
- Det nye styret fikk et sterkt mandat fra det for-
rige styret på generalforsamlingen i fjor om å
gjøre noe for forskningen i vårt fag.  Vi har lagt
hodene våre i bløt og vi har en del konkrete for-
slag som vi ønsker å presentere her på vårmøtet i
Bergen, sa radiologforeningens leder, professor
Frode Lærum.  

- Vi føler at det er en ny positiv trend på gang
blant yngre radiologer og vi vil gjerne være med
på å styrke en slik trend. Det nye styret har blant

annet ambisjoner om å få etablert et virtuelt
"radiologisk forskningsinstitutt".  Det vil bli ned-
satt en arbeidsgruppe i løpet av mai som skal
utarbeide en struktur for et slikt forskningsinsti-
tutt som skal presenteres på foreningens høstmø-
te i oktober, sa Frode Lærum, ved åpningen av
vårmøtet i Bergen som hadde viet den første
dagen til presentasjon og tanker rundt radiolo-
gisk forskning som ble belyst av flere foredrags-
holdere (se bildet).                                      Side 6
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Leder

"Kjære Flair-serie!
Det er viktig i en ventral lar tilstand
også å kunne finne de små grup-
pene smalt ligger foreligger. Det kan
gjenkjenne ingen kan vi finner
mange av disse, men noen defekter
cyste. MR kan bestilles?
Hilsen ved aktuelle,
Finn ligger med Lilleås!"

Forståelig? Dette er ordrett gjen-
gitt ved bruk av talegjenkjenning,
tydelig lest opp etter over ett års
bruk av systemet. Det som ble lest
inn var følgende:

"Kjære lesere!
Det er viktig i en travel arbeidsdag
også å kunne finne de små gledene
som alltid ligger på lur. Med tale-
gjenkjenning kan vi finne mange av
disse, men hvor effektivt systemet er
kan det alltid stilles spørsmålstegn
ved.
Hilsen redaktøren,
Finn G. Lilleås!"

Talegjenkjenningen er uperson-
lig? Den kan bli uforskammet per-
sonlig ved å skrive "Finn ligger med
Lilleås"! Hadde den enda skrevet "---
fru Lilleås". Jeg skal la denne per-
sonlige fornærmelsen ligge. 

Rene radiologiske rapporter går

bedre enn dette eksemplet viser,
men en test samme dag som innled-
ningsdiktatet ga følgende resultat:
"Dandy våker cyste" (= Dandy Wal-
ker cyste), "Var og 4. malformasjon"
(= Arnold Chiari malformasjon) og
"Blæren ikke S1 Stefan oppad i" (=
Wernickes encephalopati).

Radiologens viktigste funksjon er
medisinsk diagnostikk og behand-
ling. Jo flere oppgaver utover dette
som legges til, jo mer flyttes fokus
fra den primære oppgaven til en rek-
ke nye sekundæroppgaver. 

Ved innføringen av talegjenkjen-
ning er dette en ny funksjon som
både er tidkrevende og tankekre-
vende. Resultatet kan bli veldig bra;
det å se sin egen rapport umiddel-
bart, redigere den og å rette opp feil.
Men dette koster.

Kollegaer forteller om ekstraarbei-
det de er blitt tilført. Selv har jeg
erfaring fra vel ett års bruk, for så å
gå tilbake til sentral diktering og sek-
retær.  

Med dette økte min egen dagspro-
duksjon med mellom 50 og 100 %.
Og sekretæren bruker ikke mer enn
en halv dag på å skrive mine rappor-
ter.

Kvaliteten på integrasjonen
mellom talegjenkjenningen, RIS og
PACS er viktig, og dersom denne er

god lettes arbeidet betydelig. I dag
er nok denne integrasjonen mange
steder ikke god nok.

Har så noen vurdert kvaliteten på
det radiologiske arbeidet ved innfø-
ringen av talegjenkjenningen? Har
noen administratorer eller radiologer
eller sekretærer regnet på hva innfø-
ringen av talegjenkjenning virkelig
koster? 

Det er signaler som tyder på at
behovet for antall radiolger øker
pga. innføringen av talegjenkjen-
ning. Når så radiologene skal overta
sekretærenes oppgaver påføres
sykehusene sannsynligvis ikke ube-
tydelige ekstrautgifter. 

Radiolgene har som kjent høyere
lønn enn sekretærene. Radiologene
er nå i ferd med å bli sykehusenes
høyest gasjerte sekretærer. 

Og så er jo sekretærene langt
hyggeligere enn dataen da – god
sommer!

Finn G. Lilleås
Ansvarlig redaktør

Sykehusenes høyest 
gasjerte sekretærer

Ansvarlig redaktør
Finn G. Lilleås
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Lederens hjørne

Vi kan se tilbake på et svært vellykket
vårmøte i Bergen. Godt oppmøte, sosi-
alt hyggelig – og svært godt faglig.
Hjertelig takk til Kristian Søvik og de
andre i vårmøtekomiteen, og til alle
andre som bidro til suksessen. 

Møtet samlet nitti deltakere, flere av
innleggene hadde betydelig nyhets- og
læreverdi. Og Bergen er fantastisk vak-
ker på denne tiden. Til og med værgu-
dene kom deltakerne i møte.

Etter vedtaket på sist generalforsam-
ling, der det i praksis ble tent et blått lys
for vårmøtene, har de blitt diskutert
både i og utenfor Radiologforeningens
styre. Det vi så under årets vårmøte
tyder sterkt på at det både er interesse
og faglig rom for nasjonale arrange-
ment to ganger i året. Men i og med at
erfaringene tidligere har vært variable,
bør vi vel vurdere hvordan vi kan få vår-
møtene mer robuste.

Uavhengig av den diskusjonen, har vi
i styret drøftet behovet for en felles
møteplass med radiografene. Fra å

være et typisk "assistentyrke" har
radiografi utviklet seg til en selvstendig,
faglig plattform. 

Samarbeidet med radiologene er pre-
get av arbeidsdeling ettersom radiogra-
fene har andre typer kompetanse.
Eksempelvis er det få radiologer som
kan kjøre en 64 kanalers CT eller
moderne MR uten radiograf. 

I framtida vil sannsynligvis teleradio-
logi føre til enda mer selvstendig arbei-
de for radiografene. Radiografer og
radiologer utfyller hverandre. 

Den faglige utvikling og kompleksitet
krever det. Vi ser også at stadig flere
radiografer er forskningsmessig aktive,
på samme arena som radiologene.

Enkelte radiografer har dessuten blitt
avdelingsledere og beslutningstakere,
på organisasjonsnivå overordnet de
lokale radiologene. Rollene har endret
seg.

Det er derfor på tide at vi – i tillegg til

høstmøtet som vårt fagforbund kan ha
behov for å ha for seg selv - får en fel-
les arena med tyngdepunkt i utvikling
og forskning. 

Vårmøtet har tradisjoner som godt
kan videreføres inn i et felles arrange-
ment. Styret i Norsk Radiologisk For-
ening vil i løpet av året ta et initiativ
overfor Norsk Radiografforbund med
hensyn til dette. Men det blir ikke i
2007. Da er det Nordisk Kongress i
Malmø, men også den er felles med
radiografene.

En strålende sommer ønskes alle
Radiologforeningens medlemmer av

Frode Lærum
Leder i Norsk Radiologisk Forening

Frode Lærum
Leder i Norsk 

radiologisk forening

Radiologforeningens 
møter
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–- Det er en stor glede for meg å ønske
så mange som 90 radiologer velkommen
til vårmøte i Bergen.  Tusen takk til vår-
møtekomiteen som har lagt ned et formi-
dabelt arbeid.  Det er en glede å jobbe
sammen med entusiaster som Kristian
Søvik som har ledet vårmøtekomiteen,
sa radiologforeningens leder, Frode

Lærum, ved åpningen av forskningsse-
minaret på første dag av foreningens vår-
møte på Hotell Norge fra 2. mai til 5. mai.

– Det nye styret fikk et sterkt mandat
fra det forrige styret på generalforsam-
lingen i fjor om å gjøre noe for forskning-
en i vårt fag.  Vi har lagt hodene våre i
bløt og vi har en del konkrete forslag som
vi ønsker å presentere.  Vi føler at det er
en ny positiv trend på gang blant yngre
radiologer og vi vil gjerne være med på å
styrke en slik trend.

– Hva kan styret gjøre?  Vi kan synlig-
gjøre, ta initiativ, motivere og vise sam-
funnet at vi er på vei.  Vi ønsker å lage et
virtuelt "radiologisk forskningsinstitutt"
hvor de radiologiske fondsstyrene er med
og vil nå nedsette en arbeidsgruppe for å
utarbeide en struktur på dette som skal
presenteres på generalforsamlingen til
høsten. 

– Man må se på hvilken måte kan
fondsstyret tilknyttes forskningsinstituttet,
hvordan bevare fondenes uavhengighet
og samtidig sikre ressurser for finansiell
stimulering, hvordan rekruttere bl.a. aka-
demiske vs. ikke-akademiske miljøer,
kompetanse, helseregioner, NoRaFo's
styre; funksjonstid osv. foruten promo-

vering av resultater.  Dette skal legges
frem på høstmøtet.

