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Forsidebildet:
I skrivende stund er det mørkt og snø-
fritt. Forsidebildet, som er tatt i Ron-
dane sist vinter, minner oss om at det
kommer lysere tider, med snødekte
vidder som innbyr til skitur. Så spørs
det da, om man holder seg i dal-
bunnene eller våger seg på toppene...

En god jul og et godt nytt år ønskes
Noraforums lesere!

Gunnar Sandbæk
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Leder Redaktørens hjørne

Om endringer i Oslo-sykehusene
– og om offerrolle

Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk

Sykehustilbudet i Oslo har vært
uoversiktlig. Det er døgnbemanne-
de akuttmottak på fem sykehus
med kjøreavstander på under 15
minutter, og 28 spesialiserte fag-
områder er splittet opp på to eller
tre steder i Oslo. Ved å slå sammen
Rikshospitalet/Radiumhospitalet,
Ullevål og Aker vil man samle fag-
miljøer og styrke pasientbehandling
og forskning. De nå mange, små
miljøene vil sammen bli mer robuste
og kunne fungere som faglige loko-
motiver. Bakteppet er et ønske om
effektivisering; Oslo har rundt 20 %
av befolkningen i helseregionen,
men over 40 % av sykehuslegene.
Mange, både i og utenfor Oslo,
mener at tiden for endring er over-
moden.
For ledelsen i Oslo universitet-

sykehus er løsningen klar: Færre
steder med akuttfunksjon og sam-
ling av virksomheter for å unngå
dubleringer.
For medarbeiderne ser bildet

annerledes ut. De fire sykehusene
har til dels ulike pasientkategorier,
medarbeiderne har derfor ulik kom-
petanse og er mange er skeptiske
til fusjonen. I tillegg kommer at
samarbeidsklimaet mellom mange
fagmiljøer har vært dårlig. Dessuten
opplever alle at hverdagen er hek-

tisk etter år med hva mange opple-
ver som ”effektivitetsjag”. Tvilen er
derfor stor til at driften kan gjøres
bedre.
Jeg tror denne prosessen illustre-

rer et generelt poeng: Ledere har
vansker med å forstå fullt ut hva
som er årsaken til motstand mot
endring og ”folk på gulvet” har pro-
blemer med å forstå hvorfor
endringer er nødvendige. Det dreier
seg (i hver fall) om et kommunika-
sjonsproblem. Det er viktig å
erkjenne at teknisk er sammenslå-
inger enkelt, men å bygge en felles
kultur, tar lang tid.
Men det stopper ikke her. Selv

om legene på ett vis er meget selv-
bevisste, er de på en annen måte
ikke det: Mange definerer det de
irriterer seg over, som noe som
skyldes andre, i dette tilfellet politi-
kere og ledere. Men å se på seg
selv som objekt (offer), er lite kon-
struktivt. Et offer er passivt og kan
ikke påvirke utviklingen.

Like lite konstruktivt er det å
”sette foten ned”. For legene er
dette å sette seg selv på sidelinjen;
det er lenge siden legene var så
suverene at de kunne diktere omgi-
velsene.
Vår eneste måte å påvirke på er å

bidra med vår kompetanse for å

sikre faglig standard og forsvarlig-
het. Men det må være hold i argu-
mentene, og om vi ikke ”gråter for
vår syke mor”, vil vi bli lyttet til. Med
vår konstruktive medvirkning, vil
resultatet av nødvendige endrings-
prosesser kunne bli bra; for alle.

Gunnar Sandbæk
Ansvarlig redaktør
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Leder Norsk radiologisk forening

Høstmøtet er vel gjennomført. Dette
er en tid på året hvor styret både ser
seg tilbake og planlegger aktiviteter
for det neste året. Vi er særlig for-
nøyd med at avtalen om ny utgiver
for Acta Radiologica er fullført. De
store utleggene som hvert år har
gått til Acta har bekymret høstmøtene
i alle de årene jeg selv har vært
med. Frontene har vært mellom de
akademiske miljøene som leser og
publiserer i Acta og de mange som
har Acta som en av mange tids-
skrifter de leser. Styret i Radiolog-
foreningen har jobbet systematisk
med saken i nærmere to år og
redaktøren har tatt tak i saken og fått
til en gunstig avtale med ny utgiver.
Styret er veldig glad for at denne
ballen nå er lagt død; Acta forsetter
og utgiftene er nærmest borte. Dette
vil gi styret et bedre handlingsrom.
Arbeidsmengden for styret er i peri-
oder stor og vi trenger en permanent
avlastning. Vi ser også behovet for å
styrke Noraforum. Planen er derfor å
ansette en kombinert sekretær og
journalist om økonomien tillater det.
Faget radiologi har et stort omfang

og utviklingen er rask innenfor nesten
samtlige deler av radiologien. Spesi-
alitetskomiteen har sett denne utfor-
dringen lenge og har hatt utfordring-
en med å lage planer for grunnut-

dannelsen av LIS. ESR er aktiv for å
få til en enhetlig utdannelse i Europa
og har foreløpig lagt seg på en til-
nærming med tre års grunnutdan-
nelse og to år innen et spesialom-
råde. ESR påpeker stadig at vi må
erkjenne at ingen av oss klarer å
rekke over alt. For å kunne bidra i
stadig mer spesialisert medisin, må
også vi spesialisere oss og sammen
danne grupper som utgjør et hele.
Radiologforeningen ser det som sin
oppgave å arbeide for å utvikle og
styrke spesialforeningene ved å sti-
mulere til nydanning og til øket akti-
vitet. Dette høstmøtet utvidet vi til
fire dager og inviterte alle spesial-
foreningene til å ta ansvar for egne
presentasjoner og til å ha egne års-
møter. Vi tror dette var en suksess
og vil gjenta neste år. Flere områder
innen radiologien har hittil ikke hatt
noen forening og styret vil arbeide
for flere slike. Spesialforeningene vil
få stadig større betydning for moder-
foreningen, for utforming og av-
grensning av faget vårt, for å utfor-
me utdanningen for LIS og ikke
minst vil de være en ressurs for
egne medlemmer til å spre kunn-
skap om prosedyrer, protokoller og
nye algoritmer.
Dette høstmøtet fikk vi lagt frem til

diskusjon resultatet av et betydelig

arbeid om teleradiologi. Arbeidet gir
oss en oversikt over kompleksiteten
i denne delen av radiologien. Rap-
porten ender opp med ESR-forslag
tilpasset norske forhold, noe som
kan være godt redskap for de som
skal jobbe videre med teleradiologi.
Selv om fragmenter av teleradiologi
har vært tilgjengelig i mange år,
ligger mye foran oss. Hverdagen vil
komme til å endres for mange. Tele-
radiologi gir uanede muligheter for
effektivisering og bedringen av de
radiologiske tjenestene. Det er der-
for viktig at vi tar tak i disse problem-
stillingene for å sikre kvaliteten, og vi
må være med å utforme verktøyet til
nyttige redskaper for de pasientene
vi skal betjene. Her nytter det ikke å
sitte på gjerdet å vente å se hva som
skjer.

Nils-Einar Kløw
Leder av

Norsk Radiologisk Forening

Nils-Einar Kløw
Leder av

Norsk Radiologisk Forening

Styrelederen har ordet
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Leder Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding

Vi ser for aller første gang konturene
av privat nukleærmedisin i Norge.
Aleris, vel kjent innen radiologi og
kirurgi, har kjøpt en topp moderne
PET/CT (GE 64 snitt CT, de vil ikke
være i bakleksa når det gjelder
utstyr) og har startet PET praksis i
Oslo. Det er med skrekkblandet fryd
en bivåner en slik utvikling. Hva dette
vil bety for nukleærmedisinens frem-
tid, er usikkert. Men når private aktø-
rer først er på banen er det bare de
kunstig lave takstene innen faget
som hindrer at private aktører går
dypere inn i vårt fag. Hva som da
skjer med foredeling av ressurser
innen nukleærmedisin må gudene
vite. Vi ser fra radiologien at det klart
ligger et spenningsfelt mellom privat

og offentlig praksis. Når slik spenning
medfører at begge aktører må skjer-
pe seg, kanskje til pasientenes beste
på litt sikt, er det ingen grunn til å
beklage at en konkurrent har kommet
på banen. Men det foreligger, i alle
fall teoretisk, en fare for at terskelen
for PET synker for lavt, til vi når
Japanske tilstander. Når indikasjonen
for PET blir at man ønsker seg en
attest på at man ikke har kreft, er det
til dels uinteressant hvem som beta-
ler. Om det bekostes av det offentlige
eller privat er ikke den eneste pro-
blemstillingen ved slik praksis. Men,
det er ingen grunn til å rasle med
noen sabler, det foreligger ingen hol-
depunkt for at dette blir ny praksis.
I første omgang er imidlertid den

lave kapasiteten på PET i Norge et
problem som privat innsats er vel-
kommen til å avhjelpe. Så får slagene
stå ved de senere korsveier.
Dertil kan en ikke unnlate å bli

imponert over en privat aktør som
sponser en deltidsstilling ved Univer-
sitetet i Oslo, all den tid Oslo Univer-
sitetssykehus er uten en eneste uni-
versitetsstilling i vårt fag. Det er en
situasjon som har vart, og en er fristet
til å benytte språkbruk fra langt mer
formelle instanser enn det Noraforum
er, i 7 år, skriver sju år! Da er det for-
stemmende og samtidig gledelig at
en privat aktør setter dagsorden.
Og så får vi alle se hvordan dette

utvikler seg.

Privat Nukleærmedisin i Norge

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

Nordisk kongress i radiologi har frist til
31. januar 2011 for abstracts:

http://nordiccongress.fi/
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Nyheter

Igjen er vi kommet til slutten av året og
høstemøtet er allerede flere uker siden.

Nytt format og rekordhøy
deltakelse
Tradisjonen tror ble årets høstmøte
arrangert på Ingeniørens Hus i Kronprin-
sens gt. For første gang gikk møtet over
4 dager. Programmet var svært variert
med god bredde. De tre spesialforening-
ene var tildelt egne sesjoner der de satt
opp programmet i tillegg til den lokale
kurskomiteen. For andre gang ble det
også arrangert en felles tur til operaen.
Før felles middagen var inkludert i regi-
streringen og var åpen for alle, inklusiv
våre medarbeidere fra industrien. I tillegg
var det arrangert ett separat besøk på
Emmanuel Vigelands Museum før mid-
dagen.
Hele 210 radiologer deltok på møtet,

det høyeste antall noensinne!
Tirsdagen hadde fokus på fagfore-

ningssaker og forskning. Dagen begynte
med en flott presentasjon av teleradiolo-
gi, noe som er utvilsomt er kommet for å
bli. Det var satt av rikelig tid til diskusjon

som var livlig. Dette ble etterfulgt av pre-
sentasjon av forskningsaktiviteten ved
alle Gruppe I sykehus i landet. Det er en
sakte men sikker økning av forskningsak-
tiviteten ved alle sykehus, og dette er
svært positivt for utviklingen av faget.

Etter lunsj hadde Radforsk invitert to
foredragholdere: den første var Olav
Haraldset fra NTNU som forklarte hav
Euro-Bioimaging egentlig handler om.
Det ble klart at dette blir en stor del av bil-
dediagnostikken i fremtiden. I den norske

Vellykket høstmøte!!
AV ANAGHA PARKAR

Anne Sofie Larsen gjorde en flott jobb i
ultralydutvalget

Adrian Dixon fra Cambridge.
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Nyheter

gruppen er det ingen radiologer, noe som
skapte debatt etter innlegget. Vi ble sterkt
oppfordret til å ta aktiv kontakt med ham
hvis man er interessert i bioimaging.
Professor Adrian Dixon fra Cambridge

holdt ett inspirerende innlegg om forhol-
det mellom radiologens kompetanse og
hvordan vi kan best bruke dem for å for-
bedre og utvikle faget og egen kompe-
tanse.
Etter en kort pause fortsatte man til

generalforsamlingen (årsberetningen er
trykket i dette nummeret).
Hver kveld var det satt av ett bord ved

det gamle Apoteket, et utested kalt
Tekethopa, der man kune treffes noe
mer uformellt.
Onsdag morgen stod den unge thorax-

radiologiforeningen for programmet med
fokus med arbeidshesten : røntgen tho-
rax, ett svært nyttig og vittig innlegg av
Anne Lise Gjennstad. Michael Schubert,
en av initiativtakerne til foreningen, pre-
senterte den norske nomenclaturen i tho-
raxradiologi (link http://www.legeforenin
gen.no/asset/49598/1/49598_1.pdf ).
Etter en pause med kaffe og besøk av

industrien fortsatte dagen med Interven-
sjonsforeningen med foredrag om tumor-
behandling og akutt behandling av post
partum blødninger. Det siste innlegg om
utfordringer tilknyttet intervensjons radio-
logien i OUS prossessen skapte, ikke
uventet , stor debatt.
De første frie foredrag ble presentert

på ettermiddagen frem til 15.30. Vi har

mange flinke og aktive unge radiologer,
som det er en glede å høre på. Abstrak-
tene vil bli trykket i denne og nest eutga-
ve av Noraforum.
Den siste sesjonen for dagen handlet

om CT og MR diagnostikk av hjertet.
Thomas Kristensen fra Rigshospitale i
København hadde to innlegg om CT hjer-
te, mens Einar Hopp, fra vårt Rikshospi-
tal foreleste om MR. Det er flere og flere
avdelinger som gjennomfører hjerte diag-
nostikk rutinemessig så interessen var
stor.
Onsdagen ble avsluttet med besøk til

Emmanuel Vigelands Museum (for de
som hadde meldt seg på) etterfulgt av
kursmiddagen på Posthallen.
Til tross for en svært sosial onsdag

kveld var det mange trofaste oppmøtte
på torsdag morgen. Temaet var muskel
skjelett radiologi med fokus på svulster.
Vi fikk også ett viktig klinisk innblikk fra
ortopeden C. Trovik fra Sarkomgruppen
på Haukeland.
Før lunsj ble man først lært opp og der-

etter quizzet av trioen Eggesbø, Nedre-
gaard og Berstad i den vanskelige anato-
mien i skallebasis.
Like etter lunsj fortsatte man den andre

sesjonen med frie foredrag, der bedøm-
melseskomiteen fulgte igjen ekstra godt
med LIS’ene.
Den siste sesjonen på dagen var ved

Nevroradiologiforeningen. Diagnostikk
og behandling av akutt iskemisk slag var
temaet, om viste at utviklingen er kom-

met langt og lengre kommer kommer
den til å gå. CT perfusjon er det naturlige
neste skrittet i diagnostikken, noe som
kommer til å berøre alle i fremtiden.
Kvelden ble avsluttet med opera

besøk(Figaros bryllup) for de som hadde
vært heldige og meldt seg på raskt, alle
billettene var utsolgt og interessen var
stor. Dette blir nok en fast post for fremti-
dige møter.
Fredag morgen begynte det å bli tynt i

rekkene, dette haddenok mer å gjøre
med at det er kun en halvdag, enn pro-
grammet, for det var bra. De tre doktor-
gradsprosjektene ble presentert og deres
innsats ble markert med en liten opp-
merksomhet og pengegave . Det nye i år
er at alle dr.gradskandidatene i radiologi
ble hedret, og ikke bare én slik det var
med tidligere bestepris utdelinger.
I den aller siste pausen ble beste frie

foredrag av LIS annonsert, Lil-Sofie
Ording Müller, UNN:
MR av håndledd hos friske barn -hva

er egentlig normalfunn?
Den aller siste sesjonen var barnera-

diologiforeningen med fokus på lever.
Fine og strukturerte forelesere tok opp
traumer, tumores, cholestase og tran-
splantasjonsproblematikken.
Årets høstmøte var svært vellykket.

