
– Jeg ønsker mine kolleger i Norge hjertelig vel-
kommen til Nordisk Kongress den 9. til 12. mai i
Malmø, sier radiolog ved Malmø Universitets-
sykehus, professor Olle Ekberg, som fikk over-
rakt presidentkjeden for Nordisk Radiologisk
Kongress av professor Alf Kolbenstvedt i Oslo i
mai i 2005. 
– Kongressen omfatter seks parallellseksjoner for
de deltagende gruppene som er radiologer, radio-

grafer, sykepleiere, sekretærer, administratorer,
ingeniører / radiofysikere.  Vi regner med en opp-
slutning på rundt 1 500 deltagere.
– Kongressen holdes kongresshallen i Malmø
som ligger vakkert til ved sjøen ved siden av den
såkalte "Turning Torso" som er det høyeste
bolighus i Europa med sin 180 meter og 54 eta-
sjer, sier professor Ekberg.                         Side  6
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Leder

Det er velkjent at det skrevne ord er
makt, og i noe mindre grad også det
verbale. De fleste av oss har vel
flere ganger angret på ord satt ned
på papiret, de ugjenkallelige ordene,
enten det nå har vært i form av brev
eller i våre radiologiske beskrivelser. 

Det slo meg på RSNA nå sist,
kongressen med de mange, tildels
glimrende foredragene og med mye
ny kunnskap formidlet. Jammen var
det mye jeg ikke kunne. Noe hadde
jeg sikkert kunnet en gang, men
glemt. Mye var imidlertid helt nytt. 

Og hva med alle de foredragene
som jeg ikke fikk med meg, og all
den kunnskapen jeg derved gikk
glipp av? Og jeg som har beskrevet
radiologiske undersøkelser i snart
35 år og fortsatt beskriver! Tenk om
noen etterundersøker alle disse
undersøkelsene og beskrivelsene.
Hva vil de ikke finne av mangler? 

Hvilke tanker gjør dere kollegaer
dere etter deltagelse på kurs eller
når nye lærebøker leses. Kunne
dere alt fra før. Om ikke, da kan det
ha vært mangler ved tidligere beskri-
velser?

Så slo det meg der jeg satt på ett

av de siste foredragene. 
Jeg er jo utrolig modig! Jeg tør å

jobbe som radiolog, jeg tør å beskri-
ve radiologiske undersøkelser, jeg
tør å ta standpunkt, og jeg tør å ta
feil! Jeg tør også å innrømme at jeg
har gjort og gjør feil. Dagen var red-
det!

Det slo meg også at den som ikke
tør dette kan heller ikke være radio-
log. En kollega sa en gang: "Radio-
logen som påstår aldri å ha beskre-
vet en undersøkelse, feil har aldri
jobbet som radiolog."

Det er også makt i det verbale
ordet. Nylig fortalte en pasient at da
hun ble overført fra sitt lokalsykehus
til et annet sykehus, måtte de gjøre
MR-undersøkelsen på nytt. Pasien-
ten oppfattet dette som om den pri-
mære MR-undersøkelsen ikke var
god nok. De var ikke flinke nok på
lokalsykehuset. 

"Gjøre undersøkelsen på nytt".
Hvor ofte blir ikke dette sagt. Ofte er
det egentlig snakk om "supplerende
undersøkelser" eller "tilleggsunder-
søkelser". Dette for å innhente mer
detaljrik informasjon ut fra spisskom-
petanse. Kanskje bør vi velge ord

som er mer korrekt beskrivende, og
hvor vi unngår å sette kollegaer i for-
legenhet overfor pasientene. La oss
langt oftere si "supplere" eller "utre-
de videre", og dette spesielt i pasi-
entenes journaler og i samtaler med
pasientene.

Når dette skrives er vi vitne til en
voldsom personalkonflikt i landets
største fagforening, beskyldninger
om mobbing og en utrolig arrogant
takling av problemene fra topple-
delsen. Ord står mot ord og med
voldsom kraft. Sånn har heldigvis
ikke vi det, men likevel må vi alltid
være åpne for refleksjoner rundt den
direkte og ikke minst indirekte kraf-
ten i det vi sier og skriver.

Dagens hovedbudskap er at vi
som radiologer er modige, og at vi
skal være stolte over det.

Finn G. Lilleås
Ansvarlig redaktør

Ord er makt

Ansvarlig redaktør
Finn G. Lilleås
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Lederens hjørne

EU kom i 2004 med et direktiv 2004/40
EC (EMF) angående elektromagnetisk
stråling. Hensikten var å begrense unø-
dig eksponering av europeiske arbeids-
takere for elektromagnetisk stråling som
kunne gi biologiske effekter, særlig i
sentralnervesystemet. Man ønsket å
innføre en "føre var" holdning for fre-
kvenser som spenner fra mikrobølger
(3x1011) via mobiltelefon og videomoni-
torer til  høyspentlinjer (3x101). 

Eksponering av pasienter er unntatt
og statiske magnetfelt i seg selv er ikke
omfattet. Men magnetisk induksjon i
kroppen  som helsepersonell får
gjennom å bevege seg i magnetfelt er
omfattet. Videre vil magnetfeltgradienter
på 100-1000 Hz og radiofrekvenser på
10-400 Mhz som brukes under MR-
undersøkelser overskride de energier
som tillates for arbeidstakere.

Det innebærer at vi ikke lenger kan ha
noen inne under MR-undersøkelser hos
pasienter i anestesi, barn, klaustrofobe
pasienter eller andre som trenger særlig
overvåkning "bed side". MR-interven-
sjon kan man ikke lenger bedrive. Tekni-
kere kan ikke være inne ved maskinene
under testing eller kjøring av MR-appa-
ratene.

EAR og andre har tatt opp det urimeli-

ge i at teoretiske skadevirkninger som
hittil ikke har vært påvist i praktisk drift
av MR gjennom 20 år, skal føre til at vi
må slutte med pasientundersøkelser av
avgjørende betydning for diagnostikk og
behandling.

Det har vært lite oppmerksomhet
rundt dette direktivet inntil for et år siden.
Fagfolkene forestilte seg simpelthen
ikke at EU kunne gå for et direktiv med
så betydelige og utilsiktede effekter.
EAR har hatt flere møter med folk i EU-
kommisjonen i Brussel, senest i desem-
ber 2006 med Director General of  DG
Public Health and Consumer Affairs og
Head of Unit 4, DG Employment. Først-
nevnte gikk da inn for et unntak for hel-
sepersonell, mens den andre hevdet at
sykehuseiere og andre som er ansvarli-
ge for MR-diagnostikk må sørge for at
arbeidsrutinene endres. Saken er uav-
klart, selv om en rekke EU-land, bl a
Sverige og England nå reserverer seg
mot denne del av direktivet.

Staten Arbeidstilsyn forbereder direkti-
vet for innføring i Norge i 2008. Radio-
logforeningen tok i januar 2007 initiativ
til et møte med representanter for dem,
Statens Strålevern, StaMi, og ledere ved
røntgenavdelingene på  Rikhospitalet/Ra-
diumhospitalet og Ullevål Sykehus. Det

var enighet om de faktiske forhold og det
virket som at de som er satt til å tilpasse
direktivet for norske forhold så det uri-
melige i å innføre en forskrift med så
voldsomme konsekvenser for pasientdi-
agnostikk og behandling på et så svakt
faglig grunnlag. MR-undersøkelser gjø-
res ikke for moro skyld. Det er alltid en
medisinsk indikasjon for undersøkelsen
eller behandlingen, en kontrollert
avveiing mellom risiko og nytte. 

Den videre prosessen med innføring
av EU direktiv 2004/40 EC (EMF) i Nor-
ge må vi følge med argusøyne. Radio-
logforeningen søker nå allianser med
andre relevante organisasjoner for en
massiv faglig opposisjon mot direktivet i
sin nåværende form. Norge må følge
Sverige og andre land som går for unn-
tak for helsearbeidere. 

Frode Lærum
Leder i Norsk Radiologisk Forening

Frode Lærum
Leder i Norsk 

radiologisk forening

Et direktiv som trenger
korrektiv
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– Jeg ønsker mine kolle-
ger i Norge hjertelig vel-
kommen til Nordisk Kon-
gress den 9. til 12.mai i
Malmø, sier radiolog ved
Malmø Universitetssyke-
hus, professor Olle
Ekberg, som fikk over-
rakt presidentkjeden for
Nordisk Radiologisk
Kongress av professor
Alf Kolbenstvedt i Oslo i
mai i 2005 (se bildet).

– Som symbol for kon-
gressen har vi valgt en
statue av Carl Milles
"Pegasus" – den fly-
vende hesten med Belle-
rofon på ryggen.  Pega-
sus og Bellerofon kom-
mer fra gresk mytelogi
og symboliserer kampen
mot det onde.  De to figu-
rene vil under vår kongress symbolisere
samarbeid og enighet mellom radiografer
og radiologer.  Sammen kjemper vi mot
og overvinner sykdommer.

– Kongressen i Malmø vil lære oss
hvordan vi best gjør dette.  Statuen får
også symbolisere hvordan radiologien
fører menneskene og legekunsten frem-
over.  Vi er et av de viktigste fundamen-
tene i moderne helsetjeneste.

– Kongressen omfatter seks parallell-
seksjoner for de deltagende gruppene
som er radiologer, radiografer, syke-
pleiere, sekretærer, administratorer,
ingeniører / radiofysikere.  Vi regner med
en oppslutning på rundt 1 500 deltagere.

– Kongressen holdes kongresshallen i
Malmø som ligger vakkert til ved sjøen
ved siden av den såkalte "Turning Torso"
som er det høyeste bolighus i Europa
med sin 180 meter og 54 etasjer.  

– Kan du nevne litt om noen av høyde-
punktene i programmet som kan lokke
norske radiologer til Malmø-kongressen?

– Jeg kan eksempelvis nevne at Gøsta
Forsell – forelesningen vil bli holdt av
EAR-president, professor Nick Gourtsoy-
iannis  fra universitetssykehuset på Kre-
ta.  Han er vel kjent som en internasjonal
kapasitet på tynntarm og skal holde fore-
drag om den siste utviklingen innen tynn-
tarmsdiagnostikk med MR.

– Professor Anders Sundin fra univer-
sitetssykehuset i Uppsala skal forelese
om MR og PET CT undersøkelser av en
helt spesiell tumor som ofte finnes i tynn-
tarmen, nemlig carcinoider.  Noe nyere
diagnostikk innen urografi, vil vi få høre
fra professor Henrik Thomsen (fra
Københamn).  Hans foredrag vil gi oss
innblikk i hvorfor konvensjonell urografi
nå må vike fremfor MR- og CT-diagnos-
tikk.

– Dessuten tar vi for første gang opp
kjønnsaspektet innen radiologisk diag-
nostikk når det gjelder røntgenstråling.
Vi har også invitert en kvinnelig toppleder
innen svensk næringsliv, Alexandra

Charles som er leder av
det kvinnlige nettverket
"The 1,6 miljon Club".
Hun vil holde foredrag
om ledelse.  Dette tar vi
med fordi vi radiologer
har godt av å forstå for-
delene ved det kvinneli-
ge lederskapsaspektet.

– Har dere noen nor-
ske radiologer på "rolle-
listen"?

– Ja, jeg kan blant
annet nevne at professor
Jarl Å. Jakobsen holder
foredrag om "Turbulent
times in managing ima-
ging departmentes"  og
at professor Frode
Lærum foredrar om
"Changing of roles and
strategies of radiological
organisations".