– Der ønsker også styret å få en bred
presentasjon fra de akademiske radiolo-
giske miljøene som en oppfølging av
forskningsseminaret på vårmøtet hvor vi
har fått representanter fra noen av uni-
versitetssykehusene til å rapportere om
sine forskningsstrategier, aktiviteter og
resultater.

– Vi ønsker årlig rapportering om forsk-
ningsstrategi fra avdelingslederne ved
våre største / akademiske radiologiske
avdelinger (og andre) om ressurser, akti-
viteter og resultater

Vi ønsker en kontaktperson ved hver
akademiske avdeling og en veilederpool.
Vi vil også at de ikke-akademiske syke-
husene skal komme med.  Meningen er
at hele det radiologiske miljøet skal akti-
viseres.  

– Gjennom utadrettet virksomhet ved
deltakelse på Forskningsdagene i flere
byer i regi av Norsk Forskingsinstitutt vil
vi også kunne gi befolkningen innblikk i
radiologisk forskning.  Vi kan ha en felles
platform. Lokale avdelingers stedlige
ansvarlige, gir sine presentasjoner i de
større byene

Dette er et publikumsrettet tiltak som vi
håper våre forskningsmiljøer vil være
med på.

– I tillegg til dette har styret nedsatt en
tverrfaglig komitee for "molecular ima-
ging".  Den ledes av Audun Berstad som
har med seg Anne Taule, Willy Eidsau-
net, Atle Bjørnerud og Frode Willoch (se
egen sak).  

– Dette er en rekke tiltak, men vi tror
det vil være overkommelig.  Vi har fått
mange positive tilbakemeldinger.  Jeg
tolker dette dit hen at det er en under-

Ny giv for radiologisk forskning
Radiologforeningens vårmøte hadde bedre oppslutning enn på lenge. Både forskningsseminaret

første dag og det faglige programmet deretter fikk god oppslutning.  I tillegg fikk
vårmøtedeltagerne oppleve Bergen i sol og sommervarme.

AV: ANNE BETH MOSLET

Nyheter

FORSKNING PÅ DAGSORDEN: Fore-
dragsholderne (f.v.): Aslak Aslaksen,
Jarl Å. Jakobsen, Inger-Frid Kjosavik,
Karin Mæland, Charlotte Haug, Ansgar
Espeland og Frode Lærum.



Merking
Kontrast sprøyten er merket
Volum og konsentrasjon er angitt
på sprøyten

Merking

Tid
Ingen overføring fra glass til tomsprøyte

Hygiene og trygghet 
Alltid merkede sprøyter – man hvet 
hva de innholder
Kvalitets sikret og kontrollert 

Miljø
50% mindre avfall – reduserer lager behov 
og transportvolum
Ingen flasker, metallringer eller oppdragningskanyler

Håndtering 
Ferdigfylte sprøyter tilbyr rask og enkel kontrast
administrasjon

Tid

Hygiene og trygghet

Miljø

Håndtering

Tyco Healthcare Norge
Tor-Erling Stensby
Salgsansvarlig Norge
Telefon: 92 89 76 98
tor.stensby@emea.tycohealthcare.com
Holmengaten 24, 1394 NESBRU

Tyco Healthcare lanserer Optiray
(Ioversol) røntgenkontrast på det 
norske markedet

Indikasjoner 
Optiray® er et ikke-ionisk røntgen-
kontrastmiddel som er indisert for
bruk i cerebral, perifer og visceral
angiografi, inkludert intraarteriell og
intravenøs digital  subtraksjonsangio-
grafi (IA-DSA og IV-DSA), venografi,
intravenøs urografi og i computerba-
sert tomografi (CT) av hode og kropp.      
Se forøvrig pakningsvedlegg og prepa-
ratomtale for utfyllende informasjon.

Markedsføringstillatelse: 
02-1617 – 02-1621
Dato første gang: 2003-03-17

Optiray® ferdigfylte sprøyter
– klare til bruk!
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skog som er i ferd med å blomstre litt.
Styret vil følge opp og vi håper på entusi-
asme fra dere, sa Frode Lærum før han
ga ordet til Aslak Aslaksen, Inger Frid
Kjosavik, Karin Mæland og Jarl Å.
Jakobsen som presenterte forsknings-
planer og aktiviteter fra sine akademiske
miljøer.  Aslaksen ga også en presenta-
sjon fra divisjonsdirektør Eli Marie Sager
ved Ullevål Universitetssykehus.
(Sammenfatning av presentasjonene se
etterfølgende sider.)

Det manglet innspill fra universitetsav-
delingene i Tromsø, Akershus og Trond-
heim.  Men de vil få anledning til å pre-
sentere sine forskningsmiljøer på høst-
møtet.  I tillegg til rapportene fra avde-
lingene, hadde radiologforeningen invi-
tert Ansgar Espeland til "Å vurdere nyt-
ten av radiologisk undersøkelse" (se
eget abstract) og redaktør Charlotte
Haug i Legeforeningens tidsskrift til å
snakke om "Medforfatterskap og fante-
skap" i forskning (se egen sak).

Nyheter

Molecular Imaging

Radiologforeningens styre har nedsatt
en hurtigarbeidende, tverrfaglig komité.
Utvalget opprettes i utgangspunktet for
en 6 måneder fra 15. mai til 15. oktober
2006.  Utvalget rapporterer til NoRaFo's
styre og rapport legges frem under høst-
møtet.   Utvalget er sammensatt av
radiologer og andre fagpersoner fra
akademia og industri;

Audun Berstad, RR (leder) ,Anne
Taule, Haukeland Univ SH, Willy Eid-
saunet GE Healthcare, Atle Bjørnerud,
Helsefysisk avd/Interv. senter RR og
Frode Willoch, Aker Univ SH.  Første
møte 23. mai.

Mandat:
• Gi en enkel oversikt over aktuelle tek-

nologier og tilgjengelighet.
• Gi anbefalinger til hvordan NoRaFo

konkret kan stimulere/gi incentiver til

at norske radiologer/norsk radiologi
forholdsvis raskt kan etablere seg og
komme i god internasjonal divisjon
innen det nye fagfeltet. 

• Gi innspill til hvordan NoRaFo kan
bidra til fagfeltets etablering, utvikling
og hensiktmessige utnyttelse i Norge.
Eventuelt angi særlige muligheter for
krysskopling av ulike teknologier.

• Identifisere forskningsområder, forsk-
ningsmiljø eller fagnettverk som kan
gi radiologer komparative fordeler i
Norge framfor andre land, eventuelt
anbefale strategiske faglige allianser
nasjonalt eller internasjonalt

• Skissere faglig innføring og egnet
opplæring for radiologer (etterutdan-
nelse), spesialistkandidater (undervis-
ning) og eventuelt nødvendige for-
skerkurs.

Pris til Rüger

Radiologforeningen utlyser en konkurranse om
beste frie foredrag / presentasjon av kasuistikk
blant assistentleger på sine høst- og vårmøter.
Prisen er kr 5 000. 

Vinner av frie foredrag på vårmøtet i Bergen
ble Christian Rüger med foredraget "Håndtering
av post-partum blødning med embolisering".  

Foredraget var teknisk godt oppbygd med
innledning, hoveddel og oppsummering.  Det
var tre fine kasuistikker  som viste forskjellige
typer postpartum blødninger. Stoffet var grun-
dig bearbeidet og fremføringen bra.  Foredraget
var imidlertid godt over de 10 minuttene som i
utgangspunktet var planlagt.  Vinneren hadde
på forhånd forhørt seg om at det var i orden. Vi
gratulerer.  Komiteen bestod av Karin Mæland,
Aslak Aslaksen og Hanne Thoresen.

Christian Rüger fikk overrakt blomster og
diplom av Hanne Thoresen for beste fire fore-
drag på Radiologforeningens vårmøte.
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Nyheter

Store internasjonale utfor-
dringer innen akademisk
radiologi
April nr av JACR (Journal of American
college af Radiology) 
"The crisis in Academic Radiology: Will
we help ourselves"
"Academic radiology and the future of
the speciality"

Forskningsstrategi (under
arbeid)
– Forskning skal understøtte og utvikle

den kliniske radiologi (La tusen blom-
ster blomstre)
Klinisk evaluering av metode
Klinisk epidemiologi

– Samtidig ønsker vi å satse på grunn-
forskning innenfor MR og PET for å
utvikle nye metoder

Eksempler på selvstendige forsknings-
prosjekter
– Klinisk forskning

"Konvensjonell radiologi
Evaluering av ultralyd som metode
ved hofteleddsdysplasi
Evaluering av transrektal ultralyd ved
staging av ca prostata
Evaluering av nytten ved rtg lumbal-
columna i allmennpraksis
Evaluering av MR av alar-ligamen-
tene ved nakkesleng
Evaluering av rtg us av dødfødte foster
fM
Evaluering av pasienter med depre-
sjon, psykose og tourette syndrom

Eksempler på selvstendige forsknings-
prosjekter
– Grunnforskning

Radiologisk avdeling
Utvikling av nye metoder for måling av
perfusjon
fM
Utvikling av paradigmer for måling av
BOLD-effekt
Forskningsadm. Radiologisk avdeling

– Forskningskoordinator (Jarle Rørvik)
Avdelingssjefs nærmeste rådgiver. 
Hovedstiling U

– Forskningssekretær (Kontorleder)
– Forskningsråd: Utvidet seksjonsover-

legemøte en gang pr måned
Ta opp forskningsrelaterte saker

– Forskningsmøter 2 ganger i måneden
(Ansgar Espeland)