Det hadde ikke blitt så bra uten stor inn-
sats fra komiteene, foreleserne, deltaker-
ne og industrien. Styret ønsker å takke
alle for sin innsats! Vi sees igjen neste år!
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Nyheter

De tre besteprisvinnerne:
Johan Castberg Hellund,
Tone Enden og Signe Fors-
dahl

Nils Einar Kløw sammen med
nykåret æresmedlem, Hans
Jørgen Smith

GGoodd  JJuull  oogg  GGooddtt  NNyytttt  åårr!!
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Styret har bestått av Nils-Einar Kløw
(leder), Anne Taule (nestleder), Anagha
Parkar (sekretær for fagforeningssaker),
Gaute Hagen (sekretær for vitenskapeli-
ge saker), Unni Bergan (kasserer), Petter
Hurlen, Roar Pedersen, Tord Stener Let-
ting og Jan Ole Franzen. Det har vært
avholdt 10 styremøter og behandlet 33
(2009) + 60 (2010) sakspunkter. Et styre-
møte ble holdt i Tromsø, ett på Vårmøtet,
ett på høstmøtet, ett telefonmøte og de
andre i Legenes Hus i Oslo. På styremø-
tene eller i separate møter har vi fokusert
på saker og innkalt representanter fra
utvalg, spesialforeninger og lignende for
å belyse saksområdet. Dette året har vi
hatt møter med Radiografforbundet
(Anna Pettersen, Håkon Hjemli), arbeid
med nye koder (Olav Sporaland, Norako)
og Geir Brandborg, Helsedirektoratet) og
hele styret i NFNM.

Høringer
Styret har et kontinuerlig arbeid med å
svare på høringer fra legeforeningen.
Arbeidet er viktig og våre svar blir tatt
hensyn til. Eksempler på høringer er ”
Utvikling av lokalsykehusfunksjonen” og
” Strategi for spesialisthelsetjenesten i
Helse Midt-Norge mot 2020”. Felles for
disse er at radiologiske tjenester ikke er
tatt med i planene. Vi har også ønsket å
fortelle ar tilgangen til radiologiske tje-
nester må være døgnbasert. Styret støt-
ter i hovedsak ”Strategi for Norsk Helse-
nett SF”, men ønsket å presisere at ikke
all kommunikasjon til henviser måtte
være på et folkelig språk, men må
anses som et fagspråk mellom kolleger.
I utredningen ”Modeller for faste stilling-
er for leger i spesialisering” ble det lagt
frem tre forslag. Styret kommenterte at
vi støtter bevaring av gruppeføring og
dermed forslag nr 3. I prinsippet mener
vi at et samarbeid mellom sykehusene i
ett helseforetak er den mest naturlige
veien å gå for å gi en samlet utdannelse
for LIS. Det bør være mulig at gr. 1 tje-
neste inngår i dette samarbeidet, even-
tuelt samarbeid med et sykehus utenfor
helseforetaket. Styret gav en klar nega-
tiv tilbakemelding på ”Karkirurgi i Helse

Sørøst” der man ønsket en betydelig
sentralisering av karkirurgi til Rikshospi-
talet. Radiologforeningen ga heller  ikke
tilslutning til forslaget fra Spesialitetsko-
miteen i karkirurgi om økning av antall
endovaskulære prosedyrer i prosedyre-
listen for karkirurgi. Alle disse høringene
blir lagt ut på legeforeningens ”Min side”
med alle bakgrunnsdokumenter:
https://minside.legeforeningen.no/ 

Acta Radiologica og vårt
 økonomiske handlingsrom
Tidsskriftet er viktig for norsk radiologi
og har fått en ekstra verdi når vi nå sat-
ser så sterkt på å bygge opp radiologisk
forskning via Radforsk. Men tidsskriftet
har krevd en betydelig del av inntektene
i vårt budsjett (60%) og ført til at vi er
uten sekretær. Handlingsrommet og
arbeidsmengden for styret har derfor
vært anstrengt. Fra i fjor har medlem-
mene måtte betale selv hvis de ønsket
papirutgave. Tilgangen til elektronisk
lesning har ikke vært tilfredsstillende.
Styret tok derfor kontakt med alle de
andre spesialforeningene i Norge som
utgir et engelskspråklig tidsskrift, med
de andre nordiske radiologforeningene
og Stiftelsen Acta Radiologica. Saken
ble ytterligere provosert i Noraforum
2009 nr3 fra oss. Vi mente at Acta
Radiologica måtte jobbe for å gå i over-
skudd. Redaktør Arnulf Skjennald tok
tak i saken og har nå reforhandlet med
en ny utgiver, Royal Society of Medicine
Press. Betalingen til Acta Radiologica
fremover vil falle til ca. 30.000.- De som
ønsker papirutgave må betale ca kr.
450.-. En ny elektronisk plattform vil sik-
rer en enkel tilgang for alle medlemmer
til online-utgaven. Vi håper derfor at vi i
løpet av neste år kan åpne lommeboken
for å tilsette en kombinert sekretær for
foreningen og journalist til Noraforum.

Valg av ny spesialitetskomité
Dette viste seg å være vanskeligere enn
forutsatt. Hele komiteen skulle skiftes ut
samtidig. Ny komitee skulle være på
plass 1.1.2010, men kom først på plass
like før sommeren, da med en midlerti-

dig leder. Valgkomiteen til høstmøtet i
oktober klarte ikke å komme opp med
kandidater og styret har arbeidet både
mot kolleger og ledere ved de store
røntgenavdelingene. I motsetning til til-
litsmannsarbeid gir ikke arbeidet i spesi-
alitetskomiteen rett til avsatt tid innen
arbeidstiden. Verken ledere eller travle
kolleger har derfor vært lite villige til å
prioritere denne oppgaven. Styret
mener at avdelingene må prioritere den-
ne oppgaven og komiteen må fordele
arbeidsoppgavene og aktivt benytte
legeforeningen som saksbehandler.
Spesialistkomiteen gjør et meget viktig
arbeid for norsk radiologi. Gjennom å
revidere målbeskrivelsen en gang i
løpet av sin periode, er de med på å
bestemme hvilke deler av vårt store fag-
område som skal prioriteres i grunnut-
danningen. De bestemmer også viktige
elementer som tilnærming til ESR’s
anbefalinger, slutteksamen og krav om
videreutdanning. Samtidig har komiteen
som oppgave å passe på at norske
røntgenavdelinger oppfyller kravene til å
drive utdannelse. Vi ønsker den nye
komiteen lykke til og vil jobbe videre
med å skaffe en leder for denne valg -
perioden.

Vårmøtet 2010
ble gjennomført i april med godt faglig
program hvor flere faggrupper med
interesse for billeddiagnostikk og inter-
vensjon deltok. Møtet er et godt supple-
ment til høstmøtet, der programmet ble
sammensatt av flerfaglige grupper med
radiologer, radiografer, fysikere, Stråle-
vernet og IT sektoren. Det deltok over
200 påmeldte. I tillegg kom foredrags-
holdere og representanter fra leveran-
dører, til sammen over 300 deltagere.
Ca 40 av de påmeldte var radiologer.
Den største gruppen var radiografer,
men også diagnostiske fysikere utgjorde
en stor gruppe. Mange av lederne av
radiologiske avdelinger deltok. 26 av 50
foredragsholdere var leger. Det ligger
mye arbeid i å arrangere et slikt møte og
styret har derfor tenkt seg at det kan
gjennomføres hvert annet år, dvs. de

Nyheter

Årsberetning 2009-2010
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årene som det ikke er Nordisk kongress
i radiologi. I 2011 er det Nordisk i Fin-
land. I 2013 skal Norge være vert og vi
planlegger dette til Bergen. Karen
Rosendal har sagt seg villig til å være
leder for møtet. Møtet planlegges å kun-
ne gjennomføres sammen med Nordisk
møte i radiografi. Styret ønsker ikke å
arrangere vårmøte året før vi selv arran-
gerer Nordisk i 2013, men utsetter
avgjørelsen om vårmøte året etterpå i
2014. Skal vi få til disse møtene er det
avgjørende å ha en arrangementskomi-
tee utenfor styret. Vi er veldig interes-
sert i tilbakemeldinger om noen kolleger
kunne tenke seg å ta på seg noe av
 dette arbeidet.

Norsk Forening for Nukleær -
medisin og Molekylær avbilding
jobber i stadig nærere kontakt med
Radiologforeningen. Vi utgir nå felles
tidsskrift og samarbeider i Radforsk.
Styrene vil fremover møtes en gang i
året. Vi vil ikke arrangere høstmøtet fel-
les pga konkurrerende europeisk møte
innen nukleærmedisin. Det er ønskelig
med et tett samarbeid mellom radiolog
og nukleærmedisiner i tolkning av feks
PET-CT. Felles utdanning er kontrover-
siell i Europa og er lagt på is. Det er for-
skjellige måter å se på utdannelse av
nukleærmedisinere og radiologer for
oppbygging av PET-CT-kompetanse.
Foreløpig lar vi diskusjonen om spesiali-
tetsutdanningen ligge, men vil i stedet få
til et samarbeid for å lage et felles skriv
om hva som bør finnes av kompetanse
ved tolkning av PET-CT. NFNM ønsker
plasser reservert på de obligatoriske
radiologiske kurs for sine utdannings-
kandidater.

Endring i arbeidsoppgaver
Vi har denne vinteren hatt en debatt på
Radiologforeningens nettside om radio-
grafenes ønske om å utvide sin rolle og
avlaste radiologer i diagnostikken. Tema-
et ble også tatt opp på Vårmøtet og styret
har hatt møte med leder og fagansvarlig i
Radiografforbundet. Radiologforeningen
er motstander av å benytte radiografer til
diagnostikk på sykehus med mangelfull
radiologbemanning, om det er UL, tolking
av skjellett eller førstetydere på mammo-
grafi. Verken grunnutdanningen eller en
påbygging gir en tilstrekkelig grunnlag for

selvstendig diagnostisk virksomhet.
Gode alternativer er å overføre rapporte-
ring av flere undersøkelser til henvisende
(f.eks ortopedene), være mer selektiv i
dobbelgranskning og utnytte mulighe-
tene for billedoverføring mellom sykehu-
sene evnt til private aktører. Dette året
har vi deltatt i en arbeidsgruppe for å
utrede bruk av ultralyd i allmennmedisin.
Anne Sofie Larsen har vært vår repre-
sentant og har vært støttet av styret i sitt
arbeid. Arbeidsgruppen foreslår at det
bør lages en utdanning i ultralyddiag -
nostikk innen eksisterende rammer for
spesia listutdanning i allmenmedisin. En
oppsummering blir lagt frem på dette
møtet. 

Radforsk
har det siste året arbeidet med å utfor-
me en strategiplan for videre arbeid.
Styret har jobbet nært med Radforsk i
utformingen av dette. Det har vært lagt
vekt på samarbeid med både det Nukle-
ærmedisinske miljøet og basalfors-
kningsmiljøene som arbeider med bil-
ledteknikker. På høstmøtet vil dokumen-
tet blir lagt frem for endelig godkjenning.
Arbeidet har allerede blitt positivt mottatt
fra Legeforeningen og en kortversjon
planlegges publisert i Tidsskriftet. Vi
håper at røntgenavdelinger som ønsker
å være forskningsaktive, kan hente
inspirasjon og ideer til hvordan de kan
både øke og bedre forskningen.

Teleradiologiutvalget
vil legge frem sin rapport på dette høst-
møtet. Det har vært viktig for styret å få
en oversikt over dette mangfoldige
temaet. Vi har ønsket å få skissert hvor-
dan vi kan bidra til å fremskynde det å ta
i bruk resultatet av den raske teknolo-
giske utvikling, samtidig som vi tar vare
på forsvarlig pasientdiagnostikk og fag-
området vårt. Utvalget har vært ledet av
Aslak Aslaksen og er representert i sty-
ret ved Roar Pedersen. Utvalget arran-
gerte en bolk på Vårmøtet med bl.a. en
live-overføring fra USA om teleradiologi.
Pga tidligere tilbakemeldinger fra med-
lemmene, vil utvalget på dette høstmø-
tet få avsatt tid i forkant av generalfor-
samling for å presentere sitt arbeid.

Norako
er på vei ut. Norakokomiteen ledet av

Olav Sporaland vil være i funksjon ut
året. Arbeidet med nytt kodeverk Norsk
klassifikasjon av radiologiske prosedy-
rer (NCRP) i regi av Helsedirektoratet er
sluttført. KITH har hatt det operative
ansvaret for utviklingen. Arbeidet har
foregått i nært samarbeid med en faglig
referansegruppe og vært ledet av Hel-
sedirektoratet. Direktoratet eier og for-
valter det nye kodeverket. Planen har
vært at dette er ferdig implementert
1.1.2011. Hensikten med det nye kode-
verket er et ønske om felles nasjonal
statistikk og entydig dokumentasjon av
all radiologisk aktivitet uavhengig om
den utføres i offentlige eller private virk-
somheter, om det gjelder polikliniske
eller innlagte pasienter. Kodene er opp-
bygd forskjellig fra Norako, mer i tråd
med kirurgiske (NCSP) og medisinske
(NCMP) prosedyrer. Hovedlinjene er at
en  undersøkelse skal være et besøk
ved en modalitet. All intervensjon må
følge en diagnostisk kode. Det er ikke
lagt inn patologi i kodene og beregning
av refusjon må derfor vektes på en eller
annen måte. Helsedirektoratet vil publi-
sere data underveis på sin hjemmeside
og vi må alle følge med i denne avgjø-
rende endring for vår drift.

Nils-Einar Kløw, leder
Norsk radiologisk forening

Har du noe 
spennende
å fortelle 

eller lære bort?

NoRaForum og nett -
sidene ønsker stoff 
- store og små

 nyheter, reportasjer,
kasuistikker, bilder 
og annonser.

