
NR. 4  ÅRG. 20 — DESEMBER 2012

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

NORAFORUM

Dynamisk PET i stråleterapihensikt 
(se tekst på side 2).

NORAFORUM





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

INNHOLD

Side 3: Noraforum, om redaksjon

Innhold

Forsidebilde og kommentar, Espen Rusten

Side 4: Redaktørens leder: Vi er gode forskere, Almira Babovic 

Side 5: Gjesteleder for NRF, Per Kristian Hol

Side 6: Gjesteleder for NFNM, Rune Sundset

Side 7: Diffusjonsvektet MRI og målretter biopsier for deteksjon av lokalt residiv
etter strålebehandlet prostata cancer, Erik Rud1, Eduard Baco2, Lien M.
Diep3, Dagmar Klotz3 and Heidi B. Eggesbø4

Side 7: Diffusjonsvektet MRI/TRUS fusjon og mårettede biopsier for deteksjon
av ventral prostata cancer, Erik Rud1, Eduard Baco2, Liljana Vlatkovic3,
Dagmar Klotz3 and Heidi B. Eggesbø4

Side 8: Cervikale skader / stabilitetsvurdering, NRF Høstmøte 2012, Mehran
Rezai,

Side 9: UTI imaging algorithms revisited in the light of modern approaches -
when, whom, sand how to image?, Michael Riccabona

Side 10: NSNM, Høstmøte 2012, Rune Sundset 

Side 12: Kasuistikk, Bård

Side 14: Kontaktinformasjon for Norsk Forening for Muskel- og Skjelettradiologi

Hva er Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi, Johan Hellund

Side 15: Invitasjon til leverseminar, Abdominal forening

Side 16: Statusrapport for NFNM, Anders Taraldset

Side 18: Ultralydskole, Nina Gaustad Try

Side 19: CT  kologtafiskole, invitasjon

Side 20: Marfan syndrom, Rigmor Lundby

Side 21: Styre NRF og NFNM 

Side 22: Radiation doses in medical imaging, Lars Borge

NORAFORUM

FORSIDEBILDE: 
Espen Rusten (stipendiat hos Professor Eirik Malinen) har brukt bl.a. dynamisk PET i
stråleterapihensikt. Forsidebilde ble hentet fra en nylig publisert artikkel  (Rusten E,
Rødal J, Revheim ME, Skretting A, Bruland OS, Malinen E, Quantitative dynamic
(18)FDG-PET and tracer kinetic analysis of soft tissue sarcomas, Acta Oncol. 2012 Dec
3). Denne artikkelen inngår i et større arbeide med tittel: "Avansert bruk av PET i stråle -
terapi" 
Under kreftcellers utvikling endres vevets metabolisme og blodforsyning. Disse endring-
ene avhenger av hverandre, men er ikke helt sammenfallende. Den mest utpregede
karakteristikken varierer mellom krefttyper og det er vanlig å observere vaskulære og
metabolske avbildninger separat fra hverandre, men med fokus på modaliteten der pato-
logien fremtreder best. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at også er et
samspill mellom den vaskulære funksjonen og den resulterende metabolismen. 
Cellenes tilgang til oksygen og forbruk av sukker sier noe om deres levedyktighet og
strålingsfølsomhet. Regioner av genetisk framskredne kreftceller som samtidig er strå-
lingsresistente er naturlig nok av interesse innen stråleterapi. Her er det en motsetning;
områder med lav blodsirkulasjon og hypoksi er naturlig strålingsresistente, men den tota-
le metabolske aktiviteten blir lavere i forhold til genetisk like celler i ett område med god
blodsirkulasjon. I denne sammenheng er det heller metabolsk aktivitet relativt til blod -
sirkulasjon som er relevant.
Den totale metabolske aktiviteten i vev avbildes vanligvis med et enkelt PET bilde én time
etter injeksjon av FDG. Tar man isteden et kontinuerlig PET opptak fra injeksjonen fram til
det siste metabolske bildet, får man en sekvens av bilder som kan analyseres slik at det
vaskulære bidraget separeres fra det metabolske. På denne måten kan man finne meta-
bolske avbildninger som bedre beskriver egenskapene til cellenes genetiske utrykk,
samtidig som man får informasjon om blodsirkulasjonen og potensielt hypoksiske områ-
der med økt stråleresistens. Spørsmålet er om man kan finne en måte å vekte de ulike
avbildningsmetodens slik att man lett kan identifisere problemregionene og minimerer
risken for tilbakefall etter behandling.
Beskrivelse av bilde: Øverste to bilder viser utdrag av PET-sekvensen som er underlaget
for beregningene. Midterste to bilder viser motsvarende parameterkart for perfusjon og
metabolisme. Nederste to bilder viser en graf over en tilpasning og et kart der meta -
bolske aktive områder med lav blodsirkulasjon er framtredende.
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LEDER Redaktørens hjørne

Kjære lesere! Med glede kan vi rope
høyt at vi er gode forskere. Jeg, og
sikkert mange av dere, har med stor
interesse fulgt opp alle de fine arti-
klene som har omtalt forsking i Nor-
ge. Prof. Per Nakstad har skrevet en
glimrende artikkel i forrige nummer
av Noraforum. Han beskriver histo-
rikken og utviklingen av dette viktige
feltet i Norge. Det viktigste som
Nakstad peker på er samspill.  Det
eksisterer ikke lenger de enkle geni-
er som med kun sitt hodet og
beregninger når de største mål i den
vitenskapelige verden. Teamarbeid
er det grunnleggende vilkår for vel-
lykket forsking. Teknologi utvikler
skjer så fort at alle ikke kan beher-
ske alt  utstyr nødvendig for
gjennomføring av vitenskapelige
prosjekter. Det samles i dag i radio-
logi og nukleærmedisin team bestå-
ende av leger, fysikere, radiografer
og bioinginiører hvor alle yter sine
spesielle kunnskaper for å nå for-
skings resultater og nye sannheter.
Det som også var meget viktig i

Nakstad sin artikkel er fokus på hva
som hindrer enda raskere utvikling
og enda bedre forsking i Norge. Vi
har gode og entusiastiske forskere
som oftest, i sin vanlige hverdag,
deltar i rutinearbeid på en radiolo-
gisk eller nukleærmedisinsk avde-
ling.  Økende mengde av rutineopp-

gaver kveler motivasjon og reduse-
rer sannsynligheten  for at en fosk-
ningsinteressert  arbeidstaker
avsetter tid  til det som ikke inngår i
vanlig arbeid med pasientlister. Det
radiologiske og nukleærmedisinske
miljøet må hjelpes til større bevist-
gjøring   av forskingens betydning
og som bør være en viktig del av vår
arbeidsdag. En kollega som jeg job-
ber med og som  nesten er ferdig
med sin doktorgard, forteller med et
litt bittert og tankefult smil om noen
som stiller spørsmål: Er du på jobb i
dag eller har du fri? "Å ha fri" for den
ivrige bien betyr i realiteten noe
annet. Hun står opp kl. 05 for å kun-
ne ha oversikt over den eksperimen-
telle delen av sin forsking. Deretter
forbereder hun seg for møter med
de som er inkludert i prosjektet. Like
etter forsetter hun å skrive sin artik-
kel og i sin doktoravhandling.... Hun
har ikke opplevd mye fritid i de siste
årene. Personlig lyst og initiativ er
avgjørende for at en person starte
med forsking.   I det samme kom-
mer motivasjon i bilde. Når du er
presset fra mange sider til å gjøre
noe annet eller "viktigere", må du i
grunn ha sterk vilje for å kunne  vel-
ge akkurat den vitenskapelige veien.
Våre nærmeste kolleger og ikke
minst ledelsen må hjelpe oss til å
fullføre vårt planlagte arbeid. 