– Erfaring så langt: Svært gode.
Systematisert eksterne prosjekt
Oversikt over forskning som utføres
ved Radiologisk avdeling
Bidratt til å gjøre forskning til en natur-
lig del av hverdagen ved avdelingene

Resultater
– 4 doktorgrader fra personer tilknyttet

Radiologisk avdeling siste 3 år
– 1 kandidat har levert inn i år
– 3 eksternt finansierte stipendiater

arbeider med doktorgradsprosjekt
– 2 kandidater har ennå ikke fått finansi-

ert stipend
– 1 postdoc (fysiker)

2 millioner fra Trond
Mohn

– 3 (2) fordypnings-
stillinger øremerket
til forskning

– Aktiv forskning på
alle seksjoner

– 1 mastergrad radio-
grafi 2005

– 2 mastergrader
under utarbeidelse

Utfordring for forskning ved Radiologisk
avdeling
– Stimulere til økt forskning

Interesse
Kompetanse (veileder)
Tilrettelegging (Kontorplass, laboratori-
et
Finansiering (Hjelp til å søke)
"Gjøre forskning stuerent" i en travel
hverdag

– Stimulere til grunnforskning og klinisk
forskning

– Styre forskning slik at den gagner pasi-
entene, men samtidig gir hver enkelt
forsker frihet til innovasjon og nytenk-
ning

– Bidra til å bygge opp robuste forsk-
ningsmiljøer som kan hevde seg inter-
nasjonalt
"Det finnes ikke kretsmesterskap i
forskning" (Johan Aarli)

Forskning ved Radiologisk avdeling, Haukeland US
PRESENTASJON AV AVDELINGSLEDER ASLAK ASLAKSEN (VÅRMØTET I BERGEN)

Vitenkapelig produksjon Første- Med-
Radiologisk avd. 2005 forfatter forfatter
Internasjonale tidsskrifter 3 7
Nasjonale tidsskrifter 1
Internasjonale abstracts 3 1
Nasjonale abstracts 1
Bokkapitler 4
Editorial 1
Doktorgradsarbeid 1
Orale presentasj. 4
Postere 1

Professor dr. med. Johan Frimann-
Dahls fond til fremme av norsk radiolo-
gisk forskning.

Haakon og Sigrun Ødegaards fond til
fremme av norsk radiologisk forskning.
Begge fondene gir støtte til vitenskapelig
undersøkelser, publikasjoner av viten-
skapelig materiale og studiereiser i for-
bindelse med radiologisk forskning. Fon-
dene kan ikke utbetale lønn, men kan gi
stipend som økonomisk støtte ved doku-

mentert tap av inntekt som direkte følge
av forskning.

For begge fond sendes søknader med
prosjektbeskrivelse og en kort CV til:

Professor Hans-Jørgen Smith
Bilde- og intervensjonsklinikken
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
0027 Oslo

Søknadsfrist: 1. august 2006

Søknader til 

Radiologforeningens fond
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Nyheter

Struktur for organisering av
forskning
• Hver avdeling har sin forskningsan-

svarlig eller eget forskningsråd
avhengig av størrelse. Disse sitter i
Forskningsutvalget for divisjonen.

• Samlet har alle de radiologiske enhe-
tene en FOU enhet for radiologi, hvor
alle forskningsprosjekter registreres
og budsjetteres. Som støttepersonell
er det sekretærhjelp og økonomikon-
sulent. 

• Det viktigste med denne modellen er
at reresentant for forskning og utvik-
ling og undervisning sitter i avde-
lingsledelsen/divisjonsledelsen, slik
at behovene I forbindelse med disse
aktivitetene målbæres tydelig.

Årsrapport
• 4 professorer
• 7 doktorgradsprosjekter i radiologi

(viktigste satsning)
• Ytterligere 6 knyttet opp til radiologi
• Internasjonale artikler 18, 7 førstefor-

fattere
• Nasjonale artikler 12, 5 førsteforfat-

tere
• Andre artikler 10
• Abstrakt 25 internasjonale, 5 nasjo-

nale
• Div. undervisning, foredrag legefor-

eningskurs: 58
• Undervisning av med. Studenter,

radiografstudenter og internt UUS er
ikke tatt med

Hva forsker vi på:
• Det har vært bygget opp et miljø

rundt MR: skaffes nå en 3T ved hjelp
av forskningsmidler fra Uio og
HØRHF. Prosjekter rundt tema som
tarm-MR, TOP prosjektet i psykiatri
med fMRI studier, spektroskopi-hjer-
netumores. Bygger opp kjernefasilite-
ter med kompetanse hos radiografer,
radiologer, fysikere. 

• Miljø rundt kar- intervensjon:bl.a
hjerter, hjerne, traumer

• Stort miljø rundt brystkreft, med pro-
fessor Per Skaane som tre år på rad
har fått direktørens pris for fremra-
gende forskning (ISI artikler). Støttes
av god fysiker kompetanse på områ-
det digital mammografi

• To 64 kanals CT maskiner har initiert
metodestudier med god støtte fra vår
diagnostiske fysikere

Stimuleringstiltak:
• UUS har et svært godt pasienttilfang

for kliniske studier og metodeutvik-
ling-vi arbeider med å finne "møte-
plasser" for forskningsinteresserte 

• Hver professor må til enhver tid ha 2
doktorgradskandidater

• Når en doktotgradskandidat med et
klinisk prosjekt er opptatt doktor-
gradsprogram, får man 20% fri i til-
legg til fordypningstid. Ved avslutning
av arbeidet innvilges permisjon etter
søknad inntil 3 mndr.

• Pris for god forskning etablert
• Støttefunksjoner som sekretær, øko-

nom etableres
• Lønnstillegg for doktorgrad og for

aktiv forskning

Forskning og utvikling ved 
Ullevål US
DIVISJONSDIREKTØR ELI MARIE SAGER (VÅRMØTET I BERGEN)

– Jeg synes at Roar Pedersen fortjener
litt ekstra omtale i Noraforum for den
innsatsen han har gjort som ny webre-
daktør for radiologforeningens nettsi-
der.  Sidene har nå fått en flott layout
og de oppdateres jevnlig, sier tidligere
webredaktør for www.radiologforening-
en.no Heide Beate Eggesbø.

Vi er helt enig med Heidi og anbefa-
ler alle radiologforeningens medlem-
mer å bruke foreningens egen hjem-
meside både for egen oppdatering og
debatt.

Roar Pedersen jobber som radiolog
på Telemark Røntgensenter i Skien.

FLOTT INNSATS: Radiolog Roar Pedersen (i midten) fortjener all ros for sin jobb
med å få fart på radiologforeningens hjemmeside.

Flotte nettsider
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Ved Stavanger Universitetssykehus, tidli-
gere SIR, har forskningsaktiviteten inntil
for et par år siden vært minimal. Avde-
lingens leger var hoved- eller medforfat-
tere til enkelte kliniske artikler, men noen
egentlig forskning foregikk ikke selv om vi
når spesialistkomitéen var på besøk, sta-
dig fikk beskjed om at vi kunne miste
gruppe 1 plasseringen dersom vi ikke
kom i gang med dette.

Situasjonen endret seg da en av
assistentlegene våre, Mona Beyer, had-
de tilleggsutdannelse på nevrologisk
avdeling, der det drives en betydelig
forskning. Hun ble dradd inn i et pågå-
ende prosjekt der og fikk kontakter med
forskningsmiljøet både på denne og på
alderspsykiatrisk avdeling. Etter at hun
kom tilbake til avdelingen har hun kom-
met i gang med egen forskning med vei-
leder på psykiatrisk avdeling og fått 3
års stipend fra Helse Vest. Hun arbeider
med vurdering av hjerneatrofi ved Park-
insonisme.

Etter den tid har overlege Ole Jacob
Greve etablert kontakt med forsknings-
miljø på medisinsk avdeling, har fått
avsatt tid til forskning en dag i uken og
arbeider med MR undersøkelser av SLE
pasienter.

Overlege Kari Ersland har fått stipend
til frikjøping av arbeidstid fra Radiologfor-
eningen og er kommet i gang med en
metodestudie av CT-undersøkelser av
tynntarm sammen med et par andre kol-
leger. Hun har fått god hjelp av Ansgar
Espeland på Haukeland Universitetssy-
kehus.

I 2005 var avdelings leger hoved- eller
medforfattere til 3 artikler i nasjonale/-
internasjonale tidsskrift.  Vi har fått bud-
sjettmidler til en tidligere godkjent D-stil-
ling som ble utlyst i april. Legen som får
stillingen skal hovedsakelig drive med
forskning.

For et år siden ansatte vi en assistent-
lege som har doktorgrad. Selv om han
ikke driver forskning selv har han med sin
erfaring, kunnet gi gode råd til kollegene.
I løpet av neste halvår håper vi på å få til
et forskningsutvalg ved avdelingen. Vi

har også satt opp forelesninger om forsk-
ning/forskningsmetoder på planen for
intern undervisning.  Vi har også bestemt
at assistentleger kan få fri fra vanlig
avdelingsarbeid i inntil 4 måneder der-
som de driver forskning.

