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Hvor er
egentlig hjertet?



Godt spørsmål. Med verdens første molekulære CT, har Siemens‘ forskere gjort det mulig å diagnostisere 
krefttilfeller raskere og mer presist. Biograph mCT bruker kun 5 minutter på en PET.CT-undersøkelse av hele 
kroppen, og kun 10 sekunder på en CT-undersøkelse med opptil 128 snitt per rotasjon. Med en maskin for 
både avanserte og rutinemessige undersøkelser, ligger alt til rette for en effektiv arbeidsflyt og bedre pasient-
behandling. 

I Siemens tror vi de gode løsningene starter med de gode spørsmålene.
Slik skaper vi spennende løsninger på uløste spørsmål.

www.siemens.no/healthcare 

Kan man finne nåla i 
høystakken på 5 minutter?
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pressemelding

Utvider rollen for radiografer

Som de første i sitt slag i landet uteksamineres nå 8 radiogra-
fer fra videreutdanning i abdominal ultralyd ved Høgskolen i
Gjøvik. Det første kullet med studenter kommer fra Sykehuset
Innlandet – Hamar, Gjøvik og Kongsvinger, samt Ullevål universi-
tetssykehus, og er nå klare for sine nye oppgaver.

I Norge har det tradisjonelt vært klare skiller mellom radiografer og radiologer i forhold
til ansvaret for tolkning av røntgen/ultralydbilder. Radiografenes nye roller utfordrer
oppgavefordelingen i helsevesenet og har skapt debatt, men når de nå er ferdige til å
ta fatt er det knyttet store forventninger til dem og deres bidrag til et effektivt og
rasjonelt helsevesen. -Vi ser en trend hvor ny teknologi og lengre utdanning medfører
at oppgaver kan delegeres fra en profesjon til en annen med kvalifisert personell i hel-
sevesenet, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik, Dag Waaler.

Videreutdanningen i ultralyd for radiografer startet i januar 2007 som et sam-
arbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Sykehuset Innlandet, Divisjon
Medisinsk Service. Prosjektet har vært finansiert av Helse Sør-Øst. Utdanningen er et
modulbasert deltidsstudium som gir formell kompetanse med 60 studiepoeng innen
abdominal ultralydundersøkelse.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Førsteamanuensis Dag Waaler, mob: 900 17 485
Høgskolelærer Ingunn Aabel, mob: 911 76 936
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Leder

Redaktørskifte Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk

Vi er godt inn i et nytt år, og det er tid
for både å reflektere over tiden som
har gått og se framover.
Finn Lilleås, som i 2004 tok over

redaktøransvaret etter Asbjørn
Nordby, har utført denne oppgaven
på en meget god måte. Ved å ta
utgangspunkt i enkeltepisoder, har
han innlevende diskutert og kom-
mentert de mer prinsipielle sider av
saker vi alle burde mene noe om. På
vegne av alle Radiologforeningens
medlemmer vil jeg takke Finn for
flott innsats!
Når jeg nå tar over stafettpinnen,

er det med respekt for oppgaven.
Etter at Anne Beth Moslet sluttet
som redaksjonssjef, ville den være
umulig uten en entusiastiske redak-
sjonskomite som består av Nils-
Einar Kløw, Roar Pedersen, Tiril
Gosse Thompson, Tore Bach-Gans-
mo og undertegnede. Sammen med
foreningens medlemmer skal vi
videreutvikle Noraforum. Flere medi-
sinskfaglige innlegg og -referater er
viktig, likeså å bruke Noraforum som
et diskusjonsforum.
Noen vil spørre om ikke tiden er

løpt fra et tidskrift som Noraforum -
vi har jo våre nettsider! Svaret er at
disse ikke er konkurrenter; tvert
imot, de supplerer hverandre. Over-
lappingen kan godt være stor når

det gjelder innhold; noen medlem-
mer leser bare nettsidene, andre
bare Noraforum. Og innholdet, det
må Radiologforeningens medlem-
mer selv bidra med! Vi ønsker
kasuistikker eller diskusjonsinnlegg,
både fra de yngste og de med lang
radiologisk fartstid.
I dette nummeret kan man lese et

velskrevet referat fra en interessant
konferanse om teleradiologi i Norge,
ført i pennen av Roar Pedersen.
Teleradiologisk virksomhet er ikke
lenger noe som bare hører framtida
til. For mange er den, eller er i ferd
med på bli, en del av hverdagen.
Anbefalelsesverdig er også Per Hjal-
mar Nakstads artikkel om nevroin-
tervensjonens historie i Norge. Der-
som aktuelle forfattere er positive,
kan Pers artikkel bli den første i en
temaserie i Noraforum om de ulike
spesialfeltene i norsk radiologi. God
lesning!

Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk
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Lederens hjørne

Gjennom et tett samarbeid med lege-
foreningen blir vi involvert i mange av
de prosesser som vedrører vårt fag-
område. Likevel blir det foretatt utred-
ninger og tatt beslutninger der vi bur-
de ha kommet sterkere til orde. Lege-
foreningen holdt i desember den årli-
ge Fagmedisinske konferansen med
fokus på to områder – retningslin-
jer/veiledere og kvalitetsregistere.
Det er særlig utviklingen av retnings-
linjer og veiledere som påvirker vår
arbeidsdag. Vi har også sett at det
utarbeides ”Nasjonale veiledere til
prioriteringsforskriften”. Der har ikke
radiologiske tjenester blitt tatt med
selv om disse tjenestene kan være
flaskehalsen i pasientbehandlingen. I
tillegg kommer at enkelte fagmedisin-
ske foreninger utvikler egne retnings-
linjer uten at radiologer er med, noen
som er svært uheldig i situasjoner der
vi kan levere konkurrerende tjenes-
ter, både innen diagnostikk og inter-
vensjon.
Mange kolleger har fått svært travle

arbeidsdager etter at man i kreftom-
sorgen la opp til et ambisiøst opplegg
for utredning og hyppige kontroller i
behandlingsperioden. Tilførselen av
nye stillinger innen radiologi har ikke
økt for å ta seg av disse kompliserte
undersøkelsene. Styret tok opp den-
ne problemstillingen for vel et år

siden med Kunnskapssenteret og
SHDir, men kom ikke noe nærmere
en utredning. Det er generell enighet i
styret om at dette er et viktig emne å
ta opp på vegne av radiologiske
avdelinger i Norge. I første omgang
har vi bedt om å bli involvert i disse
utredningene før forslagene forelig-
ger som retningslinjer, og vi ønsker å
nedsette en arbeidsgruppe som kan
belyse denne problemstillingen bre-
dere. Hvis noen av våre medlemmer
kunne tenke seg å engasjere seg i en
slik gruppe, ta kontakt med en i sty-
ret.
Vi er nå alle kollektivt medlemmer i

European Society of Radiology og
har elektronisk tilgang til European
Radiology. Tidsskriftet planlegger for
tiden en fast ekstrautgave for bl.a. å
møte pågangen av innsendt materia-
le. Gjennom nærmere samarbeid
med ESR deltar flere av oss på møter
og blir involvert i de prosessene som
foregår. På websiden vår har vi lagt
ut referat fra siste ledermøte i desem-
ber. For fullstendig referat henvises til
radiologforeningen.no under over-
skriften fagforening/høringer. Jeg vil
trekke frem to områder av stor betyd-
ning for faget vårt. Leder i ESR, dr.
McCall, har gjennom en utredning og
påfølgende diskusjoner tatt opp en
rekke utfordringer vi som radiologer

må arbeide med videre. Vi må være
mer klinikere enn i dag, og vi må
være tilstede i første linje når under-
søkelsene pågår. Dette innebærer at
vi legger løpet for utreningsveier for
pasientene og at vi har vakt hele døg-
net. En videre satsing på subspesiali-
sering er viktig, og det foreslås at vi
danner grupper for å utfylle hveran-
dre. Leder av The Professional and
Organisational Future of Imaging, dr.
Krestin, tok opp de store utfordring-
ene som ligger i fremtidig organise-
ring og la hovedvekt på begrepene
erosjon, fragmentering og turf battle.
Erosjon er tap fagområder, modalite-
ter, pasientgrupper etc. til andre spe-
sialister. Fragmentering oppstår når
subspesialisering eller fysisk frag-
mentering i sykehus hindrer radiolo-
ger fra nyutvikling i billeddiagnostiske
metoder. Turf battle er mange av oss
kjent med: Dette har sammenheng
med at vi ikke har kontroll på pasi-
enttilgangen, og vi har ikke tilstrekke-
lig klinisk erfaring. Det viktige arbei-
det som utføres i ESR viser at vi har
mange utfordringer foran oss. Vi må
engasjere oss og vi må være med
der beslutningene tas.

Nils-Einar Kløw
Leder av Norsk Radiologisk Forening

Styrelederen har ordet Nils-Einar Kløw
Leder av

Norsk Radiologisk Forening
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Lederens hjørne

Året som gikk var vel å regne som et
år på det jevne for Norsk Nukleær-
medisin, sett med Foreningens
øyne, uten dype depresjoner, men
heller ikke med de store høyder.
Et hederlig unntak var arrange-

mentet Nordisk Møte i Nukleærme-
disin som NSNM arrangerte på Lille-
hammer på vegne av Scandinavian
Society of Clinical Physiology and
Nuclear Medicine (SSCPNM). Vi må
berømme Selskapet for et utmerket
arrangement. Det var bred delta-
gelse fra hele Norden, med mange
gode innlegg fra norske kolleger.
Foreningen var medarrangør ved

Radiologisk Høstmøte, som også er
vårt møte med en egen sesjon om
nukleærmedisin. Gledelig var også
det første anmeldte frie foredrag
innen nukelærmedisin ved et høst-
møte: Beregning av EF og interrater-
forskjell mellom ekkokardiografi og
myocardscintigrafi fra Uwe Staub et
al, fra Nordlandssykehuset og St.
Olav’s Hospital. Vi bør i større grad
benytte dette utstillingsvindu mot
radiologene til å vise hva vi kan, og
hva vi kan samarbeide om. Det tror
undertegnede vil være til nytte for
begge fag i det som var den multi-
modale fremtid, og som er blitt nåtid.
For fremtiden for nukleærmedisin er
utvilsomt hybridisering. Vi ser en
overgang til avansert hybrid bildedi-

agnostikk med nye SPECT/CT
kamera med diagnostisk CT ved
flere avdelinger, Ålesund, Universi-
tetssykehuset i Akershus, Ullevål og
Haukeland for å nevne noen. For vi
må se i øynene at moderne medisin
har vansker med anatomiske lokali-
sering angitt som ”midtre cervicalco-
lumna” eller ”ca. 2. dorsalvirvel”, for
å sitere beskrivelser undertegnede
har signert.
Nå som diagnostisk CT er blitt

standard vil det være av betydelig
interesse om avdelinger som inves-
terer i kostbar, multislice CT gjør opp
status fortløpende og rapporterer
nasjonalt (og sikkert også interna-
sjonalt) om verdien av de nye, diag-
nostiske CTer som kommer i vårt
eie. Er multislice teknologien, med 2,
6, 16 og sikkert snart 64 slice CT
verdt investeringene i SPECT
sammenheng? Kan vi utnytte dette
sammen med SPECT, eller lar vi
oss blende av teknologiens mulighe-
ter og ikke dens begrensinger? Det
vil være til stor nytte for hele det
nukleærmedisinske miljø om vi for-
søkte objektivt å besvare i hvor stor
grad vi har fått valuta for pengene.
Kunne vi kunne klart oss like bra
med en billigere, diagnostisk eller til
og med ikke diagnostisk CT, eller
møter vi situasjoner hvor vi tror en
bedre CT hadde vært til nytte? Pres-

set for å ha det ypperste av ny tek-
nologi må også vi ta vår del i å rett-
ferdiggjøre, eller advare mot. Samti-
dig som vi kan glede oss over at
hybridteknologien gir nytt liv til en
rekke av våre litt gammelmodige
undersøkelser, må vi være med på å
definere grensene for hva vi trenger.
Holdninger som ”ja takk, det beste
er godt nok” gir mindre til andre
avdelinger, og vi kan regne for sik-
kert at det er mange kolleger i andre
felt som også trenger nytt utstyr. Vi
får alle honning av samme krukke.
Publikasjonsmessig var vel heller

ikke året av de helt store, med bare
et fåtall publikasjoner med utgangs-
punkt i vårt fag. Det ubestridte kvali-
tetsmerke innen ethvert fag er antal-
let doktorgrader. Vi kan håpe og tro
at det kommer en grad i løpet av
året 2009, og at noen av våre yngre
leger vil ta et skritt videre og skrives
inn i de offisielle doktorgradspro-
grammene som i alle fall alle univer-
sitetssykehus og RADFORSK støt-
ter opp om. Faget vil høste respekt
ved seriøs og kvalitetssikret drift,
men anerkjennelse som et fag i
fremgang vil vi i større grad kunne
oppnå ved at vi får noen disputaser i
egne rekker.
Årets største nasjonale begiven-

het innen faget er bare kort tid unna.
Vi sees i Tønsberg.

