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Men ought to know that from the brain, and from the brain only, arise our pleasures, joys, laughter
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LEDER Redaktørens hjørne

Når et innlegg trykkes er det ønske-
lig at det blir lest helst av flere med
tanke på eventuelle kommentarer
og refleksjoner. Det er vel derfor vi
skriver innlegg? I forrige nummer
hadde  Carl Müller, gjesteleder for
nukleærmedisin, et viktig  innlegg
om relasjonen  mellom våre to fag,
nukleærmedisin og radiologi. Det
var forventet en del kommentarer
eller spørsmål fra det radiologiske
og nukleærmedisinske miljøet, men
de uteble.  
Spørsmålet i min leder i forrige

nummer gjaldt felles datasystem for
de fusjonerte sykehusene i Oslo,
men ellers også. Felles informa-
sjonssystem anser de fleste av oss
som grunnleggende for godt utført
arbeid- det ble heller ikke kommen-
tert! 
Det er derfor naturlig å spørre:

Leses innleggene eller har vi  bare
tid til å bla gjennom bladet for å få
generell  informasjon om ”hva som
skjer”? Hittil har Noraforum riktig
nok blitt   dårlig distribuert blant
nukleærmedisinere, men fra dette
nummeret vil alle leger som jobber
på en nukleærmedisinsk avdeling
og er medlem av Legeforeningen
motta  sitt nummer.
I dette nummeret har Peter Lau-

ritzen et innlegg om arbeidet med

signering og kontrasignering.  Til
tross for overstående om mang-
lende kommentarer, er det antage-
lig noen av dere som leser bladet
og til og med kan huske noen pro-
blemstillinger presentert i tidligere
utgivelser.  For eksempel at redak-
tør Gunnar Sandbæk og kollega
Einar Vigeland i Noraforum 1/2010
tok opp spørsmål om hvem som
skal kontrasignere. Skal den som
skriver svar signere selv eller er det
nødvendig med et par andre øyne
som skal bedømme bildene og
 signere den beskrevne undersø-
kelsen? Avklaring knyttet til signe-
ring er fremdeles aktuelt, og spe -
sielt nå når flere sykehus med ulik
praksis og rutiner er blitt fusjonert.
Noen mener at den legen som først
gransker undersøkelsen kan ”ta det
litt med ro”, idet den som signere
skal gå grundig gjennom under -
søkelsen og rette eventuelle feil..
Den som signerer har kanskje en
annen oppfatning: Legen som har
diktert har gjort grundig arbeid, så
jeg skal ikke bruke mye tid før sig-
neringen. Begge oppfatningene
kan være riktige. Arbeidet til Laurit-
zen skal bli en doktorgrad. Da må
det forventes at han samler inn
relevante data som kan bli grundig
analysert og vurdert og at  konklu-

sjonene  kan være nyttige  for oss i
det daglige arbeidet. Vi ser fram til
kunnskap som kanskje vil bedre
våre rutiner. Lykke til Peter!

ANSVARLIG REDAKTØR

Almira Babovic

Tid til å lese?

God påske
!
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LEDER Norsk radiologisk forening

Jeg var nylig på en ”workshop” i
regi av Helsedirektoratet i samar-
beid med Helse Sør-Øst RHF. Det
ble diskutert fremtidig behov for
spesialisert kompetanse og hvilke
konkrete tiltak som må iverksettes
for å møte utfordringene som helse-
tjenesten står ovenfor med hensyn
til arbeidskraft og kompetanse mot
2030. Alle fagmedisinske forening-
ene var invitert. Vi ble delt inn i grup-
per på 6-8 personer samt en grup-
peleder fra sentralt hold og sirkuler-
te mellom temaene 1. endret alders-
sammensetning og iverksatt sam-
handlingsform, 2. sykdomsutvikling
og 3. teknologisk utvikling og
endring av medisinsk praksis. 
Andelen eldre vil bare øke som

betyr stadig større utfordringer for
helsetjenesten generelt. Sykdoms-
utviklingen vil endres og andelen
spesielt av kreft vil øke. Forvent-
ningene til brukerne av helsetjenes-
ten vil øke, men det vil måtte kom-
me til et punkt der man i sterkere
grad må prioritere noen sykdoms-
grupper fremfor andre. Hvem skal få
behandling? Og hvem skal priori-
tere? Samhandlingsreformen vil
overføre mer til primærhelsetjenes-
ten, grensene for 1. og 2. linjetjenes-
ten vil bli uklart avgrenset og syk-
domsutredningen vil i større grad

skje i 1. linjetjenesten. Vil du som
radiolog avvise henvisninger fra
denne pasientbølgen? Kan du ta det
ansvaret? Nei, det ansvaret må
selvsagt ligge på nasjonale myndig-
heter. Vi har i dag ingen nasjonale
retningslinjer for hvordan pasien-
tene skal utredes. 
Samtidig med de nevnte utfor-

dringene fremla de nordiske stråle-
vernmyndighetene en felles presse-
melding om at økt bruk av CT ska-
per bekymring i de nordiske land.
De ønsker å trekke oppmerksomhe-
ten mot potensielle risker og advare
mot uberettige CT-undersøkelser
med ”trippel A”-konseptet ”: ”Awa-
reness, Appropriateness and Audit”.
I 2008 gjorde vi i Norge henimot 200
CT-undersøkelser pr. 1000 innbyg-
gere. I USA ble det gjort 230, og
”verstingen” er faktisk Hellas med
320. Danmark og Sverige ligger på
under halvparten av Norge, mens
Island hadde ca. 150. Det er ikke
angitt andel av type CT-under -
søkelser og ikke minst ingen alders-
fordeling. Det anslås i meldingen at
20 – 75 % av CT-undersøkelsene
ikke er berettiget. Dette tallspriket
viser jo at tallet er usikkert. Det er
selvsagt flott at strålevernet setter
fingeren på dette, men jeg er over-
bevist om at radiologstanden allere-

de har strålevern i bakhodet. Vi er
helt enig i at nytteeffekten av en
undersøkelse skal være større enn
faremomentet, men i de aller fleste
tilfeller vil man ikke vite det før
undersøkelsen er gjennomført. Og
en moderne CT-undersøkelse er en
fantastisk undersøkelse som i liten
grad kan erstattes av andre, i alle
fall med den kapasitet det finnes på
MR. Folks forventninger til god syk-
domsutredning blir stadig høyere, vi
blir stadig eldre, kreftandelen øker,
og således har jeg liten tro på at
antall CT-undersøkelser vil gå ned.
Derimot har jeg stor tro på at stråle-
dosene for den enkelte CT-under -
søkelse vil gå ned. Allerede i dag er
stråledosen til CT hjerte redusert
med 95% med det mest moderne
utstyret.

Vennlig hilsen
Gaute Hagen

Leder Norsk radiologisk forening

LEDER NORSK 

RADIOLOGISK FORENING

Gaute Hagen
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LEDER  Norsk forening for  nukleærmedisin og molekylær avbilding

Endringer og nyvinninger (ny-
”tapinger”?) er over oss. Det nye
kodeverket seiler inn over oss og vil
ta sin plass, om vi synes det er bru-
talt eller ei. Undertegnede har et stort
medansvar i det nye kodeverket,
men vil bedyre deler av sin uskyld.
Premissene var ”ingen økonomiske
betraktninger skal legges til grunn”
når kodeverket ble laget. Det er først
i etterhånd at refusjonsordningen er
blitt del av nyordningen. En hastebe-
slutning om å implementere kode-
verk og ny refusjonsordning parallelt
med innføringen av ditto for radiologi
ble foreslått fra HDIR, og godtatt
bl.a. av undertegnede. 
Når dette er skrevet, vil jeg for-

svare de vedtak vi har gjort. Alternati-
vet, komme et år eller to etter radio-
logi, kunne vært til gagn for nukleær-
medisin, kanskje, men definitivt ikke
for helheten av norsk bildediagnos-
tikk. 
Det som vi kan vinne på nyord-

ningen er en vridning av refusjon
over til selve prosedyrene, bort fra
andre, tradisjonelt viktige deler av
refusjonsordningen. Vi er lovet et
nulloppgjør, vi skal få like mye tilba-
ke for like mange undersøkelser, slik
at gammelt tankegods kan renove-
res. Og det bør være et godt grunn-
lag for en mer konsistent bruk av

kodeverket for oss alle. Det siste
skrittet, konvertering til nytt kode-
verk i RIS, ser imidlertid ut til å by på
helt andre, stedsegne problemstil-
linger. Hvordan det ender, skal være
usagt, men jeg er redd midlertidige,
lokale løsninger vil bli redningen sett
den tidsnød denne siste del av pro-
sjektet lever i. Om vi i neste omgang
kan få overført refusjon av radiofar-
maka direkte til sykehusene, uten
noen innblanding fra nukleærmedi-
sin, ville muligens det offentlige tape
litt på større direkte utgifter. All kon-
troll og medfølgende byråkrati som
ellers blir en del av systemet, vil
imidlertid koste langt mer i adminis-
trasjon enn de mulige økte utgiftene
til radiofarmaka. Det er lov å drøm-
me.   
Nukleærmedisin har atter fått en

topp-akademisk stilling. Frode Wil-
loch har blitt utnevnt til professor ved
Universitet i Oslo, og vi stiller oss i
rekken av gratulanter, dog ikke uten
en smule misunnelse. Etter at Oslo
Universitetssykehus (og dets for-
gjenger) og Universitetet har disku-
tert et nukleærmedisinsk professorat
i 8 år, har preklinisk institutt skapt
dette nærmest over natten. Private
Aleris kan nå smykke seg med landet
eneste professor i faget, mens vi
innen Universitetssykehusene sitter

igjen som inkapable innen forskning
og undervisning. Det maner til etter-
tanke. 
Vi kan imidlertid glede oss til årets

store nukleærmedisinske begiven-
het, Selskapets årsmøte i Tromsø i
overgangen mai/juni. Vi har med gle-
de sett Tromsø vokse til en stormakt
i nukleærmedisin, og ser frem til en
faglig og sosial høytid. Foreningen vil
ha sin generalforsamling i løpet av
årsmøte. Fjorårets generalforsamling
ble som kjent ikke arrangert, da Nor-
disk møte var i København, med
laber norsk tilstedeværelse. Der er på
tide å finne frem gode forslag for å
sikre at Norsk Nukleærmedisin og
Foreningen drives etter medlem-
menes ønske.  

