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iNNHOlD

Hilsen fra  
redaktøren

Bladet du holder i hånden er 
et resultat av mange flinke 
menneskers arbeid. Takk til 
alle som har bidratt!  

Noraforum har fått ny layout, 
nye farger og ny organisering. 
Vi håper du liker det. En stor 
fagmedisinsk forening som 
NoRaFo bør ha et ordentlig 
fagtidsskrift. Redaksjons- 
sekretær Hanne og gutta på 
DRD har all ære for dette 

produktet, og sammen med 
dem skal jeg forsøke å være en 
god redaktør for bladet. Når 
jeg spør deg om et bidrag til 
bladet neste gang håper jeg du 
vil smile og si ”ja, jeg hjelper 
gjerne”. På forhånd takk, og 
kos deg med denne utgaven. 

Forsidebildet
Modell av mobil røntgen- 
enhet, ca. 1951, Teknisk  
Museum, London. 

På grunn av økningen i 
insidens av tuberkulose (tub) 
under andre verdenskrig ble 
det igangsatt massescreening, 
først av militære tropper, og 

deretter av sivile. Dette ble 
utført i flere kampanjer over 
flere tiår. I den vestlige verden 
ble millioner screenet i slike 
mobile enheter. Røntgen-
bussene ble synlige symboler 
på nasjonale korstog mot 
tuberkulose. 

Utstyret produserte miniatyr- 
røntgenbilder på vanlig 35 mm,  

70 mm og 100 mm film. 
Radiologene så på bilder med 
prosjektorer og tilbakekalte  
pasienter til full røntgen- 
undersøkelse hvis de første 
bildene viste tegn til sykdom. 

Kilde: Lancashire Mobile Chest 
X-Ray Service.

Foto: Hanne Munkelien
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Hvordan måler du kvaliteten på arbeidet 
du utfører hver eneste dag som radiolog? 
Her er noen mulige parametere å måle 
med: lengden på diktatet, tiden du bruker 
per diktat, antall tilbakemeldinger du 
får på at du har gjort noe riktig eller 
galt, hvor fornøyd kollegaene er med deg 
enten internt på radiologisk eller på andre 
avdelinger, hvor små detaljer du klarer 
å beskrive, hvor fornøyd du føler deg 
selv etter en arbeidsdag, om listen med 
udikterte er tom eller ikke, hvor mye du 
får i lønn, hvor mye du underviser, hvor 
mye du produserer av artikler, hvor mye 
du blir rettet på når noen kontrasignerer 
deg, antall kurs du har vært på? Hvilke 
av disse bruker du til å vurdere din 
egen eller andre kollegaers kvalitet? 
Finnes det andre og bedre parametere?

Den bedrøvelige sannheten er kanskje 
at det finnes svært få muligheter til å vur-
dere radiologers kvalitet på en oversiktlig, 
presis og valid måte. Noen systemer 
innen begrensede fagfelt eksisterer, men 
en radiolog som beskriver ”alt mulig” vil 
for de f leste av sine beskrivelser aldri få 
vite om han eller hun har gjort en riktig 
eller tilstrekkelig beskrivelse. Det er 
mange grunner til det. En av grunnene 
kan være at pasienten ikke trenger videre 
utredning fordi det man har beskrevet 
kanskje ikke er klinisk viktig. Andre 
grunner kan være at sykdom går over 
av seg selv eller med behandling, at 
pasienten ikke kommer tilbake, at ingen 
bryr seg om å gi tilbakemelding eller at 
beskrivelsen din faktisk aldri blir lest. 

Dette synes jeg er alvorlig. Radiologi 
er et fag som er veletablert i medisinen, 
men vi har for lite kvalitetssikring av 
det aller viktigste leddet: Radiologens 
beskrivelse! Er radiologene vi ansetter 
gode nok til det arbeidet de skal utføre? 
Har de kompetanse? Ligger de på 
riktig nivå faglig sett? Blir slikt målt på 
andre måter enn gjennom referanser fra 
tidligere arbeidsgivere eller våre egne 
angivelser om hva vi kan eller ikke? Hvis 
vi er oppriktige og ærlige og har god 
selvinnsikt løser det seg kanskje, men…

Etter hvert blir alle våre medarbeidere  
sertifisert og kvalitetssikret. Sekretærer  
og radiografer kan ha gode prosedyrer  
og rutiner, det kan være f lytskjemaer  
for avviksrapportering, for telefon- 
mottak, for økonomistyring og 
betjening av MR og CT. Det skal ikke 
mye fantasi til for å forutse at andre 
faggrupper vil ta over hvis ikke vi kan 
bevise vår kvalitet og kompetanse. 

På den annen side kan vi se positivt på 
det. I f lere tiår har radiologene gjort en 
fantastisk jobb som et nav i medisinen 
og diagnostikken – og vi har klart oss 
så langt uten strikte retningslinjer på 
hvordan språk, oppbygging og innhold 
i beskrivelsene skal være. Tenk om vi 
kunne få på plass rutiner og systemer 

som ga oss den ekstra gevinsten i form 
av sikrere og enhetlige beskrivelser! 
Kanskje de kliniske kollegaene ville stole 
mer på våre vurderinger og ikke lenger 
se på oss som medisinens meteorologer 
(”det er kanskje stuvning, men på den 
annen side kan det være uspesifikke, 
småflekkete fortetninger, og cancer 
kan selvsagt ikke utelukkes”)?

En liten del av radiologien er kunst og 
artisteri. Godt radiologisk skjønn basert 
på erfaring og sannsynlighetsvurdering/
gjetting, men mye er ren sardintelling  
– som en radiologvenn frustrert uttrykte 
det en gang. Kunst kan man ikke putte 
inn i system og rutiner, men sardintelling 
kan man få orden og system over. I dette 
bladet kan du se et utgangspunkt for 
strukturert rapportering av MR kne, 
skrevet av Volker Lapczynski. Det finnes 
f lere slike oppskrifter for forskjellige 
organer, men de brukes ikke konsekvent 
i norsk radiologi så vidt jeg vet. 

I fremtiden vil kanskje datasystemer 
hjelpe oss å få unna listene med udikterte 
beskrivelser. Strukturert rapportering og 
kvalitetssikring kan kanskje nekte oss å 
signere et MR kne hvis vi ikke har tatt 
stilling til for eksempel korsbåndet og 
trykket OK på en knapp. Hvem vet?
Som ny redaktør for Noraforum må jeg 
kanskje finne ut hva jeg mener om temaer 
jeg ikke har tenkt over før. Jeg håper 
noen er enige, og jeg håper noen kan bli 
litt provosert av og til også. I hvert fall 
så provosert at de skriver en kommentar, 
et leserinnlegg eller en kronikk. Det skal 
være lett å få meninger på trykk hos meg. 

Bortsett fra det har jeg to hovedmål med 
bladet: For det første å gjøre mitt for at 
det skal (for)bli et faglig interessant blad. 
For det andre ønsker jeg at bladet skal 
bidra til å skape et hyggelig miljø i norsk 
radiologi. Meningsutveksling, intervjuer, 
rapporter og bilder av kollegaer kan bidra 
til det. Jeg håper dette skal lykkes

Et nav i medisinen

REDAkTøREN  Norsk radiologisk forening

Roar pedersen
Redaktør Noraforum

Det skal ikke mye 
fantasi til for å 
forutse at andre 
faggrupper vil ta 
over hvis ikke vi kan 
bevise vår kvalitet 
og kompetanse
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Involvering av parakliniske fag – hvordan 
skal Tidsskriftet for den norske lege- 
foreningen bli bedre? Jeg var nettopp 
invitert til et møte for Tidsskriftets fag-
lige medarbeidere for å utdype dette. De 
beste fagartiklene blir ofte til gjennom 
tverrfaglig samarbeid, og Tidsskriftets 
redaksjon og artikkelforfattere har 
gjentatte ganger blitt møtt med kritikk 
fordi radiologen, nukleærmedisineren, 
patologen, mikrobiologen eller andre 
såkalte paraklinikere ikke har vært 
involvert i utarbeidingen av artikkelen. 
Hvordan kan redaksjonen, fagvurderere 
og forfattere bidra til å involvere relevante 
fagpersoner var spørsmålet. Anledningen 
til å kunne innlede for denne forsamlingen 
var meget kjærkomment, og Tidsskriftet 
fortjener ros for å ta opp temaet. Tusen 
takk! Jeg var imidlertid ukjent og litt 
betenkt med begrepet parakliniker, jeg 
assosierte det med paramedisiner - er 
det homeopater vi forbindes med? Vel, 
vi får kanskje venne oss til begrepet. 
Bakgrunnen for invitasjonen var en 
artikkel i Tidsskrift nr. 17-2012, der det 
var tatt med et feilaktig CT-bilde og 
uten at noen radiolog var nevnt. Dette 
gjentok seg også i Tidsskrift nr. 3-2013 
i serien Medisinen i bilder, da ikke med 
feilaktig bilde, men med en kasuistikk 
som helt og fullt bygger diagnosen 
på røntgenfunn. Som kjent bygger 
forfatterskap på Vancouver-protokollen:

”Authorship credit should be based only on

1) substantial contributions to 
conception and design, or 
acquisition of data, or analysis 
and interpretation of data;

2) drafting the article or revising 
it critically for important 
intellectual content; 

3) final approval of the version  
to be published. 

Conditions 1, 2, and 3 must all be met. 
Acquisition of funding, the collection 
of data, or general supervision of 
the research group, by themselves, 
do not justify authorship.”

De som ikke oppfyller forfatterskaps- 
kriteriene, kan takkes til slutt i artik-
kelen (under acknowledgements). Det 
bør imidlertid være mulig å inkludere 
paraklinikeren på et tidligere tidspunkt 
slik at også han/hun kan bidra slik 
Vancouver-protokollen foreskriver, og 
det ønsker vi å stimulere klinikerne, de 
som ”eier” pasientene, til. Som det ble 
kommentert av en kliniker på møtet, 
kunne ikke hun se noen grunn til ikke 
å ha med paraklinikeren; det ville bare 
styrke artikkelen og samarbeidet. Og  
når det gjelder kasuistikker, slik som de 
to nevnt ovenfor, hevdet jeg at det ikke 
var noe hinder for å ta med radiologen  
(i disse tilfellene) som medforfatter,  
og jeg møtte ingen motbør for dette  
synspunktet. Kvalitetssikringen ved å 
ta med paraklinikeren da enten som 
medforfatter eller under acknowledge- 
ments, vil kvalitetssikre det enkelte 
tidsskrift og styrke dets renommè.

Så vil jeg igjen minne kollegene om 
Nordisk kongress i radiologi 22.-24. mai 
2013 i Bergen. Kongressen arrangeres i 
samarbeid med Norsk radiografforbund 
og Norsk forening for medisinsk fysikk, 
og avholdes på SAS Bryggen. Både det 
faglige og sosiale programmet anbefales, 
se www.nordiccongress.org. Som nevnt 
før, faller Høstmøtet 2013 ut på grunn 
av. Nordisk kongress, hvilket betyr at 
generalforsamlingen for Norsk radio- 
logisk forening vil foregå under Nordisk 
kongress i Bergen. Ved å delta bidrar du 
til å styrke norsk radiologis samhold og 
således fagets framtid – velkommen!

Medforfatterskap under lupen

lEDER  Formann i Norsk radiologisk forening

gaute Hagen
Leder for Norsk radiologisk forening

Det bør imidlertid være mulig å inkludere  
paraklinikeren på et tidligere tidspunkt  
slik at også han/hun kan bidra slik  
Vancouver-protokollen foreskriver
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Etter mange år som leder, alt for mange 
vil nok noen mene, takker jeg for meg 
som styreleder  i NFNM. Det har 
vært spennende år, med en rivende 
utvikling av foreningen, på linje med 
den nukleærmedisin som fag har hatt 
(men av helt andre grunner). NFNM 
var et puslete organ, nesten uten noen 
funksjon, og PET til Norge var vel 
eneste sak på vår agenda. Uten støtte 
fra Norsk Selskap for Nukleærmedisin 
og Molekylær Avbildning hadde vi 
ikke kunnet betale medlemskap i 
UEMS, og ville vært helt på sidelinja. 

Endringene skjedde i 2007, da ble vi 
Fagmedisinsk avdeling under Lege-
foreningen. Dette medførte at vi fikk 
betydelig økonomisk støtte, og har 
blitt et organ som DNLF lytter til. Vi 
har etter dette kunnet administrere vår 

hverdag på en helt annen måte. Forenin-
gen har nå en solid økonomisk stilling. 
Økonomisk handlefrihet medførte at vi 
kunne få ta del i Noraforum. Vår stand 
har nok ikke benytter muligheten like 
aktivt som vi trodde i utgangspunktet, 
men vi har et tidsskrift, og vi har 
muligheten til å lufte ideer, og synse om 
stort og smått. Spesielt gledelig, sett med 
nukleærmedisinske øyne, har de to siste 
årene med Almira som redaktør vært. 