I de siste årene har antallet dok-
torgrader økt i radiologi og nuklær-
medisin. Vi i Noraforum har vært
stolte av å kunne presentere våre
nye doktorer i med.sci. i nesten
hvert nummer.  Forsiden i forrige
nummeret var et flott bilde tatt fra
doktorgraden til Trond Mogenes
Aaløkken. Seks radiologer i år har
fått den høyeste vitenskapelige tit-
tel. Gratulerer til alle sammen. I år,
medio desember, blir det en radio-
log til som skal krones med PhD-tit-
telen. Charlotte, vi heier for deg og
ønsker deg lykke til. Som nukleær-
medisiner må jeg også sende en
gratulasjon til. Den går til en flott
nukleærmedisinsk doktoravhandling
som skal forsvares i begynnelse av
februar. Lykke til Mona Elisabeth!
Med dette ønsker jeg lykke til til

alle som allerede er i,  eller kommer
etter hvert til  i en meget spennende
forskingsverden. "Per aspera ad
astra" (gjennom tornene til stjerne-
ne) .  Tenk på det lyset av sannhe-
tens stjerner!  Når du har det van-
skelig, husk at du selv med ditt
bidrag og dine resultater bringer lys
og åpner nye veier for dine etter-
kommere. 
God jul til alle dere og spesielt til

den nye redaktøren i Noraforum.
Ingen kan gjøre denne jobben bedre
enn Roar Pedersen. 

ANSVARLIG REDAKTØR

Almira Babovic

Vi er gode forskere !
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GJESTELEDER Norsk radiologisk forening

Medisin, og i særstilling spesialite-
ten radiologi, har gjennomgått en
stor utvikling de siste årtier. Moda-
litetene som brukes til radiologisk
diagnostikk er blitt komplekse og
datastyrte, og nye diagnostiske
muligheter har oppstått. Digitalise-
ring og elektronisk lagring av alle bil-
der har gjort de tilgjengelig for alle
brukere, og flere spesialiteter vil
utføre sine behandlingsopplegg vei-
ledet med radiologisk utstyr. I frem-
tiden vil sannsynlig operasjonsstuer
være utstyrt med avansert radiolo-
gisk apparatur slik at kirurgisk
behandling blir mer og mer bildevei-
ledet, og integrert med radiologifa-
get. Bildedannende utstyr er dyrt i
innkjøp og drift, og utviklingen vil
kreve at forskjellige medisinske disi-
pliner må ha sambruk av dette
utstyret. Radiologi-faget må derfor
forholde seg til kliniske fag på en
annen måte enn før, det vil kreve
nærere samarbeid mellom forskjelli-
ge medisinske disipliner og det vil
sannsynlig etter hvert kreve andre
organiseringsformer.  
Sett i lys av dette var årets høst-

møte en interessant begivenhet. Vi
har nå fått en rekke spesialforening-
er som dekker store deler av fagfel-
tet, og alle spesialforeninger hadde
ansvar for sine respektive bolker av

det faglige programmet. Dette gjor-
de at vi hadde et bredt spekter av
gode og interessante forelesninger.
Spesialforeningene arrangerte også
egne årsmøter. Vi tror vi har funnet
en god oppskrift på et godt høstmø-
te.
Årets generalforsamling vedtok å

støtte søknaden fra Norsk forening
for intervensjonsradiologi om å bli
en formell subspesialitet. Det er ing-
en subspesialisering innen radiolo-
gifaget i Norge, men sett i lys av
både utviklingen i Europa og
endringsbehov hos andre medisin-
ske spesialiteter i Norge er det viktig
at temaet blir tatt opp til debatt. Den
Norske Legeforening har til nå vært
negativ til opprettelse av nye sub-
spesialiteter, men endringer i spesi-
alitetsstrukturen kan være på vei.
Flere subspesialiseringer innen
radiologi i Norge vil kunne ha inn-
virkninger på hvordan de radiologis-
ke avdelinger blir organisert, men vi
må i økende grad ta hensyn til utvik-
lingen i Europa både når det gjelder
utdannelseskrav innen generell
radiologi og til spesialiseringskrav.
Våre samarbeidende norske kliniske
spesialister endrer sine spesialitets-
krav, og radiologifaget bør ikke
være passiv partner i denne utvik-
lingen. Det norske radiologiske miljø

bør innta en pro-aktiv holdning til de
endringer som vil måtte komme. Vi
oppfordrer til en aktiv debatt om
fremtidens radiologifag.
Neste år vil Nordisk Kongress i

Radiologi bli holdt i Bergen 22-24
mai (www.nordiccongress.org). Pre-
sident er professor Karen Rosen-
dahl fra Haukeland, og hun er
ansvarlig for et spennende faglig
program. Dertil arrangeres Festspil-
lende i Bergen på samme tid. På
grunn av dette arrangementet har
Norsk Radiologisk forening besluttet
ikke å arrangere høstmøte i 2013,
men legge generalforsamlingen til
Bergen under Nordisk Kongress, og
reisestøtte for deltagelse på Nordisk
Kongress vil bli gitt av Den Norske
Legeforeningens fond. Vi vil på det
sterkeste oppfordre norske radiolo-
ger til å delta på dette arrangemen-
tet.

GJESTELEDER NORSK 

RADIOLOGISK FORENING

Per Kristian Hol
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LEDER  Norsk forening for  nukleærmedisin og molekylær avbilding

Sitatet over er hentet fra Juan Taveras
som var første leder av American Soci-
ety of Neuroradiology. Med dette tar
jeg opp tråden fra forrige utgivelse av
Noraforum hvor vår kjære redaktør,
nukleærmedisiner Almira Babovic,
undres over hvordan det står til med
radiologisk og nukleærmedisinsk
forskning i Norge.
Professor Nakstad, som er forsk-

ningsleder ved FoU seksjonen ved
avdeling for radiologi og nukleærmedi-
sin ved OUS, svarer godt og gjennom-
tenkt på Almira sin undring og ender
opp med at norsk radiologisk forskning
er slett ikke så verst. Leder av Norsk
forening for nukleærmedisin og mole-
kylær avbilding, Tore Bach-Gansmo, er
i samme utgave av bladet begeistret
over at Norge er godt representert med
abstrakts på både EANM og SNM, de
største nukleærmedisinske kongresser
i hhv Europa og USA. Dette høres bra
ut, men jeg kjenner meg ikke helt igjen i
beskrivelsen fra mitt ståsted ved Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
og spørsmålet da er hvorfor ikke? 
Røntgenavdelingen ved UNN består

av spesialitetene nukleærmedisin og
radiologi. Det er ca 30 overleger i radio-
logi og 3 overleger i nukleærmedisin. I
2011 ble det publisert femten interna-
sjonale artikler med forfattere fra Rønt-
genavdelingen. Slettes ikke verst! Men
i kun fire av publikasjonene var første
eller siste forfatter fra Røntgenavde-
lingen. ”A society that does no rese-
arch will be absorbed into one that
does”. Røntgenavdelingen er etter mitt
syn en forskningssvak avdelig med få
egeninitierte prosjekter og det vil over-
raske meg om det ikke er tilfelle også
andre steder.
Det siste året har Røntgenavdelingen

ved UNN hatt en oppegående FoU
avdeling som har søkt om å bli opptatt
som forskningsgruppe ved Institutt for

klinisk medisin ved Universitetet i
Tromsø. Fra før er det 16 slike kliniske
forskningsgrupper men ingen forsk-
ningsgruppe for medisinsk avbilding.
Til tross for iherdig innsats med blant
annet en solid forskningsstrategi fikk
søknaden tommelen ned grunnet
manglende tematisering og med hen-
stilling om at aktive forskere innen
medisinsk avbilding bør finne sin plass
i tematiserte forskningsgrupper som
blant annet hjerte og nevro. Her er kjer-
nen av min hovedbekymring for fremti-
den innen norsk forskning på medi-
sinsk avbilding. Det er liten anerkjen-
nelse av at medisinsk avbilding er et
eget fag, men heller en egen modalitet
som kan brukes av andre spesialiserte
tematiske grupper. ”A society that
does no research will be absorbed into
one that does”.
Hvorfor anerkjennes ikke medisinsk

