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Leder

Så er nok en sommerferie over, alt-
for kort også denne gangen. Men
når sant skal sies, hverdagen er
ikke så verst den heller. Radio-
logens og nukleærmedisinerens
hverdag er for de fleste av oss fylt
av spennende og utfordrende
arbeidsoppgaver, medisinske ut-
fordringer og diagnostiske rapporter
av avgjørende betydning for be-
handlingen av syke medmennes-
ker. Riktig diagnose formidlet på
riktig måte er et overordnet mål for
vårt yrke. Feil diagnose eller riktig
diagnose formidlet på feil måte er i
strid med vår etiske standard.
Tilbake til ferien. Den inneholdt

både flotte naturopplevelser i eget
land og hyggelige familiesammen-
komster. Men den ga meg også nok
en gang erkjennelsen av at formid-
lingen av medisinsk informasjon
fortsatt kan forbedres. Samværet
med en ”ung” bestemor, sykemeldt
pga. nakkeplager, gjorde meg trist.
Hun turde knapt nok løfte sitt
sjarmerende barnebarn på 2 år
fordi legene hadde sagt at hun kun-
ne bli lam ved uheldige bevegelser
av nakken. Muligens er det påvist
en spinal stenose, ikke vet jeg, men
malignitet er det ikke, og ikke
kjenner jeg til at noen blir lam av å
bevege nakken. Uberettiget eng-

stelse og frykt etter møte med
helsevesenet kjenner jeg imidlertid
til.
En god ferie er for mange fred og

ro i kjente omgivelser, for andre nye
reisemål og nye opplevelser. For
mange er det optimale en kombina-
sjon av begge. Sånn også med
radiologien. Vi har våre fantastiske
modaliteter; røntgen, CT, ultralyd
og MR, vi har isotopundersøkelser,
SPECT og PET og kombinasjoner
av modaliteter. Disse kan dyrkes og
forbedres. Vi er fortsatt et stykke, til
dels langt fra målet om optimal
utnyttelse av våre metoder, tilstrek-
kelig utdannelse i bruken av disse
og prioritering innen helsevesenet
på radiologi og nukleærmedisin. I
tillegg har vi intervensjonen. Vår
reise de siste 30 årene har vært
eventyrlig! Og selvsagt stopper ikke
reisen nå. Våre etablerte metoder
forbedres.
Med ultralyd, CT, MR og PET har

vi opplevd det som med rette
kan kalles revolusjonerende ny-
vinninger innen medisinen. 2
Nobelpriser har dette resultert i!
Men hva blir den neste revolusjone-
rende modaliteten? Den nyeste av
de nåværende, MR, er faktisk snart
30 når gammel! Den første MR i
Norge kom til Stavanger i 1986.

PET er eldre enn MR, men først nå
kommet til vårt land. Hva blir så det
neste? Det er helt usannsynlig at vi
har kommet til veis ende.
Det forskes i de fleste land,

enkelte nye modaliteter presente-
res på internasjonale kongresser og
i tidsskriftene, men ingen av disse
har så langt etablert seg som bane-
brytende nyvinninger. Det å følge
denne utviklingen i tiden framover
er også en spennende side ved
faget vårt. Hvem tør å vedde på,
alle tør vel å gjette, hva det neste
store blir?
Hva blir neste stopp på vår

spennende reise i den radiologiske
sfæren?

Finn G. Lilleås
ansvarlig redaktør

Og neste stopp på reisen er? Ansvarlig redaktør
Finn G. Lilleås
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Lederens hjørne

Behovet for våre radiologiske tjenes-
ter ser ut til å være både stort og
økende, men vi blir fort glemt i forbin-
delse med utredninger og nye planer.
Styret har nettopp gjennomgått og
gitt tilbakemelding til forslag om
”Nasjonale veiledere til prioriterings-
forskriften”. Disse veilederne er utar-
beidet for en rekke fagfelt, men har
ikke tatt med at nettopp radiologiske
tjenester kan være flaskehalsen i
pasientbehandlingen. Legeforening-
en har også ute til høring ”Utredning
om spesialistutdanningen av leger”.
Tidligere har det vært antatt at
dagens utdanningsnivå sikrer en
vekst på 2,6 % årlig og dermed skulle
være tilstrekkelig for forventet 2 %
årlig vekstbehov frem til 2017. Styret
har påpekt at disse anslagene bør
økes, da flere faktorer vil påvirke et
øket behov. Legeforeningen holder
oversikt over medlemmene i Norsk
radiologisk forening, og vi er en stor
spesialforening som faktisk blir hørt
når utredninger kommer til høring. Vi
har pr. 1.2.2008 688 medlemmer
hvorav 486 er aktive og godkjente
spesialister, 110 er ikke-spesialister
og 90 er pensjonister. Antallet med-
lemmer er basis for overføringer fra
Legeforeningen og vår viktigste inn-
tektskilde. LIS må selv melde seg inn
og mange har allerede meldt seg inn
senere tid. Vi oppfordrer flere LIS til å
gjøre dette via vår webside uten kost-
nader i utdanningsperioden.
Vårmøtet ble holdt i Lillestrøm og

var et samarbeidsprosjekt mellom
Norsk Radiologisk Forening, Norsk
Radiografforbund og KITH. Norsk for-
ening for medisinsk fysikk deltok
også på møtet. Frode Lærum har
oppsummert møtet for oss i denne
utgaven av Noraforum og jeg vil til-
slutte meg mange av hans synspunk-

ter. Programmet var både variert og
interessant med opptil tre parallelle
sesjoner. Norsk Radiografforbund la
ned betydelige ressurser i å
gjennomføre møtet og satte sin admi-
nistrasjon til rådighet. Det nye og
spennende var tverrfagligheten der
programmet fikk godt frem hvor
sammensatt faget vårt er. Vi forsøkte
oss også med eget utstillerprogram
med foredrag første kvelden. Flere
doktorgradsprosjekter ble presentert
og Radforsk la opp til at møtet kunne
være en arena for å møte andre som
gjennomfører forskningsprosjekter.
Gjennomføringen av møtet og det
faglige innholdet må anses som en
suksess. Deltagelsen av radiologer
utover de som holdt innlegg var lav,
men svært mange radiologer deltok
aktivt med presentasjoner. Det var
også få leger under utdanning til-
stede. Den endelige evalueringen er
ikke ferdig, men deltagerne har gitt
gode tilbakemeldinger. Planen er å
gjennomføre et tilsvarende møte om
to år, da det er Nordisk kongress i
radiologi neste år. Før dette må vår
forening ta stilling til videre samarbeid
og ikke minst hvordan vi kan gjøre
møtet attraktivt for våre medlemmer.
Vårt fag er under stadig press fra

andre fagområder som vil overta
deler av diagnostikken og ikke minst
intervensjonen. Vi har etter hvert lært
oss å leve med denne ”turf battle” -
en gi og ta situasjon. De fleste av oss
har mer enn nok å gjøre. Faget er i
rask utvikling og det er nok interes-
sante oppgaver både i det daglige og
i forskning- og utviklingsprosjekter.
Ny trend er at radiografene nå begyn-
ner å puste oss i nakken. Mens vi
beklager oss over stor arbeidsmeng-
de, kan radiografene levere stadig
mer ferdigbearbeidede bilder, overta

deler av ultralydundersøkelsene, fore-
ta enklere intervensjon – og kanskje
konkurrere med radiologene om
beskrivelsen av bildene. Bakgrunnen
for disse trendene er mange. Sono-
grafer har eksistert i andre land i
mange år, og nå er det startet et
begrenset utdanningsprogram for
sonografer ved Gjøvik høyskole. I
England har radiografer kunnet sette
på en markør på bildet der det er
patologi, såkalt ”red dot”. På vårmøtet
kom flere av disse utspillene frem. Vi
må ta stilling til denne nye utfordring-
en. Det er åpenbart at radiografene
med sin svært korte utdannelse i for-
hold til radiologene kan utføre flere av
oppgavene vi nå gjør på en billigere
måte. Hvor grensen mellom radiogra-
fi og radiologi skal gå, må vi være
med å utforme. Vi har en ultralyd-
gruppe som nettopp jobber med
denne problemstillingen. Håper på at
medlemmene engasjerer seg og tar
dette opp bl.a. her i Noraforum.
Nå er det høstmøtet som står for

tur. Det blir holdt på vanlig sted i Inge-
niørenes hus, 22.-24. oktober. Dette
møtet arrangerer vi sammen med
Norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbilding. Vi håper at
medlemmene finner programmet
interessant også dette året.