– Lærums foredrag går inn problema-
tikken rundt det å slå sammen den fagli-
ge og den fagpolitiske delen av vårt fag.
I Norge er det vel flere år siden dere slo
de to sammen til en forening.  Her i Sveri-
ge skjedde det først i fjor.

– Var det mye motstand mot dette?
– Ja, i begynnelsen møtte forslaget

sterk motstand.  Men så bare skjedde det
uten store viderverdigheter i 2006.  Det
kan derfor bli interessant å høre hva
lederen for Norsk Radiologisk Forening,
Frode Lærum, sier om denne utviklingen.

– Jeg kan også nevne at vi for første
gang setter søkelyset på rettsmedisin
med hensyn til at vi nå tar MR og CT av
døde personer for å finne dødsårsaken i
samband med mord.  Her i Sverige gjø-
res dette ved universitetet i Linkøping,
sier professor Ekberg som ønsker vel-
kommen til hyggelige og faglig interes-
sante dager i Malmø i mai.

Informasjon om kongressen finner du
på www.nordiccongress.org 

Velkommen til Nordisk Kongress i Malmø
– Konvensjonell urografi må nå vike for MR- og CT-urografi, sier presidenten for Nordisk Kongress

i 2007, professor Olle Ekberg, og ønsker sine norske kolleger velkommen til å høre om dette og
mange andre interessante emner på kongressen i Malmø i mai som er spekket med gode

foredragsholdere fra mange land.

AV: ANNE BETH MOSLET

Nyheter

TAR OVER: Presidenten for Nordisk Kongress i Malmø i 2007, Olle Ekberg,
er her flankert av (f.v.) Olaf Nicolai Pedersen, Kirsti Løken, Alf Kolbenstvedt
og Hans-Jørgen Smith ved avslutningen av den forrige kongressen i Oslo i
2005.





– Det er klart vi er begeis-
tret for å ha fått vår første
3-Tesla MR, sier en meget
stolt avdelingsoverlege på
nevrorøntgen på Ullevål
Universitetssykehus, pro-
fessor Per Hj. Nakstad som
er i fyr og flamme over den
fantastiske bildekvaliteten.

– Det aller viktigste er at
vi kan vise usedvanlig gode
strukturelle bilder.  Det er
også et fremskritt at funk-
sjonell MR er betydelig for-
bedret i forhold til 1,5 Tes-
la-MR.  Men det den store
nyvinningen er jo at vi får
en fantastisk fremstilling av
nervetrådene i hjernen i en såkalt trakto-
grafi og at vi kan gjøre MR spektroskopi
og MR perfusjon, sier Nakstad som
foresto den offisielle åpningen av den
nye maskinen den 4. januar.   Den før-
ste pasientene ble undersøkt allerede 4.
desember.

– Vil dere kunne ta unna flere pasi-
enter med den nye maskinen?

– Ja, den er langt raskere enn 1,5
Tesla og vi regner med å kunne under-
søke flere pasienter.  En undersøkelse
tar mellom 10 – 15 minutter med en 3-
Tesla maskin mot 20 – 30 minutter med

en 1,5 Tesla.  Men dette skal ikke bli
noen høytempomaskin.  Vi regner med
å kjøre ca 20 pasienter pr dag på ett
skift.  

– Men det er ikke alle dagene vi kan
benytte til pasientbehandling.  Det er
en tredelt finansiering av den totale
kostnaden for kjøp og installasjon på
ca 23 millioner kroner og finansieringen
gir visse føringer for hva den kan bru-
kes til.  

– Sykehuset har dekket halvparten
av kostnadene, mens universitetet har
finansiert en femtedel.  Resten er

finansiert med forskningsmidler fra
Helse Øst RHF som også har spesifi-
sert at noe skal brukes til psykiatriske
pasienter både funksjonell og struktu-
rell (morfologisk) MR. Vi regner derfor
med å dele ukedagene likt mellom van-
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Nyheter

Ullevål med ny 3-Tesla MR
Norge har fått sin tredje 3-Tesla MR.  Den er plassert på Ullevål Universitetssykehus.  Professor Per
Hj. Nakstad er meget godt fornøyd med både bildekvalitet og muligheter for avansert diagnostikk

og viser stolt frem det nye vidunderet som undersøkte første pasient den 4. desember i 2006.

AV: ANNE BETH MOSLET

FORNØYD: f.v.: Per Hj. Nakstad (radio-
log) , Anne Hilde Fossem (radiograf) og
Andres Server Alfonso (radiolog):

KVALITET: 3-Tesla MR-bilde av nervetråder i hjernen (traktografi).
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Nyheter

lig pasientundersøkelser og forskning.
– Maskinen gir store forskningsmu-

ligheter fordi den gjør det mulig å se
finere strukturer i hjernen, gir bedre bil-
der av funksjonene i hjernen og viser
nervetrådene i hjernen.

– Hva med bildekvaliteten?
– Den gir økt bildekvalitet i forhold til

maskiner med lavere tesla.  Dette skyl-
des at differensieringen mellom grå og
hvit substans er spesielt god.  Jeg kan
eksempelvis nevne alzheimer hvor bil-
dene fra 3-Teslaen kan vise helt nøy-
aktig hvor substanstapet setter inn målt
ved bredde av den går substans som
finnes hos pasienter med alzheimer.

– Når det gjelder funksjonell MR kan
vi på en enda bedre måte enn tidligere
vise funksjoner som språksenter, syns-
senter, smakssenter og hukommelses-
senter.  Ved eksempelvis å la pasien-
tene få en sukkeroppløsning i munnen,
lyses smakssenteret opp på grunn av
økt forbruk av oksygen i det området.

– Hvordan vil dere sortere pasienter
til den nye MR-en?

– Hvis vi er ute etter å finne finere
strukturer på detaljert nivå i hjernen
eller spesielle kasus, vil vi undersøke
pasientene med vår 3-Tesla MR.  Alle
radiografene skal læres opp til å kjøre
maskinen og radiografene sammen
med fysiker skal endre sekvensene
etter oppdrag fra radiologene.  Hele
maskinen blir i større grad basert på
teamwork mellom både klinikere, radio-
loger, radiografer og fysiker, sier pro-
fessor Nakstad som viser oss maski-
nen samme med radiolog Andres Ser-
ver Alfonso og fagradiograf MR, Anne
Hilde Fossem.



– Slik det ser ut nå, kan
det tyde på at det kan bli
et vanskeligere arbeids-
marked for radiologer om
få år, sier radiolog og
leder for radiologforening-
ens stillingsstrukturutvalg
fra 1989 til 2006, Ola Hel-
daas, og viser til sin siste
rapport om bemanning
og stillingsstruktur for
2006.

– Dersom det årlig opp-
rettes gjennomsnittelig
samme antall overlege-
og assistentlege-stillinger
totalt som de senere år
(ca 18), så blir det manko
på stillinger allerede i
2008.  Dette er slik det
ser ut nå.  Men erfaring-
ene har vist at stillings-
markedet ikke alltid utvikler seg slik vi
tror, sier Heldaas som nå takker for seg
som leder av Radiologforeningens stil-
lingsstrukturutvalg etter 17 år.

– Kan du si litt om grunnen til oppret-
telsen av utvalget?

– Radiologforeningen tok initiativet til å
nedsette utvalget på slutten av 1980-tal-
let fordi det skjedde en omkalfatring av
stillinger på 1980-tallet.  Da ble ganske
mange assistentlege-stillinger omgjort til
overlegestillinger.  Man så seg ikke tjent
med at så mange ferdige spesialister job-
bet som assistentleger. 

– Men så gikk det litt for langt den
andre veien.  Man oppdaget at det ville
bli vanskelig å ta vare på rekrutteringen
om det ikke ble et bedre samsvar mellom
antall overlege- og assistentlegestillinger.  

– Utvalgets oppgave ble å kartlegge
antall assistent- og overlegestillinger.
Det var dessuten viktig å få frem hvor
mange stillinger som var besatt og ube-
satt ved hver røntgenavdeling.  Utvalget

kom med sin første rapport i 1989. Deret-
ter presenterte vi en rapport hvert annet
år helt frem til 2003.  I 2005 fikk vi ikke
samlet inn tilstrekkelig mengde data,
men i 2006 har vi da laget vår siste rap-
port.

– Trenden har vært at antall stillinger
har økt formidabelt.  De senere årene har
antall assistent-legestillinger økt forhold-
messig mye mer.  I 2001 var denne utvik-
lingen nådd så langt at vi var engstelig for
at det ville bli vanskelig for ferdigutdanne-
de radiologer å få jobb.  Vår bekymring
ble ytterligere styrket i 2003.

– Vår siste rapport (2006) viser at net-
totilgangen av nye spesialister er større
enn antall ubesatte stillinger.  Dette betyr
at det kan bli et radiologoverskudd i løpet
av et par år.  Når det gjelder det fremtidi-
ge arbeidsmarked for radiologer skriver
vi blant annet;

– "Antall assistentleger utgjør ca 30
prosent av antall radiologiske hjemler.
Dette er det samme som for tre år siden

og litt mindre enn for fem
år siden.  Hittil har det
sett ut som om dette er
en heldig prosentandel.
Det som blir avgjørende
for det fremtidige arbeids-
markedet er først og
fremst hvor mange nye
stillinger som blir oppret-
tet."

– Vi avslutter med å
stille flere spørsmål.  Har
sykehusene råd til å øke
antall stillinger i samme
takt som hittil?  Hvor stor
blir tilgangen av ferdige
spesialister fra andre
land?  Vil teleradiologisk
samarbeid mellom helse-
foretakene redusere
behovet for antall radiolo-
ger på vakt?  Vil de priva-

te instituttene fortsette å øke sin andel av
det totale antall undersøkelser?

– Er det ikke et faktum at de private
instituttene er langt mer effektive og vil
ikke det offentlige spare penger ved å la
disse øke sin andel av de totale undersø-
kelsene?

– Det er riktig at de private instituttene
er effektive og undersøker langt flere
pasienter pr radiolog.  Men så må man
ikke glemme at dette er polikliniske
undersøkelser og at sykehusene har
langt mer kompliserte og tidkrevende
undersøkelser.  Dessuten har røntgenav-
delingene også ansvar for undervisning
og forskning.

– Men det er vel et faktum at vi har en
høy legedekningen i Norge og at det er et
spørsmål om hvor mange leger man kan
ha per innbygger? 

– Ja det er riktig at vi har en høy lege-
dekning.  Den gangen da jeg var ferdig
lege var det så vidt jeg husker en lege på
770 innbyggere.  I dag er tallet en lege pr

Strammere arbeidsmarked for radiologer?
Radiolog Ola Heldaas har ledet radiologforeningens stillingsstrukturutvalg i 17 år.  De senere
årene har han sett en utvikling mot et strammere arbeidsmarked for radiologer.  Til tross for at
han tidligere har erfart at det har stabilisert seg gjennom et stadig økende antall nye stillinger,

lurer han nå på om sykehusene vil ha råd til å øke antall stillinger i samme takt som hittil.  
Hvis ikke kan det bli manko på nye stillinger allerede i 2009 - 2010.

AV: ANNE BETH MOSLET
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SISTE RAPPORT: Leder for Radiologforeningens stillingsstrukturutvalg,
Ola Heldaas (t.h.), ble utnevnt til æresmedlem av radiologforeningen på
generalforsamlingen i oktober 2006 av Frode Lærum.
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200 innbyggere.  Spørsmålet er selvsagt
om vi har råd til en videre utvikling i sam-
me tempo.  

– Men samtidig må det sies at arbeidet
hver radiolog utfører har økt betydelig
både med hensyn til antall bilder og
antall undersøkelser.  Dette skyldes ikke
minst den teknologiske utviklingen med
blant annet MR og CT.