Ta kontakt på 
radiologforeningen@gmail.com



Årets høstmøte for Norsk selskap for
nukleærmedisin og molekylær avbilding
(NSNM) gikk av stabelen 26. oktober i
år. Over 70 deltagere hadde funnet
veien til Rikshospitalet. Så vidt styret for
selskapet kjenner til har det aldri vært så
mange tilhørere på tidligere høstmøter.
Det ble servert fire spennende og tids-
riktige foredrag; ”PET beyond FDG”
(Jacek Koziorowski, sjefskjemiker ved
Herlev Hospital i Danmark), ”Multimodal
imaging in preclinical cancer research”
(Frits Thorsen, leder av Molecular Ima-
ging Center, Universitetet i Bergen),
”Partial volume correction in SPECT”
(Christopher Coello, postdoc ved Uni-
versitetet i Oslo) og ”Clinical audits ved
nukleærmedisinske enheter” (Odd
Harald Odland, kjernefysiker og syklo-
tronansvarlig ved Haukeland Universi-
tetssykehus). Styret vil takke alle som
deltok – både gjester og foredragshol-
dere. Kopi av foredragene ligger på vår
hjemmeside (www.nsnm.no). Etter det
faglige programmet ble det servert
tapas og drikke i Forvalterboligen til

Rikshospitalet. Under måltidet fikk årets
nye doktorrand pris for sin doktorav-
handling. Fysiker og forsker Trine Hjør-
nevik disputerte for doktorgraden den
22. oktober i år. Hun har brukt smådyrs-
PET ved UiO til å studere funksjonelle
endringer i rottehjernen for å øke forstå-
elsen ved de mekanismer som inntrer
ved langvarige smerter. Hennes forsk-
ning viser at en kortvarig smertefull sti-
mulering kan gi vedvarende funksjonelle
endringer i det opioide reseptor syste-
met i områder som modulerer smerte-
signaler og således kan opplevelsen av
ubehag og smerte lagres i smertebane-
ne. Trine Hjørnevik er ansatt som for-
sker ved Akershus Universitetssykehus.
Trine er opprinnelig fra Harstad og
gaven hun fikk overrakt er Dagfinn Bak-
kes bilde som heter ”Nordlandsjenter”.

PET beyond FDG
PET er en molekylær funksjonell medi-
sinsk avbildingsteknikk som måler
distribusjon av radioisotoper og er den
eneste medisinske avbildingsteknikken

hvor man kan studere biokjemiske pro-
sesser in vivo. Jacek Koziorowski, sjefs -
kjemiker ved Herlev Hospital i Danmark
åpnet høstmøtet med et foredrag om
PET-radiofarmaka utover FDG. I Dan-
mark er det nå over 20 PET skannere
og 7 syklotroner. I Norge er det PET-til-
bud ved Oslo Universitetssykehus
(Rikshospitalet og Radiumhospitalet),
Aleris i Oslo, Haukeland Universitetssy-
kehus og Universitetssykehuset i Nord-
Norge. Ullevål vil starte opp PET skan-
ning tidlig i 2011. I Norge brukes per i
dag kun Fluor-18-FDG (18F-FDG) som
PET radiofarmakon. Den store fordelen
ved 18F skyldes isotopens relative
lange halveringstid (110 minutter). 18F-
FDG har sine begrensinger da den gjen-
speiler generell sukkermetabolisme og
derfor ikke er selektiv for kreft, men
viser akkumulering også ved bl.a.
inflammatoriske lesjoner. Det finnes
over 20 andre 18F merkede PET radio-
farmaka og noen vil nok være aktuelle i
Norge kanskje allerede til neste år. I
Danmark er fluor-18-natriumfluorid

Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær
 avbilding (NSNM) – Høstmøte 2010

AV RUNE SUNDSET, LEDER FOR NSNM
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Høstmøte i Norsk sel-
skap for nukleærmedisin
og molekylær avbilding
samlet i alt 70 tilhørere
som trolig er ny delta-
gerrekord.
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(18F-NaF), som beskriver beinmetabo-
lisme, godkjent for klinisk bruk. Markø-
ren har samme opptaksmekanisme som
99mTc-MDP som brukes ved tradisjo-
nell skjelett-scintigrafi, men er overlegen
når det gjelder sensitivitet. Norsk Medi-
sinsk Syklotronsenter AS (NMS AS) i
Oslo regner med å starte opp produk-
sjon av 18F-NaF i 2011. I Bergen bereg-
nes produksjonsstart av syklotronen
medio januar 2011. I tillegg til 18F-FDG
vil Bergen produsere ytterligere to 18F
PET-radiofarmaka; fluor-18-fluorothymi-
dine (18F-FLT) og fluor-18-fluoromisoni-
dazole (18F-FMISO). Begge radiofar-
maka er i ferd med å bli tilgjengelige for
klinisk bruk i Danmark. 18F-FLT er en
analog av aminosyren thymidin og opp-
tak in vivo reflekterer thymidin kinase-1
aktivitet som er et enzym som er over-
uttrykt under syntesefasen av DNA ved
celledelingen. 18F-FLT har sin styrke i
tumores uten økt sukkermetabolisme, i
evaluering av hjernetumor og ved moni-
torering av behandlingsrespons da
undersøkelsen kan utføres umiddelbart
etter behandling. Behandlingsrespons
ved 18F-FDG må utsettes til minst 10
dager etter behandling da cellene kan
gå i ”sukker-stunning” som medfører
falsk negative funn og man har også
innslag av inflammatoriske responser
som kan gi falsk positive funn. 18F-FMI-
SO er en hypoksi markør som under
hypoksi bindes til makromolekyler (prote-
iner og RNA). Hypoksi er en viktig prog-

nostisk faktor innen strålebehandling og
markøren kan brukes til å definere
områder i tumormassen som trenger
maksimal stråledose. I tillegg til 18F for-
bindelse er det planlagt at syklotronen i
Bergen også skal produsere karbon-11
radiofarmaka. Karbon-11-acetat (11C-
acetat) og karbon-11-cholin (11C-cho-
lin) brukes begge til tumores hvor suk-
kermetabolismen er lav. Markørene
inkorporeres i lipid metabolismen og
markerer økt lipid metabolisme som
man finner ved celler som har økt proli-
ferasjon. Markørene egner seg godt til
hjernekreft da opptak i normalt hjerne-
vev, i motsetning til 18F-FDG, er lavt.
11C-cholin og 11C-acetat egner seg
også til prostatakreft da det er lite som
skilles ut via urinveier og opptak fra urin-
blæra ”skygger” derfor ikke for opptak i
prostata som er tilfelle ved 18F-FDG.
Karbon-11 har 20 minutters halverings-
tid og det er derfor nødvendig med
syklotron i umiddelbar nærhet av PET-
skanneren. Både Bergen og Oslo har
planer om å begynne med gallium-68-
DOTATOC som er en somatostatin-
analog og vil være en konkurrent til tra-
disjonell octreotid SPECT undersøkelse
hvor man ser økt opptak i carsinoide
tumores med lav sukkermetabolisme.
Gallium-68- DOTATOC har høyere sen-
sitivitet enn octreotid SPECT scintigrafi
på grunn av sterkere affinitet for soma-
tostatinreseptorer og at PET teknikken
gir bedre oppløselighet enn SPECT.

Gallium-68 er generatorbasert og kan
elueres i ett år og kan derfor benyttes av
enheter som ikke har tilgang til syklotron
i umiddelbar nærhet. I Tromsø planleg-
ges etablering av PET-senter med
syklotron men foreløpig leveres PET-
radiofarmaka fra MAP Medical i Helsin-
fors, Finland. I tillegg til 18F-FDG produ-
serer MAP Medical 18F-NaF og i 2011
begynner de produksjon av 18F-cholin,
som har samme bruksområde som 11C-
cholin og som kan være aktuelt for PET-
tilbudet i Tromsø. Med utvikling av og til-
gang på nye radiofarmaka vil behovet
for PET undersøkelser øke betraktelig i
fremtiden og det er viktig at de regionale
helseforetakene ser nødvendigheten
med å bygge ut PET-tilbudet og at de
riktige fagfolkene utdannes og tilsettes.

Clinical Audits ved nukleær -
medisinsk enheter
Et tema som vil komme til å bli behand-
let av NSNM i tiden fremover er behovet
for og hvordan man skal gjennomføre
”clinical audits” ved norske nukleærme-
disinske enheter. To av selskapets med-
lemmer, Trine Hjørnevik fra Akershus
Universitetssykehus og Odd Harald
Odland fra Haukeland Universitetssyke-
hus, har representert selskapet på
EANM-kurs i ”Clinical Audit and Quality
Assurance” hvor EANM har henstilt alle
medlemsland om å stille med to kandi-
dater. I siste foredraget på høstmøtet
definerte Odland begrepet ”clinical
audits” som en prosess der man konti-
nuerlig søker å forbedre kvaliteten ved å
systematisk undersøke gjeldende prak-
sis samt modifisere gjeldende praksis
hvor det er nødvendig. En clinical audit
er ikke å betrakte som en inspeksjon
med krav til forbedringer der hvor man
eventuelt finner mangler, men er ment å
skulle være en hjelp for den enkelte
enhet til å kartlegge behov for forbe-
dringer for å kunne strekke seg etter
internasjonale og nasjonale standarder.
Til forskjell fra ISO-sertifisering og
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Fysiker Trine Hjørnevik disputerte for
graden Ph.D. 22. oktober i år og fikk til-
delt disputasgave fra styreleder i sel-
skapet Rune Sundset.



EANM-akkreditering der fagkomiteer
oppnevnt av EBNM (European Board of
Nuclear Medicine) og UEMS (European
Union of Medical Specialists) vurderer
søkerne opp mot de gjeldende kriterier
for akkreditering, vil en clinical audit
være lettere og rimeligere å implemen-
tere i Norges 20 nukleærmedisinske
enheter. Konseptet ”clinical audits” ble
introdusert i EUs’ direktiv 97/43/EURA-
TOM hvor medlemslandene anmodes
om å implementere clinical audits i sine
land etter egne gjeldende regler. I land
som Finland, Frankrike, Tyskland,
Sveits og England er clinical audits
innen nukleærmedisin etablert som en
kontinuerlig repeterende prosess. Det
er naturlig at NSNM føler eierskap og
tar ansvaret for å etablere en plan for
gjennomføringen av clinical audits i
nukleærmedisinske enheter i Norge.
Hvordan vi skal gjennomføre dette er
ikke klart og det er nødvendig med inn-
spill fra medlemsmassen i NSNM. Sty-
ret for NSNM har laget et forslag til
mandat til en prosjektgruppe som skal
ha som målsetting å fremarbeide et sys-
tem for clinical audits blant nukleærme-
disinske enheter i Norge. Prosjektgrup-
pen bør bestå av alle de profesjoner
som jobber i faget og hvor alle helsere-
gioner er representert. Forslag til mandat
ligger som høringsutkast på hjemmesi-
den til NSNM (www.nsnm.no) og styret
ber om tilbakemelding innen utgangen
av januar 2011. Det minner meg om at
det nærmer seg jul og jeg vil på vegne av
styret ønske alle medlemmer en riktig
god jul og et strålende nytt år.

Hilsen Rune Sundset
Leder av Norsk selskap for 

nukleærmedisin og 
molekylær avbilding (NSNM)
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Forskningsrapport fra gruppe 1
sykehusene

AV NILS-EINAR KLØW

De syv gruppe 1 avdelingene fikk anled-
ning til å rapportere sin satsing på forsk-
ning. Radforsk har de siste årene lagt
stor vekt på å synliggjøre at forskningen
er en del av aktiviteten ved de store
radiologiske avdelingene og at forsk-
ningen er forankret i ledelsen. I år
ønsket vi spesielt fokus på strategipla-
nen som er utformet av Radforsk, hvor-
dan avdelingene tenker at denne kan
benyttes for å stimulere til øket og
bedret forskning. Forskningsrapporter
ble lagt frem av Renate Grüner for HUS,
Per Nakstad for OUS, Michael Schubert
for SUS, Frode Lærum for AHUS, Elisa-
beth Olstad for UNN, Karin Steen for St
Olavs hospital og Åse Tangerud for
Vestre Viken HF, Drammen.
Totalt ble det rapportert seks gjennom-

førte dr. grader hvorav tre var radiologer.
Det ble også rapportert at 33 radiologer
for tiden holdt på med dr. gradsarbeid.
Det er relativt store forskjeller mellom
sykehusene om hvor aktive de er med å
videreutdanne radiologene. Her er det
flere sykehus som har store utfordringer.
Særlig hyggelig var det å høre at det
foregår en del samarbeid mellom syke-
husene, der kandidater veiledes fra et
annet sykehus enn der de arbeider. Her
er det mye å hente også fremover da det
er en stor skjevfordeling av radiologer
med akademisk kompetanse.
Forskning foregår i mange stillinger,

men det er vanskelig å få oversikt over
hvor mange stillinger eller stillingsbrøker

som benyttes til forskning. OUS har
avsatt 16 årsverk til forskning, mens de
fleste andre har avsatt 1-2 årsverk. Det-
te har også gitt seg utslag i antall dr.
gradskandidater og publikasjoner.
Forskningsutvalg ser ut til å være en
nøkkel til å fokusere på forskningsopp-
gaver. Fire av sykehusene oppgir at de
har et slikt utvalg.
Radforsk har lagt frem en strategiplan

til hjelp for de radiologiske avdelingene
for å fremme forskningen. Planen var
vedlagt invitasjonen. Med to unntak la
alle avdelingene frem sin strategi, svak-
heter og styrker, og ikke minst noen tan-
ker om hva de kan gjøre fremover for å
styrke aktiviteten. 

Dette året har tre radiologer
 disputert:
- Tone Rønnaug Enden: "Towards
improvement in deep vein thrombosis;
studies on diagnostic MRI, thromboly-
tic therapy, and quality of life." Oslo
universitetssykehus, Ullevål.

- Hellund, Johan Castberg: ”Slow
flow sensitive MRI. Experiences with
MRI-assisted visualization of flow and
the use of secretin in the pancreatico-
biliary tract." Oslo universitetssyke-
hus, Ullevål.

- Signe Helene Forsdahl. Abdominal
aortic aneurysms: risk factors and
cardiovascular consequences. The
Tromsø study, 1994-2001. UNN,
Tromsø.

Neste nummer av 

Noraforum
mars  2011
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Quiz

Kasuistikk

AV ANAGHA PARKAR

70 år gammel kvinne
kommer til UL på 
grunn av høyresidige
magesmerter. 
Tilfeldig funn i milt.

Videre utredet med  CT og MR.

Hva er dette? 

svar side 17
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Arbeidet som gjøres på frivillig basis av
kolleger er omfattende. Dette er viktige
oppgaver for at vi over tid skal kunne
påvirke fagets plass innen de medisin-
ske fag og for at vi skal kunne påvirke
vår egen arbeidsdag. Flere av disse fikk
oppsummerte sine aktiviteter på gene-
ralforsamlingen. Vi ønsker innspill fra
medlemmene til Noraforum eller direkte
til styremedlemmene om det er noen
som vil kommentere det arbeidet som
blir gjort ellers selv ønsker å bidra ved å
være med i noen av det arbeidet som
gjøres i foreningen.