2009 i hybriddiagnostikkens tegn
Tore Bach-Gansmo,

Leder Norsk forening for
nukleærmedisin og
molekylær avbilding
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Alle medlemmer i Norsk Radiologisk
Forening fikk ved årsskiftet beskjed om
ny abonnementsordning for Acta Radio-
logica. Etter at Norsk Radiologisk For-
ening ble en fagmedisinsk forening i
Legeforeningen, er muligheten for inn-
tekter begrenset, også med tanke på
justering av medlemsavgiften. Imidlertid
er utgiftene stort sett de samme. Derfor
ønsker styret å tenke nytt og fornuftig
når det gjelder å begrense utgifter.
Acta Radiologica er en egen stiftelse

som Norsk Radiologisk Forening har en
eierandel i, men foreningen er ikke
involvert i drift av tidsskriftet.
Vi har fått en del innspill angående

Acta Radiologica. Styret ønsker å bidra

til at Acta Radiologica kan være en god
vitenskapelig arena for norske og nor-
diske radiologer. Imidlertid er vi enige
med alle som mener de like gjerne kan
lese tidsskriftet på internett istedetfor å
få det hjem i posten. Dette sparer oss
for en del portoutgifter og utgifter til tryk-
king, og det sparer miljøet.
Derfor har alle som ønsker det fått

muligheten til å si at de vil fortsette med
papirversjon. Dette dreier seg om rundt
80 personer av de drøyt 700 medlem-
mene i foreningen.
Alle medlemmer vil få gratis online

tilgang til tidsskriftet. All informasjon om
dette vil du finne på
www.radiologforeningen.no

- under et eget ikon i høyre spalte.
Kort fortalt består innloggingen av en

link med felles brukernavn og passord
for alle radiologer i Norge. Imidlertid
ønsker Acta Radiologica at så mange
som mulig registrerer seg personlig – for
å få epostvarsel om nytt tidsskrift og for
at Acta skal få best oversikt over bruken
av tidsskriftet.
Slik får du tilgang til Acta Radiologica
online:
1. Gå til følgende side:
http://www.informaworld.com/open
url?genre=journal&issn=0284-1851

2. Klikk på ”Sign in”. Skriv inn bruker-
navn; ”nsraccess” og passord;
”Access1234”

Nå har du tilgang til Acta Radiologica.

Hvis det er problemer med dette ber vi
om at det tas kontakt direkte med
support@informaworld.com
Hvis dette ikke fører fram ber vi deg ta

kontakt med Radiologforeningen ved
undertegnede.

Nyheter

- et kompakt ultralyd-
apparat med optimal bildekvalitet
Xario er brukervennlig og utviklet for å takle den travle 
hverdagen i et moderne sykehus. Ultralydapparatet har et 
programbart tastatur for enkel betjening.

Toshibas eksklusive teknologi optimaliserer signal/støy-
forholdet og gir ypperlig kontrastoppløsning og følsomhet 

Xario kan leveres med følgende programmer:
Puls subtraction THI
Aplipure

Quick scan
DICOM

www.mebi.no - 32 24 28 00

Xario har et 
bredt utvalg av 
lydhoder

Ny abonnementsordning for Acta
Radiologica

AV ROAR PEDERSEN, STYRET I NORAFO



Det er mange spennende trender i
radiologien, og en av de som kanskje
ligger nærmest inn i fremtiden er tele-
radiologien. Enda er ikke Norge samlet
til et teleradiologisk rike, men mange
tekniske løsninger er utviklet de siste
årene, og mange interesserer seg for
nettopp dette feltet.
I regi av blant andre Høykom og KITH

samlet interesserte norske radiologer,
radiografer, administratorer og IT-
arbeidere seg i Oslo 12/12-08. Kurs-
komiteen bestående av Frode Lærum,
Jarl Jakobsen, John Hald og Roald
Bergstrøm hadde satt sammen et spen-
nende og variert program – med fore-
lesere og emner som dekket forskjellige
deler av teleradiologien i Norge.
Første del var viet samarbeidet

mellom Rikshospitalet og andre syke-
hus gjennom den såkalte Tolknings-
assistenten. Dette består av en toveis
video- og dataløsning, hvor spisskom-
petente radiologer kan bidra under
bildeopptak og tolkning fra andre steder
enn hvor undersøkelsen blir utført. Dette
har vært et særdeles vellykket prosjekt,
og Frode Lærum og Pål Backe Marthin-
sen fra Rikshospitalet og Carsten Broc-
ker og Mekio Yoo fra Ringerike sykehus
forklarte utførlig detaljene i prosjektet og
fordeler med å kunne få hjelp og mulig-
heter gjennom en slik samhandling.
Et interessant innlegg fra Knut Håkon

Hole ved Radiumhospitalet belyste
ulemper ved teleradiologi, sett fra et høy-
spesialisert sykehus’ synsvinkel. Kvalite-
ten på en radiologisk beskrivelse er ikke
bare bildene og en beskrivelse, men
interaksjonen mellom radiolog og kliniker
– hvor begge parter kan yte sitt beste for
å øke kvaliteten på undersøkelsen og
beskrivelsen slik at den stiller nøyaktige
diagnoser og får riktige og avgjørende
konsekvenser for pasienten. Denne
kompetansen og interaksjonen kan ikke
uten videre flyttes ut i ”periferien” med en
teleradiologisk løsning.
Andre del av seminaret fokuserte på

forskjellige aspekter ved teleradiologien,

så som teknologidelen, det kollegiale
aspektet, deling av vakttjenester og
beskrivelse av eksisterende løsninger i
NordNorge, i Helse Vest og i privat regi.
Gunnar Kullmann omtalte det allerede
eksisterende ”Norsk Teleradiologisk
Senter” som tilbyr teleradiologisk diag-
nostikk til helseforetakene, og som har
en godt fungerende løsning med over-
føring av bilder fra PACS til PACS, men
fortsatt er RIS-informasjonen vanskelig
å utveksle. For alle tilbydere av tele-
radiologi blir denne delen av interak-
sjonen en utfordring ved framtidige pro-
sjekter.
Avslutningsvis beskrev Frode Lærum

et konsept for et tolkningssenter i offent-
lig regi, knyttet til spesialistutdannelse
og kompetansebygging. Kort fortalt
består denne ideen i å etablere en
enhet som tilbyr spisskompetanse på
bildedannelse og diagnostikk, rettet mot
andre avdelinger i de norske helsefore-
takene. En rulleringsordning blandt
radiologer i sentrale strøk kan sikre at
tolkningssenteret kan tilby assistanse
ved bildeopptak i realtime, kompetanse
ved diagnostikk, utdannelse og under-
visning, og i sum heve kompetansen i
det norske radiologiske miljøet på alle
plan. Forsamlingen støttet Frode i det
videre arbeidet med å utforme dette
konseptet.
Seminaret var en spennende start på

det som Roald Bergstrøm i sitt foredrag
så som en fremtidig trend innen radiolo-
gien; teleradiologi som en løsning på
mange flaskehalser i helsevesenet.
At teleradiologi kommer til å bli viktig

for Norge er neppe noen i tvil om. Med
vår geografi, små enheter og lite miljø er
det på høy tid vi definerer hva som skal
og kan gjøres på de forskjellige radio-
logiske avdelinger, men også legger

press på de spisskompetente miljøene
slik at man reduserer antall under-
søkelser pr pasient, får effektiv data-
utveksling og sikre diagnoser. Det er
mye som bør forbedres i norsk helse-
vesen, men radiologien har som aldri før
nå teknologiske muligheter til å sikre
standarden innen vårt eget fagfelt. Store
summer kastes bort på dårlige data-
løsninger, ineffektiv utveksling av data
og bilder, med konsekvenser for pasien-
ters sikkerhet og diagnostikk som kon-
sekvens.
Derfor må teleradiologi bli en del av

fremtidens radiologiske avdelinger.
Noen steder har man avhjulpet proble-
mer med å få diktert undersøkelser hos
NTRS og andre private tilbydere – mens
det andre steder er vikarer som bidrar til
å få unna de udikterte undersøkelsene.
Et tolkningssenter i offentlig regi må

kunne tilby både volum og spisskompe-
tanse, men problemet blir kanskje i
første rekke å rekruttere nok radiologer?
Lærum får en utfordrende jobb med å
samordne mange faktorer som til slutt
skal bli et fungerende tolkningssenter.
For vår egen skyld og for norsk radio-
logisk skyld bør vi som radiologer være
positive til løsninger som sikrer rekrut-
tering og kompetanse.
Imidlertid kan Lærum få verdifull hjelp

fra de private miljøene hvor slike løs-
ninger allerede er i bruk, om enn ikke på
samme måte som på dagens Tolknings-
assistent ved Rikshospitalet. De private
løsningene er lavkostløsninger som like-
vel er effektive med tanke på diktering
av volum – og kanskje en hybrid mellom
privat og offentlig er en mulig arbeids-
form?
Uansett er fremtiden for norsk radiolo-

gi i høy grad uavklart, men vi gleder
oss..
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Innledning
Artikkelen gir en oversikt over utvikling-
en av nevroradiologisk intervensjon og
gir også noen betraktninger om hvordan
fremtiden for virksomheten kan komme
til å se ut. Nevroradiologisk intervensjon
begynte med embolisering svulster,
men etter hvert har cerebrale aneuris-
mer og arteriovenøse malformasjoner
(AVM) blitt de to hovedlidelsene som
intervensjonistene tar seg av. Spinale
intervensjoner begrenset seg lenge til
AVM i spinalkanalen og perkutan nukle-
otomi. Etter årtusenskiftet har vertbro-
plastikk fått en stadig større plass
arbeidsdagen. De siste årene har også
intraarteriell behandling ved hjerneslag
økt betydelig ved enkelte avdelinger.

Starten i 1984; svulster i ØNH
området
Nevrorediologisk intervensjon var en
naturlig videreutvikling av den fremtre-
dende rolle norske nevroradiologer had-
de opparbeidet seg med cerebral og
spinal angiografi på 1950 - 1960 tallet
(1). Det begynte med et kirurgisk behov
hos ØNH legene på Riskhospitalet.
Juvenile angiofibromer i svelg og bihule-
regionen var vanskelig å operere fordi
peroperative blødninger fra disse karri-
ke svulstene kunne være massive. Fra
1984 ble det derfor rutine med preope-
rativee emboliseringer av disse svul-
stene via a. maxillaris. Det ble injisert
små spongostan partikler for å tette
igjen arteriene til svulsten . Etter hvert
fikk også polyvinylacrylat (PVA) og pla-
tinumcoiler anvendelse ved embolise-
ring av svulster i ØNH området (2).

Cerebrale arteriovenøse
malformasjoner og fistler
Kolleger i Gøteborg (3) og andre steder
(4) forøvrig hadde i samarbeid med nev-
rokirurger begynt å embolisere AVM i
håp om unngå kompliserte og farefulle
operasjoner av denne misdannelsen.

Rikshospitalet hadde gode, fremtidsret-
tede kirurger, men mange av dem var
skeptiske til at nevroradiologer skulle
starte med inngrep i hjernen. Selv om
skepsisen var stor hadde vitenskapelige
artikler og foredrag gjort dem nysgjerri-
ge. På nevroradiologisk seksjon var
enkelte negative i starten, og det var
ikke uten videre klart at de ville ta
ansvar for denne virksomheten. Dette
hadde sammenheng med et par prema-
ture forsøk som endte med store kom-
plikasjoner. Leder ved Røntgen-Radium
avdelingen (professor Trygve Aakhus)
var i samråd med nevrokirurgene imid-
lertid villige til et par års prøvetid. Et hin-
der sto igjen: penger til utstyr. Etter
langvarige drøftinger med administra-
sjonen og avdelingsledelsen ble det
mulig å sette av en halv million årlig fra
1986.
Da kunne utdannelsen starte. Den ble

innledet et samarbeid med Sahlgrenska
sjukhuset i Gøteborg, hvor docent Pål
Svendsen var foregangsmann. Dessu-
ten var jeg på flere besøk ved institusjo-
ner i Frankrike og USA. Fra mars 1989
ble det utført en rekke AVM- embolise-
ringer ved Rikshospitalet (5). Alle prose-
dyrene ble utført ved et hjertelaborato-
rium hvor vi fikk avsatt begrenset tid til
denne virksomheten. Konklusjonen etter
2-3 år var at embolisering av AVM sjel-
den førte til total lukning av karmisdan-
nelsen, men resultatene var gode når
de ble kombinert med kirurgi (6). Den
nevroradiologiske behandlingen ble den
gang foretatt med PVA partikler i kombi-
nasjon med platinum coiler. Senere har
vi i hovedsak benyttet superlim.
Virksomheten ble i 1992 flyttet fra

Rikshospitalet til Ullevål Universitetssy-
kehus som i ett års tid også utførte inn-
grep en dag i uken også ved Rikshospi-
talet (7,8). Fra 1993-1995 ble alle embo-
liseringer utført på Ullevål Universitets-
sykehus. Pasienter ble rekruttert fra alle
landets sykehus, men i særlig grad fra

Haukeland som hadde et behov for
reduserende embolisering av AVM før
endelig behandling med strålekniv. Fra
1995 ble virksomheten gradvis igjen tatt
opp ved Rikshospitalet og embolisering
av AVM ble deretter en landsfunksjon
knyttet til begge hospital, ”Rikshospitalet
og Ullevål Universitetssykehus i nett-
verk” (9). Fra 1998 til 2002 ble virksom-
heten ved Ullevål Universitetessykehus
flyttet til Rikshospitalet og alle interven-
sjonistene ble samlet der. Fra 2002 ble
Ullevål Universitetssykehus igjen
bemannet slik at embolisering kunne
gjenopptas.
Konklusjonene er fortsatt at embolise-

ring kombinert med kirurgi eller stråle-
knivs gir de beste resultatene. I enkelte
relativt sjeldne tilfeller vil embolisering
alene være tilstrekkelig.

Tumor cerebri
I starten trodde vi at embolisering av
svulster skulle bli omfattende. Mange
meningeomer og enkelte andre svulster
ble embolisert preoperativt for å redu-
sere blødninger under operasjonen (2,
10, 11). Fortsatt utføres enkelte emboli-
seringer på store meningeomer, men
etter at de kirurgiske teknikker også er
bedret ser behovet ut til å være redu-
sert.