Jeg synes vi stort sett lever i god symbiose 
med radiologer og radiologforeningen 
(eller, både vi og radiologforeningen 
forsøker, selv om det ikke alltid fungerer 
rent praktisk). Striden, om det nå var en 
strid, om PETs tilhørighet er ikke lenger 
et tema, og en felles forståelse for PET/
CT og sikkert PET/MRs beste, er et mål 
for begge foreninger. De viktigste saker 
som ligger foran oss er å få endringer 
i forskriftene til strålevernloven. Det 
høringssvar som DNLF sendte HOD når 
forskriften var til høring, ble ikke fulgt 
opp. Senere forsøk på å endre en helt 
ny forskrift har hittil ikke båret frukter, 
selv om involverte enkeltpersoner er helt 
enige i at forskriften ikke holder mål.    

Vi har et ambivalent forhold til å 
organisere et eget fagmøte. Vi forsøkte i 
tre år med en  integrering i Radiologisk 
Høstmøte, med egen nukleærmedisinsk 
sesjon, uten all verdens suksess. Godt 
besøk av radiologer, men fra NFNM 
var det stort sett bare foredragsholdere 
som deltok. Den viktigste årsaken er 
at EANM kongressen skjer like etter 
radiologforeningens høstmøte, og da er 
prioriteringen gitt. Etter at forsøket med 
felles høstmøte ble skrinlagt er det er 
kommet forslag om en tilnærming mel-

lom Selskapet og foreningen, bl.a. slik at 
vårmøtet, som er årets happening innen 
norsk nukleærmedisin, blir et felles eve-
nement. Noe å tenke på for det nye styret.   

Jeg har hatt med meg et styre, med 
nestleder Rajiner Midha, som har stått 
på. Det er slik at styreverv også er en 
del fritidsarbeide. Vi får fri til å delta på 
styremøter og DNLF-konferanser, men 
jobben må gjøres. Kollegene på sykehuset 
tar en del, de betaler også en pris for at 
vi har vår forening, men det venter alltid 
litt ekstra på en når en har vært borte. 
Kjersti Johnsrud og Vivi Jøraholmen 
trekker seg også fra styret nå til våren. 
På vegne av hele foreningen takker 
jeg begge to for vel utført arbeid. 

Jeg ser frem til at foreningen utstyres 
med noen nye koster, med håp 
om at aktivitetsnivået vil ha godt 
av å få inn en ny styreleder

Styreleder i  
NFNM takker av

lEDER  Formann i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning

Tore Bach-gansmo 
Formann i NFNM

De viktigste saker 
som ligger foran  
oss, er å få endringer 
i forskriftene til 
strålevernloven. 
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Tekst: Tor Ole Kjellevand

En spørreundersøkelse på nettet blant 
radiologer viste at det kun var sju prosent 
av radiologene som ikke følte seg utbrent 
en gang i blant. Grunnene er f lere, men 
i første omgang tror jeg årsakene er 
økt produksjonskrav og mindre sosial 
omgang på jobben. Denne faren i dag 
er større enn noen gang. Tidligere satt 
vi i ”fixen”. Det var røntgenavdelingens 
hjerte, hvor radiologer, radiografer 
og sekretærer møttes hele dagen. Der 
diskuterte vi f littig, både faglige og 
ikke-faglige spørsmål. Dagens under-
søkelser ble beskrevet den dagen, og da 
vi kom tilbake neste dag var lysboksene 
tomme. En ny dag ventet, med nye 
undersøkelser, nye utfordringer, nye 
vanskelige tilfeller som måtte diskuteres 
med alle kollegene rundt lystavlen. Det 
var ikke så lett å bli utbrent på den tiden. 

Alene og utilstrekkelig?
I dag har vi lange lister av ubeskrevne 
undersøkelser og vi blir aldri ”ferdig”. Vi 
har stadig et etterslep av undersøkelser, 
og vi er redde for at det kan skjule seg 
alvorlig patologi i disse som ikke blir 
oppdaget i tide. Vi føler ansvar, ikke 
lenger bare for det vi har beskrevet, men 
også for det vi ikke har fått beskrevet den 
dagen. I tillegg sitter vi ofte alene på et 
lite kontor, omgitt av minst 3 skjermer 
og uten jevnlig menneskelig kontakt. 
Overlatt til oss selv, våre beskrivelser og 
vår følelse av utilstrekkelighet, da vi føler 
at vi skulle ha beskrevet så mye mer. 

I denne nye arbeidshverdagen er det 
viktigere enn noensinne å brenne videre 
for det faget vi har valgt, blant alle 
medisinske spesialiteter. Som jeg ser det 

er det viktig å fokusere på det positive 
i vår hverdag og ikke det negative. 
Her er mine 10 bud mot utbrenthet:

1. Se på ditt RIS og ditt PACS som det 
fantastiske verktøy det er. Det er ingen 
av oss som ønsker å gå tilbake til 12 
små CT bilder på hvert filmark, hengt på 
en lystavle. Hvorfor ikke glede seg over 
fremskrittet i stedet for å henge seg opp 
i alt det som ikke fungerer?

2. Gled deg over talegjenkjennings- 
systemet. Se hvilken fantastisk forbedring 
dette er for oss alle. Husk at før måtte 
vi først diktere, deretter sende det til en 
sekretær, så fikk vi det tilbake, eventuelt 
måtte vi rette på diktatet og deretter 
endelig signere før beskrivelsen kunne 
sendes ut. Om talegjenkjenningen ikke 
gjenkjenner alt, så er det allikevel en 
klar forbedring. 

3. Ikke irriter deg over dårlige henvis-
ninger. Det går bare ut over deg selv. 
Vær glad for den lille informasjonen du 
får. Husk det er du som er detektiven, 
du som skal finne frem til den rette 
diagnosen. Selv om du mangler spor, 
gjør ditt beste for å løse gåten. 

4. Jobb konsentrert mens du jobber og ta 
korte, men hyppige, pauser i arbeidet. 
Ikke nøl med å konsultere en kollega 
om en undersøkelse. Vis hverandre 
interessante tilfeller. Selv en radiolog 
trenger litt menneskelig kontakt iblant. 

5. Vær stolt av det arbeidet du gjør. Vær 
klar over at vi er ofte helt nødvendige 
for å finne frem til den rette diagnosen. 
Vær klar over at hver rapport du skriver 
kan ha innvirkning på et menneskes liv 
og velvære. Vær klar over verdien av ditt 
arbeid. Vær også klar over verdien av 
en negativ undersøkelse. Vær klar over 
at mistanken om, og frykten for, alvorlig 
sykdom da forsvinner.

6. Lær noe nytt. Ingenting er mer inspi-
rerende enn å lære noe nytt. Det er 
aldri for sent å lære. Den som sier han 
er ferdig utlært er ikke utlært. Han er 
ferdig.

7. Bli veldig god på noe. Finn din nisje som 
du er best på av alle. Lær alt du kan om 
dette emnet. Hold foredrag om det. Bli 
den eksperten alle vil konsultere.

8. Samle interessante kasus. Vær stadig 
på utkikk etter noe du aldri har sett 
tidligere. Kanskje du lager en ”case- 
report” av nettopp dette sjeldne funnet?

9. Ikke irriter deg over avbrytelser. 
Sekretærer og radiografer som avbryter 
deg midt i en beskrivelse gjør det fordi 
de er nødt. Fordi de ikke kommer videre 
uten din hjelp. Henvisere som ringer 
deg, gjør det ikke for å slå i hjel litt tid. 
De trenger hjelp. Se på deg selv som 
problemløseren.

10. Til slutt, gjør noe annet. Noe helt annet. 
Ikke bli fagidiot. Les skjønnlitteratur, i 
stedet for faglitteratur. Opplev naturen. 
(Uten å lete etter mammacancer i 
skyformasjonene). Lytt til musikk. Bruk tid 
sammen med dine kjære. Ta ordentlig 
ferie, uten en tanke på jobben

Hvordan brenne  
uten å bli utbrent
– 10 råd for radiologisk arbeidsglede

kRONikk

Tor Ole kjellevand
Medisinsk sjef, Unilabs Norge
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JApANSk-SkANDiNAViSk RADiOlOgiSk SElSkAp

Av Finn Mathiesen, Vejle, Danmark

Et af de mindre kendte nordiske radio-
logiske selskaber er det japansk-skandi-
naviske selskab, der allerede har holdt 
sølvbryllup i lærerig og skøn forening 
mellem disse så forskellige kulturer. 

Det japanske sundhedsvæsen er privat og 
baseret på forsikringer oftest i relation 
til en ansættelse, hvor de nordiske 
sundhedsvæsener er baseret på offentligt 
betalte rettigheder til behandling. Hvor 
de nordiske patienter kræver information 
og journalindsigt, lægger japanerne 
hele deres behandling i hænderne på 
lægen og ønsker derefter ikke at vide 
noget om prognosen. Lægen skal til 
gengæld vise omhu, og i radiologien 
betyder det, at man ofte laver dyre 
undersøgelser bare fordi de er mulige, 
også selvom man allerede kender svaret 
fra en tidligere billigere undersøgelse.

Selskabet blev grundlagt af Professor 
Tatsuo Kumazaki fra Nippon Medical 
School i Tokyo og Professor Björn 
Nordenström fra Karolinska Institutet 
i Stockholm på en radiologisk kongres 
på Hawaii i 1985. Formålet var at 
danne et fagligt forum, der kunne støtte 
udveksling af yngre radiologer mellem 
Skandinavien og Japan. Siden 1993 
har selskabet også afhold egentlige 
videnskabelige møder ca. hvert andet 
år skiftende mellem Norden og Japan. 
Møderne afholdes sammen med det mere 
teknisk betonede Nordic-Japan PACS 
symposium, der blev stiftet i 1990 som 
en modpol til det den centraleuropæiske 
og amerikanske dominans i en tid før 
DICOM standarden. Symposiet blev 
i 2001 afholdt i Oslo med Professor 
Frode Lærum som præsident (Tidligere 
fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993, 
Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001, 
Yamagata 2004, Stockholm 2006, Tokyo 
2008, Vejle 2010 og Tokyo 2012).

De frie foredrag en fremtrædende plads 
ved symposierne – der har altid været et 
forum, hvor vi lader fremtidens radiologer 
komme til fadet, så de kan holde deres 
måske første engelsksprogede foredrag i 
et venligt miljø i modsætning til de mere 
aggressive ECR og RSNA forsamlinger. 

I september 2012 blev selskabets møde 
afholdt i Tokyo. Der var 76 foredrag, 
heraf var 25 fra nordiske deltagere 
(Norge 4, Danmark 3, Sverige 11 og 
Finland 7). JSRS støttede 6 af de nor-
diske foredragsholdere, heraf 2 norske, 
med rejselegater på hver 10.000 SEK. 

Et særligt mindeværdigt foredrag 
om tsunami katastrofen i Japan blev 
holdt af formanden for Det Japanske 
Strålehygiejniske institut, der fortalte 
om katastofehåndteringen og effekten af 
kernenedsmeltningerne i Fukushima  
og sammenholdt ulykken med 
tilsvarende data fra Chernobyl.

Selskabets næste møde afholdes i 2014 
Turku i Finland under ledelse af Professor  
Hannu Aronen, datoen er endnu ikke 
fastlagt. Efter 2016 mødet i Japan, er det 
igen Norges tur, og vi håber det bliver i 
Bergen i 2018. Alternativt i 2022, hvis 
Island melder sig til mødet i 2018.

Undertegnede har været sekretær for den 
skandinaviske del af selskabet siden 2001, 
og havde formandskabet fra 2006 og 
frem til Vejle mødet i 2010. Fremtidige 
møder samt Japanske og Nordiske 
bestyrelsesmedlemmer kan findes på 
hjemmesiden www.jsrs.dk. Selskabets 
brede kontaktnet giver gode muligheder 
for at hjælpe med at skaffe kontakter 
i Japan, også for andre specialer, så 
alle henvendelser er velkomne

Japanese Scandinavian 
Radiological Society
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kURSRAppORT

Anerkjente forelesere, god stemning og nettverksbygging gjør ØNH-kurset 
i Leuven nyttig for radiologer som vil lære mer om ØNH radiologi.

Av Heidi Eggesbø

Kursene arrangeres av Robert 
Hermans som er en meget anerkjent 
radiolog innenfor ØNH, og hvert 
kurs har 5-6 internasjonalt aner-
kjente forelesere. Kursene følger en 
syklus på tre år og temaene er:
 
1. Head and Neck Cancer Imaging
2. Head and Neck Imaging: From 

Symptom to Diagnosis 
3. Ear Imaging

Årets kurs var ”Ear Imaging”, og 
det er fascinerende at selv etter tre 
dager hvor man har konsentrert 
seg om kun én kubikkcentimeter 
av kroppen, så har man lært mye, 
men man er fortsatt ikke utlært.

Alt inkludert
Forelesningene holdes på formiddagen  
torsdag, fredag og lørdag. På etter-
middagene er det praktisk læring i 
workshops hvor to deltagere deler 
laptop. Kasuistikkene får man utdelt 
anonymisert på en minnepinne som 
man kan ta med seg hjem og studere 
videre sammen med sykehistorie og CT/
MR funn. Pauser med kaffe og noe og 
bite i samt god lunsj og middag, hvor 
alt er inkludert i kursprisen, bidrar til 
god stemning og nettverksbygging 
med kolleger fra andre land.

kort oppsummering
CT er arbeidshesten ved utredning av 
tinningben. For nøyaktig diagnostikk 
må stråledosen økes og anbefalte 
parametere er 140 kV og 330 mAs. 
Dernest tynne snitt, helst 0,5 mm, og 
selvfølgelig benalgoritme, hvor axiale 

snitt skal rekonstrueres parallelt med 
laterale buegang og coronale 90˙ på de 
axiale. Ytterligere rekonstruksjoner vil 
være avhengig problemstillingen. 