avbilding som eget forskningsfelt? Jeg
sitter i styret for Nor-Bioimaging som er
en norsk organisasjon analog til den
europeiske organisasjonen Euro-Bio-
imaging. Hensikten med organisasjo-
nene er å samle norske og europeiske
fasiliteter innenfor medisinsk avbilding i
èn felles infrastruktur. Jeg er også sty-
remedlem i MedIm som er en nasjonal
forskerskole i medisinsk avbilding og
som ble opprettet i 2009 av Forsk-
ningsrådet for å styrke PhD-utdanning-
en innen medisinsk avbilding i Norge.
Nylig var den fjerde nasjonale PhD
konferansen arrangert av MedIm, den-
ne gangen i Trondheim, med ca 140
deltagere hvor de aller fleste er doktor-
gradsstudenter, men de færreste er
utdannet leger. Neste år arrangeres
denne konferansen i Tromsø. I Tromsø
er vi i ferd med å etablere en
PET/SPECT/CT dyreskanner som er
unik i Europa. Hvorfor klarer jeg ikke å
overbevise at medisinsk avbilding er et
eget forskningsfelt og ikke bare en

modalitet som blant annet forsknings-
grupper innen hjerte og nevro kan nyt-
tegjøre seg av? ”A society that does no
research will be absorbed into one that
does”.
Det skrives mange gode strategido-

kumenter som belyser hvordan man
kan fremheve forskning. Legeforening-
en sier i sin forskningspolitiske strategi:
”Det må tilrettelegges for legeforsker-
stillinger som gir mulighet til å kunne
drive med forskning og klinisk virksom-
het”. Her ligger løsningen etter mitt
skjønn. Det må etableres stillinger med
50 % klinisk virksomhet og 50 % forsk-
ningsvirksomhet til overleger med
avlagt doktorgrad. Ved UNN bør det i
første omgang etableres to slike stil-
linger til radiologi og èn til nukleærme-
disin. Etableringen av slike stillinger vil
medføre en drahjelp også for radiograf-
faglig og bioingeniørfaglig forskning.
Etablering av slike delte forsknings/kli-
niske stillinger vil medføre at forskning
på medisinsk avbilding ikke bare blir en
modalitet men et medisinsk tema på
høyde med hjerte og nevro. Mitt håp er
derfor at våre ledere innser at innføring
av slike delte stillinger vil forhindre at
forskning på medisinsk avbilding blir
offeret i sitatet til Juan Taveras: ”A
society that does no research will be
absorbed into one that does”.

”A society that does no
 research will be absorbed 
into one that does”

FUNGERENDE SEKSJONSLEDER

VED NUKLEÆRMEDISINSK

 SEKSJON UNIVERSITETSSYKE -

HUSET NORD-NORGE HF, TROMSØ

LEDER AV NORSK SELSKAP FOR

NUKLEÆRMEDISIN OG

 MOLEKYLÆR AVBILDING

Rune Sundset
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ABSTRAKT

Diffusjonsvektet MRI og målrettede biopsier for
deteksjon av lokalt residiv etter strålebehandlet pro-
stata cancer
ERIK RUD1, EDUARD BACO2, LIEN M. DIEP3, DAGMAR KLOTZ4 AND HEIDI B. EGGESBØ4

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AVDELING FOR RADIOLOGIOG NUKLEÆRMEDISIN1, AVDELING FOR UROLOGI2, AKER. AVDELING FOR BIOSTATISTIKK OG EPI-
DEMIOLOGI, ULLEVÅL. AVDELING FOR PATOLOGI, RADIUMHOSPITALET3. AVDELING FOR RADIOLOGI OGNUKLEÆRMEDISIN, RIKSHOSPITALET4.

Bakgrunn:
Residiv etter strålebehandlet prostata-
cancer diagnostiseres på bakgrunn av
stigende prostata spesifikt antigen
(PSA). Ved fokal re-behandling, er det
viktig med nøyaktige dokumenterbare-
biopsier, samt minimere risikoen for
metastaser.
Hensikten med studien er å vurdere

nytten av diffusjonsvektet MRI for
deteksjon av residiv etter strålebehand-
let prostatacancer.

Material og metode: 
35pasienter med biokjemisk residiv
etter strålebehandlet prostatacancer.
Gjennomsnittlig alder: 69 år, tidfrastrå-
lebehandling:7år og PSA på biopsitid-
spunket: 3.8ng/ml.

MR:1.5T Avanto (Siemens Erlang-
en)med body array coil. Sekvenser:
ax3DT2w og DWI (b50/b1000 og
b2000). Elleve pasienter gjennomgikk
også dynamisk kontrastforsterket MRI
(DCE MRI). Ultralyd: 3D Accuvix V10,
navigasjonssystem: Urostation®Koelis.
Minimum én biopsi ble tatt fra hvert MRI
mål. Random biopsiene ble tatt fra MRI
negative områder. Biopsiene ble klassi-
fisert som negative/positive og definert
som gullstandard.

Resultater:
Positiv MRI: 33/35 pasienter (94%) hvor
andelen positive biopsier var 27/35
(77%)(κ=0.30). Begge pasientene med
negativ MRIhaddenegative biopsier.
Sensitivitet, spesifisitet, negativ og

positiv prediktiv verdi:100% (95% CI:
0.84-1.0), 22% (95% CI: 0.04-0.60),
100% (95% CI: 0.20-1.0) og 79% (95%
CI: 0.60-0.90). Hos 33 pasienter bledet
identifisert 35 cancersuspekte områder,
og 27/35 (77%) var positive. 25 pasien-
ter fikk utført random biopsier, og
4/25(16%) hadde positivt funn. Alle dis-
se pasientene hadde også positive mål-
rettede biopsier, slik at diagnosen for-
ble uendret. DCE MRI ga ingen gevinst i
tumor deteksjon.

Konklusjon:
Diffusjonsvektet MRI med målrettede
biopsier er en sensitiv metode for påvis-
ning av residiv etter strålebehandling.
Randombiopsiene endret ingen diag -
nose på pasient nivå.

Diffusjonsvektet MRI/TRUS fusjon og målrettede
biopsier for deteksjon av ventral prostata cancer 
ERIK RUD1, EDUARD BACO2, LILJANA VLATKOVIC3, DAGMAR KLOTZ3 AND HEIDI B. EGGESBØ4

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, AVDELING FOR RADIOLOGIOG NUKLEÆRMEDISIN1 OG AVDELING FOR UROLOGI2, AKER.AVDELING FOR PATOLOGI,
 RADIUMHOSPITALET3. AVDELING FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRMEDISIN, RIKSHOSPITALET4.

Bakgrunn: 
Ventral prostata cancer (APC) kan ikke
palperes, og andelen falske negative
biopsier er høyved bruk av vanlig bi -
opsiprosedyre, selv etter MRI. Til nå har
transperineale biopsier i generell anes-
tesi vært ansett som den beste meto-
den for å påvise APC, men metoden til-

later ingen bildedokumentasjon av
biopsiene og falske negative biopsier
fortsetter å være en klinisk utfordring.
Med ny metode ognavigasjonsutstyr,
kan man utføre målrettede, dokumen-
terbare transrektale biopsierfra MRI-
suspekte funn. 
Hensikten med studien er å vurdere

betydningen av diffusjonsvektet MRI
ogmålrettede biopsier ved mistanke
omAPC.