Nytt kodeverk, 
og andre festligheter

LEDER NORSK FORENING FOR

?NUKLEÆRMEDISIN OG 

MOLEKYLÆR AVBILDING

Tore Bach-Gansmo
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FOSKERKURS

Gjensyn med dobbeltgranskningen
PETER LAURITZEN

I løpet av våren kommer du til å få en e-
post med en invitasjon til en elektronisk
spørreundersøkelse. Den er det viktig at
du svarer på. Hvis du lurer på hvorfor,
så er det bare å lese videre.
Etterspørselen etter radiologiske

 tjenester øker. Det gjøres mer bilde -
diagnostikk enn tidligere, og under -
søkelsene er stadig mer omfattende.
Tilgangen på radiologer øker ikke tilsva-
rende raskt, og det blir et økende mis-
forhold mellom etterspørsel og kapa-
sitet.
Samtidig stilles stadig strengere krav

til kvaliteten på den radiologiske tjenes-
ten. Ingen vil vedkjenne seg å ofre kva-
litet for økt produksjon, eller argumen-
tere for at gårsdagens standard er god
nok for morgendagen. En prioritering
tvinger seg fram.
For å kunne prioritere godt må man

ha god kunnskap om hvordan man bru-
ker de ressursene man har og hva man
får igjen for dem. Dette gjelder både
innen produksjon og i det fortløpende
kvalitetsforbedringsarbeidet. 
Temaet ser ut til å engasjere det

radiologiske miljøet i Norge, og det duk-
ker opp fra tid til annen også på leder-
plass i Noraforum. Når diskusjonen
kretser rundt kapasitetshensyn og kvali-
tetskrav, er det bare naturlig at dobbelt-
granskning av radiologiske undersø-
kelser står sentralt i debatten.
En av årsakene til at debatten stadig

vender tilbake kan være at det er
mange ukjente faktorer. Vi vet at dob-

beltgranskning er ressurskrevende,
men vi vet ikke hvor mye ressurser vi
bruker. Vi vet at vi oppdager feil på
 denne måten, men vi vet ikke hvor ofte.
Vi vet at metoden forsinker utsendelse
av svar, men ikke hvor mye. Vi vet ikke
hvilken konsekvens arbeidsmetoden
har for våre pasienter eller systemet vi
jobber i. Da er det vanskelig å ta stilling
til hvordan man skal bruke den.
Et skritt videre kom vi da Jenny A

Husby sendte ut sitt spørreskjema til
lederen ved samtlige radiologiske en -
heter i Norge 2008. Artikkelen ble publi-
sert i Acta Radiologica i fjor sommer.
Husby fant at 41% av radiologiske
undersøkelser dobbeltgranskes, men at
det er store forskjeller mellom enhetene
og mellom modalitetene.
I vår sender jeg ut to parallelle spør-

reundersøkelser til det radiologiske mil-
jøet i Norge. Den ene går til alle ledere
av bildediagnostiske enheter. Takket
være velvilje i både Legeforeningen og
Norsk radiologisk forening får jeg også
mulighet til å sende en spørreundersø-
kelse til alle medlemmer av radiologfor-
eningen. Hensikten er å kartlegge i mer
detalj hvordan dobbeltgranskning prak-
tiseres i Norge. Alle får spørsmål om
organisasjonsstruktur, praksis ved dob-
beltgranskning, retningslinjer og kvali-
tetsforbedringsarbeid. Lederne får i til-
legg spørsmål om økonomi.
Spørreundersøkelsene skal danne

grunnlaget for senere studier som skal
fokusere spesielt på ressursbruk og

nytteeffekter ved dobbeltgranskning.
Undersøkelsene vil kunne bidra til å
heve debatten om dobbeltgranskning til
et evidensbasert nivå. Jeg oppfordrer
alle til å svare på spørreundersøkelsen
slik at vi kan basere fremtidige priorite-
ringer på best mulig kunnskap.

Invitasjonene 

går ut med e-post i
siste halvdel av mars. 

Dersom du ikke har mottatt
invitasjon innen 1. april, og
du ønsker å delta i under -
søkelsen, kan du sende en 
e-post til: 
peter.maehre.lauritzen@osl
o-universitetssykehus.no. 

Oppgi navn, yrkestittel og
arbeidssted, så får du en
invitasjon.

må fylles ut - kanskje nokre
nytte linker til web-sider



NYHETER

Bildediagnostikken har hatt en eventyrlig
utvikling de siste 20 år. Som innbyggere i
et rikt land, har norske pasienter i stor
grad hatt glede av denne utviklingen. Vi
som jobber i bransjen har også hatt
gode tider. Det har vært en stor ekspan-
sjon i antall stillinger for radiologer,
nukleærmedisinere og radiografer. FLSB
(forum for ledelse og servicedesign i bil-
dediagnostikk) er stiftet av ledere og for-
skere som er opptatt av hvordan vi orga-
nisere bildediagnostikken for at våre
pasienter skal få den beste diagnostikk
og behandling i bildediagnostiske avde-
linger og institutter.

Perspektivet er kanskje noe anner -
ledes for ledere som skal få "hjulene" til
å gå rundt enn det er for den travle radio-
log eller radiograf. Ledere har et stort
ansvar for å skaffe ressurser til virksom-
heten. Ledere skal overbevise eiere og
evt donorer om viktigheten av å inve -
stere i godt bildediagnostisk utstyr.
Ledere skal bidra til gode PACS- og RIS-
systemer som skal integreres med klinis-
ke systemer. Ledere skal rekruttere flin-
ke folk med rett kompetanse og sørge
for at yrkesgrupper samarbeider godt og
skal til dels utfordre yreksgrupper på hva
som er hver enkelts profesjons arbeids-
oppgaver. Ledere skal bidra til å utvikle
nye konsepter for god bruk av bildediag-
nostikk og ta i bruk nye IT-løsninger for å
gi en god desentralisert service slik at
folk rundt i vårt vidstrakte land skal få en
god bildediagnostikk. Ledere skal ha
kontakt med andre avdelinger slik at
avdelingene samarbeider best mulig
omkring pasientene. Det er viktig at
bilde diagnostikken innen et sykehus blir
dimensjonert i henhold til behovet de kli-
niske avdelinger.
Vi ønsker at FLSB skal være et forum

der ledere og de som er interessert i
organisering av bildediagnostikken kan
møtes og diskutere på tvers av profe-
sjonsgrenser og utdanningsbakgrunn. Vi
ønsker at ledere med bakgrunn i medisin,
radiografi, realfag og samfunnsfag skal
komme sammen og drøfte aktuelle tema.
FLSB har arrangert to seminarer. Det

første var knyttet til jobb-glidning. "Er det
sikkert at alle skal fortsette å gjøre det de
alltid har gjort". Vi tror ikke det. Tekno -
logien utfordrer oss alle til å tenke nytt.
Innen andre deler av medisinene har
sykepleierne overtatt en stor del av kon-
sultasjonene f. eks innen diabetesom-
sorgen. Pasientene tar også et større
egenansvar f. eks ved hyppige målinger
av blodsukker. En tilsvarende utvikling
foregår  innen bildediagnostikk. FLSB
satte fokus på denne problemstillingen
og inviterte representanter fra andre land
for å få høre om deres erfaringer.
Seminar nr to omhandlet desentrali-

sert bildediagnostikk, dels som et mobilt
tilbud og dels et tilbudet som gis på
lokalsykehus og distriktsmedisinske
sentra. Samhandlingsreformen har gitt
dette økende aktualitet. Kommunene har
fått en større ansvar. Pasienter skal
behandles mer intensivt i sykehjem, og
de skal utskrives raskere fra sykehus og
rehabiliteres i kommunene. Dette vil øke
behovet for mer desentralisert diagnos-
tikk. Frode Lærum har utviklet konseptet
med et mobilt røntgenutstyr, og vi fikk
hør gode erfaringer fra Norge, Sverige og
Italia. Behovet for innleggelser og
anstrengende og kostbare pasientreiser
blir betydelig redusert. Parallelt med
 dette må vi drøfte hvilke typer under -
søkelser som skal utføres på lokalsyke-
hus og lokalmedisinske sentra i distrikts-
Norge. Fjerngranskning gir stor mulig -
heter for et godt desentralisert tilbud,
men det er viktig å beslutte hvilke moda-
liteter som skal desentraliseres.
Til tross for en stor ekspansjon i spesi-

alisthelsetjenesten, ser vi et økt fokus på
kostnader hos vår politikere. Utvikling av
standardiserte pasientforløp har vært et
viktig redskap for å øke effektiviteten i
sykehus og også mellom sykehus og
 primærhelsetjenesten. Spesielt har
statsminister Stoltenbergs nye "kreft -
garanti" gjort dette enda mer aktuelt.
FLSB ønsker å vise bildediagnostikkens