MR som primærundersøkelse 
er kun aktuelt ved utredning av 
acusticusnevrinom, mens MR som 
sekundærundersøkelse er nødvendig 
for å påvise cholesteatom versus 
cholesterolgranulom og betennelse 
og for videre utredning av tumores.

For systematisk gjennomgang var 
tipset å følge lydens retning. Altså man 
begynner med å vurdere ytre øregang, 

trommehinne, øreknokler, ovale og 
runde vindu, cochlea, bueganger og 
indre øregang. Dernest, forløp av 
facialisnerven, arteria carotis og vena 
jugularis, og så til slutt mastoidalceller.

Meld dere på!
Neste år er det ”Head and Neck Cancer 
Imaging” som står på planen. Sett av 
datoene 16.-18. januar 2014, og meld 
dere på med det samme eller innen 
september. Kursene er fulltegnet fra 
oktober og ventelistene er lange

www.kuleuven.be/radiology/headneck.html

ØNH-kurs i Leuven 

	Otosclerose er en tilstand hvor endochondralt ben (ben dannet fra brusk) erstattes med spongiøst 
ben som etter hvert forkalkes og blir til tett ben. Tilstanden rammer oftest unge voksne. I tidlig fase 
kan man på CT se en oppklaring rett foran stapediusfotplaten i det ovale vindu (hvit pil). 
 
Etter hvert som tilstanden brer seg bakover vil fotplaten fikseres og pasienten debuterer med 
konduktivt hørselstap. I nesten alle tilfeller er tilstanden bilateral. På grunn av den nære relasjonen 
til det ovale vindu kalles tilstanden ofte for fenestral otosclerose.  
 
Cochlear eller retrofenesteral otosclerose er mer sjelden, men forekommer alltid sammen med 
fenesteral otosclerose. Cochlear otosclerose manifesterer seg på CT som en ”ring” rundt cochlea 
(svart pil), og i tillegg til konduktivt hørselstap har pasienten på dette tidspunkt også et sensorisk 
hørseltap.
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VETERiNæRRADiOlOgi

På Hamar skannes rundt 3500 potensielle 
seminråner årlig under lett sedasjon, i en standard 
human helical 32-slice CT skanner. CT brukes 
blant annet for å vurdere grisens skjeletthelse.

Av Kristin Olstad, veterinær  
(kristin.olstad@nvh.no) og 
Jørgen Kongsro, PhD, forsker Norsvin  
(jorgen.kongsro@norsvin.no)

Forhenværende rektor ved Norges 
veterinærhøgskole, Reidar Birkeland 
var den første til å beskrive sykdommen 
osteochondrose (OC) klinisk hos hund 
og hest i henholdsvis 1967 og 1968. 
Terminologien anvendes noe forskjellig 
innen veterinær- og humanmedisin. OC 
hos hest, ku, gris og hund er definert 
som en fokal forstyrrelse i fyseal eller 
epifyseal enchondral forbeining. For-
styrrelsen inntrer når blodtilførselen til 
vekstbrusken svikter og det oppstår et 
område med iskemisk, nekrotisk brusk 
som ikke omdannes til beinvev. Epifyseal 
OC kan predisponere for patologisk 
bruskfraktur og utvikling av intra-arti-
kulære fragmenter, såkalt osteochondrosis 
dissecans (OCD). Osteochondritis dissecans 
anvendes ved samtidig synovitt. 

paralleller hos dyr og mennesker
Innen humanmedisin finnes f lere epony-
misk navngitte syndromer som potensielt 
er forenlige med den veterinærmedisinske 
definisjonen av OC. Hvis man skal 
holde seg til hvordan OC og OCD 
oftest anvendes innen humanmedisin, 
så finner man de sterkeste parallellene 
mellom OCD hos dyr og syndromet 
som er kjent som juvenil osteochondritis 
dissecans (JOCD) påvist hos barn. Mens 
det er forsvarlig å si at patogenesen for 
JOCD hos barn fortsatt er noe uklar, så 
har patogenesen for OCD hos dyr blitt 
dokumentert gjennom både observa-
sjonelle og eksperimentelle studier. 

Halvparten har OC
Prevalensen for OC, samt en arvelig pre- 
disposisjon for sykdommen, er godt doku- 
mentert blant norske varmblodstravere 
og norske landsvin. Så mange som 50.7 
prosent av norske varmblodstraverne 
har OCD. Hester er kostbare og derfor 
ofte dekket av helseforsikring. I noen 
tilfeller holdes de som selskapsdyr, men 

Osteochondroseforskning  
fra mikroskop til CT hos 
hest og gris

	Rekonstruert 3D modell av terminal mikro-CT 
studie med arteriell kontrast fra haseleddet, 
dvs. ankelen til et 2 uker gammelt, arvelig 
OC-disponert varmblodstraver føll.

 Iskemisk chondronekrose har gitt en 
skålformet defekt i ossifikasjonsfronten. Tjukk 
vekstbrusk responderer på iskemi med vasku-
lær proliferasjon. Det har oppstått et separat 
ossifikasjonssenter, ca 2 mm i diameter rundt 
en prolifererende blodåre (hvite piler). Claster 
i beinvevet kan phagocyttere den nekrotiske 
brusken, mens ossifikasjonssenteret kan 
fylle defekten med beinvev, slik at lesjonen, 
dersom den ikke frakturerer og gir OCD, 
med tiden kan oppnå spontan avheling. 

 Figuren er gjengitt innenfor copyright fra:

 Olstad K, Cnudde V, Masschaele B, Tho-
massen R and Dolvik NI: “Micro-computed 
tomography of early lesions of osteochondro-
sis in foals”, Bone (2008) 43 574-583
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f lertallet av hester som holdes i Norge 
forventes å prestere sportslig. Det er 
derfor aktuelt med avansert diagnostikk 
og behandling, og denne behandlin-
gen forventes å tolerere fremtidige 
travløp i hastigheter inntil 60 km/t.

Seminråner CT-skannes
Norske svineavlere er samorganisert i 
Norsvin. Grisen er et produksjonsdyr 
der prevalensen av OC er enda høyere 
enn hos hest og så høy som 100 prosent 
i enkelte populasjoner. Hos denne 
arten er OC et spørsmål om kontroll på 
populasjonsnivå, dvs. gjennom storskala 
screening og seleksjon av seminråner 
som gir mildere affisert avkom. Tidligere 
foregikk dette ved nedskjæring (slakt til 
kjøttråvarer). I 2008 åpnet imidlertid 
Norsvin praktanlegget Delta på Hamar 
der ca 3500 potensielle seminråner 
skannes årlig under lett sedasjon, i en 
standard human helical 32-slice CT 
skanner (GE Light Speed Pro 32). 
Doktor Jørgen Kongsro i Norsvins 
FoU-gruppe har utviklet programvare 

som gjør at innen 24 timer etter skan-
ning har man en nøyaktig muskel- og 
fettprosent for grisen, som kan brukes i 
den videre seleksjonen. Siden 2010 har 
det pågått et forskningsprosjekt for å 
validere bruken av CT også til scoring 
av grisens skjeletthelse, da særlig OC. 

Både på hest og gris kombineres 
standard/avansert bildediagnostisk 
undersøkelse med SNP-chip analyse av 
de respektive genomer. Tanken bak slik 
«phenomics» er å kartlegge hvilke gener 
som kan være involvert i den arvelige 
predisposisjonen for sykdommen, for 
potensielt å utvikle gentester i den 
fremtidige seleksjonen mot OC.

Ta gjerne kontakt ved ønske om 
ytterligere informasjon om forsknings-
prosjektene på hest og gris

Alle dyreforsøk er gjennomført med 
tillatelse fra Forsøksdyrutvalget.

Transvers skive fra CT med 0,625 mm skive- 
tykkelse gjennom venstre distale femur til en 
159 dager gammel arvelig OC-disponert gris. 

 Blodtilførselen til vekstbrusk løper i såkalte 
karkanaler. Karkanalene i den epifyseale 
vekstbrusken består av stammer, med grener, 
og er reelle, anatomiske endearterier. 
Når stammen svikter, oppstår det iskemisk 
nekrose av brusken rundt grenene, men ikke 
nødvendigvis stammen. Hvert område med 
nekrotisk vekstbrusk korresponderer til en 
fokal, radiolucent defekt i ossifikasjonsfronten, 
med eller uten sklerose i det omliggende 
beinvevet. I en studie av 38 slike lesjoner 
var så mange som 82 prosent av defektene 
multi-lobulære. Multiple lober oppstår fordi 
ossifikasjonen progredierer opp, mellom og 
forbi de nekrotiske grenene av karkanalen, 
og er altså karakteristiske for sykdomsproses-
ser i karkanalene.

Hvis man skal holde seg til hvordan OC og OCD 
oftest anvendes innen humanmedisin, så finner man 
de sterkeste parallellene mellom OCD hos dyr og 
syndromet som er kjent som juvenil osteochondritis 
dissecans ( JOCD) påvist hos barn.

	Anestesisykepleier Henning Mørch peker på luftputebordet som han har designet, og som er 
patentert og markedsføres i forlengelse av NVH. Det kobles sammen med CT-ens pasientbord.  
På grunn av minimal motstand er CT-bordet sterkt nok til å flytte en hel hest. Foto: Henning Mørch.

	Foto: Kjersti Wold.
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DiVERSE

«En eldre kvinne, nærmere 80 år, var 
innlagt på kvinneklinikken på grunn av 
vaginal blødning. Da man skulle sondere 
uterus støtte sonden på noe hardt og 
metallaktig. På grunn av dette ble det tatt 
et røntgenbilde som jeg lagde et slide av. 
Det viste seg at hun hadde fått innsatt 
en ”spiral” i Amerika i 1916. Når man 
ser på bildet kan man forestille seg at det 
rattliknende hjulet har vært til å dreie 
på og slik fått de to ”bena” til å sprike 
ut til sidene i uterinhulen. Jeg antar at 
bildet er tatt en gang i 1970-årene. 

En annen spesiell historie som vi på 
røntgenavdelingen fikk ta del i var denne:
En kontingent militære fra Nederland 
var på fjelløvelse i fjellet litt inne i landet 
utenfor Bergen. Disse soldatene var nok 
ikke så erfarne med å ha ski på beina. 
Nedover en bakke falt en av dem og ble 
liggende slik at den ene skistaven pekte 
oppover og bakover. Nestemann klarte 
ikke å kjøre utenom. Han la seg bakover 

for å stoppe. Det førte til at han traff 
skistaven på en svært uheldig måte. Ski-
staven perforerte inn i perineum og fort-
satte opp gjennom abdomen og thorax og 
kom ut igjen ved venstre clavicula. Han 
ble således totalt spiddet, og ble bragt til 
sykehuset slik. Selvfølgelig ble det en del 
skade på indre organer, men hjerte og 
store blodkar ble ikke skadet. En skulle 
tro at dette vanskelig kunne gå bra, men 
denne soldaten kom faktisk på gjenvisitt 
her i Bergen for et par år siden. Da var 
det omtrent 25 år siden hendelsen.» 

Vennlig hilsen Lars Høiem

Hanne Elisabeth Munkelien har 
tiltrådt som redaksjonssekretær i 
Noraforum og sekretær for styret 
i Norsk radiologisk forening. Hun 
har lang erfaring med tekstarbeid, 
både som oversetter, journalist og 
litteraturviter. Med seg i bagasjen har 
hun blant annet sekretærutdannelse 
fra London, studieopphold i Russland 
og cand.mag med fagene russisk, 

litteraturvitenskap og livsyn/etikk. 
Hun har faglitterært forfatterkurs fra 
Høyskolen i Vestfold og har arbeidet 
f lere år som frilanser innen arkitektur- 
og boligjournalistikk. I sin tid var 
hun redaksjonssekretær for Norges 
eldste helsetidsskrift Sunnhetsbladet. 

Vi ønsker Hanne velkommen i staben 
og ser frem til et spennende samarbeid. 

Ny sekretær

Historiske 
minner...

Pensjonert radiolog Lars Høiem har sendt oss en kuriositet av et bilde og en dramatisk 
historie fra sin tid i radiologien. Takk for dette, Lars! Hvis andre har kuriositeter å vise 
frem for Noraforums lesere eller spennende historier å dele tar vi gjerne i mot! 
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I de siste årene har Dual Energy CT (DECT) blitt tilgjengelig på markedet.  
Dette åpner opp for nye diagnostiske muligheter. 

Av Vidar laurits kloster, overlege
Radiologisk avdeling, UNN, Tromsø 
Organgruppeleder for muskelskjelett seksjonen

ida kloster, liS 
Revmatologisk avdeling, UNN, Tromsø

UNN har kjøpt inn 4 DECT, SOMA-
TOM® Definition Flash. Én er på 
Harstad sykehus og tre står i Tromsø på 
Universitetssykehuset. I den anledning 
reiste fire radiologer til Forchheim, Tysk-
land november 2012 for videre opplæring 
i bruken av de nye mulighetene. Kartleg-
ging av urinsyregikt (gout) er en av dem.