Vi har gitt beskjed til sykehusledelsen
at vi vil/ må prioritere forskning og avsette
tid til dette selv om det vil føre til nedsatt
produksjon og lengre ventelister. I den
travle hverdagen er dette imidlertid ikke

så lett å få til og det er en ukentlig utfor-
dring å prioritere tid avsatt til de som dri-
ver med forskning uten at det i urimelig
grad går ut over de andre kollegene.

Løsenet for å komme i gang med
forskning på vår avdeling har vært å eta-
blere kontakt med forskningsmiljø på
andre avdelinger og få hjelp og veiledere
der inntil vi får etablert et solid miljø på
egen avdeling.

Utfordringene fremover er å få bud-
sjettmidler til flere stillinger slik at det blir
lettere å få avsatt tid til forskning, få eta-
blert et forskningsutvalg og få i gang så
mange prosjekter at vi også kan gi tilbud
om deltagelse til de underordnede
legene.

Forskning ved SUS
PRESENTASJON AV INGER-FRID KJOSAVIK, ASS. AVDELINGSLEDER SUS
(VÅRMØTET I BERGEN)

Nyheter

Vitenskapelig publikasjoner 
av norske radiologer
(Februar – Mai  2006)

AV. PROF. DR. MED. PER HJ. NAKSTAD, NEVRORADIOLOGISK AVDELING
RADIOLOGISK DIVISJON, ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS, 0407 OSLO

Artikler
Bjørnarå BT, Gudmundsen TE, Dahl
OE: Frequency and timimg of clinical
venous thromboembolism after major
joint surgery. J Bone Joint Surg (BR).
(2006): 386-391
Glomset O, Hellesnes J, Heimland N,
Hafsahl G, Smith HJ: Asessment of
organ radiation dose associated with ute-
rine artery embolization. Acta Radiol 2
(2006): 179-185
Kaale BR, Kråkenes J, Albrektsen G,
Wester K: Head position and impact
direction in whiplash injuries – associati-
on with MR verified lesions of ligaments
and membranes in the upper cervical spi-
ne. J Neurotrauma 22 (2005): 1294-1302
Kaale BR, Kråkenes J, Albrektsen G,
Wester K: Whiplash associated disorde-
res impairment rating: Neck disability
index score according to severity of MRI
findings of ligaments and membranes in
the upper cervical spine. J Neurotrauma
22 (2005). 466-475
Næss H, Moen G, Mahesparan R:
Dekromprimerende kraniektomi ved
akutt encefalitt. Tidkr Nor Lægeforen 9
(2006): 1208-1209

Neckelmann G, Specht K, Lund A,
Ersland L, Smievoll AI, Hugdahl K: MR
morphology analysis of grey matter volu-
me reduction in schizophrenia: associati-
on with hallucinations. Int J Neurosci 1
(2006): 9-23
Leitner G,  Kvistad KA, Aasly J: Gravid
kvinne med hyperemesis, konfusjon,
ataksi og nystagmus. Tidskr Nor Lægefo-
ren 8 (2006). 1069-1071
Sandvig I, Tennøe T, Eriksson A-S: En
ti år gammel gutt med progredierende
nevrologiske utfall. Tidkr Nor Lægeforen
6 (2006): 779-781
Sudmann B, Bang G, Sudmann E.
Histologically verified bone wax (bees-
wax) granuloma after median sternotomy
in 17 of 18 autopsy cases. Pathology  38
(2006): 138-141

Editorials
Abilgaard A. Volumetric computed
tomography. Acta radiol 2
(2006): 120
Skjennlad A. Interventional radiology of
the portal venous circulation.  Acta
Radiol 2 (2006): 119
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Bilde og intervensjons-
klinikken
Omfatter følgende gamle strukturer: 
– Radiologisk avdeling MON 
– Nukleærmedisinsk avdeling MON
– Mammografiscreeningen i Akershus
– Radiologisk avdeling GAU 
– Nukleærmedisinsk seksjon GAU 
– PET/CT MON + klinisk del av PET-

senteret  
– Radiologisk IT: To RIS/PACS 
– 50+ laboratorier 
1/3 av virksomheten på Montebello, 2/3
på Gaustad

Historikk for radiologisk avd.
Rikshospitalet pr 2004
• 17 doktorgrader i radiologi (ca 50%

av alle norske) 
• Deltatt i 30 andre enn radiologiske

grader 
• Flytting og ikke minst utsatt flytting i

perioden 1998 til 2000 satte oss
minst to år tilbake 

• Manglende ferdigstilling av et par
doktorgradskandidater 

• Dårlig evaluering for årene 2000,
2001 og 2002 av norsk forskningsråd
til tross for aktiviteten som er beskre-
vet under. 

Vitenskapelig virksomhet
Radiologisk avdeling
2002/2003 
• Artikler i internasjonalt vitenskapelig

tidsskrift: 20
• Artikler i norsk vitenskapelig tids-

skrift: 9
• Kapittel i lærebok/artikkel i leksikon: 3
• Leder i tidsskrift: 1
• Publikasjon til doktoravhandling: 1
• Presentasjon ved internasjonal viten-

skapelig konferanse: 39
• Presentasjon ved nasjonal vitenska-

pelig konferanse: 23
• Presentasjon ved fagmøte: 14
• Faglig gjesteforelesning: 11
• Populærvitenskapelig foredrag: 2

• Andre foredrag og formidling av 
FoU: 44

• Sum: 167

• Antall doktorgradskandidater i avde-
lingen 2002/2003: 3

Publikasjoner 
• 2000: 13 med fagfellevurdering 
• 2001: 8 med fagfellevurdering 
• 2002: 24 med fagfellevurdering  
• 2003: 38 artikler med fagfellevurde-

ring  
• 2004: 18 i første halvår 
• 2005 

•  27 vitenskapelige artikler 
•  Mange bokkapitler 
•  Mange publiserte kongressabstrakt 
•  Multiple foredrag på obligatoriske

kurs og andre 

Doktorgradskandidater
pr 2006 
• Åtte oppmeldte doktorgradskandida-

ter (leger) etter ny PhD-ordning 
• Tre dr. med.- kandidater etter gam-

mel ordning 
• En oppmeldt fysiker 

Annen vitenskapelig 
aktivitet i 2005 
• En post. doc. 
• Opponenter i Norge og Sverige 
• Bedømming av professorkompetan-

se 
• Referees for mange internasjonale

tidsskrifter 
• Redaksjonsarbeide i tidsskrifter 
• Faglige medarbeidere ved interna-

sjonale kongresser 
• Foredrag i inn- og utland 
• Styremedlemmer i vitenskapelige for-

eninger 
• En amerikansk gjesteprofessor 
• Et eget forskningsforum (UFO) i vår

klinikk  

Professormangel 
• Kun to professorer igjen (Smith &

Jakobsen) 
•  Over 10 doktorgradskandidater 
•  To professorer i Med. Fysikk arbei-

der med oss 
•  For mye undervisning 

• Inndratte 
•  Norges eneste professor I i radiolo-

gi 
•  Norges eneste professor i nukle-

ærmedisin (II) 
•  Professor II i nevroradiologi 

• Truet 
•  Professor II i onkologisk radiologi

(M) 

Fremtiden  
• Vi vil prioritere overleger med doktor-

grad i nyansettelser 
•  Har i dag 10 overleger med doktor-

grad (inkl. nuk.med.) 
• Alle D-stillinger skal arbeide med en

PhD 
• Overlegepermisjoner styres mot

forskningsvirksomhet som skal gi
publikasjoner 

• Forskningsstrategien vår rendyrkes 
• Forskning knyttet til høykompetent

fysikermiljø er startet  
• Forskning med utgangspunkt i PET-

senteret 
• Økt samarbeid med Intervensjons-

senteret 

PET og visualiseringssenteret 
PET-senteret starter høsten 2006 med
avansert syklotron, radiofarmasipro-
duksjon og skanner. Visualiseringssen-
teret bygges ferdig i år og vil utstyres
etter hvert. Dette gir et unikt grunnlag
for mer forskning. 

Takk for radiologforeningen
som setter fokus på forskning! 
• Dagens forskning er morgendagens

praksis 
• Egen forskning er det beste forsvar

av vår spesialitets mest spennende
områder 

• Egen forskning gir grunnlag for den
beste postgraduale undervisning og
bedrer dermed rekrutteringen til
faget.

Rikshospitalet – Radiumhospitalet
PRESENTASJON AV AVDELINGSLEDER JARL Å. JAKOBSEN 
(VÅRMØTET I BERGEN)
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– Vi har alle et
ansvar for å delta i
utvikling av faget.
Dette kan selvsagt
gjøres på mange
måter.  Men det er
ingen tvil om at
vårt faglige inter-
nasjonale enga-
sjement er viktig,
sier leder for
Norsk radiologisk
forening, Frode
Lærum, som selv
gjestet årets ECR
med et foredrag
om "Mobile, digital
radiography for
nursing homes
residents".

– Jeg vil gi hon-
nør til de norske
radiologer engasjerte seg på årets
ECR både på stand, med foredrag og
som aktive i programkomiteer.  Jan
Størmer var leder for programkomiteen
for "Computer applications" og Per
Nakstad var leder for neuro-komiteen.
Per Skaane og Heidi Beate Eggesbø
var med i programkomiteene for hen-
holdsvis "Breast" og "Head and Neck".   