Spesialitetskomiteen i
radiologi 
v/ Paulina Due-Tønnessen

Spesialitetskomiteen i radiologi har dette
året hatt følgende medlemmer frem til
1.april 2010: Paulina Due-Tønnessen
(leder), Kjell Arne Kvistad (nestleder),
Jan F. Prytz (kursansvarlig), Mona Beyer
(sekretær) og Dan Levi Hyklerud (YLF).
Etter 1.april 2010: Paulina Due-Tønnes-
sen (leder), Tor S. Egge (nestleder),
Guro Hagemo Rebo (besøksansvarlig),
Marit Bolstad (kursansvarlig), Johan
Castberg Hellund (vara), Anagha Parkar
(vara), Peter Lauritzen (sekretær, YLF)
og Beate Alexandersen (vara, YLF).
Den ”gamle” komiteen ble beordret av

Sentralstyret om å forlenge funksjons-
perioden frem til 1.april 2010. Etter hvert
ble en ny komite konstituert på sitt møte
i juni 2010. Da ingen i den nye komiteen
ønsket å påta seg ledervervet, påtok
lederen fra forrige komite seg å bli sit-
tende året ut. Vi vet fortsatt ikke hvem
som blir ny leder fra nyttår.
Både den gamle og den nye komiteen

ser at det er svært uheldig at hele komi-
teen byttes ut. I fremtiden ville man
anbefale at halve komiteen byttes ut
etter en periode (2 år).
Gamle komiteen avsluttet sin periode

med et avsluttende møte og laget en 4-
års rapport for hele perioden. Bytting av
komiteen midt i året har gjort at det ikke

er satt i gang så mye nye ting i 2010
foreløpig.
Komiteen vil ved årets slutt ha besøkt 4

utdanningsinstitusjoner og avholdt 2
separate møter (utenom møter lagt til
sykehusbesøk). En av de viktigste opp-
gavene for komiteen er nettopp disse
avdelingsbesøkene, samt gjennomgang-
en av avdelingsrapportene (SERUS). Vi
har, også i år, sett hvor viktig det er med
fokus på utdanning av LIS. Komiteen har
også sett at det har vært nødvendig å
redusere godkjenningstiden for enkelte
avdelinger både gr I og gr II avdelinger 
f eks etter gjentatte påpekninger av
mangelfull bredde på pasientgrunnlaget
på det aktuelle sykehuset eller mang-
lende modaliteter/undersøkelsesspekter. 
Avviklingen av de obligatoriske kur-

sene har gått greit. Det er i alt ti kurs som
holdes med to års mellomrom slik at det
blir fem kurs hvert år.  I 2010 er kursene
fordelt over hele året fra februar til
november. Det er ønskelig at kurspro-
grammet og tidspunktet godkjennes av
komiteen på forhånd. Vi har fått evalue-
ringsrapport fra de fleste kursene, men
ikke alle. Gjennomgående er kursdelta-
kerne fornøyde, til dels svært fornøyde,
med kursene. 
Fortløpende har leder tatt alle spesia-

listgodkjenningssakene (etter at de først
er kontrollert i legeforeningens sekreta-
riat) og godkjenning av ikke obligatoris-
ke kurs. Mer kontroversielle saker har
vært sendt på sirkulasjon i komiteen.

Radforsk 
v/Jarle Rørvik

RadForsk hadde ansvar for 3 aktiviteter
under Høstmøtet. Rapportene fra univer-
sitetssykehusene hadde som tidligere år
ulik form og kvalitet. Styret i RadForsk
hadde bedt om tilbakemeldinger på stra-
tegiplanen. Det fikk vi i liten grad. Rap-
porten fra OUS var forbildelig i formen og
vil danne utkast til en mal for hvordan
RadForsk ønsker at disse årlige rappor-
tene skal være. Det gledelige var at det

er økende forskningsaktivitet ved de
radiologiske avdelingene.
To sentrale fagpersoner var invitert.

Prof Olav Haraldset / NTNU orienterte
om ulike europeiske og nasjonale initiativ
for å bygge opp infrastruktur for forsk-
ning. Dette gjelder tiltak som European
Strategy Forum on Research (ESFRI),
European Institute Biomedical Imaging
Research (EIBIR) and EURO-BIOIMA-
GING som inkluderer en rekke partnere
som forsker innen ulike aspekter av bio-
medisinske bildeteknikker (basal, transla-
sjonell, klinisk, helsetjeneste forskning).
Norske radiologiske forskere må invol-
vere seg i disse initiativene. Prof Adrian
K Dixon / Cambridge/ UK ga en inspire-
rende forelesning om radiologisk kompe-
tanse og hvordan en gjennom forskning
kan utvikle den. Svært mange gode tan-
ker fra en av våre beste fagfolk.
Årsrapporten fra RadForsk viste at

forskningskurset planlagt i oktober 2010
måtte avlyses pga få påmeldte (4 fra UiB
og 1 fra OUS, NTNU og UiT). Dnlf krever
minst 20 deltakere for å ville være økono-
misk ansvarlig. Kurset blir utlyst på nytt i
2012. Håper på bedre påmelding da.
Kurset har tidligere fått svært god evalue-
ring. RadForsk er registrert som egen
stiftelse i Brønnøysundregisteret. Leder
orienterte om strategiplanen som ble
vedtatt av generalforsamlingen med føl-
gende punkter: 1. Strategiplanen skal
være styrende og støttende for NORA-
FO`s arbeid med å få til mer og bedre
radiologisk forskning. 2. Strategiplanen
forankres i Dnlf`s forskningsutvalg. 3.
RadForsk leder NORAFO`s videre arbeid
med planen. 4. Strategiplanen publiseres
i Tidsskrift for Dnlf.
RadForsk takker Høstmøte-komiteen

for et særs vellykket Høstmøte.

Acta Radiologica
v/Arnulf Skjennald

Dette året har vi hatt forhandlinger om
ny publisher. Anbudsinnbydelse resul-
terte i at seks forlag innga anbud. Vi har

Rapport fra utvalgene
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senere hatt kontraktsforhandlinger og
valgt en ny publisher. Vi la vekt på øko-
nomi og evne og vilje til å implementere
ny strategi. Valget falt på Royal Society
of Medicine Press (RSMP) som nå blir
vår nye utgiver.
Økonomiske aspekter vil forandre seg

betydelig. Det blir overgang til online
publisering. En samlet avgift for 3000
medlemmer i hele Norden vil gi ny årlig
avgift i 2011 på kr.142.000.- for alle.
Samlet abonnementsavgift i dag er
kr.1.3 mill. Tidsskriftet forventes å gå
med driftsoverskudd og det vil dermed
ikke bli økonomisk belastning av fond.
Status i år har vist en stabil inngang

på ca. 550 innsendte manus. Det har
vært en betydelig reduksjon av innsend-
te case reports. Disse reduserer ”Impact
factor”. Review artikler og original arti-
kler øker IF. Mange lesere ønsker like-
vel case reports. IF har hatt en midlerti-
dig nedgang for tidsskriftet pga. flere
utgitte sider. De siste tre årene har imid-
lertid IF påny økt og ligger nu på 1,27
hvilket er det høyeste Acta noensinne
har hatt.
Den langsiktige strategien er å øke

manustilgangen, øke antall lesere og
ekspandere i andre regioner. Satsings-
områder for ekspansjon er Tyskland og
flere land i Asia som Singapore, Japan,
Korea og Kina. Vi har satset på gunstige
online abonnementsordninger for flere
nasjonale foreninger, styrking og sup-
plering av editorial board, og vi vil anset-
te associate editors utenfor Norden
En ny publikasjon ”Acta Short Report”

er på trappende på grunnlag av en mar-
kedsundersøkelse ”What readers like to

read”. Publikasjonen er spesialmerket
for case reports og short reports og den-
ne vil være en Open access journal. Det
vil koste 500 USD per publikasjon for å
dekke kostnader. 

Ultralyd i allmenmedisin 
v/Anne Sofie Larsen

Sentralstyret i Legeforeningen vedtok i
mai 2009 å nedsette en arbeidsgruppe
for å se på problemstillinger omkring
bruk av ultralyd i allmennmedisin. De
ble bedt om å utrede behov for og lage
forslag til grenseoppganger mot
gynekologi, radiologi evt. andre fagom-
råder/spesialiteter. Arbeidsgruppen
skulle også  redegjøre for anbefalt kom-
petanse, gi råd om utdanning og se på
behovet for behandlingslinjer/rutiner ved
funn. 
Medlemmene bestod av Trine Bjørner

(Norsk forening for allmennmedisin),
Morten Glasø (Allmennlegeforeningen),
Anne Sofie Larsen (Norsk radiologisk
forening), Kjell Å. Salvesen (Norsk
gynekologisk forening) og Kari Jussie
Lønning (Fagavd. i Legeforeningen).
Arbeidet har munnet ut i en rapport som
ligger ute til høring på Legeforeningens
nettsider. 
Rapporten konkluderer at UL er et

nyttig klinisk verktøy i allmennmedisin.
UL i allmennpraksis skiller seg fra radio-
logiske UL pga. settingen undersø-
kelsen utføres i. Undersøkelser i all-
mennmedisin vil kun delvis kunne
erstatte radiologisk ultralyd. Det er

behov for en strukturert utdanning for
allmennleger som ønsker å benytte UL
for å sikre kvaliteten. Utdanningen bør
integreres i spesialistutdanningen for
allmennmedisin, slik at det blir vanskelig
(umulig) å benytte metoden uten utdan-
ning. I tillegg har gruppen gått inn på
dokumentasjonskrav i pasientjournalen,
både skriftlig rapport og bilder. Det er
nødvendig å evaluere den økte bruken
av UL. Forskningsprosjekter er nødven-
dig , det er lite publisert om temaet.
Behandlingslinjer/rutiner ved funn må
følge nasjonale veiledere og den praksis
det er i helseregionen. Det vil ikke være
hensiktsmessig å utarbeide egne ret-
ningslinjer, siden de vil raskt bli utdater-
te. Allerede utført UL i allmenpraksis bør
ikke påvirke modalitetsvalg ved henvis-
ning til radiologisk avdeling. I forhold til
gynekologiske/obstetriske problemstil-
linger gis konkrete råd om hvilken bruk
som kan være aktuell i allmenmedisin.
Lover og forskrifter som regulerer ulike
sider ved bruk av diagnostisk ultralyd er
gjennomgått.
Arbeidsgruppen ser ikke at det er

behov for noen ytterligere grenseopp-
gang. UL er et nyttig verktøy i klinisk
sammenheng, både for spesialiteten all-
menmedisin og andre kliniske spesia-
liteter, men det kan være en utfordring å
få god nok kompetanse. Strukturerte
utdanningsopplegg knyttet til spesialist-
utdanningen er etter vår mening eneste
måte å sikre dette på. 
Oppfordring til oss radiologer er: La

interesserte allmennleger hospitere på
radiologisk avdeling.

Hamartom
Lesjonen er ett hamartom, også kalt splenoadenom eller
nodulær hyperplasi i milt. Lesjonen gir ingen symptomer og
er ofte ett tilfeldig funn.

Ul er kjent for å være mer sensiitv enn CT, da lesjonen ofte er
isodens på CT og lader ingen kontrast. Man kan av og til se
forkalkninger i lesjonen. Ofte er en endring i konturen det
eneste man finner på CT.  På UL er den som oftest lett lavat-
tenuerende og kan ha cystiske komponenter eller forkalkning-
er. Doppler viser økt perfusjon. PÅ MR er det lavt signal på T1
vektede bilder, og høyt signal på T2 vektede bilder. 

Lyst til å lese mer?
Primary Vascular Neoplasms of the Spleen: 
Radiologic-Pathologic Correlation
Robert M. Abbott, Angela D. Levy, Nadine S. Aguilera, 
Luis Gorospe, William M. Thompson.
RadioGraphics 2004; 24:1137–1163
og 
MR Imaging of the Spleen: Spectrum of Abnormalities
Khaled M. Elsayes, Vamsidhar R. Narra, Govind Mukundan,
James S. Lewis, Christine O. Menias, Jay P. Heiken. 
RadioGraphics 2005; 25:967–982

Løsning kasuistikk, side 15
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Høstmøtet 2010, 26. - 29. oktober

Frie foredrag

Vi er veldig godt fornøyd med påmelding-
en til å sende inn frie foredrag i år. Det
ble fulltallig påmelding. En poster ble pre-
sentert utenfor møterommet. I tillegg fikk
alle de tre radiologene som hadde dispu-
tert i løpet av året anledning til å presen-
tere en oversikt over sine arbeider. To av
disse ble presentert. Vi premierte beste
muntlige foredag av LIS som gikk til Lil-
Sofie Ording Müller i Tromsø. Hun pre-
senterte foredraget ”MR av håndledd hos
friske barn - hva er egentlig normalfunn?”
Medforfattere var D Avenarius, B Dama-
sio, OP Eldevik, C Malattia, K Lambot-
Juhan, L Tanturri, CM Owens og K
Rosendahl.  

MR av håndledd hos fris-
ke barn - hva er egentlig
 normalfunn?

Lil-Sofie Ording, Avenarius D, Damasio
B, Eldevik OP, Malattia C , Lambot-
Juhan K, Tanturri L , Owens CM,
Rosendahl K. Universitetssykehuset i
Nord-Norge, Tromsø. Email: 
lilsofie.ording@googlemail.com.

Introduksjon: Under en multisenterstu-
die om juvenil idiopatisk artritt (JIA)
observerte vi ved MR- undersøkelsene
store variasjoner i formen på håndrots-
knoklene, mengden leddvæske og ben-
margs-signal tolket som benmargsødem.
Disse variasjonene virket delvis å være
uavhengige av sykdomsaktivitet. Hensik-
ten ved denne studien var derfor å under-
søke disse funnene hos friske barn.
Metode: Etter godkjenning fra REK-Nord
undersøkte vi 88 barn med T1- vektet og
T2- vektet (STIR) MR samt røntgen av
venstre håndledd. Vi undersøkte fore-
komst av ben-depresjoner som kunne
tolkes som erosjoner, mengde og distri-
busjon av leddvæske og benmargssignal.
Resultat: 88 barn, gjennomsnittsalder
9,8 år (5-15år) ble undersøkt. Bendepre-
sjoner ble sett hos alle og forekomsten
økte med økende alder (gjennomsnitt 4,0

i aldersgruppen 4-6 år, 9,2 i aldersgrup-
pen 12-14 år, p<0.001). Alle barna hadde
synlig leddvæske i minst ett av de under-
søkte leddene, 52 % av barna hadde mer
enn 2 mm væske i minst ett ledd.  Høyt
signal i benmargen på STIR- sekven-
sene med korresponderende lavt signal
på T1, tolket som benmargsødem, ble
sett hos 53,6 %. Signalforandringene i
benmargen var uavhengig av barnas
alder, kjønn og hvorvidt de var medlem
av en sportsklubb eller ei. 
Konklusjon: Det er viktig å være klar
over den høye forekomsten av bendepre-
sjoner som kan likne erosjoner samt
mengden leddvæske og signalforandring-
er tolket som benmargsødem hos friske
barn. Slike funn må derfor ikke automa-
tisk tolkes som patologiske. Dette under-
streker viktigheten av normalstandarder
hos barn som basis for tolkning av rønt-
genfunn hos barn med, for eksempel JIA.

Traumeradiologi ved
lokalsykehus før overflyt-
ting til universitetssyke-
hus: Retrospektiv analyse
av et 2-årsmateriale fra
Nord-Norge.
Anna Bågenholm, Dehli T, Johnsen LH,
Bartnes K. Universitetssykehuset Nord-
Norge, Tromsø. 
Email: anna.bagenholm@unn.no.