Dual Energy Computed Tomography
Våre CT-maskiner har to sett røntgenrør 

og detektorer, disse står 95 grader på 
hverandre og arbeider samtidig. Det 
ene røret bruker for eksempel 80 kV og 
den andre 140 kV hvor informasjonen 
registreres. Den største detektoren 
dekker 50 cm og den mindre, overlap-
pende detektoren 33 cm. Dette systemet 
gir en romlig oppløsning på 0.30 mm. 
Det typiske for disse bildene er at det 
ses en sirkel rundt pasienten hvor alt 
inni sirkelen er informasjon innhentet 
fra ”dual source”, mens informasjonen 
utenfor er fra ”single source” (Bilde 1). 

Data registreres fra disse to energinivåene 
samtidig mens kroppen skannes, og gir 
forskjellig attenuasjonsverdier og spesi-
fikke forskjeller i attenuasjon avhengig 

av hvilke stoffer det dreier seg om. Dette 
tillater fargekoding av bestemte kjemiske 
stoffer i kroppen, som for eksempel 
urinsyre (C5H4N4O3). Urinsyre kan lage 
krystallavleiringer som kalles tofi. Det er 
disse DECT identifiserer (Bilde 2).[1]

Urinsyregikt, diagnose og DECT
Gullstandarden har i mange år vært 
anamnese, klinisk undersøkelse og 
påvisning av urinsyrekrystaller i 
leddvæske ved polarisasjonsmikro-
skopi. Men dette krever artrocentese 
og mulighet for aspirasjon som kan 
være krevende ved for eksempel små-
leddsartritter og artritt i kjeveledd.

Av ikke-invasive bildemodaliteter har 
klinikerne, da primært revmatologene, 
benyttet seg av ultralyd. De leter da 
etter ”dobbelkontur-tegnet” som er 
natrium-urat avleiringer i hyalinbrusken 
[4]. Denne modaliteten er bruker- 
avhengig og kan være tidkrevende.

Flere avleiringer
DECT har i f lere studier vist seg å være  
en objektiv, ikke-invasiv og veldig bruker- 
vennlig modalitet. Dette ble først vist i 
en studie der man tok tjue pasienter med 
tofi og en kontrollgruppe på ti pasienter 
med andre artritt-tilstander [3]. Alle 
perifere ledd ble avbildet, hånd/hånd-
ledd, albue, kne og ankel/føtter bilateralt. 
Samtlige tofi ble avbildet på DECT som 
allerede var verifisert med aspirasjon 
(sensitivitet 100 prosent). DECT påviste 
f lere avleiringer enn klinisk undersøkelse 
hadde kartlagt. Studiene viser at hyppigst 

CT AV gikT

Dual Energy CT  
– revolusjonerende for  

diagnostikk av urinsyregikt?

	Bilde 1. Aksial serie hvor Dual Energy sirkelen 
ses rundt begge knærene. Markør på høyre 
kne. Bildene viser bløtdelsmasse lateralt for 
høyre laterale femurcondyl og i mindre grad 
venstre side. Bløtdelsmasse ventralt for venstre 
patella. Det er strukturer med høy attenua-
sjonsverdi i høyre fossa intercondylaris.

FORkORTNiNgER

DECT  
Dual Energy Computed Tomography

MpR  
Multi Planar Reconstruction

VRT  
Volume Rendering Technique

HiSTORikk

Første publiserte tilfelle av DECT 
urinsyregikt var i 2007 [2], og første 
systematiske analyse ble publisert i 
2009 [3]. Siden dette har det blitt en 
betydelig økning i publiserte artikler 
og studier om urinsyregikt og DECT.
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CT AV gikT

forekomst av avleiringer er i under- 
ekstremitene (MTP-ledd 85 prosent, 
knær 85 prosent og ankler 70 prosent) 
mot overekstremiteten (≤50 prosent).

lovende resultater
Retrospektive [5] og prospektive [6] 
studier viser lovende resultater. Med 
40 pasienter ble det påvist natrium-urat 
avleiringer i 31/40 pasienter (sensiti-
vitet 78 prosent) og hos pasienter uten 
urinsyregikt ble det påvist avleiringer 
i 3/40 (spesifisistet 93 prosent) [6]. 5 
av 6 falsk negative pasienter hadde fått 
behandling etter besøk hos kliniker, 
og avleiringene hadde løst seg opp. 
Samtlige studier til da hadde vært utført 
på pasienter med etablert sykdom.

Falsk negativ DECT
Nye studier med akutt urinsyregikt ble 
gjennomført [7]. 14 pasienter fikk sitt 
mest affisert ledd avbildet med DECT. 
Det ble påvist periartikulære eller 
peritendinøse natrium-urat avleiringer 
i 11/14 pasienter (79 prosent). 8 av 
disse pasientene ble undersøkt med 
både ultralyd og DECT, hvor ultralyd 
verken påviste tofi eller dobbelkontur. 
5 av 8 pasienter fikk påvist avleiringer 
på DECT (63 prosent). 4 av 14 pasi-
enter ble undersøkt med DECT ved 
første urinsyreanfall, hos kun 2 av 4 (50 
prosent) ble det påvist avleiringer. En 

nylig case rapport har også beskrevet 
falsk negativ DECT ved førstegangs 
urinsyregikt anfall [8]. Det er altså 
lavere diagnostisk nøyaktighet hos 
pasienter med ikke etablert sykdom.

Diskusjon
Studiene viser at DECT er den eneste 
modaliteten til dags dato som fremstiller 
natrium-urat avleiringer i kroppen. 
Modaliteten er ikke invasiv, har utmerket 
brukervennlighet, er rask og resultatene 
har høy reproduserbarhet, også i små  
ledd som costochondralledd [9] og i 
kjeveledd [10]. Avleiringene påvises med 
høy diagnostisk sikkerhet, og videre 
utredning er ikke nødvendig. Men det  
er fremdeles usikkerhet knyttet til 
pasienter med ikke etablert sykdom,  
slik at screening ikke anbefales per dags 
dato. Det er ikke blitt utført kostnad- 
nytte studier til nå eller evaluering av 
nytteverdi i forhold til stråledose. 

Vår praksis: 
Vi tilbyr DECT diagnostikk av 
urinsyregikt kun til revmatologisk 
avdeling da vi ennå har begrenset 
erfaring med metoden. Vi ser nytten av 
å følge pasientenes behandlingsrespons 
i form av oppløsing av natrium-urat 
avleiringene. Hvor lenge pasientene 
skal følges har vi ikke retningslinjer for 
ennå. Andre spennende bruksområdet 

kan være differensialdiagnostikk i 
enkelte ledd hos pasienter som har både 
urinsyregikt og andre artrittsykdom.

Case
Pasient født i 1956, med etablert urin-
syregikt. Sykdommen har progrediert 
til tross for behandling, nå destruktiv 
tilstand med affeksjon i over- og 
underekstremiter. Pasienten har kronisk 
artritt i høyre kne og venstre ankel/
subtalarledd og lett fysisk aktivitet eller 
traume (vriding/kontusjon) kan utløse 
akutt oppbluss av hans artritt. Klinikk 
gav mistanke om tofi i leddspaltene. 

På konvensjonelle røntgenbilder er 
avleiringene ikke synlige. Konvensjonell 
CT viser destruksjon av benvev og 
bløtdelsmasser periartikulært (Bilde 1). 

Pasienten fikk utført DECT av knær og 
ankler/føtter, hvor det ble påvist massive 
krystallavleiringer periartikulært og 
intraartikulært (Bilde 3 og 4). Dette vises 
på rekonstruerte bilder med grønn farge- 
kode. På DECT fremtrer avleiringene 
tydelig og samsvarer med bløtdelsopp-
fylningene både i og rundt leddene samt 
inn mot beindestruksjonene (Bilde 5).

Pasienten har gitt samtykke til 
at bildene publiseres

	Bilde 2. Nøyaktig samme snitt som bilde 1. 
Axial MPR hvor bein er gitt fargekode blå 
og urinsyregikt krystaller fargekode grønn. 
Tidligere beskrevet bløtdelsmasse lateralt 
for begge femurcondyler samt i relasjon 
til patella venstre side ses nå med grønn 
fargekode. Det samme gjelder forandringene 
i fossa intercondylaris høyre side. Alle 
grønne strukturer samsvarer med urinsyregikt 
krystaller. Peritendinøse krystallene i relasjon 
til patella venstre side.

	Bilde 3. Coronale MPR av begge knær 
bakre snitt viser grønne urinsyrekrystaller 
i høyre kne på dette snittet. Bildene viser 
synovitt av knekapselen med krystaller 
som ligger intraartikulært i relasjon til lig. 
Collaterale fibulare og lig.Collaterale tibiale 
samt tilstøtende menisker. Vanskelig å si om 
krystaller er beliggende bare i relasjon til 
menisken eller også i brusken.

	Bilde 4. 3D VRT rekonstruksjoner av begge 
knær PA-projeksjon. Tydelige grønne krys-
tallavleiringer ses i relasjon til kapselen og 
lig. Collaterale fibulare samt lig. Collaterale 
tibiale bilateralt, mest høyre side. Her er det 
også krystaller langs mediale femurcondyl 
som følger cartilago articularis –leddflaten.
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	Bilde 6. 3D VRT rekonstruksjoner av begge 
føttene sett overfra. I pasientens venstre fot 
er det krystaller som infiltrerer membrana 
interossea cruris samt langs mediale malleol. 
Krystaller ligger også mellom tarsalbenene 
og i 1.TMT-ledd samt 1. IP-ledd. 
 
Den grønne linjen langs neglen i venstre 
storetå og i større grad langs høyre storetå, 
er artefakt. Artefakter ses typisk langs 
neglene og ved tykk hud som ved hælen. 
 
Pasientens høyre fot har grønne forandringer 
forenlig med krystaller i 2 DIP-ledd, 1 
MTP-ledd og mindre avleiringer dorsalt for 
Os cuneiforme mediale.

	Bilde 7. 3D VRT rekonstruksjoner av begge 
knær tatt med Dual Energy CT urinsyre 
protokoll. Det er grønne urinsyre krystallavlei-
ringer intraartikulært i relasjon lig. Collaterale 
fibulare samt lig. Collaterale tibiale bilateralt, 
mest høyre. Man kan få inntrykk av hvordan 
kapselen går/begrenser krystall avleiringene. 
Det er også ekstraartikulære, peritendinæse 
krystallavleiringer ventralt for patella venstre 
side.

	Bilde 5. 3D VRT rekonstruksjoner av begge ankler, lett rotert mot venstre med markør på høyre 
ankel. Det er grønne krystaller i høyre cuneonaviculare leddspalte samt i mediale del av 
talocruraleddspalten og langs medial malleol. På venstre side er det peritendinøse krystaller langs 
tibiametafysen ventralt som vil infiltrere membrana interossea cruris (ikke synlig på dette bil-
desnittet). Betydelige krystallavleiringer langs mediale malleol og i mindre grad i tarsometatarsal 
leddene, både plantart og dorsalt.
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Røntgen bekken front som ledd i  
initial traumetriage – fortsatt aktuelt?

Svaret på spørsmålet i 
overskriften er JA. I det 
følgende begrunner Johan 
Castberg Hellund hvorfor.

Av Johan Castberg Hellund, overlege, phD,
Enhetsleder, Muskel-skjelett radiologisk  
enhet, Ullevål/Avdeling for radiologi og 
nukleærmedisin, OUS

Sentralt i all akuttmedisin står ABC 
prinsippet - Airways/Breathing /Circula-
tion – sikring av frie luftveier, respirasjon 
og blodsirkulasjon. Ved mottak av 
traumepasient er dette primærfokus. To 
enkle røntgenundersøkelser er sentrale 
i vurdering av de vitale funksjoner. 
Røntgen thorax benyttes for å vurdere 
hjerte/lungestatus; røntgen bekken 
front for å se etter skade i bekken. 
Sistnevnte inngår som del av «C»’en i 
ABC, siden blødning fra bekkenfraktur 
kan gi letal sirkulasjonssvikt.

I tillegg til å kunne se etter for eksempel 
pneumothorax og mediastinal blødning 
på røntgen thorax, må derfor radiologen 
som inngår i et traumeteam kunne 
bedømme røntgen bekken front. 
Radiolog må se etter tegn på fraktur/
avrevne ligamenter som indikasjon 
på større blødning i bekkenet.

Under vurdering av røntgen bekken front 
bør radiologen ha fokus på hvilke krefter 
som kan ha virket på bekkenet og typiske 
funn ved de ulike frakturtyper. Vi skiller 
mellom fraktur i bekkenring og acetabu-
lum. For å tolke bildet forutsettes kjenn-
skap til normalanatomi, samtidig som en 
bør huske hva undersøkelsen ikke viser.

I det følgende skal derfor kort omtales 
sjekkliste for granskning av røntgen 
bekken ved traume, og klassifisering av 
bekkenringfraktur. Husk at det skilles 
mellom bekkenring- og acetabulum-

frakturer, som har ulik utrednings-
algoritme røntgenologisk, samt at de 
har ulik terminologi og behandling. 