Cerebrale aneurismer
I 1992 var vi så heldige å bli med i et
europeisk samarbeid om intervensjons-
behandling av cerebrale aneurismer.
Tolv europeiske senter skulle prøve ut
en metode med elektrisk avløsbare pla-
tinumcoiler, en teknikk som var utviklet i
San Diego, USA. Coilene fikk navnet
Guglielmi Detachable Coils (GDC) (12,
13). Etter hvert er det utviklet et stort
antall coiler med forskjellige egenska-
per. Noen lar seg også avløse meka-
nisk. Det finnes i dag en rekke prefor-
merte typer med forskjellig mykhet og
lengder.

Tjuefem år med nevroradiologisk intervensjon i Norge

PER HJ. NAKSTAD
Avdelingsoverlege, Professor dr. med., MHA, Forskning og Utviklingsavdelingen, Klinikk for Radiologi og Intervensjon,
Medisinsk Service Divisjon, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 0407 Oslo, e-post: pena@uus.no





NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 1/2009 11

I 1993 ble det første aneurismet i
Norge behandlet med GDC teknikk. I
1992-1993 var vi så heldige at professor
Charles M. Strother fra University of
Wisconsin arbeidet ett år ved Ullevål
Universitetssykehus. Han var en
ledende person innen nevroradiologisk
intervensjon og hans bistand var avgjø-
rende for at vi kom i gang med behand-
ling av aneurismer som det første landet
i Norden (14). De første pasientene
hadde meget kompliserte aneurismer
som ikke uten videre egnet seg for kirur-
gisk behandling; de fleste var såkalte
”giant aneurysms” med diameter på
over 20mm. Behandlingene gikk uten
større komplikasjoner og den aller første
pasienten har vært til kontroll i 2008 ved
Ullevål Universitetssykehus, fortsatt i
bra form. Etter hvert økte virksomheten
jevnt og i dag behandles mellom 55 -
70% av alle cerebrale aneurismer med
denne metoden. Resultatene har vært
gode (15) og mange hundre pasienter
er behandlet med coiling i Norge.
I perioden frem til 1998 var virksom-

heten i alt vesentlig knyttet til Ullevål
Universitetssykehus og Rikshospitalet,
og i årene frem til år 2001 reiste vi i spe-
sielle tilfeller til Bergen, Trondheim,
Tromsø og Reykjavik for å utføre enkel-
te prosedyrer. Vi som var aktive i hoved-
staden ønsket primært at alle pasienter
med aneurismer skulle fraktes til Oslo
slik at volumet ble stort nok til å utvikle
kvalitativ og etisk behandling. Helsedi-
rektoratet ble imidlertid sterkt anmodet
om å tillate opprettelse av endovasku-
lær behandling også ved de andre Uni-
versitetsklinikkene. Fra 2000 (9)
bestemte Helsedirektoratet at slik skulle
det være. Samarbeidet har vært godt,
men felles vitenskapelige prosjekter har
vært sparsomme (16).
Utviklingen de siste årene har vist et

stigende antall av akutt behandlede
aneurismer etter subaraknoidal blød-
ning. På universitetsklinikkene utenfor
Oslo har man kommet opp i mellom 20 -
35 pasienter i 2008, mens det i Oslo ble
behandlet ca. 123 aneurismer fordelt
mellom de to sykehusene (75/48,
RH/UUS). Det har hittil ikke vært mulig å
samkjøre virksomheten i Oslo, men det
arbeides med felles løsninger.
Norge har svært spredt befolkning og

i perioder mye dårlig vær som kan hin-

dre transport av pasienter til store sen-
ter. Det er derfor et dilemma at enkelte
steder har relativt små volumer og det
kan bli vanskelig å opprettholde kvalitet,
utvikling av metoder, opplæring og
vitenskapelige evalueringer. Det beste
ville være om volumene av pasienter
med behov for nevroradiologisk inter-
vensjon også kunne økes ved de uni-
versitetsklinikkene med lavest befolk-
ningsgrunnlag samtidig med en økning
av nevroradiologiske intervensjonister.
Økning i intraarteriell hjerneslagbehand-
ling kan være en faktor som bidrar til å
skape adekvate volum på de mindre
universitetsklinikkene.

Traumatiske intracerebrale
karskader
Pasienter med intracerebral karskader
etter trafikkulykker og andre voldsomme
traumer synes å representere et økende
behov for nevroradiologisk intervensjon.
Det er særlig disseksjon av arterier
og/eller utvikling av falske cerebrale ane-
urismer som må behandles med coiling
(17,18). Vi tror at bedre diagnostikk med
blant annet CT angiografi bidrar til at vi
finner flere pasienter med slike livtruende
skader nå enn for noen år siden (19). Vi
ser regelmessig skader i den intracaver-
nøse del av a. carotis interna som med-
førte fistel til sinus cavernosus, såkalte
CC-fistler (20). Disse er relativt sjeldne,
men til tross for moderne biler med kolli-
sjonsputer i biler resulterer trafikkulykker i
skjærende arteriskader på karene ved
basisfrakturer. Vi antar at slike skader er
betydelig underdiagnostisert i dag. CC-
fistler oppter også spontant; særlig hos
kvinner i moden alder. Fistlene gir retro-
grad blodflyt i øyevenene og kan medfø-
re blindhet eller svære intrakranielle
blødninger. De bør oftest behandles
raskt med coiler eller avløsbare latex
ballonger. De spontane fistlene har en
viss evne til å lukke seg selv.

Hjerneslag
Optimal behandling av hjerneslag har i
Norge lenge bestått av tidlig optimal
medisinering og aktiv rehabilitering.
Etter hvert har intravenøs trombolytisk
behandling kommet inn som terapi for
de pasienter som kommer tidlig nok til
sykehuset, dvs. før det har gått 4,5 t
etter slaget. Intraarteriell trombolyse og

trombektomi har lenge vært kjente
metoder (21), men har ikke vunnet til-
strekkelig innpass i våre sykehus før nå
i det siste. Mange forskere mener nå at
hjernelag som skyldes okklusjon av a.
cerebri media eller a. basilaris primært
skal behandles med intraarterielle pro-
sedyrer (22). Vi hevder at behandlingen
oftest må håndteres som en forventet
videreføring når intravenøs trombolyse
ikke virker. Vi synes det beste er at pasi-
enten legges på angiografi-laboratoriet
mens den intravenøse trombolysen går,
slik at intraarteriell prosedyre kan
videreføres uten tidstap ved transport
og ”tungvint” kommunikasjon. I fremre
hjernekretsløp kan man forsvare å prø-
ve intraarterielle prosedyrer i inntil 8,5 t
etter slaget og i bakre kretsløp kanskje
helt opp til 12 t.
Det er aller viktigste er å tenke på at

tusenvis av hjerneceller dør hvert minutt
i områder med inadekvat oksygentilfør-
sel. Akutt hjerneredning er derfor et
kappløp med tiden. Derav følger at
transport av disse pasientene må være
kortest og raskest mulig. Dessverre er
prosedyrene vanskelig å gjennomføre
rent teknisk og det kreves at har det kre-
ves jevnlig erfaring med andre intraarte-
rielle prosedyrer i det cerebrale krets-
løp. Øket effektivitet i transport av hjer-
neslagspasienter, uten omveier, frem til
et fullverdig slagsenter inklusivt tilbud
om intraarteriel trombefjerning vil kunne
bringe volumet av nevroradiologisk
intervensjon opp på et adekvat nivå på
alle de steder som i dag ivaretar nevro-
radiologisk intervensjon. Internasjonale
faglige og vitenskapelige foreninger (23)
krever imidlertid solid utdannelse i nev-
roradiologi og intervensjon for å aksep-
tere etablering av cerebrovaskulær
intervensjonsbehandling. De spesielle
geografiske og demografiske forhold i
Norge gjør diskusjon omkring hjerne-
slagbehandling til et vanskelig og viktig
tema.

Spinal intervensjon
Spinal intervensjon har vært todelt
mellom arterielle inngrep og inngrep i
virvler og skiver. De meget sjeldne
intraspinale AVM har til dels vært
behandlet i Norge (24). Enkelte ganger
har vi søkt hjelp fra gode kolleger i
Paris. Utviklingen med hjelp fra franske
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kolleger har vært naturlig siden de har
stor og langvarig erfaring med disse
meget kompliserte og risikofylte
behandlinger. Antallet nyoppdagete spi-
nale AVM ser ut til å ligge mellom 2 til 5
per år i Norge.
Vertebroplastikk har lenge vært en

etablert behandling i mange andre land.
I Norge har metoden vært overraskende
lite kjent. Indikasjonen for sementering
av virvler har særlig vært tilstede ved
sterke smerter i forbindelse med farktu-
rer hos osteoporotikere. Før 2004 gjor-
de vi kun sporadiske inngrep. I de
senere år har virksomheten skutt fart
slik at Ullevål Universitetsklinikk i 2008
gjennomførte 43 inngrep. Dessuten ble
det gjennom ført 22 cystesprengninger
ved intraspinale synoviale cyster. Det
forventes at disse to pasientgruppene
kan øke i betydelig grad ved flere syke-
hus (25).
På 1990 tallet ble det utført flere hun-

dre perkutane nukleotomier (26, 27).
Metoden ga lindring og full restitusjon til
en rekke prolapspasienter. Metoden var
særlig populær fordi den ikke forhindret
senere kirurgi hos pasienter hvor effek-
ten av nukleotomi uteble. Etter hvert har
antallet sunket betraktelig og ser ikke ut
til å ta seg opp. Årsaken er antakelig
økende bruk av mikrokirurgiske inngrep.

Eksperimentell virksomhet
All klinisk nyutvikling bør i størst mulig
grad følge etter eksperimentell virksom-
het. Det er også viktig for forståelsen av
de prosedyrer som foretas å utføre labo-
ratorieforsøk knyttet til innføring av nye
metoder. Flere av oss som er aktive i
nevroradiologsk intervensjon i dag har
drevet eksperimentell virksomhet ved
University og Wisconsin i Madison; USA.
Studiene har for en stor del vært utført på
hunder og har i vesentlig grad økt vår for-
ståelse av de inngrep vi har utført på
mennesker (28,29,30,31). I fremtiden
ønsker vi oss at sykehusene og myndig-
hetene tilrettelegger de fysiske forhold for
eksperimentell virksomhet også i Norge.
Den største utfordringen for økning av
eksperimentelle studier omkring interven-
sjon ser imidlertid fortsatt ut til å være til-
retteleggelse av arbeidstiden.

Konklusjon
Nevroradiologisk intervensjon har kom-

met for å bli. Utviklingen av denne sub-
spesialiteten har gjennom 25 år satt sto-
re krav til utøverne. I dag er det vaktord-
ninger for nevroradiologisk intervensjon
døgnet rundt ved de fleste universitets-
klinikkene. Pionertiden er for lengst over
og utviklingen peker i retning av stadig
større pasientvolumer. Kan nevroradio-
logene klare å opprettholde aktivitetene
dag og natt uten hjelp fra andre miljøer?
Sentralisering med et stort islett av luft-
transport kunne vært en løsning med
tanke på å tilby pasientene best mulig
behandling, og det gikk bra i mange år
på 1990 tallet da det i hovedsak var
AVM og aneurismer som skulle trans-
porteres (32). I dag både kompliseres
og forenkles problemet ved at hjerne-
salg ikke bør transporteres lengre enn
høyst nødvendig. Volumet og derved
erfaringene med nevroradiologisk inter-
vensjon vil kunne økes med økning av
intraarteriell hjerneslagbehandling.
Kunne vi utvikle et nettverk med rei-
sende leger slik som på 1990 tallet?
Neppe; de samme begrensninger i tid
ville gjelde for legens reisetid til hjern-
slagpasienten. Kan andre intervensjon-
radiologer tre til? Det kunne være en
mulighet, men da bør de gjennomføre
en nevroradiologisk utdannelse supplert
med nevroradiologisk intervensjon (21),
hvis ikke får vi et betydelig etisk og kan-
skje mediolegalt problem.
Den beste løsningen vil antakelig

være å ansette flere radiologer på syke-
husene og sette flere i gang med nevro-
radiologisk utdannelse; evt supplert av
nevrokirurger med interesse for endo-
vaskulær terapi. Den siste gruppen har
noe mindre å gjøre med cerebrovasku-
lære operasjoner etter som vi har over-
tatt så mye av aneurisme og AVM
behandlingene.
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Nyheter

NYTT VELLYKKET CT - KURS I LARVIK!

AV ROAR PEDERSEN

Mange nordiske radiografer og radiologer
assosierer navnet ”Larvik” med CT og
kurs. Og med god grunn; for ellevte gang
ble det i januar 2009 arrangert kurs i Lar-
vik. Noen av de tidligere kursene har hatt
MR som tema, men etter en pause har en
ny kurskomite arrangert 5 CT-kurs på
rad, og for hvert år blir kurset en ny suk-
sess!
Grand Hotel i Larvik kan romme 110

deltakere i sin konferansesal, og kurset
ble fulltegnet mange måneder før kurs-
start. Flere radiologer og radiografer sto
på venteliste for å komme med, og noen
heldige fikk plass helt på tampen. Til nes-
te år lønner det seg å være tidlig ute!
Carina Skantz og hennes kurskomite

hadde satt sammen et spennende pro-
gram, og kursleder Roar Pedersen fra
Telemark Røntgensenter holdt en myndig
hånd over deltakere og forelesere, slik at
kurset ble avviklet etter fastlagt timeplan.
I år, som tidligere år, var foreleserlisten

fylt opp med gode navn fra europeisk og
amerikansk radiologi. Mange kjenner
navnet på Ella Kazerooni (Ann Arbor) og
Ann Leung (Stanford) fra utallige artikler

og bøker om thoraxradiologi, og K. Shan-
muganthan fra Baltimore er et kjent navn
innen traumeradiologien. Videre bidro
Christoph Becker fra München og Otto
Chan fra London, samt flere svenske
radiologer og professorer, blant annet
Anders Magnusson fra Uppsala og Bertil

Anita Kilmork fra kurskomiteen, Roar
Pedersen, kursleder.