Bakgrunn: Det er påvist en sammen-
heng mellom kvaliteten på den radio -
logiske diagnostikken og behandlings -
resultatet hos traumepasienter. Vi ønsket
å evaluere lokalsykehusenes  billeddiag -
no stikk hos pasienter som overflyttes til
universitetssykehus med alvorlige skader. 
Materiale og metoder: Materialet omfat-
ter alle hardt skadde pasienter (Injury
Severity Score > 15) overført fra lokalsy-
kehus til Universitetssykehuset Nord-
Norge (UNN) Tromsø i perioden
01.01.2006 - 31.12.2007. Alle computer-
tomografiundersøkelser (CT), røntgen

thorax og bekken samt ultralyd abdomen
overført til UNN Tromsø ble inkludert og
regransket av to uavhengige radiologer
som avgjorde endelig beskrivelse ved
konsensus. Det ble innhentet informa-
sjon fra lokalsykehusene for å finne ut
om det var tatt CT som ikke var overført
til UNN. For pasienter som fikk utført CT
caput lokalt ble det også innhentet infor-
masjon fra lokalsykehuset om det var
gjort radiologisk undersøkelse av nakken
som ikke var overført. 
Resultater: 66 av 74 ble undersøkt med
CT på lokalsykehus. 65 CT- og 20 kon-
vensjonelle røntgenundersøkelser ble
overført UNN Tromsø. Hos 10 pasienter
ble nakken ikke radiologisk undersøkt på
lokalsykehus på tross av utført CT caput.
8 av 55 CT thorax/abdomen/ bekken ble
tatt uten intravenøs kontrast. 34 CT tho-
rax/abdomen/bekken ble over sendt uten
multiplanar rekonstruksjon. Etter overflyt-
ting til Tromsø fikk 2 pasienter påvist
ustabile nakkefrakturer som ikke var
radiologisk undersøkt på lokalsykehus,
en av disse hadde gjort CT caput lokalt.
Konklusjon: Resultatene viser at den
traumeradiologiske praksisen ikke er i
tråd med internasjonale retningslinjer.
Det kan forventes bedre tidsutnyttelse,
traumeradiologisk diagnostikk, kirurgisk
behandling og strålehygiene (da repetert
undersøkelse unngås) dersom slike ret-
ningslinjer etterleves.

Pseudoprogresjon av 
høygradig maligne glio-
mer ved behandling med
stråleterapi og Temodal.

Birger Breivik, Reijnen JS. SSHF, Kris-
tiansand. 
Email: birger.breivik@gmail.com.

Hensikt: Belyse problemstillingen med
pseudoprogresjon av høygradige malig-
ne gliomer ved MR-kontroll etter behand-
ling med stråleterapi og Temodal.
Materiale og metoder: Presentere aktu-
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ell forskning på området. Kasuistikker
med bildeeksempler.
Konklusjon: Pseudoprogresjon er en
vanskelig problemstilling som radiologen
bør kjenne til. 

PET-CT i Bergen 1 år!
- erfaringer fra 1 år med
PET-CT bildetaking og 
- tolkning ved Haukeland
Universitetssjukehus 
( HUS). 
Boel Johnsen, Senter for nukleær medi-
sin/ PET, Haukeland Universitetssjuke-
hus, Bergen. 
Email: boel.johnsen@helse-bergen.no.

Hensikt: PET- senteret ved Haukeland
Universitetssjukehus i Bergen startet opp
med egen PET-CT diagnostikk den 29.
april 2009. Erfaringer fra 1 år med PET-
CT diagnostikk vil bli presentert. 
Materiale/ Metode: Alle PET-CT under-
søkelsene er tatt med Siemens Biograph
True Point 40 skanner. De fleste PET
undersøkelser kombineres med en lav-
dose helkropps CT. Pasienter innen
enkelte onkologiske undergrupper (eks.
ØNH cancer, ca. thyreoidea) får PET
kombinert med CT lavdose helkropp og
en koregistrert diagnostisk CT hals med
kontrast. Alle PET-CT undersøkelser
beskrives av nukleærmedisiner og radio-
log i samarbeid. 
Resultat: Av 290 PET-CT pasientene er
85 % ( 247 pas.) henvist fra Haukeland
Universitetssjukehus, 7 % (19 pas.) fra
Stavanger Universitetssjukehus, 4 % (12
pas.) fra Haugesund Sjukehus, 3 % (9
pas.) fra Universitetssjukehuset i Nord-
Norge og 1 % (3 pas.) fra St. Olavs hos-
pital. Undersøkelsene fordelte seg på føl-
gende måte basert på onkologisk henvis-
ningsdiagnose: gastrointestinal ca. 35 %,
lunge ca. 16 %, lymfom 9 %, malignt
melanom 8 %, ca. origo incerta 7 %, ca.
thyreoidea 5 %, Ewing sarkom 3 %, ØNH
ca. 3 % og annet 14 %. 
Konklusjon: Oppstart av egen PET-CT
diagnostikk med innflydd FDG fra GE
Healthcare i Oslo har gitt oss mulighet til
gradvis å bygge opp kompetanse i alle
faggrupper og til å etablere gode rutiner
for PET-CT bildetaking og -tolkning.

Utvikling av et godt og smidig samarbeid
om PET-CT beskrivelser med radiologer
ved radiologisk avdeling HUS sees som
en av de viktigste faktorene for god PET-
CT diagnostikk. 

Første erfaringer med 
eget observasjonsrom 
for pasienter etter elektive
nyre- og leverbiopsier.

Elena Johnsen, Dormagen JB, Hirsberg
T, Drolsum A, Stenhjem AE, Ormaasen
V, Vraalsen T, Andersen J, Solrud L.
Avdeling for radiologi og nukleærmedi-
sin, OUS, Ullevål sykehus.  
Email: elena.johnsen@gmail.com

Hensikt: I september 2009 ble det opp-
rettet et eget observasjonsrom ved ultra-
lydenheten, hvor pasienter blir overvåket
etter elektive generelle lever- og nyrebi-
opsier. Vi ønsket å starte med to antatt
enkle pasientgrupper for innarbeide ruti-
ne og kartlegge nytten av observasjon
med henblikk på å oppdage tidlige kom-
plikasjoner. 
Materiale og metoder: Totalt 61 elektive
biopsier (23 nyre, 39 lever) ble utført over
en 9 måneders periode. Gjennomsnitts-
alder var 51 år (22-79) for nyrebiopsier
og 46 år (19-69) for leverbiopsier. Både
spesialister og LIS utførte intervensjon
(37/24). Pasientene ble observert av en
hjelpepleier i 4 timer med registrering av
blodtrykk, puls og generell allmenntil-
stand. Utførende lege gjorde ultralydkon-
troll 4 timer etter biopsi med fokus på
blødning. Leverbiopserte pasienter reiste
hjem (dersom ingen komplikasjoner ble
observert), mens nyrepasienter ble over-
flyttet nyremedisinsk sengepost til videre
observasjon. Pasientjournalene ble gjen -
nomgått for mulige senkomplikasjoner.
Resultater: 21(91,3 %) nyre- og 36 (94,7
%) leverbiopsiresultater var representati-
ve. Det var ingen signifikant endring i Hb,
BT eller puls etter biopsier (p-verdi >
0,05, ttest). To pasienter utviklet mindre
hematomer etter nyrebiopsi. Disse ble
oppdaget ved ultralydkontroll. Ingen
intervensjon (blodtransfusjon eller radio-
logisk intervensjon) var nødvendig. Ingen
komplikasjoner ble registrert hos leverbi-
opserte pasienter.

Konklusjon: Antall komplikasjoner hos
elektive pasienter etter nyre- og leverbi-
opsier var lav, og andel representative
biopsier var høy. Vi har gode rutiner for å
oppdage komplikasjoner raskt. Vi vurde-
rer nå å tilby overvåkning også til pasien-
ter henvist til fokale intraabdominale
biopsier, slik at de som er mer risiko -
utsatte kan få bedre overvåkning. Om
omleggingen av rutiner etter lever- og
nyrebiopsier har ført til redusert ressurs-
bruk totalt sett for sykehuset har ikke
vært undersøkt.

Tittel på presentasjon:
Scotty dog, intervensjons-
radiologens beste venn.

Øivind Gjertsen. Nevroradiologisk
 avdeling, OUS, Ullevål sykehus. 
Email: oegjert@gmail.com

Hensikt: Opplæring i spinal interven-
sjonsradiologi
Materiale og metoder: De fleste radio-
loger kjenner begrepet ”Scotty dog”.
Dette er en skrå rtg projeksjon av lum-
balcolumna. På denne projeksjonen kan
man se en ”hund” i skjelettanatomien.
Når Scotty dog har et halsbånd forelig-
ger det en spondylolyse av pars interar-
ticularis. Scotty dog er intervensjons -
radiologens beste venn fordi den hjelper
radiologen til å treffe de riktige strukturer
og derved unngå komplikasjoner.
Med Scotty dog-projeksjonen og orto-
grade punksjoner kan man gjøre alle
typer gjennomlysnings¬veiledet inter-
vensjon i lumbalcolumna avhengig av
hvor man stikker mot Scotty dog.  Jeg vil
forklare rtg-anatomien i lumbalcolumna
og hvor man skal stikke mot Scotty dog
for å utføre de forkjellige spinale prose-
dyrer. Stikker man foran øret treffer man
mellom¬hvirvel skiven, stikker man
under magen kommer man intratekalt,
stikker man mot hodet kommer man
gjennom pedikkelen, stikker man under
haken treffer man ved siden av spinal-
nerven, stikker man under forlabben
kommer man inn i sideleddet og stikker
man mot basis av øret kan man bedøve
facettleddsnerven.
Konklusjon: Scotty dog er interven-
sjonsradiologens beste venn.
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Dobbelgranskning av
radiologiske under -
søkelser i Norge.
Jenny Hild Aase Husby, Espeland A,
Kalyanpur A, Brocker C, Haldorsen IS.
Radiologisk avd., Haukeland Universi-
tetssjukehus, Bergen. Email: 
jenny.hild.aase@helse-bergen.no.

Bakgrunn: Dobbelgranskning – at to
uavhengige radiologer gransker de sam-
me bildene hver for seg - er en del av
kvalitetssikringen ved mange radiologis-
ke avdelinger / institutter og kan bidra til
bedret diagnostikk. Legeforeningen og
Radiologforeningens kvalitets sikrings ut -
valg har bidratt til en under søkelse av
dob belgransking i Norge som presente-
res her.
Målsetting: Å undersøke hvordan og i
hvilken grad dobbelgranskning utføres
ved radiologiske avdelinger og private
institutter i Norge, samt kartlegge avde-
lingsledernes holdninger til dobbel-
granskning.
Materiale og metoder: Et spørreskjema
ble sendt til lederne for alle radiologiske
avdelinger og private institutter i Norge.
Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om
bemanning, undersøkelsesvolum, grad
av dobbelgranskning per modalitet (unn-
tatt mammografiscreening der alle bilder
dobbelgranskes), retningslinjer for dob-
belgranskning, stikkprøver med regran-
sking av ferdigstilte undersøkelser, hyp-
pighet av møter for å diskutere oversette
funn og ledernes holdninger til dobbel-
granskning. 
Resultater: Svarprosenten var 73
(53/73). Andel undersøkelser som ble
dobbelgransket, alle modaliteter og insti-
tusjoner sett under ett, var 41 %. Andelen
var 56 % ved universitetssykehus, 37 %
ved lokalsykehus og 18 % ved private
institutter. Dobbelgranskning var mest
vanlig for PET/ PET-CT (100 %) og klinisk
mammografi (91 %). Nesten alle un der -
søkelser beskrevet av leger i spesialise-
ring (LIS) ble dobbelgransket. Bare 15%
av institusjonene hadde skriftlige ret nings-
linjer for dobbelgranskning, 15% fore tok
stikkprøver av ferdigstilte undersøkelser
og 55 % holdt jevnlige møter der viktige
oversette funn ble diskutert. Nær halv-
parten (46 %) av avdelingslederne
ønsket økt bruk av dobbelgranskning.
Konklusjon: Dobbelgransking er vanlig i

norsk radiologi, særlig i spesialistutdan-
ning, klinisk mammografi og PET-CT, og
mindre vanlig ved private institutter. Eta-
blerte rutiner og retningslinjer for dobbel-
granskning er sjeldne. Mange avdelings-
ledere ønsker økt bruk av dobbelgransk-
ning. Dobbelgranskning som kvalitetssi-
kringsverktøy i radiologi bør undersøkes
nærmere. 

Er MR-prostata nyttig 
for avklare videre 
opp følgningsbehov 
hos  pasienter med 
≥≥2 negative biopsiserier? 
Lars Reisæter, Wold T, Haukaas SA,
Halvorsen OJ, Akslen LA, Beisland C,
Rørvik J. Radiologisk avd., Haukeland
Universitetssykehus, Bergen. Email:
lars.reisaeter@helse-bergen.no

Hensikt: Hvordan man skal følge opp
pasienter med uavklart prostatakreft
(CaP) med ≥2 negative biopsiserier er kli-
nisk utfordrende. Vi ønsket å undersøke
om standard MR prostata kunne redu-
sere antallet uavklarte pasienter.
Materiale og metoder: I perioden
2/1998- 9/2005 ble 84 pasienter under-
søkt med MR ved HUS. Gjsn-alder var
60,9 år (median 61, range 45-74), gjsn-
PSA var 17,8 (median 11,7, range 1,4-
150), gjsn-biopsiseanser var 3,25
(median 3, range 2-8) og gjsn antall biop-
sier var 20,5 (median 18, range 9-48).
Undersøkelsene ble utført med kombi-
nert endorectal og bekkenspole, kun
T1/T2 vektede opptak og tolket rutine-
messig. Dersom det forelå mistanke om
CaP enten ved MR eller/og klinisk ble det
gjort nye biopsier, med ulike biop-
si¬tilnærminger. Dersom hverken MR
eller klinikk gav mistanke om CaP, ble
pasienten kun observert med PSA og
DRE hos fastlegen.
Resultater: Hos 47 av 84 (56 %) viste
MR ingen tegn til prostatakreftsuspekte
forandringer. På bakgrunn av liten klinisk
mistanke om CaP, ble 21 kun observert.
Oppfølgningstiden er på 7,6 år (gjsn)
etter MR-us. Ingen har iflg journalene fått
påvist CaP. 26 pasienter (31 %) ble rebi-
opsert pga klinisk mistanke til tross for
ingen MR-mistanke om CaP. 8 av disse

26 fikk påvist CaP. 37 av 84 (44 %) viste
MR funn forenlig med CaP, og ved rebi-
opsering fikk 20 av 37 (54 %) påvist CaP.
Antallet uavklarte pasienter ble redusert
med 58,3 % fra 84 til 35 pasienter
Konklusjon: MR prostata er nyttig å
utføre hos pasienter med uavklart CaP
og ≥2 tidligere negative biopsiserier for å
avklare evt. oppfølgingsbehov ved urolo-
gisk poliklinikk. 

Er preoperativ MR-
prostata nyttig for å
avklare korrekt t-stadium
forut for kirurgi? 