FSLB
FRODE LÆRUM OG ASLAK ASLAKSEN

Høstmøte 2011 for NSNM ble arrangert
24. november på Rikshospitalet. Om
lag 70 deltagere fikk gleden av å høre
på tre foredragsholdere; ”PET i Aarhus i
dag og i Norge om 10 år?” (Trond Velde
Bogsrud), ”Forberedelser for clinical
audits ved nukleærmedisinske enheter
på norske sykehus – del 2” (Rune
Sundset) og ”PET/MR – en ny dimen-
sjon innen nukleærmedisin” (Jan-Erik
Flink). Kopi av alle foredragene ligger
på vår utmerkede hjemmeside
www.nsnm.no. Styret for NSNM vil tak-
ke alle som deltok – både foredragshol-
der og tilhørere. En stor takk også til
Philips som inviterte på tapas i Forval-
terboligen etter foredragene. 

PET i Norge versus Aarhus.
Trond Velde Bogsrud har vært ansatt
på PET-senteret i Aarhus i om lag ett år
hvor de har seks PET/CT-skannere og
to syklotroner – altså like mange som i
Norge. Nukleærmedisinsk avdeling og
PET-senteret ved Aarhus Universitets-
sykehus hadde i 2011, 140 fulltidsan-
satte som er omlag samme antall
ansatte som i hele Norge. Så langt kan
man kanskje si at Aarhus versus Norge
kommer likt ut. Likheten mellom Aarhus
Universitetssykehus og Norge stopper
for øvrig der. I sitt foredrag listet Trond
opp 70 PET-isotoper som brukes ved
sykehuset til forskning og i klinisk ruti-
ne. Til vår beundring fikk vi også se at
PET-senteret har sin egen grisegård
hvor danske landgriser brukes til nukle-
ærmedisinsk forskning. Kanskje ikke så
rart at Dagens Medicine kåret PET-
 senteret ved Aarhus universitetssyke-
hus til beste nukleærmedisinske avde-
ling i Danmark i 2011. 

PET/MR
Høstmøtets produktinformasjon var gitt
av Philips (Jan-Eirik Flink) som snakket

Norsk selskap for 
nukleærmedisin og  
(NSNM) – høstmøte
RUNE SUNDSET, LEDER AV NSNM
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om PET/MR. MR har sin fordel i at
modaliteten gir bedre kontrast for bløt-
vev sammenlignet med CT. I foredraget
til Jan-Eirik er det nevrodegenerative
sykdommer, hjertepatologi, hode/hals
kreft, brystkreft, levermetastaser, colo-
rektal- og prostata- kreft hvor det er vist
en klinisk nytteverdi ved å bruk PET/MR
fremfor PET/CT. Ingen overraskelse at
modaliteten er godt etablert i Danmark
allerede.

Forbedring i kvalitet = Clinical
audit
En clinical audit er en systematisk,
uavhengig og dokumentert prosess for
å heve kvaliteten innen vår virksomhet
og øke strålesikkerheten for pasienter
og ansatte. Selskapet har tatt på seg
oppgaven med å utarbeide en modell
for clinical audit innen nukleærmedisin
og har satt ned en arbeidsgruppe som
vil komme med et utkast høsten 2013.
For at dette skal bli en suksess i Norge
er det viktig at alle våre  nukleær-
 medi sinske enheter stiller seg positive
til arbeidet med å kvalitetsheve oss
selv. 

Prisutdeling
Under vårt tradisjonsrike og velsma-
kende tapasmåltid ble det delt ut pris
for årets doktoravhandling. Dette er
andre året på rad at NSNM har hatt
 gleden av å gi honnør til en person som
har fullført høyeste universitetsutdan-
nelse - og det innen faget nukleærmedi-
sin. Spesialist i nukleærmedisin Trond
Velde Bogsrud disputerte for doktorgra-
den 17. juni 2011 og tittelen på avhand-
lingen lyder: ”Positron Emission Tomo-
graphy with 2-Deoxy-2-[18F]Fluoro-D-
Glucose in Patients with Thyroid Disea-
ses”. 

Noraforum
Vår alles kjære redaktør i Noraforum,

Almira Babovic, kom under høstmøtet
med en påminning og henstilling til alle
om muligheten til å presentere spen-
nende nukleærmedisinske kasus i bla-
det vårt. Fra og med dette nummeret
starter vi med kasusstafetten og utfor-
drer til neste nummer er Haukeland uni-
versitetssykehus. Haukeland universi-
tetssykehus sender stafettpinnen
videre. Vi gleder oss! 
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  molekylær avbilding

  2011
 

Trond Bogsrud er vinneren i 2011 og får
en gave fra NSNM overrakt av  formann
i selskapet, Rune Sundset.
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Den årlige nukleærmedisisnk kongress
var denne gangen arangert fra 15. til 19.
oktober i verdens første industriby, Bir-
mingham i Stor-Britannia. Kongressen
var holdt i International Congress Cen-
tre plassert "midt i blinken"- nær de
fleste, mangofoldige hoteller og ikke
langt fra byens sentrum. Det var en ide-
ell situasjon til å kunne kombinere viten-
skap med historiske innslag i pauser. I
kongressvesken vår fikk vi alle en liten
paraply som minnet oss på hvordan
været ofte er i England. Denne gangen
var vi så heldige at det var mye sol med
noen kjølige netter og kun få perioder
med regndråper.
Det var 5426 deltakere fra 78 land og

det ble holdt 1489 muntlige og poster-
presentasjoner. 
Onkologi i kombinasjon med PET/CT

med forskjellige radiofarmaka var et
hyppigst tema. Nye aspekter (radiofar-
maka, teknikker, utstyr) var presentert
innenfor lunge-, bryst-, hematologisk-,
prostata-, thyroidea og gynekologiske
cancere. Det var meget spennende å se
"reisen" gjennom luftveiene ved bruk av
virtual 3-D 18F-FDG PET bronkoskopi.
I nevroligi/psykiatri ble det presentert

mange nye radiofarmaka, ofte som en
del av PhD programmet. Demensetio-
logi og patofysiologi ved Alzheimer
sykdom er fremdeles uklar, bruk av ß-
amyloid avbilding kan være et stort
eget kapittel i fortellingen om årets
kongress.
Nukleærmedisinere som driver kardio -

logi viste via flere presentasjoner sin
interesse for hjertevevsviabilitet (hiber-
nering /fibrose) ved bruk av PET-tra-
cere. En del av presentasjoner viste nyt-
te av å bruke noradrenalin analoger
(f.eks. 11C-HED, 11C-hydroxyephedrin)
ved vurdring av responser/non-respon-
ser hos pasienter før kardial resynkroni-
sering/pacmakerimplantasjon.
Ny måte å måle GFR hos barn med

cystatin C markør var et av de emnene i
pediatri. MIBG scintigrafi og 18F-DOPA
PET/CT var tema for neuroblastoma
diagnostikk, terapieffekt og oppfølging.
Når det gjelder teknikk ble mangfoldi-

ge nye metoder og algoritmer demon-

EANM kongress 2011, Birmingham
ALMIRA BABOVIC

Almira Babovic

Har du noe 

spennende
å fortelle 

eller lære bort?

NoRaForum og nett -
sidene ønsker stoff 

– store og små  nyheter,
reportasjer, kasuistikker,
bilder og annonser.

Ta kontakt på 
radiologforeningen@gmail.com

forts. fra side 8

FSLB

sentrale rolle i slike pasientforløp, og vi
arrangerer et nytt seminar om dette 18.
april i forbindelse med Vårmøtet.
FLSB har også bidratt til å fasilitere et

nettverk mellom lederne for radiologi på
gruppe 1 sykehus. Gruppe 1 avdelinger
er kompliserte avdelinger med spesielle
krav både fra tilsynsmyndigeht og sam-
arbeidende avdelinger. Lederne for dis-
se avdelingne forsøker å møtes en gang
i halvåret for å drøfte saker av felles
interesse. Våren 2012 møtes gruppen i
Tromsø og skal drøfte problemstilinger
omkring drift og skal forsøke å sammen-
ligne avdelingene for å lære av hveran-
dre.