Deltakere



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 1/2009 15

Leidner fra Karolinska – disse to utgjorde
også kursets fagpanel.
Utredning av lungeemboli, tilfeldige

noduli i lungene, binyrediagnostikk, trau-
meradiologi, nyrecancer og lungecancer
var blant de mange temaene som ble
drøftet. Anders Persson og Otto Chan
hadde begge forelesninger om CT diag-
nostikk post mortem – et felt man trolig vil
høre mye om i årene som kommer.
Mange av deltakerne er gjengangere

på kurset. En deltaker sier; ”Hvert år
planlegger jeg å dra på kurs til utlandet,
men så får jeg se programmet i Larvik –
og da blir det til at jeg drar dit istedet”.

Les mer om kurset på
www.larvik-kurs.no

Nyheter

Cristoph Becker, München

Fredrik Stålhammar og Lars Lønn, begge forelesere, men ikke i foredragssituasjonen.

Bertil Leidner, Ann Leung, Anders Magnusson

Ella Kazerooni, Anders Persson, Made-
leine Leidner
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Tekniske opplysninger

www.radiologforeningen.no

Styret i norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbilding

2008

Leder
Tore Bach-Gansmo, Haukeland sykehus
E-post: ingolv.tore.bach-gansmo@helse-bergen.no

Nestleder
Rajinder Midha, Sykehuset Asker og Bærum

Medlemmer
Berit Torjusen, Sykehuset i Molde
Almira Babovic, Rikshospitalet
Thomas Keil, St Olavs Hospital

Varamedlemmer
Thomas Schwarzlmuller, Ullevål Universitetssykehus HF
Mone-Elisabeth Revheim, Rikshospitalet

Spesialitetskomiteen NFNM er
Trond Bogsrud (leder), Rikshospitalet-Radiumhospitalet
Dag Magne Solheim, Rikshospitalet
Thomas Keil, St Olavs Hospital
Harald Johnsen, St Olavs Hospital
Carl Müller, Ullevål Universitetssykehus HF
Tone Cappelen, Rikshospitalet

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

Redaksjonskomiteen for NORAKO
Olav Sporaland (leder), Sykehuset Sørlandet HF Arendal
Barbro Iversen, Stavanger Universitetssykehus HF
Tor Egge, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF
Knut Korsbrekke, Bergen Røntgeninstitutt

Kvalitetsutvalget
Carsten Brocker (leder), Ringerike sykehus HF

Spesialitetskomiteen i radiologi (2006 – 2009)
Paulina Due Tønnessen (leder), Radiumhospitalet
Rikshospitalet HF
Kjell Arne Kvistad (nestleder), St. Olavs Hospital HF
Jan Fredrik Prytz, Nordlandssykehuset HF
Mona K. Beyer, Stavanger Universitetssykehus HF
Dan Levi Hykkerud (YLF), Akershus Universitetssykehus HF

Varamedlemmer:
Tor S. Egge, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF
Kulbir Singh, Universitetssykehuset i Nord Norge HF
Fredrik Christian Nome (YLF), Nordlandssykehuset HF

Styret i Norsk radiologisk forening
2008-2009

Leder
Nils Einar Kløw M: 41 51 02 47
Ullevål Universitetssykehus HF A: 22 11 80 80
0407 Oslo
E-post: n.e.klow@medisin.uio.no

Nestleder
Anne Taule A: 55 97 64 69
Haukeland Universitetssykehus M: 97 53 18 91
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E-post anne.taule@helse-bergen.no
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7. medlem
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C E Berg-Hansensv. 26, 3916 Porsgrunn
E-post: pedersen70@gmail.com

1. varamedlem
Tiril Gossé Thompson A: 32 11 60 00
Sykehuset Buskerud HF M: 97 54 35 68
Dronningensgt. 28, 3004 Drammen
E-post: tiril.gosse.thompson@sf-hf.no

2. varamedlem
Jan Ole Frantzen A: 77 66 93 47
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) M: 48 11 47 10
Nord-Norge HF, 9038 Tromsø
E-post: jan.ole.frantzen@unn.no
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Nyheter

I mars hvert eneste år finner vi den høy-
este konsentrasjonen av radiologer og
radiografer på en brun cafe i Wien.
Alle nordmenn som har vært på ECR

kjenner til Cafe Hawelka, beliggende i
Dorotheergasse 6, sentralt i Wien sen-

trum. På kveldstid i begynnelsen av mars
er det nemlig vanskelig å treffe Wienere
her, men desto lettere å treffe nordmenn
med radiologisk tilknytning. I år hadde
riktignok noen danske radiologer og
radiografer forsøkt å erobre sitteplasser,
men de var fortsatt i et klart mindretall.
Hvorfor denne brune kafeen er så popu-
lær hos oss rike nordmenn kan man jo
bare spekulere i, men cafeen har en lang
og spennende historie.
Leopold Hawelka, stedets grunnleg-

ger, begynte sin lange karriere som
kafeeier i 1936 med Café Alt Wien i Bäc-
kerstrasse, men allerede i mai 1939
besluttet han og hans kone å overta kafe-
en i Dorotheergasse. Kafelokalet hadde
vært i bruk siden 1906, under navnet ”Je

t’aime”, den første moderne Bar i Wien,
med liveband og Chambre separée (som
nå er lagerrom). Interiøret var tegnet av
en elev av Adolf Loos, og er ikke foran-
dret på siden Hawelkas overtok.
Da krigen brøt ut måtte kafeen stenge,

men da den ble åpnet igjen i 1945 opp-
daget eierne til sin glede at ikke så mye
som et eneste ølglass var knust, på tross
av betydelige ødeleggelser i nabolaget.
Cafe Hawelka var en av de første som
kunne sette igang igjen etter krigen, og
på selv om det var trange tider klarte Herr
og Fru Hawelka å holde butikken
gående. På kalde vintre ble lokalet var-
met av en vedovn, og Herr Hawelka hen-
tet ved på kjerre i Wienerwald, mens Fru
Hawelka tok seg av gjestene.
Etter krigen ble kafeen et samlings-

punkt for byens innbyggere, og ikke bare
et vannhull for krigstrøtte østerrikere,
men også et treffpunkt for intellektuelle,
så som Friedensreich Hundertwasser,
Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Hubert

Aratym og Wolfgang Hutter. Også andre
har besøkt kafeen; Elias Canetti, Henry
Miller, Arthur Miller og Andy Warhol.
Mange kunstnere er representert på
kafeens vegger, kunst som Hawelkas har
kjøpt av sine gjester – til markedspris.

Etter hvert som den moderne
kafekulturen blomstret opp, og
moderne barer og kafeer ble
grunnlagt og gikk konkurs, besto
Hawelka som et stille og uforan-
derlig sted, hvor kun Herr Hawel-
kas bidrag til moderne innredning
ble en espressomaskin som irri-
terte gjestene med bråket sitt.
En stadig økende strøm av

gjester, til dels kjente og betyd-
ningsfulle, førte i løpet av årene til
at kafeen fikk sitt ry, og Herr og
Fru Hawelka ble kjente skik-
kelser, nærmest institusjoner i
Wiens kafeliv.
Ikke rart at nordmenn på radio-

logikongress søker til kjente og
uforanderlige steder, og mange
kolleger har gode minner herfra.
De eldre kan fortelle om betydelig
mer kummerlige forhold med tan-
ke på det sanitære i gamle dager,

og mange er også historiene om hvordan
Fru Hawelka samlet slumpene fra ølglass
i nye glass og serverte til neste gjest. I
dag er forholdene betraktelig bedre, og
stedet er populært for både lokale stam-
gjester og festglade radiologer.
Herr Hawelka er nå 95 år gammel,

men er fortsatt involvert i kafedriften. Det
er også hans barn og barnebarn, så herr
Hawelka ses nå sjelden i kafeen. Hans
kone Josefine døde i 2005, 92 år gam-
mel, etter 70 år med servering og baking
av Buchteln, en böhmisk rett som ble ser-
vert hver kveld.

Få flere tips om Wien her;
http://www.radiologforeningen.no/mod_a
rticle.php?sid=3&aid=123

Cafe Hawelka,
et radiologisk samlingssted

AV ROAR PEDERSEN
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MRI ved eksperimentelt
indusert tynntarms
inflammasjon.

Anne Negård, Else Marit Loeberg, Pål
Aksel Næss, Nils-Einar Kløw. Akershus
Universitetssykehus.
anne.negard@medisin.uio.no

Hensikt: Å sammenligne magnetisk
resonans tomografi (MR) funn ved en
eksperimentell modell for framstilling
av tynntarms inflammasjon med
makroskopiske og mikroskopiske funn.
Materiale og metoder: I seks griser
ble det eksperimentelt indusert inflam-
masjon i tynntarmen. Tarmsegmenter i
jejunum og ileum ble isolert og en løs-
ning med Trinitrobenzenesulfonic syre
og etanol (TNBS-EtOH)ble installert.
MRI av tynntarmen ble utført 7 dager
etter kirurgien. Før MR prosedyren ble
1 liter med en 6% mannitol løsning
installert til magesekken via en mage-
sonde. MR protokollen bestod av T2,
B-FFE and T1vektede sekvenser.
Intravenøs kontrast ble gitt. Etter MR
undersøkelsen ble dyrene avlivet og
tynntarmen ble undersøkt både makro-
skopisk og mikroskopisk.
Resultater: Alle grisene hadde inflam-
matoriske forandringer i jejunum og
ileum. Lesjonen var synlige makrosko-
pisk og mikroskopisk. Typiske mikro-
skopiske funn var varierende grad av
inflammasjon, sårdannelse og fibrose. I
jejunum målte veggtykkelsen i de
inflammatoriske segmentene under 3
mm, men i ileum var veggtykkelsen
over 4 mm. MRI påviste ikke foran-
dringene i jejunum, bortsett fra hos en
gris som hadde lekkasje av TNBS-
EtOH løsning fra tarmen. Alle lesjone-
ne i terminale ileum var synlig med
MRI.

Konklusjon: Alle lesjonene var synlig
makroskopisk og mikroskopisk. I ileum
hadde de inflammatoriske lesjonene
økt veggtykkelse og lot seg framstille
med MR.

Hvorfor ser vi ikke
perisplenisk fri væske?
Gjennomgang av hemo-
dynamisk ustabile traume-
pasienter med falsk
negativ FAST.

Ruth Løkke, C.F. Kroepelien, C. Gaar-
der, P.A. Næss, J.B. Dormagen. Ullevål
Universitetssykehus. rulk@uus.no

Hensikt: For traumepasienter som ikke
kan stabiliseres for CT, er fokusert vurde-
ring med ultralyd, FAST en tilgjengelig
metode for å avdekke intraabdominal
blødning. Studier som har evaluert FAST
viser varierende sensitivitet. Kjente
begrensninger ved FAST er at volum
under 500 ml og koagulert blod er van-
skelig å påvise. Samtidig bekkenskade
senker sensitiviteten, og retroperitonealt
blod påvises ikke. Denne fremstillingen
diskuterer falske negative FAST-under-
søkelser hos hemodynamisk ustabile
pasienter med signifikant miltskade.
Materiale og metoder: I en prospektiv,
blindet studie ved Ullevål Universitets-
sykehus ble det gjort FAST på alle
traumepasienter fra mai 2005 til juli
2007. FAST-protokollen var vurdering
av Morisons lomme, det perispleniske
rom, det lille bekken og pericard.
FAST-resultatet er evaluert mot CT,
peritoneal lavage og kliniske opplys-
ninger gitt på anestesi-skjema, i opera-
sjonsbeskrivelser og journal av 104
ustabile pasienter.

Resultater: Ni pasienter hadde falsk
negativ FAST. Fire av disse pasientene
hadde miltskade og ble operert. To av
disse pasientene hadde under 500 ml
intraabdominalt hematom hvorav
hematomet hos den ene var koagulert.
Gitt kjente begrensinger ved FAST,
gjenstår da to pasienter med miltskade
og diskrepans mellom FAST-resultatet
og peroperativ eller CT-vurdering.
Konklusjon: Falsk negativ FAST kan
skyldes (re-)blødning mellom undersø-
kelsene eller oversett ultralydfunn.
Oversette funn skyldes enten feiltolk-
ning av framstilt bilde eller at ikke hele
det potensielle væskerommet er fram-
stilt og vurdert. Spesielle forhold ved
undersøkelsene på traumestua øker
risikoen for å overse perisplenisk fri
væske. Under opplæring i og utførelse
av FAST må det særlig fokuseres på
framstilling av perispleniske hematom.

CT diagnostikk ved
pågående gastrointestinal
blødning.

Trond Bjerke Larssen og Dag K Jen-
sen. Radiologisk avdeling. Haukeland
Universitetssykehus.