– I år hadde vi to radiologer som var
invitert til å holde refresher-kurs.
Andreas Abildgaard holdt foredrag om

"Use of international standards in real
life PACS implementations" og Per
Skaane holdt foredrag om "Screening
with digital mammography".

– Begge er glimrende representanter
for norsk radiologi.  Men jeg mener
bestemt at antall faglige foredrag må
opp.  Det er hele det radiologiske fag-
miljøets ansvar at det skjer, sier Frode
Lærum og oppfordrer de radiologiske
avdelingene ved norske sykehus til å
sette i gang faglige prosjekter som

senere også kan
presenteres i inter-
nasjonale fora.  

– Vi har et høyt
teknologisk nivå
innen vårt fag i
Norge og det for-
plikter oss.  Det er
flott at så mange
norske radiologer
deltar på ECR,
men vi må bli flin-
kere til å imple-
mentere.  Vi må
med andre ord ta
et større ansvar for
å bidra med viten-
skapelige foredrag
etc., sier Frode
Lærum som mener
EuroPACS er et
godt eksempel på

internasjonalt engasjement.
Flere norske radiologer har vært aktive

med i styret for EuroPACS 2006 som
skal gå av stabelen 15. – 17. juni i Trond-
heim og som ledes av Roald Bergstrøm i
KITH.  På standen for EuroPACS traff vi
noen av radiologene i styret for Euro-
PACS 2006, nemlig radiologene Jan
Størmer og Frode Lærum.  De sees på
bildet sammen med (f.v.) Andreas Abild-
gaard, Roald Bergstrøm og Jack Gunnar
Andersen. 

Norsk engasjement på ECR
– Jeg gir honnør til de norske radiologene som var aktive bidragsytere på årets ECR.  
Men jeg oppfordrer hele det norske radiologiske miljøet til å engasjere seg sterkere 
i internasjonale fora, sier den nye lederen for Norsk radiologisk forening, professor 

Frode Lærum, som selv var aktiv i ECRs executive committee på 1990-tallet.

AV: ANNE BETH MOSLET

AKTIVE PÅ ECR: f.v.: Andreas Abildgaard (radiolog), Roald Bergstrøm (sivilingeni-
ør), Jack Gunnar Andersen (radiograf), Jan Størmer (radiolog) og Frode Lærum
(radiolog).

Eldevik til UNN

Professor Petter Eldevik, Univ. of Michi-
gan, Ann Arbor, vender nå hjem til Norge
og har takket ja til professoratet og avde-
lingssjefstillingen ved radiologisk avde-
ling ved UNN, Universitetssykehuset
Nord Norge. Dette er svært gode nyheter
for norsk radiologi og ikke minst for

Tromsø. Det å styrke radiologisk forsk-
ning er et av de viktigste satsningsområ-
dene innen radiologien, og for å oppnå
dette er det avgjørende viktig å styrke
universitetssykehusene med kompetente
personer i ledende stillinger. Med Eldevik
på plass den 1. oktober har UNN sikret
seg en av våre største kapasiteter. Med
solid faglig bakrunn fra Ullevål sykehus,
Milwaukee og Madison reiste Eldevik til
Ann Arbor i 1990. De siste årene har han

vært chairman for MR-enheten ved Univ.
of Michigan og samtidig nevroradiolog
med vakter og undervisning. Han har
også engasjert seg aktivt i arbeidet med
kvalitetssikring og programmer for å heve
det faglige nivå. Ikke bare UNN, men
hele norsk radiologi har mye å lære når
Eldevik nå kommer tilbake. Vi gratulerer
både Eldevik og UNN. 

Finn G. Lilleås
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ESHNR i Trondheim i 2007 

Det kryr kanskje ikke av norske radiolo-
giske ildsjeler når det gjelder frivillig
arbeid i internasjonale radiologfora?
Men det finnes faktisk en del.  Norafo-
rum traff flere på årets ECR.  En av
dem var dr. med. Heidi Beate Egges-
bø.  Som kasserer i European Society
of Head & Neck radiology, har hun
påtatt seg å arrangere foreningens
kongress i Trondheim fra 6.- 8. sep-
tember i 2007.

Ikke nok med det.  På årets ECR i
Wien hadde hun egen stand.  Hun had-
de sogar med "Preliminary Program"
trykket opp i noen tusen eksemplarer.
Og ikke nok med det.  Hun hadde også
laget et opplegg for en "Precongress
tour".  Hun kunne invitere sine kolleger
fra hele verden med på å oppleve "Nor-
way in a nutshell".  Turen inkluderer
togreise til Bergen inklusive tur med
Flomsbanen og deretter tur med Hurti-
gruta til Trondheim.

BLI MED: Heidi Beate Eggesbø på ECR-stand i Wien med invitasjon til ESHNR i
Trondheim i 2007 med prekongresstur med Hurtigruta. Her sees Heidi sammen med
(t.v.): Karoly Hrarbak og Martin G. Mack.

Hvert år deles det ut æresbevisninger i
form av "Honorary Memberships" og
"Gold Medals" til radiologer for fremra-
gende innsats for faget ved åpningen av
European Congress of Radiology i
Wien.  I år var det to radiologer som ble
æresmedlemmer av ECR og EAR og to
som fikk tildelt gullmedaljer.  Æresmeld-
lemsskap gikk til Peter R. Mueller (USA)
og Janet E. S. Husband (USA), mens
David J. Hawkes (UK) og Holger T. A.
Pettersson (Sverige) fikk hver sin "Gold
Medal".

ECR-president Andy Adam foresto
den høytidelige seremonien ved åpning-
en av årets ECR den 3. mars.  Før
ærestildelingen til professor Holger Pet-
tersson ved Universitetet i Lund, kunne
ECR-presidenten presenterer Petters-
sons meget lange merittliste med blant

annet  publikasjoner og æresmedlems-
skap fra en rekke radiologforeninger
verden over.  I begrunnelsen for æres-
prisen til Pettersson heter det: 

"Professor Pettersson is rewarded the
Gold Medal of the European Congress
of Radiology and the European Associ-
ation of Radiology in recognition of his
exceptional achievements particularly in
the field of peadiatric and skeletal radio-
logy, and his superior contributions to
educating and tutoring younger collea-
gues all over the world."

VEL FORTJENT: Den svenske radiolog,
Holger Pettersson, ble hedret på årets
ECR.

ECR/EAR-gull til Holger Pettersson
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– Nå er vi klar for den digitale fase av
mammografi screening, sier radiolog
Barbro F. Iversen, som var med i opp-
starten av den aller første fase med
mammografiscreening i Norge ved
radiologisk avdeling ved Rogaland

Sentralsykehus, nå Universitets sjuke-
huset i Stavanger.

– Vi var med i prøveprosjektet som
ble satt i gang i 1996. Det omfattet
Rogaland, Hordaland, Akershus og
Oslo.  Rogaland var først ut av disse
fire fylkene.  Vi startet opp den 13.
november i 1995 og markerte vårt ti-
års-jubileum med åpent hus ved Bryst-
diagnostisk senter ved Universitetssy-
kehuset i Stavanger i november i fjor.
Det nasjonale ti-års-jubileet ble også
behørlig markert ved et arrangement i
Lillestrøm i januar i år

– Hvor langt er dere kommet i den
digitale fasen?

– Ved vårt Brystdiagnostisk senter

har vi allerede bare digitalt utstyr.  Nå
skal vi anskaffe utstyr til de to scree-
ningenhetene  våre, ett lokalisert  i
Haugesund og to ved det gamle Sta-
vanger sykehus.  Vi var på ECR i Wien
i mars for å se på utstyr og vi regner

med å ha alt på plass i løpet av året,
sier Barbro Iversen som også har en
sentral rolle i det nasjonale screening-
prosjektet.

– Jeg har vært med i utredningsgrup-
per for digital mammografi.  I 1997 ble
det av Dr Tor Drevatne tatt initiativ til
utredning av muligheten forbruk av
digitalt utstyr i screeningen .Dette førte
til oppretting av arbeidsgrupper som
resulterte i to rapporter: "Bruk av digital
mammografi i screeningvirksomhet" og
"Forslag til prosjekt for utprøving av
digital mammografi i screeningen" Alt
dette i regi av Kreftregisteret. 

– For å møte utfordringene og utnytte
mulighetene med digital teknikk ble det

i Mammografiprogrammet våren 2004
etablert arbeidsgrupper som skulle
utredeforskjellige aspekter. Dette har
hittil resultert i Kreftregisterets rapport
1 og 2 2005. Disse omhandler: " Utfor-
dringer og løsningsforslag i mammo-

grafiprogrammet" og "Opplæring og
kompetansebygging i Mammografipro-
grammet". Rapportene er tilgjengelig
på www.kreftregisteret.no

– Det er viktig at alle som nå etter
hvert skal gå over til digital mammogra-
fi setter seg inn i anbefalingene fra

Den nasjonale screeningen digitaliseres
Det er nå vel ti år siden oppstart av den nasjonale screeningen i mammografi her i landet.  

Rogaland var først ute ved oppstart i 1995 og er nå en av dem ligger godt an i den nye 
digitaliseringsprosessen.  I løpet av året regner radiolog Barbro Furebotten  Iversen 

med at alt det nye ustyret er på plass.