FLSB er kommet for å bli. Neste
generalforsamling er i april 2012, og de
som ønsker å bidra til styrearbeid kan
henvende seg til styrets leder, Frode
Lærum. Vårt mål er å arrangere minst et
seminar pr år om et aktuelt leder-tema.
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strert. For undertegnede med liten tek-
nisk bakgrunn og kunnskap, var de
mest forståelige presentasjoner om nyt-
te av lavdose CT i forhold til diagnostisk
CT med kontrast i forbindelse med
PET/CT undersøkelser. Antagelig vil det
i tiden fremover raskere enn vi forven-
tert komme til å skje mye i forbindelse
med PET/MR fusjon. 
Folk med spesiell interesse for biokje-

mi og radiofarmasi med alle de nye
radioisotoper som etter hvert kommer i
bruk , kan egentlig organisere sin egen
kongress. 
Det samme gjelder radionuklid terapi

hvor det fra år til år merkes er nesten
eksplosiv utvikling. 
Hele kongressen var meget vellykket.

Kongressen var velorganisert med gode
lokaler, tekniske hjelpemidler og behjel-

pelig personale. Den eneste negative
bemerkning gjalt plassering av utstillere
og postere. Dette arealet var langt fra
hovedkongressbygningen, og du kunne
ikke "tilfeldig" eller i en kort pause
 stikke innom for å lese noen postere
eller snakke med noen av utstyrprodu-
sentene. Du måtte beregne god tid for å
komme til disse stedene.
Dette glemmes i lys av et godt organi-

sert sosialt liv. Det var mange flotte og
fine kafeer og restauranter innen sente-
ret. For ikke å snakk om mange flotte
spisesteder langs kanalen der vi koste
oss, pratet med bekjente fra andre land
og nøt sol og mat.
Med andre ord: årets kongress var på

alle måter en meget hyggelig opp -
levelse.

Nadide Mutlukoca 

Nordmenn var representert med to arbeid:

Nadide Mutlukoca (Nukleærmedisin, Bodø): An Introduction to Clinical Audit, and why?

Almira Babovic (Nukleærmedisin, Oslo): 
Differences in brain glucose metabolism in bipolar II disorder and borderline personality disorder

Kongressenteret
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Pasienten er en 68 år gammel
mann som uten spesiell forand-
ledning fikk akutt smerte og
hevelse lateralt ved venstre ankel. 

Vanlige røntgenbilder var ved første
øyekast ganske normale. Imidlertid kan
man se et benet fragment nedad for
laterale malleol som kanskje kunne
være en avulsjon fra malleolen? Side -
bildet viste en forkalkning plantart for
mellomfoten som passer best med et
os peroneum. 
Da MR-bildene forelå ble det klart at

disse to forkalkningene hørte sammen
og var et frakturert os peroneum, og
peroneus longus var rupturert. 

Os peroneum kan være bipartit, men
en diastase på mer enn 6 med mer
tyder på fraktur. I non-partit os pero-
neum tyder retraksjon mot proksimalt
på mer enn 10 mm i forhold til calcane-
ocuboide ledd på ruptur. Diastase kan
være et tegn på vanlig røntgen som gir
diagnosen. Signalforandringer i os
peroneum kan være en del av POPS –
”painful os peroneum syndrome”.
 Denne tilstanden kan bestå av signal-
forandringer i  knokkelen, med eller
uten fraktur – og kan skyldes traksjon,
fissur eller kronisk belastning. 
I nivå med laterale malleol er ruptur av

peroneus longus ofte assosiert med
ruptur av peroneus brevis. 

Isolert ruptur av peroneus longus ses
oftest i midtfoten, under os cuboid. Sli-
ke rupturer kan skyldes degenerasjon
nær et os peroneum i ”cuboid groove”,
pga mekanisk påvirkning. Andre år -
saker kan være systemsykdommer
(DM, RA, høy alder og tendinose av
annen årsak. En hypertrofisk peroneal
tuberkel på calcaneus kan også dispo-
nere, noe som var tilfelle hos denne
pasienten. På aksiale bilder kan man se
at kanalen bak den peroneale hypertro-
fe tuberkel er tom, der hvor peroneus
longus vanligvis forløper.

1 2

3

4

5 6 7 8

Kasuistikk
ROAR PEDERSEN
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Det er for tiden mange endringer i
utdanningen av leger og legespesialis-
ter. Turnustjenesten skal erstattes av ny
ordning. Det er gjort vedtak om faste
stillinger for utdanningskandidatene. I
fjor ble det tatt initiativ til at gruppefø-
ringen av sykehusene skulle fjernes og
at spesialistutdanningen skulle bli mer
målstyrt med detaljerte attestasjons-
skjema og sjekklister. I tillegg har Hel-
sedirektoratet tatt over godkjenning av
spesialister fra 1.oktober 2011. 
Utdanningen foregår i det praktiske

som før: over alt og hele døgnet. 
Det er spennende å reise rundt og

besøke røntgenavdelinger. Mye er for-
skjellig fra avdeling til avdeling, men
samtidig er mye likt. 
Felles for alle er at vi på best mulig vis

forsøker løse de store utfordringene
som utviklingen av faget gir oss. Nye
metoder, nye teknikker, nye muligheter,
nytt utstyr, nye krav og veldig mye mer
jobb uten at avdelingene tilføres nok
stillinger for å gjøre jobben. Det er tra-
velt og for lite folk. Lite tid til fordypning,
fagutvikling og kvalitetsarbeid, spesielt
for overlegene. Når en lyser ut overlege-
stillinger er det lite søkere, også på sen-
trale steder. Dette gjør at det er mye
bruk av vikarer. Omorganiseringslysten
hos HRFene er enorm og det krever
mye ressurser av det medisinske fag-
personalet samtidig som det trekker
fokus bort fra primæroppgavene. Til alt
overmål har mange avdelinger for lite
og for dårlig utstyr. 
Heldigvis er det også lyspunkter. Det

er god tilgang på kvalifiserte søkere på
utdanningsstillinger. Stadig flere søkere
har forskningsbakgrunn og dette gir
bedring i forskningsaktiviteten på
mange avdelinger. 
Kvaliteten på utdanningen trenger

ikke å bli dårlig selv om det er travle
dager. Om avdelingen er veldrevet og
utdanningskandidatene får ansvar og
god supervisjon, kan utdanningskandi-
datene få fin progresjon i faget og raskt
kunne bidra i produksjonen. 

Internundervisningen er en viktig fak-
tor for å opprettholde og utvikle det fag-
lige nivået for både utdanningskandida-
ter og overleger. De sentrale emnene
bør gås gjennom systematisk, samtidig
som også andre temaer gis plass. Inter-
ne faglige fora må prioriteres av både
ansatte og ledelse, spesielt når det er
høyt tempo i arbeidet.  
Avdelingsledelsen har ansvar for

planlegging og styring av virksomheten
og personalet må ha påvirkningsmulig-
heter på egen arbeidssituasjon. Dette
skal legge grunnlaget for et godt faglig
nivå og bra arbeidsmiljø. Og for en god
utdanning!
Selv om alle ytre faktorer skulle være

perfekte, blir det ingen utdanning uten
at kandidatene selv tar ansvar, og
hovedansvaret for utdanningen ligger
på utdanningskandidaten. De må hele
tiden søke ny kunnskap, nye ferdigheter
og utfordringer. Veilederne har en viktig
funksjon: ”Målet med veiledningen er å
øke bevisstheten til LIS på faglige valg
og avgjørelser i videste forstand” (Lege-
foreningen.) Den individuelle utdan-
ningsplanen som skal revideres hvert år

er et viktig redskap i dette. På svært
mange sykehus er det for sjeldne vei-
ledningsmøter. Vi anbefaler at dette
 prioriteres opp. Et virkemiddel er veile-
derkurs, dette vil bedre både kvaliteten
på veiledningen og sannsynligvis også
hyppigheten på møtene. Legeforening-
en tilbyr slike kurs. 
I fjor kom Legeforeningen med for-

slag om at gruppeføringen skulle opp-
heves samtidig som at attestasjons-
skjemaene skulle revideres. Dette ble
sett i sammenheng med at det innføres
faste utdanningsstillinger og det var
planlagt at det skulle innføres planlagte
utdanningsløp med samarbeid mellom
forskjellige avdelinger for å gi en full-
stendig utdannelse. I Spesialitetskomi-
teen var det stor enighet om at gruppe-

Spesialistutdanning

MARIT MORKEN

Ol. Sverre Langørgen gir opplæring i
nefrostomi innleggelse til LIS Åse Aur-
stad.  (Bildet er tatt på St.Olavs Hospi-
tal. Fotograf: Tommy Hammer.)