Hensikt: Fremlegge egne erfaringer
med bruk av CT som førstevalg fremfor
angiografi ved pågående gastrointesti-
nal blødning.
Materiale og metoder: I tidsrommet
fra februar 2005 til dato ble 30 pasien-
ter, 13 kvinner og 17 menn i alderen
27,2-92,9 (68,6)år undersøkt. Under-
søkelsene ble utført med 8 kanalers
(GE Light Speed Ultra) eller 64 kana-
lers (Toshiba Aquilion) CT med 4 seri-
er: Tomserie, arteriell fase, portalvenøs

FRIE FOREDRAG

Her følger de siste fire presentasjonene fra høstmøtet. De andre ble presentert i forrige nr av Noraforum.
CT diagnostikk ved pågående gastrointestinal blødning ble presentert muntlig av Trond Bjerke Larssen.
Det ble også foredraget av Bjørn Løndalen om tiltak for strålereduksjon ved CT. Dette året hadde vi så

mange påmeldte foredrag at vi valgte å presentere to av arbeidene som postere.
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Abstract

fase og senserie etter 3 minutter.
Anvendt kontrastmiddel Iomeron 400
mgJ/ml; 100 ml; 4 ml/sek.
Resultater: Der var positivt funn hos 7
av 30 pasienter (23%). Blødningssted
var ventrikkel (1), duodenum (2), tynn-
tarm (2), colon (2).
Konklusjon: Vår preliminære erfaring
taler for at CT bør være førstevalg ved
denne problemstilling.

ClarityTM CT Solution som
enmetode att senke stråle-
dosen CT Thorax hos
utvalgte pasienter.

Forfattere:
MD Bjørn Løndalen

Institusjon(er):
Unilabs Røntgen Majorstuen
Sapheneia Commercial Products AB

Hensikt:
Å redusere dosen for pasienter med f.
eks potensiell pneumoni, emfysem, can-
ceroppfølging, diffuse lungesykdommer
og SPN. Å kunne gi mulighet til å velge
CT istedet for konvensjonell rtg thorax
uten å signifikant øke stråledose.
Materiale og metoder:
40 pasienter ble undersøkt med lavdose
CT ClarityTM protokoll på en Philips 64
Brilliance CT. Undersøkelsene ble gjort
uten iv Kontrast, automatisk postproces-
sing med Clarity CT Solution. Prosesse-
ringen ble optimert før undersøkelsene
ble utført.

Resultater:
Kalkulert gjennomsnittlig dose gir 2,4
mSv. 10 tilfeldig valgte undersøkelser
utført siste 14 dager i fulldose ga 5,2
mSv. Strålevernets retningslinjer for
Norge er 10 mSv.
Der pasientene før fikk 4-5 mSv, kan
man for en del pasienter med emfysem,
diffus lungesykdom, cancer og SPN
redusere dosen til 2 mSv og noen gang-

er ned til 0,85 mSv hos normalt bygde
pasienter. Gjennomsnittlig dose ved
Unilabs Majorstuen ble redusert til 2,4
mSv sammenlignet med 5,2 mSv
gjennomsnitt. Bildekvaliteten er utmer-
ket etter prosesseringen og diagnostisk
verdi er meget god.

Konklusjon:
Clarity CT Solution har gjort det mulig
for Unilabs Røntgen Majorstuen å redu-
sere CT stråledose med ca 53 % på CT
thorax, mens billedkvalitet og diagnos-
tisk konfidens er beholdt. Clarity CT
Solution kan anbefales for å minske
dosen hos pasienter med enkelte poten-
sielle diagnoser.
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RSNA2008

Jarle Rørvik, leder RadForsk

Der var omlag 100 norske deltakere ved
årets RSNA og som alltid var det faglige
programmet av beste kvalitet. Bildediag-
nostikk av mamma var et stort tema og
det var svært bra at der var fem bidrag
fra norske deltakere Fire presentasjoner
var orale av Inger Marie Juel (SSSF),
SS Hofvind (Kreftregisteret), Per
Skaane (UUS), ID Langmark (Kreftre-
gisteret). En poster ble presenert av B
Iversen (SUS). Spesielt imponerende
var det overlege Inger Marie Juel fra
SSSF/Førde i en alder av 63 år debuter-
te på RSNA med en oral presentasjon.
Ikke bare det, men hun kom på førstesi-
den med bilde i Daily Bulletin neste dag.
Gratulerer!!. For øvrig hadde stipendiat
Nils Vetti (HUS) en oral presentasjon
om MR av nakke ved Whiplash, overle-
ge Jon Terje Geitung (Haraldsplass) en
oral presentasjon om DTI hos demente
med frontallapps symptomer, overlege
Eva Jacobsen (RH) en oral presenta-

sjon om CT angiografi ved SAH og over-
lege Ingfrid Salvesen Haldorsen (HUS)
en poster om CT og MR ved primære
CNS lymfomer. Flott innsats av alle!!
Forelesningene i plenum var som

vanlig av høy kvalitet og ga mange tan-
ker og inspirasjon om å løse framtidens
utfordringer i radiologien. Theresa C.
Mcloud (president i RSNA) foredrog om
standardisering av spesialistutdan-
nelsen og livslang læring. RSNA vil
være en aktiv bidragsyter i et globalt
samarbeid. MJ Welch hadde nanotek-
nologi som tema og ga oss en bred og
forståelig gjennomgang av betydningen
for framtidens bildeteknikker. EG
McFarland holdt et inspirerende fore-
drag om CT colography, MP Mehta
holdt en av de beste forelesningen jeg
har overvært om tidlig deteksjon og gui-
ding av radioterapi. Noen ganger blir det
mest innfløkte krystallklart, en intellektu-
ell nytelse å være til stede. Fredag ble

forelesningene i plenum avsluttet med
et godt seminar om CT: strålerisiko og
cancer og strategier for dosereduksjon.
Det sosiale livet om kveldene var godt

organisert i samarbeid med industrien.
Spesiell takk til Steinar Wasa med frue
som samlet de fleste norske til rib-
dinner på restaurant Erie.
RSNA gir en faglig opptur som alle

norske radiologer burde unne seg med
jevne mellomrom, både som spesialist-
kandidater og overleger.

Trial of a Proposed
Protocol for Constancy
Control of Digital
Mammography Systems.

I.D. Landmark, I.H.R. Hauge, M. Hauge,
K. Pedersen. Østerås, Norway.

CLINICAL RELEVANCE/APPLICATION:
Mammograhy is going digital, and there
is a need to replace the analog quality
control protocols with protocols for digi-
tal systems.
PURPOSE: Evaluate the utility of tests in
a proposed protocol for constancy control
of digital mammography systems.
METHOD AND MATERIALS: The pro-
tocol contains tests for image acquisiti-
on, mechanical function and safety, and
monitors. Sites with digital systems from
five vendors were recruited. Dedicated
PMMA test objects and Excel spreads-
heets were developed. Quantitative

measurements were generally done on
processed images, measurements on
raw images was done by some sites for
comparison. For daily assessment of the
Automatic Exposure Control system, a
homogeneous PMMA phantom was
exposed under clinical conditions. The
mAs and signal to noise ratio (SNR) was
recorded, the deviation from a baseline
value calculated, and the resulting image
inspected for artefacts. For thickness
tracking, the signal difference to noise
ratio obtained for three thicknesses was
calculated. Detector homogeneity was
assessed through comparison of SNR
values for regions of interest in the cen-
tre and corners of a homogeneous ima-
ge. Mechanical function and safety con-
trol included a compression test, a check
list for mechanical aspects, and control
of field alignment. Monitor performance
was evaluated by visual inspection of the
AAPM TG 18 QC test image.
RESULTS: For quantitative parameters,

operational values and control limits were
established. Test results exceeding the
limits were recorded. All systems exhibi-
ted stable mAs values, indicating that the
control limit of + / - 10% was readily achi-
evable. The SNR also showed little varia-
tion, indicating that the control limit of + / -
20% is too wide. At one site the test for
artefacts confirmed the existence of dead
pixels, the problem was solved by chang-
ing the detector. At another site a defecti-
ve grid lead to artefacts that were visible
in images from the same test. The moni-
tor controls proved more difficult to imple-
ment due to both difficulties importing
and displaying the test image, and the
radiographers not getting necessary
access to the monitors.
CONCLUSION: The proposed tests
could easily be performed by trained
radiographers and within a time frame
comparable to similar programs for ana-
log systems. Based on this study, which
tests to include in a vendor-independent
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constancy protocol can be chosen and a
revised set of control limits established.

BIRADS Classification of
Microcalcifications Related
to Histopathological Gra-
ding in Screen Detected
Ductal Carcinoma in Situ.

S.S. Hofvind, B.F. Iversen, L. Eriksen,
B.M. Styr, K.D. Kurz. Oslo, Norway.

CLINICAL RELEVANCE: This study
adds knowledge about the mammo-
graphic features related to the malig-
nancy in DCIS diagnosed in screening.
The results could be of value for the
choice of treatment for the patient.
PURPOSE: To evaluate calcification
type and distribution in screen detected
Ductal Carcinoma in Situ (DCIS) accor-
ding to histopathological Grade.
METHOD AND MATERIALS: Scree-
ning mammograms from 214 DCIS
diagnosed in a population based scree-
ning program were retrospectively revie-
wed and classified according to BI-
RADS for calcification type and distribu-
tion in consensus by four experienced
breast radiologists. The features were
correlated to histopathological Grade on
the surgical specimen
RESULTS; A total of 21% (45/214) of
the DCIS showing calcification in retro-
spect was Grade 1, 28% (60/214) Gra-
de 2 and 51% (109/214) Grade 3. The
proportion of amorphous calcification
tended to decrease by increasing gra-
de (Grade 1; 38%, 17/45, Grade 2;
33%, 26/60, and Grade 3; 24%,
26/109, test for trend p=0.063). The
proportion of linear fine calcification
increased from 13% (6/45) for Grade 1,
to 17% (10/60) for Grade 2 and 29%
(32/109) for Grade 3 DCIS (test for
trend p=0.016). The same trend was
seen for branching linear calcification
(test for trend, p<0.001). Fine pleomor-
phic calcification did not show any
trend by Grade (test for trend, p=0
271). Grouped calcifications decreased
from 60% in Grade 1 (n=27) to 49% for
Grade 3 (n=53). The proportion of seg-
mental distribution increased by Grade

(Grade 1; 16%, 7/45, Grade 2; 22%,
13/60, Grade 3; 24%, 26/109, test for
trend p=0.219), so as linear distribution
(test for trend, p=0.098).
CONCLUSION: Linear fine and branc-
hing linear calcifications tend to be more
common in Grade 3 compared to Grade
1 DCIS, so as segmental and linear dis-
tributions of calcification.

Arbitration Cancers in a
Population-based Breast
Cancer Screening Program
Performing Independent
Double Reading with
Consensus.

S.S. Hofvind, B.M. Geller, P. Skaane.
Oslo, Norway.

CLINICAL RELEVANCE/APPLICATION:
This study add knowledge to the issue
of cancer detection in screening mam-
mography.
PURPOSE: To compare the proportions
and radiological features of arbitration
and concordant cancers diagnosed in a
population based breast cancer scree-
ning program with routine independent
double reading using consensus.
METHOD AND MATERIALS: In
1,033,872 independently double read
screening mammograms 5,611 breast
cancers were detected. A 5-point inter-
pretation scale indicating increased pro-
bability of cancer similar to BI-RADS des-
cribes the initial assessment. Mammo-
grams with a score of 1 by one of the
radiologists (discordant) and 2 or higher
by both radiologists (concordant) are dis-
cussed at consensus, where the final
decision to recall or not is made. Breast
cancer cases diagnosed as a result of
the discordant score are defined as arbi-
tration cancers.
RESULTS: Twenty-four percent
(1,311/5,611) of the screen detected
cancers were arbitration cancers; 10%
(549/5,611) had a negative interpretati-
on by Reader 1 while 14% (782/5,611)
had a negative score by Reader 2. Posi-
tive predictive values were 8%
(1,331/17,488) for discordant recalls
and 23% (4,280/18,575) for concordant

recalls (p<0.001). Mammographic featu-
res did not differ between arbitration and
concordant cancers except for calcifica-
tion without associated masses, which
was 24% significantly more common
(290/1,229) in arbitration compared to
concordant cancers (17%, 677/3,959,
p<0.001).
CONCLUSION: Screening mammo-
graphy using independent double rea-
ding with consensus detected at least
10% more cancers than if the first rea-
der was the only reader. We cannot dis-
cern from this study whether the cases
were missed due to perception or inter-
pretation error.

Screen-Film Mammograp-
hy versus Full-Field Digital
Mammography in a Popu-
lation-based Mammograp-
hy Screening Program:

The Sogn & Fjordane Study. I. Juel, S.S.
Hofvind, S.R. Hoff, G. Johannessen, S.
Sund, P. Skaane. Førde, Norway.

CLINICAL RELEVANCE/APPLICATION:
For FFDM a photon counter is well suited
for mammography screening
PURPOSE: To compare performance
indicators in screen film mammography
(SFM) and full field digital mammography
(FFDM) using a photon-counting detector.
METHOD AND MATERIALS: Screening
mammography using SFM and FFDM
were carried out in two incident rounds of
a population based screening program at
the same centre. The program offers
biennial two view mammography for
women, aged 50-69 years. A total of
17,352 invitations were sent, whereas
the response rate was 83%
(14,375/17,352), including 7,442 SFM
screens (January 2005-December 2006)
and 6,933 for FFDM screens (August
2006-December 2007). The interpretati-
ons were performed by the same 2 radio-
logist with more than 20 years experien-
ce in mammography from the same site.
Independent double reading using a five-
point rating scale was performed. All
screens having a score of two or higher
were discussed in consensus.