– Du gir deg nå som utvalgets leder
etter 17 år, vil du anbefale at arbeidet
fortsetter?

– Ut fra de tilbakemeldinger vi får på
arbeidet vårt, ser det ut som om mange
mener at vi frembringer pålitelig og ver-
difull informasjon.  Nasjonalt Råd har
også samlet informasjon på dette områ-
det og deres database begynner å bli
fullstendig.  Men våre rapporter er nok
noe mer detaljerte.  Både Legeforening-
en og andre har satt pris på vårt materi-
ale.  Spørsmålet er om Legeforening-
ens nye organisasjonsstruktur vil føre til
at dette arbeidet faller inn under Lege-
foreningen sentralt eller den fremtidige
fagmedisinske forening for radiologi? 

Tabell 1: Økning i antall stillingshjemler 1999 – 2006.

1991 2001 2003 2006 1999-2006
Overleger 377 397 430 462
Økning 20 33 32 85
Ass.leger 160 170 173 195
økning 10 3 22 40

Total økning 30 36 54 125

Tabell 2 : Tilgang på nye og avgang av gamle spesialister i
radiologi.

År Nye spesialister Pensjonerte Døde Netto  tilgang
2006 30 8 1 21
2007 43 4 2 37
2008 30 8 1 21
2009 49 11 2 36
2010 21 6 1 14
2011 22 2
2012 23 1
2013 19 2
2014 12 1
2015 12 2
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– Det er et økt krav
om forskning fra
myndighetene, sier
leder for Radiolog-
foreningens nye
forskningsinstitutt,
første amanuensis
og forskningskoordi-
nator ved radiolo-
gisk avdeling ved
Haukeland Universi-
tetssykehus, Jarle
Rørvik.

– I henhold til
paragraf §3-8 i lov
om spesialisthelse-
tjenesten er forsk-
ning en av hoved-
oppgavene for de
regionale helsefore-
takene på linje med
klinisk arbeid,
undervisning og for-
midling. I tillegg stil-
ler den nye helse-
forskningsloven større formelle krav til
forskning.  Det er økt konkurranse
mellom forskere innen medisin som
ønsker sine artikler publisert i legetids-
skrifter.  Når det gjelder vårt eget fag,
er der en ekstra utfordring med den
enorme teknologiske utviklingen på
utstyrssiden.

– Hvis vi ser mer konkret på forsk-
ningsaktiviteten i radiologi, ser vi raskt
at den er lav.  Dette kan vi også måle
ved å se på antall årlige doktorgradsav-
handlinger og publikasjoner.  Det er
ikke svært mange.  Derfor er det svært
positivt at radiologforeningen ønsker å
være en pådriver gjennom sitt forsk-
ningsinstitutt.

– Hva ønsker dere å ta fatt i frem-
over?

– Vi ønsker først å fremst å følge opp
de konkrete oppgavene som står i våre

vedtekter. (se neste side).  Vi må blant
annet få en oversikt over aktuelle veile-
dere ved universitetssykehusene.  Jeg
vil i første omgang skrive et brev til
avdelingslederne om dette.  Det er vik-
tig å bygge nettverk og få kontaktper-
soner.

– Vi ønsker å bygge opp både stipen-
diatnettverk og professornettverk.
Radiologforeningens vår- og høstmøter
kan her være viktige samhandlingsare-
naer.  Vi vil følge opp den tradisjonen
radiologforeningens meget aktive
leder, Frode Lærum, har startet opp
med å ha et forskningsseminar som en
del av foreningens høst- og vårmøter.

– Er det noen konkret bistand å få for
de som ønsker å sette i gang forsk-
ning?

– Ja, instituttet har knyttet til seg en
"medical writer" som kan gi hjelp til

forskningsinteres-
serte radiologer og
spesialistkandida-
ter om hvordan de
best skal utforme
en søknad om
økonomisk støtte
og hvor det er
mulig å få slik støt-
te. Videre vil vi
være behjepelig
med å skaffe veile-
dere fra det radio-
logiske miljøet
eller relevante kli-
niske og basalme-
disinske avdeling-
er. 

– I tillegg vil vi
ha god kontakt
med tilsvarende
institutter og orga-
nisasjoner i andre
land.  En viktig
institusjon i så

måte vil være European Institute of
Biomedical and Imaging Research
(EIBIR).

– Hva er viktig for veien videre?
– Det som er viktig er at radiologiske

avdelinger på universitetssykehusene
prioriterer forsking og at forskning har
støtte og legitimitet hos ledelsen slik at
forskning blir en likeverdig aktivitet på
linje med klinisk arbeid.

– Rent konkret kan avdelingene byg-
ge opp et miljø for forskning for eksem-
pel ved å  arrangere forskningsmøter.
Her ved vår avdeling på Haukeland har
vi hatt ukentlige forskningsmøter i flere
år.  Hver torsdag møtes vi fra 1115 til
1200. Dette har satt forskning i fokus
og har fungert som et internt forsk-
ningskurs.

– Har dere temaer og dagsorden?
– Ja, vi har konkrete temaer som

Sett i gang folkens!
- Jeg oppfordrer kolleger og ledere ved landets radiologiske avdelinger til å sette økt fokus 

på forskning, sier leder for Radiologforeningens nyopprettede forskningsinstitutt, 
Jarle Rørvik, ved Haukeland Universitetssykehus. Forskningsinstituttet ønsker å bidra

til økt og bedre radiologisk forskning.

AV: ANNE BETH MOSLET

Nyheter

EGET INSTITUTT: Styret i Radiologforeningens forskningsinstitutt (f.v.): Frode
Lærum, Kjell Arne Kvistad, Hans Jørgen Smith, Einar Hopp og Jarle Rørvik (leder).
Anne Nergaard mangler på bildet.
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bekjentgjøres på forhånd.  Det kan
eksempelvis være  innlegg om statis-
tikk, forskningsmetoder, metodevurde-
ring, pågående eller avsluttete forsk-
ningsprosjekter. Det kan være kurs om
litteratursøk, prosjektsøknad samt
foretakets og universitetets forsknings-
strategi, sier Jarle Rørvik som er spent
på responsen fra sine kolleger på for-
eningens nye initiativ for å få fart på
radiologisk forskning.

Vedtektenes § 3:
Radiologisk Forskningsinstitutt skal
foreslå og gjennomføre tiltak som kan
stimulere til økt mengde og bedret kva-
litet av radiologisk forskning i Norge.
Instituttet skal arbeide for å senke ter-
skelen for at norske radiologer starter
med forskning. Instituttet skal videre
arbeide for å gjøre norsk radiologisk
forskning kjent.

Radiologisk Forskningsinstitutt har
som konkrete oppgaver å:
a) – opprette og vedlikeholde et sett av

kontaktpersoner for forskningsvei-
ledning.

b) – opprette og vedlikeholde et sti-
pendiatnettverk og sørge for at de
kan møtes.

c) – opprette og vedlikeholde et pro-
fessornettverk og sørge for at de
kan møtes.

d) – kalle inn til årlig rapportering om
radiologisk forskningsaktivitet fra
alle gruppe I-sykehusene og forsk-
ningsaktive gruppe II-sykehus.

e) – ta imot og viderebefordre rappor-
tering fra komiteen for Radiologfor-
eningens Bestepris.

f) – sørge for utdeling av pris for beste
frie foredrag av lege i spesialisering
ved foreningens møter.

g) – sørge for utdeling av oppmerk-
somhet i forbindelse med oversikts-
foredrag etter radiologiske disputa-
ser.

h) – arbeide for å gi norske radiologer
konkret oppstartshjelp i forskning og
søknader til forskning

i) – rapportere instituttets virksomhet i
en skriftlig årsrapport som også leg-
ges ut på Radiologforeningens nett-
side, der det framgår hvem som har
fått praktisk hjelp og økonomisk
støtte
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Legeforeningen lanserte ved årsskiftet
LEIF (Legers Etterutdanning I Fremti-
den), et verktøy for planlegging, doku-
mentasjon og evaluering av etterutdan-
ning for legespesialister. Tjenesten kan
brukes både av sykehusansatte og pri-
vatpraktiserende spesialister. Foreløpig
er den ikke tilrettelagt for allmennmed-
isin; det skal gjøres i løpet av 2007.
LEIF er resultatet av en flerårig utvik-
lingsprosess i regi av Spesialitetsrådet.
Prinsippene som ligger til grunn er i tråd
med anbefalinger fra den europeiske
spesialistunionen (UEMS) og Nasjonalt
råd for spesialistutdanning av leger og
legefordeling.

LEIF er både en tenkemåte og et nett-
basert verktøy for å gjennomføre dette
systemet. Deltakelse er frivillig og har
ikke preg av resertifisering, men vi
håper at et flertall av legespesialistene i
løpet av noen år vil se nytten av å bruke
LEIF. For å bruke tjenesten må en regis-
trere seg og få en brukerkonto, en elek-
tronisk «utdanningsportefølje».

Hvorfor LEIF?
Mens spesialistutdanningen er godt
organisert og har definerte krav til akti-
viteter har etterutdanningen vært mindre
godt organisert, selv om de fleste leger
tar sin faglige utvikling på alvor. LEIF er
først og fremst et hjelpemiddel for den
enkelte til å få en mer målrettet og bedre
planlagt etterutdanning. Imidlertid etter-
spør samfunnet i stadig større grad sys-
tematisk kvalitetsarbeid, og det vil være
hensiktsmessig både for den enkelte
lege og for legegruppen å kunne doku-
mentere det arbeidet som legges ned i
etterutdanning. Ved å etablere normer
for hva som er «normalt» omfang av
etterutdanning kan det bli lettere å
ansvarliggjøre arbeidsgiverne.

Plan
Ved hvert årsskifte skal legen analysere
sin egen arbeidssituasjon og sette mål
for sin faglige utvikling i tiden som kom-
mer, fortrinnsvis med en horisont på 3–5
år. Målene konkretiseres i en plan for
etterutdanningen i året som kommer.

Omfanget av etterutdanningen skal
være 8–15 arbeidsdager og planen bør
omfatte flere ulike typer aktiviteter, ikke
bare deltakelse i kurs og kongresser.
Planen skal diskuteres med en evalue-
rende kollega og kunne aksepteres av
avdelingens leder.

Evaluerende kollega
Etterutdanningen skal ikke være noen
resertifisering, men for å få en mer
objektiv evaluering skal hver lege som
deltar i LEIF alliere seg med en kollega i
samme spesialitet. Hun eller han skal i
større grad være en diskusjonspartner
enn en sensor. Som nevnt skal denne
kollegaen være med under planlegging-
en av etterutdanningen, men det skal
også være en evaluering ved årets slutt.
I dette møtet gjennomgås både planleg-
gingen og gjennomføringen av etterut-
danningen, og dette fører naturlig videre
til planleggingen for neste år.

Dokumentasjon og rapporte-
ring
Oversikt over den gjennomførte etterut-
danningen med tilhørende evaluering
blir arkivert i legens portefølje slik at de
kan hentes frem og skrives ut ved
behov. Det er ikke andre enn legen selv
og den evaluerende kollegaen som har
tilgang til disse opplysningene, men
hvert år skal resultatet av evalueringen
rapporteres. For sykehusansatte leger
skal rapporten gå til avdelingsleder som
bruker dette som grunnlag for å fylle ut
den delen av SERUS (utdanningsrap-
porten til spesialitetskomiteen) som
omhandler etterutdanning. Privatprakti-
serende spesialister eller spesialister
som arbeider på avdelinger der det ikke
er spesialistutdanning sender evalue-
ringen direkte til spesialitetskomiteen.