Bekkenringfrakturer deles inn i tre 
hovedtyper, basert etter hvilken retning 
energi har påvirket bekkenet i skade- 
øyeblikket (figur 1). Det skilles mellom 
fraktur grunnet anteriorposterior (AP) 
kompresjon, lateral kompresjon og 
vertikal skjæring. Ofte ses en kombina-
sjon av disse krefter. AP-kompresjon gir 
typisk en åpen bokskade, med diastase 
ved symfyse og anteriørt i IS-ledd. 

Lateral kompresjon gir fraktur i sacrum 
og fortil i bekkenringen, mens vertikal 
skjæringsskade vises som fraktur av L5 
tverrtagg og kraniokaudal forskyvning av 
fraktur i sacrum og/eller fortil i bekken-
ringen. Det er særlig sistnevnte skade 
som gir alvorlig bekkenblødning. Fraktur 
av L5-tverrtagg skyldes at ligamentum 
iliolumbale er så sterkt at før ligamentet 
ryker, så fakturerer tverrtaggen. Ved åpen 
bok skade ryker ligamenter ved anteriøre 
del av IS-ledd og evt lig. sacrotuberale. 
Ved lateral kompresjon med affeksjon av 
IS-ledd kan ruptur av iliosacrale liga-
menter forekomme, særlig de posteriøre.

For raskt å kunne identifisere skade i 
bekken kan benyttes enkelte sjekk- 
punkter (Figur 2 og 3).  Med i vurdering 
av bekken hører også identifisering 
av acetabulum og hoftefraktur:

- Identifiser de 3 benede ringer; 
inngangen til lille bekken og de to 
foramen obturatorium. Er de intakte?

- Symmetri over IS ledd med 
hensyn til avstand og høyde?

- Intakt symfyse ?
- Intakte linea arcuata ved foramina 

sacralis? Kan være vanskelig å 
se hvis overprojisert tarm.

- L5 tverrtagg intakt?
- Acetabulær fraktur? Vurder fremre  

og bakre vegg av acatabulum i tillegg.  
Luksasjon?

- Brutt Shentons linje?

Shentons linje er en tenkt kurve i forlen-
gelsen fra mediale colli femoris cortex 
og ipsilaterale caudale ramus superior 
cortex. Hvis denne er brutt, indikerer det 
enten fraktur i os pubis eller i hoften. 
Figur 4 viser en typisk bekkenfraktur  
etter fall fra stor høyde. Merk spesielt  
høydeforskjellen mellom høyre 
og venstre IS-ledd. Bildet viser 
f lere funn lett identifiserbare med 
en enkel sjekkliste – jeg utfordrer 
leseren til raskt å repetere disse nå.

NORSk FORENiNg FOR MUSkEl- Og SkJElETTRADiOlOgi

	Figur 1: Krefter som kan virke på bekkenrin-
gen – Øverst Anterioposteriørt, midten Lateral 
kompresjon og nederst Vertikal skjæring. 
Typisk skade mekanisme for AP kraft er 
motorsykkelulykke, lateral kompresjon ses 
ofte ved påkjørsel/bilulykke, mens vertikal 
skjæring oftest ses ved fall/hopp fra stor 
høyde.
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Til slutt – gitt en hemodynamisk og 
respiratorisk stabil pasient, så skal 
bekkenfrakturer, uansett type, utredes 
snarest med CT. Røntgen bekken 
front gir ikke hele fasiten, blant annet 
påvises ikke horisontale sacrumfrakturer. 
Videre gir CT detaljert informasjon 
om frakturen(e)s stilling og omfang.

Artikkelen er basert på foredrag holdt på 
stiftelsesmøtet NFMSR – 23.10.12

	Figur 2: De 3 benede ringer, som er inngang til lille bekken (definert ved 
de to linea terminalis) og høyre og venstre foramen obturatorium. Brudd i 
en del av ringen bør alltid gi mistanke om brudd annet sted.

	Figur 3: Sjekkpunkter. Øverst til venstre IS-ledd, i midten symfyse og 
øverst til høyre sacrum med foramina.

	Figur 4: Fall fra stor høyde. Det ses fraktur 
i høyre L5 tverrtagg, asymmetri i 2 av 
bekkenringene (lille bekken og venstre 
foramen obturatorium) og brutte linea 
arcuata i høyre del av sacrum. Merk også 
at nedre kant av høyre IS-ledd er kranialt 
forskjøvet, sammenlignet med samme punkt 
på venstre side. Videre ses proksimale del 
av femurfraktur, som bl.a. kan identifiseres 
med brutt Shentons linje, som også leder 
oppmerksomheten på fraktur medialt i høyre 
os pubis. 
 
Til slutt: Det ses kontrast i blære etter tidligere 
CT. Hos denne pasient ses ingen ekstrava-
sering. Bekkenfraktur kan være ledsaget 
av blæreruptur, slik skade vil vise seg med 
kontrast utenfor blæren.

Møte for NFMSR under Nordisk kongress
Styret inviterer til en uformell faglig 
samling under NFMSR, åpen for 
medlemmer og andre interesserte. 
Tidspunkt: Onsdag 22. mai 
kl 16.00–17.30. Dette er rett 
etter en offisiell programsesjon 

om femoroacetabulær impingment. 

Tema: 
Ultralyd i muskelskjelettdiagnostikk, ved Mehdi Behzadi.
MR kne, dorsale kapsel og tilliggende 
strukturer, ved Roar Pedersen
Kasuistikk. 
Programmet kan bli endret. 
Sted for samlingen vil bli annonsert på NFMSRs nettsider:  
www.nfmsr.no 
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”School of 
MRi” kommer 
til Bergen!

European Society 
of Magnetic 

Resonance in 
Medicine and 
Biology (ESMRMB) 
organiserer flere kurs 
i MR fysikk og bilde-
diagnostikk hvert år. 
I vinter kommer deres 
”School of MRI” til 
Bergen for å avvikle 
kurset ”Advanced MR 
Imaging of the Mus-
culoskeletal System”. 

Kurset går fra tidlig 
morgen torsdag 7. 
november til etter-
middag lørdag 9. 
november. Stedet 
er Haraldsplass 
Diakonale Høg-
skole i Bergen. 

Det er flere flinke og 
kjente europeiske 
foredragholdere. 
Kurset er satt opp slik 
at halvparten av tiden 
brukes til repetisjon 
og kasusgjennom-
gang i små grupper. 
Hovedtemaene på 
kurset i Bergen er 
skjelett tumores, ben-
marg og idrettskader. 

Flere detaljer samt 
informasjon om 
påmelding finnes på 
www.esmrmb.org.

Vi sees vel i Bergen?

Det er liten tradisjon for strukturert rapportering og faste maler for radiologibeskrivelser 
i Norge. Det betyr ikke at det ikke er noe vi bør forsøke. NFMSRs styre har bedt styre-

medlem Volker om å lage en mal for MR kne. Volker er radiolog ved seksjon for ortopedisk 
radiologi, AHUS. Han er interessert i alle aspekter av muskel- og skjelettradiologi, og med 
en spesiell interesse for bildebehandling og bildestyrt intervensjon. Har du synspunkter på 
en slik mal og innholdet i den? Ta kontakt direkte med Volker eller kontakt Noraforum. 
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Vellykket fagseminar i NFAR 
Fullt hus, f lotte foredrag og gode diskusjoner på NFARs aller første faglige seminar!

Tekst og foto: Kristin Mellingen

Norsk forening for abdominal radiologi 
avholdt sitt første faglige seminar på 
Værnes torsdag 14. februar på Valentins-
dagen! Temaet var leverdiagnostikk med 
hovedfokus på preoperativ utredning 
av levermetastaser fra kolorektal kreft, 
men var lagt opp til å være aktuelt for 
alle som driver med bildediagnostikk 
av leveren. Diagnostikk av leveren ble 
belyst fra alle modaliteter. Bracco og 
Bayer var sponsorer for seminaret. Det 
var først beskjedent planlagt for 30 
deltakere, men måtte raskt utvides til 50 
plasser som alle ble fulltegnet, til tross 
for at lokalene ikke var helt optimale. 

kirurgens ønsker
Kirurg og PhD-stipendiat Åsmund 
Avdem Fretland fra seksjon for lever- og 
pankreaskirurgi/intervensjonssenteret 
på Rikshospitalet innledet dagen med 
å forelese om hva kirurgen ønsker og 
trenger av radiologen før leverkirurgi. 
Leverkirurgi er sentralisert til HPB 
(hepato-pancreato-biliær)-sentra, og 
Rikshospitalet er det største i Norge. 

Rikshospitalets standard utredning  
før leverkirurgi er:

• CT thorax + abdomen (portvenefase 
med tilstrekkelig høy dose, nok 
kontrast og god kontrasttiming). 
Arteriefase er nødvendig bare ved 
utredning av primær leverkreft 
og nevroendokrin kreft.

• Lever MRI med hepatocytt -spesifikt 
kontrastmiddel, diffusjon og MRCP

• Eventuelt kontrastforsterket 
UL og FDG-PET.

Kirurgene forventer at vi identifiserer 
og diagnostisere alle relevante lesjoner 
(benigne og maligne), at vi fremstiller 
lever- og portvenene og tumors relasjon 
til sentrale kar og galleganger, og at vi 
beskriver evt. påvirkning av naboorganer.

Strålebelastning til pasientene er ikke 
noe vi trenger å bekymre oss over. Disse 
pasientene er mye mer truet av sin 
cancersykdom enn av eventuelle lang-
tidsbivirkninger av strålebelastningen. 

Diagnose før kjemoterapi
Overlege Reidun Fougner og CT- 
ansvarlig radiograf Liv Nesje ved  
St. Olavs hospital hadde en f lott gjen-
nomgang av CT diagnostikk og proto-
koller. Liv Nesje foreleste om moderne 
CT-maskiners fortrinn, og hadde 

nyttige innspill til hvordan automatisk 
dosemodulering må brukes med fornuft.

Reidun Fougner ga en grundig oversikt 
over alle fokale leverlesjoner og typiske 
karakteristika på CT og understreket 
viktigheten av at all diagnostikk gjøres 
før pasienten begynner med kjemoterapi. 
Metastasesuspekte leverlesjoner skal ikke 
biopseres dersom pasienten skal opereres. 

CT er bærebjelken i utredning av 
levermetastaser fra kolorektal kreft og 
portovenøs fase er aller viktigst. Arterie- 
fase er nødvendig ved suspekt primær 
leverkreft eller nevroendokrine tumores.

Kontraindikasjonene mot leverkirurgi 
er betydelig skrumpet inn siste 10 år. 
I dag er ikke antallet levermetastaser 
eller hvor i hepar metastasene ligger 
så viktig, men hvor mye levervev som 
blir igjen etter kirurgi. Inoperabilitets-
kriterier er tap av mer enn 70 prosent 
funksjonelt levervev eller ekstrahepatisk 
tumor som ikke kan fjernes.

Høykvalitets bildediagnostikk tidlig!
Dr. med. Christoph Zech fra Basel er 
en kapasitet på MR lever og oppdaterte 
oss på leverspesifikke kontrastmidler. 

Primus motor Åse Kjellmo og 
Anders Drolsum.
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For kolorektale levermetastaser er 
MR lever med hepatocyttspesifikt 
kontrastmiddel den viktigste 
tilleggsundersøkelsen til CT for 
identifisering av små leverlesjoner. 

Gd-BOPTA og Gd-EOB-DTBA tas 
opp av hepatocytter og utskilles til 
galle. I leverspesifikk fase vil metastaser 
stå ut som signalfattige områder på 
bakgrunnen av signalintenst normalt 
levervev. Dette fordi metastasene 
ikke inneholder hepatocytter. Man 
får i tillegg en god fremstilling av 
veneanatomien. Dr. Zech hadde en 
fin gjennomgang av ulike fokale 
leverlesjoner med en rekke illustrerende 
eksempler. Hans konklusjon: ” Invest in 
high-quality diagnostic imaging early!”

Det var bred enighet blant fore-
leserne og tilhørerne om verdien 
av hepatocyttspesifikt kontrast-
middel ved all leverutredning.

integrasjon fører til konklusjon
Overlege Andreas Abildgaard fra 
Rikshospitalet fortsatte MR-delen av 
seminaret med temaet: ”Diffusjons MR 
av leveren”. Han understrekte at det er 
integrasjon av alle sekvenser som fører 
deg til konklusjonen! Man kan ikke 
differensiere solide benigne og maligne 

leverlesjoner med diffusjon, men kun 
skille cystiske versus solide lesjoner.

Anbefalte B-verdier ved leverdiffusjon er 
50, 400 og 800. B-verdien angir graden 
av diffusjonsvekting. Høy diffusjon gir 
signaltap fra lav til høy B-verdi og vil 
også gi høyt signal på ACD-kartet.

Han anbefalte følgende 
granskningsmetode:

• B-50 for deteksjon
• Sammenlikn med høyere b-verdier  

(400 og 800) om du ser lokalt 
høyt signal noe sted.

• Sammenlikn med ADC-kartet.

Det var en fruktbar diskusjon omkring 
forslag om å screene for metastaser 
med diffusjon. Oppløseligheten i MR 
diffusjonsbildene er imidlertid for dårlig 
slik at små metastaser kan overses.

gullstandard
Overlege Anna-Karin Siøsteen Tofte fra 
Halmstad i Sverige foreleste om kontrast- 
ultralyd av lever (CEUS). CEUS har sin 

	Kirurg Åsmund Avdem Fretland forteller hva kirurgen trenger å vite fra radiologen.