Abstrakt
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1 Sammenlignet med  alle andre ekstracellulære Gadoliniumholdige preparater
 Ref: Rohrer et al. Comparision of magnetic properties of MRI contrast media   
 solutions at different field strengths. Invest Radiol 2005 ; 40:715-724

Høyest mulig kontrasteffekt pr. ml1
Optimal bolusgeometri
Laveste injeksjonsvolum

Gadovist Bayer Schering Pharma AG Kontrastmiddel for MR-undersøkelse. ATC-nr.: V08C A09 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Gadobutrol 604,72 mg (1 mmol) tilsv. gadolinium 157,2 mg, kal-
siumnatriumbutrol, trometamol, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker. Ved 37°C er osmolaliteten 1603 mosmol/kg H2O og viskositeten 4,96 m Pa.s. Indikasjoner: Kontrastforsterkning ved kranial og spinal magnetisk 
resonanstomografi (MR). Kontrastforsterkning ved MR-undersøkelse av lever og nyrer. Kontrastforsterking ved magnetisk resonansangiografi (CE-MRA). Dosering: CNS-indikasjoner: Anbefalt dose for voksne er 0,1 mmol/
kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 0,1 ml/kg kroppsvekt med konsentrasjonen 1 M. Hvis det fremdeles foreligger sterk klinisk mistanke om en lesjon på tross av en normal MR-undersøkelse, eller mer nøyaktig informasjon kan 
påvirke behandlingen av pasienten, kan det gis ytterligere en injeksjon med inntil 0,2 mmol/kg kroppsvekt innen 30 minutter etter første injeksjon. Kontrastforsterkning ved MR-undersøkelse av lever og nyrer: Anbefalt dose 

-
gelige. Hos disse pasientene må preparatet kun brukes etter nøye vurdering av fordelene i forhold til de mulige risikoene. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes hos 
pasienter med ikke-korrigert hypokalemi. Da kun begrenset data er tilgjengelig pr. i dag, bør preparatet bare administreres til pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom etter nøye risiko/nytte-vurdering. Skal anvendes 
med forsiktighet hos pasienter med kjent, medfødt QT-forlengelse eller med medfødt QT-forlengelse i familiens anamnese, hos pasienter med kjente tidligere arytmier etter inntak av legemidler som forlenger kardial 
repolarisering og hos pasienter som mottar behandling med legemidler som er kjent for å forlenge kardial repolarisering, f.eks. klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol). Studier indikerer at preparatet potensielt 
kan blokkere kaliumkanaler i hjertet samt ha en effekt på kardial repolarisering når det gis i doser som er 3-8 ganger høyere enn normale pasientdoser. Muligheten for at preparatet kan forårsake «torsades de pointes» hos 
enkelte pasienter kan derfor ikke utelukkes. Fordi eliminasjonen av kontrastmidler er nedsatt hos pasienter med alvorlig svekket nyrefunksjon, må fordelene vurderes svært nøye mot risikoene i slike tilfeller. Ved svært al-
vorlige tilfeller, bør preparatet fjernes fra kroppen ved hemodialyse. Når kontrastmidlet skal fjernes fra kroppen, bør det utføres minst 3 dialyser i løpet av 5 dager etter injeksjonen. Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å 
utelukke en mulig nyretoksisitet eller ytterligere forverring av nyrefunksjonen. Brukes kun etter nøye vurdering ved alvorlig nyresvikt, da kontrastmidler med gadolinium kan gi nefrogen systemisk fibrose (NSF) ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73m2). Hemodialyse kort tid etter administrering kan være nyttig for å fjerne kontrastmidlet hos hemodialysepasienter, men dets potensiale for å forebygge NSF er ukjent, og det 
bør ikke brukes forebyggende hos andre pasientgrupper. De vanlige sikkerhetskravene for MR-undersøkelser, særlig utelukkelse av ferromagnetiske stoffer, gjelder. Hypersensitivitetsreaksjoner er observert etter admini-
strering. For å kunne reagere raskt i et nødstilfelle, bør legemidler og utstyr (f.eks. endotrakealtube og respirator) være tilgjengelig når undersøkelsen utføres. Hos pasienter med kardiovaskulære lidelser og pasienter med 
tendenser til allergier, må nytte/risiko-aspektet vurderes nøye før bruk. Sjeldne tilfeller av forsinkede anafylaktoide reaksjoner (etter timer eller dager) er sett. Spesielle forholdsregler må tas hos pasienter med lav terskel for 
krampeanfall. Injeksjon i tynne årer, gir mulighet for bivirkninger som rødme og hevelser.Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data fra bruk av gadobutrol hos gravide. Potensiell fare 
ved enkel administrering er ikke kjent. I dyreforsøk førte gjentatte toksiske doser (8-17 ganger diagnostisk dose) til retardasjon av fosterveksten og embryodødelighet, men ikke teratogenisitet. Preparatet bør ikke brukes 
under graviditet med mindre det er klart nødvendig. Overgang i morsmelk: Ikke undersøkt hos mennesker. Dyreforsøk viser at små mengder (under 0,01 % av administrert dose) går over i morsmelk. Amming bør avbrytes og 
ikke tas opp igjen før tidligst 24 timer etter administrering. Bivirkninger: Mindre hyppige: Gastrointestinale: Kvalme. Neurologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesi, dysgeusi. Sirkulatoriske: Vasodilatasjon. Øvrige: Smerte 
og/eller reaksjon på injeksjonsstedet. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Urticaria, utslett, ansiktsødem, hyperhidrose, pruritus, erytem. Luftveier: Dyspné, respirasjonsstans, bronkospasme, cyanose, oro-
faryngeal hevelse, hoste, nysing. Neurologiske: Parosmi, tap av bevissthet, kramper. Sirkulatoriske: Hypotensjon, sirkulasjonskollaps, rødming, hjertestans, takykardi. Syn: Konjunktivitt, øyelokkødem. Øvrige: Anafylaktoid 
reaksjon, anafylaktoid sjokk, varmefølelse, illebefinnende. Kortvarig mild til moderat fornemmelse av kulde, varme eller smerte ved injeksjonsstedet i forbindelse med venepunksjon eller injeksjon av kontrastmiddel. Ved 
paravaskulær injeksjon kan det oppstå smerter i vev som varer inntil flere minutter. Overdosering/Forgiftning: Pga. preparatets potensielle effekter på kardial repolarisering i overdosetilfeller, er forstyrrelser i hjerterytmen 
mulig. Profylaktiske tiltak som kardiovaskulær monitorering (inkl. EKG) og kontroll av nyrefunksjonen anbefales. Kontrastmidlet kan fjernes ved dialyse. Oppbevaring og holdbarhet: Holdbarhet etter at emballasjen er 
åpnet: Rester av injeksjonsvæske etter en undersøkelse må kastes. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 24 timer ved værelsestemperatur. Preparatet bør brukes straks. Hvis det ikke brukes straks, er brukstidene og 
vilkårene før bruk, brukerens ansvar, og bør normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre preparatet er åpnet under kontrollerte og godkjente aseptiske forhold. Følgende gjelder for injeksjonsflasken 65 
ml: Etter åpning av injeksjonsflasken under aseptiske forhold er preparatet holdbart i minst 8 timer ved værelsestemperatur. Andre opplysninger: Klar, fargeløs til svak gul oppløsning. Preparatet skal kontrolleres visuelt 
før bruk. Skal ikke brukes hvis væsken er klart misfarget, innholder partikler eller hvis pakningen er skadet. Preparatet skal først umiddelbart før bruk trekkes opp i sprøyten fra hetteglasset. Hetteglasset er beregnet for 
engangsbruk og ev. rester av kontrastmiddeloppløsningen skal kastes. Pakninger og priser: Hettegl.: 10 × 15 ml kr 10045,20. 10 × 30 ml kr 20056,10. Sist endret: 21.04.2008
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RESULTS: Recall rate for SFM was
2.4% (175/7,442) compared to 2.45%
(170/6,933) for FFDM (p =0.735). Cancer
detection rates were 0.42% (31/7,442)
and 0.48% (33/6,933), respectively
(p=0.682). The proportion of Ductal Car-
cinoma in Situ was 6.5% (2/31) for SFM
and 18.2% (6/33) for FFDM (p= 0.298).
Positive predictive value for positive
mammograms was 17.7% (31/175) and
19.4% (33/170), respectively (p=0.790).
Positive predictive value for patients who
underwent biopsies were 40.8% (31/76)
for SFM and 44.0% (33/75) for FFDM
(p=0.815).
CONCLUSION: The detection rate was
somewhat higher for FFDM than for
SFM, but no statistically significance was
reached. Other performance measures
did not differ between SFM and FFDM.
FFDM using a photon counter is well sui-
ted for mammography screening.

Breast Cancer Screening
with Independent Double
Reading using Screen Film
Mammography (SFM) and
Full-Field Digital Mammo-
graphy (FFDM): Standalo-
ne Performance of Compu-
ter-Aided-Detection (CAD)
on Missed Cancers.

P. Skaane, A. Kshirsagar, S.S. Hofvind,
G. Jahr, R.A. Castellino. Oslo, Norway.

CLINICAL RELEVANCE/APPLICATION:
CAD correctly marked between 90-100%
of cancers missed in an independent
double reading breast cancer screening
program. The potential benefit of CAD in
this setting is comparable for SFM and
FFDM.
PURPOSE: To determine the standalone
performance of CAD on the baseline
screening mammograms for (a) cancers
missed by one of two readers on the
baseline screen and (b) cancers subse-
quently diagnosed but missed by one or
both readers on the baseline screen, in a
population based, independent double
reading mammography screening pro-
gram randomized to SFM and FFDM
(Oslo-II study).

METHOD AND MATERIALS: 23,929
women aged 45-69 underwent stan-
dard.4 view screening mammograms.
The prospective independent double rea-
dings using a 5-point rating scale for pro-
bability of cancer were compared with
the results of retrospectively applied CAD
(R2 Image-Checker V8.3, Hologic) on
207 baseline screening examinations.
There were 103 cases of screen detec-
ted cancers (64 SFM and 39 FFDM) and
104 (80 SFM and 24 FFDM) cases of
subsequently detected cancers (interval
cancer or cancer diagnosed on the next
screening round). The baseline examina-
tions of women with subsequent cancers
were classified as normal, minimal sign
non-actionable, minimal sign actionable,
and false negative ( "missed" ). Minimal
sign actionable and false negative exams
should have been recalled for assess-
ment if detected by the reader.
RESULTS; One of the two independent
readers missed 16 of the 64 SFM scre-
en-detected cancers; CAD correctly mar-
ked 15/16 (93.8%). Of the 39 screen-
detected FFDM cancers, 8 were missed
by one reader; CAD correctly marked all
8 (100%). For the 104 subsequent can-
cers, CAD correctly marked 18/20 (90%)
of the baseline SFM and 5/5 (100%) of
the baseline FFDM classified as minimal
sign, actionable or false negative, which
had been prospectively read as normal
by one or both readers.
CONCLUSION: Visible and actionable
cancers were prospectively overlooked
by one of the two readers at baseline
screening in 23.3% (24/103) and by one
or both readers for subsequently diagno-
sed cancers in 27.9% (29/104). Although
comparable, CAD correctly marked more
of the cancers missed on FFDM (100%)
than on SFM (90-94%).

Diffusion Tensor Imaging
(DTI) in Dementia Patients
with Frontal Lobe Symp-
toms.

J. Geitung, M. Naik, A. Lundervold. Ber-
gen, Norway.

CLINICAL RELEVANCE/APPLICATION:
This might help in achieving more exact

diagnosis in patients with dementia.
PURPOSE; To see if patients with
dementia (mostly Alzheimer's disease)
and "frontal lobe symptoms" had a loss
of frontal paths.
METHOD AND MATERIALS: All pati-
ents referred to Department of Geriatrics
with frontal lobe symptoms were inclu-
ded, totally 23 patients during one year.
13/10 female/male. Average/median age
is 74/80 years. They were examined with
a 1.5 T GE Sygna MRI, using 25 directi-
ons DTI. The analysis is based on com-
parisons between Fractional Anisotropy
(FA) (left and right frontal lobe) compared
to several clinical tests.
RESULTS: All patients had pathological
results on the DTI examination. All but 4
patients had pathological clock-test. 5
patients could not perform the trail-
making A test, of the remaining 12 had
pathological tests. The results indicate
significant correlation between damages
to frontal lobe fibers and executive tests
indicating frontal lobe affection.
CONCLUSION: Damages to the
frontal lobe fibers are correlated to exe-
cutive tests indicating frontal lobe
symptoms.

MRI of the Alar and
Transverse Ligaments in
Whiplash-associated
Disorders (WAD) Grade 1-
2: Lesions by Age, Gender,
Event, and Time Since the
Trauma.

N. Vetti, J. Kråkenes, G.E. Eide, J.T.
Rorvik, N.E. Gilhus, A. Espeland. Ber-
gen, Norway.

CLINICAL RELEVANCE/APPLICATION:
This study provided prevalence data
that can serve as basis in clinical prac-
tice and further research.
PURPOSE: To describe the preva-
lence of high-signal lesions at magnetic
resonance imaging (MRI) of the alar
and transverse ligaments in Whiplash-
Associated Disorders (WAD) grade 1-2
in relation to age, gender, cervical
spine degeneration, event of trauma
and time since trauma. Such lesions
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might be trauma related but also occur
among non-injured individuals. Preva-
lence data are scarce.
METHOD AND MATERIALS: In 1266
consecutive WAD1-2 patients (779
women, 487 men; mean age 42 years)
referred from clinicians, high-signal
lesions in the alar and transverse liga-
ments at high-resolution proton-weigh-
ted MRI were prospectively graded 0-3
based on a previously reported, reli-
able grading system. The same radio-
logist with 25 years experience pro-
spectively graded all images. The pro-
ton-weighted fast spin echo (FSE)
sequences were taken in three ortho-
gonal planes with slice thickness 1.5
mm. A sagittal T2 weighted FSE
sequence covering the whole cervical
spine was also applied. Event of trau-
ma according to The International Sta-
tistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD10) and
time of trauma were obtained from the
referral letters.
RESULTS: MRI showed grade 2-3 alar
ligament lesions in 449 (35.5%; 95%
confidence interval (CI): 32.8 to 38.1%)
and grade 2-3 transverse ligament
lesions in 311 (24.6%; 95% CI: 22.2 to
26.9%) of the 1266 patients. Grade 2-3
lesions were more common in men than
women, odds ratio 1.9 (95% CI: 1.5 to
2.5) for alar and 1.5 (95% CI: 1.1 to 2.0)
for transverse ligament lesions. Lesions
were not related to age, cervical spine
degeneration on MRI, type of event or
time since the trauma (median 5 years).
Unilateral lesions were more often left-
sided than right-sided (alar ligament: 134
left /77 right, p < 0.001; transverse liga-
ment: 125 left /22 right, p < 0.001).
CONCLUSION: One third of referred
patients had alar lesions and one fourth
had transverse ligament lesions. Since
these lesions were not related to age or
time since trauma (of months to years),
they most probably represent stable,
chronic structural changes rather than
age dependent degeneration. Their
male and left side preponderance can-
not be explained by variation in liga-
ment stretching or image artifacts and
should be studied further in relation to
severity and mechanism of trauma.