Nils-Einar Kløw
Leder av Norsk

Radiologisk Forening

Styrelederen har ordet

Nils-Einar Kløw
Leder av

Norsk Radiologisk Forening
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Lederens hjørne

Norsk Nukleærmedisin har stadig
store utfordringer. Vi sliter med
rekruttering, nye LIS utenfor univer-
sitetssykehusene er nesten fravæ-
rende. Dette er trolig den største
trussel mot vårt fag på kort sikt. Selv
om vi eventuelt må hente ekspertise
for PET utenlands (og det er ikke
sikkert vi trenger det så lenge)
består grunnfjellet av alle våre
nukleærmedisinske avdelinger rundt
om i det ganske land. Rekruttering,
kjære kolleger, rekruttering blir vår
felles oppgave i de nærmeste årene.
Så får vi i styret se til at Nasjonalt
Råd eventuelt gir oss nye hjemler,
selv om jeg ikke tror det er der
skoen trykker for tiden.
Det er også flere sykehus som til-

byr nukleærmedisinske tjenester
uten å ha tilsatt spesialist. Det er et
tveegget sverd. Skal vi slåss mot
dette betyr det nedleggelse av
nukleærmedisinsk virksomhet og
kompetanse ved flere sykehus. Et
annet poeng er at om de mindre
sykehus ikke utfører rutineunder-
søkelser som nyrer og skjelett,
risikerer vi at Universitetssykehu-
sene drukner i rutine, og ikke får
anledning til å utføre mer spesiali-
serte undersøkelser.
Godtar vi slike ordninger er jeg

redd praksisen vil kunne utvides

langsomt. Sykehuseiere vil la en
spesialist komme innom en gang i
måneden - eller hver annen måned,
det spares penger på den måten. Vi
risikerer å oppleve at kvaliteten på
faget reduseres, og at nukleærmedi-
sin taper terreng ovenfor andre
spesialiteter som utfører konkurre-
rende prosedyrer. Statens Stråle-
vern, Spesialitetskomiteen og For-
eningen skal utarbeide et forslag til
retningslinjer, for at det i alle fall skal
forligge tanker om hva som bør
være ønskelig, og hva som er god-
tagbart som minimumsløsninger. Vi
har ingen patentløsning på dette
problemet, men ønsker i alle fall ikke
at praksisen skal utvides.
Siste poeng denne gang er en

oppfordring til alle våre medlemmer.
European Board Certificate (eller
American Board Certificate) er kvali-
tetsstempel som i alle fall alle yngre
nukleærmedisinere bør sette seg
som mål. Så vidt jeg vet, er det bare
Trond Bogsrud Radiumhospitalet,
og Martin Biermann, Haukeland,
som har slike diplomer i Norge. Men
det bør være en målsetning for
avdelingsledere å tilrettelegge for,
og for kollegene å hige etter en slik
utmerkelse. Om noen trenger ytter-
ligere opplysninger om dette, kan
sikker Bogsrud være til hjelp. Ikke

bare er han sertifisert, men han er
også eksaminator ved European
Board.
Kjære kolleger, høsten er her med

nye utfordringer og nye muligheter.
Men vi må rekruttere nye, unge
kolleger inn i vår verden.
PS. Vi tar gjerne med nytt om

doktorgrader, artikler utgått fra faget,
og abstracts fra internasjonale
møter. Og nå som EANM står like
for døren, send oss noen ord.

Styre og stell
Tore Bach-Gansmo,

Leder Norsk forening for
nukleærmedisin og
molekylær avbilding





Det er ikke ofte radiologi spiller en rolle i
kunsten, men våre dagligdagse bilder i
PACS kan nok inspirere et kreativt sinn.
Et slikt sinn innehas av Marit Justine
Haugen, som er kunstner og arkitekt i
Haugen/ZOHAR Arkitekter. I februar
2008 stilte hun ut blant annet sitt verk
"Divided" på Kunstnersenteret i Buske-
rud, Drammen. Verket er basert på en
MR-undersøkelse av henne selv, hvor
MR-snittene er montert på plastplater
som henger i luften som en radiologisk,
tredimensjonal fremstilling av et lig-
gende menneske. Utstillingen er over
for lenge siden, men vi har tatt en prat
med kunstneren - som har et annet per-
spektiv på våre digitale bilder.
"Hvordan kom du på ideen om å

bruke deg selv og en undersøkelse av
deg selv til et slikt prosjekt?"
"Verket Divided fra 2006 er et selvpor-

trett, derfor meg selv. Jeg viser meg
selv i kunsten."
"Hvor fikk du gjort undersøkelsen?"
"Undersøkelsen ble gjort hos noen

hyggelige kolleger av deg i Fredrikstad,
på Capio Røntgen"
"Hva tenker du om å bruke deg selv i

kunsten? Er det annerledes enn å lage
feks et bilde av noe utenfor deg selv?"
"Jeg tror det er det samme for en

maler som maler et bilde, kunstneren
bruker alltid seg selv veldig fysisk. Hun
ser, observerer og tenker, for så fysisk
overføre bilde på lerret. Jeg liker Divi-
ded spesiellt da det er et veldig person-
lig verk. Det er meg i 1:1 målestokk i et
gitt øyeblikk som ikke kommer tilbake.
Det er en dokumentasjon av en ugjen-
kallelig tilstand. Samtidig inneholder det
referanser til katakomber, gravkamre og
religiøse motiver. Som arkitekt jobber
jeg mye i snitt. Byggets infrastruktur,
konstruksjon og føringer på romhøyde
ligger i snittet, og mye informasjon ligger
i slike snitt.".
"Hvordan var det opplevelsen av å

være objekt på en kunstutstilling og det
å være objekt for leger og helseperso-

nell på et røntgeninstitutt eller på syke-
hus?"
"Jeg måtte gjennom noen leger før

Capio Fredrikstad gikk med på å scanne
meg. Jeg er frisk og burde ikke oppta
"plass", fikk jeg høre fra flere leger. Siden
jeg betalte selv ble jeg behandlet som en
"vanlig" pasient. Under bearbeidelse av
bildene var det surrealistisk å se sin

egen kropp innenfra, særlig hjernen, men
samtidig fint! En påminnelse om at vi er
fragile og sårbare. Mellomrommene
mellom skivene er luft som beskriver at vi
er mer enn kjøtt og blod. Vi er også inn-
hold som ikke kan beskrives eller doku-
menteres på et øyeblikk. En liten detalj til
ettertanke, som jeg oppdaget etter å ha
sett gjennom MR-bildene var at alle
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Nyheter

"kotelettene" var sylskarpe - utenom
hjertet, som var "blurry".
"Planlegger du mer kunst i denne ret-

ningen?"
"Jeg planlegger vel ikke, heller leter.

Klippemoskeen i Jerusalem utførte jeg i
samme teknikk. Snittene ble overført til
plater som ble gjenkonstruert i rommet.
(utstilt samtidig på utstillingen)"
"Hvorfor blir vi så fascinert av noe

som omhandler vår egen kropp, eller
innsiden av organismen? Dette likner
kanskje litt på Damien Hirst og hans
"Mother and Child divided"?"
"På kontoret skiller vi mellom en ytre

kreativitet og en indre kreativitet. Vi har
å gjøre med en ytre kreativitet hvis en
prosess/prosjekt er rettet mot, og fak-
tisk løser et problem i den ytre verden
gitt innenfor et sett rammer. Altså er
ytre kreativitet et svar på et spørsmål
utenfra. Indre kreativitet derimot er svar
på et indre behov – behov for å uttryk-
ke seg selv, der prosessen kommer fra
en indre trang og visjon. "Divided" er et
slikt prosjekt.

Arbeidsmetoden er her reversert I
forhold til å jobbe med prosjekter som
er knyttet til ytre kreativitet: Hvis det
arkitekturrelaterte arbeider dreier seg
om ”rom søker mening” , er det i kun-
strelaterte arbeider snakk om ”mening
søker rom”, eller rettere sagt en histo-

rie som vi ønsker å fortelle/formidle
som søker uttrykksmåter."
En av kopiene av kunstverket skal

henges i foajeen til Historisk medisinsk
museum i Oslo

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

Høyest mulig kontrasteffekt pr. ml1
Optimal bolusgeometri
Laveste injeksjonsvolum