Lars Reisæter, Nygaard Y, Halvorsen
OJ, Gravdal K, Ravi Rawal, Akslen LA,
Haukaas SA, Beisland C, Rørvik J.
Radiologisk avd., Haukeland Universi-
tetssykehus, Bergen. Email:
lars.reisaeter@helse-bergen.no

Hensikt: I 2009 innførte vi multiparame-
triske billedopptak i tillegg til standard
avbildning ved MR prostata. Vi ønsket å
undersøke hvor nøyaktig metoden er til å
angi preoperativt stadium før radikal pro-
statectomi (RP), og om dette kunne være
til nytte ved valg av kirurgisk metode. 
Materiale og metoder: I perioden
01.01.2009 - 31.12.2009 ble 32 pasienter
undersøkt med MR 1.5T ved Radiologisk
avdeling, Haukeland Universitetssykehus
forut for RP. Gjennomsnittsalder var 62,8
år (median 64)(range 50-74), gjennom-
snittlig PSA var 16,2 (median 14,4)(range
0,2-53,8). Undersøkelsene ble utført med
kombinert endorectal og bekkenspole, og
det ble utført standard T2 og T1-vektede
opptak i tillegg til diffusjon, perfusjon og
spektroskopi. Undersøkelsene ble tolket
rutinemessig av to radiologer i konsen-
sus. Både pasienter under utredning og
med kjent lokalisert cancer (17) og usik-
kert T-stadium (15) ble undersøkt med
preoperativ MR.
Resultater: Radiologisk stadium var kor-
rekt i 18 av 32 tilfeller (56%). Av 13 tilfel-
ler med radiologisk T3a hadde 9 pT3a
(70 %). Hos 4 av 6 med radiologisk T3b
(67 %), var dette korrekt patologisk sta-
dium. Ved MR-vurderingen var 4 oversta-
get og 4 understaget i forhold til pT2/pT3
stadium. 
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Konklusjon: MR prostata bør utføres
hos pasienter med uavklart stadium og
kanskje også rutinemessig forut for RP.
Vi mener noe av årsaken til overstaging
skyldes begrenset erfaring og at kapsel-
gjennombrudd / nær relasjon til kapsel er
vanskelig å skille ved radiologisk vurde-
ring. Det er etter vår erfaring trolig at MR
vil være til hjelp ved avgjørelse om bilate-
ral eller unilateral nervesparende eller
ikke-nervesparende RP for å unngå posi-
tive kirurgiske render.

Leverbiopsi ved 
hepatosplenisk mycose,
coiling av blødnings -
komplikasjon. 

Magnus Mejlænder-Larsen, Kløw NE,
Drolsum A, Sandset PM, von der Lippe
E.
Avdeling for Radiologi og Nukleærmedi-
sin, OUS, Ullevål sykehus.
Email: Magnus.Mejlaender-Larsen@
oslo-universitetssykehus.no.

Bakgrunn: Kasustikk vedrørende en
aplastisk AML pasient med residiverende
febrilia. Pga. klinisk og radiologisk mis-
tanke om hepatosplenisk mycose, men
manglende behandlingsrespons, ble
pasienten henvist til en ultralydveiledet
percutan leverbiopsi.
Kasustikk: Pga. trombocytopeni (27 x
109/L) fikk pasienten 2 poser trombocytt-
konsentrat før prosedyren. Øvrige koagu-
lasjonsparametere var innenfor anbefalte
referanseverdier. Med intercostal tilgang
ble det tatt 2 x 18G pistolbiopsier fra høy-
re leverlapp. Man påviste ingen blødning
ved sonografisk kontroll. Seks dager
etter leverbiopsien utviklet pasienten
akutte magesmerter. CT abdomen viste
et subkapsulært leverhematom og intra-
peritoneal blødning. Pga. raskt økende
sirkulatorisk påvirkning ble pasienten
transfundert og overført til angiolab.
Selektiv angiografi viste pågående blød-
ning og arteriegrenen ble coilet vellykket.
Etter intervensjonen var pasienten stabil. 
Diskusjon: Hepatosplenisk mycose fore-
kommer tilnærmet utelukkede hos immu-
nosupprimerte pasienter med akutt leu-
kemi. Diagnosen stilles primært basert
på klinikk, positive blodkulturer og bilde-

diagnostiske undersøkelser. CT og MR
har sensitivitet opp mot 95%. Biopsitak-
ning er gullstandard, men er svært ofte
kontraindisert pga. koagulasjonsforstyr-
relser. Blødning er den mest hyppige
alvorlige komplikasjonen etter leverbiop-
si. Litteraturen rapporterer en rate på opp
mot 1,7%, men en studie av høyrisikopa-
sienter rapporterer en incidens på 11,7%.
Opp mot 70% av intraperitoneale blød-
ninger ses hos pasienter med forhøyet
blødningsrisiko. Trombocytt¬substitusjon
(Odds Ratio 9.9), leukemi (OR 2.8) og
steroidebehandling (OR 3.5) er alle uav-
hengige risikofaktorer i aktuelle pasient-
gruppe. Forsinkede blødninger kan inn-
treffe inntil 15 dager etter prosedyren. De
fleste blødninger kan behandles konser-
vativt. Dødsfall skyldes vanligvis intrape-
ritoneal blødning, men mortalitetsraten
etter leverbiopsi er lav (0,01%). 
Konklusjon: Biopsitakning ved mistanke
om hepatoplenisk mycose hos trombocy-
topene leukemipasienter er forbundet
med høy blødningsrisiko. Bildediagnos-
tikk er svært sensitivt og behov for biopsi
dermed begrenset. Ved ønske om biopsi
kan transjugular tilgang være aktuelt der-
som perkutan biopsi er kontraindisert.
Karintervensjon bør være tilgjengelig ved
biopsitakning av denne pasientgruppen
pga. faren for alvorlig blødning. 
Referanser:
1. Carol A Kauffman: Hepatosplenic
candidiasis (chronic disseminated candi-
diasis), UpToDate review version 18.1,
januar 2010, www.uptodate.com.
2. Terjung B et al. Bleeding complicati-
ons after percutaneous liver biopsy. An
analysis of risk factors. Digestion.
2003;67(3):138-45.
3. Piccinino F et al. Complications follo-
wing percutaneous liver biopsy. A multi-
centre retrospective study on 68,276
biopsies. J Hepatol. 1986;2(2):165-73. 

En uvanlig komplikasjon
ved drenasje av pleura-
væske.

Petter Pettersen. Sørlandet sykehus,
Kristiansand. 
Email: pettpetter@hotmail.com.

Hensikt: Gi en oversikt over teknikk og

vanlige komplikasjoner ved pleuracente-
se samt presentasjon av en uvanlig
kasuistikk med aksidentell kateterisering
av en interkostal vene.
Materiale og metoder: Presentere rele-
vant litteratur om temaet. Kasuistikk med
bildeeksempler.
Konklusjon: Sentralvenøst kateter kan
anlegges via interkostal vene.

Okklusjon av pulmonale
arteriovenøse malforma-
sjoner (AVM) med Amplat-
zer vaskulær plugg II –
foreløpige resultater.
Rune Andersen, Dorenberg E, Meyer
Fjeld T, Giæver P, Hafsahl G. Interven-
sjonsradiologisk seksjon, Avdeling for
Radiologi og Nukleærmedisin, Rikshos-
pitalet. Email:
Rune.andersen@rikshospitalet.no.

Hensikt: Hyppighet av erkjent rekanali-
sering etter primært vellykket coil-okklu-
sjon av pulmonale AVM varierer betyde-
lig og kan finnes hos opp til 50 % av
behandlede pasienter. Amplatzer Vascu-
lar Plug II (AVP II) (AGA Medical Corp.,
Plymouth, MN, US) er godkjent for arteri-
ell og venøs embolisering i perifere kar.
Vi undersøkte resultat på okklusjon og
mulige bivirkninger etter å ha plassert
denne nye emboliseringsplugg i tilfø-
rende arterie til pAVM.
Materiale og metoder: 15 pasienter (18-
78 år) ble behandlet med til sammen 20
AVP II (diameter 3-12 mm) for pAVM
med tilførende arterie diameter 2 – 8 mm.
Gjennomsnittlig oppfølgingstid er 13
måneder (3 – 24).
Resultater: 19 av 20 tilførende arterier
okkluderte innen 5 minutter (Gj.snitt 3,7
min) etter plassering av plugg. Èn arterie
okkluderte etter 8 minutter. Ingen cere-
brale symptomer, ingen hemoptyse eller
symptomer fra thorax ble rapportert eller
observert. 17 av 20 primært okkluderte
tilførende arterier forble okkludert ved
oppfølgingstidspunktet, verifisert med
selektiv pulmonal angiografi for 17 og CT
angiografi alene hos 3. Det ble ikke fun-
net migrasjon av vaskulær plugg og ing-
en lokal skade forårsaket av pluggen.
Konklusjon: AVP II okkluderer effektivt
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Abstrakter

tilførende arterier i pAVM. Ingen bivirk-
ningr relatert til pluggen er funnet i dette
lille materialet. Rekanalisering etter pri-
mært vellykket okklusjon finnes, men
sannsynligvis sjeldnere enn ved coilem-
bolisering.

Ballongdilatasjon av 
pulmonalarterier ved 
kronisk tromboembolisk
pulmonal hypertensjon -
en intervensjonsstrategi
når pasienten er uegnet 
for trombendarterektomi.
Rune Andersen, Ragnarsson A, Geiran
O, Andreassen A. Intervensjonsradiolo-
gisk seksjon, Avdeling for Radiologi og
Nukleærmedisin, Rikshospitalet. Email:
Rune.andersen@rikshospitalet.no.

Hensikt: Kronisk tromboembolisme i
lungearterier er en av årsakene til utvik-
ling av prekapillær pulmonal hyperten-
sjon. To års overlevelse på ca 20 %
synes relatert til graden av høyre ventrik-
kel dysfunksjon. Hos pasienter uegnet for
kirurgi med pulmonal trombendarterekto-
mi (PTEA), utførte vi pulmonal PTA
(PPTA) = ballongdilatasjon av pulmona-
larteriegrener. Vi rapporterer effekt av
behandlingen mhp overlevelse, hemody-
namikk, fysisk kapasitet og biomarkører.
Materiale og metoder: 16 pasienter (8
kvinner), 60±10 år, i NYHA funksjons-
klasse 3,0±0,3, ble inkludert etter å ha
blitt vurdert uegnet for PTEA. Diagnostikk
før behandling inkluderte CTA og kon-
vensjonell angiografi av lungearteriene,
høyresidig hjertekateterisering, fysisk
kapasitet (NYHA klasse og maksimalt
oksygenopptak) og blodprøver med natri-
uretisk peptid (NT-proBNP). Multiple bal-
longdilatasjoner og rekanaliseringer av
totalokklusjoner og stenoser ble utført
med etterfølgende overvåkning i sykehus
2 døgn eller mer. Oppfølgingsundersøkel -
ser ble utført 3 måneder etter siste PPTA.
Resultater: Pasientene ble behandlet
gjennomsnittlig i 3,3± 1,4 seanser. Etter
42 ± 29 måneder var 13 pasienter fortsatt
i live. Tre dødsfall oppstod hhv 2 timer, 2
uker og ett år etter PPTA. Årsak; hhv
akutt høyre hjertesvikt, ny lungeemboli,
vedvarende høyresidig hjertesvikt.

Reperfusjonsødem ble reversert med
diuretika etter 5 behandlingssekvenser.
Signifikant bedring (p< 0,05) sammenlik-
net med utgangsverdier ble påvist for:
pulmonalt middelarterietrykk (mmHg)
36±8 (46±8); hjerteminuttvolum (L/min)
5,1 ± 2,0 (4,6 ± 1,6); pulmonal vaskulær
motstand (WU) 6,6±3,3 (9,6± 3,9); hjerte-
frekvens 72±9 (77±12); SaO2 (%) 93±4
(90±5); funksjonsevne: NYHA 2±0,3 og
maksimal VO2 (ml/kg/min) 16,2±5,8
(13,5±5,0) og biomarkører: NT-proBNP
(mikromol/L) 109±129 (213± 172).
Konklusjon: Ballongdilatasjon av pulmo-
nalarteriegrener kan være et behand-
lingsalternativ ved kronisk tromboembo-
lisk pulmonal hypertensjon, for pasienter
som er uegnet for kirurgisk behandling.

Har unge voksne født med
lav fødselsvekt liten
 corpus callosum? Eller er
det bare et ”synsbedrag”?

Stein Magnus Aukland, Westerhausen
R, Plessen KJ, Duus Odberg M, Birchow
Elgen I, Ersland L, Eide GE, Peterson B,
Rosendahl K. Haukeland Universitetssy-
kehus, Bergen. 
Email: stein.magnus.aukland
@helse-bergen.no.

Hensikt: Måle arealet av corpus callo-
sum (og sub-regioner) i en populasjon
bestående av 19 åringer med lav fød-
selsvekt og en alders-matchet kontroll
gruppe. I tillegg undersøke effekten av å
justere for totalt hjernevolum.
Materiale og metoder: 113 unge voksne
(uten store handikap) med fødselsvekt
under 2000g og 100 kontroller (fødsels-
vekt over 3000g), gjennomførte en 3T
MR undersøkelse av hjernen. Basert på
anatomiske opptak ble total arealet av
corpus callosum, samt sub-regionene:
genu, truncus og posteriore 1/3, målt.
Gruppesammenligninger ble utført; først
uten å justere for totalt hjernevolum og så
etter å ha justert for totalt hjernevolum.
Resultater: Gruppen av unge voksne
med lav fødselsvekt hadde signifikant
mindre corpus callosum (total areal) enn
kontroll-gruppen, men denne gruppefor-
skjellen forsvant når man justerte for
totalt hjernevolum. Men posteriore 1/3

var signifikant mindre i lav fødselsvekt
gruppen, selv etter justering for totalt
hjernevolum.
Konklusjon: Unge voksne født med lav
fødselsvekt har en mindre corpus callo-
sum enn kontrollene, men dette ser ut til
å være ledd i et noe mindre totalt hjerne-
volum i lav fødselsvekt gruppen. Men
posteriore 1/3 er signifikant mindre i lav
fødselsvekt gruppen, uavhengig av juste-
ring for totalt hjernevolum. Den kliniske
betydning av dette funn er uviss og kre-
ver videre forskning.

Multiple medfødte svul-
ster i sentralnervesyste-
met eller multifokal mal-
formasjon?

Stein Magnus Aukland , Aarli A, Bakke K,
Reigstad H, Barkovich AJ. Haukeland
Universitetssykehus, Bergen. 
Email: stein.magnus.aukland
@helse-bergen.no.