CT and MR Imaging
Features of Primary
Central Nervous System
Lymphoma (PCNSL) in
Norway 1989-2003.

I.S. Haldorsen, J. Kråkenes, B.K. Kross-
nes, 0. Mella, A. Espeland. Bergen, Nor-
way.

PURPOSE/AIM OF THE EXHIBIT: To
describe imaging findings at presentati-
on of non-AIDS primary central ner-
vous system lymphoma (PCNSL) in
Norway in 1989-2003, their potential
relation to clinical factors, and possible
changes in such imaging findings
during this period.
CONCLUSION/SUMMARY: White mat-
ter, periventricular, contrast enhancing
single or multiple focal lesions were
typical but no or disseminated lesions
were also prevalent (20%) and heighte-
ned the risk of delayed or post mortem
diagnosis. While non-AIDS PCNSL
increases in incidence, its presentation at
CT/MR imaging remains unchanged.

Can aNegativeCTAngio-
graphyReliablyRuleOut
Cerebral Aneurysms in
PatientswithNontraumatic
SubarachnoidHemorrhage?

E.A. Jacobsen, T. Nome, S.J. Bakke.
Oslo, Norway.

CLINICAL RELEVANCE/APPLICATION:
CT angiography has the potential to
rule out cerebral aneurysm in the set-
ting of non- traumatic subarachnoid
hemorrhage.
PURPOSE: To evaluate if CT angio-
graphy (CTA) reliably can exclude cere-
bral aneurysms in the setting of sub-
arachnoid hemorrhage, compared to
digital subtraction angiography (DSA).
METHOD AND MATERIALS: From
October 2005 to March 2008 all pati-
ents presenting with non-traumatic sub-
arachnoid hemorrhage, underwent a

non-contrast CT and CTA immediately
upon admission. All studies were per-
formed on a 64-detector row CT scan-
ner (VCT; GE Medical Systems, Mil-
waukee, Wisconsin). Reformatted ima-
ges were created on a dedicated work-
station (Advantage windows, GE Medi-
cal Systems). If an aneurysm was
detected, the patient was selected to
either neurosurgical or endovascular
treatment. If CTA failed to show a cere-
bral aneurysm as the cause of the sub-
arachnoid hemorrhage, the patient
underwent a DSA (Siemens Axiom
Artis, Erlangen, Germany) occasionally
with 3D rotational angiogram, reformat-
ted on a Leonardo workstation (Sie-
mens). All CTA and DSA studies were
interpreted by neuroradiologists trained
in both diagnostic and interventional
neuroradiology.
RESULTS: Since 2005, 90-100 patients
have been admitted to our institution
annually with subarachnoid hemorrhage
caused by ruptured aneurysm. Approxi-
mately 55% of these received endovas-
cular treatment. In 47 cases with sub-
arachnoid hemorrhage the CTA was
negative with respect to presence of
aneurysms. Two patients had an arterio-
venous malformation, which was shown
by both modalities. Of the 45 patients,
40 underwent DSA within 24 hours, 4
patients within 4 days and 1 patient after
6 days. In one patient, DSA showed a
fusiform aneurysm on the Al segment,
interpreted as vasospasm on the initial
CTA. One case with perimesencephalic
hemorrhage, DSA showed a bleb (1-2
mm) on the Al segment overlooked on
the initial CTA, however, not believed to
be the origin of the hemorrhage. On the
other hand, in 2 cases the initial CTA
raised suspicion of aneurysm that could
not be shown on DSA, but were later
confirmed at follow up. All patients with
negative CTA underwent additional fol-
low up imaging. One patient with initially
negative CTA and DSA, rebled after 10
days. An ACOM aneurysm was then
detected on both CTA and DSA
CONCLUSION: Multislice (64) detector
row CTA may reliably rule out cerebral
aneurysms as the cause of non-trauma-
tic subarachnoid hemorrhage.
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RAPPORT FRAUTVALGENE

Mange kolleger er involvert i utvalg,
arbeidsoppgaver og verv. Flere av disse
fikk presentere sine aktiviteter på gene-
ralforsamlingen. Dessverre hadde vi
avsatt alt for liten tid, og vi fikk ikke tid til å
diskutere disse presentasjonene. Dette
må vi beklage. Særlig så det ut til rappor-
ten fra UL utvalget engasjerte. Vi ønsker
innspill fra medlemmene til Noraforum
eller direkte til styremedlemmene før vi
behandler rapporten i styret. Neste år vil
vi forsøke å avsette mer tid til diskusjon,
muligens i forkant av generalforsamling-
en.

Spesialistkomiteen
v/Kjell Arne Kvistad
Komiteen gjennomgår hvert år rapporter
fra alle utdanningsavdelinger. Basert på
disse rapportene blir det gitt tilbakemel-
ding til Legeforeningen. Det er ofte dis-
krepans mellom disse rapportene og
hva som kommer frem ved besøk på
avdelingene. Alle avdelingene blir
besøkt en gang i løpet av 4 år. Dette år
har komiteen besøkt 10 sykehus. Hel-
hetsinntrykket av LIS-utdanningen er
god. Problemområder er funksjonsfor-
deling mellom sykehusene (særlig gr.
II), deltagelse i forskningsaktivitet (gr. I)
for LIS og høye produksjonskrav. Alle
nye spesialister godkjennes ved at leder
går gjennom alle søknadene og kontro-
versielle søknader behandles i plenum.
Komiteen vil fokusere på de 10 obli-

gatoriske kursene fremover. Plasspro-
blemene på kursene ser ut til å være
løst. Komiteen vil se nærmere på de
enkelte kursene om fordelingen av
emnene. Målbeskrivelsen er nå revidert
og denne er sendt ut på høring. Innenfor
de fleste organområder oppgraderes til
MR til ”selvstendig kunne tolke”. De
foreslår innført krav om kunnskap om
PET-CT. Attestasjonsskjemaet endres
fra ”Det vil ikke være et krav at alle felter
skal være utfylt/godkjent” til ”Det kreves
en begrunnelse hvis spesifikke krav i
målbeskrivelsen ikke er oppfylt”

UL utvalget
v/ Arne Heilo
Utvalget la frem rapporten ”Holdning til
spredning av ultralyddiagnostikk”
Medlemmene bestod av Arne Heilo

(leder), Johann B. Dormagen, Kari Ers-
land, Jørg Geisler og Lars Pederstad.
Styrets vurdering av dette spørsmålet

vil bli omtalt i kommende nr av NoRaFo-
rum, men rapporten kan leses i sin hel-
het på www.radiologforeningen.no

Kodeutvalget
v/Olav Sporaland
Medlemmene er Olav Sporaland (leder),
Barbro Iversen, Tor Egge og Knut Kors-
brekke. Sosial- og Helsedirektoratets
hadde planer om nytt kodeverk fra som-
meren 2008 og kodeutvalget var plan-
lagt avviklet ved slutten av 2008. Arbei-

det med nytt kodeverk er forsinket og
nytt kodeverk vil bli satt inn 1.1 2010.
Det er derfor klart at NORAKO blir gjel-
dende for hele 2009, og at kodeutvalget
må fortsette vedlikeholdet av kodever-
ket. Vi har tatt høyde for dette og er nå
klar til å sende ut ny versjon 2009. Med-
lemmene er villige til å utvide funksjons-
tiden med 1 år.
Arbeidet med nytt kodeverk ledes av

direktoratet i samarbeid med KITH og
med en referansegruppe som består
bl.a. av 1 radiolog fra hvert RHF og 1
representant for foreningen (underteg-
nede). Vi har også supplert referanse-
gruppen med radiologer fra interven-
sjonsmiljøene for å bistå arbeidet med
intervensjonskoder. Arbeidet ble igang-
satt våren 2007. Vi er nå kommet til en
siste gjennomgang internt før forslaget
blir sendt ut til høring om 2-3 uker. Pla-
nen er at det endelige kodeverk skal
erstatte NORAKO 1.1 2010. Direktoratet
vil stå som eier av kodeverket, men
direktoratet er innforstått med behovet
for en referansegruppe (rådgivnings-
gruppe) til å bistå vedlikehold av kode-
verket. Her bør radiologforening være
representert.

Radforsk
v/Jarle Rørvik
Vi har en rekke utfordringer i radiologisk
forskning i Norge. Det er for lite forsk-
ning, få kolleger tar doktorgrad og det er
få publikasjoner. Forskningen som fore-
går er fragmentert, og det er lite samar-
beid mellom HF’ene. Vi mangler en stra-
tegiplan, vi mangler økonomi og inntil
nylig har vi ikke kunnet tilby utdanning i
radiologisk forskning. I løpet av det året
som Radforsk har eksistert har den net-
topp tatt tak i noen av disse problemstil-
lingene. På vårmøtet samlet man sti-
pendiatnettverket og presenterte doktor-
gradsarbeider. Et kurs i radiologisk
forskning ble holdt i Bergen over 3
dager i oktober 2008 over emnene
basal-, klinisk- og helsetjenesteforsk-
ning om biomedisinske bildeteknikker.
Prof. Myriam Hunink NL / EuroAIM var
invitert. Kurset var godkjent med 24
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Norsk intervensjonsradiologisk forening:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=87844&subid=0

Norsk radiologisk forening:
http://www.radiologforeningen.no

Japansk gave til NoRaFo:
http://www.radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=250

Hvordan er en typisk norsk radiolog?
http://www.radiologforeningen.no/mod_article.php?sid=3&aid=237

Bruk våre nettsider!
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timer av Dnlf for etter- og videreutdan-
ning. 45 deltakere hvorav 33 radiologer.
Kurset fikk god tilbakemelding og plan-
legges gjentatt om 2 år.
På dette møtet ble stipendiatnettverket

samlet. For første gang møttes også vei-
leder- og professornettverket for å disku-
tere utforming av strategiplan. Styret vil
utforme denne evnt med hjelp av andre
ressurser i fagmiljøet. Vi har i år også
valgt å fremheve alle som har disputert
ved å dele ut en karaffel og en diplom.
Dette håper vi å kunne gjøre årlig.

Acta Radiologica
v/Andreas Abildgaard
Hovedredaktør er Arnulf Skjennald,
Oslo. Det er to norske redaktører for
øvrig: Andreas Abildgaard, Oslo (Mis-
cellaneous/experimental) og Karen
Rosendahl, London (Pediatric). Tids-
skriftet publiserer ca 600 manus per år
og dette er økende. Hvert år utgis 10
utgaver. I 2007 utgjorde innsendte origi-
nalartikler 53%, kasuistikker 38% og
oversiktsartikler 4%. Nordiske manus
utgjorde 11%, resten av Europa 38% og
Asia 41%. 31% av innsendte manus ble
akseptert.
Impact factor i 2007 var 0,972 og har

endret seg lite siste årene. Til sammen-
ligning hadde Radiology 5,251 og Brit J
Radiol 1,279. Det har vært en betydelig
økning av lesing av tidsskriftet på nett.

Lesing av abstraktet økte fra 1057 i 2004
til 8966 i 2007. Tilsvarende økte lesing av
fullversjon fra 282 til 1904 pr måned.
Vesentlige del av inntektene er fra de

Nordiske foreningene. I 2007 hadde bla-
det 3255 abonnementer, de fleste nor-
diske. Bladet endte med et lite under-
skudd på 169.559 SEK. Det betyr lite
økonomisk for Acta Radiologica om vi
velger en utgave elektronisk eller i
papirversjon. Kostnadene pr medlem for
papirutgaven er 550,- pr. år, mens kun
elektronisk versjon koster 365,- pr. år.

Education Committee i ESR
v/Anagha P Parkar
Denne komiteen jobber for først og
fremst for danne en felles struktur for
radiologiutdanningen i Europa. Hoved-
vekten legges på å fremme ”training
curricula (TC)” som er utviklet over flere
år. En annen oppgave påbegynt i 2007
er utviklingen av en felles ”curriculum on
multimodality imaging”. Nytt i år er å
inkludere utdanningen av medisinstu-
denter, som et område innfor komiteens
arbeid. É. Bretnach fra Irland er den
nåværende styreleder.
Den europeiske ”training charter” er

utarbeidet i samarbeid med UEMS radio-
logi seksjonen. TC er ett 80 sider langt
dokument, som kan lese i sin helhet på
ESR’s web sider:
http://www.myesr.org/html/img/pool/ESR

_2006_VI_Training%20Charter_Web.pdf
Hovedpunktet er at utdanningstid i

radiologi skal utgjøre hele 5 år med
mulighet for å starte subspesialiering og
fordypning allerede i 4. året. Opplæring-
en bør gjøres organbasert og ikke
modalitetsbasert. Siden siste versjon er
anbefalingen for antall spesifikke under-
søkelser fjernet og kun type undersø-
kelser er nevnt. Den siste versjonen av
vår sjekkliste skiller seg ikke særlig fra
ESR’s anbefalinger.
Samarbeidet med EANM om utvik-

lingen av en felles utdanningsplan som
kan gi dobbelspesialitet for nukleærme-
disin og radiologi er godt i gang. Alle
ESR medlemmene er enig i forslaget,
og man venter nå på at EANM svarer.
Hele forslaget kan lese i sin helhet på
ESR’s websider:
http://www.myesr.org/html/img/pool/ES
R_2007_VIII_White%20Paper%20for%
20Multimodality%20Imaging_Web.pdf

Det oppfordres til å innlede samarbeid
internt i hvert land, slik at man kan kom-
me til en enighet og en plan som til bes-
te for pasientene.