	Faglige pausediskusjoner.
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store styrke i karakterisering av fokale 
leverlesjoner. Den diagnostisk sikker-
heten av metoden oppgis til 90-92%.  

Det ble en diskusjon omkring gull- 
standard ved bedømning av diagnostisk 
sikkerhet ved fokale leverlesjoner. 
Moderne gullstandard er kirurgisk 
resektat eller peroperativ UL. 

Ultralyd med kontrast har god til-
gjengelighet, er rimelig og benytter 
ingen ionisk stråling, heller ikke 
nyretoksisk kontrast. UL-kontrasten 
oppfører seg annerledes enn CT- og 
MR-kontrast idet UL-kontrast har 
en ren intravaskulær kontrasteffekt. 

Skanne på samme måte
For å motvirke den radiologavhengige 
vurderingen som ultralyd ofte kritiseres 
for, anbefaler dr. Siøsteen Tofte at 
alle skanner på samme måte, sparer 
dynamiske looper etter en standardisert 
protokoll, at erfaren kollega ettergransker 
og at utdannelsen til UL-radiolog 
er systematisk og kontrollert.

Hun viste en rekke f lotte video- eksem-
pler på alle typer fokale leverlesjoner og 
hvordan de oppfører seg på ultralyd. En 
forenklet protokoll for metastasedetek-
sjon hos pasienter med kjent malignitet 
er vurdering i senfase siden maligne 
leverlesjoner vil vise wash-out i senfase.

godt forberedt og rask
Overlege Anders Drolsum fra 
Ullevål fortsatte UL-delen av 
seminaret med temaet ”Peroperativ 
ultralyd” (CE-IOUS = contrast 
enhanced intra operative ultrasound).

Radiolog må være godt forberedt før 
operasjonen. Han må ha gransket de 
aktuelle CT- og MR-undersøkelsene 
på forhånd og være kjent med pro-
blemstillingene, ikke bruke for lang 
tid, gjenkjenne normale strukturer 
og identifisere galleganger og kar. 
Han må kunne tilby ablasjoner (RFA) 
og markering av små metastaser.

Nytt innenfor ultralydmaskiner er 
egne intraoperative prober som kan 
gass-steriliseres og som dermed 
ikke trenger plastovertrekk.

Trolig bedre
Stipendiat Anzelm Schultz gikk 
gjennom en studie utgående fra OUS 
der man vurderte 3-fase CT, MR 
med hepatocyttspesifikk kontrast 
pluss diffusjon og CE-IOUS, og 
sammenliknet med histologi i peri-
oden juli 2007 til desember 2009.

Konklusjon: Man fant 31 ekstra 
metastaser ved CE-IOUS hos 17 
pasienter. Funnene hadde betydning for 
behandlingen i ca 30 prosent av tilfellene 
(større eller mindre reseksjoner evt. 
at pasienten ble funnet inoperabel). 

Innvendinger: MR teknikk/diagnostikk 
er trolig bedre nå enn i 2007. Flere av 
metastasene ville trolig blitt funnet pre-
operativt, således trolig mindre gunstige 
tall for CE-IOUS. Dessuten kan lang tid 
fra MR-undersøkelsen er utført til opera-
sjon gjøre at nye metastaser kommer til.

Vi ble også minnet på at neoadjuvant 
kjemoterapi endrer leverstrukturen og 
at metastasene kan endre karakter.

Oppdag slangen i jungelen
Siste foredrag var ved overlege 
Boel Johnsen ved PET-senteret på 
Haukeland. Hennes tema var: ”PETs 
rolle i den preoperative utredningen 
av avansert kolorektal kreft”. 

Hun slo fast at PET ikke har noen 
rolle i utredningen av levermetastasene 
som sådanne. Indikasjonene ved 
kolorektal kreft er hovedsakelig ved 
spørsmål om lokalt residiv eller ved 
kjente levermetastaser og spørsmål 
om ekstrahepatisk affeksjon.

Hun viste et morsomt maleri fra jungelen 
som illustrerte CTens gode oppløsning 
og PETs gode kontrast, til sammen gir 
PET-CT både oppløsning og kontrast 
(slik at vi oppdager slangen i jungelen!)

FGD-PET viser bare hvor det forbrennes 
glukose, det kan skje i en kreftsvulst, 
men også andre steder. Enkelte svulster 
som prostatakreft, carcinoide tumores 
og nyrekreft gir lavt FDG-opptak. 
Dette gjelder også mucinøse kolorektale 
metastaser. PET har også problemer 
med å detektere lesjoner under 1 cm. 

Fremtiden: PET-MR, PET-CT 
kolonografi, stråleterapiplanleggings 
PET-CT, terapiresponsevaluering. 

Neste seminar i NFARs regi blir 
arrangert til høsten, og vil handle 
om prostatakreft. Nærmere info 
om tid og sted følger

Overlege Anne-Karin Siøsteen Tofte foreleste om kontrastforsterket ultralyd.
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NORSk FORENiNg FOR RADiOlOgiSk BRySTDiAgNOSTikk

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk ble stiftet høsten 2011, og ble registrert 
i Brønnøysundregisteret og godkjent som en underforening under Norsk radiologisk 
forening i 2012. Vi har allerede fått over 30 medlemmer, og tar gjerne imot flere.

Av Hildegunn Aase, leder NFRB

Vår forening har følgende formål:

- å stimulere til samarbeid og faglig 
utveksling mellom radiologer i Norge 
som er ansatt ved et BDS (bryst- 
diagnostisk senter) eller på annen 
måte arbeider med brystdiagnostikk. 

- å arbeide for at radiologisk bryst-
diagnostikk blir utført på et faglig 
høyt nivå, og fortrinnsvis i et miljø 
med mulighet for tett tverrfaglig 
samarbeid i multidisiplinære team. 

- å bidra til å utarbeide anbefalinger 
for prioriteringer av henvisninger i 
henhold til gjeldende faglige retnings-
linjer. Foreningen skal også arbeide 
for at kvinner, som i følge foreningens 
prioriteringsanbefalinger har behov 
for brystdiagnostikk, skal ha et faglig 
godt tilbud med akseptable ventetider 
uavhengig av bosted i Norge. 

- å bidra til å utarbeide anbefalte  
utredningsalgoritmer innen 
brystdiagnostikk.

- å skaffe et forum for fagutvikling  

og kvalitetsarbeid.
- å fremme forskning og under-

visning innen fagfeltet.
- å være tilgjengelig som høringsinstans 

for offentlige myndigheter samt 
for Kreftregisteret i forbindelse 
med Mammografiprogrammet.

- å arbeide for at brysdiagnostikk blir 
utført i henhold til nasjonale og 
europeiske retningslinjer (NBCG, 
EUSOMA, kvalitetsmanualen i 
Mammografiscreeningsprogrammet 
og Nasjonal veileder for diagnostikk 
og behandling av brystkreft) 

Vi avholdt årsmøte under radiolog- 
foreningens høstmøte, og hadde i  
den forbindelse to faglige innlegg  
med påfølgende diskusjon om 
disse to hovedtemaene:

1) Indikasjoner for brystdiagnostikk
2) Henvisningshåndtering ved BDS. 

(Rettighetsvurdering av pasienter hen-
vist til BDS i henhold til pasientrettig-
hetsloven og prioriteringsforskriften, 
og problem knyttet til manglende IKT 
løsning for håndtering av dette i RIS)

Vårt neste årsmøte holdes i forbindelse 
med Nordisk kongress i radiologi i 
Bergen i mai (torsdag 24.mai). Vi  
har i tillegg satt opp et spennende 
program angående brystdiagnostikk  
både tirsdag ettermiddag og torsdag 
ettermiddag før og under kongressen.  
(Se program angående dette i egen rute). 

Foreningen jobber for tiden også 
aktivt med å lage veiledere for 
prioritering av henvisninger.

Hvis man ønsker å bli medlem i "Norsk 
forening for radiologisk brystdiagnostikk"  
blir man det ved å betale kr 200,- inn på 
vår konto nr. 1503 28 01835, og samtidig 
sende en mail om innmelding til vår 
kasserer Lars Hagen Henriksen (lars@
sykehuset-innlandet.no). Man må være 
medlem i Norsk radiologisk forening  
for å bli medlem i vår underforening. 
Som aktivt medlem kan opptas alle 
aktive medlemmer av Norsk radiologisk  
forening som arbeider eller har arbei-
det med brystdiagnostikk. For mer 
informasjon kan man se vår nettside 
som man finner på radiologforeningens 
nettside under «underforening».
 
Styret i Norsk forening for radiologisk 
brystdiagnostikk er sammensatt slik:

Hildegunn Aase (leder)  

Seksjonsoverlege ved BDS Haukeland  
Universitetssykehus.

Solveig Roth Hoff (nestleder) 

Seksjonsoverlege og leder ved BDS  
Møre og Romsdal.

linda Romundstad (sekretær) 

Seksjonsoverlege og enhetsleder, BDS,  
Vestreviken.

lars Hagen Henriksen (kasserer) 

Seksjonsoverlege BDS, Sykehuset 
Innlandet HF, Lillehammer.

Heinrich August Backmann (styremedlem) 

Avdelingsoverlege bildediagnostisk  
avdeling og radiolog BDS, 
Nordlandssykehuset Bodø.

Barbro Furebotten iversen (styremedlem) 

Seksjonsoverlege BDS, Stavanger  
Universitetssykehus

Presentasjon

Norsk forening for  
radiologisk brystdiagnostikk

	Fra venstre: Hildegunn Aase, Lars Hagen 
Henriksen, Barbro Iversen, Solveig Roth Hoff, 
Heinrich Backmann, Linda Romundstad.
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NORSk FORENiNg FOR RADiOlOgiSk BRySTDiAgNOSTikk

Foreløpig program for  
Nordisk kongress i Bergen
Tuesday 21.5.2013

13.00–13.20 Test set for measuring performance of radiologists in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme
Anka Ertzaas, Cancer Registry of Norway 
Arvid Austgulen, Curato, Bergen, Norway

13.20–13.40 Implementation and quality assurance of the nationwide Danish Mammography Screening Programme
Ilse Vejborg MD, University Hospital of Copenhagen Rigshospitalet, Denmark

13.40–14.00 CAD in mammography screening
Sophia Zackrisson, MD, Malmø University Hospital, Sweden

14.00–14.20 What is the future role of tomosyntesis in mamographic screening?
Per Skaane MD Prof,  Oslo University Hospital Ullevål, Oslo, Norway

14.20–14.30 Break

14.30–15.30 Panel discussion: Topic for panel debate: Breast screening in the future

Torsdag 23.5.2013

14.00–14.20 Screening of high risk women and young women with dense breast tissue
Kathinka Kurz MD PhD, Stavanger University Hospital, Norway

14.20–14.40 Asymptomatic breast cancers outside an organized screening program
Solveig Roth Hoff MD, Aalesund Hospital, Norway

14.40–15.00 Mammographic density and survival 
Sophia Zackrisson, MD, Malmø University Hospital, Sweden

15.00–15.30 Mortality after implementation of organized screening in Europe
Solveig Hofvind, Cancer Registry of Norway/Oslo and Akershus University College of Applied Science

www.nordiccongress.org

Foto: aqwis
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iNTERVJU

Veldig engasjert 
og litt rastløs

For å komme videre, må vi ut av komfortsonen, 
sier radiologforeningens leder. Men egentlig 
drømmer han om mer tid på hytta.  

Å få til en avtale med Gaute Hagen 
under ECR er ingen enkel sak. Han 
skal være moderator, delta på diverse 
møter, holde styremøte i egne rekker 
og helst få med seg noen fagseminarer 
underveis. Men søndag morgen klokken 
09 kan han stille. Og det etter at han 
har vært på Presidential Dinner med 
andre notabiliteter kvelden før. 
– Ja, jo, det var jo f lotte greier. Men 
de har en litt annen stil enn oss, disse 
europeerne. Jeg tror de tar seg selv litt 
mer høytidelig, sier han med glimt i øyet. 

Fikk gjøre alt
Høytidelig er han ikke, der han sitter 
tilbakelent i sofaen med armen langs 
rygglenet og forteller om studieårene i 

Kiel (som han lunt påpeker skal uttales 
Kiil, og ikke Kjiil), om sommerjobben 
i Ålesund, der han og kona Else, som 
også var legestudent i Kiel, fikk drive 
med røntgen kolon, skjelett og thorax. 
Slik var det da, de trengte folk. Men den 
radiologiske gnisten ble for alvor tent da 
han noen år senere fikk røntgenjobb på 
sykehuset i hjembyen Moss. Der jobbet 
han sammen med overlegene Arne 
Jørgensen og Jan Ingarth Andersen. 
– Det var en drømmeopplæring! De 
brakte meg inn i faget og var veldig 
interessert i å lære meg opp. Jeg fikk 
gjøre ”alt”. Da tok det ikke lang tid 
før jeg fant ut at dette var tingen. 