Material og metode: 
90 pasientermed mistanke om APC.
Biopsi- og pasient spesifikasjoner: pri-
mær biopsi 5/90, 1-10 tidligere negative
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biopsiprosedyrer: 63/90, aktiv overvåk-
ning 19/90 og prostata spesifikt antigen
(PSA) residiv etter strålebehandling
3/90. 
Gjennomsnittlig alder: 65 år, PSA:

17.0 ng/ml og prostatavolum: 42ml.
MRI: 1.5T Avanto (Siemens, Erlangen)

og body array coil. Sekvenser:
ax3DT2w og DWI (b50/b1000 og
b2000). Apparent diffusioncoefficient
(ADC)og estimert tumorvolum ble målt i

cancersuspekte områder.
Ultralyd: 3D Accuvix V10,naviga-

sjonssystem: Urostation®Koelis. Mini-
mum én biopsible tatt fra hvert MRI
målved bruk av 18G Tru-Core ®II.

Resultater: 
Pasienter med positive målrettede
biopsier: 74/90(82%), Gleason score
6(n=25), 7(n=34), 8(n=14) og 9(n=1).
Gjennomsnittlig tumor volum: 3.2ml

(95%CI:1.6-4.8). ADC verdier ved posi-
tive biopsier: 78x10-5mm2/s
(95%CI:74-82) og negative biopsier:
97x10-5mm2/s (95%CI:90-104),
p<0.001.

Konklusjon: 
Diffusjonsvektet MRI med målrettede
biopsier er en velegnet metode for
påvisning avventral prostata cancer.

Når det gjelder columnaskader deles
columna spinalis i forskjellige avsnitt for
klassifisering. Årsaken til dette er de
anatomiske forholdene som fører til at
noen områder er mer utsatt for skade.

Generelt deles columna opp i 3 hoved
deler ved skader:
1. Cervikal columna
2. Thorakolumbal columna
3. Sakrale skader

I dette tilfellet tar vi for oss skader i
columna t.o.m. C7.

Cervikal columna er nokså bevegelig
del av columna spinalis og består av
spesielle typer vertebra og viktige ana-
tomiske strukturer kan skades som føl-
ger av skjelettskade her. Skader i cervi-
kal columna deles hovedsakelig inn i
supra-axiale og subaxiale. Dette fordi
terpi- strategien er annerledes for disse

områdene. Det er også forskjellige
metoder for stabilitetsvurdering. 
Som hovedregel, kan det sies at i hori-

sontal retning er det ligamentene som
står for 70% av stabiliteten. Musklene
bidrar med ca. 30%. Ved vertikal stabi-
litet, er det corpus vertebra som bærer
hovedtyngden. 
Supraaxiale frakturer innebærer occi-

pital condyl frakturer, C1 frakturer og
C2 frakturer (dens frakturer og Hang-
man frakturer). Av disse beregnes con-
dyl frakturer type 1 og 2, bakre C1 ring
frakturer, samt dens frakturer type 1 og
3 som "stabile" med gode resultater
ved konvensjonell behandling. Hang-
man frakturer betraktes også som sta-
bile (ikke behov for kirurgisk beh.) der-
som det er  <3mm dislokasjon, <15 gra-
ders vinkling, ingen C2/C3 skiveskade,
ingen ledsagende C1 fraktur.
Når det gjelder subaxiale frakturer er

det nødvendig med multidisiplinær til-

nærming (Nevroradiolog  +  Nevroki-
rurg) da dette utføres ved SLIC scoring
(Sub-axial Injury Classification) som
krever både billedmessige og kliniske
opplysninger. Her er det 3 hoved kom-
ponenter hvor hver komponent har en
viss score:
1. Skade morfologi (1-4 poeng)
2. Discoligamentøskompleks integritet

(1-2 poeng)
3. Nevrologisk status (1-4 poeng)

Dersom score beregnes til >4, skal
behandlingen skje kirurgisk. Ved score
<4 blir skaden beh. konvensjonelt. Sco-
re =4 medfører valgfri tilnærming der
evt. andre sykdomstilstander vi være
avgjørende for strategien.
I foredraget gjøres det forsøk på

gjennomgåelse av de ulike typer skader
med klassifisering samt billed-eksempel
for hver type skade. Noen av skadene
er mindre frekvente.

Abstrakt Høsmøte - 2012

Cervikale skader / stabilitetsvurdering

MEHRAN REZAI, OVERLEGE, OUS-ULLEVÅL, ENHET FOR NEVRORADIOLOGI

Neste nummer av Noraforum mars 2013
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ABSTRAKT

Objectives:
• To discuss the role of imaging in UTI
reflecting new therapy concepts
based on new knowledge and
insights into pathophysiology, also
addressing the diversities between
the bottom-up or top-down app -
roach.

• To describe the relevant imaging
techniques and give typical exam-
ples.

• To propose an imaging algorithm for
the diagnostic imaging approach, and
to address how to deal with compli-
cations.

ABSTRACT
Purpose: 
To discuss the role of imaging and the
potential of different imaging methods
applicable in childhood UTI.

Content:  
The task of diagnostic imaging in UTI
has changed, based on new therapy
concepts as well as new knowledge
and insights into pathophysiology.
Additionally, growing economical pres-

sure restricts imaging to those conditi-
ons where a benefit and impact on pati-
ent care can be expected. In infants,
neonates and children such an efficacy-
oriented approach is difficult to define -
due to the lack of evidence based data.
Thus controversies exist on whom, and
if, when and how to investigate. Addi -
tionally one should try to minimize pro-
cedures and reduce (particularly radiati-
on) burden on children and health bud-
gets without missing important conditi-
ons that may pose a threat to the kid-
ney. And the often neglected importan-
ce of recognising voiding dysfunctions
will be addressed. Two major app -
roaches are discussed – the bottom-up
or the top down philosophy.  
Modern imaging methods with new
applications and potential (e.g. con-
trast-enhanced voiding urosonography
= ce-VUS, MRI) offer new options and
thus may influence future imaging al -
gorithm. These as well as the basic
other imaging methods - particularly US
and (modified) VCUG - will be descri-
bed. 
In order to set up an appropriate up-to-

date imaging algorithm the clinical
demands and the value of established
as well as new imaging methods have
to be understood and balanced in terms
of impact on treatment or prognosis.
Most of the proposed imaging algo-
rithms heavily relay on modern detailed
comprehensive US including Doppler,
recommend scintigraphy for assess-
ment of renal function and scarring, and
define the indications for VCUG (or ce-
VUS) from these findings, additionally
considering patient age, gender and
presentation - with respect to the indivi-
dual clinical context.

Conclusion: 
Imaging in childhood UTI has changed.
The well established methods and
some “old” rules are complemented by
new imaging approaches. Basically,
detection of renal involvement has
become the centre of (acute imaging),
with extended exploration in those who
have upper UTI, scars, complications,
and other risk factors such as malfor-
mations.

UTI imaging algorithms revisited in the light of
modern approaches – 
- when, whom, and how to image?
MICHAEL RICCABONA, GRAZ, AUSTRIA

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



Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær
avbilding (NSNM) – høstmøte 2012

AV RUNE SUNDSET, LEDER AV NSNM
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Høstmøte 2012 for NSNM ble arrangert
7. november på Rikshospitalet. I alt 70
påmeldte fikk gleden av å høre på tre
forskningsorienterte foredragsholdere;
”Is in vivo animal PET/CT imaging gol-
den standard for drug/tracer develop-
ment?” (Pasha Razifar), ”Etablering av
preklinisk PET/SPECT/CT i Tromsø”
(Samuel Kuttner) og ”Bruk av hybrid-
teknikk med koronar CT angiografi og
SPECT som gatekeeper for invasiv utre-
ding av koronarsykdom” (Jan Dag Solli).
Kopi av alle foredragene ligger på vår
utmerkede hjemmeside www.nsnm.no.
Styret for NSNM vil takke alle som del-
tok – både foredragsholdere og tilhø-
rere. En stor takk også til GE Healthcare
som inviterte på tapas i Forvalterboligen
etter foredragene. 