AV: ANNE BETH MOSLET

NY GIV: Radiologene (f.h.) Barbro Iver-
sen og Rasmus Svihus sammen med
tre radiografer på ECR-Tina Christen-
sen, Sara Undal og Hanne Østhus for å
se på digitalt mammografiutstyr for det
nasjonale screeningprogrammet i
Rogaland.
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Kreftregisteret.  Her er det mye som
skal legges til rette for nødvendige
endringer både når det gjelder det rent
tekniske og når det gjelder planlegging
av arbeidsflyt, oppkobling av RIS /
PACS etc. Kvalitetsmanualen som er
utarbeidet for den analoge screening
skal fortsatt følges. 

– Hva med resten av landet?
– Brystdiagnostisk senter ved Syke-

huset Vestfold i Tønsberg er allerede
digitalisert.  Det var siste fylke til å kom-
me med i den nasjonale screeningen
og ble først ute med digitalt utstyr. 

Oslo er nå fulldigitalisert, Troms og
Finmark er delvis digitalisert. Et par
andre fylker har i løpet av siste år fått
digitalt utstyr ved selve brystsenteret. 

Å starte med digitalisering av den
kliniske virksomhet først har etter vår
erfaring vist seg å være lurt. En får da

mulighet til å tilpasse seg denne måten
å jobbe på før en starter med den mer
hektiske screeningvirksomheten. I vårt
tilfelle vil det gå ca tre år mellom disse
faser og jeg opplever det som mer enn
nok.

Jeg regner med at de andre fylkene
kommer med etter hvert, kanskje i for-
bindelse med utskifting av utstyr etter
hvert som dette blir eldre .

– Hva er de diagnostiske fordelene
ved digital mammografi?

– Det er mange fordeler.  Jeg kan
blant annet nevne at det blir mulig å
manipulere bildene og bruke ulike soft-
ware som eksempelvis CAD (computer
aided  detection).  I hvilken grad vi skal
bruke dette ved den nasjonale scree-
ningen her i landet, er foreløpig ikke
avgjort.  

– Det er dessuten "work in progress".

Her kan jeg nevne tomosynthese (snitt-
fotografering) som gir en særlig fordel
ved tette bryst.  

Videre er det studier på gang med
bruk av CEDM (contrast enchanced
digital mammography) som gir spen-
nende muligheter på linje med  MR
mamma. 

Det å kombinere digital mammografi
og ultralyd gir også spennende 
fremtidsutsikter, sier Barbro Iversen
som ser frem til den nye digitale hver-
dagen.

Lab./Rad. divisjonen og Forskningsforum arrangerer

15. Ullevål symposium 26. og 27. oktober 2006

"DE GRENSELØSE LABORATORIER I DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING
- FRA FORSKNING TIL PRAKTISK MEDISIN."
Program: Det 15. Ullevål symposium med den tradisjonelle undertittel: "Fra forskning til praktisk medi-
sin" vil gi innblikk i hvordan moderne laboratoriemetoder i samvirke med klinisk medisin bidrar i diagno-
se og behandling. Symposiet er lagt opp i temata for å tydeliggjøre hvordan brobygger-virksomhet er en
forutsetning for moderne medisin. Programmet er lagt ut på www.ulleval.no under menypunktet Under-
visning.

Målgrupper: Leger i spesialist- og etterutdanning, allmennpraktikere, sykepleiere, bioingeniører, radio-
grafer, annet helsepersonell og medisinerstudenter. 

Godkjennelser: Det er søkt om godkjenning fra Den norske lægeforening, Norsk sykepleierforbund,
NITO’s Bioingeniørfaglige Institutt og Norsk radiografforbund.

For program/påmeldingsskjema kontakt:
Ullevål universitetssykehus, Forskningsforum
Telefon: 22 11 81 94/23 01 50 31 
E-post : htov@uus.no eller eval@uus.no
Sted: Store Auditorium, Midtblokka, Ullevål universitetssykehus
Påmeldingsfrist: 9. oktober 2006
Kursavgift: kr. 1.200,- 
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Nyheter

Forskning og forfatterskap –
uredelighet og fusk
Hva er problemet? Hvem har proble-
met? Hvorfor har vi problemet? Hva
gjør vi med det?

Hva jeg vil snakke om; Medisinsk
forskning,  Vitenskapelig forfatterskap
og medforfatterskap, Type omfang av
fusk og uredelighet. Hva gjør vi nå?

Hva er forskning?  Å undersøke noe
for å finne noe nytt, for å finne
sammenhenger, for å avkrefte eller
bekrefte tidligere funn.

Hva er spesielt med medisinsk forsk-
ning?  Ikke bare innsikt og ny kunnskap
i seg selv, men kunnskap som kan få
praktisk betydning for pasienter.
Vesentlig for interessen for forskningen
og vesentlig for fristelsen til å ta snar-
veier!

Hva er en vitenskapelig forfatter?
Den eller de som formidler resultatene
av forskningen.  Kan være, men må
ikke være, den samme som forskeren.
Må ha innsikt.  Må kunne ta ansvar.

Vancouverreglene – hva og
hvorfor?
Vancouvergruppen – litt historikk
The International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE) stiftet i Van-
couver, Canada, i 1978 - derav navnet
Vancouver-gruppen. 

Gruppen tok først for seg de faglige
standarder for manuskripter - hva som
måtte til for at de skulle bli vurdert for
publisering.  Stadig mer opptatt av
publiseringsetiske spørmål, ikke minst
kriteriene for forfatterskap og spørsmål
knyttet til forfatteres interessekonflikter.  

Omfattende revisjon av dokumentet
Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals i
1997.  Ny revisjon av forfatterskapskri-
teriene  i 2000 – delvis for å kunne
inkludere flere

Dagens forfattersskapskriterier fast-
satt av Editors ICMJE (Vancouver-
gruppen); (a) Deltatt i utvikling og
design eller analyse og fortolking og
(b) Laget utkast til artikkelen eller
omarbeidet den kritisk og  (c) Godkjent
versjonen av artikkelen som sendes til
publisering

Hvorfor er dette viktig? Hvor-
for er dette vanskelig?
Magne Nylenna i Tidsskriftet i 2000:
«Det er minst to grunner til at det bør
være enhetlige regler for forfatterskap:
Ansvarligheten overfor leserne forut-
setter at den eller de som er forfattere
virkelig kan stå inne for det budskapet
som presenteres. 

I flere tilfeller av vitenskapelig urede-
lighet har forfattere forsøkt å unndra seg
dette ansvaret ved å hevde at de ikke
har hatt kjennskap til det som har
skjedd, og at de ikke har hatt noen viktig
rolle i utarbeidingen av artikkelen. 

Forfatterskap har utviklet seg til å bli
et meritteringssystem for forskere, og
ulike krav til medforfatterskap gir et
uriktig og urettferdig grunnlag for
sammenlikninger.» 

Er det så vanskelig? Hva betyr en
underskrift? Kontrakter, Avtaler, Brev,
Testamente, Opprop.

Fellesnevner; en underskrift  - Noe
personlig.  Dette er noe jeg står inne
for!  Dette er noe jeg mener!  For lese-
ren: Den som underskriver er garantist
for autentisitet og troverdighet

Å forfatte; Informasjon er aldri nøy-
tral.  Det er foretatt et utvalg.  Observa-
sjoner blir fortolket og oversatt.
Vesentlig hvem som gjør det.  Hvordan
forstå forfatterskapskriteriene.  Hva er
det aller minste jeg kan gjøre for å bli
med på forfatterlisten?  Hva er det jeg
vil være stolt av og rede til å sette mitt
navn under? 

Hvorfor er det vanskelig?
Fordi publikasjoner – særlig på noen
fagområder -har en betydning utover å
drive kunnskapen fremover

Store fordeler ved å stå som forfatter;
"Ære og berømmelse", Stillinger og
karriere, Forskningsmidler, Direkte
belønning.

Fusk og uredelighet; Alvorligst for
den enkelte: Fabrikering, forfalskning,
tyveri av data/resultater og plagiering.
Alvorligst for forskning og praksis:
Snarveier, "forglemmelser", pynting på
data, lettvinte metoder, feiltolkning av
resultater, etc. etc. 

Tilsynelatende et økende problem.
Så til spørsmålene jeg startet med...

Hva er problemet?
Kvaliteten på medisinsk forskning – og
dermed medisinsk praksis – er truet
p.g.a. uredelig forsknings- og publise-
ringspraksis!  Hvem har problemet?
Pasienter, leger og andre som leverer
helsetjenester.  De som betaler for hel-
setjenestene.  Forskerne og forskning-
en selv

Hvorfor har vi problemet?  Medisinsk
forskning kan resultere i endring av
praksis.  Store forhåpninger (pasienter,
produsenter)!  Store penger (inntekter,
utgifter)!

Hva gjør vi med det?  Fjerner økono-
mi og forventninger? Ikke mulig.  Men
vi kan; øke kvalitet, åpenhet og innsyn i
forsknings- og publiseringsrutiner, øke
bevissthet og kompetanse hos motta-
kere/lesere av forskningspublikasjoner
og tenke nøye igjennom incentiver som
brukes

Om medforfatterskap og fanteskap i forskning

CHARLOTTE HAUG, REDAKTØR, TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LÆGEFORENING

FOREDRAG PÅ RADIOLOGFORENINGENS VÅRMØTE I 2006
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Nyheter/ Abstracts

Minneord

Roy Magnus Løken døde 68 år gammel
23. april 2006. Vi møttes som assistent-
leger på Rikshospitalets røntgen-radium
avdeling i 1967, og beholdt siden et godt
sosialt og kollegialt vennskap. 