Jeg er nysgjerrig  
og litt rastløs.  
Og så synes jeg  
det er morsomt når 
vi er en gjeng som 
jobber sammen. 

gAUTE HAgEN

Født: 1958 i Trondheim

Arbeider: Enhet for abdomi-
nalradiologi, Rikshospitalet

gift med: Else Krüger Hagen, 
har tre voksne barn

går tur med: Den egenrådige 
mellomschnauzeren Ulla

Reiser til: Rekkehuset på den span-
ske solkysten, hytta utenfor Fauske 
i Nordland eller dit verden lokker

leser: Krim og historie
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Ut av komfortsonen
Etter hvert ble det også en doktorgrad 
om rotasjonsangiografi av transplanterte 
nyrer.  Med den fulgte invitasjoner 
til å holde foredrag på kongresser. 
– Jeg grudde meg fælt til mange av 
dem, men hvis man skal videre, må 
man presses ut av komfortsonen. Det 
var veldig lærerikt på mange måter. Jeg 
arbeidet med doktorgraden i Uppsala, 
og jeg likte den svenske kulturen, jeg 
må si det. De har veldig respekt for 
hverandre, er veldig høflige. Kanskje litt 
mer dannede enn oss. De fremviser en 
takknemlighet når man gjør så godt man 
kan. Jeg skulle gjerne jobbet mer der. 
  
Finn 5 feil
At radiologi falt i smak kan 
henge sammen med en viss til-
bøyelighet til å foretrekke det 
visuelle fremfor det tekstlige. 
– Jeg har alltid likt oppgaven Finn 5 
feil. Det er litt sånn med radiologi. 
Vekslingen mellom det praktiske og det 
intellektuelle tiltaler meg. Dessuten er 
radiologer hyggelige folk. De er de mest 
intelligente og oppegående av legene…

Her ler han godt, og vil ikke være med 
på at radiologene befinner seg langt 
ned på den uoffisielle listen over hvilke 
leger som er mest attraktive. Mener 
de strengt tatt burde befinne seg på 
toppen sammen med anestesilegene. 
– Humor er viktig for meg, 
sier han, vi må tøyse litt. 
Men han synes radiologene 
kan være litt mer frempå. 
– Så sentrale som vi er i all pasienthånd-
tering, så skulle vi nok hatt et tettere 
forhold til pasientene. Våre vurderinger 
har store konsekvenser for videre 
behandling, og det er jo faktisk vi som 
burde fortelle pasientene hva de feiler. 
Vi må markedsføre oss selv bedre!

Radiologi i bevegelse
Og der rører han ved et aktuelt tema. 
Hva skal radiologene drive med i 
fremtiden? Radiografene har begynt å 
overta noen av undersøkelsesoppgavene, 
og stadig f lere beveger seg inn på feltet 
tolkning og beskrivelser. Andre lege-
grupper benytter seg også av radiologiens 
verktøy. Norge ligger i startgropa med 
hensyn til PET-CT og PET-MR. 
Nukleærmedisinerne er ikke mange, og 

klarer kanskje ikke å håndtere alt som 
kommer. Hva tenker du om alt dette?
– Radiologifaget er i en rivende 
utvikling. Vi kommer ikke til å bli 
arbeidsledige. MR og CT uten radiologer 
er utenkelig! Det skjer mye spennende 
innenfor målrettet kreftbehandling, 
det kommer det til å bli mer og mer 
av. Radiografene kan nok bli gode på 
visse enkeltundersøkelser, der man er på 
jakt etter én bestemt ting. Men de har 
ikke tilstrekkelig utdanning i patologi, 
anatomi og fysiologi til å vurdere 
tilfeldige funn. Utredning og behandling 
er en legejobb. Når det gjelder samar-
beidet med nukleærmedisinerne, må vi 
ha en ledelse som organiserer arbeidet 
slik at vi jobber på lik linje. Det klarer 
de fint ute i Europa, men vi er ikke så 
gode til det ennå. Dette er det politikerne 
som til syvende og sist må ta tak i. 

Nysgjerrig og rastløs
Gaute Hagen er leder i radiologforenin-
gens styre på andre året. Han synes det 
er hyggelig og lærerikt, og er takknemlig 
overfor arbeidsgiver som gir ham fri til å 
holde på med det. Han tar gjerne på seg 
verv, og er et typisk eksempel på slike 
som har mye å gjøre, men som stadig tar 
på seg mer. Hvor får du energien fra?
– Jeg er nysgjerrig og litt rastløs. Og så 
synes jeg det er morsomt når vi er en 
gjeng som jobber sammen. Jeg treffer 
mange forskjellige mennesker, og må trå 
litt varsomt, være litt diplomat, men sam-
tidig understreke hva som er viktig for 
oss. Det er det med komfortsonen altså, 
man må utfordre seg selv, det tror jeg 
er viktig for egenutviklingen. Dessuten 
synes jeg det er hyggelig at vi kan gjøre 
noe sosialt sammen, for eksempel spise 
en god middag eller noe annet som kan 
være som en gulrot for engasjementet. 

Vern til hinder
Hadde han vært så privilegert at 
han hadde hatt styrevervet som 
heltidsbeskjeftigelse, er det f lere ting 
han ville gått dypere inn i: Forholdet 

mellom radiologien og Datatilsynet 
og Strålevernet. Personvernet står så 
sterkt i  Norge at Hagen hevder det 
er til hinder for god diagnostikk. 
– Regelverket for strikt, mener jeg. 
Det bør løsnes på. Det er tungvint å 
få hentet opp supplerende bilder, og 
det må gjerne spesifikke telefoner til 
om den aktuelle pasienten. Ofte må vi 
gjenta undersøkelser fordi vi ikke har 
adekvate bilder. Derfor må vi bli f linkere 
til å ha felles prosedyrer for utredning. 
Undersøkelsene må bli mer ensartet. 
– Hvor skal det initiativet komme fra?
– Det kan være en oppgave for så vel 
Strålevernet som oss selv. Strålevernet 
påpeker dessuten at CT-forbruket i 
Norge er for høyt, uten å at de gir noen 
hjelp videre med hva det skal kuttes i. 
Det holder ikke å si at vi gjør for mye. 
Vi må få nøyaktige retningslinjer for 
når vi kan avvise, ellers blir vi sittende 
igjen med svarteper når vi gjør feil. 

inn i komfortsonen
Enn så lenge er styrearbeidet 
en fritidssyssel. Får han over-
hodet tid til å slappe av?
Han drar på det. Har riktignok 
alltid en bok på nattbordet, og leser 
gjerne krim og historie, men... Har 
hytte i Nordland og rekkehus på 
den spanske solkysten, men... 
– Det blir litt lite av det. Skulle gjerne 
har reist mer. Jeg liker å reise. Hytta vår 
ligger i vannkanten, men det som er så 
fint med Nord-Norge, er at man er på 
fjellet direkte. Det er en fin kombinasjon. 
Å gå fjellturer, fiske litt fra jolla, det 
er som å komme 25 år tilbake i tid…

En annen slags komfortsone. Heldigvis 
er rekrutteringen til radiologfaget god. 
Hvis Gaute Hagen og hans kolleger 
slipper frem assistentlegene, så de kan 
bli like dyktige og engasjerte, er det 
sjanser for at radiologforeningens leder 
kan trekke seg tilbake til komfortsonen. 
Hvis han ikke blir for rastløs, da

Å gå fjellturer, fiske litt fra jolla, det er som å  
komme 25 år tilbake i tid…
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kURS Og SEMiNARER

program

09.00–10.00 Registrering og kaffe

10.00–10.10 Velkommen.  
Frode Lærum, leder FLSB, Akershus universitetssyke-
hus, Nordbyhagen 

10.15–10.45 Hvor ligger Norge faktisk an internasjonalt i forbruk 
av bildediagnostikk: Radiologiske undersøkelser i et 
Europeisk perspektiv.
Eva Friberg og Hilde Olerud, seksjonssjefer.  
Statens strålevern, Østerås

10.45–11.15 Is imaging a bottle-neck of modern medicine?
Philip Gishen, professor, Hammersmith Hospital, 
London

11.15–11.30 Kaffepause 

11.30–12.00 Toppledererfaringer og strategi for bildediagnostikk 
i eksisterende sykehus. 
Stener Kvinnsland, adm dir Helse Bergen og 
styreleder Oslo universitetssykehus 

12.00–12.30 Bildediagnostikk og sykehusdrift: Erfaringer fra  
Ahus og Rikshospitalet
Stein Vaaler, viseadm dir, Akershus universitets- 
sykehus, Lørenskog

12.30–13.30 Lunsj

13.30–14.00 Fikk vi nytenkning av bildediagnostikk i planlegging 
av nytt Østfold-sykehus?
Eivind Reitan, Avd. sjef, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

14.00–14.30 St Olavs sentermodell: Hvordan organisering av 
tjenesten påvirker kapasitet. 
Edmund Søvik, konst. klinikksjef, St Olavs Hospital, 
Trondheim

14.30–14.50 Benchmarking og arbeidsbelastning for radiologer.
Petter Eldevik, prof. dr med, Universitetssykehuset i 
Nord Norge, Tromsø

14.50–15.10 Produksjonsmåling for radiologer, en uungåelig 
virkelighet?
Anagha Parkar, overlege, Haraldsplass diakonale 
sykehus, Bergen

15.10–15.25 Kaffepause

15.25–15.45 Bildediagnostikk for kortere ventetid ved sykehusene 
i Møre og Romsdal.
Jannecke Dalager, prosjektleder, Helse Midt-Norge 
RHF

15.45–16.05 Hvordan oppnå fleksibilitet i volum uten at det går ut 
over kvalitet. 
Arnstein Hodne, avdelingsleder, Haraldsplass 
diakonale sykehus, Bergen

16.05–16.25 Arbeidsbelastning og forskjeller i arbeidsmåte/effek-
tivitet i privat og offentlig radiologisk virksomhet. 
Roar Pedersen, radiolog, Curato Røntgen AS, 
Porsgrunn

16.25–16.30 Avrunding/oppsummering

(16.30–17.00) Generalforsamling FLSB

(Endringer kan forekomme)

Program status pr 08.01.13

Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk (FLSB) 

Bildediagnostikk i Norge 2013: 
Overforbruk, flaskehals – eller bare syting?

Målgruppe: Alle med interesse for ledelse og utvikling innen 
bildediagnostikk

Antall: ca 100. 

Språk: Norsk (og engelsk)

Tid: 21. mai 2013 (dagen før åpning av Nordisk 
radiologkongress, Bergen 2013)

Sted: Møterom Hotel Blu Royal Bryggen. 

praktisk møtearrangør: Travel Planner AS
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NORSk FORENiNg FOR pEDiATRiSk RADiOlOgi

Av Charlotte de Lange, leder NFPR

Norsk forening for pediatrisk 
radiologi (NFPR) er en spesial-
forening under Den norske lege-
forening, stiftet av ildsjeler i 1988. 
Vi har per i dag ca 60 medlemmer.

 NFPR vil arbeide for å ivareta 
barns interesse i radiologien! Barn 
har rett på like gode eller bedre 
undersøkelser og behandling 
enn voksne har. Å arbeide med 
barneradiologi krever kunnskap 
i pediatri og at man samarbeider 
med pediatere, barnekirurger, 
anestesileger etc. for å få god 
klinisk informasjon, slik at 
undersøkelsene kan tolkes riktig. 

Foreningen har som mål å spre 
kunnskap om barneradiologi og 
skape et godt miljø for samarbeid 
mellom de ulike enhetene på 
universitetssykehusene, regions- 
og lokalsykehusene i landet. 
Mange undersøkelser gjøres ute 
på lokalsykehusene, og vårt mål 
er at det bør finnes en lokalt 
ansvarlig på hvert sykehus med 
barneavdeling, for å ivareta barnas 
beste innen radiologi. En nylig 
startet undersøkelse utgående fra 
Bergen skal kartlegge de barne-
radiologiske ressursene i Norge.

NFPR arbeider for å begrense 
bestråling av barna i forbindelse 
med radiologiske undersøkelser 
etter ALARA prinsippet (As Low 
As Reasonably Achievable). I den 
forbindelse støtter og samarbeider 
NFPR med den internasjonale 
EPI CT studien, en multisenter 
studie i Europa, som i Norge drives 
av kreftforeningen og Statens 
strålevern. Vi samarbeider også 
med den europeiske barneradio-
logiforeningen European Society 
of Pediatric Radiology (ESPR).

Vi har en egen nettside under 
legeforeningens hjemmeside, 
med informasjon om forenin-
gen og aktuelle aktiviteter, 
inklusive kongresskalender.

Foreningen har faglige innlegg med 
internasjonale foredragsholdere på  
radiologforeningens årlige høstmøter.  
På Nordisk kongress i radiologi 
22-25.05. 2013 i Bergen, har vi en 
egen sesjon 21.05 dvs dagen før 
kongressen starter  ”Pediatric CT 
dose” med nordiske foredrags- 
holdere. I høst arrangerer vi et  
spesielt fagmøte med barneradiologi.  
Se program nedenfor og på nettet. 

Vel møtt til alle nåværende og 
blivende medlemmer og radiologer 
med interesse for barneradiologi!! 

Barneradiologi  
i Norge!