Introduksjon: Vi presenterer en 1 år
gammel jente med multiple patologiske
oppfylninger i CNS, første gang påvist i
17.svangerskapsuke.
Bakgrunn: Medfødt tumor i CNS er en
sjelden tilstand (Incidens 14 pr 1 000 000
levende fødte i USA)1,2,3. I mange tilfel-
ler fører dette til fosterdød og generelt er
prognosen svært dårlig 2,3.
Klinikk: En 20 år gammel kvinne ble
undersøkt med UL i 17.svangerskapsuke
og det ble påvist hydrocephalus og en
stor oppfylning i bakre skallegrop. Føtal
MR bekreftet disse funn. Ved postnatal
MR ble det påvist en midtlinjetumor i
taket av 3.ventrikkel, en stor ekstra-axial
tumor i bakre skallegrop, en intraspinal
tumor i cervical columna og en i lumbal-
columna. I tillegg ble det påvist multiple
små noduli langs sideventriklene.
Etter fødsel var barnet hypoton, men ing-
en kramper. Barnet har vært fulgt i over 1
½ år og har forsinket motorisk utvikling,
men ikke holdepunkt for mental retarda-
sjon, epilepsi eller tap av ferdigheter.
Gjentatte MR undersøkelser har vist at
forandringene vokser i takt med resten
av barnet / CNS.
Diskusjon: Dette ble initialt oppfattet
multiple medfødte neoplasmer i CNS.
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Nyheter

P.g.a. milde kliniske symptomer/funn og
ingen progress av lesjonene (ved MR
us), har man valgt å avstå fra histologisk
prøvetakning. Sykdomsbildet peker nå i
retning av multiple medfødte malforma-
sjoner i CNS. Dette lærer oss at bildedi-
agnostiske funn ikke alltid korrelerer med

biologisk adferd og at man skal være for-
siktig med å gi bastant diagnose og prog-
nose ved sjeldne tilstander, uten lang
observasjonstid og serie-undersøkelser.
Referanser:
1. Fort DW, Rushing EJ. Congenital
central nervous system tumors. J Child

Neurol 1997 April;12(3):157-64.
2. Isaacs H, Jr. I. Perinatal brain tumors:
a review of 250 cases. Pediatr Neurol
2002 October;27(4):249-61.
3. Isaacs H, Jr. II. Perinatal brain
tumors: a review of 250 cases. Pediatr
Neurol 2002 November;27(5):333-42.

Overlege Signe Forsdahl forsvarte sin
avhandling i Tromsø. Aneurysme på
hovedpulsåren i buken (AAA) kan være
en svært alvorlig tilstand, men blir ofte
ikke oppdaget på grunn av manglende
symptomer. Avhandlingen bruker data
fra Tromsøundersøkelsen for å studere
hvilke risikofaktorer som er knyttet til
utviklingen av et aneurysme. I 1994–95
ble det for første gang utført ultralyd-
undersøkelse av  abdominalaorta hos
nesten 7000 menn og kvinner i alderen
25–82 år for å kartlegge  prevalens og
risikofaktorer for abdominalt aorta ane-
urysme. Undersøkelsen ble  gjentatt sju
år senere i den samme populasjonen og
det er dataene fra disse to under -
søkelsene som er grunnlaget for arbei-
det.
Risikoen for et insident abdominalt

aortaaneurysme er størst for menn som
har nesten 3 x økt forekomst sammen-
lignet med kvinner, og risikoen øker med
alderen. Men også røyking, høy total
kolesterol, lav HDL-kolesterol og høyt
blodtrykk er risikofaktorer. I tillegg viser
det seg at økt aorta diameter er en sterk
og uavhengig risikofaktor for å utvikle en
utvidelse. 
Hos de med en relativ vid aortadiame-

ter, men uten aneurysme ses økt kardio -
vaskulær dødelighet. Abdominalt aorta
aneurysme øker risikoen for både total-
og kardiovaskulær dødelighet, men
også risikoen for insidente hjerteinfarkt
og hjerneslag.
Avhandlingen utgår fra Institutt for

Samfunnsmedisin, Universitetet i Trom-

sø. Professor Bjarne Koster Jacobsen
fra Institutt for Samfunnsmedisin, Uni-
versitetet i Tromsø har vært hovedveile-
der. Overlege dr.med. Steinar Solberg,
Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo Universi-
tetssykehus, Rikshospitalet og overlege
dr.med. Kulbir Singh, Seksjon for inter-
vensjonsradiologi, Radiologisk avdeling,
Universitetssykehuset i Nord Norge, var
biveiledere.
Arbeidet består av 4 artikler, hvor S

Forsdahl er førsteforfatter på tre av de
fire arbeidene. Disputasen ble gjennom-
ført 10.september 2010 og prøveforeles-
ningen med oppgitt emne ” CT av koro-
nararterier- for hvem er dette nyttig?”,
ble holdt samme dag.
Professor overlege, dr. med Nils-

Einar Kløw, Hjerte-karradiologisk avde-
ling, Ullevål sykehus var 1. opponent
og professor overlege dr.med. Jan-L
Svennevig, Thoraxkirurgisk avdeling,
Rikshospitalet var 2. opponent. Profes-
sor, dr. scient. Magritt Brustad var leder
av bedømmelseskomiteen, mens pro-
fessor, dr.med. Ivar Johannes Aaraas,
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
(NSDM), Institutt for Samfunnsmedisin,
Universitetet i Tromsø var 3. opponent.
Leder av disputasen var instituttleder
og professor, Bjørn Straume, Institutt
for Samfunnsmedisin, Universitetet i
Tromsø. 

Personalia:
Signe Helene Forsdahl (f.1963) er utdan-
net cand.med. ved Medizinische Univer-
sitaet zu Luebeck i Tyskland, 1993. Fra

og med 1999 har hun vært ansatt på
radiologisk avdeling samme sted. Univer-
sitetsstipendiat ved Institutt for Sam-
funnsmedisin, Universitetet i Tromsø i 4
år stilling. Hun ble spesialist i Radiologi
høsten 2009 og er nå ansatt som overle-
ge ved Røntgenavdelingen, Universitets-
sykehuset Nord Norge (UNN).

Publikasjonene som inngår i
avhandlingen:
1. Forsdahl SH, Singh K, Solberg S,
Jacobsen BK. Risk Factors for Abdomi-
nal Aortic Aneurysms. A 7-year Pro-
spective Study. The Tromsø  Study
1994-2001. Circulation, 2009, 119(16):
2202-8. 
2. Solberg S, Forsdahl SH, Singh K,
Jacobsen BK. Diameter of The Infrare-
nal Aorta as a Risk Factor for Abdominal
Aortic Aneurysm: The Tromsø Study,
1994-2001. Eur J Vasc Endovasc Surg.
2010;39(3):280-3.
3. Forsdahl SH, Solberg S, Singh K,
Jacobsen BK. Abdominal aortic ane-
urysms, or a relatively large diameter of
non-aneurysmal aortas,  increase total
and cardiovascular mortality: the Trom-
sø study Int. J. Epidemiol. 2010: 39 (1):
225-232.
4. Forsdahl SH, Solberg S, Singh K,
Johnsen SH, Mathiesen EB, Løchen
ML, Njølstad I, Wilsgaard T, Jacobsen
BK. Abdominal Aortic Aneurysm and
Maximal Aortic Diameter in Non-Ane-
urysmal Aortas, as Risk Factors for Inci-
dent Myocardial Infarction and Stroke.
The Tromsø Study. Manuskript.

Dr. Grads arbeid i radiologi

“Abdominal Aortic Aneurysms: Risk Factors and Cardiovascular 
Consequences” - The Tromsø Study, 1994-2001.



Teleradiologi
ASLAK ASLAKSEN, ROAR PEDERSEN OG PAL BACHE MARTHINSEN

Artikkelen nedenfor bygger på anbefa-
linger beskrevet i en rapport utarbeidet
av et utvalg nedsatt av styret i Norsk
radiologisk forening (NORAFOR). En full-
stendig rapport med litteraturhenvisning-
er ligger på NORAFORs hjemmesider.
Så sent som for ti år siden produserte

de fleste radiologiske avdelinger bilder i
plast. Det var et komplisert system med
film, kassetter, mørkerom, fremkallings-
maskiner og lyskasser. Bildene var bare
ett sted og «alle» måtte komme til radio-
logisk avdeling for å få se dem. Avde-
lingen hadde fysisk kontroll på bildene
og den informasjon som fantes på dis-
se. I dag fremstilles bildene elektronisk.
De blir arkivert på en server, gjerne
milevis fra sykehuset, og er tilgjengelig
for alle som har tillatelse. Bildene ligger i
«cyberspace», og det er kun bruker -
identitet, brukerrolle og passord som
styrer hvem som får tilgang til under -
søkelsene. Radiologen arbeider i et miljø
der klinikeren som regel har mer infor-
masjon om pasienten enn radiologen
har. Mange klinikere har også mye
kunnskap om bildediagnostikk generelt.
Hvordan kan radiologen skape merverdi
og bidra med noe til diagnostikken som
klinikeren selv ikke vet?
Teleradiologi betyr at bilder blir tolket

et annet sted (geografisk) enn der de
blir fremstilt. Man kan se teleradiologi
enten som den totale frihet for radiolo-
ger eller som industrialiseringens ende -
lige triumf over medisinen. Fra det første
perspektivet kan man oppfatte at bilde-
tydingen er blitt fullstendig frigjort fra
pasientkontakt og bildefremstilling. Den
«frigjorte» radiolog kan kombinere ferie
på hytta med tolking av bilder så sant
det finnes PC og bredbånd tilgjenglig.
Fra det andre perspektivet kan man se
for seg at radiologene blir sittende ved
samlebåndet og beskrive bilde på bilde i
sitt lille avlukke, uten pasientkontakt
eller kollegial støtte.
Vi må altså innse at PACS/RIS og

teleradiologi i stor grad vil legge premis-
sene for utviklingen av radiologien og
radiografien. Radiologer og radiografer

må lede utviklingen av RIS, PACS og
teleradiologi og skaffe seg solid IT-kom-
petanse. Den teknologiske utviklingen
stiller radiolog og radiograf overfor
grunnleggende valg i nær fremtid, valg
som dypest sett vil avgjøre hva radiolo-
gien som fag skal være. For å kunne
fortsette som klinisk spesialitet må
radiologer i enda større grad bidra nær
pasienten der de kliniske problemstil-
lingene blir drøftet.
Teleradiologi betyr å overføre radiolo-

gisk bildemateriale fra et sted til et annet
for granskning og konsultasjon. Den
raske utvikling av digitale avbildnings -
systemer og den økte overføringshas-
tigheten av store mengder data har
bidratt til økning i antall undersøkelser
som blir overført. Overføring av bilder
mellom sykehus og mellom røntgenin-
stitutter har foregått i en årrekke og har
vært viktig for sentre som ønsker
ekspertuttalelser ved spørsmål om over-
flytning av pasienter og ved vanskelige
problemkasus. Ofte har bilder blitt over-
ført til regionssykehus fra mindre, peri-
fere sykehus. Tidligere var overføring av
bilder en treg prosess og ble i praksis
begrenset til få CT-undersøkelser, men
nå kan store datamengder med MR bil-
der og høyoppløselige CT- og røntgen-
undersøkelser overføres uten tap av
data. Betydelig forbedret linjekapasitet
har gitt mulighet til større bruk av tele-
radiologi på sentre rundt om i verden
med rask rapportering på tvers av tids-
soner. Mulighet for bildeoverføring er nå
nesten ubegrenset og kan resultere i
store endringer i måten radiologiske tje-
nester leveres på. Teleradiologi som
teknologi har blitt utredet i flere land.
Teknologien bør stadig vurderes og dis-
kuteres. Teleradiologi har en rekke for-
deler, men det er også risiko knyttet til
kvalitet og service med mindre roller og
juridiske ansvar klart definert. Det er
også en rekke potensielle faremomenter
hvis teleradiologi utvides fra spesifikke
områder og til allmenn bruk. Blant annet
er det viktig å opprettholde kvaliteten på
pasientbehandlingen og kommunikasjon

mellom radiolog og kliniker. Det er viktig
å opprettholde høy kvalitet på de radiolo-
giske tjenestene. Det er også viktig at de
som leverer tjenesten er kompetente,
godkjent av aktuelle helsemyndigheter
og gjennomgår kontinuerlig faglig oppda-
tering gjennom videreutdanning. Tjenes-
tene må være kvalitetssikret og det er
viktig at rapporterende radiolog er til-
gjengelig for henvisende lege.
Anbefalingene i dette dokumentet byg-

ger på et ”white paper” laget av Europe-
an Association of Radiology (EAR) i sam-
arbeid med den radiologiske seksjonen
av Union of European Medical Specia-
lists (UEMS) for å gi veiledning til med-
lemmer, foreninger, ledere, pasientens
representanter og myndigheter om krav
til teleradiologitjenester.
Anbefalinger: Hvilke krav skal stilles til

kvalitet og organisering av velfunge-
rende teleradiologivirksomhet
Vi har altså valgt å basere våre ret-

ningslinjer på anbefalinger fra ESR og
tilpasset dem til norske forhold:
1. Prinsippet om at pasienten er best

tjent med et nært samarbeid mellom
pasient, klinikere og kliniske rønt-
genavdelinger er det viktigste. Innfø-
ring av teleradiologitjenester skal
ikke redusere kvaliteten på det loka-
le tilbudet nær pasienten.

2. Teleradiologisk diagnostikk skal som
regel organiseres mellom kliniske
radiologer og et teleradiologisk sen-
ter. Det er viktig at de kliniske radio-
loger arbeider i henhold til Stråle-
vernforskriften og generelle prinsip-
per for berettigelse, for å sikre at kun
nødvendige undersøkelser blir utført
og for å rettferdiggjøre ytterligere
undersøkelser foreslått av beskri-
vende teleradiolog.

3. Avtale med og full aksept fra lokale
radiologer skal innhentes før en star-
ter med implementering av teleradio-
logitjenester.

4. Teleradiologitjenester utviklet for
grisgrendte strøk bør knyttes til nær-
meste røntgenavdeling og tjenesten
skal forvaltes av denne avdelingen.
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De radiologer som tilbyr tjenesten
skal ha tett kommunikasjon med
leger og pasienter og bør ha kunn-
skap om det lokale sykdomspanora-
ma og kulturelle faktorer.

5. Radiologer som tilbyr tjenesten må
være godkjent som spesialist i
Radiologi i Norge. Dersom den tele-
radiologiske service utøves over lan-
degrensene bør radiologene også
være formelt registrert i det landet
hvor de teleradiologiske tjenestene
blir levert.

6. Under ingen omstendigheter bør
endelige teleradiologirapporter gjø-
res av radiologer under utdannelse
og innføring av teleradiologi bør ikke
være til skade for utdanning i den
utførende avdeling. ”Ghost”- beskri-
velse skal ikke finne sted.

7. Subspesialiserte tjenester bør for-
trinnsvis brukes som second opinion
eller ved rask overføring av pasien-
ter til spesialiserte sentre og ikke for
permanent sentralisering av subspe-

sialisert primærgranskning for gene-
relle sykehus.

8. Rapporterende teleradiolog må ha
mulighet til å kommunisere direkte
med henvisende røntgenavdeling og
klinikere for å diskutere klinisk bak-
grunn og evt uventede funn som kan
være relevant for riktig håndtering av
pasienten. Kontaktinformasjon til det
teleradiologiske senteret bør framgå
av rapporten. En bør utvikle gode
kommunikasjonslinjer.

9. IT-utstyret som brukes i overførings-
prosessen knyttet til teleradiologi må
være av en kvalitet og standard som
gir diagnostisk kvalitet til enhver tid.

10. Det skal utføres regelmessig tilsyn
for å vurdere kvaliteten på teleradio-
logi, vurdere radiologiske rapporter
og den generelle kvalitet på tjenes-
ten. Dette må inkludere tilbakemel-
dinger fra brukerne.