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

-
gelige. Hos disse pasientene må preparatet kun brukes etter nøye vurdering av fordelene i forhold til de mulige risikoene. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes hos 
pasienter med ikke-korrigert hypokalemi. Da kun begrenset data er tilgjengelig pr. i dag, bør preparatet bare administreres til pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom etter nøye risiko/nytte-vurdering. Skal anvendes 
med forsiktighet hos pasienter med kjent, medfødt QT-forlengelse eller med medfødt QT-forlengelse i familiens anamnese, hos pasienter med kjente tidligere arytmier etter inntak av legemidler som forlenger kardial 
repolarisering og hos pasienter som mottar behandling med legemidler som er kjent for å forlenge kardial repolarisering, f.eks. klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol). Studier indikerer at preparatet potensielt 
kan blokkere kaliumkanaler i hjertet samt ha en effekt på kardial repolarisering når det gis i doser som er 3-8 ganger høyere enn normale pasientdoser. Muligheten for at preparatet kan forårsake «torsades de pointes» hos 
enkelte pasienter kan derfor ikke utelukkes. Fordi eliminasjonen av kontrastmidler er nedsatt hos pasienter med alvorlig svekket nyrefunksjon, må fordelene vurderes svært nøye mot risikoene i slike tilfeller. Ved svært al-
vorlige tilfeller, bør preparatet fjernes fra kroppen ved hemodialyse. Når kontrastmidlet skal fjernes fra kroppen, bør det utføres minst 3 dialyser i løpet av 5 dager etter injeksjonen. Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å 
utelukke en mulig nyretoksisitet eller ytterligere forverring av nyrefunksjonen. Brukes kun etter nøye vurdering ved alvorlig nyresvikt, da kontrastmidler med gadolinium kan gi nefrogen systemisk fibrose (NSF) ved alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73m2). Hemodialyse kort tid etter administrering kan være nyttig for å fjerne kontrastmidlet hos hemodialysepasienter, men dets potensiale for å forebygge NSF er ukjent, og det 
bør ikke brukes forebyggende hos andre pasientgrupper. De vanlige sikkerhetskravene for MR-undersøkelser, særlig utelukkelse av ferromagnetiske stoffer, gjelder. Hypersensitivitetsreaksjoner er observert etter admini-
strering. For å kunne reagere raskt i et nødstilfelle, bør legemidler og utstyr (f.eks. endotrakealtube og respirator) være tilgjengelig når undersøkelsen utføres. Hos pasienter med kardiovaskulære lidelser og pasienter med 
tendenser til allergier, må nytte/risiko-aspektet vurderes nøye før bruk. Sjeldne tilfeller av forsinkede anafylaktoide reaksjoner (etter timer eller dager) er sett. Spesielle forholdsregler må tas hos pasienter med lav terskel for 
krampeanfall. Injeksjon i tynne årer, gir mulighet for bivirkninger som rødme og hevelser.Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data fra bruk av gadobutrol hos gravide. Potensiell fare 
ved enkel administrering er ikke kjent. I dyreforsøk førte gjentatte toksiske doser (8-17 ganger diagnostisk dose) til retardasjon av fosterveksten og embryodødelighet, men ikke teratogenisitet. Preparatet bør ikke brukes 
under graviditet med mindre det er klart nødvendig. Overgang i morsmelk: Ikke undersøkt hos mennesker. Dyreforsøk viser at små mengder (under 0,01 % av administrert dose) går over i morsmelk. Amming bør avbrytes og 
ikke tas opp igjen før tidligst 24 timer etter administrering. Bivirkninger: Mindre hyppige: Gastrointestinale: Kvalme. Neurologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesi, dysgeusi. Sirkulatoriske: Vasodilatasjon. Øvrige: Smerte 
og/eller reaksjon på injeksjonsstedet. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Urticaria, utslett, ansiktsødem, hyperhidrose, pruritus, erytem. Luftveier: Dyspné, respirasjonsstans, bronkospasme, cyanose, oro-
faryngeal hevelse, hoste, nysing. Neurologiske: Parosmi, tap av bevissthet, kramper. Sirkulatoriske: Hypotensjon, sirkulasjonskollaps, rødming, hjertestans, takykardi. Syn: Konjunktivitt, øyelokkødem. Øvrige: Anafylaktoid 
reaksjon, anafylaktoid sjokk, varmefølelse, illebefinnende. Kortvarig mild til moderat fornemmelse av kulde, varme eller smerte ved injeksjonsstedet i forbindelse med venepunksjon eller injeksjon av kontrastmiddel. Ved 
paravaskulær injeksjon kan det oppstå smerter i vev som varer inntil flere minutter. Overdosering/Forgiftning: Pga. preparatets potensielle effekter på kardial repolarisering i overdosetilfeller, er forstyrrelser i hjerterytmen 
mulig. Profylaktiske tiltak som kardiovaskulær monitorering (inkl. EKG) og kontroll av nyrefunksjonen anbefales. Kontrastmidlet kan fjernes ved dialyse. Oppbevaring og holdbarhet: Holdbarhet etter at emballasjen er 
åpnet: Rester av injeksjonsvæske etter en undersøkelse må kastes. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 24 timer ved værelsestemperatur. Preparatet bør brukes straks. Hvis det ikke brukes straks, er brukstidene og 
vilkårene før bruk, brukerens ansvar, og bør normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre preparatet er åpnet under kontrollerte og godkjente aseptiske forhold. Følgende gjelder for injeksjonsflasken 65 
ml: Etter åpning av injeksjonsflasken under aseptiske forhold er preparatet holdbart i minst 8 timer ved værelsestemperatur. Andre opplysninger: Klar, fargeløs til svak gul oppløsning. Preparatet skal kontrolleres visuelt 
før bruk. Skal ikke brukes hvis væsken er klart misfarget, innholder partikler eller hvis pakningen er skadet. Preparatet skal først umiddelbart før bruk trekkes opp i sprøyten fra hetteglasset. Hetteglasset er beregnet for 
engangsbruk og ev. rester av kontrastmiddeloppløsningen skal kastes. Pakninger og priser: Hettegl.: 10 × 15 ml kr 10045,20. 10 × 30 ml kr 20056,10. Sist endret: 21.04.2008
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Spesialitetskomiteen i radiologi

PAULINA DUE-TØNNESSEN

Komiteen har i perioden 2006-2009 føl-
gende medlemmer: Paulina Due-Tøn-
nessen (leder), Kjell Arne Kvistad (nest-
leder), Jan Prytz (kursansvarlig), Mona
K. Beyer (sekretær) og Dan Levi Hykle-
rud(YLF).
Spesialitetskomiteen skal – i nært

samarbeid med vedkommende spesial-
forening ha sin oppmerksomhet hen-
vendt på alle forhold av betydning for
videre- og etterutdanningen i deres spe-
sialitet. Arbeidsoppgavene er knyttet til
vurdering av spesialistreglene og even-
tuelt foreslå endringer, fremme forslag
om nødvendige kurs og overvåke
gjennomføringen av disse, og at de blir
arrangert hyppig nok, slik at ingen for-
sinkes i sin utdanning. Det er en viktig
oppgave for komiteen å overvåke virk-
somheten ved utdanningsinstitusjone-
ne, herunder veiledningsordninger,
utdanningsvirksomhet og utdannings-
program. Dette gjøres ved å besøke alle
utdanningsavdelinger en gang i løpet av
den fireårs perioden komiteen har sitt
virket, samt via de årlige SERUS rap-
portene. For øvrig avgir komiteen inn-
stilling til søknader til spesialistgod-
kjenning.
Komiteen er sakkyndige og råd-

givende organ for Dnlfs sentralstyre
som vedrører spesialistutdanningen i
radiologi.
Komiteen har i år laget ferdig en ny

målbeskrivelse, som skal sendes ut til
høring til alle relevante høringsinstanser
i løpet av høsten. Den viktigste endring
som komiteen har forslått i den nye mål-
beskrivelsen er å kreve at ferdige nyut-
dannede spesialister i radiologi skal
”selvstendig kunne utføre og tolke” MR
undersøkelser innenfor de fleste organ-
systemer. Tidligere har det for de fleste
organområdene vært begrenset til ”ha
god kunnskap om”. Komiteen anser MR
diagnostikk til å være en så viktig del av
diagnostikk, og med en så stor utbre-
delse på nesten samtlige radiologiske
avdelinger i Norge, at det bør være en

del av utdanningen til enhver spesialist i
radiologi.
I komiteen har vi diskutert om det

burde stilles enda høyere krav til basis-
kunnskapene i billeddanning, stråle-
fysikk og strålehygiene, slik det er i
mange andre europeiske land. I tillegg
er det blitt diskutert om det er nødvendig
med telling av antall u.s.(slik det gjøres
for eksempel innen kirurgiske fag, med
antall operasjoner/inngrep). Med våre
moderne RIS/PACS systemer burde det

være enkelt å kunne telle antall under-
søkelser innen for alle modaliteter og
organsystemer. Vi kommer til å stille
noen av disse spørsmålene også til alle
høringsinstansene i forbindelse med
høringsrunden.
Sykehusbesøkene er en nyttig og

hyggelig del av arbeidet i komiteen. Vi
får et inntrykk av virksomheten i en
avdeling gjennom rapporteringen
(SERUS), men et besøk gjør at vi kom-
mer nærmere inn på hvordan hverda-
gen er for utdanningskandidatene (og
overlegene). Det viktigste for komiteen

er å påse at utdanningskandidaten at
avdelingen har et godt læringsmiljø og
at spesielt supervisjon, veiledning og
undervisning er tilfredsstillende.
Nasjonalt råd for spesialistutdanning-

en av leger og legefordeling vedtok i
november 2005 krav til utdanningsin-
stitusjoner, hvor det for gruppe I institu-
sjoner legges større vekt på spesifikke
krav i forskningsrelatert virksomhet. I
radiologi er det flere gruppe I sykehus
som har problemer med disse nye kra-

vene innen forskningen. Foreøvrig er
komiteen opptatt av funksjonsfordelings-
prosesser, sammenslåinger av avdeling-
er i forhold til utdanningssituasjonen.
Komiteen kan nok ikke alltid være så

streng som de kanskje burde være i
forhold til godkjenningen av gruppe I
avdeling, da dette kan ha store konse-
kvenser for den enkelte utdannings-
kandidat og hele avdelingen. Dog kan
anmodning og forslag om forbedringer
være til hjelp for avdelingsledere for å
få forholdene på plass fra sykehus
administrasjonen.

Nyheter
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Annonse

Gruppe & Spesialreiser as

Fellestur til ECR i Wien
5. – 10. mars 2009

CIC Gruppe & Spesialreiser kan igjen tilby reiser til Wien ifb med ECR, som er og blir en av de mer populære
radiologi kongressene. I 2008 ble det igjen satt rekord med 17.837 deltagere fra 95 land. Neste års kongress
går av stabelen 6. - 10. mars. De laveste prisene får du ved bestilling før 24. oktober 2008. Det er begrenset
antall plasser, og det er ”førstemann til mølla” - prinsippet som gjelder.

GENERELT ECR WIEN
Kongressen starter med flere symposium fredag 6. mars kl 08.30 og avsluttes tirsdag den 10. mars på formiddagen
ca kl 14.00.

For fly / innkvartering, kontakt snarest: may@cic.as
Du kan også ta kontakt med oss via vår Web-side: http://www.cic.as
For påmelding til selve kongressen, se kongressens Web-side: http://www.ecr.org

REISERUTE
Det er lagt opp til utreise fra Oslo til Wien formiddag/ettermiddag den 5. mars, og retur fra Wien den 10. mars ettermid-
dag/kveld. Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset med plasser pr avgang. Transport fra flyplassen til hotellet og til-
bake til flyplassen er inkludert på fellesavreisene. Ved andre ønsker/behov, tilpasser vi naturligvis reiseopplegget.

INNKVARTERING
Vi kan tilby innkvartering på hoteller med god standard – turistklasse og førsteklasse. Hotellene ligger sentralt i Wien
med gangavstand til Stephansdomen og t-banestasjon med linje direkte til kongressen.