Charlotte de Lange
Leder NFPR

Lise Heiberg
Nestleder

Stein Magnus Aukland
Sekretær

Anne T Grammeltvedt
Kasserer

Onsdag 25/9

12.30–17.00 Fagmøte Dag 1

12.30–12.45 Velkommen!  
Charlotte de Lange (leder NFPR)

12.45–13.30 Barnekreft - hva ønsker onkologen  
av radiologen? 
Ellen Ruud, Barneklin., OUS

13.30–14.15 Barnekreft og genetikk
Cecilie Rustad, Avd. Medsinsk 
genetikk, OUS

14.15–14.45 Kaffepause

15.00–15.45 Radiologi utredning av CNS svulster 
Neuroradiologisk enhet, OUS 

15.45–16.30 Radiologisk staging av  
neuroblastomer
Tom Monclair, Barnekirurgisk avd.  
OUS

16.30–17.00 KSSB – hva er det?
Ingegerd Aagenæs, Barneradio-
logisk enhet, OUS

17.00–17.30 Kaffepause

17.30–19.15 Generalforsamling i NFPR

19.30 Middag 

Torsdag 26/9

09.00–12.15 Fagmøte Dag 2
Møteleder: Stein Magnus 
Aukland (sekretær i NFPR)

09.00–09.45 Diagnostikk av komplikasjoner til 
barnekreft
John Asle Bjørlykke, Barneradio-
logisk seksjon, HUS 

10.00–10.45 Stråledoser ved CT-undersøkelser 
av barn
Hilde Kjernlie Andersen, fysiker, 
Intervensjonsentret, OUS

10.45–11.15 Kaffe pause

11.15–12.00 PET/SPECT CT barn
Martin Bierman/Boel Johnsen, 
Avd. for nukleær medisin, HUS

12.00–12.15 PET-MR og barnekreft pasienter  
- nytt tilbud i Norge
Anne Thora Grammeltvedt, 
Bildediagnostikk- Kvinne-barn 
sentret, St Olavs Hospital

12.30–13.30 Avslutning og Lunsj

påmelding og mer info NFpR før 01.05.2013  
til lise Heiberg (lise.heiberg@ous-hf.no)

Fagmøte og generalforsamling i NFpR 
25–26/9-2013
Sted: SAS Radisson Blue, Gardemoen

Tema: Barnekreft-  
radiologens rolle



  Cardiac: Image the heart motion free also in patients with high heart 
rates or arrhythmia 

  Neuro: Complete your stroke workup with combined dynamic DSA and 
perfusion in less than five minutes 

  Trauma: Enhance your patient setup with a wide bore, 2 m scan range 
and Tech Assist lateral slide 

  Dose Management: Routinely scan with ultralow dose thanks to fully 
 integrated AIDR 3D technology 

To experience the outstanding performance of the new  
Aquilion ONE ViSION contact your Toshiba sales representative  
or visit our website www.aquilionvision.com

When time is critical, the Aquilion ONE ViSION CT with 16 cm whole organ 
coverage in a single rotation is your gateway to imaging in the ED.
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ULTRASOUND  CT  MRI  X-RAY  SERVICES

Bedre for dine pasienter
• Større gantryåpning gir bedre plass

• AIDR3D iterativ rekonstruksjon for inntil 75 % dosereduksjon

• Kortere undersøkelsestider

Nye avanserte applikasjoner
•	 Body Perfusion

•	 Dual Energy

•	 Lung Volume Analysis

Avansert teknologi
•	 Aktiv kollimering for ytterligere redusert dose

•	 Toshiba Quantum-detektor

•	 Rask rotasjon for kortere skanntider

Aquilion Prime 
Din nye arbeidshest

www.toshiba-medical.eu

ULTRASOUND  CT  MRI  X-RAY  SERVICESwww.mebi.no - 32 24 28 00

Forhandler:

Anz_AqulionVision_A4_02_2013_RZ_X4-Mebi.indd   1 08.04.13   09:53
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BilDEDiAgNOSTiSk UTSTyR Til  MANCHESTER UNiTED

– Så vidt jeg vet, er det verdens første avtale i sitt slag, sier Mark Holmshaw. 
Han vært med på å sikre Toshiba Medical Systems retten til å utstyre 
selveste Manchester United med det siste innen radiologisk utstyr.

Av Hanne Munkelien

Det summer intenst i Expo hall C på 
ECR der hundrevis av radiografer, 
teknikere, fysikere, radiologer og 
innkjøpere myldrer omkring leveran-
dørene for å få med seg det siste nye 
innen medisinsk utstyr. Midt i det hele 
har Toshibas visepresident for salg og 
service i Europa tatt seg tid til å møte 
Noraforum for å fortelle om den (mulig) 
råeste avtalen han undertegnet i det siste.
– Den rangerer høyest på cv’en 
min på LinkedIn, for å si det 
sånn, sier han og humrer. 

Fergusons reaksjon på avtalen ble gjengitt 
i britisk presse på denne måten: ”Dette er 
sannsynligvis det viktigste fremskrittet 
vi har gjort på lenge. Det medisinske 
teamet vårt er svært begeistret.”

klubblegen er entusiastisk
En Aplio 500 og fem Viamo ultralyd-
maskiner er allerede installert på Uniteds 
treningssenter i Carrington. Singelro-
tasjons CT skanneren Aquilion Vision 
Edition og en 3 Tesla Vantage Titan 
MR-maskin vil bli installert i juli/august, 
for ikke å forstyrre resten av fotball-
sesongen. Klubblegen Steve McNally 
har også uttalt seg i positive ordelag: 
– Vi har alltid vært så heldige å ha 
god tilgang til bildediagnostisk utstyr 
i nærområdet, men å ha det inne på 
treningssenteret er mye mer praktisk 
og mindre forstyrrende i forhold til 
treninger og rehabiliteringsopplegg. Det 
medfører også at vi får en bedre mulighet 
til å bruke bildediagnostikk i vårt daglige 
arbeid. Det betyr arbeidsro og økt konfi-
densialitet for spillerne, noe som gir dem 
en langt bedre opplevelse som pasienter.  

Hva er den største fordelen?
Mark Holmshaw fortsetter:
– Først og fremst vil det være til hjelp 

ved undersøkelser og behandling. Når 
utstyret befinner seg der spillerne er, 
kan det medisinske teamet følge opp 
og justere behandling, slik at spillerne 
kan være tilbake på banen så tidlig 
som mulig etter skade. Medisinerne 
får mulighet til å se på forhold mellom 
vev, sener, muskler og bein, og velge 
mest mulig effektiv behandling. 

Det er viktig at idrettsfolk som 
presterer på så høyt nivå, er friske – og 
holder seg friske. For eksempel vil 
hårfine brister i fibula eller tibia kunne 
oppdages, og behandles i tide. Med 
ekspertisen på stedet, slipper spillerne 
å bli eksponert for offentligheten. Det 
setter de stor pris på, sier Holmshaw. 

I tillegg vil det avanserte, medi-
sinske utstyret bli brukt til å 
overvåke juniorspillerne. 

– En skanning kan avgjøre om et 
barn er egnet for en fotballkarriere 
eller ikke. Ved å følge med på veksten 
deres over tid, og man finner at noen 
av dem ikke passer som proff, har 
de mulighet til å velge noe annet. 

gjøre en innsats
Holmshaw kan følge United på alle 
kamper om han ønsker det. Men han 
har viktigere ting fore. Det handler om 
hvordan Toshiba Medical Systems kan 
bruke merkevaren Manchester United 
til å utrette noe for den tredje verden. 
Et møte mellom de to partnerne er på 
trappene. Dette er noe han brenner for:
– Vi har ultralydutstyr som ikke 
tilfredsstiller europeiske kunders krav, 
men som ville ha stor verdi i fattige 
land. Hvis vi kan få til et samarbeid 
med Manchester Uniteds CSR om 
dette … se, det hadde vært noe! 

Toshiba United

	Match made in heaven: Administrerende direktør Cato Nilsen i Mebi AS sammen med  
visepresidenten for salg og service i Toshiba Medical Systems i Europa, Mark Holmshaw.  
I bakgrunnen: Manchester United. Foto: Hanne Munkelien.



30  NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 1/2013

NORSk FORENiNg FOR THORAxRADiOlOgi

Vi presenterer:
Norsk Forening for 
Thoraxradiologi  
- NFTR
I 2009 tok entusiastiske 
Michael Schubert fra 
Stavanger initiativ til 
et samlende seminar 
for thorax-interesserte 
radiologer, og det resulterte 
i stifting av denne 
foreninga året etter. 

Harald Nes, Radiologi Haugesund

Formål og ambisjon har vært å danne 
et aktivt og fungerende fagnettverk for 
norske radiologer som arbeider i dette 
fagfeltet, helst med minst ett medlem ved 
alle sykehus og andre større radiologiske 
miljø. Da ville vi ha en kanal til alle 
aktuelle brukere, for formidling av 
fagnyheter, prosedyrer, drøfting av kasu-
istikker, planlegging av felles tiltak etc. 

Vi har arbeidet spesifikt med terminologi 
og prosedyrer, med formål å påvirke i 
retning nasjonal standard. Vi har fungert 
som høringsinstans, deltatt i utvikling 
av Nasjonalt Handlingsprogram for 
Lungekreft, og også deltatt i ulike 
samkjøringstiltak på mer regionalt nivå.

Vår nettside er under re-design, den 
inneholder faglig stoff i form av anbe-
falinger, protokoller, oversikt bøker, 
artikler og linker, og vil etterhvert også 
by på nyere interessante kasuistikker. 
Samt selvfølgelig kontaktinformasjon. 
Du finner den under DNLF - Spesial-
foreninger - NFTR eller Radiolog- 
foreningen - Underforeninger – NFRT.

I denne perioden har vi arrangert årlige 
fagmøter (september), i Stavanger, 
Trondheim, A-hus, og til høsten 
Rikshospitalet. Disse er åpne for alle med 
interesse for fagfeltet, og vil ha stor faglig 
verdi enten man jobber med dette som 
hovedfokus, eller på mer generell basis

DaTSCAN (123i Fp-CiT): kort om  
god metode for vurdering av 
M. parkinson/parkinsonisme
A.Babovic, L. Holmboe, F-N. 
Zachariassen, C. Müller, Seksjon for 
Nukleærmedisin, OUS, Ullevål

Avbilding av presynaptiske og post-
synaptiske dopaminreseptorer kan av 
og til være til stor hjelp hos pasienter 
med kliniske symptomer som taler for 
Parkinsons sykdom/Parkinsonisme. 
Årsaken til tap av dopaminreseptorer 
er ukjent og fører til subjektive besvær 
i form av akinesi, rigiditet, tremor, 
ofte nedsatt sinnsstemning og senere 
dyskinesi. Det er av og til vanskelig 
å skille mellom Mb. Parkinson og 
Parkinsonisme som ved MSA (multi- 
systematrofi), PSP (progressiv supra-
nukleær parese) og CBD (kortikobasal 
degenerasjon). Alle disse pasientene har 
redusert antall presynaptiske dopaminre-
septorer og dermed lavere opptak av 123I 
FP-CIT (Datscan). Opptaksasymmetri 
taler i retning Mb. Parkinson. Avbilding 
av postsynaptiske reseptorer med et 
annet radiofarmakon (Epidepride) er 
patologisk ved Parkinsonisme men ikke 

ved. Mb. Parkinson og brukes i diffe-
rensialdiagnostikk av disse tilstandene.

Andre nevrodegenerative sykdommer 
som Alzheimer og DLB (Demens 
med Lewy Body) har patologisk 
Datscan, men også forandringer 
ved hjerne-SPECT/PET med 
patologisk redusert opptak i typiske 
områder for disse sykdommene.

Pasient 1, 72 år gammel mann, har 
hatt depresjon i f lere år og var medi-
kamentelt behandlet. I senere tid har 
han utviklet ufrivillige bevegelser og 
har blitt ustabil. Normal DatTSCAN 
undersøkelse bekrefter fastleges mis-
tanke om iatrogen effekt av medisiner. 
Pasient 2 og 3, begge kvinner rundt 60 
år, har hatt langsomt progredierende 
symptomer i form av skjelving, rigiditet 
og trippete gange. Symptomer hos pasi-
ent 2 var mer uttalte på venstre og hos 
pasient 3 på høyre side. DaTSCAN viste 
patologisk og asymmetrisk opptak og 
funnet kan passe med Mb. Parkinson 



En virkelig nyvinning 
innen CT

Planmed Verity™ Ekstremitets CT-scanner revolusjonerer CT-scanning 
av ekstremiteter. Med denne mobile CT-maskinen kan en lage 
høyoppløsnings 3D røntgenbilder på legevakter, akuttmottak, 
ortopediske klinikker og skadestuer. Ekstra attraktivt er det at en kan 
oppnå dette med en dose som kun er en tiendedel av vanlig dose på en 
konvensjonell CT Høy oppløsning og avansert bildebehandling gjør det 
mulig å fi nne vanskelige frakturer ved første konsultasjon.

Planmed Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland, tel. +358 20 7795 300
fax +358 20 7795 664, ExtremityCT@planmed.com, www.planmed.com

For fl ere opplysninger; 
Ring Decotron på 63 87 12 00 

www.decotron.no  
for brosjyre.



Returadresse: 
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Norsk radiologisk 
forening

 

Rett verktøy til riktig pris 
Vi er best på muskel og skjelett 

    Tenk nytt... 
    Gjør et fornuftig valg 

Rett verktøy til riktig pris
Vi er best på muskel og skjelett

Tenk nytt...
Gjør et fornuftig valg

www.scanex.no
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