Utdanningsutvalgets og spe-
sialitetskomiteens oppgaver i
LEIF
Ved sykehusavdelinger der det er spesi-
alistutdanning skal det være et utdan-
ningsutvalg. Til utvalgets oppgaver lig-
ger også «å stimulere til og koordinere

etterutdanning av avdelingens legespe-
sialister og i den sammenheng også ha
ansvaret for rapportering om avdeling-
ens utdannings- og etterutdanningsvirk-
somhet». I denne sammenheng betyr
det blant annet å stimulere til å delta i
formalisert etterutdanning, bistå med
valg av evaluerende kollega og påse at
etterutdanningsaktiviteten blir rappor-
tert.

For privatpraktiserende spesialister
og for avdelinger uten utdanningsutvalg
må spesialitetskomiteen bistå der det er
nødvendig, for eksempel med å formidle
kontakt med en evaluerende kollega. I
tillegg skal spesialitetskomiteen ha en
generelt overblikk over etterutdannings-
aktiviteten i faget. Komiteen skal ikke
godkjenne den enkelte leges etterutdan-
ning; dette er ikke noen formell resertifi-
sering. Imidlertid kan og bør komiteen
kommentere dersom det er systematis-
ke forskjeller mellom avdelinger.

www.legeforeningen.no/leif
LEIF finnes på 
www.legeforeningen.no/leif og som valg
på nedtrekksmenyen «Utdanning og
fagutvikling» på Legeforeningens nettsi-
der. Her er detaljert brukerveiledning og
flere detaljer om bakgrunnen for LEIF.
Legeforeningen har også opprettet en e-
postadresse for spørsmål og kommenta-
rer, leif@legeforeningen.no.

Vi håper at spesialitetskomiteene og
styrene i yrkesforeninger og fagmedisin-
ske foreninger vil slutte opp om satsing-
en og gå foran med et godt eksempel
som brukere av LEIF!

Generalsekretær Terje Vigen
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Bakgrunn
Med multidetektor CT- maskinene
(MDCT) med 16 eller flere kanaler har
det kommet fantastiske muligheter for
bedre undersøkelser, blant annet bedre
CT- angiografier (CTA) av thorax hos
pasienter med medfødt hjertefeil.

Bildeopptaket går mye raskere (van-
ligvis 2 – 5 sekunder på barn) hvilket gir
mindre bevegelsesartefakter både fra
respirasjon, fra hjerteslag og fra pasien-
turo/ -bevegelse enn på enkeltsnitts spi-
ral- CT. Hurtige opptak gir også mulig-
het til selektiv fremstilling av de forskjel-
lige kargebeter. MDCT har også meget
god romoppløselighet med mulighet for
fremstilling av fine detaljer og små struk-
turer, hvilket gjør CTA til et godt alterna-
tiv til en eventuell konvensjonell, kate-
terbasert diagnostisk angiografi helt ned
til nyfødtalder. Denne typen angiografi
innebærer hos barn og ungdom alltid
narkose, gir mer ioniserende stråling
enn CTA og er i tillegg en invasiv prose-
dyre med den risiko det medfører, som
kateterskade og arytmier. .

Vi merker en stadig økende etterspør-
sel etter CTA av både barn og voksne
pasienter med medfødt hjertefeil, og
undersøkelsene erstatter nå som regel
konvensjonell, angiografi.

Stråledose – kort bakgrunn
CT som modalitet gir relativt høye doser
ioniserende stråling. Pasienter med
medfødt hjertefeil har relativt ofte mis-
dannelser også i andre organsystemer.
Mange av pasientene kan forventes å
gå gjennom mange røntgenundersø-
kelser. Vi må derfor alltid vurdere om
pasientene kan undersøkes med ultra-
lyd, inkludert ekkokardiografi, eller MR i
stedet for CT. 

Barn er 10 – 15 ganger mer stråleføl-
somme enn voksne og man MÅ ha pro-
tokoller tilpasset barn for å undersøke
barn med CT, med blant annet redusert

kV og mAs i forhold til voksne, bevisst
bruk av scan field of view (SFOV),
begrenset undersøkelsesområde til det
helt nødvendige, osv. Det er en forutset-
ning at man kjenner den CT- maskinen
man bruker godt og at man har dyktige
radiografer for å få vellykkede undersø-
kelser.

Praktiske utfordringer
Det er en utfordring å gjøre opptaket til
riktig tid slik at man har maksimal kon-
trastoppladning i riktig kargebet, særlig
ved komplekse medfødte hjertefeil og
der det er shunting mellom høyre og
venstre hjertehalvdel, enten intra- eller
ekstrakardialt. Vi bruker derfor alltid
testbolus på pasienter med medfødt
hjertefeil. 

Vellykket utredning, behandling og
kontroll av pasienter med medfødt hjer-
tefeil er i høyeste grad avhengig av godt
tverrfaglig teamarbeid! Vi samarbeider
tett særlig med kardiologer og thoraxki-
rurger, men også andre involverte spe-
sialister som lungeleger, barneleger,
anestesileger, osv. Vi er avhengige av
gode henvisninger med klare spørs-
målsstillinger og informasjon om klinikk,
funn fra andre undersøkelser (særlig
ekkokardiografiske funn), informasjon
om evt. tidligere kirurgi (hva er gjort, når
og hvordan) og evt. behov for seda-
sjon/narkose. Og, vi må formidle våre
funn slik at de forstås av behandlende
klinikere. 

CTA av thorax hos barn med medfødt
hjertefeil er ekstra vanskelig da pasien-
tene oftest har intravenøs tilgang med
lite kaliber (vanligvis lumen på 24 gau-
ge), venøs tilgang på suboptimal lokali-
sasjon (skallevener, fot, lyske, osv) og
meget rask sirkulasjonstid med normal
hjertefrekvens hos nyfødte på opp til
120-140 slag per minutt. Det er som
ellers begrensninger på volum av kon-
trastmiddel. Vi bruker normalt 1,5 ml

Iodixanol 270 mg I/ml totalt. På nyfødte
på 3-4 kg er det altså snakk om et totalt
volum på ca 4,5 til 6 ml kontrastmiddel.

Hensikt
Evaluere CTA utført på henholdsvis 16-
og 64-kanalers MDCT hos pasienter
med medfødt hjertefeil særlig med hen-
blikk på stråledose, sedasjonsrate og
billedkvalitet.

Materialet og funn
Fra og med november 2004 t.o.m.
desember 2005 utførte vi 80 CTA på til
sammen 65 pasienter med medfødt
hjertefeil. 45 av undersøkelsene ble
utført på 64-kanalers maskin (som ble
innført i april 2005), 35 undersøkelser
på 16-kanalers maskin. Alder varierte
fra 1.levedøgn til 30 år, 67 % var under
2 år med median alder ved CTA 6,6
måneder. Gutt : jente = 47 : 33. 71 av
undersøkelsene ble utført med barne-
protokoller som er vektbaserte og med
dosemodulering i både x, y og z-aksen.
9 undersøkelser ble utført med voksen-
protokoller hvorav 2 var EKG-gated. 24
av pasientene gjennomgikk også kon-
vensjonell angiografi. Hos 7 av disse ble
det utført intervensjonell behandling,
hos 17 ren diagnostisk angiografi. 55 %
av CTA var preoperativ kartlegging. 

Stråledose var signifikant lavere på
64- i forhold til 16-kanalers MDCT hos
pasienter under 2 år der gruppene var
store nok til statistiske beregninger. Hos
denne gruppen varierte beregnet effek-
tiv dose fra 1,7 til 3 mSv. Hos de større
pasientene og særlig hos pasientene
undersøkt med voksenprotokoller var
beregnet effektiv stråledose vesentlig
høyere. Hos de 2 pasientene undersøkt
med EKG-gated CTA var dosene opptil
5 ganger høyere, og hos en av disse
pasienten var beregnet effektiv stråledo-
se 35 mSv. 

Hos 15 av de 17 pasientene som

MDCT- angiografi av thorax ved medfødt hjertefeil
AV: LISE HEIBERG OG CHARLOTTE DE LANGE, BARNERADIOLOGISK SEKSJON, BILDE- OG
INTERVENSJONSKLINIKKEN, RIKSHOSPITALET – RADIUMHOSPITALET HELSEFORETAK
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gjennomgikk konvensjonell angiografi i
tillegg til CTA kunne vi beregne effektiv
dose og for alle disse pasientene var
stråledosen lavere for CTA versus kon-
vensjonell angiografi (median 2,8 ver-
sus 5,4 mSv).  

Sedasjonsrate. 61 % av CTA ble
utført uten sedasjon, inkludert 7 under-
søkelser på voksne pasienter (>18 år).
Behovet for sedasjon eller generell nar-
kose var lavere på 64- i forhold til 16-
kanalers MDCT (29 versus 49 % av
undersøkelsene). 

Bildekvalitet var tilfredsstillende på
alle undersøkelsene og lik for de 2
maskinene som forventet ut fra hvordan
protokollene er satt opp for henholdsvis

64- og 16-kanalers MDCT. Bevegelses-
artefakter og suboptimal timing av kon-
trastmiddelet gjorde 4 undersøkelser
ikke-diagnostiske. 

Konklusjon
Med protokoller laget for å gi samme bil-
ledkvalitet gir 64-kanalers MDCT lavere
stråledose og mindre behov for seda-
sjon enn 16-kanalers MDCT. 

I forhold til konvensjonell angiografi
gir CTA med vekttilpassede barneproto-
koller med dosemodulering i både x-, y-
og z-aksen lavere stråledose. Dessuten
klart mindre behov for sedasjon. CTA gir
ofte (hos 67 %) tilleggsinformasjon om
patologi utenom hjertet og de store kar

som man ikke får frem ved konvensjo-
nell angiografi, hvorav 60 % var patologi
i de sentrale luftveier og/ eller i lungeve-
vet. Konvensjonell angiografi gir bedre
fremstilling av koronararteriene, og sær-
lig periferien av disse, enn CTA. 

EKG-gated CTA gir ca 5 ganger høy-
ere stråledose enn CTA uten EKG-
gating, og vi finner foreløpig ikke indika-
sjon for EKG-gated CTA av koronararte-
riene hos pasienter med medfødt hjerte-
feil.

For å kunne utføre og evaluere CTA
ved medfødt hjertefeil er man helt
avhengig av godt fungerende, tverrfag-
lig samarbeid.

ESHNR
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Bakgrunn/mål. 
MR av uterus er en god metode for
påvisning av myomer i uterus, evaluere
antall og størrelse, og til å lokalisere
det enkelte myom. Undersøkelsen kan
også skille adenomyomer fra ordinære
myomer. Ved bruk av MR-kontrastmid-
ler gitt iv kan man også angi graden av
vaskularitet, evnt om det foreligger
nekrose. Undersøkelsen kan ikke ute-
lukke maligne tumores i uterus.

Metode: 
Vi har gjennomført en studie der symp-
tomatiske myomer har vært behandlet
med okklusjon av arterieforsyningen til
myomene. 66 kvinner i fertil alder ble
randomisert til enten laparaskopisk
okklusjon av uterinarteriene sentralt
eller kateterbasert okklusjon med
mikropartikler perifert. Disse uterusbe-
varende behandlingene ble evaluert
med MR uterus med kontrastmiddel.
Etter kateterbasert okklusjon hadde

pasientene mer smerter og trengte
større doser analgetika enn etter lapa-
raskopisk okklusjon. Etter 6 måneder
var den gjennomsnittlige blødningsre-
duksjonen den samme i begge grupper
målt ved telling av bind, men flere had-
de fortsatt subjektivt betydelig blødning
etter laparaskopisk okklusjon, 20% vs
3,7%. Hysterektomi etter behandlingen
var den samme i begge grupper, men
årsaken var forskjellig, hyppigere pga.
blødning etter laparaskopi.

Resultater. 
MR undersøkelsen før behandlingen
viste antall myomer 1-2 hos 60%, >2
hos16% og fullstendig transformasjon
av uterus hos 25%. Lokalisasjonen av
det største myomet var submucøs hos
21%, subserøs hos 16% og transmural
hos 60%. Seks måneder etter behand-
lingen var volumet av uterus redusert
med 49% vs 30% etter kateterbasert-
/laparaskopisk okklusjon. Tilsvarende

tall for det største myomet var 60% vs.
47%. Den største forskjellen gruppene
i mellom var graden av kontrastopptak.
Begge metodene reduserte opptaket
etter okklusjon. Alle myomene var
avaskulære etter kateterbehandling,
mens laparaskopisk behandling resul-
terte i 41% reduksjon av opptaket.

Konklusjon. 
MR funnene passer med fullstendig
okklusjon etter perifer embolisering
med kateterbasert behandling og sann-
synlig partiell okklusjon etter sentral
okklusjon ved laparaskopi. Sannsynlig
forklaring er at den sentrale okklusjo-
nen etterlater seg åpne kollateraler og
at nye kollateraler utvikles. Dette
avspeiles også i mer smerter i akuttfa-
sen etter kateterbehandling. Videre
oppfølging av pasientene vil avklare
om residiv av blødning også vil være
høyere etter laparaskopisk okklusjon.

Referanse:
Hald K, Langebrekke A, Klow NE,
Noreng HJ, Berge AB, Istre O. Lapa-
roscopic occlusion of uterine vessels
for the treatment of symptomatic
fibroids: Initial experience and compari-
son to uterine artery embolization. Am
J Obstet Gynecol. 2004 Jan;190(1):37-
43.

MR kontrastopptak i uterusmyomer
etter arteriell okklusjonsbehandling
AV: NILS-EINAR KLØW, K HALD, HJ NORENG, ERIK QVIGSTAD, OLAV ISTRE.
ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS.
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Bakgrunn:
Pasienter med stumpe traumer og alvor-
lig skade av milten, blir ved UUS henvist
til angiografi og miltarterien blir emboli-
sert med coiler. Vi har dermed oppnådd
færre operasjoner, reblødninger og fær-
re splenektomier. Sentral miltembolise-
ring utføres for å senke det intraparenc-

hymale blodtrykket og dermed fremme
hemostasen av pågående eller truende
blødning. Per i dag fins det ingen studier
om trykk eller flowforandringer i milten
over tid. Målet med denne undersø-
kelsen har vært å påvise hemodynamis-
ke endringer i parenchymet etter sentral
embolisering og varigheten av disse. 

Pasienter og metode:
Fra september 2003 til november 2004
ble 23 påfølgende pasienter med milt-
skade og utført sentral embolisering
planlagt inkludert. Seks pasienter ble
ekskludert fordi de ikke møtte opp til
kontroll (5) og en pasient ble bare
embolisert distalt. Pasientene ble

Fysiologiske endringer i miltsirkulasjonen etter
embolisering-endringer i spektal-doppler kurven
AV: JOHANN BAPTIST DORMAGEN, NILS-EINAR KLØW. RADIOLOGISKE AVDELINGER, 
ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS. 
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undersøkt 0-2 dager etter embolise-
ring, etter 4-12 dager, etter 7-13 uker,
og etter 6-18 måneder. Kontrollgrup-
pen bestod av 17 frivillige sykehusan-
satte. Det ble målt gjennomsnittlig sys-
tolisk topphastighet (PSV) og diastolisk
hastighet (EDV) fra nedre pol, midtre
avsnitt og øvre pol. Ut fra disse måling-
ene ble det kalkulert resitive index (RI
= (PSV-EDV)/PSV), systolisk /diasto-
lisk ratio (S/D ratio = PSV/EDV), akse-
lerasjon (AC) og akselerasjonstid
(ACT). AC ble også korrigert for hjerte-
frekvens (HF): AC/HF x 60. 

Resultater: 
En pasient utviklet en steril væskean-
sammling etter embolisering ved øvre
pol som ble evakuert. Milten ble ikke
fjernet. Alle andre pasienter viste ingen
komplikasjoner ved intermediær eller
senoppfølging. 

PSV viste bare lettgradig økning og
EDV minimal fall over tid. Både S/D
ratio, RI og korrigert AC økte signifikant
fra initiale undersøkelse. Ved sammen-

ligning av verdiene fra sen oppfølging
med kontrollgruppen, forelå ingen for-
skjell i PSV, EDV, AC eller AC korri-
gert. Derimot var verdiene for RI, S/D
ratio fortsatt lavere og ACT fortsatt
høyere enn hos kontrollgruppen.

Konklusjon:
Lave intraparenchymale RI og S/D

umiddelbart etter sentral embolisering
taler for effektiv okklusjon av miltarteri-
en. Effekten varte fullt i den første uken
hvor det ikke ble sett noen endringer i
flowprofilen. Ved senere kontroller 
ble effekten mindre, forenlig med
økende kollateraldannelse og tilheling
av skaden. 

Abstracts

0-2 dager 7-13 uker 6-18 mån Referanse-
gruppe

S/D 1,71 2,00 2,13 2,56
RI 0,39 0,43 0,49 0,57
AC korrigert 0,76 1,48 1,85 2,21
ACT 148 145 142 118
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Det er flere grunner til falskt negative og
falskt positive funn ved CT colografi.
Årsakene kan deles inn i faktorer rela-
tert til:
1. Pasienten og pasientforberedelse:
a. Polyppstørrelse og -morfologi. 
b. Tarmtømning og -distensjon.
2. Valg av protokoll:
a. Bukleie- og ryggleie.
b. Stråledose
c. Bruk av iv. kontrast
d. Kollimering
3. Granskningsmetode:
a. Bruk av MPR og både lunge- og bløt-
delsvindu.
b. Snitt tykkelse
c. 2D vs. 3D/virtuell coloscopi.
4. Radiologens erfaring og "fatigue"

Hensikten med undersøkelsen er å
oppdage alle cancere samt polypper.
Minst 70% av colorectale cancere opp-
står fra benigne, adenomatøse polyp-
per, men få polypper utvikler seg til can-
cer, trolig kun 1-3%. Polypp-størrelsen
er det viktigste kriteriet vi har for å vur-
dere risikoen for malign transformasjon.

Polypper skal ha homogen bløtdel-
stetthet, inneholder ikke luft (i motset-
ning til fekalia) og flytter vanligvis ikke
på seg mellom seriene (unntatt stilkede
polypper). 

Vær oppmerksom på flate lesjoner
(<3mm), slyngede colonsegmenter, for-
tykkede haustrae, anatomiske varianter
av for eksempel iliocøkalklaffen og
annen colonsykdom som kan imitere
polypper (inverterte divertikler, divertiku-
lose).

Anbefalinger for å unngå feil-
tolkning: 
• Tarmen må være godt tømt og disten-

dert. Bruk evt. tagging.

• Undersøkelsen må
gjøres i både buk- og
ryggleie.

• Snitt tykkelsen bør ikke
være over 2,5 millime-
ter og det er tilstrekke-
lig med 20% overlapp

• Bruk alltid både bløt-
dels- og lungevindu.

• Sammenlikn samme
tarmsegment i begge
leier og flere plan. 

• Kombiner 2D og 3D
granskning.

• Kjenn til anatomiske
varianter og annen
colonpatologi som kan
imitere cancer/polyp-
per.

• Erfaring er viktig.
ESGARs CT-colografi
kurs er meget bra.

Polypp størrelse
og rapportering:
ESGAR anbefaler:
• Polypper <5 millimeter

beskrives ikke.
• Polypper på 6-9 milli-

meter beskrives og
kontrolleres innen 3 år.

• Ved 3 eller flere polyp-
per på 6-9 millimeter
anbefales coloscopi.

• Polypper >10 millime-
ter går til coloscopi.

• Åpenbart maligne
tumores kan gå direkte
til kirurgi.

Abstracts

CT colon: 
Fallgruber eller årsaker til
falskt negative og 
falskt positive funn

V/SEKSJONSOVERLEGE KRISTIN MELLINGEN SB-HF
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NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi nr. 1/2007 21

Prosjektet er et PhD prosjekt ved Uni-
versitetet i Bergen, men arbeidet er gjort
ved Stavanger Universitetssjukehus
(SUS) i perioden 2002 og framover. Det
forventes at prosjektet avsluttes ila
våren 2007. Her presenteres en av arti-
klene i prosjektet, som er publisert i
oktober 2006 (1) Veiledere er Professor
Dag Aarsland, alderspsykiatrisk avde-
ling, SUS, institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Bergen. Bi-veileder Pro-
fessor Jan Petter Larsen, nevrologisk
avdeling, SUS, institutt for klinisk medi-
sin, Universitetet i Bergen.

Bakgrunn
Parkinson’s sykdom er en nevrodege-
nerativ sykdom hvor kardinalsympto-
mene er hviletremor, rigiditet, akinesi (få
bevegelser) og bradykinesi (langsomme
bevegelser), samt posturale endringer
(forandringer i kroppsholdning). Preva-
lensen av Parkinson’s sykdom er 110
per 100 000 innbyggere (2000). Fore-
komsten er lik blant kvinner og menn.
Etter essensiell tremor er det den van-
ligste bevegelsesforstyrrelsen. Demens
forekommer hos ca 1/3 av pasienter
med PD (ref) og pasienter med PD har 6
ganger økt risiko for demens sammen-
lignet med eldre som ikke har PD (2).
Det er også vist at PD pasienter som
ikke er demente har progredierende
svikt i oppmerksomhet og exekutive
funksjoner (3). Dette innebærer funksjo-
ner knyttet til organisering bla planleg-
ging, beslutningstaking, problemløs-
ning, igangsetting av aktivitet med
mer.(4). En andel av PD pasientene har
mild kognitiv svikt  (MCI) uten å oppfylle
demenskriteriene tidlig i sykdomsforlø-
pet. (4, 5) Foreløpige resultater viser at
dette representerer et tidlig stadium av
demens,.(3, 6)Mild kognitiv svikt (MCI)
er definert som: Subjektive hukommel-
sesproblemer, bekreftet av pårørende.
Påvist hukommelsesreduksjon ved nev-

ropsykologisk testing. Ingen utfall på
andre kognitive områder. Normal funge-
ring i dagliglivet. Tilfredsstiller ikke krite-
riene til demens. I motsetning til demens
som defineres som: Sykdom med svek-
ket hukommelse spesielt for nyere hen-
delser og i tillegg minst en annen kogni-
tiv funksjon (dømmekraft, planlegging,
tenkning, evnen til abstraksjon)som vir-
ker inn på evnen til å klare seg i dagligli-
vet i forhold til for eksempel jobb eller
sosial aktivitet. Nylig ble det publisert en
studie som viste atrofi i grå substans
hos eldre med MCI i de samme områ-
dene som man finner atrofi hos pasien-
ter med Alzheimer demens (AD) (7). En
lignende studie var ikke gjort tidligere
ved PD. I tillegg ønsket vi å se på foran-
dringer i grå substans hos pasienter
med PD og Parkinson’s sykdom med
demens (PDD) og sammenligne med
tidligere studier (8, 9).

Materiale og metode
MR hode ble tatt av alle pasienter og
kontrollpersoner. Noen demografiske
data er vist i tabellen under.

MMSE = mini mental state evaluation
(ref)

MR protokoll
Pasienter og kontroller ble undersøkt
med MR ved radiologisk avdeling. SUS,
i en  1.5 T Phillips

Gyroscan NT intra, Release 8.1, som
senere ble oppgradert til release 10
høsten 2003. Bildekvaliteten har vært
stabil. Til bruk i denne studien tok vi en

T1-vektet 3D FSPGR (fast, spoiled gra-
dient recalled echo), (TR 12.4 ms, TE
4.2 ms, TI 650 ms, matrix 256 x 192, sli-
ce thickness 1.6 mm).

Bildeanalyse:
"Voxel based morphometry"- atrofi av

grå substans ved PD vs PDD og PD-
MCI

VBM (Voxel Based Morphometry)er en
metode som ble beskrevet i 2000 av Fris-
ton og Ashburner(10). En videreutvikling
av metoden ble publisert i 2001 av Good
et al (11). Metoden bygger på program-
vare som er utviklet mtp. analyse av bil-
der til funksjonell MRI. Bildene overføres
fra røntgenarkivet til en PC hvor de blir
bearbeidet videre med SPM (statistical
parametric mapping). Dette programmet
er fritt tilgjengelig på nettet og kan lastes
ned mot at man registrerer seg som bru-
ker (SPM 2 ( Wellcome Department of
Cognitive Neurology, London, UK 
( http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm)).

VBM beskriver en rekke pre-proses-
serings trinn som er automatiske, og
dermed ikke kan påvirkes av operatø-
ren. Den som utfører bilde bearbeiding-
en må imidlertid sette i gang hvert trinn i
prosessen, og kjenne til rekkefølgen og
konsekvensen av hvert trinn for bildene.
Disse trinnene bearbeider bildene for
hver enkelt pasient til et sluttbilde som
kan brukes i statistisk analyse hvor
grupper med pasienter kan sammenlig-
nes med hverandre. Resultatet får man
ut som statistiske parametriske kart

("maps") som viser områder med statis-
tisk signifikante forskjeller i f. eks grå
eller hvit substans mellom gruppene. I
denne studien har vi først og fremst se
på forandringer i grå substans mellom
gruppene. 

Resultater
Figuren under viser områder der PD
pasienter med MCI (n=8)hadde økt atro-
fi sammenlignet med PD pasienter uten
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Hjerneforandringer ved Parkinson’s
sykdom
AV: MONA BEYER, STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS
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Kontroll PD PDD
N 20 20 16
Kvinner/menn 10/10 10/10 6/10
Alder (år) 73.6 (6) 72.5(8.5) 73.3(6.3)
MMSE (gj.snitt) 29.6(0.7) 28.2(2.1) 19.4(4.6)
Utdanning (år) 12.1(4.3) 10.9(3.5) 10.4(3.8)
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MCI (n=12). De svarte og grå flekkene
illustrerer de områdene som har signifi-
kant økt atrofi. 

Figuren under viser de områdene av grå
substans hvor det er signifikant økt atrofi
hos pasienter med PDD sammenlignet
med  PD pasienter uten demens. Her er
det også de grå og svarte områdene som
er de områdene der det er økt atrofi.

Diskusjon
Hovedfunnet i denne studien er den
utbredte atrofien i kortikal grå substans
hos pasienter med PDD sammenlignet
med de friske eldre i kontrollgruppen
og pasientene med Parkinson’s syk-
dom uten demens (PD). Forandringene
hos PDD pasientene var lokalisert i
frontal, temporal og limbiske lapper,
inkludert mediale temporale cortex.

Dette var i samsvar med vår hypotese.
Sammenlignet med PD gruppen hadde
PDD gruppen også atrofi av parietale

cortex og høyre thalamus. Vi fant også
atrofi av hippocampus og amygdala
bilateralt i PDD gruppen. I PD gruppen
ble 8 pasienter gitt diagnosen mild kog-
nitiv svikt (MCI).  Vi fant at disse pasi-
entene hadde atrofi i enkelte områder

sammenlignet med PD uten MCI. Dette
er et nytt funn i vår studie.
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CT har tatt over som 1.valgs unde-
rsøkelse hos langt de fleste pasienter
med mistenkt lungeemboli (LE). Vi
gjorde en retrospektiv undersøkelse av
pasienter henvist til CT med spørsmål
om lungeemboli. Vi sammenholdt funn
ved CT med kliniske og labmessige
parametre, samt eventuelle andre
undersøkelser.

Metode: 
100 pasienter undersøkt med CT
mellom 5/9- 05 og 1/2 -06 ble inkludert.
Opplysninger om alder, kjønn, kliniske
symptomer, D-dimer, andre us samt CT-
funn ble registrert retrospektivt.

Funn: 
18 pas. hadde LE ved CT. 50 % av dis-

se hadde oppgitt positiv D-dimer, de
andre 50 % hadde ikke tatt D-dimer før
CT.  5 pas med LE hadde påvist DVT
klinisk eller billedmessig, de øvrige var
ikke undersøkt mtp DVT. 10 av pasien-
tene med LE hadde 2 eller flere kliniske
symptomer på LE, de andre enten kun
1 symptom eller ikke oppgitt. Scintigrafi
ga svært vekslende resultat.

Med kun 18 % positive funn mener vi
at for mange pasienter henvises uten
relevant klinikk eller uten at andre,
ikke-strålekrevende undersøkelser er
utført. Antallet pasienter med dårlige
henvisinger var svært høyt. Vi synes at
en grundig, klinisk vurdering bør utfø-
res før pasienten henvises til CT under-
søkelse.

Abstracts

Bruk av CT pulmonal angiografi ved
et middels stort norsk sykehus
AV: BJØRN LØNDALEN, ASSISTENTLEGE RIKSHOSPITALET 
RADIUMHOSPITALET

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS HØSTMØTE 2006



Bakgrunn. 
Coloskopi har vært regnet som den beste
metode for påvising av colorectal cancer
(CRC) og polypper. Ved patologiske funn
kan biopsi og eventuelt polyppectomi
utføres i samme seanse. Metoden er
invasiv, krever store resurser og medfø-
rer ubehag for pasientene. 

Røntgen colon har vært lettere tilgjeng-
elig for pasientene, men er først og
fremst egnet til å påvise cancer og benig-
ne tilstander som divertikkelsykdom.
Metoden har for lav nøyaktighet for å
påvise signifikante polypper.

Indikasjon for undersøkelse av colon
er symptomer som vekttap, anemi og
rectal blødning. Colonpolypper gir vanlig-
vis ingen symptomer. 

CRC er den nest hyppigste kreftformen
hos voksne i Norge i dag. Risikoen star-
ter i løpet av 40-årene, og tiltar deretter
med alderen. I tillegg er risikoen forbun-
det med arv. Familiære former er sjeldne
og disse pasientene går allerede i dag i
kontrollregimer. Det er øket hyppighet av
CRC når søsken og foreldre er rammet
av CRC. 

Det er 5 % risiko for at en 50- åring
utvikler CRC i løpet av livet og 2,5 % risi-
ko for å dø av denne lidelsen. Av de som
får CRC er det pr dags dato dessverre
slik at 20 % har langtkommet cancer på
diagnosetidspunktet.

Utviklingen fra adenomatøs polypp til
invasiv cancer er en sakte prosess som
skjer i løpet av 5 til10 år. Det maligne
potensialet er relatert til polyppstørrelse,
slik at målet med undersøkelse av colon
blir å påvise signifikante polypper som så
kan fjernes før de utvikles til cancer.  

CT Colonografi (CTC)
Undersøkelsesmetode. 
Med innføring av multislice CT har det

åpnet seg en ny mulighet for avbilding av
colon. Med høy oppløsning og raske
volumopptak kan de moderne CT maski-
nene gi presis diagnostikk av signifikante
polypper og større lesjoner utgående fra
tykktarmen. Metoden er under stadig
utvikling. 

Forberedelser. 
Det er ytterst viktig at colon er ren og tørr
før undersøkelse. Fiberfri kost og tynne
væsker, samt tømning starter dagen i for-
veien. Mest vanlig brukt er natriumfosfat
som også benyttes til tømning ved colo-
skopi. Det er en del forsiktighetsregler og
spesielt pasienter med nyresvikt bør vur-
deres for alternative tømningsregimer.

I praksis vil det være en gruppe pasi-
enter som er dårlig tømt tross standard
regime. Det er nå mulig å merke gjenvæ-
rende føkalia og væske ved å gi bariums-
ulfat eller jodholdig kontrastvæske per
oralt i forbindelse med tømningen. Denne
taggingen vil da gjøre det lettere å påvise
polypper som skjuler seg blant væske og
føkalia.

Undersøkelsesteknikk. 
Distensjon av colon. Spasmolytica bør
benyttes rutinemessig for å få best mulig
distensjon av venstrecolon. Butylskopo-
laminbromid er førstevalg, ved kontrain-
dikasjon benyttes glucagon. Karbondiok-
syd er førstevalg for distensjon av colon,
men romluft er et akseptabelt alternativ.
Hvis mulig er automatisk insufflasjon av
karbondioksyd den optimale teknikken.
Karbondioksyd vil resorberes hurtig
gjennom tarmmucosa, slik at ubehaget
med utspiling  avtar raskt etter undersø-
kelsen. 

Vi benytter tynne rectal katetre, even-
tuelt med oppblåst ballong for pasienter
som er inkontinente.

Opptak i både rygg og bukleie bør tas
rutinemessig. Sideleie er et godt alterna-
tiv for pasienter som ikke kan ligge i
bukleie.
Intravenøs kontrast. Symptomatiske
pasienter bør få intravenøs kontrast ruti-
nemessig for at resten av abdomen skal
kunne vurderes i portovenøs fase.
Asymptomatiske pasienter bør ikke gis
intravenøs kontrast siden dette gir mulig-
het for allergiske reaksjoner.
Tekniske parametere. Effektiv snittyk-
kelse bør være mindre enn 3 mm, rør-
strøm i bukleie uten iv kontrast 50 mAs,
100-200 mAs med kontrast i ryggleie.
Eksakt rørstrøm vil avhenge av tilgjenge-
lig CT teknologi.
Granskiningsprotokoll. Datasettene
bør granskes med en kombinasjon av 2D
og 3D teknikk. Datasett med full disten-
sjon av colon, enten med eller uten tag-
ging, kan bli gransket primært i 2D med
3D reservert for problemløsing, eller visa
versa. Valg av primær granskningsmeto-
de vil være avhengig av radiologens erfa-
ring og tilgjengelig programvare.

Datasett med mangelfull distensjon
med oral tagging bør granskes primært
med 2D med 3D som problemløser. 

Maksimum polypp diameter måles
enten på den 2D MPR som måler størst
diameter ved WW 1500 og WL -150 eller
direkte fra 3D rendering.
Computer aided diagnosis – CAD. Ved
å benytte programvare for CAD vil gran-
skeren øke deteksjonen av signifikante
funn, uavhengig av erfaring. Den optima-
le bruk av CAD er ennå ikke etablert.
Radiolog opplæring. Et antall på 50
CTC bør granskes i perioden under opp-
læringen, med eksempler på både tagge-
de og ikke-taggede datasett. Det anbefa-
les at det utvikles et nært samarbeid
mellom fagmiljøene som gjør CTC og
Coloskopi slik at metoden kvalitetssikres
lokalt.
Implementering og beskrivelse. CTC
blir foretrukket av pasienter i stedet for
røntgen colon, og er den radiologiske
undersøkelsen som bør velges for symp-
tomatiske pasienter, under forutsetning
av at det er adekvat lokal ekspertise og
infrastruktur. Ekstracoliske organer bør
evalueres og høysignifikante funn som
AAA og moderat signifikante funn som
gallestener bør rapporteres. 

Funn av polypper på 5 mm eller under,
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bør ikke rapporteres verken hos sympto-
matiske eller asymptomatiske pasienter,
så sant dette er avklart med henvisende
institusjon.

Erfaringer fra Ullevål Univer-
sitets sykehus. 
Oppstart i juni 2005 med 10 testpasienter
på 4-slice CT som ble undersøkt samme
dag med coloskopi. Allerede fra starten
benyttet vi automatisk CO2 insufflator.
Fra november 05 ble undersøkelsespro-
sedyren ferdig innarbeidet med spesial-
trenet radiograf. 

Fra februar 06 tok vi i bruk 64-slice CT
med 3D programvare for endoluminal
disseksjon. Vi la vekt på tidlig å informere
klinikerne internt om denne nye meto-
den. Dessuten har det vært viktig å infor-
mere om CTC på kurs for radiografer og
medisinske fysikere, slik at videreutvik-
lingen  av metoden skjer i et bredt tverr-
faglig miljø. I mars 06 innførte vi for de
pasientene som hadde signifikante
polypper, ny logistikk med direkte colo-
skopi med mulighet for biopsi og polyp-
pectomi i samme seanse. Dermed behø-
ver pasientene kun å tømme seg en
gang. Og motsatt, alle pasienter hvor
coloskopi er mislykket eller uavklart, kan
komme rett til CTC for supplerende diag-
nostikk. 

Samtidig innførte vi strukturert rappor-
tering av funn ved CTC, og avklaring av
indikasjoner og oppfølgning gjennom
tverrfaglig samarbeid med Gastromedi-
sinsk avdeling og Gastrokirurgisk avdelig.

Inntil september 06 er 120 pasienter
undersøkt. Sentralradiologisk avdeling
planlegger i første omgang å utføre CT
Colonografi med 2 spesialtrenede radio-
grafer og 3 radiologer.  
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Bakgrunn: 
CT angiografi av koronarkarene har de
siste årene blitt aktuelt etter utvikling
av CT maskiner med flere detektorrek-
ker, raskere gantry-rotasjonstider,
EKG-gating og dedikert software for
postprosessering. I litteraturen er det
etter hvert kommet en del studier med
sammenlikning mot konvensjonell
kateterangiografi (1-6), deriblandt ett
norsk arbeid (6). Både resultatene og
konklusjonene varierer, men det er
enighet om at 64 snitt`s maskiner kom-
mer bedre ut enn 16 snitt. Ulike faser i
hjertesyklus rekonstrueres der antall
prosent fra R-takken i EKG angis.

Metode: 
Vi har benyttet en Philips 64 snitt`s
maskin. Ultravist kontrast 370 mg/ml,
volum 90 ml, hastighet 5 ml/sek. Auto-
matisk scanning starter på terskelverdi
140 HU med ROI høyt i aorta descens.
Vi benytter ikke strålereduksjon i noen
deler av hjertesyklus p.g.a stor varia-
sjon i hvilke faser karene er skarpest
fremstilt. Vår foreløpige erfaringer er at
stråledosen kan reduseres  mellom
fasene 25-85%. Selv den delen av
hjertesyklus som eksponeres med
redusert stråledose fremstilles adekvat
for beregning av ejeksjons fraksjon
(EF). 

Utfordringer:
Stenosegradering i koronarkar med
mye kalknedslag er svært vanskelig(1-
3). Vi har derfor valgt å starte med en
serie gjennom hjertet uten kontrastin-
jeksjon for beregning av calciumscore.
Ved calciumscore > 600 vil vi avstå fra
kontrast undersøkelsen. 

Uregelmessig hjerterytme bidrar
betydelig til dårlig kvalitet av CT angio-
grafien, og ved permanent atrieflimmer
utfører vi ikke undersøkelsen. Bruk av
Betablokker anbefales ved puls> 70,
Seloken 5 mg i.v. som kan gjentas inn-

til 15 mg, men dette krever vurdering
av EKG før undersøkelsen og kjent BT.

Etterarbeidet er svært tidkrevende.
Det er nødvendig å lage reformatte-
ringer, velge ut aktuelle faser og
gjennomgå alle koronarsegmentene. I
tidlig fase har dette vært radiologar-
beid, men dedikterte radiografer vil
sannsynligvis kunne overta denne opp-
gaven. Man kommer likevel ikke uten-
om at radiolog må ta stilling til funksjon
av venstre ventrikkel og vurdere koro-
nar- og annen patologi. Hittil har vi
brukt ca 1 time på postprosseserings-
arbeidet.

Våre egne erfaringer med oppstart
av metoden har vært blandet. Mange
tekniske problemer med apparatur og
arbeidsstasjoner har trukket oppstarten
i langdrag, og vi har hatt en lang
læringskurve i forhold til protokoll.

Pasientutvelgelse og konklusjon: CT
koronarangiografi med 64 snitts
maskin er lovende, men er enda ingen
generell diagnostisk modalitet for hele
koronarpopulasjonen. Undersøkelsen
har fremdeles sin beste mulighet med
å utelukke koronarsykdom. Vi foreslår
metoden foreløpig benyttet hos pasien-
ter med lav sjanse for koronarpatologi,
men der dette ønskes utelukket. Ved å
utføre calcium score før kontrast-injek-
sjonen kan vi ekskludere de pasien-
tene som har antatt minst nytte av
undersøkelsen.
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Basal hjerteanatomi
Hjertet ligger på diafragma i fremre del
av mediastinum. Hos ulike personer
peker det normalt i ulik grad skrått ned-
over mot venstre fra midten, og hjertets
akser faller ikke sammen med de tradi-
sjonelle ortogonale planene. Det er
derfor nyttig å bruke egen terminologi
for å beskrive anatomiske lokalisasjo-
ner. Basis cordis er området for inn-
munning og avgang av de store kar.
For ventriklene orienterer vi oss derfor
med betegnelsene basalt i retning av
atrioventrikulærplanet og apikalt mot
apeks. Venstre ventrikkels muskelvegg
deles inn i septum (felles vegg for ven-
stre og høyre ventrikkel) og fra denne
orientert med klokka sett fra apeks:
fremre vegg, laterale vegg og bakre
(nedre) vegg.

Venstre ventrikkels lengdeakse
beskrives av en linje som kan trekkes
mellom sentrum av mitralostiet og
apeks.

Planvalg under MR-under-
søkelse
Det vanlige er å orientere planvalgene
ved undersøkelse av venstre ventrikkel
i enten langakse- eller kortakseplan.
Det er tre presist definerte langakse-
plan som alle ligger langs venstre ven-

trikkels lengdeakse: ekte tokammer,
ekte firkammer og venstre ventrikkel
utløpsdel.

"Ekte tokammer" er i tillegg orientert
parallelt med septum slik septum frem-
trer i basale del av hjertet. Man ser
venstre forkammer og hjertekammer,
og ofte ser man åpningen til venstre
forkammers aurikkel. Mitralklaffen er
synlig i et vertikalt plan. I denne projek-
sjonen kommer fremre vegg og bakre
vegg av venstre ventrikkels myokard
frem i tillegg til apeks.

"Ekte firkammer" er i tillegg orientert
gjennom sentrum av både mitral- og tri-
kuspidalklaffen. Det er vanlig å orien-
tere seg på et tilnærmet kortaksebilde
for å legge snittplanet riktig, da ved å
legge snittplanet gjennom den brattes-
te kurven av høyre ventrikkels frie vegg
og sentrum av venstre ventrikkel. Beg-
ge forkamrene, begge hjertekamrene,
skilleveggene i forkammer- og hjerte-
kammernivå og begge atrioventrikulær-
klaffene kommer fram. I denne projek-
sjonen ser man nedre del av septum og
øvre del av laterale vegg av venstre
ventrikkels myokard i tillegg til apeks.

"Venstre ventrikkel utløpsdel" er i til-
legg orientert gjennom aortautløpet.
Man må ha et basalt planleggingsbilde
med aortautløpet i tilnærmet kortakse-

plan for å legge dette snittplanet riktig.
Venstre forkammer og hjertekammer
kommer fram, mitralklaffen og aorta-
klaffen kan studeres, og øvre basale
del av høyre ventrikkel er med. Slik ser
man øvre del av septum og nedre del
av laterale vegg av venstre ventrikkels
myokard i tillegg til apeks.

"Kortakseplanene" er orientert nor-
malt på venstre ventrikkels lengdeak-
se. Det er vanlig å studere ventriklene
med multiple kortakseplan som legges
med for eksempel 10 mm innbyrdes
avstand fra basis (i nivå med mitralklaf-
fen) til apeks. Med et slikt sett av
sekvenser oppnår man tilnærmet full-
stendig oversikt over begge ventriklene
(1).

Metoder for funksjonsmåling
De basale målene for funksjon av ven-
stre hjertekammer er globale mål av
typen endediastolisk volum, slagvolum
og ejeksjonsfraksjon. Endediastolisk
volum er kammerets største volum ved
innledning av kontraksjonen. Ved
endesystole har kammeret sitt laveste
volum. Såfremt det ikke er mitral- eller
aortainsuffisiens, er slagvolumet diffe-
ransen mellom disse. Ejeksjonsfraksjo-
nen er slagvolumets andel av endedia-
stolisk volum, angitt som prosent.

Det er mulig å tegne konturer på MR-
bildene for å regne ut arealet av lumen
og myokard på bildet. Hvis man forut-
setter at hjertekammeret danner et
regelmessig, ellipselignende volum,
kan man beregne venstre ventrikkels
volumer direkte fra arealet i langakse-
plan. Noen formler baserer seg på ett
plan – beregning etter monoplan meto-
de. Mer vanlig er biplan metode som
baserer seg på to av langakseplanene;
enten tokammer og firkammer, eller
tokammer og et plan normalt på dette.
Etterprøving har vist god stabilitet ved
metoden med lav inter- og intraobser-
ver variabilitet, men det har vært inn-
vendinger på om metoden tar høyde
for regionalt svekket kontraksjon, som
for eksempel etter et større hjertein-
farkt. Fordelen er at metoden er relativt
rask og dermed velegnet i en klinisk
hverdag.

Mer vanlig, i alle fall i forskningssam-
menheng, er det å summere opp et
samlet volum av hele hjertekammeret

MR-anatomi av venstre ventrikkel
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ved hjelp av mange fortløpende kortak-
sesnitt som sammen dekker hele volu-
met (Simpsons metode) (1). Man multi-
pliserer arealet i hvert enkelt kortakse-
plan med innbyrdes avstand mellom
kortakseplanene, og får fram det volu-
met hvert enkelt snitt representerer.
Disse volumene summeres direkte.
Denne metoden er mer arbeidskre-
vende enn biplanmetoden, og hvis man
ønsker fullstendig oversikt over begge
hjertekamrene med både blodvolumer
og muskelvolumer, vil dette fort ta 2,5
til 3 timer i trenede hender. Datapro-
grammer som analyserer (semi)auto-
matisk ved hjelp av denne måten fin-
nes, og selv med manuell kontroll vil til-
svarende utregning typisk ta 20 minut-
ter (2). Uavhengig av om analysen er
manuell eller databasert, må man være
særlig oppmerksom på to feilkilder: den
enkle at man må velge riktig represen-
tasjon av diastole og systole, og den
utfordrende i eksakt å bestemme hvor
atrioventrikulærplanet befinner seg i
begge deler av syklus på kortaksesnit-
tene.

Ved øvelse og internt samarbeid
oppnår man god stabilitet i analyser av
hjertet. Tallene er sannsynligvis nokså
nær reelle mål, men det er vist at det er
større variabilitet på hjertets funksjons-
mål mellom institusjoner enn internt på
enkeltinstitusjoner, både når det gjel-
der MR, ekko og scintigrafi. (3).

Segmentering
Ved segmentering søker man å dele
venstre ventrikkels myokard inn i et
antall på forhånd definerte segmenter/-
regioner. Mange metoder og inndeling-
er er beskrevet. Den kanskje mest
brukte er beskrevet i 2002 (4). Langs
venstre ventrikkels lengdeakse er myo-
kard delt i tre like brede deler: basale,
midtre og apikale del. Sett i kortakse-
plan kan så basale og midtre del deles
inn i seks sektorer og apikale del deles
inn i fire sektorer. Apeks danner en
egen del. Med denne inndelingen kom-
mer man følgelig opp i 17 definerte
segmenter av venstre ventrikkels myo-
kard. Disse segmentene har hver sin
representasjon i de tre langakseplane-
ne, og studeres godt i kortakseplane-
ne. Den vanligste distribusjonen av de
koronare forsyningsområdene kan

også defineres gjennom segmentinn-
delingen.

Funksjonell MR av
hjertet
CINE-sekvens
CINE-sekvenser gir kinolignenede
fremstilling av hjertets bevegelser. Man
bruker hurtige opptak med gradientek-
ko teknikk, vanligst nå pressesjon i ste-
ady state; teknikker med bedre tids-
oppløsing og samtidig skarpere deline-
ring av endokard enn tidligere. Oppta-
kene er EKG-trigget og startes ved R-
takken. De taes typisk opp i løpet av fra
sju til noen flere hjertesykluser, og bil-
leddata summeres til å illudere en
syklus. Ved uregelmessig rytme er det
nå mulig å hente data fra flere sykluser,
summen av opptaket dannes etter eks-
klusjon av uegnede hjertekomplekser.
Ved parallell imaging er det mulig å
hente inn nok data til å dekke fra to til
seks ulike plan i ett og samme hold
pusten-opptak, dog ikke uten at det gir
noe dårligere konturtegning.

Ved nesten alle hjerteundersøkelser
på normalt konfigurerte hjerter
gjennomfører vi CINE-opptak i de tre
definerte langakseplanene i tillegg til
fortløpende kortakseserier som i sum
dekker hele ventriklene. Det er CINE-
avbildningen som er grunnlag for
beregning av de globale funksjonsmå-
lene som blodvolumer i hjertekamrene i
diastole og systole, og dermed også
slagvolum og ejeksjonsfraksjon. I til-
legg gir CINE-avbildningen god visuell
framstilling av hjertemuskelens gene-
relle og lokale bevegelse, og man kan
vurdere om regioner har svekket eller
opphevet kontraktilitet, eller i mer uttal-
te tilfeller også har paradoksal beve-
gelse som i aneurysmer. Også vegg-
tykkelsen kommer nøyaktig fram, og
intraluminale tromber er godt synlige.

Flow-måling
Generelt bruker man nå fase-kontrast
opptak for flowmåling. Det er blitt vanlig
med hold pusten-teknikk også her, noe
som reduserer bevegelsesartefakter.
Vi måler flow normalt på blodflødens
retning, det er også mulig å måle langs
karet. Flow-opptakene gir informasjon

om antegrad og retrograd volum og
maksimal og gjennomsnittlig hastighet.
Fra dette kan man beregne både even-
tuell regurgitasjonsfraksjon og steno-
tisk gradient. Metoden er blitt gullstan-
dard for å vurdere grad av insuffisiens
over aorta- og pulmonalklaffene. Mak-
simal stenose er fortsatt lettere å få
fram med ekko Doppler - forutsatt godt
innsyn. Atrioventrikulærplanet flytter
seg så vidt mye gjennom hjertesyklus
at metoden ikke er velegnet til å vur-
dere funksjon i mitral- eller trikuspidal-
klaffen.

Ved stenose med høye hastigheter
må man passe på å kode for tilstrekke-
lig høye blodstrømshastigheter, ellers
kan man få aliasing og gale verdier. På
samme måte som med Doppler vil man
også med MR få et avvik fra maksimale
hastigheter hvis opptakets vinkel på
blodstrømmens retning skiller seg fra
90º.

Tagging
Tagging er en betegnelse på defase-
rende striper som merker vevet i bil-
dene lagt på i starten av et MR-opptak.
Ved hjerteundersøkelser legges de
defaserende stripene inn ved et CINE-
opptak. De forsvinner med T1-relaksa-
sjon, men holder seg lenge nok til å
være synlige i systolen, og ofte godt
inn i diastolen. Ved langakseopptak
legger vi et stripemønster normalt på
venstre ventrikkels langakse. Ved kort-
akseopptak bruker vi et rutenett av
defaserende striper, "grid", der stripene
i den ene retningen løper parallelt med
septum. I stillestående vev blir stripene
liggende rolig. I blodbanen forsvinner
de umiddelbart. I myokard vil de følge
muskelens bevegelse, og stripebeve-
gelsen gir et visuelt inntrykk av hvor-
dan områdene i myokard beveger seg.
Ved matematisk beregning på hvordan
stripene beveger seg innbyrdes, kan
man få mål på hjertemuskelens forkort-
ning både longitudinelt og sirkumferen-
sielt, både regionalt og globalt. Denne
utregningen har tradisjonelt vært meget
tidkrevende, men det finnes nå pro-
gramvare som kan håndtere dette rela-
tivt raskt gjennom å gjenkjenne defase-
ringssignalet i k-space.

Kardiologene studerer strekning av
myokard med vevsDoppler eller spec-



kle tracking. Denne strekningen kalles
strain. Forkortningen (negativ strek-
ning) målt ved MR tagging kan tallfes-
tes (negativ) som strain med MR, alter-
nativt også hastigheten av forkortning-
en som strain rate. MR tagging er så
langt i bruk i eksperimentell sammen-
heng (5).

Perfusjon
Ved et perfusjonsopptak tar man multi-
ple hurtige repetisjoner av ett eller flere
snittplan under pågående intravenøs
infusjon av et Gadolineumholdig kon-
trastmiddel. Man kan studere første
passasje av kontrastmiddelet i for
eksempel myokard. Ved en del sentra
er dette i bruk for å finne perfusjonsde-
fekter, eller for å finne ut om slike kom-
mer til ved farmakologisk stress (6).
Hvis perfusjonsopptaket varer lenge
nok, kan man også studere den begyn-
nende utvaskingen av kontrastmidde-
let. Det viser seg at ikke-viabelt myo-
kard generelt har langsom utvasking av
kontrastmiddel slik at det oppstår en
gradvis økende intensitetsforskjell
grunnet retinert kontrastmiddel i for
eksempel et infarktområde.

Viabilitet
Viabilitetsteknikken kalles også late
enhancement. Ved et viabilitetsopptak
søker man å utnytte retensjon av kon-
trastmiddel i sykt myokard maksimalt.
Opptaket blir gjort i stabil fase fra 10 til
20 min etter kontrastmiddelinjeksjon.
Man benytter en inversion recovery-
sekvens for å gjøre T1-kontrasten
størst mulig. Inversjonstiden kan settes
individuelt med tanke på å nulle ut sig-
nalet i normalt myokard. Ikke viabelt
myokard retinerer kontrastmiddel og vil
lyse opp på bildene. Egentlig er teknik-
ken uspesifikk, og mange typer myo-
kardial sykdom kan gi kontrastmiddel-
retensjon, som myokarditt, noen kardi-
omyopatier og sarkoidose. Det vanlig-
ste er kontrastmiddelretensjon i ische-

miske områder, og disse kjennes ved å
være endokardielle med ulik gjennom-
trengning gjennom myokard, i mest
uttalte tilfeller transmural. Teknikken
har på bemerkelsesverdig kort tid opp-
nådd å bli kanskje den mest brukte tek-
nikken for å kartlegge ikke-viabelt vev
ved ischemisk hjertesykdom, med tan-
ke på om revaskularisering har noe for
seg (7).

Oppsummering
Som i andre organsystemer kan MR
bidra med vesentlig morfologisk infor-
masjon om hjertet. Ulike opptaksteknik-
ker, med eller uten bruk av kontrast-
middel, kan i tillegg gi avgjørende infor-
masjon om hjertets funksjon. Det er
vesentlig å gjennomføre undersø-
kelsen på en standardisert måte, rent
anatomisk, for å gi informasjon som
kan bearbeides sammen med informa-
sjon fra andre metoder. Man må i til-
legg velge ut de mest hensiktsmessige
funksjonelle metodene i hvert enkelt til-
felle, for å rette undersøkelsen direkte
til angitt problemstilling. Brukt riktig er
MR en uvurderlig metode ved vurde-
ringen av et høyt antall hjertesyke pasi-
enter.

Referanser:
1. Penell DJ, Ventricular Volume and

Mass by CMR. J Cardivasc Magn
Reson 2002; 4 (4): 507-13

2. Geest RJ van der, Buller VGM, Jan-
sen E, Lamb HJ, Baur LHB, Wall
EE van der et al. Comparison bet-
ween manual and automated analy-
sis of left ventricular volume para-
meters from short axis MR images.
J Comp Assist Tomogr 1997; 21
(5): 756-65.

3. Hoffmann R, von Bardeleben S,
Kasprzak JD, Borges AC, ten Cate
F et al. Analysis of regional left ven-
tricular function by cineventriculo-
graphy, cardiac magnetic resonan-
ce imaging, and unenhanced and

contrast-enhanced echocardiograp-
hy. JACC 2006; 47 (1): 121-8

4. Cerqueira MD, Weissman NJ, Dilsi-
zian V, Jacobs AK, Kaul S, et al.
Standardized myocardial segmen-
tation and nomenclature for tomo-
graphic imaging of the heart: a sta-
tement for healthcare professionals
from the cardiac imaging committee
of the Council on Clinical Cardiolo-
gy of the American Heart Associati-
on. Circulation 2002; 105; 539-42

5. Castillo E, Lima JAC, Bluemke DA.
Regional myocardial function:
Advances in MR imaging and ana-
lysis. RadioGraphics 2003 Oct
1;23(90001):127S-140.

6. Schwitter J, Nanz D, Kneifel S,
Bertschinger K, Buchi M, Knusel
PR, et al. Assessment of myocardi-
al perfusion in coronary artery dis-
ease by magnetic resonance: A
comparison with positron emission
tomography and coronary angio-
graphy. Circulation 2001 May
8;103(18):2230-5.

7. Kim RJ, Fieno DS, Parrish TB, Har-
ris K, Chen EL, Simonetti O, et al.
Relationship of MRI delayed con-
trast enhancement to irreversible
injury, infarct age, and contractile
function. Circulation 1999 Nov
9;100(19):1992-2002.

Bøker:
Bogaert J, Dymarkowski S, Taylor AM
(Eds): Clinical Cardiac MRI with inter-
active CD-ROM. 549 sider. Springer
Berlin Heidelberg New York 2005.
ISBN 3-540-26217-6
Didier D, Ratib O: Dynamic Cardiovas-
cular MRI. 186 sider. Georg Thieme
Verlag 2003. ISBN 3-13-133041-4
Higgins CB, de Roos A (Eds): Cardio-
vascular MRI & MRA. 496 sider. Lippin-
cot Williams & Wilkins 2003. ISBN 0-
7817-3482-7

Abstracts

30 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi nr. 1/2007

Matrialfrist neste nummer – 5. mai 2007





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