Roy Magnus var overlege ved rønt-
genavdelingen  ved Nordland Sentralsy-
kehus 1970-76 og deretter overlege ved  Sentralsykehuset i
Akershus til 1977. I 1977 foretok han seg noe som overrasket
meg: Han grunnla, sammen med Kirsti Løken, et privat rønt-
geninstitutt. 

Roy Magnus hadde ord på seg som en meget dyktig radio-
log, og kunne se frem til en meget god karriere i det offentlige
sykehusvesen. De private røntgeninstitutter hadde på denne tid
ikke verdens beste faglige rykte, men var nok gode inntektskil-
der for innehaverne. 

Imidlertid ble det fra første stund helt klart at Sentrum Rønt-
geninstitutt (SRI) sto for en usedvanlig faglig kvalitet. Når Riks-
hospitalet mottok pasienter som hadde gjennomgått undersø-
kelser ved dette institutt, husker jeg godt at mine kliniske kolle-
ger, spesielt nevrokirurgene, var noe skeptiske. Når det ved
morgendemonstrasjoner skulle vises bilder fra SRI, tillot jeg
meg derfor å gi instituttet et oppnavn, og opplyste at undersø-
kelsen var utført ved "The Mayo Clinic" i Storgaten! 

Den høye faglige kvalitet har holdt seg i alle de følgende år,
og gjelder også alle Sentrum Røntgeninstitutts syv pasientav-
delinger, i dag en av Norges største private røntgeninstitusjo-
ner.

I tillegg til den høye faglige kvalitet ved SRI sørget Roy Mag-
nus også for å gi instituttet et vitenskapelig fundament. Det ble
opprettet en egen forsknings- og utviklingsavdeling, noe som
var helt uvanlig for en privat røntgeninstitusjon. Dette bidro bl.a.
til to medisinske doktorgrader.

I tillegg til sin innsats for SRI var Roy Magnus en meget aktiv
organisasjonsmann. Han var medlem av legeforeningens
landsstyre 1982-93 og dens sentralstyre 1990-93. Han var for-
mann i Praktiserende Spesialisters Landsforning 1987-91, og
ble foreningens æresmedlem i 1998. Han startet utgivelsen av
tidsskriftet Legekunsten i 1991, og var dets redaktør i 12 år.
Han var styremedlem i Norsk radiologisk forening og etablerte
det herværende tidsskrift "Noraforum" i 1992 hvor han også var
redaktør frem til 1996. 

Jeg avslutter med et sitat fra nekrologen i Aftenposten
3.5.2006: "Med Roy Magnus Løken har en uvanlig søyle i norsk
helsetjeneste falt fra. Hans utrettelige engasjement for faget og
hans kamp for privat spesialisthelsetjeneste og pasientenes ret-
tigheter har vært enestående."

Ingar O. Skalpe  

MR ved endometrie-
cancer
AV: HANS HENRIK LIEN, RADIUMHOSPITALET.

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS
HØSTMØTE 2005.

Endometriecancer er den hyppigste maligne tumor i de
kvinnelige kjønnsorganer. Tumors infiltrasjonsdybde i
myometriet er korrelert til hyppigheten av lymfeknute-
metastaser og til prognose. Det er spesielt viktig å skil-
le mellom overfladisk infiltrasjon (<50% av myometrie-
tykkelsen) og dyp infiltrasjon (>50% av myometrietyk-
kelsen). Det er også viktig å avgjøre om det er infiltra-
sjon til cervix.

Behandling i tidlig stadium er fjernelse av uterus og
begge adnex.  På grunn av den høye risiko for lymfe-
knutemetastaser hos pasienter med dyp myometriein-
filtrasjon og/eller cervixinfiltrasjon bør disse i tillegg
gjennomgå lymphadenectomi. 

MR er velegnet til å utrede pasienter med endometri-
ecancer. Undersøkelsen skal utføres i phased array
overflatespole med  Sag T2, Ax T2, Ax T1 (samme
snittføring som T2-bildene), Oblique T2 (vinkelrett på
tumors lengderetning), samt en dynamisk sagittal serie
etter intravenøs kontrast. Ved Radiumhospitalet har vi
funnet det hensiktsmessig å supplere med Sag og
Oblique T1 FatSat etter kontrast. I tillegg må lymfeknu-
tene retroperitonealt lumbalt undersøkes i helkrops-
spole før kontrast (eller med CT).    

Med denne teknikk er nøyaktigheten i stadieinnde-
ling og i atskillelse av dyp og overfladisk myometriein-
filtrasjon, samt i påvisning av infiltrasjon til cervix, i
størrelsesorden 90%. 

Det er hensiktsmessig å utføre MR preoperativt for å
kunne identifisere de pasienter som kan ha nytte av
lymphadenectomi i tillegg til hysterectomi og bilateral
salpingo-oophorectomi. 

MR-kurs 
for nordiske radiologer

Teneriff 28/1 – 4/2 2007

Kursavgift: 9 500:-
www.karolinskaeducation.ki.se
ylva.christensen@karolinska.se
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Å vurdere nytten av en radiologisk undersøkelse
AV: ANSGAR ESPELAND,RADIOLOGISK AVDELING, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS OG SEKSJON FOR RADIO-
LOGI, INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG, UNIVERSITETET I BERGEN

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS VÅRMØTE I BERGEN 2006

Det er økende krav om å vurdere nytten
av radiologiske undersøkelser og andre
diagnostiske tester. I engelskspråklige
artikler beskrives nytten som efficacy -
the probability of benefit to individuals in
a defined population from the test appli-
ed for a given medical problem under
ideal conditions of use – og effecti-
veness – the probability under routine
conditions [1].

Nytten av diagnostiske tester, særlig
innen radiologi, bedømmes ofte etter en
modell beskrevet i 1991 av Fryback og
Thornbury [2] og i 1994 av Thornbury
[1], basert på tidligere arbeider av andre
[3-5]. Modellen har 6 nyttenivåer, der
nytte (efficacy, effectiveness) på ett nivå
anses nødvendig men ikke tilstrekkelig
for nytte på neste nivå. Disse nivåene
er:

1. Technical efficacy. Testens evne
til å produsere et godt bilde. Vurdering
av tekniske egenskaper som signal /
støy, bildeoppløsning, kontrast og andre
aspekter av bildekvalitet. Evaluering av
observer variasjon i beskrivelse av bil-
defunn regnes også til dette nivået.

2. Diagnostic-accuracy efficacy.
Testens evne til å skille friske fra syke,
målt i forhold til en ‘gullstandard’ for frisk
/ syk. Metoder godt beskrevet [6;7].
Aktuelle mål er bla sensitivitet, spesifi-
sitet, prediktive verdier, ROC-kurver.
Funn i en case-serie (diagnostic yield)
anses også å være et relevant ’tidlig’
mål på dette nivået.

3. Diagnostic-thinking efficacy.
Eller diagnostic impact. Testens evne til
å påvirke diagnostisk tankegang. Mål er
bla endring i rangering av (evt prosent
sannsynlighet for) forskjellige differensi-
aldiagnoser etter vs. før testen, og diag-
nostisk sikkerhet med test vs. uten test. 

4. Therapeutic efficacy. Eller thera-
peutic impact. Testens evne til å påvirke
valg av behandling og videre prosedy-
rer, inkludert (evt spart) ytterligere diag-
nostikk / kontroll. Mål er bla endring i

plan for behandling etter vs. før testen,
faktisk behandling / ressursbruk etter
testen, og behandling av pasienter som
gjennomgikk testen vs. pasienter som
ikke gjennomgikk testen. 

5. Patient-outcome efficacy. Tes-
tens evne til å påvirke pasient ‘outco-
mes’ som mortalitet, morbiditet, livskva-
litet, funksjon, tilfredshet. Måles ved
spørreskjema, evt offentlig statistikk
(sykemelding, død), bla bedring (i livs-
kvalitet osv) hos de som gjennomgikk
testen vs. de som ikke gjorde det. Ran-
domiserte kontrollerte studier, metoder
godt beskrevet [8], også hvordan en tar
hensyn til forbedret utførelse og tolkning
av radiologiske undersøkelser over tid
[9].

6. Societal efficacy. Nytte fra et sam-
funnsperspektiv, hovedsakelig testens
evne til å gi mye helse for hver krone.
Nyttekostnadsanalyser. 