TURPRISER
Priser fra NOK 7.730,- pr person som inkluderer fly fra Oslo – Wien t/r med Austrian Airlines direkte, transport flyplass
– hotell t/r, 5 netter i delt dobbeltrom på hotell med frokost, rett ved Stephansdomen (midt i sentrum av Wien). I tillegg
kommer flyskatter – ca. NOK 697,- pr person, avbestillingsforsikring samt evt. reiseforsikring.

De laveste prisene får du ved bestilling innen 24. oktober!

PÅMELDING
For tilbud med påmeldingsskjema samt alle detaljer hva gjelder flyruter og innkvartering, vennligst send oss en e-
post ( may@cic.as ), vedlagte svarslipp eller ta kontakt på telefon 22 59 19 80.

FOR TILBUD, VENNLIGST FYLL UT OG RETURNER SVARSLIPP TIL:

C I C Gruppe & Spesialreiser as
v/May Tellefsen
Postboks 5123 Majorstuen
0302 Oslo

JA – jeg ønsker å motta tilbud på fellestur til ECR Wien 2009

Navn:………………………………………….…….………….....................…. Tlf.:……...............……….…………

Firma/institusjon:…………………………………….…............................……… Fax:…................………...…………

Avdeling:……………………………..............…....…… E-post:………....................................……………………………

Adresse:…………………………………............….…. Postnr/sted:..………........................................………..………..
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Med MR trodde vi at vi hadde funnet en
sikker metode for undersøkelse av pasi-
enter med redusert nyrefunksjon. Men så
vel er det ikke denne gangen heller.
I 1997 kom det rapporter fra USA om

en lidelse blant dialysepasienter som fikk
navnet ”Nephrogenic fibrosing dermopat-
hy”. Denne lidelsen var kjennetegnet av
dannelse av fortykket og hard hud på
ekstremiteter og av og til trunkus. Etter
hvert fant man at sykdommen kunne pro-
grediere til å omfatte indre organer som
lunge, lever, muskler og hjerte i verste fall
med invalidiserende og endog fatalt for-
løp og man bruker nå betegnelsen
”Nephrogenic Systemic Fibrosis” eller
NSF. Det finnes ingen kjent behandling,
selv om bedring har vært sett hos enkelt-
stående pasienter med diverse behand-
lingsformer. Best effekt er sett ved
bedring av nyrefunksjonen.
Sykdommen utvikler seg over dager til

uker, først med røde eller mørke ofte
smertefulle flekker, papler eller plaques.
Etter hvert føles huden treaktig eller som
appelsinskall. Det kan utvikle seg varige
kontrakturer og muskelsvakhet. 5% har
en raskt progredierende utvikling. Affek-
sjon av indre organer gir fibrose, organ-
svikt og evt. død. Histologisk sees for-
tykkete kollagenbunter, mucinavleiringer
og proliferasjon av fibroblaster og elastis-
ke fibre uten tegn på inflammasjon. Det
siste er et karakteristisk trekk.
Først i 2006 i en østerriksk artikkel

(Grobner et al) ble tilstanden assosiert
med bruk av gadoliniumholdige MR-kon-
trastmidler hos nyresviktpasienter, med
utvikling i løpet av noen uker inntil 2-3
måneder etter eksponering, og rappor-
tene er etter hvert mange og overbevi-
sende. Det er derfor viktig at det medi-
sinske miljøet kjenner til denne tilstan-
den, og kanskje ekstra viktig at radiologer
er oppmerksomme.
De fleste rapportene beskriver pasien-

ter med kraftig redusert nyrefunksjon
som har vært eksponert for Omniscan.

Imidlertid ser man også NSF etter bruk
av andre gadoliniumholdige kontrastmid-
ler, spesielt Magnevist, og det er også
beskrevet uten påvist Gd-eksponering.
Det er ingen kjønnsforskjell, og tilstanden
er beskrevet i forskjellige etniske grup-
per. Den er også beskrevet hos barn,
men til tross for at mer enn 200 millioner
personer (2007-tall) har vært eksponert
for gadolinium-holdig kontrast og mer
enn 30 millioner har fått Omniscan og 80
millioner har fått Magnevist, er det ikke
beskrevet NSF hos personer med normal
eller subnormal nyrefunksjon.( e-GFR >
60 ml/min.). Man har heller ikke funnet
sammenheng med varighet av nyresvikt,
årsaken til nyresvikt eller betydningen av
spesifikke ko-faktorer. Det synes imidler-
tid som om bidragende risikofaktorer er
metabolsk acidose og inflammatoriske
og postoperative tilstander.
Allerede i juni 2006 kom ”Food and

Drug Administration i USA med en
advarsel mot MR-kontrast. Forhandleren
av Omniscan kom også med en advarsel
og Magnevist og Omniscan er ikke
lenger registrert for bruk hos barn under
1 år pga deres umodne nyrefunksjon.
Innen sommeren 2007 var det i hele

verden rapportert 78 tilfeller med Magne-
vist, 180 med Omniscan og enkeltstå-
ende tilfeller med andre midler. Det er en
rapport på NSF ved bruk av MultiHance,

men denne pasienten hadde også fått
Omniscan
Virkningsmekanismen er ikke fullsten-

dig kjent. Teoriene har vært mange. En
teori er at kontrast i perifer sirkulasjon er
et mål for sirkulerende fibrocytter. Man
tror nå at det kan være sammenheng
med frigjøring av toxisk fri Gd3+ til vevet,
via en prosess kalt ”transmetallation”,
dvs. at Gd3+ skiftes ut med vevets egne
ioner. Sammen med nyresvikt gir dette
lenger halveringstid og dermed lengre
tids eksponering for Gd3+ i vevet. Tilfel-
lene av NSF har også sammenheng med
høy dose eller hyppig gjentatte ekspone-
ringer. Det er ikke vist at Gd3+ er spesielt
toxisk overfor nyrene, og MR-kontrastun-
dersøkelser har derfor lenge vært ansett
som et alternativ til rtg-kontrastunder-
søkelser ved redusert nyrefunksjon. Det-
te er da ikke lenger umiddelbart tilfelle.
Gadoliniumholdige kontrastmidler har

prinsipielt to forskjellige oppbygninger:
De er alle chelater med bundet Gd3+,
men en gruppe er lineære, mens en
annen er sykliske. Disse siste frigjør i
mindre grad Gd3+ og teorien er at disse
dermed har mindre evne til å indusere
NSF. De fleste tilfellene av NSF er
beskrevet etter bruk av Omniscan og
Magnevist som begge er lineære. Andre
faktorer, som ionisitet og proteinbinding
spiller også trolig en rolle.

Nefrogen Systemisk Fibrose( NSF) – Europeiske
retningslinjer for bruk av MR-kontrastmidler

UNNI BERGAN

Nyheter

Følgende Gd-holdige kontrastmidler er godkjent i EU:

Kommersielt Rapportert
navn Generisk navn Struktur Eliminasjon NSF
Omniscan Gadodiamide Lineær Nyrer Ja
Magnevist Gadopentetic acid Lineær Nyrer Ja
MultiHance Gadobenic acid Lineær Nyrer (galle) Ja
Primovist Gadoxetic acid Lineær Nyrer/galle Nei
Vasovist Gadofosveset Lineær Nyrer (galle) Nei
ProHance Gadoteridol Cyklisk Nyrer Nei
Gadovist Gadobutrol Cyklisk Nyrer Nei
Dotarem GAdoteric acid Cyklisk Nyrer Nei

Opplysninger fra 2007 (ref.4).
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Det er også kommet opplysninger om
at NSF er observert ved bruk av enkelte
av de andre midlene, men undertegnede
har det foreløpig kun muntlig.
Man har etter hvert definert ut føl-

gende risikogrupper:

1:Alvorlig risiko:
- Personer med alvorlig nyresvikt,
(GFR < 30 ml/min)

- Personer i dialyse
- Pasienter med redusert nyrefunksjon
som venter på levertransplantasjon

2:Lavere risiko:
- Personer med middels alvorlig nyre-
svikt, (GFR mellom 30 og 60 ml/min)

- Barn under 1 år
- Gravide (pga. fosteret)

Flere instanser har gitt råd om bruk av
Gd-holdige midler. ”The UK Commision
on Human Medicines” (CHM) og ”The
European Pharmacovigilance Working
Party” (PhVWP) of “the Committee for
Medical Products for Human Use”
(CHMP) har anbefalt at bruk av Omnis-
can og Magnevist er kontraindisert i høy-
risikogruppen, og skal vurderes nøye
hos de med lavere risiko.
Alle pasienter som skal ha disse mid-

lene må undersøkes med tanke på
nyresvikt ved hjelp av sykehistorie og
laboratorieprøver.
Hemodialyse umiddelbart etter kon-

trastundersøkelse kan være nyttig for å
fjerne stoffet fra kroppen, men det er
ingenting som tyder på at dette forhin-
drer NSF.
Nøye vurdering av risikopasienter før

bruk også av andre Gd-holdige kontrast-
midler.
ESUR (European Society OF Urogeni-

tal Radiology) har lagt seg ganske tett
opp til disse anbefalingene, og det vil her
bli referert til deres ”Guidelines” fra juni
2007:
Spørsmål én blir hvordan vi avdekker

potensielle risikopasienter. Det
anbefales å måle s-kreatinin/estimert
GFR (e-GFR) hos alle som skal ha Gd-
kontrastmidler som er assosiert med
NSF. Det foreligger ingen spesielle
anbefalinger for de andre kontrastmid-
lene. ESUR sier at måling ikke er nød-
vendig for alle pasienter, men anbefaler
et spørreskjema som kan avdekke redu-

sert nyrefunksjon.Et forslag ligger på
deres hjemmeside.
Spørsmål to blir hvordan vi håndterer

risikopasientene.
– Risikoen for å indusere NSF må alltid
vurderes opp mot risikoen ved å av-
vise en MR-undersøkelse med Gd-
kontrast.