Preklinisk PET forsking i Norge
Universitetet i Oslo har i mange år hatt
preklinisk PET og preklinisk CT i adskil-
te modaliteter. Universitetet i Bergen er
i ferd med å anskaffe preklinisk PET/CT.
Ved Universitetet i Tromsø installeres
preklinisk trippelmodalitet PET/CT/ -
SPECT. Fysiker Samuel Kuttner er hel-
tidsansatt for å ivareta driften av skan-
neren. I sitt foredrag gjorde Samuel
rede for prosessen med etablering av
modaliteten, spesifikasjoner for utsty-
ret, krav til skannerrom og viste eksem-
pler på avbilding og hvilke forsknings-
muligheter som åpner seg med et slikt
utstyr. 
Fysiker Pasha Razifar, som er dosent

ved Universitetet i Uppsala ved ”Centre
for Image analysis” og har etablert fir-
maet RM Medic-Tech AB (www.rm-
medic-tech.com), har over ti års erfaring
med preklinisk PET. Foredraget til Pas-
ha hadde fokus på nødvendige støtte-
funksjoner som har betydning for å eta-
blere en komplett og velfungerende
preklinisk avbildingsenhet. Tekniske
begrensninger (f.eks lav oppløsning og
sensitivitet) i teknologien ved dagens

prekliniske PET-skannere medfører at
en ikke kan avbilde alle ønskelige biolo-
giske prosesser i levende forsøksdyr in
vivo. For eksempel er oppløsningen ved
en preklinisk PET i størrelsesorden 1-2
mm, noe som er mye større en mange
anatomiske og biologiske funksjoner en
ofte ønsker å avbilde i forsøksdyrene.
For å verifisere resultatene fra preklinis-
ke-PET-skann er det derfor nødvendig
å ta i bruk andre, mer nøyaktige avbild-
ningsmetoder, f.eks autoradiografi som
har en oppløsning på mellom 0,05-0,2
mm. Bakdelen med disse ex vivo-meto-
dene er at forsøksdyrene må avlives før
avbildning. I gjengjeld kan en avbilde
funksjoner og kvantifisere resultater
med en oppløsning på cellulær nivå på
et mindre utvalg forsøksdyr og på så vis
verifisere in vivo-metodene for senere
studier. Denne verifiseringen er spesielt
viktig ved utvikling av nye molekyler ved
preklinisk avbildning for å avgjøre nøy-
aktig hvilken informasjon som gis i in
vivo-PET-bildene. 
Med preklinisk PET i Oslo, Bergen og

Tromsø er det sannsynlig at det vil være
stort behov for preklinisk kurstilbud. Det
norske nukleærmedisinske miljøet har i
samråd med nasjonal forskerskole i
medisinsk avbilding (MedIm) blitt enige
om å etablere et jevnlig nasjonalt PhD-
kurs i preklinisk PET i Tromsø.

Dedikert hjerte SPECT/CT 
I omlag 30 % av pasienter som under-
søkes med invasiv koronar intervensjon
finner man ingen tegn til koronar pato -
logi. Undersøkelsen er befengt med en
viss risiko og det er ønskelig å etablere
ikke-invasive metoder som kan være
portåpner for eventuelt stent behand-
ling av koronar arterier. Sykehuset i
Telemark HF, Skien, har landets eneste
dedikerte hjerte SPECT/CT og er Nor-
dens første. SPECT teknologien bygger
på halvlederteknologi som gir systemet
ekstrem følsomhet og høy oppløsning.

SPECT opptak av hjerte på et vanlig
konvensjonelt system tar ca 15 minutter
mens det dedikerte apparatet bruker
kun 2 minutter. Sammen med CT syste-
met gir det modaliteten en mulighet til å
gjøre attenuasjonskorreksjon, kalsium
scoring og koronar CT, alt på en gang
uten å måtte sende pasienten videre.
Overlege i kardiologi, Jan Dag Solli, for-
tale om status i Skien etter at de første
982 pasientundersøkelser er utført.
Konklusjonen er at kombinasjonen av
CT-angiografi og SPECT gir komple-
mentær diagnostikk og verdifull prog-
nostisk informasjon. Ganske ene -
stående ser man også omlag 20 %
reduksjon i henvisninger til invasiv
utredning av elektive pasienter som
 følge av etablering av Nordens første
dedikerte SPECT/CT innen hjerte som
altså er installert i Skien.

Prisutdeling
Under vårt tradisjonsrike og velsma-
kende tapasmåltid ble det delt ut pris
for årets doktoravhandling. Dette er
 tredje året på rad at NSNM har hatt
 gleden av å gi honnør til en person som
har fullført høyeste universitetsutdan-
nelse - og det innen faget nukleærmedi-
sin. Anders Svaberg disputerte for dok-
torgraden i farmasi ved Universitetet i
Tromsø den 2. mars 2012 og tittelen på
avhandlingen lyder: “Nucleophilic Sub-
stitution Reactions for Positron Emissi-
on Tomography; Factors Influencing the
Reativity of 18F-Fluoride”. NSNM gratu-
lerer!

Fremtidens nukleærmedisin
Det nukleærmedisinske miljøet i Norge
er lite.  Vi er omlag 30 overleger, 15 LIS,
40 radiografer, 60 bioingeniører og 10
andre (sykepleier, ingeniør, fysikere, far-
masøyt, kjemiker). Totalt 155 personer
som driver aktivt med nukleærmedisin
fordelt på 20 enheter som gir et snitt på
om lag 7,5 personer per enhet. Med vår
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nye PET skanner i Tromsø er det nå 5
PET skannere i Norge med en gjennom-
snittsalder på 4 år. Det eldste fra 2005.
Det er i alt 15 SPECT/CT kamera og 22
SPECT kamera med gjennomsnittslader
på hhv 5 og 9 år. Økningen i antall
SPECT undersøkelser har vært moderat
de siste årene men jeg vil anta at antall
undersøkelser vil øke betydelig når
gamle SPECT kamera byttes ut med ny
SPECT/CT med 16 snitts CT eller bed-
re. Antall PET undersøkelser vil trolig
eksplodere i løpet av de neste årene.
Ved PET-senteret i Bergen har man gått
fra 200 til 1200 pasientundersøkelser på
3 år. Nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten har i sine rapporter om PET
fra 2010 og 2012 beregnet ulike sce -
nario som antyder at i 2020 vil være et
behov for godt over 28.000 PET under-
søkelser i året. Dersom man beregner
1500 pasientundersøkelser i året per

PET skanner tilsvarer dette 19 PET
skannere. I dag finnes det 4 PET skan-
nere lokalisert i Oslo, en i Bergen og en i
Tromsø. I alt 6 skannere i Norge. Der-
som vi skal ha 19 i 2020 mangler vi 13,
dvs. vi trenger 1-2 nye skannere per år
fram til 2020 for å dekke behovet. Fram
til nå er det kun blitt brukt FDG til PET
undersøkelsene. Fremtiden ligger i bruk
av nye mer spesifikke radiofarmaka og
det vil være behov for nye PET sentre
med mulighet for produksjon av kortli-
vede isotoper. I det siste er det innført
tre nye radiofarmaka som øker spekte-
ret av kliniske indikasjoner og forbedrer
kvaliteten på PET tilbudet. Nukleær -
medisinsk seksjon ved OUS har begynt
å bruke 18F-fluorid, en utmerket radio-
farmakon for skjelettundersøkelse. For
å undersøke pasienter med prostata-
kreft og hjernesvulster, men også andre
krefttyper, har Oslo miljøet begynt å

bruke et radiofarmakon basert på ami-
nosyrer merket med 18F. Det nye stof-
fet, 18F-FACBC er under etablering og
indikasjoner utarbeides videre. Det siste
tilskuddet er produksjon av vann mer-
ket med 16O som kan brukes til pasien-
ter med behov for undersøkelse av
 hjerte- og hjerneperfusjon. 
Fremtidens nukleærmedisin vil kreve

store ressurser fra tverrfaglige kompe -
tansegrupper. Det gjelder blant annet
radiofarmasøyter, radiokjemikere, medi-
sinske fysikere og kjernefysikere, som
det er stor mangel på internasjonalt. I
tillegg vil det være behov for å styrke
allerede eksisterende personell ved
nukleærmedisin som nukleærmedisi-
nere, radiologer, bioingeniører, radio-
grafer og ingeniører. Det å investere i
kompetanse er minst like viktig som
den teknologiske investeringen.