14 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 1/2012

NYHETER

føringen måtte videreføres for radiologi.
Ved de store sykehusene er det et stør-
re spekter av kliniske avdelinger og dis-
se har mange spesialfunksjoner. Dette
gjør at undersøkelsesspektret og de -
taljeringsnivået er større også på de
radiologiske avdelingene. Dette må alle
radiologer være kjent med, selv om en
kanskje ikke skal jobbe med dette i det
daglige. Det betyr ikke at vi mener det
faglige nivået er for dårlig på de mindre
sykehusene. Tvert i mot er det et godt
faglig nivå på mange av de små avde-
lingene. Likevel: på en avdeling med 30
overleger som får subspesialisere seg,
går de dypere inn i faget og det er nød-
vendig at alle utdanningskandidater har
noe av sin utdanning på dette nivået. 
Legeforeningen trakk dette forslaget

etter massiv motstand i mange fag -
miljøer. 
Med utgangspunkt i UEMS sin curri-

culum (målbeskrivelse) har vi laget en
kortere norsk versjon av den delen som
definerer hvilken teoretisk kunnskap
som er nødvendig for å bli radiolog. Det
er en ”har kunnskap om”-rubrikk for
hvert punkt og lista som helhet skal sig-
neres av kandidat og veileder. Tanken
er at alle punktene bør dekkes av de
obligatoriske kursene og den blir derfor
også en rettleder for kursinnhold.  Den
skal brukes av kandidaten underveis i
utdanningen som en plan for hva en
skal lære på hver seksjonering og hva
en kan bruke fordypningstiden på.  
Avdelingene vil også ha nytte av

 denne delen i planlegging av internun-
dervisning og i utdanningsplanlegging
for øvrig. 
I sjekklista er alternativet ”har kunn-

skap om” fjernet for hva vi oppfatter
som helt sentrale undersøkelser og pro-
sedyrer,  således er ”kan selvstendig
utføre”  eneste avkryssingsalternativ for
disse.  
Det betyr at man selv kan beskrive og

utføre dette i en stor del av tilfellene,
men selvsagt ikke at man aldri trenger
hjelp. Det nivået finnes ikke for noen
radiologer. 
Vi har ikke innført krav om minstean-

tall for hver undersøkelse og prosedyre.
Det vil medføre ekstra jobb både for
hver kandidat og for de som skal god-
kjenne uten at vi er sikre på at det gir
bedret kvalitet. Det hjelper ikke at en

har beskrevet et stort antall undersø-
kelser om ikke nivået på det en leverer
er for dårlig. Vi vil ha en reell vurdering
av kandidatens kunnskap!
Selv om vi ikke har innført krav til

antall undersøkelser i denne omgang vil
vi gjerne ha kunnskap om hva utdan-
ningskandidatene virkelig gjør. Vi opp-
fordrer derfor til at kandidatene fører
 lister. Disse kan brukes som sammen-
likning mellom tilbude til hver enkelt på
avdelingen og på sikt danne grunnlaget
for realistiske krav om presset på å inn-
føre minimumskrav blir forsterket.
Mer sjeldne undersøkelser og prose-

dyrer har alternativene ”kan selvstendig
utføre” og tre ytterligere nivåer: a) Har
kunnskap om, b) Gjennomført under
veiledning, c) Deltatt ved.
En del undersøkelser som nærmest er

utgått er beholdt på lista. Dersom det
utføres sjelden eller aldri er det tilstrek-
kelig å ha lest om det. De er ikke fjernet
fordi det kan være tilfeller hvor de kan
være aktuelle. 
For mammografi har vi innført et krav

om tjeneste i 10 virkedager på mammo-
grafiseksjon. Det har vært svært varie-
rende praksis og vi mener det er riktig å
ha et definert krav. En kan ikke forvente
at alle skal læres opp til å bli selvstendi-
ge når så få skal drive med mammogra-
fi, men for rekruttering er det viktig at
alle får god kjennskap om hva denne
virksomheten består i. 
Hensikten med skjemaet er ikke at en

skal trekke den fram når en snart skal
sende inn søknadspapirene til spesia-
listgodkjenning. Den må brukes aktivt
under hele utdanningen av alle involver-
te parter. 
Den perfekte lista vil aldri bli ikke

laget og på grunn av dynamikken i faget
vil det bli revideringer med jevne
mellomrom. Derfor er det viktig at vi får
tilbakemeldinger både om positive og
negative erfaringer når den tas i bruk,
tidspunktet avgjøres av Helsedirektora-
tet.  
Helsedirektoratet har overtatt god-

kjenningen av spesialister fra 1.oktober
2011. Spesialitetskomiteene er sakkyn-
dige. Det har vært utfordringer i over-
gangsperioden. Saksbehandlingen har
gått sakte og i motsetning av hva vi
trodde på forhånd har ikke alle sakene
blitt forelagt sakkyndige. Det var et

oppklaringsmøte i slutten av januar og
for en periode skal alle sakene via sak-
kyndige slik at Helsedirektoratets saks-
behandlere skal vinne erfaring om sak-
kyndigvurderinger avviker fra deres
egen vurdering. 
I Spesialistreglene er det krav om for-

håndsgodkjenning av avvikende tjenes-
te og utdanning før man søker om god-
kjenning som spesialist. 
Det har vært usikkerhet rundt slike

forhåndsvurderinger etter at Helsedirek-
toratet overtok. Det er satt ned en
arbeidsgruppe for å forsøke å finne en
løsning på dette. 
Alle søknader om spesialistgodkjen-

ning og forhold rundt utdanningen skal
nå gå til Helsedirektoratet. Dersom det
gjelder forhåndsgodkjenninger vil en for
tiden ikke få svar, men det må det kom-
me en løsning på.
Dersom vi ser utenfor landegrensene

skjer det også mye spennende. Det job-
bes med grenspesialisering i forskjellige
former og i flere fagområder i radiologi.
De nye underforeningene i Norsk
Radiologisk Forening er viktige i denne
sammenhengen. 
I Europa er kravet generelt 5 års

 tjeneste for spesialistgodkjenning i
radiologi. Med mulighet for 1 år side -
tjeneste er det her hjemme nok med 4
år. Det kommer det til å bli diskusjon
omkring når det kommer internasjonale
godkjenningssystemer. I den sammen-
hengen vil også spesialisteksamen bli
aktuelt og det er godt mulig det kom-
mer på lang sikt. 
Det er utfordrende å henge med i

svingene på alt som skjer rundt utdan-
ning, men samtidig veldig spennende. 
Hold dere oppdatert på Legefor-

eningens og Norsk Radiologisk forening
sine nettsider. Ta gjerne kontakt med
oss med innspill og spørsmål. 
I det daglige er det alle sin oppgave å

drive utdanning av seg selv, kollegaer
og medarbeidere. Når vi ser hvor
mange flinke spesialister vi utdanner vet
vi at det gjøres stor innsats av den
enkelte lege og av avdelingene. Innimel-
lom skal vi klappe oss selv og hveran-
dre på skuldrene og være fornøyde
med den jobben vi gjør. Likevel er det
alltid rom for forbedringer. Hold utdan-
ningen i fokus på alle plan. Det er viktig
for faget og dermed for våre pasienter. 
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En interesseforening for oss som driver
med radiologisk diagnostikk og
behandling innen gastrointestinal og
urogenital radiologi har lenge vært
etterlyst. 
Man har valgt å slå sammen fagfel-

tene gastro-, og uro- og gynekologisk
radiologi siden både uro- og gyn miljø-
ene i Norge er for små for å danne egne
hensiktsmessige foreninger. Det er
også en internasjonal trend at disse
 feltene samarbeider tettere, og er repre-
sentert i hverandres store internasjonale
kurs og kongresser. 

Foreningen har som formål: 
- å stimulere til samarbeid og faglig
utveksling mellom radiologer i Norge
som beskjeftiger seg med abdominal-
og urogenital radiologi. Under dette

forstås bildediagnostikk relatert til
abdomen, bekken og urinveier.

- å skaffe et forum for fagutvikling og
kvalitetsarbeid.

- å fremme forskning og undervisning
innen fagfeltene

Styret består av: 
Leder: 
Åse Kjellmo, St.Olavs Hospital, Trond-
heim
Nestleder: 
Kristin Mellingen, Vestre Viken
Sekretær: Jarl Jakobsen, Rikshospitalet
Kasserer: Unni Bergan, Ålesund
Styremedlem: Jarle Rørvik, Haukeland
Styremedlem: Steinar Aasen, Rikshos-
pitalet
Vi har søkt om godkjenning som

 spesialforening under legeforeningen,

og vil få opp en hjemmeside så snart
godkjenningen er i orden. 
Vi håper å få til en aktiv og spennende

forening, og vil oppfordre alle som har
interesse innen feltet til å  melde seg inn!
Årsavgiften er satt til kr 200,-

Send en mail til:
norsk.abd.rad@gmail.com så ordner
det seg! 

KASUISTIKK  / NYHETER

Norsk forening for abdominal radiologi 
ble stiftet 25.10.2011

ÅSE KJELMO
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Å gå langt og lenger enn langt

NYHETER

Roar Pedersen
Hver dag sitter norske radiologer bøyd
foran sine RIS og PACS, og dikterer det
omverdenen krever at vi skal ta stilling
til. Mange slitne øyne og stive nakker
kan kanskje ta motivasjonen fra en hver
og det blir ikke så mye tid til nysgjerrig-
het i det daglige. Men da min gode kol-
lega radiolog Frantzen av uforståelige
grunner valgte å feire et jubileum midt i
livet med å gå Norge på langs sammen
med sin kone forsto jeg at dette kunne
man utnytte i forskningens tjeneste.
Hvorfor ikke avbilde disse stakkars
knærne som hadde slept seg langs hele
landet, og kanskje få frem fine bilder av
slitasjen og elendigheten som måtte ha
bygd seg opp i takt med økende bred-
degrader?
Selvfølgelig burde man tatt før- og

etter-bilder, men så snartenkt var jeg
ikke. Fornøyd med meg selv fikk jeg
booket mann og kone inn på Curatos
lokale filial i Tromsø, ikke så lenge etter
at de var kommet tilbake til sivilisasjo-
nen. Noe problemer med knærne fanget
jeg opp at det var, og regnet med at bil-
dene ville tale for seg selv. 
Og så sannelig: Funn var der å finne.