– Spesiell varsomhet må utvises hos
pasienter med nedsatt nyrefunksjon,
levertransplanterte og spebarn.

– Ved e-GFR < 30 ml/min: Bruk alltid
minst mulig kontrastdose. Bruk aldri
mer enn 0.3 mmol/kg av noe Gd-holdig
kontrastmiddel.

– Forsøk å unngå hyppig repeterte
doser.

– Bruk aldri Gd-holdig kontrastmiddel
ved røntgenundersøkelser for å unngå
nyreskade ved jod-holdig kontrast.

– Det anbefales å ikke bruke Magnevist
og Omniscan til høyrisikopasienter, og
kun etter nøye vurdering hos de med
lavere risiko. Det må måles nyrefunk-
sjon.
For de andre midlene er det ikke krav

om måling av nyrefunksjon, men man
må uansett vurdere nytte av under-
søkelsen og alternativer hos pasienter
med redusert nyrefunksjon. Mange insti-
tusjoner vil trolig måle nyrefunksjon selv
om det ikke er et krav.

Ingen spesielle anbefalinger når det
gjelder dialyse, da det ikke er vist å
beskytte mot NSF.
Fortsatt er det svært viktig at alle tilfel-

ler rapporteres. Man kan rapporter til
”www.esur.org”. ESUR holder seg også
oppdatert på det siste om denne tilstan-
den, og utarbeider fortløpende aktuelle
retningslinjer, som fines på
”www.esur.org” - Nephrogenic Fibrosis.
Der finnes også endel artikler og bak-
grunnsreferanser.

Referanser:
1: Thomsen,H. ( 2006), Nephrogenic
systemic fibrosis: a serious late adverse
reaction to gadodiamide. Eur.Radiol. 16:
2619-2621
2: ESUR Guideline: Gadolinium based
contrast media and Nephrogenic Syste-
mic Fibrosis, 17.July 2007
3: Riccabona M. et al: Pediatric NSF
Statement 2007 Pediatric Uroradiology,
2nd revised Edition, edited by R. Fotter,
Springer 2008, p 516-517)
4:Duff, G: Commision on Human Medici-
nes on NSF, juni 2007
5:Bongartz, G: imaging in the time of
NFD/NSF: do we have to change our
routines concerning renal insufficiency?,
Magn rreson Mater Phy (20079 20: 57-
62

Nyheter

Vårmøtet 2008
– tydeligvis en møteplass i tiden

FRODE LÆRUM

Det første tverrfaglige vårmøte for
ulike aktører i medisinsk bildediagno-
stikk samlet over 330 deltakere på
Hotell Arena i Lillestrøm 21-23 mai
2008. Ansvarlige arrangører for dette
første møte var Norsk Radiologisk
Forening, Norsk Radiografforbund og
KITH. Fra Norsk forening for medi-
sinsk fysikk (NFMF) er det fremmet
ønske om å bli med på et eventuelt
neste års arrangement, etter mønster

av ECR der radiologer, radiografer og
fysikere står sammen om programmet.
Våre medisinske funksjoner ivaretas

generelt av høyt spesialiserte fagfolk
med ulik bakgrunn. Disse blir stadig
mer avhengige av hverandre i de team
som dagens høyteknologiske medisin
og faglige kompleksitet krever. På
nasjonalt plan ser vi en tilnærming
mellom ulike fagmiljøer. Skillelinjene
mellom radiologi/intervensjon, stråle-
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Nyheter

terapi og nukleærmedisin/funksjonell
avbilding er på mange måter i ferd
med å viskes ut. Radiologene har
dessuten blitt faglig mer avhengige av
spesialiserte og selvstendige radiogra-
fer. Gjennom nukleærmedisin har bio-
ingeniørene kommet inn som en profe-
sjon sammen med radiografene. Det
har derfor oppstått et behov for møtea-
renaer i krysningen mellom det som
tradisjonelt har vært ”horisontalt”
(radiologer/radiografer) eller ”vertikalt”
(radiologer/fysikere/klinisk kjemi)
avgrensede fagområder. Dessuten er
informasjonsteknologi blitt et gjennom-
gående tema for alle modaliteter.
PACS-miljøet i Norge har hatt sine
egen møteplass som har tiltrukket seg
teknologibevisste radiologer, IT inge-
niører, radiografer og fysikere. PACS-

møtet er tenkt integrert i fremtidens
vårmøter.
Vårmøtet 2008 begynte med utstill-

ling og industri-organiserte symposier
onsdag ettermiddag. Besøket første
dag ble bedre enn forventet. Torsdag
og fredag var de egentlige møte-
dagene, med parallelle sesjoner og
variert og spennende program som
spente fra eksplisitt faglige presenta-
sjoner til organisasjon, ledelse og
beslutningsprosesser. Av totalt 72
forelesere fra inn- og utland var 33
radiologer, 22 radiografer, 5 medi-
sinske fysikere, mens 12 hadde annen
fagbakgrunn. På deltakersiden kom i
tillegg rundt 30 radiologer og over 90
radiografer, 55 utstillere og en rekke
IT-folk, administratorer, forskere, fysi-
kere, studenter, journalister o.a.

Hotell Arena fungerte bra som kon-
gresshotell. Torsdag kveld var det
festmiddag for alle deltakerne, med
underholdning fra et eminent Oslo
fagottkor.
Vel er det mange medisinske møter

å konkurrere med. Men behovet for
Vårmøtet som nasjonal, tverrfaglig
møteplass i tillegg til vårt profesjons-
interne, radiologiske Høstmøte, ble
demonstrert allerede ved første for-
søk. Jeg er redd for at en eventuelt
manglende oppfølging av tiltaket fra
radiologisk side vil kunne medføre en
fare for marginalisering - nettopp av
oss selv, radiologene.
Verden har forandret seg. Det gjør

møtestrukturene våre også.
Det tverrfaglige vårmøtet 2008 ble

en suksess!
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Tekniske opplysninger

www.radiologforeningen.no

Styret i norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbilding

2008

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

Nestleder
Rajinder Midha, Sykehuset Asker og Bærum

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

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

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

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

Redaksjonskomiteen for NORAKO
Olav Sporaland (leder), Sykehuset Sørlandet HF Arendal
Tor S. Egge, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF
Barbro Iversen, Stavanger Universitetssykehus HF
Knut Korsbrekke, Bergen Røntgeninstitutt
Kulbir Singh, Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Kvalitetsutvalget
Carsten Brocker (leder), Ringerike sykehus HF

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

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

Styret i Norsk radiologisk forening
2007-2009

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

Nestleder
Else Berit Velken A: 38 12 21 77
Røntgeninstituttet i Kristiansand M: 91 61 02 58
E-post elbevel@online.no

Sekretær vitenskapelige saker
Gaute Hagen A: 23 07 00 00
Rikshospitalet M: 90 11 83 25
Sognsvannsv. 20, 0027 Oslo
E-post gaute.hagen@rikshospitalet.no

Sekretær foreningssaker
Anne Sofie Larsen A: 69 86 00 00
Sykehuset Østfold HF M: 95 12 42 53
Cicignongt. 19, 1606 Fredrikstad
E-post annesof@online.no

Kasserer
Unni Bergan A: 73 86 87 63
St Olavs Hospital M: 91 69 94 38
Olav Kyrresgt 17, 7030 Trondheim
E-post: unni.bergan@stolav.no

6. medlem
Anne Taule A: 55 97 64 69
Haukeland Universitetssykehus M: 97 53 18 91
P.B. 1, 5021 Bergen
E-post anne.taule@helse-bergen.no

7. medlem
Anna Rød Nyland A: 52 73 62 43
Haugesund sykehus M: 95 99 60 38
P.B. 2170, 5504 Haugesund
E-post: anna.rod.nyland@helse-fonna.no

1. varamedlem
Roar Pedersen A: 35 56 04 16
Telemark Røntgensenter M: 92 04 19 96
C E Berg-Hansensv. 26, 3916 Porsgrunn
E-post: roarpe@c2i.net

2. varamedlem
Tiril Gossé Thompson A: 32 11 60 00
Sykehuset Buskerud HF M: 97 54 35 68
Dronningensgt. 28, 3004 Drammen
E-post: tiril.gosse.thompson@sf-hf.no
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PS. Enkelte publikasjoner for denne
perioden er allerede omtalt i Noraforum i
juni-nummeret, 2008, side 19

Vitenskapelige publikasjoner av
norske radiologer

(Nov 2007 - august 2008 )

Av. Professor dr. med. Per Hj. Nakstad, Nevroradiologisk avdeling,
Medisinsk Service Divisjon, Ullevål Universitetssykehus, 0407 Oslo

Nyheter

TIL FOREDRAGSHOLDERNE
PÅ HØSTMØTET

Samtlige foredragsholdere på høstmøtet oppfordres til å sende inn et abstrakt til redak-

tøren i Noraforum slik at dette kan komme med i neste nummer av tidsskriftet.

Alle våre kollegaer som ikke kan delta på møtet vil sette stor pris på å få lese disse

abstraktene, få et innblikk i hva som skjer i det norske radiologiske miljøet.