Hele referatet fra Education committee
ECR 2008 finnes på:
http://www.myesr.org/html/img/pool/Min
utes_EducationCommittee%2007-03-
08.pdf
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Kasuistikken

Denne pasienten er en 35 år gammel
mann som ramlet på isen og fikk umid-

delbart vondt i skulderen. I 2 uker (sic!)
har han gått med skulderen slik dere

ser på bildet, og besøkt både legevakt
og fastlege, og til og med såvidt
begynt på jobb igjen. Ingen har fore-
slått å ta røntgenbilder før en kollega
på jobben hans ringte en radiograf han
kjente og fikk ordnet en røntgenunder-
søkelse. Noen mener det gjøres for
mye radiologiske undersøkelser i Nor-
ge, men det gjøres også noen ganger
for lite. Vi er sikkert enige om at det
skal gjøres RIKTIGE undersøkelser, til
riktig tid. Som radiologer er det vårt
ansvar å tydeliggjøre indikasjoner og
skape gode rutiner for god bildediag-
nostikk.

Roar Pedersen



Hjerte-
toleranse

Nyretoleranse

Pasient-
komfort

VISIPAQUE (Iodixanol) injeksjonsvæske. (Vennligst konsulter fullstendig 
preparatomtale [SPC] før bruk)
LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske, oppløsning. VIRKESTOFF OG STYRKE 
Inneholder Iodixanol, et vannløselig ikke-ionisk, dimert, heksajodert 
røntgenkontrastmiddel. Tilgjengelig i to styrker tilsvarende 270 mg eller 320 
mg Jod per ml. INDIKASJONER Voksne: 270 mg I/ml: Cerebral angiografi ,
perifer arteriografi , abdominal angiografi (iaDSA), venografi , urografi og
computertomografi . Myelografi i lumbal-, torakal- og cervikalområdet, 
artrografi og hysterosalpingografi (HSG). 320 mg I/ml: Kardioangiografi ,
cerebral angiografi , perifer arteriografi , urografi og computertomografi . 
Myelografi i lumbal-, torakal- og cervikal-området. Undersøkelse av gastro-
intestinaltraktus. Barn: 270 mg I/ml og 320 mg I/ml: Kardioangiografi ,
urografi og computertomografi . Undersøkelse av gastro-intestinaltraktus. 
DOSERING OG ADMINISTRASJONSMÅTE Avhenger av undersøkelsens art, 
pasientens tilstand og anvendt teknikk. Vanligvis tilsvarende jodkonsentra-
sjoner og volum som av andre kontrastmidler, men adekvat diagnostisk 
informasjon er også oppnådd med noe lavere jodkonsentrasjon. Pasienten 
skal ha tilstrekkelig væsketilførsel før og etter doseringen. (Se SPC for 
doseringsforslag.) KONTRAINDIKASJONER Manifest tyreotoksikose. 
Tidligere alvorlig reaksjon på VISIPAQUE. ADVARSLER OG FORSIKTIGHETS-
REGLER Allergi, astma eller tidligere reaksjon på joderte kontrastmidler: 
Premedikasjon i form av kortikosteroider og/eller H1 og H2 antagonister 
bør overveies hos disse pasientene. Liten risiko for alvorlige reaksjoner. 
Joderte kontrastmidler kan imidlertid gi overfølsomhets- eller 
anafylaktoide reaksjoner. Medikamenter og utstyr til behandling av 
kontrastmiddel-reaksjoner skal holdes i beredskap. Intravenøs venfl on for
rask venøs tilgang under undersøkelsen anbefales. Ikke-ioniske kontrast-
midler har mindre effekt på koagulasjonssystemet målt in vitro enn ioniske 
kontrastmidler. Det er viktig at standard angiografi sk fremgangsmåte 
følges. Kateteret må skylles ofte (f.eks. med heparinisert fysiologisk salt-
vann) for å minske risikoen for prosedyrerelaterte tromber/embolier. 
Pasientene skal være godt hydrert før og etter kontrastmiddel-administra-
sjon, spesielt ved myelomatose, diabetes mellitus, nedsatt nyrefunksjon, 
hos små barn og eldre. Små barn (< 1 år) og spesielt nyfødte er følsomme
for elektrolyttforstyrrelser og hemodynamiske forandringer. Forsiktighet 
hos pasienter med alvorlig hjertesykdom og pulmonal hypertensjon 
siden det hos disse kan fremkalles hemodynamiske forandringer eller 
arytmier. Pasienter med akutt cerebral patologi, tumorer eller epilepsi er
predisponert for kramper og bør overvåkes nøye. Alkoholikere og stoff-
misbrukere har økt risiko for kramper og andre neurologiske reaksjoner. 
Spesiell forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon og diabetes mellitus da det
er risiko for akutt nyresvikt. Dette gjelder også for pasienter med para-
proteinemi (myelomatose og Waldenströms makroglobulinemi). Serum 
kreatininnivået måles hos diabetespasienter som behandles med metfor-
min før intravaskulær administrasjon av joderte kontrastmidler. (For ytter-
ligere informasjon, se SPC.) I krisesituasjoner hvor nyrefunksjonen er unor-
mal eller ukjent bør legen vurdere risiko/fordel med kontrastmiddelunder-

søkelsen, og følgende forsiktighetsregler må implementeres: Metformin 
stoppes, hydrering av pasienten, overvåking av nyrefunksjonen og tegn på 
laktacidose. Spesiell forsiktighet hos pasienter med både betydelig nedsatt 
lever- og nyrefunksjon, da deres kontrastmiddel-clearance kan være sterkt 
redusert. Pasienter som behandles med hemodialyse kan gis kontrast-
midler. Joderte kontrastmidler kan forsterke symptomene ved myasthenia 
gravis. Pasienter med feokromocytom som gjennomgår intervensjonspro-
sedyrer, bør gis alfablokkere som profylakse for å unngå hypertensiv krise. 
Det bør utøves forsiktighet hos pasienter med hypertyreose. Pasienter 
med multinodulært struma kan utvikle hypertyreose etter injeksjon av 
joderte kontrastmidler. Risko for å indusere hypotyreose hos premature 
barn som får joderte kontrastmidler. Ekstravasering har ikke vært rappor-
tert. I tilfelle ekstravasering skjer, anbefales rutinemessig heving og ned-
kjøling av det angrepne området. Observasjonstid Pasienten bør ikke for-
late røntgenavdelingen før minst 30 minutter etter kontrastmiddel-admini-
strasjon siden de fleste alvorlige bivirkninger kommer innenfor denne tiden. 
Hypersensitivitetsreaksjoner kan imidlertid forekomme inntil fl ere timer 
eller dager etter injeksjonen. Etter myelografi skal pasienten hvile med
hodeenden hevet 20 grader i 1 time, deretter stå forsiktig opp, men unngå 
å bøye seg ned. Polikliniske pasienter og pasienter med mistanke om lav 
krampeterskel bør ikke være alene de første 24 timene etter under-
søkelsen. INTERAKSJONER MED ANDRE LEGEMIDLER ELLER ANDRE
FORMER FOR INTERAKSJONER Bruk av joderte kontrastmidler kan resul-
tere i kortvarig nedsatt nyrefunksjon, og utløse laktacidose hos pasienter 
som bruker metformin (se Advarsler og forsiktighetsregler). Pasienter 
behandlet med interleukin-2 mindre enn to uker før undersøkelsen har økt 
risiko for senreaksjoner i form av infl uensalignende symptomer eller hud-
reaksjoner. GRAVIDITET OG AMMING Sikkerheten ved bruk under graviditet 
er ikke klarlagt. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. 
Ettersom røntgeneksponering i størst mulig grad bør unngås under 
graviditet, bør fordelen ved en røntgenundersøkelse med eller uten 
kontrastmiddel veies mot en mulig risiko. Erfaring med iodinerte kontrast-
midler viser at lite substans ble utskilt i morsmelk. PÅVIRKNING AV EVNEN 
TIL Å KJØRE BIL OG BRUKE MASKINER Det er ikke gjort undersøkelser ved-
rørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er 
ikke tilrådelig å kjøre bil eller betjene maskiner de første 24 timer etter 
intratekal undersøkelse. BIVIRKNINGER Bivirkninger er vanligvis milde til 
moderate, og forbigående. Frekvensen er lavere for ikke-ioniske enn for 
ioniske kontrastmidler. Alvorlige reaksjoner, inkludert dødsfall er meget 
sjeldne. Vanlige: Etter intravaskulær injeksjon: Svak varme- eller kulde-
følelse, metallsmak. Overømfi ntlighetsreaksjoner i form av dyspné, erytem, 
urticaria, pruritus og angioødem enten umiddelbart etter injeksjonen eller 
opptil noen dager etter. Distal smerte eller varmefølelse v/perifer arterio-
grafi. Etter intratekal injeksjon: Hodepine, kvalme, brekninger eller svimmel-
het. Noen pasienter kan oppleve kraftig hodepine som varer fl ere dager. 
Milde, lokale smerter og rotsmerter på injeksjonsstedet. HSG: Feber, mage-
smerter, kvalme og brekninger. Vaginal blødning/utfl od, hodepine. Artro-

grafi : Trykkfølelse på injeksjonsstedet, undersøkelsesrelatert smerte, 
skjelettsmerte. Etter gastrointestinal bruk: Gastrointestinale reaksjoner som 
diaré, kvalme/brekninger, magesmerter og systemiske hypersensitivitets-
reaksjoner. Mindre vanlige: Etter intravaskulær injeksjon: Kvalme, brek-
ninger. Sjeldne: Etter intravaskulær injeksjon: Abdominalt ubehag/smerter. 
Bulløs erupsjon og toksisk vaskulitt. Larynxødem, bronkospasme og lunge-
ødem. Kraftige respiratoriske symptomer er (inklusive dyspné) og hoste kan 
forekomme. Anafylaktoid reaksjon-/sjokk. Vasovagal reaksjon. ”Jod-kusma”. 
Hypotensjon. Feber. Nyresvikt. Injeksjon i koronar-, cerebral-, og nyre-
arterier kan etterfølges av arterielle spasmer og resultere i forbigående 
iskemi. Nevrologiske reaksjoner som inkluderer hodepine, svimmelhet, 
kramper eller forbigående motoriske eller sensoriske forstyrrelser. Forbi-
gående forvirring, kortikal blindhet. Hjerteforstyrrelser inkludert arytmi, 
nedsatt hjerteaktivitet eller tegn på iskemi. Hypertensjon. Trombofl ebitt og 
venetrombose etter fl ebografi . Artralgi. Ved hulromsundersøkelser: 
Anafylaktoide reaksjoner. De fl este av disse reaksjonene har oppstått etter 
HSG. Pasienter som bruker ß-blokkere kan vise atypiske symptomer på 
anafylaksi som kan mistolkes som en vagal reaksjon. OVERDOSERING 
Overdosering usannsynlig hos pasienter med normal nyrefunksjon. Ved 
forsinket eliminasjon på grunn av nyresvikt, og for svært høye doser, kan 
VISIPAQUE fjernes ved hemodialyse. Det fi nnes ingen antidot for VISIPAQUE. 
PAKNINGSSTØRRELSER Hetteglass 20 ml og glass infusjonsfl asker 50, 75, 
100, 200 og 500 ml. Polypropylenfl asker 10, 20, 40, 50, 75, 100, 150, 200 
og 500 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført. GODKJENT 
UTSALGSPRIS 270 mg I/ml: 10 x 20 ml kr 950,40. RESEPTGRUPPE C. 
INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN GE Healthcare AS, 
Nycoveien 1-2, Postboks 4220 Nydalen, NO-0401 OSLO, Norge. MARKEDS-
FØRINGSTILLATELSESNUMRE 7921, 7922. Oppdateringsdato 6. mai 2008. 
GE Healthcare AS, Nycoveien 1-2, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo 
www.gehealthcare.com 
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Iso-osmolær Visipaque:

Sterke 
bevis1-12

Visipaque er det eneste kontrastmiddelet
som er iso-osmolært med blod i alle 
tilgjengelige jodkonsentrasjoner

Les mer på  www.visipaque.com



Sensible MRI 
S-scan is the sensible scanner for any practice 
with a substantial musculoskeletal work-load. 
The S-scan covers all musculoskeletal MRI, from 
foot to shoulders including the most important 
spine segments such as L and C-spine.

S-scan economics 
It all adds up. Easy installation, 
the Esaote patented RF pavilion, 
low maintenance technology, 
low energy consumption, no 
cryogens, remote service 
possibility, it all makes the S-
scan a system with low running 
costs suitable also for those 
sites with a limited patient 
work-load. 
 

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

FOV :                     25 cm 
Matrix :                  512 x 512 
Slices :   128 
Slice thickness :      2D : 2,0 mm 
 3D : 0,6 mm 

RETUR: Norsk radiologisk forening, c/o Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo


