digital røntgen

– Det digitale utstyret opnar ei ny
verd for oss.  Å få røntgenmaski-
na på plass er stort.  For meg
betyr det å ta dei rettane kiroprak-
torstanden har kjempa for, eit steg
vidare, seier kiropraktor Rune
Skår ved Kiropraktorsenteret i
Volda.

Det er Fuji Medical Systems
Norge AS som har levert det nye
røntgenutstyret.  Dei siste dagane
har Unn Beate Sulland frå selska-
pet vore i Volda for å lære dei til-
sette ved Kiropraktorssenteret å
bruke maskinen.

- Dei fleste sjukehusa har nok
gått over til digital røntgen. Men at
ein kiropraktor investerer i slikt
utstyr, er ganske unikt her i Nor-
ge, sier hun til lokalavisen i Volda. Vårmøte 2008

på Thon Hotel Arena på Lillestrøm fra 22. - 24. mai.
For videre oppdatering kan du følge med på www.radiologforeningen.no
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Sammendrag
Traumatisk subaraknoidal blødning
(SAB) opptrer i omtrent 20% ved alvor-
lige hodeskader. I noen få tilfeller utvik-
ler det seg traumatiske aneurismer.
Det rapporteres sjeldnere om slike
aneurismer nå enn for et par desennier
siden, dvs. før CT overtok som primær
radiologisk diagnostisk metode fremfor
konvensjonell angiografi. De senere år
har nye CT maskiner kunnet levere sta-
dig bedre CT angiografi (CTA). Samti-
dig har digital subtraksjonsangiografi
(DSA) fått en betydelig kvalitetsøkning.
Dette har også sammenfalt med forbe-
dret utstyr for endovaskulær terapi
(embolisering /coiling) av aneurismer.
De seneste år har vi systematisk
gjennomført CTA hos pasienter der det
er mistanke om at SAB etter traume
kan ha sammenheng med traumatisk
aneurisme. I tvilstilfeller gjøres det
også DSA. Finner vi et aneurisme vil
behandlingen være enten endovasku-
lær embolisering eller kirurgi. 

Traumatiske aneurismer (ekte eller
falske) anses som meget farlige med
hensyn til alvorlig blødning initialt og
ikke minst ved reblødning i rekonvale-
sensperioden etter cerebrale traumer.

Siste år har vi ved CT-angiografi
funnet totalt seks traumatiske aneuris-
mer; fire skallebasisfraktur, ett etter
skuddtraume med basisfrakturer; ett
etter kraftig hodetraume hos et barn.
Fire hadde betydelig SAB, mens de tre
andre hadde moderat eller minimal
SAB .Vi ønsker å påpeke at SAB kom-
binert med basisfraktur synes å være
en sannsynlig indikasjon på utvikling av
et traumatisk aneurisme. 

Barn har trangere plassforhold intra-
kranielt og kraftig forskyvning av hjer-

nevev og blodårer, for eksempel forbi
falx cerebri, kan lettere føre til rifter i
karene og utvikling av aneurisme uten
at det foreligger basisfraktur. 

Aneurismr har høy risiko for ny blød-
ning og vi mistenker at aneurismene
lett kan overses. Tidlig behandling med
nevroradiologisk  embolisering eller
kirurgi er indisert ved alle traumatiske
aneurismer.

Kasus 1 (figur 1a-f). Tretti år gammel
mann med høyenergi hodetraume i
bilulykke (brukte bilbelte). Han ble
brakt komatøs til lokalsykehuset etter
en halv time og intubert. Deretter ble
han flyttet til UUS hvor CT ved inn-
komst viste fraktur gjennom øvre del av
clivus med minmalt med subaraknoi-
dalt blod i basale cisterner. I tillegg var
det flere dype axonale skader og min-
dre parenkymblødninger i begge hemi-
sfærer. CTA viste anuerisme høyt oppe
på høyre a. carotis interna  og DSA
etter to dager bekreftet et bredbaset
aneurisme som ble embolisert (= coilet)
i samme seanse. Tilstanden ble raskt
stabilisert ved intensivbehandling. Det
ble startet tidlig rehabilitering ved inten-
siv rehabiliteringspost. Han er fortsatt i
rehabiliteringsinstitusjon og viser jevn
men moderat fremgang. Kontroll DSA
etter tre måneder viste stabilt okkludert
aneurisme. 

Konklusjon
Traumatisk SAB opptrer relativt hyppig
i forbindelse med alvorlige hodetrau-
mer. I de fleste tilfeller skyldes blød-
ningen skadede brovener og enkelte
ganger skader på små overflatiske
arterier. Det antas at disse arterielle
skadene er atskillig sjeldnere.  På de

større arteriene, særlig på skallebasis,
kan det oppstå karskader ved kontakt
mellom frakturene og karene slik at det
i enkelte tilfeller utvikles aneurismer.
Iatrogene skader fra skudd og stikk kan
også utvikle aneurismer i forskjellige
karavsnitt, men arteriene på basis
synes mest utsatt.  En tredje meka-
nisme som kan føre til aneurismeutvik-
ling er kraftig bevegelse av hjerne og
arterier forbi den skarpe kanten på falx
cerebri. Dette antas å være hyppigere
hos unge individer hvor trange plass-
forhold er en medvirkende årsak til ska-
demekanismen.

CT  gir god oversikt over hjerne-
skader og SAB, men ved posttrauma-
tisk basal SAB, eventuelt kombinert
med basisfraktur må utredningen fort-
sette med angiografi . CTA av god kva-
litet anses tilstrekkelig, men ved nega-
tivt funn må det vurderes oppfølgning
med cerebral DSA. Hvis det foreligger
traumatisk aneurisme må endovasku-
lær intervensjon med coiling eller ki-
rurgisk inngrep vurderes i hvert enkelt
tilfelle.
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Figur 1  Trafikkulykke. CT viser minimalt med blod rundt clivus og en fraktur gjennom clivus (a, b). CT angiogafi (c) av basale
intrakranielle kar (Circulus Willisi) viser  aneurisme på høyre a. carotis interna . DSA  før (e) og etter (f) embolisering.
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Bakgrunn:
Pr. oktober 2007 finnes det i to Posi-
tron Emisjons Tomografer (PET) kom-
binert med CT (PET/CT) mot ca. 130
CT i drift i Norge. PET/CT er nytt i Nor-
ge, den første maskinen ble installert
Radiumhospitalet i august 2005, kom-
binert med 16-slice CT. Den andre ble
installert i oktober 2006 ved Rikshospi-
talet og er kombinert med en 64-slice
CT. PET/CT har muliggjort en bilde-
messig sammensmeltning av funksjon
og form og har ført til et helt nødvendig
samarbeid mellom nukleærmedisinere

og radiologer. Onkologi utgjør ca. 85 %
av us. utført på PET/CT, nevrologi ca.
10 %.

Diskusjon:
Hva er den optimale skanningsproto-
koll? Svaret er kontroversielt, og det
finnes ingen konsensus, og praksis
synes å være avhengig av lokale for-
hold og spesifikk ekspertise. To ekstre-
mer foreligger der CT i det ene tilfellet
kun brukes som attenueringskorreksjon
for PET med lav stråledose og liten
vekt på anatomisk co-registrering, kalt

ikke diagnostisk CT. I det andre tilfellet
brukes CT med standard stråledose og
med intravenøs og peroral kontrast
(helst vann) slik at PET/CT erstatter en
separat staging CT, kalt diagnostisk
CT. 

Normalt opptak av 18F-FDG skjer i
hjerne, myocard, muskler (kontrak-
sjon), tarm (varierende), lever, milt,
benmarg, nyrer, ureteres og urinblære,
ved inflammasjon og infeksjon og ved
malignitet. 18F-FDG-PET har generelt
meget høy sensitivitet, men for onkolo-
giens del bidrar 18F-FDG-opptaket uten-
for malignitet til å senke spesifisiteten,
altså flere falskt positive undersø-
kelser. Hva er 18F-FDG-PET dårlig på?
Den spatielle oppløsningen er nedsatt
hvilket medfører dårlig morfologisk
definisjon av lesjoner. Likeledes er det
høye fysiologiske opptaket i lever samt
utskillelse i nyrer et problem for
bedømningen av disse organer. Nevro-
endocrine (carcinoide) tumorer, bronc-
hoalveolært carcinom og sterkt mucin-

CT/PET– fra radiologens perspektiv 
AV: GAUTE HAGEN, NUKLEÆRMEDISINSK AVDELING,BILDE- OG INTERVEN-
SJONSKLINIKKEN, RIKSHOSPITALET-RADIUMHOSPITALET HF
0027 OSLO

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS HØSTMØTE 2007.

NORAFORUM 4-07  19.11.07  16:25  Side 39



40 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi nr. 4/2007

produserende adenocarcinom har som
regel lite eller intet 18F-FDG-opptak,
hvilket gjør 18F-FDG-PET lite diagnos-
tisk. Ved prostatacancer er også som
regel 18F-FDG-opptaket dårlig, men ved
bruk av andre radiofarmaka kan PET
være nyttig. 

Ved 18F-FDG-opptak utenfor malig-
nitet og i tilfeller med intet eller svakt
opptak har diagnostisk CT stort poten-
sial til å forbedre den diagnostiske nøy-
aktigheten av undersøkelsen. Mis-
match, der opptaket er "plottet" på CT-
bildene feil først og fremst pga. respira-
sjon, er også et problem som diagnos-
tisk CT vil kunne løse i de fleste tilfeller.

Fortrinn med diagnostisk CT i sam-
band med PET/CT er:
1. Bedre lokalisering av patologisk

FDG-opptak

2. Bedre lokal tumor (T) staging
3. Bedre differensiering mellom fysiolo-

gisk og malignt FDG –opptak
4. Bedre sensitivitet av PET/CT i PET-

negative eller svakt PET-positive
lesjoner

5. Relevante tilleggsfunn
Ved bruk av samtidig diagnostisk CT

er det rapportert en endring av
PET/CT-tolkning i opptil 52 % (ref. 4).
Onkologi er et definert satsningsområ-
de i Helse-Norge, og PET/CT har gjort

Abstracts

Indikasjoner for diagnostisk CT (ref. 1)

PET/CT indikasjon (onkologi) Diagnostisk
CT (DCT)

Tumor staging/restaging Ja
Før radioterapi - ØNH, abdomen/pelvis Ja
Før radioterapi - Thorax Nei
Før kirurgi Ja
Før intervensjon – gjort DCT Nei
Før intervensjon – ikke gjort DCT Ja
Kontroll etter kjemoterapi, radioterapi, kirurgi og intervensjon Nei
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det mulig med "one-stop-shop" onkolo-
gisk undersøkelse, med høykvalitets-
fremstilling av så vel metabolisme som
morfologi. I tillegg til fordelene for pasi-
enten, innebærer PET/CT en mulighet
for forkortelse av sykehusopphold og
venteliste på CT for onkologisk under-
søkelse. CT må man dessuten ha for å
utføre PET/CT - hvorfor da ikke utføre
diagnostisk CT i samme seanse?

Hvorfor ikke gjøre diagnostisk CT i
forbindelse med alle PET/CT?

Tiden på PET/CT-skanner må forsin-
kes minst mulig pga. desintegrasjon av
18F-FDG, og i noen tilfeller med omfat-
tende CT-protokoller kan dette bli et
problem med de siste pasientene på
dagsprogrammet. Diagnostisk CT med-
fører ekstra strålebelastning som må
tas hensyn til spesielt hos barn. Hvis
det nylig (vanligvis innen siste 4 uker)
allerede er utført en adekvat diagnos-

tisk CT, kan man ofte avstå fra en ny. I
noen tilfeller er undersøkelse av
(tumor-) metabolismen nok for f.eks. å
følge respons av cytostatika-behand-
ling på lymfomer og morfologi mindre
viktig. I andre tilfeller kan lavdose-CT
være nok for morfologisk deteksjon. 

Konklusjon: 
Diagnostisk CT konkurrerer ikke med
PET, men snarere kompletterer meto-
dene hverandre ved kombinert
PET/CT. Fra radiologens perspektiv
kan PET/CT`s fulle potensial bare bli
utnyttet hvis også CT`s fulle potensial
blir utnyttet.
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Ultraljud är den mest utbredda under-
sökningsmetoden för framställning av
levern. Det är en enkel och billig under-
sökningsmetod men har låg sensitivitet
för detektion av speciellt små fokala
förändringar i levern. Införandet av
andra generationens kontrastmedel,
som SonoVue® (små gasbubblor av
SF6) i kombination med ny mjukvarutek-
nologi, har medfört helt nya möjligheter
ffa vid diagnostik av sjukdomar i levern,
som kan studeras dynamiskt i artär-,
porta- och senfas. 

I princip alla tumörer är arteriellt för-
sörjda och eftersom levern är i huvud-
sak portaförsörjd, kan en tumörs kärldis-
tribution karakteriseras i artärfas, innan
leverparenkymet kontrastfylls. I leverpa-
renkymet fastnar kontrastbubblorna i

sinusoiderna, varför levern ter sig rela-
tivt högekogen i senfas. Benigna tumö-
rer som innehåller en stor del kapillärer
behåller kontrasten i samma utsträck-
ning som omgivande normalt parenkym
och framstår som iso- eller hyperekoge-
na. Maligna tumörer som saknar norma-
la kapillära kärl och som är försörjda av
patologiska kärl med många arteriove-
nösa shuntar visar som regel en tydlig
washout av kontrast i portafas och kom-
mer därför att framstå som lågekogena i
förhållande till omgivande parenkym i
senfas. På så sätt kan benigna förän-
dringar lätt skiljas från maligna i paren-
kymfasen. 

Metastaser har inte ett  typiskt utse-
ende vid konventionell ultraljudsunder-
sökning. Vid kontrastundersökning är de

flesta metastaser hypovaskulära i artär-
fas. Oberoende av vaskularisering i
artärfas är ALLA metastaser lågekoge-
na i förhållande till parenkymet i senfas
och kan därför lätt upptäckas. Även
mycket små metastaser med diameter
på 3-4 mm kan detekteras och karakte-
riseras som sådana. Metatstasscree-
ning bör alltid utföras med kontrastför-
stärkning.

Fokala förändringar i levern, speciellt
små förändringar, kan vara svåra att
karakterisera vid konventionellt ultraljud,
men också vid CT och MR. Till skillnad
från CT och MR är kontrastultraljud en
dynamisk undersökning som visar kärl-
distribution och uppladdning i realtid. De
vanligaste fokala förändringarna i levern
(hemangiom, fokal nodulär hyperplasi,
metastaser och HCC) uppvisar typiska
uppladdningsmönster i artärfas och kan
karakteriseras utifrån kärlarkitekturen i
artärfas. 

Kontrastförstärkt ultraljud är en
snabb, enkel, ofarlig och billig metod
med hög sensitivitet och specificitet,
nära den vid CT och MR. Kontrastultral-
jud bör alltid användas vid screening
efter metastaser hos patienter med
malign sjukdom och för att karakterisera
fokala leverförändringar. 

Ultraljudsundersökning av levern
med kontrast - Tumördetektion och
karakterisering
AV: ANNA-KARIN SIÖSTEEN, KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA
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Minneord

Minneord

Ole Elle
Overlege Ole Elle døde den 15. desem-
ber 2006, 66 år gammel.  Ole Elle ble
født i Sauda, tok eksamen artium i Far-
sund og ble cand. med. i Oslo i 1966.
Etter turnustjeneste i Arendal og Vinstra
utdannet han seg i radiologi ved Sen-
tralsykehuset i Aksershus og ved Ullevål
sykehus hvor han videreutdannet seg
innen nevroradiologi. Ved siden av å
være radiolog var han i mange år til-
synslege ved flere sykehjem. Sammen
med 3 kollegaer var han med på å eta-
blere et Legesenter på Sørumsand, ett
av landets aller første legesentra. Her
anskaffet de også et røntgenlaborato-
rium.

Radiolog, tilsynslege på sykehjem,
allmennlege – Olle Elle var i sannhet en
medisiner med helhetssyn på og ekte
omsorg for pasientene.

Fra 15. august 1977 var Ole Elle
overlege og en tid konstituert avde-
lingsoverlege ved Radiologisk avdeling
ved Sentralsykehuset på Elverum og
frem til han pensjonerte seg. Også i
tiden på Elverum var han tilsynslege på
sykhjem.

Som radiolog gjorde Ole Elle seg
bemerket med sin store faglige dyktig-
het, nitide nøyaktighet og ikke minst den
store entusiasmen for radiologisk diag-
nostikk. Denne interessen for faget og
hans aldri sviktende samvittighet kunne
gjøre arbeidsdagene lange. 

Han var enestående vennlig, hjelp-
som og en beskjeden person, men som
skapte et inspirerende faglig og sosialt
miljø rundt seg. Hans kollegaer på
avdelingen var i sannhet glad i Ole. Og
overfor de som kom nye til avdelingen
følte han et spesielt ansvar, og de ble
tatt spesielt godt vare på av han.

Alle har sikkert erfart at møte med
enkelte, helt spesielle mennesker kan
gjør hver og en av oss i godt humør.
Ole Elle var et slikt menneske. Det
strålte varme og godhet av han. Med
hodet litt bøyd og på skrå, med hånda
mot haka, de varme øynene som møtte
en – så ett sekund eller to i ettertenk-
somhet før de forløsende, milde
ordene og det alltid tilstedeværende

smilet. Slik vil mange av oss huske
samværet med Ole Elle.

Som radiolog er det en stor fordel å
være interessert i moderne teknologi.
Ole Elle var det, noe ikke minst avde-
lingen fikk stor glede av. Utenom arbei-
det var han svært interessert i bil og båt.
Men han største interesse utenom faget
var klassisk musikk og sang. Han hadde
en imponerende platesamling og bygde
delvis selv opp et avansert musikkan-
legg. Gjennom mange år deltok han i
det lokale kirkekoret, Cantate Domino.