På 25% av knærne (altså et kne) var det
forandringer. Kanskje ikke all verden i
forhold til antall kilometre de hadde
gått, men intenst ødem i mediale kondyl
på venstre side. Funnet passet godt
med et lite osteonekrosefokus, alterna-
tivt en subchondral stressfraktur. I litte-
raturen omtales disse enhetene litt om

hverandre, og kanskje de henger sam-
men. I hvert fall: ugjendrivelig bevis på
hvor hasardiøse slike kroppslige
utskeielser er. Eller? Se på bildene og
les hva eierne av knærne mener. 

Jan Ole Frantzen: 
Sommeren 2010 fylte både min kone og
jeg femti år. Det skulle bli en lang og
innholdsrik femtiårsfeiring; 250 mil og

fire måneder. Til fots fra Linesnes til
Nordkapp. En helt fantastisk tur
gjennom fjellheimen. Tempoet ble
effektivt holdt på et folkelig nivå siden vi
hadde invitert venner og kjente til å
møte oss underveis, og kanskje slå føl-
ge en liten bit. Vi møtte til sammen 70
venner. De fleste delte god mat og drik-
ke med oss under stasjonære forhold,
men mange delte også lange dager og
mil i sommerfjellet med oss.
Hva har så dette med radiologi å

 gjøre? Til tross for at turen på alle måter
var en ubetalelig opplevelse, er det ikke
å legge skjul på at å gå med sekk på ryg-
gen i fire måneder gjør litt vondt. Litt i
ryggen og litt i knærne. Litt her og litt der.
Nesten som selve livet. Og nå nærmer vi
oss fagfeltet vårt. Det gjør vondt, og vi
går til legen med vondtene. Og veien
videre til røntgen er ofte kort. Og der sit-
ter vi, raiologene, og forsøker å gi en for-
klaring på smerten. En forklaring som
forhåpentligvis kan føre til en løsning.
Saken er at Merethe skled litt i Børge-

fjell og vrikket kneet. Ingen kraftig smer-
te der og da, men smerten i kneet fulgte
henne helt til Nordkapp og mange uker
etter at vi kom fram. Det kunne være
ekstra plagsomt om morgenen.
Det siste plaget forresten meg også.

Ømme og støle knær om morgenen.
Spesielt øm medialt, over pes anseri-
nus. Det kunne mange ganger være en
prøvelse å komme seg ut gjennom telt-
døra om morgenen. Og som for femti -
åringer flest, kunne det jo haste litt……

Det var derfor
med stor interesse
vi lot knærne føre
inn i MR-masikene
etter at turen var
over. Jeg ble riktig
nok litt overrasket,
på grensen til skuf-
fet, da det ikke ble
bemerket unorma-
le væskemengder
eller annet påtake-
lig på mine bilder.
At det på Merethes

Merethe Kumle og Jan Ole Frantzen vel
framme på Nordkapp etter fire måne-
ders vandring fra Lindesnes.
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kne ble funnet ” et lite osteonekrosefo-
kus, alternativt en subchondral stress-
fraktur” stemte mer med forventning-
ene, inntil; - Hei, vent nå litt. 

Forandringene sett på MR var i ven-
stre kne. Men smerten satt så absolutt i
HØYRE kne(!).
At min kone, epidemiologen, fant det

rimelig å gi en kort
gjennomgang av
teoriene omkring
testers egenska-
per, måtte jeg bare
ærbødig verdsette.
Det var noe med
sensitivitet og spe-
sifisitet og
sånt….Livet som
radiolog ble ikke
akkurat mye lettere
etter dette. For hva
er nå sammenhen-
gen med hva vi ser

på bildene og det pasienten opplever?
Sannelig ikke alltid godt å vite.

NYHETER

I månedsskiftet  januar/februar la Lege-
foreningen om sin plattform på inter-
nett. Ny layout på sidene, ny publise-
ringsløsning for nettredaktører og ny
funksjonalitet på Min Side er av de vikti-
ge endringene. 
For deg som bruker www.radiologfor-

eningen.no skal dette ikke gi noen store
endringer. Ny layout blir man vant til, og
etter hvert som vi lærer oss å bruke
publiseringsløsningen håper vi at det
skal gi god og oversiktlig tilgang til res-
surser på nett. 
Vi kan hente ut statistikkdata fra nett-

løsningene og analysere hvordan de blir
brukt. Nettsidene er godt besøkt, med
omtrent 100-150 unike brukere hver
dag. Alle er nok ikke radiologer, men
med 800 radiologer i Norge er ikke
antallet brukere spesielt lavt. Muligens
er det de samme 150 brukere som er
innom sidene hver dag, men det tror vi
egentlig ikke. Nettsidene skal først og
fremst være en lett tilgjengelig opp-
slagstavle med informasjon om for-
eningen, om høstmøtet, om Noraforum
og med små og store nyheter for norske
radiologer. Det er ikke mange som hen-
vender seg med stoff de vil ha publisert,

merkelig nok – fordi det er ikke mange
andre nettsted i Norge som har så tyde-
lig adresse til radiologene. Derfor tror vi
at funksjonen som oppslagstavle er den
aller viktigste. 
En viktig funksjon som mange bruker

er kursoversikten. Denne oversikten byg-
ger vi sakte men sikkert opp, du finner
den under ”Utdanning/kurs” på meny -
linjen. NoRaFo baserer seg kun på idea-
listisk arbeid og innsats fra styret og
andre kollegaer i det norske miljøet, og vi
har ikke egne medarbeidere som arbei-
der med nettsider og medlemsblad på
heltid. Derfor må vi ha dugnadshjelp fra
dere der ute, både til å tipse oss om
gode kurs – om nettsider, apps, bøker
og alt mulig annet dere synes fortjener å
være tilgjengelig for kollegaene. Kommer
det ingen tips er det heller ikke noe på
nettsidene når du selv leter etter et kurs.
Vår epostadresse
radiologforeningen@gmail.com er til-
gjengelig døgnet rundt for slike henven-
delser. 
Mange kollegaer benytter Facebook,

aller mest som et middel for å holde
sosial kontakt med venner og arbeids-
kamerater. Nå har radiologforeningen

også laget sin side på Facebook. Hva
skal vi fylle den siden med? Du som
Facebook-bruker må hjelpe oss med
dette. Gå inn på siden, trykk LIKE og se
om du har noe å bidra med. Siden skal
ha lav terskel for diskusjon og innlegg.
Det er lett å publisere på denne siden,
og sannsynligvis vil nyheter og informa-
sjon komme raskere på Facebook enn
på vår offisielle side. 

Ny nettplattform for Legeforeningen
ROAR PEDERSEN
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VARMØTE

Vårmøte 2012
arena for bildediagnostikk og intervensjon
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PET KASUISTIKK

Mann 68 år med rectal GIST 
(gastrointesinal stromal tumor) 

MONA-ELISABETH REVHEIM

Pasient oppsøkte lege pga rectalblødning. CT
viste 14 cm stor tumor i rectum. Nålbiopsi ble
tatt og histologi viste CD117+ GIST (gastroin-
tesinal stromal tumor). Pasienten ble henvist til
18F-FDG PET for evaluering av tidlig respons
på imatinib, en tyrosinkinasehemmer (TKI)

Neoadjuvant behandling med imatinib, en
tyrosin kinase hemmer (TKI), har vist nytte ved
marginalt resektable svulster og hos pasienter
med høy risiko for morbiditet (1,2). Optimal
neoa djuvant behandlingstid må vurderes indi-
viduelt, og hyppige evalueringer er nødvendig.
18F-FDG-PET har vist seg som et spesielt nyt-
tig verktøy i denne sammenheng. 

A) 18FDG-PET/CT før behandling
med imatinib viste høyt 18FDG
opptak i rectal GIST

B) Etter 2 ukers behandling med
imatinib var tumor uendret i stør-
relse, men 18F-FDG opptaket var
redusert med 75% 

(1) Sjolund K, Andersson A, Nilsson E, et al. Downsizing treatment with tyrosine kinase inhibitors in patients with advanced gastrointesti-
nal stromal tumors improved resectability. World J Surg 2010; 34: 2090-7
(2) Machlenkin S, Pinsk I, Tulchinsky H, et al. The effect of neoadjuvant Imatinib therapy on outcome and survival after rectal gastrointes-
tinal stromal tumour. Colorectal Dis 2011; 13: 1110-5  

Samlerbrødre trenger hjelp:

Gamle kassetter for røntgenfilm etterlyses

Vi er to brødre som samler på gammelt medisinsk utstyr, hver på vår kant. Nå når hele Norge har gått over til
digitale røntgensystemer, er det på høy tid at vi får tatt vare på noen gamle filmkassetter.
Vi har ikke tenkt å bruke filmkassettene til noe stort annet enn å innlemme dem i våre beskjedne samlinger
og ta vare på dem for ettertiden. Vi hadde derfor håpet på litt vennligsinnet kassett-donasjon, i stedet for at
alt forsvinner som offer for kassasjon. Vi tar gjerne i mot kassetter av ulike størrelser (og spesialkassetter),
men spesielt 18x24. Dess eldre jo bedre, bare de er noenlunde komplette.
Ole Didrik har et portabelt GE-røntgenapparat fra 1920 som også kunne brukes til fluoroskopi. Frode fikk i
sin tid et mobilt røntgenapparat (”Siemens-kule” fra 1953) fra Vor Frues Hospital. Men uten filmkassetter er
jo ikke apparatene komplette, selv om deres praktiske anvendelse uansett er noe begrenset - særlig pga
elendig strålehygiene.