Figur 1. Preklinisk PET/SPECT/CT til smådyrsbruk som
 etableres i Tromsø.

Figur 2. Human dedikert hjerte SPECT/CT som er 
installert i Skien.

God jul til alle !



Kasuistikker   AV BÅRD T. BJØRNARÅ, HELSEHUSET KONGSBERG

KASUISTIKK
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Case 1
19 år gammal mann som er håndballkeeper i
eliteserien. Han sto på hodet under trening og
fikk akutte smerter mellom skulderbladene.
Han klarte nesten ikke løfte armene etterpå.
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Case 2
25 år gammel mann som er håndballkeeper i
eliteserien. Han hadde «kjent noe» nedad i
nakken et par uker, men under oppvarming
på trening hoppet han opp og gjorde hyper-
fleksjon med kroppen. Han fikk akutte smerter
mellom skulderbladene og klarte ikke løfte
armene etterpå.

Svar se side 19
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Muskel-skjelett radiologi (MSR) utgjør en
meget stor del av radiologien i Norge,
både innen det offentlige og private hel-
setilbud. MSR må derfor markeres som
en sentral del av faget.
Ortopedi, fysikalskmedisin og reuma-

tologi er storforbrukere av MSR, med
økende behov for raske og mer presise
diagnoser. Samtidig er undesøkelses-
spekteret økende, utvikling av modalite-
tene har gjort MSR til et fag i rivende
utvikling, med 3T MR som siste tilskudd.
Samtidig er det internasjonalt et økende
fokus på formalisert videre og etterut-
danning, samt kvalitet.
For å møte denne utviklingen innen

MSR, er Norsk Forening for Muskel Skje-
lett Radiologi (NFMSR) stiftet. Tanken er
å samle radiologer i Norge med felles
interesse for MSR. Foreningens formål
og strategi er oppsummert på forening-
ens nettside.
Vi vil her kort presentere våre tanker

rundt NFMSR.
Vi ønsker at foreningen skal være

høringsinstans i saker som berører MSR,
enten direkte eller via Radiologforening-
en. Tema her kan være alt fra relevant
henvisningspraksis for MR, til innhold i
obligatorisk kurs for spesialiteten Radio-
logi.

Det foregår mye med høy faglig kva-
litet rundt om i de enkelte avdelinger. Å
samle dette engasjement i en forening
håper vi kan bidra til fagutveksling og
meningsbrytning. Vi vil derfor på vår
nettside samle relevante lenker med
informasjon om kurs/prosedyrer mv. Vårt
håp er at vi kan bidra til enhetlige prose-
dyrer innen MSK.  På vår FB side kan
medlemmene holde hverandre oppda-
tert med siste nytt, mens kasustiker skal
bli mulig å laste opp på NFMSR’s nett -
side.
NFMSR ønsker at flest mulige

norske radiologer søker videre-
og etterutdanning innen MSR,
f.eks. ved internasjonale kurs og
kongresser.  European Society
of Musculoskeletal Radiology
(ESSR) er en naturlig samar-
beidspartner internasjonalt.
NFMSR oppfordrer til deltagelse
i ESSR’s 5-årige diplomprogram
innen MSR. Slik kan også forsk-
ning innen MSR i Norge stimule-
res, siden diplomet krever en
vitenskapelig presentasjon.  For
å bygge faget videre ønsker
NFMSR å stimulere til forskning
innen fagområdet, i førsteom-
gang ved å etablere et kontakt-

nett nasjonalt med internasjonale forgre-
ninger.
Til slutt: Vi håper at det ved hver lokali-

sasjon som utfører MSR vil være minst
en radiolog som er medlem i NFMSR.
Bruk foreningen til å synliggjøre MSR
ovenfor kollegaer og kliniske miljø. I en
stadig omskiftende tid er det viktig at
radiologer med fokus på MSR får «eie
faget». Slik kan vi sette premisser for
fagutvikling og påvirke besluttende orga-
ner.

Muskel Skjelett Radiologisk forening 
– hva og hvorfor!

STYRET, NFMSR VED JOHAN C HELLUND, NESTLEDER

Norsk Forening for Muskel- 
og Skjelettradiologi

Stiftet 23.10.2012
Foreløpig 40 medlemmer. 

Nettside: www.nfmrs.no
Epost: mskradiologi@gmail.com

Styret: 
Helga Brøgger, OUS Ullevål
Volker Lapczynski, AHUS
Bård Bjørnarå, kasserer, Kongsberg Helsehus
Anagha P. Parkar, sekretær, Haraldsplass
Johan C. Hellund, nestleder, OUS Ullevål
Roar R. Pedersen, leder, Curato Røntgen
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INVITASJON

Norsk forening for abdominal radiologi
NFAR

inviterer til dagsseminar i leverdiagnostikk!

Hovedfokus på preoperativ utredning av levermetastaser fra colorectal cancer, 

men aktuelt for alle som driver med bildediagnostikk av leveren

Tid: 14 Februar 2013    Sted: Quality Airport Hotel Værnes

Program 

09.30-10.00 Overlege Fretland (Kirurg, Rikshospitalet) Hva trenger vi av radiologien?
10.00-11.00 Overlege Reidun Fougner/CT-ansvarlig radiograf  Liv Nesje (St.Olavs Hospital)

Utredning av levermetastaser. CT diagnostikk og protokoller
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Dr.med Chrisoph Zech ( Basel) MR lever med hepatocytt-spesifikt kontrastmiddel
12.00-12.30 Overlege Andreas Abildgård ( RH) Diffusjons MR av leveren
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.00 Overlege Anna- Karin Siøsteen Tofte ( Halmstad, Sverige) : Kontrast UL av lever
14.00-14.30 Overlege Andres Drolsum (Ullevål) Peroperativ UL
14.30-14.45 Pause
14.45-15.30 Overlege Boel Johnsen ( Haukeland): PET’s rolle i den preoperative utredningen

av levermetastaser
15.30-16.30 Diskusjon og evaluering

Påmelding til:

norsk.abd.rad@gmail.com eller ubergan@hotmail.com

Pris medlem i NFAR 1200,-.  Pris ikke-medlem 1600,- 

Påmeldingsfrist: 

15 jan 2013, men begrenset plass så vær tidlig ute!