Men aller mest var Ole Elle en god og
varm ektemann, en far og bestefar.

I 2001 ble han rammet av en alvorlig
sykdom. Etter dette var han tilbake i
arbeid i perioder inntil han pensjonerte
seg våren 2006.

Det var med dyp sorg vi fikk vite at
Ole Elle var død. 

Han var en hedersmann i ordets opp-
rinnelige og sanne betydning.

Vi har mistet en av våre aller kjæreste
og aller dyktigste kollegaer.

v/Finn G. Lilleås

Aksel Wathne Johannessen
Aksel Wathne Johannesen døde 15.
mars 2007 i Moss. Han tok medisinsk
embetseksamen høsten 1948, i perio-
den 1955 – 57 jobbet han vekselvis ved
Rikshospitalet, Ullevål sykehus og ved
Radiumhospitalet. Fra sep. 1958 til juli
1960 var han assistentlege ved et norsk
undervisningssykehus i Seoul, Korea,
deretter vikarierte han en kort periode
som vikarlege ved Centrallasarettet i
Halmstad, Sverige. Fra nov. 1960 til
mars 1961 tjenestegjorde han i FNs
fredsbevarende styrker i Gaza etter
Suez- krigen. Han var etter dette tilbake
for en kort periode som assistentlege
ved Radiumhospitalet.

26. oktober 1962 begynte han som
avdelingsoverlege ved Moss sykehus,
radiologisk avdeling. Her ble han helt til
han gikk av med alderspensjon 31.mars
1987. Overlege Aksel Wathne Johan-
nessen var den første radiolog ved
sykehuset i Moss

Overlege Aksel Wathne Johannessen
kan lett karakteriseres som meget en
fremtidsrettet avdelingssjef, både mht

tidlig bruk og anvendelse av moderne
teknologi og ikke minst mht plassering
og organisering av radiologisk avdeling.
Han var opptatt av å skape et godt og
funksjonelt arbeidsmiljø med gode ergo-
nomiske arbeidsforhold for de ansatte
parallelt med et sterkt ønske om å til-
strebe tilnærmet optimal pasientlogis-
tikk. Så da statssekretær Torbjørn Mork
som formann for Oslo, Akershus og Øst-
fold rammeplanutvalg (senere helsedi-
rektør) på begynnelsen av 60 tallet
anbefalte bygging av et helt nytt syke-
hus i Moss, deltok overlege Aksel Wath-
ne Johannessen med et meget stort
engasjement både under planleggings-
prosessen og i selve byggeprosessen
av det nye sykehuset med adr. Peer
Gynts vei 2- 4. Den 3. mars 1978 innviet
statsråd Ruth Ryste det nye sykehuset.

På bakgrunn av hans engasjement
kan man nesten si at det nye sykehuset
ble bygget rundt radiologisk avdeling. I
tillegg til at røntgenavdelingen skulle
være lys og luftig, etablerte han trans-
portsystemer både for filmkassetter og
papir. Allerede tidlig på 80-tallet etabler-
te han elektronisk arkivering av røntgen
bilder (laserdisk). Samtidig ble det tilret-
telagt for TV overføring av røntgenbilder
mellom de ulike arbeidsstasjoner internt
i avdelingen og ikke minst ved behov
ned til operasjonsavdelingen i undereta-
sjen.

Overlege Aksel Wathne Johannessen
var med sin humanistiske dannelse og
bakgrunn, meget interessert i både his-
torie og kunsthistorie hvor han hadde
enorme kunnskaper. Det ble mange
turer til Italia som han elsket av hele sitt
hjerte. I historisk perspektiv var renes-
sansetiden en absolutt favoritt. Ellers
var han også i videste forstand meget
godt kjent for sine kunnskaper mht alle
typer antikviteter. Persiske tepper stod
kanskje hans hjerte aller nærmest. Det
var alltid en fryd å være i hans nærvær
når han begynte å fortelle både om
egne opplevelser og for øvrig historiske
hendelser. Hans genuine interesse og
entusiasme for både romersk og gresk
historie smittet etter hvert hele avdeling-
en i Moss og ble tilnærmet en del av
avdelingskulturen.

Wenche Stenbro
seksjonsleder radiologisk avdeling

Sykehuset Østfold Moss
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RETUR:
Norsk radiologisk forening
Postboks 1045 Sentrum
0104 OsloB-blad
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