Ole Didrik Lærum (patolog), Gullfjordungsvegen 1, 5700 Voss. Mobil 954 68 933 / Ole.Larum@gades.uib.no 

Frode Lærum (radiolog), Øvre Ullern Terrasse 17, 0380 Oslo. Mobil 901 12 740 / frode.larum@medisin.uio.no



20 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi  og nukleærmedisin nr. 1/2012

VARMØTE / NETTPLATTFORM

Samarbeid mellom nevroradiologi og
psykiatrived OUS og TOP prosjektet i
psykiatri. hensikt: å skafe bedret ser-
vice/diagnostikk til pasineter med alvor-
lige sykdommer i sentralnervesystemet.
Porsjektet er sprunget ut av et omfat-

tende samarbeid mellom Nevroradiolo-
gimiljøet ved Avdeling for Radiologi og
Nukleærmedisin (ARN)på Ullevål og
Thematically Organized Psychosis
Research (TOP) omkring sykdommer i
hjernens grå substans. Det er imple-
mentert sn standard protokoll for funk-
sjonell avbilbning ag kvantifisering av
strukturer med grå substans. Dette er
gjort i samarbeid med University of
California; San Diego
I 2011 er det utført et større arbeid på

norske Alzheimer pasienter i samarbeid
med Geriatrisk avdeling, OUS; Ullevål.
Dette er under publisering. I tillegg er vi
godt igang med et arbeid for å kartleg-
ge evt. tap av grå substans etter lette
og middels hjernetraumer i samarbeid
med avdeling Fysikalsk medisin og
Rehabiliterin og Nevrojkirurgisk avde-
ling på OUS, Ullevål. Metoden baserer
seg på en automatisk kvantifisering av
substanstap i forløpet etter et traume.
Hypotesen er at dette ikke alltid kan
vurderes ut fra psyklogiske tester og
visuell vurdering av MR bilder.
I tillegg har vi tilpasset systemet på

en ny måte slik at bilder fra alle 5 MR
maskiner på Ullevål, ikke bare fra vår 3
tesla maskin. Det planlegges nå å utvi-
de dette til også å omfatte de andre MR
maskinene ved OUS, i første rekke ved
Rikshositalet. Etterhvert vil vi utvide
dette til å omfatte andre lokalisasjoner i
HSØ og i Norge forøvrig.
I samarbeid med University of Califor-

nia, San Diego bearbeides nå systemet
slik at vi kan gi nøyaktige autmatiserte
vurderinger av grå substans også av
yngre aldergrupper og barn. Dette har
inntil nå vært vanskelig, ikke minst
siden systemet opprinnelig var laget for
eldre aldersgrupper, spesielt ved Alz-
heimers sykdom.

Vitenskapelige artikler
Aminoff Sofie R, Jensen Jimmy,
Lagerberg Trine V, Andreassen Ole A,
Melle Ingrid 
Decreased self-reported arousal in
schizophrenia during aversive picture
viewing compared to bipolar disorder
and healthy controls.
Psychiatry Res 2011 Feb;185(3):309-
14. Epub 2010 aug 17
PMID: 20724003 
Ousdal O T, Jensen J, Server A, Hariri
A R, Nakstad P H, Andreassen O A 
The human amygdala is involved in
general behavioral relevance detection:
evidence from an event-related functio-
nal magnetic resonance imaging Go-
NoGo task.
Neuroscience 2008 Oct;156(3):450-5.
Epub 2008 aug 12
PMID: 18775476 
Server Andrés, Orheim Tone E Døli,
Graff Bjørn A, Josefsen Roger, Kumar
Theresa, Nakstad Per H 
Diagnostic examination performance by
using microvascular leakage, cerebral
blood volume, and blood flow derived
from 3-T dynamic susceptibility-weigh-
ted contrast-enhanced perfusion MR
imaging in the differentiation of glioblas-
toma multiforme and brain metastasis.
Neuroradiology 2011 May;53(5):319-30.
Epub 2010 jul 13
PMID: 20625709 
Server Andrés, Kulle Bettina, Gadmar
Øystein B, Josefsen Roger, Kumar
Theresa, Nakstad Per H 
Measurements of diagnostic examinati-
on performance using quantitative
apparent diffusion coefficient and pro-
ton MR spectroscopic imaging in the
preoperative evaluation of tumor grade
in cerebral gliomas.
Eur J Radiol 2011 Nov;80(2):462-70.
Epub 2010 aug 13
PMID: 20708868 
Server Andrés, Graff Bjørn A, Orheim
Tone E Døli, Schellhorn Till, Josefsen
Roger, Gadmar Øystein B, Nakstad
Per H 

Measurements of diagnostic examinati-
on performance and correlation analy-
sis using microvascular leakage, cere-
bral blood volume, and blood flow deri-
ved from 3T dynamic susceptibility-
weighted contrast-enhanced perfusion
MR imaging in glial tumor grading.
Neuroradiology 2011 Jun;53(6):435-47.
Epub 2010 sep 21
PMID: 20857284 
Thormodsen Rune, Jensen Jimmy,
Holmèn Aina, Juuhl-Langseth Monica,
Emblem Kyrre Eeg, Andreassen Ole
Andreas, Rund Bjørn Rishovd 
Prefrontal hyperactivation during a wor-
king memory task in early-onset schizo-
phrenia spectrum disorders: an fMRI
study.
Psychiatry Res 2011 Dec;194(3):257-
62. Epub 2011 nov 12
PMID: 22079661 

Andre forskningspublikasjoner
Thoresen C; Jensen J, Sigvartsen
NPBbolstad I, server a, Nakstad PH,
Andreassen OA; Endestad T
Arousal madalates activity in medial
temporal lobe during a short-term relati-
onal memory task.
Front.Hum. Neyrosci,2011,5: 177-189 

Doktorgrader
Andres server Alonso
PhD
Disputert: Juni 2011
Hovedveileder: Per Hj. Nakstad 
Advanced Neuroimaging in Brain
Tumors.

Årsrapport 2011
Regional Core Facility in MRI neuroimaging

Prosjektinformasjon

Prosjektansvarlig
Per Hj. Nakstad 
Oslo universitetssykehus HF

Prosjekt 2010122 
"Regional Core Facility in Translati-
onal MRI NeuroImaging" 
Regional teknologisk kjernefasilitet

4. Detection and Diagnosis –
Neurological

Sampubliserer med:
2010074, 2011085
Rapporter:
2010, 2011
Sampubliserer 
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www.radiologforeningen.no

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

Styret i Norsk Forening for Nukleærmedisin og Molekylær
Avbildning 2010:
Leder: 
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetessykehus, Ullevål
Nestleder:
Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum
Medlemmer:
Vivi Jøraholmen, Fylkessjukehuset i Haugesund, Kjersti
Johnsrud, Oslo Universitetessykehus, Rikshospitalet og Almira
Babovic, Oslo Universitetessykehus, Rikshospitalet
Varamedlemmer:
Mone-Elisabeth Revheim, Oslo Universitetessykehus, Rikshospi-
talet og Rune Sundseth, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Spesialistkomiteen 2010-2014:
Leder: 
Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum
Medlemmer: 
Mone-Elisabeth Revheim, Oslo Universitetessykehus,
Rikshospitalet, Thuy Lu, Universitetssykehuset i Nord-Norge,
Trond Velde Bogsrud, Oslo Universitetessykehus, Rikshospi talet
Varamedlemmer:
Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetessykehus, Ullevål,
Beata Paulina Gradek, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

SPESIALISTKOMITEEN
Medlemmer
Marit Morken (leder), St. Olavs hospital
Tor S. Egge, OUS-Rikshospitalet
Marit Bolstad, Haukeland universitetssykehus
Guro Hagemo Rebo, Vestre Viken HF-Bærum sykehus
Peter Mæhre Lauritzen, OUS-Aker sykehus
Varamedlemmer
Johann Castberg Hellund, OUS-Ullevål sykehus
Anagha Parkar, Haraldsplass Diakonale sykehus
Beate Alexandersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

SPESIALFORENINGENE
Norsk forening for intervensjonsradiologi
Leder Jon Egge. E-post jon.egge@helse-fonna.no
Norsk Forening for Pediatrisk Radiologi
Leder Charlotte de Lange, Oslo. E-post:
charlotte.eva.delange@oslo-universitetssykehus.no
Norsk nevroradiologisk forening
Leder Hans Kristian Pedersen. Epost
HansKristian.Pedersen@uus.no
Norsk forening for thoraxradiologi
Leder Harald Nes. E-post Harald.Nes@helse-fonna.no