Abstraktene ønskes innsendt innen utgangen av høstmøtet.
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Nyheter

Fjordveien 1, Pb. 374
1323 HØVIK
Tlf.: 67 58 06 80

E-post: info@vingmed-as.no
www.vingmed-as.no
Fax: 67 10 12 12

Ved alle norske sykehus er det vakt-
beredskap på de radiologiske avde-
lingene. Tyngden av beredskapen vil
selvsagt variere avhengig av sykehu-
sets størrelse og funksjoner.
Det utføres ordinære røntgenunder-

søkelser på alle, CT og ultralyd på de
fleste, men etter hva jeg har fått for-
ståelse av MR ved relativt få sykehus.
Hvorfor er det behov for radiologis-

ke undersøkelser som ø.hj. på natten
og i helgene? Et enkelt svar kan være
at en rask og riktig diagnose vil føre til
en rask og riktig behandling av en

alvorlig syk pasient. Da bør vel den
radiologiske undersøkelsen bli utført
som kan gi den beste diagnosen? Av
og til er ordinær røntgen fullt ut til-
strekkelig, av og til vil ultralyd og CT
være nødvendig, men det samme
gjelder jo også for MR!
Hvordan kan vi så forsvare at

nåværende praksis eksiterer og synes
å fortsette?
Det er vel ingen tvil om at den

modaliteten som raskest gir den mest
informative diagnosen er den beste.
Ideen med å starte med den enkleste

for så trinnvis å bygge seg opp til den
beste er resurskrevende, både i tid og
penger. Ofte kan en ordinær røntgen-
undersøkelse være tilstrekkelig, av og
til er det nødvendig med ultralyd eller
CT, men det samme gjelder jo også
for MR.
Ett av flere argumenter for å gjøre

radiologiske undersøkelser som ø.hj.
er også at klinikerne ønsker disse til sitt
morgenmøte/demonstrasjon. Da kan
de raskere komme fram til hvilken
behandling og raskere iverksette den-
ne. Mange av oss radiologer er ikke så
begeistret for dette argumentet, men
klinkerne har like fullt et godt poeng.
Det er ikke gjennomførbart å tilby

MR på natt og i helgene på alle syke-
hus, men kan vi med hånden på hjer-
tet fullt ut forsvare at det er så mange
og til dels store sykehus hvor dette er
tilfelle? Skal ikke radiologien være
mer på offensiven også her?

DISKUSJONSTEMA

MR OG VAKTBEREDSKAP

Finn G. Lilleås
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Høstmøtet

Onsdag 22. oktober
10.00-10.30 Anne Negård: Magnetic resonance imaging

of the small bowel in Crohn´s disease
10.30-11.00 Marte Thuen: Dyrestudier med Mn-forster-

ket MR og MR DTI ved nerveskader.
11.00-11.45 Nettverksmøte: Stipendiater, veiledere,

professorer
11.45-12.30 Lunch og registering
12.30-13.30 Forskningsrapporter fra universitets-

klinikkene. Programansvarlig Nils-Einar
Kløw (leder av Radiologforeningen)

13.30-14.00 Trender i nyere radiologisk forskning – veien
videre. Jarle Rørvik (leder av Radforsk).

14.00-14.45 Radiologisk forskning ved NTNU – hva skal
til for suksess. Prof. Olav Haraldset.

14.45-15.30 Planlegging av strategiplan for Radforsk.
Nils-Einar Kløw og Jarle Rørvik.

15.30-16.00 Kaffe. Besøk hos utstillerne.
16.00-18.30 GENERALFORSAMLING.

Torsdag 23.oktober
09.00-10.30 Nevro-intervensjon og akutt slagbehand-

ling. Møteledelse: Kjell Arne Kvistad og
Kirsti Evers Solheim

09.00-09.20 Intervensjonsprosedyrer ved akutt iskemisk
hjerneslag. Radiologiske og kliniske indika-
sjoner, risiko, resultat fra studier og praksis
ved RH. Eva A. Jacobsen, Rikshospitalet

09.20-09.40 Intervensjonsprosedyrer ved subakutt hjer-
neslag. Radiologiske og kliniske indikasjo-
ner, risiko, resultat fra studier og praksis
ved RH. Ole Nome, Rikshospitalet

09.45-10.30 Paneldiskusjon/innlegg, ved John Hald.
- Nasjonal logistikk - hvordan kan inter-
nasjonale guidelines for hjerneslag imple-
menteres i Norge?
- Teleslag- rapport fra Haukeland/Voss
prosjektet – hva skjer?
- En nevrologs synspunkt (7 minutter)
- Radiologisk vaktberedskap versus behov -
radiolog fra lokalsykehus (7 minutter)

10.30-11.30 Kaffe. Besøk hos utstillerne
11.30-13.00 Kontrastmidler - en velsignet forban-

nelse? Møteledelse: Nils Natvig og
Gaute Hagen.

11.30-11.40 Innledning med kasuistikk, Åse Kjellmo, St.
Olavs hospital.

11.40-12.00 Hva bør radiologen vite om nyrefunksjon?
Kristian Selvig, Nefrologisk seksjon, Syke-
huset Buskerud HF

12.00-12.40 1. Oppdatering om NSF. 2. Utvalg av nye
anbefalinger fra ESUR (European Society
of Urogenital Radiology). Jarl Jakobsen,
Rikshospitalet

12.40-12.50 Diskusjon 10 min.
12.50-13.00 Røntgenfunn ved et nesten perfekt mord.

Ingeborg Taksdal, Radiumhospitalet
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15.30 Frie foredrag. 9 foredrag à 8+2 minutter.

Programansvarlig: Gaute Hagen, Rikshos-
pitalet (sekretær for vitenskapelige saker i
Radiologforeningen)

15.30-16.00 Kaffe. Besøk hos utstillerne
16.00-17.30 Nukleærmedisinsk forenings program.

Møteledelse: Tore Bach-Gansmo.
16.00-16.40 Multimodal bildediagnostikk: PET-CT, PET-

MR… og ultralyd. Martin Biermann, Hauke-
land sykehus, Sentre for Nukleærmedi-
sin/PET, Radiologisk avd.

16.45-17.25 PET ved nevroendokrine svulster. Tore
Bach-Gansmo, Haukeland sykehus, Sentre
for Nukleærmedisin/PET, Radiologisk avd.

Fredag 24. oktober
09.00-10.30 Frie foredrag. 9 foredrag à 8+2 minutter.

Programansvarlig: Gaute Hagen
10.30-11.30 Kaffe. Besøk hos utstillerne
11.30-13.00 Fra positiv urinsticks til MR prostata.

Møteledelse: Vibeke Seierstad og Gaute
Hagen.

11.30-12.15 Moderne uroradiologi. Har urografien
fortsatt en plass? Anders Magnusson,
Uppsala

12.15-12.30 MR prostata. Knut Håkon Hole, Radium-
hospitalet.

12.30-12.50 MR av gynekologisk cancer. Åse Kjellmo,
St. Olavs hospital

12.50-13.00 Diskusjon 10 min.
13.00 Avslutning ved styret.

PROGRAM HØSTMØTET 2008

Radiologforeningens og Nukleærmedisinsk forenings høstmøte,
22.-24. oktober 2008

Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo
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Innkalling
til ordinær
generalfor-
samling

Norsk radiologisk
forening

Onsdag 22. oktober 2008
Kl 1600-kl 1830
Ingeniørenes hus, Oslo

SAKSLISTE
1. Leder ønsker velkommen
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkallingen
4. Minneord
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap
7. Budsjett
8. Valg – se nettsiden for repre-

sentanter på valg
9. Rapport fra foreningens

utvalg
10. Utdeling av besteprisen
11. Eventuelt

Høstmøtet

SLIK MELDER DU DEG PÅ;
Påmelding vil i år kun foregå via e-post,
til følgende adresse;
hostmote2008@gmail.com
Denne adressen kan også brukes for å
kontakte oss om andre ting som har
med høstmøtet å gjøre.
Send oss en mail som inneholder navn,
adresse og arbeidssted, samt om du er
assistentlege, så registrerer vi fort-
løpende din påmelding.

BETALING;
Betaling skal fra i år skje PÅ FOR-
SKUDD.
Betal kroner 1500 til konto
8902.18.50943

Er du ikke medlem koster det 2500
kroner - og er du LIS er det GRATIS!
Innbetalingen må påføres ditt navn,
adresse og arbeidssted, ordene "Høst-
møtet 2008". Vær vennlig å være tidlig

ute med betaling hvis du kan, dette
letter vårt arbeid.

SISTE FRIST FOR PÅMELDING
OG INNBETALING ER 05.10.08
- ALTSÅ FEMTE OKTOBER!!

Kontaktperson for programmet og
frie foredrag;
Gaute Hagen;
gaute.hagen@rikshospitalet.no

Kontaktperson for utstillere;
Else Berit Velken; elbevel@online.no

Kontaktperson for general-
forsamlingen;
Nils-Einar Kløw;
n.e.klow@medisin.uio.no

Kontaktperson for påmelding;
Roar Pedersen;
hostmote2008@gmail.com

Det er satt av tid til frie foredrag i 2 bol-
ker dette høstmøtet siden det var så
god respons i fjor. De frie foredragene
settes opp torsdag ettermiddag 14.00
– 15.30 og fredag morgen 09.00 –
10.30. Det settes av 8 minutter for
foredraget og 2 minutter til diskusjon,
og således har vi plass for i alt 18 fore-
drag. Skulle vi få inn enda flere fore-

drag, aksepteres disse som postere,
som kan presenteres kort i pausene.
Originaldata prioriteres, men kasui-

stikker kan også presenteres. Husk at
en presentasjon gir deg et hestehodes
forsprang ved neste radiologiske kors-
vei!
Det beste foredraget holdt av assis-

tentlege blir belønnet med en pris på

kr. 5000, mens overleger belønnes
med gratis deltakelse på Høstmøtet.
Frie foredrag meldes på til sekretær

for vitenskapelige saker, Gaute Hagen,
gaute.hagen@rikshospitalet.no så
snart som mulig, men senest 10. okto-
ber. Da har du imidlertid bare en drøy
uke på å lage en evt. poster.