Lenken til vår hjemmeside, der programmet sees. Og en del andre saker. Lenken er: 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening/Underforeninger/Norsk-forening-
for-abdominal-radiologi/Dagsseminar-i-leverdiagnostikk/
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Statusrapport for Norsk forening for nukleærmedisin og  
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      molekylær avbilding DATO FOR DATAUTTREKK: 10.12.2012

FORENING NR: 231



12-14.september ble det arrangert
Hands-on Ultralydsskole med fokus på
standardiserte video-opptak og kon-
trastundersøkelser innen abdominalra-
diologi, det første i sitt slag i Norge. 
Ultralyd har tidligere vært helt

avhengig av den som har utført under-
søkelsen, i motsetning til CT og MR der
bildene lagres på en standardisert måte
og kan hentes fram for ny granskning
ved fortløpende kontroller, sier leder
Johann B. Dormagen ved Enhet for
onkologisk og abdominal radiologi ved
OUS, Ullevål).
I stedet for å ta utvalgte snittbilder,

blir nå hele organet avbildet med stan-
dardiserte video-opptak som er like fra
gang til gang. Etter innføring av kon-
trastundersøkelser er det spesielt viktig
med standardisering ved deteksjon og
karakteristikk av leverlesjoner, tilføyer
kursleder Anders Drolsum.
Denne nye standardiserte måten å

jobbe på innen ultralyd ble allerede lan-
sert i Sverige for flere år siden og
startet som et prosjekt på Ullevål i
2008. Det ble også sett på om radiogra-
fer kunne læres opp i mer rutineprege-
de undersøkelser. Resultatene som ble

presentert på ECR 2012 viser at video-
opptak utført av radiografer hadde sam-
me diagnostisk verdi som opptak utført
av radiologer. 
Videoklips overføres til en grans-

kningsstasjon med 2-skjermsløsning
der undersøkelsen vurderes mot f.eks

Ultralydsdiagnostikk når nye høyder
AV ANDERS DROLSUM
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NYHETER

 Anders Drolsum og Johann B.
 Dormagen

 Ida M.Risberg
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CT og MR på en egen PACS stasjon
ved siden av.  Ikke minst det å gå
gjennom hele undersøkelsen med en
overlege i etterkant er av stor betydning
for kvalitetssikringen, sier radiograf Ida
M. Risberg. Denne arbeidsmåten gir
også store muligheter for feedback til
leger i spesialisering for ultralydsunder-
søkelser utført på vakt.
Fem ledende Ultralydsleverandører i

Norge ble invitert til å installere ultralyd-
maskiner med arbeidsstasjoner. 15
kursdeltagere fordelt på fem laber fikk
være med på et stort spekter av under-
søkelser, med overvekt på kontrast -
undersøkelser av lever. Både poliklinis-
ke og ø-hjelpspasienter ble forespurt
om å bli med, da vi ønsket at kurset
skulle bli så praktisk som mulig i forhold
til dagligdagse problemstillinger. 
Tilbakemelingene fra deltagere og

leverandører har vært svært gode, så
kurset vil trolig bli gjentatt neste høst,
avslutter Dormagen.

Kasuistikk fra side 12 og 13

Diagnose?

Clay shoveler’s fraktur er en avulsjonsfraktur i processus spinosus. Dette er
en sjelden skade med kun 17 treff i Pubmed. Skaden opptrer ved aktivitet
som innebærer kasting bakover over hodet. Denne frakturen ble første gang
beskrevet hos «clay shoveler» på 1930-tallet i sørvest Australia. Dette var
arbeidere som gravde dype grøfter og dreneringsgraver i leirgrunn, derav
navnet «clay shoveler». Disse grøftene kunne være opp til 5 meter dype og til
arbeidet brukte de spesielt lange spader.  Det hendte da at leira hang fast i
spaden og dette gav kraftig hyperfleksjon som medførte kraftig muskeltrekk
på processus spinosus i cervicothoracal overgangen og disse typiske avul-
sjonsfrakturene. En teori er at skjæringskrefter mellom musculus trapezius og
rhomboideus kan gi stressfraktur og brå hyperflexion kan medføre akutte
frakturer. Andre aktiviteter som kan gi slike skader er snømåking og «root-
pulling». Det er også beskrevet ved diverse idretter som baseball, bryting,
volleyball, styrkeløfting, hos en jockey samt en nybegynner i golf. En 38 gam-
mel mann som hadde fått seg Wii spillmaskin pådro seg også «clay shoveler»
fraktur under heftig spill og lek. Det er også beskrevet hos en nyretransplan-
tert piccolo som gikk på steroider og hadde fått osteporose. Han fikk fraktur
pga kronisk overbelastning med å bære mye tunge kofferter. Hyperfleksjons-
traumer ved bilulykke er også aktuell skademekanisme. Det er ikke beskrevet
denne type fraktur hos håndballspillere før, men vi hadde altså to håndball -
keepere på samme lag som fikk denne type fraktur med noen dager mellom-
rom. Skademekanismene var like med akutt hyperfleksjonstraume, men akti-
vitetene var noe forskjellige. Den ene sto på hodet og den andre gjorde et
kraftfullt hopp fra stående da de pådro seg skaden. Symptomene er bren-
nende og kniv-skjærende smerter nedad i nakken. Frakturene sees i nivå C6-
Th3. Dette er skader som ofte overses på røntgen, men de sees lett på CT.
De små perifere avulsjonene eller de udisloserte frakturene kan også overse-
es på MR, men ved akutte skader sees de ofte greit ved STIR-sekvens på MR
ved å påvise benmargsødem samt ødemet i omliggende bløtvev. Frakturene
er stabile, men svært smertefulle. Ofte ønsker man å utrede disse skadene
med CT for ikke å overse ustabile frakturer som går inn i virvelbuen. Behand-
lingen er konservativ og eventuelt ved immobilisering med krage. I kun
 sjeldne tilfeller med langvarige plager har man operativt fjernet fragmentet.
 Symptomene kan vare 4-12 måneder og noen ganger enda lenger. Det er
ganske vanlig å se non-union ved disse frakturene selv om symptomene har
avtatt eller pasienten er symptomfri. 

SKANDINAVISK 
CT-KOLOGRAFISKOLE 

OSLO 22-25.april 2013

State-of-the art 
Samme-dag koloskopi 

Screening  
Avansert diagnostikk  

Staging  
Laparoskopisk karanatomi 

Multidisiplinært møte  

Oslo Universitetssykehus 
Norsk Radiografforbund

Besøk vår hjemmeside:
www.radfag.no

Ny redaktør!
Roar Pedersen overtar som redaktør i NoRaForum etter Almira Babovic.
 Styret i Radiologforeningen takker Almira for strålende innsats de to siste
årene, og ønsker Roar Pedersen velkommen som ny redaktør. Roar er radio-
log i Curato Røntgen og har sittet i NoRaFos styre i 7 år. 
Fortsatt trenger NoRaFo bidrag fra norske radiologer for at det skal bli et
interes sant blad å lese. Kan alle radiologer ha dette som nyttårsforsett?
Styret har vedtatt å redusere antall utgivelser pr år, litt avhengig av tilgang på
stoff. Første nummer i 2013 vil komme mot slutten av mars. 

Styret
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Doktorgradavhandling: 30.03.12

Lege og forsker Rigmor Lundby og
medarbeidere har studert hvordan
radiologiske metoder kan brukes for å
bedre diagnostikken av Marfan syn -
drom (MFS). 
MFS er en arvelig bindevevssykdom

som er forbundet med bl.a. nedsatt syn,
sykdom i hjerte/kar-systemet og ledd-
problemer. Noen pasienter har bare
enkelte sykdomstegn, mens andre kan
ha symptomer fra mange organsyste-
mer og være alvorlig syke. En stor del
av pasientene utvikler symptomer på
sykdommen først i voksen alder, hvilket
kan gjøre det vanskelig å stille diagno-
sen tidlig. Tidlig diagnose er viktig for å
redusere plager og forebygge alvorlige
komplikasjoner av sykdommen. Bilde-
dannende undersøkelser som MR, CT,

røntgen og ultralyd er ofte helt nødven-
dige for tidlig påvisning av sykdommen. 
I ”Norsk studie for Marfan syndrom”

ble 105 pasienter med antatt MFS
undersøkt med bl.a. MR eller CT av aor-
ta og lumbalcolumna, CT av lunger og
hofter, øyeundersøkelse og klinisk og
genetisk testing. Diagnosen MFS ble
bekreftet hos 87 av pasientene. Blant
disse hadde 91% utvidelse av duralsek-
ken (dural ektasi) bedømt ut fra grense-
verdier beskrevet i litteraturen; dette ble
funnet hos kun få prosent i en kontroll-
gruppe. Forskerne fant en klar sam -
menheng mellom dural ektasi og Mar-
fan syndrom. Så mange som 16 % av
pasientene ville ikke oppfylt de diag-
nostiske kriteriene for MFS dersom ikke
ryggen var blitt undersøkt. 
Forskerne fant at mer enn 2/3 av

pasientene hadde forandringer i aceta-

bulum (protrusio acetabuli), og at under
5 % av kontrollgruppen hadde tilsva-
rende funn. Studien gir holdepunkter for
at CT fremstiller slike forandringer bed-
re enn vanlig røntgenundersøkelse. 
Ved undersøkelse av aorta og arteria

pulmonalis fant forskerne et stort sprik i
resultatene avhengig av hvilken under-
søkelsesmetode som ble brukt (ekko-
doppler vs. MR). Dette betyr at videre
studier av metodebruk bør gjøres for å
sikre et riktig svar. 
Studien viser at radiologiske metoder

er viktig ved diagnose og oppfølging av
MFS.