11. Teleradiologitjenesten må overholde
alle nasjonale standarder for IT-sik-
kerhet som er fastsatt i norske lover.

Overføring av bilder utenfor Norge
vil kunne utgjøre betydelige proble-
mer av sikkerhetsmessig art. Det er
viktig at personvernet og pasien-
tenes integritet vedrørende taus-
hetsplikt må bevares til enhver tid.

12. Det må være klart definerte avtaler
med teleradiologitjenesten med hen-
syn til sikkerhet for bilder som skal
oppbevares for sammenligning og
fordeling av ansvar ved en eventuell
uenighet eller rettssak.

13. Ansvarsfordeling må være klart defi-
nert mellom brukeren og leverandø-
ren av teleradiologiske tjenester, slik
at pasientens rettigheter er ivaretatt
dersom det er gjort feil.

14. Teleradiologi må først og fremst
utvikles og utnyttes for å gi best
mulig pasientbehandling, og ikke på
grunnlag av mangel på radiologer
eller som et innsparingstiltak som
kan true pasientsikkerhet og kvalite-
ten i helsevesenet.
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Olaug Lovise Ubøe døde 24. april i år
79 år gammel. Hun var pensjonist men
var helt frem til sin død ofte benyttet
som radiologvikar ved Sykehuset Øst-
fold.
Olaug var født i Øvre Eiker, cand.

med. fra Universitetet i Oslo i 1956. Hun
begynte som assistentlege i radiologi
ved Sarpsborg sykehus i 1962. Hun
gjennomførte gruppe I-tjeneste ved
Rikshospitalet fra 1964 og fortsatte som
reservelege i Sarpsborg fra 1967. Fra
1973 var hun ansatt som overlege i Øst-
fold. Hun var avdelingsoverlege fra
1990 hvor det ble innført gjennomgå-
ende ledelse for Radiologisk avdeling i
hele Østfold. Hun ble pensjonert i 1997.

Etter å ha prøvd en stille pensjonisttil-
værelse med lite hell kom hun raskt til-
bake i radiologisk arbeid. Hun har fra da
og nesten helt frem til sin død vært flittig
benyttet som radiologvikar. 
Olaug var dyktig kollega med stor

interesse og entusiasme for sitt fagfelt.
Hun ble for mange av oss kollegene
som kom inn i faget litt senere en viktig
ressurs i forståelsen av konvensjonell
radiologi. Hun var en svært omgjengelig
og hyggelig kollega med stort islett av
humor. Hun kom godt overens med kol-
legene og var godt likt av alle i avdeling-
en.
Hun var en allsidig person med varier-

te interesser. På slutten av sin spesia-

listutdanning var hun i flere år i Kenya
hvor hun sammen ektemannen Per var
engasjert i regi av NORAD. Hun har
vært medlem av fylkestinget i Østfold og
satt i to perioder som representant i
Sarpsborg bystyre. Hun var medlem av
NORADs styre i 7 år, også vært styre-
medlem i Gjensidige forsikring for å
 nevne noe. Hun hadde eget forlag hvor
hun bl.a. ga ut en bok med muntre histo-
rier til hjelp for toastmastere og andre
som trenger en god historie.
Olaug vil bli savnet som en arbeidsom

og ansvarsbevisst kollega og en hygge-
lig og omgjengelig person.

Minneord Olaug Lovise Ubøe 

V/ EIVIND REITAN

Anne Marie Finnanger døde 23. mars i
år, 63 år gammel. Hun døde etter lengre
tids sykdom. Hun var da ansatt som
overlege i Radiologisk avdeling i Syke-
huset Østfold og hadde da Sarpsborg
som arbeidssted. 
Anne Marie stiftet tidlig bekjentskap

med Østfolds sykehusvesen. Hun var
tidlig i sin karriere på Sarpsborg syke-
hus som ass.lege på røntgen, etter
utført turnustjeneste samme sted. Hun
jobbet senere ved Radiumhospitalet og
Sophies Minde. Anne Marie var en
meget dyktig fagperson. Hun hadde sin
spisskompetanse innen skjelettradiologi
hvor hun i mange år var en nasjonal
størrelse og hennes kompetanse ble
mye benyttet i undervisning av kolleger.

I 2000 begynte hun som overlege i
Sykehuset Østfold, men ble etter ca 3 år
avdelingssjef, den første leder av radio-
logisk avdeling etter innføring av enhet-
lig ledelse.
Anne Marie Finnanger var en svært

allsidig og begavet person. Hun tok i
yngre dager musikkutdannelse og opp-
trådte i mange år som solist (sopran)
mye innenfor kirkemusikk. Hun var på
turne med Rikskonsertene og opptrådte
en rekke ganger i NRK. Hun tilbrakte de
siste årene i Varteig, et lite og sjarme-
rende sted ved Glommas elvebredd.
Dette har i mange år vært familiens
landsted. Vi minnes Anne Marie som en
dyktig, omgjengelig og snill kollega og
leder med høy integritet. 

Selv de årene hun arbeidet som leder
klarte hun å opprettholde mye av sin
radiologiske fagkunnskap. Hun var en
person med høy arbeidskapasitet. I det
daglige var hun uformell og munter, lett
å være sammen med og lett å trives
sammen med. Hun var raus, kreativ og
kunnskapsrik. Vi vet jo alle at hun var
hard rammet av  sykdom noe som hem-
met henne fysisk, men ikke mentalt. Jeg
kan aldri huske at hun på noen måte
klaget sin nød. Hun var utrettelig i sin
arbeidsinnsats i sykehuset
Anne Marie vil bli husket som en dyktig

og høyt skattet kollega og medmen -
neske. Hun vil være dypt savnet blant
kolleger og øvrige medarbeidere i Syke-
huset Østfold.

Minneord Anne Marie Finnanger 
V/ EIVIND REITAN

Minneord
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Minneord Karl Maurseth 
V/ASLAK ASLAKSEN

Det var med sorg vi mottok budskapet
om tidligere kollega, Dr. Karl Maurseth’s
død. Karl Maurseth var en pioner i norsk
barneradiologi. Etter medisinsk embets-
eksamen i 1949 arbeidet han seks år
ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm,
de siste fire årene ved Barneradiologisk
seksjon. Der opparbeidet han seg bety-
delig kompetanse i barneradiologi, spe-
sielt innen hjerte-kar diagnostikk. Denne
kunnskapen tok han først med seg til
Rikshospitalet i 1966, før han dro tilbake
til sin barndoms by Bergen i 1971. Her
bygget han i løpet av de neste 19 år opp
barneradiologisk seksjon ved Hauke-
land Universitetssykehus til en avdeling
av internasjonalt format. Han var også

en svært viktig ressursperson i opp -
bygningen av kardio-angiografi virksom-
heten ved Klinisk Fysiologisk avdeling
ved Haukeland, nå Hjerteavdelingen.   
Karl var svært opptatt av sitt fag, og

hadde en diagnostisk teft av de sjeldne.
Hans  betydelige kunnskaper kombinert
med en analytisk tilnærming resulterte
som oftest i en riktig diagnose. Men
enda bedre - i tilfeller der han sto fast,
hadde han ydmykhetens kraft til å spørre
andre. Dette skaffet ham etter hvert en
stor kontaktflate både i inn- og utland.
Han var aktivt med i flere faglige fora, så
som Nordisk forening for barneradiologi
og European Society of Pediatric Radio-
logy, og publiserte også i internasjonale

tidsskrifter. Karl var en eminent mentor,
en stor inspirator, interessant disku-
sjonspartner og et glimrende forbilde for
dem av oss som var så heldige å arbei-
de sammen med ham. Han hadde et
lunt, beskjedent og behagelig vesen, og
viste stor omsorg for sine medarbeidere
og ikke minst for sine mange små pasi-
enter. Kort sagt – en hedersmann. Vi
lyser fred over hans minne. 

Karen Rosendahl
John Ludvig Larsen

Aslak Aslaksen     
Radiologisk avdeling, 

Haukeland Universitetssykehus    

Minneord

Det var med sjokk avdelingen  mottok
meldingen om at Egil var død, bare 58
år gammel. Han falt plutselig om på sin
hytte i Hallingdal der han hadde hatt fine
dager med familien i vinterferien. Med
sin redelighet, arbeidskapasitet og fagli-
ge tyngde var han en klippe i  avdeling-
en og vil savnes av hele sykehuset.
Etter eksamen artium i Kristiansand

startet Egil sitt medisinske studium i
Bochum i Tyskland. Etter preklinikken
kom han til Oslo og fullførte klinisk del.
Han fikk  mange år nordpå etter turnus-
tjenesten , og han ble spesialist i radio-
logi etter tjeneste både i Bodø, Mo i
Rana og i Trondheim. Årene nordpå
kom han stadig tilbake til, og mange av
hans gode historier var derfra. Naturen
og det nordnorske menneskelynne lå
ham tydelig nært.
I 1996 kom han til Bærum sykehus.

Han var en typisk generell radiolog som
satte seg inn i nye oppgaver med grun-
dighet og interesse. Da avdelingen fikk

sin MR-maskin, var han  lett å spørre.
Etter hospitering og kurs bygget han
opp fagfeltet med gode rutiner og høyt
faglig nivå. Han tok klare faglige stand-
punkt og var en kunnskapsrik og tålmo-
dig veileder. Ettersom kravene innen
røntgenfaget utviklet seg, fulgte han
med, alltid fokusert på god og nøyaktig
diagnostikk. Med sin store arbeidskapa-
sitet ble Egil også med på oppdrags-
forskning i samarbeid med MHH og flere
farmasøytiske firmaer. Gjennomføring
av hundretalls bilaterale venografier
skaffet avdelingen ekstra ressurser til
faglig utvikling, kurs og videreutdanning.
Med sine systematiske evner og
ordenssans fikk han etter hvert  ansvar
for ”vaktlister” og legebemanning og ble
med i avdelingens ledergruppe. Med sin
rettferdighetssans holdt han perfekt
kontroll over legenes vakter, ferier og
avspasering, angivelig bedre enn de
ansatte selv klarte. Selv om Egil var lite
glad i møter og egentlig ikke likte ”admi-

nistrasjon”, bidro han med klare stand-
punkt når det var nødvendig og var lyd-
hør for argumenter.
Det var en lykke for enhver sammen-

komst når Egil bidro med historier, gjerne
noen gode nordfra. Mange radiologer
husker sikkert godt hans fremføring
av”fasanvitsen”. Hans kommentarer var
lune og han likte å spille folk små puss.
Egil elsket språkblomster i henvisninger
og røntgenbeskrivelser og har samlet
slike i en egen perm. Disse skulle han
lage bok av når han ble pensjonist. Men
slik gikk det ikke. Avdelingen har per-
men, men kan ikke love at det blir bok.
Men vi skal lese fra den og kose oss
med alle de gode minnene om et fint
menneske og en flott kollega. 
Vi vet at familien var veldig viktig for

Egil. Godt å vite at han hadde sin siste
dag sammen med dem. Vi sender våre
tanker til hans kone Anne og til barna
Hege, Espen og Ida som har mistet en
god pappa. 

Minneord Egil Andersen 
V/ÅSE TANGERUD
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FORUM FOR LEDELSE OG SERVICEDESIGN I BILDEDIAGNOSTIKK  

 
inviterer til dagseminar om 

 

Jobbglidning i bildediagnostikk 
 
Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk er et tverrfaglig forum som 
ønsker sette søkelyd på ledelsesutfordringer innen bildediagnostikk. Forumet er 
nystartet og ønsker i sitt første møte å belyse jobbglidning. Jobbglidning betyr at 
arbeidsoppgaver over tid flyttes fra en yrkesgruppe til en annen. f. eks at radiografer 
tar over deler av ultrasonografisk virksomhet eller bildetolkning fra radiologene. 
Begrunnelse fra ledelsessynspunkt kan være mangel på arbeidskraft eller ønske om å 
spare penger. En annen begrunnelse kan være at  en yrkesgruppe ønsker mer varierte 
arbeidsoppgaver.  Forumet ønsker en debatt om emnet og inviterer derfor til seminar 
 
Fredag 28.01.11 kl 10.00 - 15.00  

Sted:  Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo 
 
Deltakeravgift kr 1200,- inkluderer lunsj og kaffe. 
Påmelding innen 10. januar 2011 til Roald Bergstrøm: roald.bergstrom@kith.no 
 
Møteleder:  Frode Lærum. 
 
Innledere: 

Prof dr med Jarl Å. Jakobsen, OUS/Rikshospitalet:  
Jobbglidning i bildediagnostikk: Hvem, hvor? Horisontal og vertikal glidning. 
 
Avdelingsoverlege Einar Vigeland, Sentralsykehuset i Vestfold: 
Jobbglidningens sosiologiske forsknings- og kunnskapsbase  
Hva mener radiologene? En kvalitativ studie  
 
Radiograf Rikke Hansen M.Sc, Vejle Sygehus:  
Danske erfaringer med beskrivende radiografer og sonografer. 
 
Klinikksjef og ortoped Vigleik Jessen, St Olavs hospital HF:  
Jobbglidning, radiologisk kapasitet og oppgavefordeling sett utenfra. 
 
Rundebordskonferanse med foredragsholderne samt leder Anna Pettersen, Norsk 
radiografforbund og leder Nils Einar Kløw, Norsk radiologisk forening. 
 
På vegne av styret i FLSB 
 
Frode Lærum 
Leder 

Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk er et tverrfaglig forum som
ønsker sette søkelyd på ledelsesutfordringer innen bildediagnostikk. Forumet er
nystartet og ønsker i sitt første møte å belyse jobbglidning. Jobbglidning betyr at
arbeidsoppgaver over tid flyttes fra en yrkesgruppe til en annen. f. eks at radiografer
tar over deler av ultrasonografisk virksomhet eller bildetolkning fra radiologene.
Begrunnelse fra ledelsessynspunkt kan være mangel på arbeidskraft eller ønske om å
spare penger. En annen begrunnelse kan være at  en yrkesgruppe ønsker mer varierte
arbeidsoppgaver.  Forumet ønsker en debatt om emnet og inviterer derfor til seminar

Fredag 28.01.11 kl 10.00 - 15.00 
Sted:  Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Deltakeravgift kr 1200,- inkluderer lunsj og kaffe.
Påmelding innen 10. januar 2011 til Roald Bergstrøm: roald.bergstrom@kith.no

Møteleder: Frode Lærum.

Innledere:
Prof dr med Jarl Å. Jakobsen, OUS/Rikshospitalet: 
Jobbglidning i bildediagnostikk: Hvem, hvor? Horisontal og vertikal glidning.

Avdelingsoverlege Einar Vigeland, Sentralsykehuset i Vestfold:
Jobbglidningens sosiologiske forsknings- og kunnskapsbase 
Hva mener radiologene? En kvalitativ studie 

Radiograf Rikke Hansen M.Sc, Vejle Sygehus: 
Danske erfaringer med beskrivende radiografer og sonografer.

Klinikksjef og ortoped Vigleik Jessen, St Olavs hospital HF: 
Jobbglidning, radiologisk kapasitet og oppgavefordeling sett utenfra.

Rundebordskonferanse med foredragsholderne samt leder Anna Pettersen, Norsk
radiografforbund og leder Nils Einar Kløw, Norsk radiologisk forening.

På vegne av styret i FLSB

Frode Lærum
Leder

Kontonr. er: 5010 07 23104.
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