Når nytten av diagnostiske tester skal
vurderes er det viktig å: 
– definere pasientgruppe, diagnostisk

problem og test
– finne ut hvilke nivåer av nytte som er

undersøkt
– bedømme hvor gode undersøkelses-

metoder som ble brukt
– deretter velge nivå og metode for evt

egen studie
– spesifisere underliggende forutset-

ninger / antagelser dersom det konklu-
deres om nyttenivåer som ikke er
undersøkt.
Den nevnte modellen brukes i økende

grad både for å oppsummere tidligere
studier og for å planlegge nye. Den er
kjent blant mange faggrupper i helseve-
senet, blir til stadighet referert og brukt i
litteratur om bildediagnostikk [10], og er
relevant for de fleste radiologer. 
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PET/CT - Nukleærmedisin og radiologi i søt harmoni
AV: FRODE WILLOCH, AKER UNIVERSITETSSYKEHUS

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS HØSTMØTE 2005

Positron emisjonstomografi (PET) er en
funksjonell bildedannende modalitet,
som måler ulike biologiske prosesser i
kroppen avhengig av hvilke sporstoffer
(molekyler) som er radioaktivt merket.
Klinisk er [18F]-fluorodeoxyglukose
(FDG) det desidert mest brukte radiofar-
masøytikum. Korreksjon for stråledemp-
ning (attenuation correction) er en av de
viktige korreksjonene som må gjøres for

kvantitativ måling med PET. I en årrekke
har man anvendt en enkel linjekilde (Ger-
manium-68/Gallium-68) for å gjennomfø-
re transmisjonsmålinger, og transmi-
sjonsmålingen blir brukt til å beregne og
korrigere for stråledempningen. Siden år
2000 er dediserte PET/CT-skannere
kommet på markedet, der CTen brukes
til å beregne stråledempning for korrek-
sjon av PET-bildet. Samtidig har man en

diagnostisk CT og fusjonering av et funk-
sjonelle (PET) med et morfologisk (CT)
bilde. Duoen PET/CT har fått en enorm
popularitet spesielt innen onkologien. I
dette innlegget vil det derimot gåes inn
på noen eksempler innen nevropsykia-
triske problemstillinger der PET har en
etablert rolle, og vise betydningen av
PET kombinert med CT og fusjon med
MR.
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Abstracts

Mammografiprogrammet startet som et
fireårig prøveprosjekt i Akershus, Hor-
daland, Oslo og Rogaland i 1995/1996.
Målsettingen med prosjektet var utprø-
ving av ulike organisatoriske modeller
for å kunne vurdere igangsetting av et
landsdekkende tilbud. Allerede etter to
års drift besluttet Stortinget å gjøre tilbu-
det landsomfattende, så snart personell-
situasjonen tillot det. Mammografipro-
grammet ble landsdekkende i februar
2004. Programmets målsetting er å
redusere dødeligheten av brystkreft
blant de inviterte med 30%.

Mammografiprogrammet ledes av
Sosial- og helsedirektoratet, Kreftregis-
teret er administrativt ansvarlige, mens
Statens Strålevern utfører konstans og
statuskontroller, Nasjonalt folkehelsein-
stitutt inviterer kvinnene og Foretakene
gjennomfører programmet i de ulike fyl-
kene. Mammografiprogrammet har en
egen database hvor all aktivitet lagres.
Dataene danner grunnlag for kvalitets-
sikring og forskning, som er noen av
Kreftregisterets hovedoppgaver i pro-
grammet.

Mammografiprogrammet inviterer alle
kvinner i alderen 50-69 år til mammo-
grafi med to projeksjoner av hvert bryst,
hvert annet år. I 2006 er målgruppen i
underkant av 500,000 kvinner. Omlag
77% av de inviterte møter, og 3-4% av
de som møter innkalles til oppfølgende
undersøkelser på grunn av mammogra-
fifunn. Omlag 60% av disse utredes
med ekstra bilder og ultralyd, mens den
resterende andel gjennomgår en finnål-
saspitrasjon eller grovnålsbiopsi. Omlag
15% av de som innkalles til oppfølgende
undersøkelser får diagnostisert bryst-
kreft. Det vil si omlag 6 av 1000 under-
søkte. Omlag 20% av de maligne funne-
ne er in situ cancere. De infiltrerende
cancerne har en gjennomsnittlig stør-
relse på omlag 15mm og 20-25% har
spredning til lymfeknuter i armhulen. 

Omlag 20% av den totale andel bryst-

krefttilfeller som diagnostiseres blant
kvinner som deltar i Mammografipro-
grammet diagnostiseres mellom to
undersøkelsesrunder (intervallkreft).
Studier fra Mammografiprogrammet
anslår at andelen intervallcancere som
er oversette er mellom 1% og 35%,
avhengig av regranskingsdesign. Inter-
vallcancerne tenderer til å ha en mindre
gunstig prognostisk karakteristikk: min-
dre enn 10% er in situ cancere,

gjennomsnittlig størrelsen på de infiltre-
rende cancerne er 22mm og mer enn
40% har spredning til lymfeknuter i arm-
hulen. Intervallcancerne synes således
å ha en histologisk karakteristikk som er
mer lik kliniske cancere enn screening-
detekterte cancere.

Brystkreft er et tema som stadig
debatteres, forklares og diskuteres i
populævitenskapelige magasiner og i
tunge vitenskapelige tidsskrifter. Det har
ført til økt kunnskap både i befolkningen
og blant fagfolk. Etter oppstart av Mam-
mografiprogrammet har andelen kvinner

som får utført brystbevarende kirurgi
øket fra 40 til 70%. Også andelen som
får utført sentinel node prosedyrer har
økt tilsvarende. Dette er en fordelaktig
utvikling som kommer i kjølvannet av
Mammografiprogrammet. Gevinsten til-
faller alle kvinner med brystproblemer,
uansett alder.

Det er planlagt at Mammografipro-
grammets målsetting skal evalueres i
2008-2010. Inntil resultatene foreligger
må det drives kontinuerlig overvåking av
delmål som kartlegger virksomheten i
alle deler av programmet, hvor radiolo-
gisk avdeling med radiografer og radiolo-
ger spiller en svært sentral og avgjø-
rende rolle. Det er allerede påbegynt stu-
dier som er rettet mot den radiologiske
virksomheten: bruk av tydeskalen, dese-
leksjon og funn i påfølgende runder.

Konklusjoner 
Nesten 80% av kvinnene møter til
screening
Omlag 6 av 1,000 screenede får diag-
nostisert brystkreft
Omlag 20% av brystkrefttilfellene som
diagnostiseres blant screenede kvinner
er intervallkreft
Innføring og drifting av offentlig mam-
mografiscreening gir store radiologiske
utfordringer
Effekt på dødelighet vil bli analysert i
2008-2010

Mammografiscreeningen i Norge
AV: SOLVEIG HOFVIND PHD, KREFTREGISTERET 
SSHH@KREFTREGISTERET.NO
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Forekomst og dødelighet av brystkreft i Norge 1956-2003
(aldersjustert, w.std) (Kreftregisteret, 2005)
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August 2002 ble en 70 år gammel kvinne
innlagt Haukeland US med akutt øvre
gastrintestinal blødning. Endoskopi gav
ikke avklaring. CT viste sannsynlig ane-
urysme på a lienalis. Ny endoskopi viste
blod som rant fra papilla vateri ut i duode-

num. Angiografi bekreftet diagnosen mil-
tarterieaneurysme (Figur 1). Dette hadde
rumpert til ductus pancreaticus, hvorfor
blod rant via ductus p. til duodenum. Vat-
havende intervensjonradiolog emboliser-
te aneurysmet med Tracker kateter (figur

2). Deretter var der ingen blødning.
Ingrepet var uten komplikasjoner. 

Denne kasuistikk er referert i
Tidsskr.f.d.n.Lægeforen. 2004,6;124(9):
1245-6.

Utøvende radiolog hadde en lignende
prosedyre på blødende aneurysme i
1995 og i 2000, altså tre prosedyrer i
løpet av 7 år med lite praktisering av lig-
nende prosedyrer i ordinær arbeidstid.
Med dette som bakgrunn stilles følgende
spørsmål: 

Hvorledes er det mulig på en faglig for-
svarlig måte å utøve en så komplisert
intervensjonsradiologisk prosedyre når
det går år mellom hver gang metoden
praktiseres?

I alle tre tilfeller ble prosedyren nøye
gjennomgått umiddelbart før inngrepet,
med tørrtrening på tilsvarende utstyr som
ble benyttet ved embolisering. Denne
form for praktisk tørrtrening anbefales på
det sterkeste.

Med utgangspunkt i dette foredrag vil
jeg benytte anledningen til å fremme et
forslag som muligens kan være et lite
bidrag til kvalitetssikring innenfor fagfeltet
intervensjonsradiologi på nasjonalt plan:

Radiologiske avdelinger som
utøver intervensjonsradio-
logiske prosedyrer anbefales
en dag pr år å gjennomføre et
seminar som omfatter
følgende temaer. 

1. Gjennomgang av komplikasjoner/
mislykkede prosedyrer. Hva kan vi
lære av disse.

2. Gjennomgang av hva som finnes av
intervensjons- radiologisk utstyr på
avdelingen og hvor det ligger plassert
på laboratoriet. Tørrtrening på sjelden
utførte prosedyrer. 

3. Nyanskaffet intervensjonsradiologisk
utstyr. Hvordan ser det ut? Hvor ligger
det på laboratoriet? Hvordan skal det
benyttes? Evt tørrtrening med dette
utstyr.

4. Referat av relevante nyheter fra kon-
gresser og kurser.

5. Informasjon om eventuell interven-
sjonsradiologisk forskning/ utviklings-
arbeid ved avdelingen.

6. Alle radiografer som er involvert i
intervensjonsradiologiske prosedyrer
inviteres til å delta.

Abstracts

Embolisering av blødende
miltaneurysme etter samme prinsipp
som benyttet for intrakranielle
aneurysmer

AV: TROND BJERKE LARSSEN, OVERLEGE, RADIOLOGISK AVDELING,
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS,  BERGEN.
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