Ny doktorgrad i radiologi:  

Radiological Imaging in the
 investigation og Marfan Syndrom
RIGMOR LUNDBY

Alle medlemmer av NoRaFo får med-
lemsskap i ESR gratis av foreningen. Vi
har bedt ESR om å automatisk fornye
medlemsskap for alle norske medlem-
mer, men det kan være fornuftig å sikre
seg kontinuerlig medlemsskap ved å
fornye medlemsskapet via ESR sine
nettsider inntil vi vet at dette fungerer
som det skal. Se informasjon fra ESR
angående medlemsskap nedenfor:

This link makes it possible for your mem-
bers to become ESR members free of
charge.
https://esociety.netkey.at/esr/national
societies/norway/membership/

Kindly be informed that it is already activa-
ted.

Moreover, please find the current benefits of ESR
membership listed below.
Representation of your speciality on a
European level
Reduced registration rates for ECR
2014Coverage of Article Processing Char-
ges for accepted articles in Insights into
Imaging
Free electronic access to:European Radio-
logy (incl. a monthly table of contents alert
via e-mail) 
Insights into Imaging (incl. a bi-monthly
table of contents alert via e-mail) - EURO-

RAD, the largest peer-reviewed online tea-
ching database of radiology -
myESR.org/eurorad
EPOSTM (Electronic Presentation Online
System) - myESR.org/epos
ESR Self-Assessment 
ESR Job Forum
MyUserArea 

Exclusive option to participate in:  
European Diploma: examination based on
the ESR European Training CurriculumAll
activities of the European School of Radio-
logy (ESOR) 

Free receipt of communications such as: 
ESR@Work - The ESR Members Bulletin
(for Full Members only)
Science Report - The ESR Publications
Update (for Full Members only)  

Medlem i ESR?
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Styret i norsk forening for nukleærmedi-
sin og molekylær avbilding 2010-2014 

Styret i Norsk Forening for Nukleærmedisin og Molekylær
Leder:
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetssykehus
Nestleder og kasserer: 
Rajinder Midha, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog
Styremedlemmer:
Vivi Jøraholmen Helse-Fonna, Haugesund
Kjersti Johnsrud Oslo Universitetssykehus
Håkon Johansen St. Olavs Hospital, Trondheim. 
Varamedlemmer:
Rune Sundset Universitetssykehus Nord-Norge, Tromsø
Mona-Elisabeth Revheim Oslo Universitetssykehus
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Leder: 
Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum
Medlemmer: 
Mone-Elisabeth Revheim, Oslo Universitetessykehus,
Rikshospitalet, Thuy Lu, Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Trond Velde Bogsrud, Oslo Universitetessykehus, Rikshospi talet
Varamedlemmer: 
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetessykehus, Ullevål,
Beata Paulina Gradek, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

SPESIALISTKOMITEEN
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Tor S. Egge, OUS-Rikshospitalet
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Guro Hagemo Rebo, Vestre Viken HF-Bærum sykehus
Peter Mæhre Lauritzen, OUS-Aker sykehus
Varamedlemmer
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SPESIALFORENINGENE
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Leder Mob./Email
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Enhet for abdominalradiologi, Gaute.Hagen@ous-hf.no
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Nestleder
Anne Taule, Haukeland, Bergen 97531891
Radiologisk avd, anne.taule@helse-bergen.no
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Sekr. vitenskapelige saker:
Anne Negård, Ahus 41906371
Akershus universitetssykehus, Anne.Negard@ahus.no
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Kasserer:
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Lars Borgen, Bildediagnostisk av -
deling i Vestre Viken, Drammen,
forsvarte 30. mai i år sin doktor-
grad i radiologi.  
Vi gratulerer!

Radiolog Lars Borgen har i sin doktorav-
handling avdekket mangelfulle kunnska-
per hos norske leger, manuellterapeuter
og kiropraktorer når det gjelder stråle -
doser pasienter utsettes for i forbindelse
med røntgendiagnostikk. På tross av
 dette, benytter rekvirentene i liten grad
retningslinjer for henvisning til bildediag-
nostikk.
Røntgenundersøkelser antas å forår -

sake i underkant av hundre krefttilfeller i
Norge hvert år. Gjennom en spørreunder-
søkelse blant 213 rekvirenter avdekket
Lars Borgen et klart behov for økt stråle-
kunnskap. Resultatene fra spørreunder-
søkelsen viser at kunnskap om stråle -

doser så vel som de biologiske effektene
av stråling er mangelfull. Resultatene
peker også på nødvendigheten av å ta i
bruk henvisningsretningslinjer på et helt
annet nivå enn i dag. Økt kunnskap og
bruk av retningslinjer vil være nødvendig
tiltak for ikke å utsette norske pasienter
for unødvendig stråling og kreftrisiko.
I sitt arbeide ”Radiation doses in medi-

cal imaging: Historical development, cur-
rent radiation knowledge and optimizing
tools” viser Lars Borgen også at dose-
besparende bildebehandlingsprogram
kan redusere stråledosen fra CT abdo-
men med opptil 50%. Dette er interes-
sante funn når vi samtidig vet at CT
abdomen er den enkeltundersøkelsen
som bidrar mest til befolkningsdosen i
Norge. 
Tolv pasienter gjennomgikk en CT

undersøkelse av mageregionen tatt med
normale dose og lav dose. Lavdosebil-

dene ble behandlet med både 2D og 3D
post-prosesserings filtre og deretter ble
alle bildene gransket blindet av 6 radio -
loger. De 3D filtrerte bildene hadde bedre
kvalitet enn de ufiltrerte og de 2D filtrerte
lavdosebildebildene. For normalvektige
pasienter ble de 3D filtrerte lavdose -
bildene av sammenliknbar kvalitet som
normaldosebilder. Teoretisk vil et slikt bil-
debehandlingsverktøy kunne redusere
antall årlige strålerelaterte krefttilfeller i
forbindelse med CT av magen med 30-
40 per år. Et slikt bildebehandlingsverkt-
øy vil kunne være et viktig bidrag til god
strålehygiene i det norske helsevesenet i
fremtiden sammen med iterative rekon-
struksjonsteknikker i CT maskinene.

Ny doktorgrad i radiologi:  

”Radiation doses in medical
 imaging: Historical development,
current radiation knowledge and
optimizing tools”

AV KRISTIN MELLINGEN

Dear Colleague! 

Registration for the 3rd Nordic Symposium on Cardiac CT is now open. Experience state-of-the-art CT 2013 lec-
tures and class room "read-with-the-expert" sessions all held by leading international specialists from Europe and
the US. The congress will be held at the beautiful Konventum Center located North of Copenhagen, Denmark.
Early fee is valid until March 1, 2013. The number of participants is limited, so do not hesitate to register soon.

Visit our website at http://ncct.cardio.dk  

Best regards, 
The NCCT organization committee
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Planmed Verity™ Ekstremitets CT-scanner revolusjonerer CT-scanning 
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for brosjyre.
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