Styret i Norsk radiologisk forening
2011

Leder Mob./Email
Gaute Hagen, OUS, Rikshospitalet 90118325
Enhet for abdominalradiologi, Gaute.Hagen@ous-hf.no
Rikshospitalet, Gaustad 0027 Oslo

Nestleder
Anne Taule, Haukeland, Bergen 97531891
Radiologisk avd, anne.taule@helse-bergen.no
Helse Bergen HF, 5021 Bergen

Sekr. vitenskapelige saker:
Anne Negård, Ahus 41906371
Akershus universitetssykehus, Anne.Negard@ahus.no
1478 Lørenskog

Sekr. fagforeningssaker:

Kasserer:
Ulrika Ekseth, Curato, Oslo 45021271
Curato Røntgen AS, Ulrika.Ekseth@curato.no
Akersgata 1, Pb 1045 Sentrum, 0104 Oslo

6. medlem:
Petter Hurlen, Ahus 93099998
Akershus universitetssykehus, petter@hurlen.no
1478 Lørenskog Petter.Hurlen@ahus.no

7. medl. Nettredaktør
Roar Pedersen, Skien 92041996
Curato Røntgen Telemark, pedersen70@gmail.com
C.E. Berg-Hanssensgate 26, 3916 Porsgrunn

1. vara:
Jan Ole Franzen, UNN 48114710 
Radiologisk avdeling, Jan.Ole.Frantzen@gmail.com
Postboks 100, 9038 Tromsø

2. vara:
Elisabeth Olstad, UNN 97621558
Radiologisk avdeling, elisabeth.olstad@unn.no
Postboks 100, 9038 Tromsø

TEKNISKE OPPLYSNINGER
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NYHETER

A. Introduksjon
Kjernefasiliteten (KF) yter support og
hjelp til eksisterende PET forskning, har
initiert bruk av nye radiofarmaka i Nor-
ge, og bidrar med kompetanse og hjelp
til bildebehandling innen PET.  
KF presenteres på http://ous-rese-

arch.no/pet, med bl.a. kontaktinforma-
sjon, prosedyre for å melde nye pro-
sjekt, og opplysninger om work-shops
og seminarer. 

B. Ytelser
1. Klinisk dokumentasjon for nye

radiofarmaka 
KF har utarbeidet klinisk dokumen-
tasjon til Legemiddelverket for to
nye radiofarmaka; 18F-NaF and
68Ga-DOTATOC.

2. Kjernekjemi utvikling 
Utviklingen av opioid analoger er
forsinket, med ønsket kjernekjemi-
kers er nå tilbake i  stilling som
finansieres av KF og NMS. 
KF finansierer deltid kjernekjemiker
innen OPTImist systemet. 

3. Forskningsassistanse
KF medvirket til forskningstekniske
løsninger og søknader om forsk-
ningsmidler for 
a) Optinose- for behandling via
nesen. En søknad til forskningsrå-
det (NFR) gikk ikke gjennom, til
tross for positive referee utta-
lelser.

b) Etablering av OPTImist (Oslo PET
initiative), et internasjonal, interdi-
siplinært forskningsnettverk, for å
utvikle PET radiofarmaka, først for
Alzheimer Demens. Nettverket
har fått en bevilgning på NOK 500
000 relatert til ligand kjemi. En
bred patentsøknad, basert på
konsept fra KF, er under utarbei-
delse av Inven2. Nestleder er fra
KF. 

c) PET ligand for visualisering av
aquaporine reseptorer, er et pro-
sjekt fra farmasøytisk institutt (Pr.
Klaveness), og UiO (M. Amiry-

Moghaddam). KF har fått en
bevilgning på NOK 500 000 til
prosjektet.  

d) KF er involvert i PET/CT og
SPECT/CT dosimetri og oppføl-
ging av behandling med et nytt
177Lu-merket antistoff mot lym-
fom, utviklet ved DNR, i samar-
beide med Nordic Nanovectors. 

e) Innovasjonssenteret på Blindern
utvikler nanopartikler med målset-
ting om å produsere bifunksjonell
MR og PET kontrast. KF deltar
innen teknisk utvikling og ved
søknad til NFR. 

4. Avbilding ved amyloidose og Alzhei-
mers Disease (AD)
Innen OPTImist nettverkets forsk-
ning rundt AD, er det fra KF publi-
sert en studie om radiofarmaka som
bindes ved transthyretin amyloido-
se. Dette har nedført et samarbeide
med The National Amyloidosis Cen-
ter ved The Royal Free Hospital i
London (Pr. Hawkins) og norsk amy-
loidose ekspertise. Målet er å bruke
kunnskaper om Tc-baserte radiofar-
maka med affinitet for amyloid vev
til PET ligander for AD. Innovativ
forskning fra KF. 

5. Etablering av normaldatabase for
hjerne FDG-PET i unge friske 
Et PET prosjekt ved demens og
bipolare lidelser fra 2007 har blitt
revitalisert, og utvidet til å inkludere
opprettelsen av en PET database for
unge friske. Mulig PhD prosjekt. 
Et prosjekt med bredt samtykke
innen nevropsykiatri vil også inklu-
dere PET i den pasientkategorien. 

6. Support for interne prosjekter innen
Oslo Universitets sykehus
KF har kontaktet kliniske miljøer
som utfører PET forskning og tilbudt
assistanse. Leder og nesteleder er
veiledere for flere PhD kandidater. 

7. Hybrid bildediagnostikk
PET/CT er del av en hybrid bildedi-
agnostikk, og har et bredt grense-
snitt mot SPECT/CT. Styringskomit-

ten har akseptert et forslag om å
inkludere hjelp og støtte til prosjek-
ter innen SPECT/CT inn under KF. 
To kliniske forsøk, “SPECT CT ved
frostskader”, og “sammenligning av
diagnostisk og lav-dose CT” koordi-
neres fra KF.

C. Planlagte aktiviteter i 2012
I tillegg til support ved igangsatte pro-
sjekter vil midler bli brukt til: 
- Delfinansiering av radiofarmasi ek -
sper tise ved PIB (avbilding av plaque
ved AD)  

- Delfinansiering (40%) senior kjerne-
kjemiker til opioid-reseptor radiofar-
maka 

- Teknisk og utstyrsmessig hjelp til å
etablere 15O-vann for PET perfu-
sjonsstudier

- Finansiering av avansert datapro-
grammering til PET-bilde-seriene
analyser 

- Støtte 3 potensielle PhD kandidater;
målsetting er en PhD årlig med nære
bånd til KF

- Initiere et bredt samarbeide med
Århus PET senter

Flere store prosjekter og forsknings-
nettverk har fått hjelp og støtte. KF har
samarbeidet med kommersielle firma,
farmasøytisk, kjemisk og preklinisk
institutt ved  UiO, NMS og med klinikere
ved OUS. Noe av KF midler er benyttet
direkte til disse prosjektene. KF har
vært involvert ved T. Bogsruds PhD,
FDG PET ved thyreoidea lidelser, og
praktisk og teknisk hjelp har blitt tilbudt
pågående prosjekter innen HSØ og ved
OUS, 

Årsrapport for Kjernefasiliteten PET/CT, 2011
TORE BACH-GANSMO, LEDER FOR KJERNEFASILITETEN
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NUKLÆRMEDISIN

Kjære venn
av nukleær-
medisin

Selv om det er en stund siden vi
la 2011 bak oss vil jeg, på vegne
av styret i Norsk selskap for
nukleærmedisin og molekylær
avbilding (NSNM), få ønske deg
et godt nytt nukleærmedisinsk
år.
I 2011 ble det ikke arrangert

vårmøte da det var nordisk
møte i København. Høstmøte
derimot ble i  god NSNM tradi-
sjon arrangert på Rikshospitalet.
Referat fra høstmøte 2011 samt
alle foredragene kan du lese på
vårt nettsted www.nsnm.no.
Det er en glede for meg å

ønske deg velkommen til vår-
møte 2012 som arrangeres i
Tromsø fra 31.mai til 3. juni.
Påmeldingen er nå åpen på
www.nsnm2012.no og det er
penger å spare på å være med-
lem av NSNM samt være tidlig
ute med påmeldingen. For beta-
ling av medlemskap se vedlegg. 
Håper jeg ser deg i midnatts-

solens rike!

Hilsen fra Nordens Paris 
Rune Sundset, Leder av

NSNM
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Kroner 100 for personlig medlemskap i NSNM 
Kroner 1000 for bedriftsmedlemskap i NSNM 

Betales inn til Norsk Selskap for Nukleærmedisin
Org.nr.:993251216
Kontonummer: 0530. 35.87243 

Medlemsavgift: Norsk Selskap for Nukleærmedisin, 2012

Adresse:
Norsk selskap for nukleærmedisin
V / Lie Pedersen
Nukleærmedisinsk avdeling
Ullevål sykehus
Postboks 4924 Nydalen
0424 Oslo

Husk å oppgi navn og hva
beløpet gjelder

Betalingsfrist 28.02.12
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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.

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

3D : 0,6 mm 

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.

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 