Frie foredrag?

Har du lyst til å melde på et fritt foredrag
på Høstmøtet?

Kjære kollega!

Norsk Radiologisk Forening inviterer igjen til høstmøte i Oslo,
22.-24. oktober. Sett av disse dagene allerede nå, og meld deg
på så snart som mulig. På nettsidene våre skal du finne all
relevant informasjon om høstmøtet. Sjekk siden jevnlig for opp-
dateringer.
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• Høy kontrastvirkning (ref 1)

• Klinisk sikkerhet (ref 1)

• Lavest osmolalitet* (ref 2,3,4)

• Lavest viskositet* (ref 1,5)

• Høyeste jod konsentrasjon (ref 1)

• Uten kelater* (ref 6,7,8,9,10)

• Lav toksisitet (ref 6,11)

• Bredt sortiment

• Miljøvennlig produksjon (ref 1,12,13)

I ACTIVE studien blir Iomeron® og Visipaque® sammenliknet angående utviklingen av CIN (kon-
trast indusert nyreskade). Resultatet viser at Iomeron® har signifikant færre tilfeller (0%-6,9%)
av CIN utvikling hos nyresyke pasienter. 

Abdominal Computed Tomography: Iomeron® 400 vs Visipaque® 320
Enhancement, ACTIVE studien er en prospektiv, multisenter studie.
Formålet var å sammenligne effekten på nyrefunksjonen og insidensen
av CIN hos pasienter med middels til alvorlig nyreskade som gjennom-
går MDCT undersøkelse av leveren.

Active-studien viser mindre forekomst av nyreskade,
ved MDCT undersøkelser, hos pasienter med dårlig
nyrefunskjon ved bruk av Iomeron® kontra Visipaque®

(ref 14)

LLeess AAccttiivvee--ssttuuddiieenn
“Invest Radiol 2008; 43: 170-178”

For nærmere informasjon: Tlf. 66 89 02 00, www.initios.com
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Abstrakt

Bakgrunn
Glandula thyroidea ligger overfladisk og
er derfor svært velegnet for ultralyddiag-
nostikk. Tidligere arbeidet ultralydappa-
ratene bare på relativt lave frekvenser
(opp til ca 7 mHz) og oppløsningen i bil-
det ga ikke rom for findiagnostikk. Flere
av dagens ultralydapparater arbeider på
frekvenser i området15 mHz hvilket kan
gi svært god detaljoppløsning hvilket vi
drar nytte av i hals/thyroideadiagnostikk.
Apparatene er imidlertid ikke like i evnen
til å redusere støy og artefakter i bildene,
så det er ikke frekvensen alene som er
avgjørende for detaljoppløsningen.
En normal thyroidea har homogen

ekkostruktur, liksom spyttkjertler, panc-
reas og testiklene. Med årene kommer
det imidlertid degenerative forandringer
i kjertelen, og hos noen hormonavhengi-
ge forandringer og sykdommer. Disse
forandringene kan forårsake diffus stør-
relsesøkning, palpable ”knuter” eller ing-
en vesentlige volumendringer, men for-
årsaker som oftest endring i ekkostruk-
turen.

Diagnostikk
I store autopsimaterialer er det funnet
fokale lesjoner i opptil 70% hos voksne,
oftere hos kvinner enn hos menn. Disse
lesjonene ser vi med ultralyd. Jeg pleier
å si det litt unyansert at: ”den kvinnen
over 40 år som ikke har noen funn i
thyroidea, har ikke vært til ultralydunde-
søkelse.”
Problemet er at ca 90% av de pal-

pable lesjonene er benigne og som
oftest uten betydning for helsen, mens
det selvfølgelig er viktig å finne de
maligne. Tidligere opererte man enhver
palpabel knute med hemithyroidektomi
for å knipe alle de maligne. I et tiårs-
materiale fra Ahus (1993-2002) opererte
man 390 pasienter og fant malign tumor
hos 32. I et materiale fra Stavanger

publisert i Tidsskrift for Den Norske
Lægeforening nr.1, 2005, konkluderes
det med at: ”Bildediagnostikk har gene-
relt begrenset nytteverdi.”
Palpatorisk utført cytologisk biopsi har

vær brukt i de senere år for om mulig å
stille en diagnose før eventuell opera-
sjon. I de seneste årene har imidlertid
også ultralydvurdering og ultralydveile-
det cytologisk biopsi blitt tatt mer og mer
i bruk hvilket har revolusjonert diagnos-
tikken.
Pga ny kunnskap har ”verden” sett at

det har vært nødvendig å utarbeide
retningslinjer for diagnostisering og
behandling av thyroideacancer. I 2006
ble det publisert både amerikanske og
europeiske retningslinjer, og i mars
2007 kom de norske. Alle er svært
omfattende, men når det gjelder bruk av
ultralyd og ultralydveiledet biopsi, er de
ganske ulike, avhengig av ulik praksis.
I de amerikanske retningslinjene står

det: ”Preoperative neck US for the
contralateral lobe and the cervical (cen-
tral and lateral) lymph nodes is recom-
mended for all patients undergoing
thyroidectomy for malignant cytologic
findings on biopsy.”
The American Thyroid Association

Guidelines Taskforce. Cooper et al.
Management guidelines for patients
with thyroid nodules and differentiated
thyroid cancer. Thyroid 2006;16(2):1-33.
Det betyr at amerikanerne (sonogra-

fene) primært bare undersøker den lap-
pen hvor den palpable lesjonen sitter og
at det vanligvis kun tas palpatorisk veile-
det cytologisk biopsi. De undersøker
heller ikke lymfeknutene primært.
I de europeiske retningslinjene står

det: ”Thyroid US is mandatory when a
nodule is discovered at palpation…. US
is also a guide to fine needle aspiration
cytology…. Neck US is able to detect
suspicious cervical lymph nodes….”

Pacini F, et al. European consensus
for the management of patients with dif-
ferentiated thyroid carcinoma of the folli-
cular epithelium. Eur J Endocrinol
2006;154:787-803
Her gis det altså opplysning om hvilke

muligheter man har med ultralyd, men
ikke at dette skal gjøres.
Våre norske retningslinjer går lengre. I

avsnitt 3.2 står det: ”Pasienter med
palpabel tumor i glandula thyroidea skal
henvises direkte til et senter der det kan
utføres ultralydundersøkelse av thyroi-
dea og halsens lymfeknuter, med mulig-
het for å ta ultralydveiledet cytologisk
prøve (FNA) av thyroidea og av evt
suspekte lymfeknuter. Hvis mulig bør
cytolog (evt screener) være tilstede for å
sikre at prøvene gir representativt mate-
riale.”Retningslinjene finnes på
www.kreftforeningen.no, søk: thyroidea.

Vedrørende utredningen av pasienter
med ”knute i thyroidea står det videre:
2.4 Undersøkelse før henvisning til

videre utredning
- Thyreoideafunksjonstester (TSH og

fritt T4)
- Anti-TPO (thyreoidea autoantistoff -

positivt ved autoimmun thyreoiditt)
- S-Kalsium og S-Albumin

Euthyreot pasient med en solitær
knute, suspekt knute i knutestruma eller
endring i kjente knutestruma skal henvi-
ses til spesialist (poliklinikk) for videre
utredning. Henvisning fra primærlege til
ultralydundersøkelse, annen bildediag-
nostikk eller scintigrafi vil kunne forsinke
og fordyre utredningen av mulig ca.
thyreoideae.
Pasientene skal altså ikke henvises til

ØNH-spesialist eller kirurg, til scintigrafi
eller kun ultralydundersøkelse. Det er
ett unntak for scintirafi. Har pasienten
lav TSH kan det foreligge et autonomt

Ultralyd av halsen ved thyroideaproblematikk
Nye nasjonale retningslinjer

ARNE HEILO, TRINE BJØRO OG EVA SIGSTAD,
MEDLEMMER AV THYROIDEAPROGRAMMET, RIKSHOSPITALET



adenom. Det bør evt bekreftes med
scintigrafi.
Hvordan skal man så tolke de ulike

ultralydfunnene? Det er vår store utfor-
dring. God diagnostikk er avhengig av et
godt ultralydapparat og en erfaren,
observant radiolog. Lesjonene har til
dels ulike ultralyd-karakteristika, men
som regel er det summen av karakteris-
tika som kan skille de ulike typene og
gjør den ene lesjonen mer malignitets-
suspekt enn den andre.
Ofte har pasientene flere typer lesjo-

ner samtidig i kjertelen. Lesjonene har
som regel heller ikke et ensartet ekko-
mønster. Det er derfor ofte avgjørende
for riktig diagnose at den ultralydveile-
dete cytologiske biopsien tas i den mest
suspekte lesjonen og dessuten fra det
mest suspekte området i tumor. Samar-
beid med cytolog er uhyre viktig., Ulike
funn ved ultralyd gir grunnlag for å ta
materiale på ulik måte (ved cystiske
lesjoner bør det tappes cystevæske
først, dernest punkteres i solide områ-
der), og ved mistanke om medullært
carcinom bør det også tas materiale til
immunologiske undersøkelser. Med
erfaring kan undersøkende radiolog selv
farge utstryket og i mikroskop se om det
inneholder tilfredsstillende materiale,
men i svært mange tilfeller vil det, etter
vurdering av patolog, være behov for til-
leggspunksjoner Altfor mange innsendte
utstryk viser seg dessverre å ikke inne-
holde diagnostisk materiale. Dersom det
ikke er mulig å få en umiddelbar vurde-
ring av materialet av en patolog, vil det
være av avgjørende betydning at den
undersøkende radiologen kjenner til
hvordan materiale skal tas fra ulike
typer lesjoner.
Papillær thyroideacancer (PTC) har

ofte metastaser til halslymfeknuter (i
noen materialer opptil 50%) når den blir
diagnostisert. Noen ganger debuterer
PTC med lymfeknutemetastaser på
halsen. Disse er det også avgjørende å
påvise før primæroperasjon, men også
når de dukker opp senere i forløpet.

Oppfølging
Også etter primærbehandling med kirur-
gi og radiojod, spiller UL-undersøkelser
med evt punksjon av suspekte halslym-
feknuter en viktig rolle. UL kan finne

metastatiske lymfeknuter med aksial
diameter 3-4 mm. Disse kan punkteres
og verifiseres cytologisk. Da er det sam-
tidig viktig å undersøke aspiratet mhp
Thyroglobulin (Tg). Etter thyroidektomi
og radiojodbehandling pluss thyroxinbe-
handling skal det ikke foreligge noe
funksjonelt tyroideavev. Bare thyroidea-
vev produserer Tg. Finner man derfor
Tg i aspiratet, betyr det at det foreligger
metastasering og pasienten må
behandles videre. En annen indikator på
at det foreligger metastaser, er målbar
Tg i serum. Da må man være ekstra på
vakt ved UL-undersøkelsen. Tg i serum
slår imidlertid ikke ut hvis pasienten
også har Tg-antistoff.
Ultralyd spiller en svært viktig rolle i

lymfeknutediagnostikken og kan få
avgjørende betydning for sykdommens
videre forløp, både fordi den gir grunn-
lag for bedre kirurgi, men også fordi
ultralydveiledet etanolinjeksjon i slike
metastaser har vist seg å gi stor
behandlingsmessig gevinst. I vårt mate-
riale på 60 behandlete og kontrollerte
metastaser er 45 ferdigbehandlet til ikke
lenger påvisbar malignitet. 15 meta-
staser er fortsatt under behandling,
hvorav 10 viser regresjon, 4 er uendret
og 1 har vokst. Dette er svært lovende

resultater, hvilket trolig gir grunnlag for
utvidete indikasjoner for denne behand-
lingsformen.
Vi lager i disse dager et atlas som

presenterer ultralydbilder av forskjellige
thyroidealesjoner og deres karakteris-
tika, til dels korrelert til cytologske og
histologiske funn. Atlaset vil også inne-
holde ultralydbilder av lymfeknuteme-
tastaser og deres karakteristika. Vårt
håp er at atlaset vil kunne bidra til å
bedre diagnostikken av de ulike typene
thyroidealesjoner, både for radiologer
og patologer. (De ulike typer lesjoner og
lymfeknutemetastasers ultralydutse-
ende omtalt og vist på høstmøtes fore-
drag, tas ikke med i dette resyméet.)
Skal ultralyddiagnostikken ved thyroi-

deaproblematikk bli god, må den utføres
av dedikerte radiologer. Vårt ønske er at
den knyttes til de kliniske mammografi-
sentrene i Norge. Der har man allerede
ultralydapparatur, dog av varierende
kvalitet, og man er vant med ultralyd-
veiledet biopsi, cytologisk eller histolo-
gisk, og har et mer eller mindre nært
samarbeid med patolog. Problemet er
imidlertid å få puttet disse under-
søkelsene inn på programmet i en aller-
ede hektisk hverdag. - Vi har en jobb
foran oss.

24 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 2/2008

Abstrakt

Noraforum
Materiellfrist neste nummer

5. november 2008

SVAR PÅ CASUISTIKK side 26

MR viser ved basis av 2. og 5. metatars små cystiske forandringer i bløt-
delene som passer godt med små ganglioncyster. Hele første dorsale
interossøse muskel har signal forenlig med ødem. Dette passer godt med
et denervasjonsødem, og gaglioncystene antas å komprimere mediale
gren av nervus fibularis profunda - som igjen gir denervasjonsødemet.
Det er helt normale skjelettstrukturer og leddkonturer.

Roar Pedersen
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Dr. grads arbeid i radiologi

Integrating Coronary Angiography into the
Cardiac Operating Room

Hjertekirurgi uten bruk av hjerte-lunge-
maskin, såkalt off-pump eller bankende
hjertekirurgi, har de siste årene vært
utprøvd som alternativ kirurgisk teknikk
ved tette kransarterier. Ved innføring
av nye teknikker er kvalitetskontroll vik-
tig for å oppnå gode kliniske resultater,
samtidig som bruk av bildeveiledning
peroperativt krever kunnskap om blod-
årenes tilstand under den kirurgiske
prosedyren.
Avhandlingen er basert på peropera-

tiv angiografi av 233 koronar bypass-
opererte pasienter. Peroperativt ble
angiografi-resultatene sammenlignet
med funn fra transit time flow målinger,
epicardial ultralyd av anastomoseste-
dene og til dels transesofageal echocar-
diografi. Postoperative kliniske og angi-
ografiske kontroller ble gjennomført
etter 6 og 12 måneder. All kirurgi og
koronar angiografi ble utført ved Inter-
vensjonssenteret ved Rikshospitalet.
Avhandlingen viser at angiografi

brukt under hjertekirurgi påviser funn
som ikke kunne gjenfinnes postopera-
tivt. Peroperativt avbilding av kar er
således vanskelig å tolke, da karene
blir påvirket av operative forhold. Angi-
ografi var bedre enn blodstrømsmåling-
er og ultralyd til å oppdage sammen-
syingssteder som trengte korreksjon,
og er en god metode til å kvalitetssikre
det kirurgiske resultatet. Bruk av angio-
grafi peroperativt førte til at over 4% av
bypassene ble vellykket revidert, og
førte til bedre lukking av koronale
fistler. Resultatet av hjertekirurgien ble
således forbedret ved bruk angiografi
peroperativt.
Avhandlingen er banebrytende da

den systematisk undersøker bilder av
blodårene tatt under den kirurgiske
prosedyren. Fremtidens kirurgi blir mer
og mer bildeveiledet, og utbredelsen av
hybride operasjonsstuer (angiografi
installert i operasjonsstuene) har økt
den siste tid.. Øking av kunnskap om

hvordan blodårer oppfører seg under
kirurgiske inngrep er derfor viktig.

Avhandlingen utgår fra Universitet i
Oslo. Hovedveileder var professor dr.
med. Erik Fosse fra Intervensjons-
senteret og biveiledere professor dr.
med. Sigurd Nitter-Hauge fra Hjerte-
medisinsk avdeling og professor dr.
med. Hans-Jørgen Smith fra Radiolo-
gisk avdeling, alle Rikshospitalet. Dis-
putasen ble gjennomført 14. desember
2007. 1. opponent var docent dr. med
Anders Jeppsson, Thoraxkirurgiska
kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Gøte-
borg. 2. opponent var professor dr.
med. Petter Eldevik, Radiologisk avde-
ling, Universitetssykehuset Nord-Nor-
ge, Tromsø. Komiteleder var professor
dr. med. Arnulf Skjennald, Radiologisk
avdeling, Ullevål Universitetssykehus,
Oslo. Disputasleder var professor dr.

med. Teis Tønnessen, Thoraxkirurgisk
avdeling, Ullevål Universitetssykehus,
Oslo. Prøveforelesningen med oppgitt
emne ”CIN (kontrastmiddelindusert
nephropati) og NSF (nephrogen syste-
misk fibrose) – konsekvenser for kon-
trastmiddelbruk ved CT- og MR-under-
søkelser” ble avholdt 13. desember
2007.
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CASUISTIKK

32 år gammel kvinne, jobber i matbu-
tikk, går og står mye. De siste måne-
dene har hun merket hevelse og ømhet
på fotryggen medialt distalt uten kjent
traume i forhistorien. Konstant hevelse,
men forverring ved belastning.

SVAR PÅ side 24

Casuistikk
innsendt
av vår
radiologiske
minerydder



GE Healthcare

Pasienten: 63 år gammel mann med histologisk verifisert 2,8 cm hepatocellulært carcinom (HCC) i høyre leverlapp.

Det ble utført en ” Trans-arteriell kjemo embolisering av lever. (TACE)”. Grunnet kompleks karanatomi, ble det utført 
transarteriell 3D angiografi med Innova 3D med 40°/s for å lokalisere tumors tilførende kar og for å velge beste 
adkomstvinkel ved intervensjon. Dette ble fulgt av en selektiv kateterisering med et mikrokateter.
Kontroll etter prosedyren ble gjort med Innova CT med 20°/s. De rekonstruerte aksiale og koronale bildene ble sam-
menlignet med CT undersøkelse gjort før intervensjonsprosedyren for å bekrefte tilstrekkelig tumorbehandling før 
pasienten forlot angiografilaboratoriet.

”Innova 3D/CT rotasjonsangiografi er fordelaktig for lokalisering og kateterisering av tumors tilførende kar under  
selektiv embolisering ved kompleks anatomi.”

Innova 4100IQ

Angiolab med CT-funksjon

Ref: Universitätsklinikum Leipzig, Klinik ond Poliklinik für 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Tyskland
Dr. Med Michael Moche, Dr. Med Franck Deckert

Innova 3D VR viser tumors 
tilførende kar

Innova CT aksiale bilder etter 
intervensjon

Innova CT koronale bilder etter 
intervensjon

Pre-operativ CT med tumor
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