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Hva er dette?

NoRaForum har fått rote i Frode Lærums medisinske samlinger,

og funnet dette hjelpemidlet. De fleste skjønner at det er en tappe- eller

innføringsinnretning av noe slag, men hva tappes eller innføres?

Er det:

A) En trocar for rask suprapubisk blærepunksjon?

B) En introducer for arteriell tilgang, som kan brukes flere ganger?

C) En trocar for innlegging av direkte ventrikkelsonde?

D) En innretning for fjerning av alkohol?

Svaret avsløres innen kort tid på våre nettsider, følg med på www.radiologforeningen.no

Bilde: Frode Lærum

Tekst: Roar Pedersen
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Leder

Endring – og utvikling

Ansvarlig redaktør
Gunnar Sandbæk

Tittelen på denne lederartikkelen
kan stå som fellesnevner for mange
av bidragene til dette nummer av
Noraforum. Leder i Norsk radiolo-
gisk forening, Nils-Einar Kløw, kom-
menterer i sin leder forarbeidene til
omlegging av sykehusene i Helse
Sør-Øst, en endring som vil få
betydning for de fleste av oss.
Akershus universitetssykehus foran-
dres i stor grad, som levende skil-
dret av Frode Lærum. Anne Sofie
Larsen, Anna Nyland og Nils-Einar
Kløw oppsummerer fra ulike møter i
den europeiske radiologforeningen
temaer som er meget viktige også i
Norge: At vi må være mer klinikere,
være tilstede når undersøkelser
pågår - med vakt hver dag døgnet
rundt, viktigheten av subspesialise-
ring og at klinisk trening for radiolo-
ger er essensielt - gjerne før utdan-
nelsen starter. Vakt er bare aktuelt
for sykehusradiologer, mens klinisk
kompetanse er viktig for alle.
Vi må altså prestere, enten vi

snakker om bildediagnostikk eller
bildeveiledet behandling. Ett eksem-
pel: Intervensjonsradiologien kan
bare forbli på våre hender dersom vi

er dyktigst! Vi må ha dyptgående kli-
nisk kunnskap innen den tilstøtende
kliniske disiplin og vi må stille opp
når det er behov for det - også etter
klokken 16. Interesserte medlemmer
bør lese Jon Egges innlegg om
utfordringer og løsninger for inter-
vensjonsradiologien.
Tilsvarende er det avgjørende at

vi er gode diagnostikere, som blir
hørt og sett av våre kliniske kollega-
er. Å øke kompetansen er vanskelig
forenlig med økonomenes ønske om
stadig økende "produksjon", noe
Lars Borgen problematiserer på en
meget god og tankevekkende måte i
sitt innlegg "Mening ved samlebån-
det". Kanskje er Frode Lærum inne
på elementer som må inngå i løs-
ningen i sitt tilsvar? Mange vil mene
at etterspørselen etter bildediagnos-
tikk bare vil fortsette å øke så lenge
”ingen” må betale for den. Og noe
overforbruk er det vel?
Endring oppleves av mange som

truende og uønsket. Dette må ikke
føre til at vi unnlater å delta i de
endringsprosesser som pågår rundt
oss. Kun ved å være aktive og hev-
de våre meninger og standpunkter

på så mange arenaer som mulig,
kan vi bli hørt og få gjennomslag.
Vel er det slik at å engasjere seg
utover allerede tyngende klinisk
arbeid på flere vis er lite fristende,
men alternativet er at vår fremtid
bestemmes av andre enn oss selv.
Dette gjelder både på administrativt
og medisinskfaglig plan.
Det er viktig å erkjenne at endring

ikke nødvendigvis er av det onde.
Endring kan føre til at ting blir bedre!

Gunnar Sandbæk
Ansvarlig redaktør



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 2/2009 5

Lederens hjørne

I denne utgaven av Noraforum har
styret lagt frem resultatet av lengre
tids arbeid omkring utdanning av
sonografer i Norge. Arbeidet har
vært vanskelig. I mange land er
sonografer en etablert yrkesgruppe,
og er en videreutdanning av radio-
grafer. Mange kolleger i Norge er
svært skeptiske. Det er mangel på
radiologer i Europa, og ESR vil der-
for i nær fremtid ta opp problemstil-
lingen om utdanning av Radiology
assistant og sonografer. Hvilke vei
ESR vil gå er enda helt åpent, så
langt ser det ut til at oppfatningene
er sprikende. Etter at UL utvalget
ledet av Arne Heilo la frem sine vur-
deringer på siste høstmøtet har sty-
ret fått tilbakemelding fra medlem-
mene og hatt møte med legefor-
eningens juridiske og fagmedisinske
avdelinger. Vi har i vår vurdering lagt
hovedvekt på at UL knytter klinikk,
billedopptak og tolkning veldig nært.
Hvis man endrer UL til en undersø-
kelse der billedopptak og tolking
separeres slik som ved CT og MR,
er det holdepunkter for å anta at UL
som metode vil tape terreng til fordel
for de langt mer kostbare undersø-
kelser. Dermed har vi store motfore-
stillinger mot å opprette en ny yrkes-
gruppe utgått fra radiografutdan-
nelsen til å utføre ultralydundersø-

kelser selvstendig. Vår holdning gir
likevel en åpning for sonografer i
virksomhet som ikke innebærer pri-
mærutredning, for eksempel ved
kontroller og masseutredninger
under supervisjon av radiolog.
Mange av medlemmene har vær

involvert i forarbeidene til omlegging
av sykehusene i Helse Sør-Øst. Pro-
sessen er omfattende og gjelder
sykehustilbud til halve befolkningen i
Norge. Oppdragsgiverne ønsket i
forarbeidene å fordele tilbudene i
hver av de syv sykehusområdene i
lokale og spesialiserte funksjoner,
mens i Oslo skulle det også være et
sykehus med regionsfunksjon. Nå er
den administrative sammenslåingen
gjennomført. Vi står ovenfor en rek-
ke utfordringer innen radiologi og må
være forberedt på endringer. Det er
ingen ting som tyder på at fremtiden
vil gi oss mindre å gjøre, tvert imot.
Men kolleger må passe på å være
med når planer legges for å sikre at
radiologiressurser følger med når kli-
niske spesialiteter flyttes. I en tid
med krav om å spare penger er det
viktig å få frem at storbylegevakt og
sykehus med lokalfunksjoner også
trenger fullverdige røntgenavdeling-
er og radiologer tilgjengelig på vakt-
tid. Ved store spesialavdelinger i
Oslo vil kravet om oppsplitting av

røntgenavdelinger komme opp. Det-
te har klare ulemper for utvikling av
faget som utvikles både innenfor
rammen av kliniske spesialiteter og
innen modaliteter. Bredden på
grunnutdanningen av radiologer må
også sikres innenfor funksjonsforde-
ling av kliniske spesialiteter.

De fleste av dere har vel ikke
begynt å tenke på høsten enda. Sty-
ret er allerede godt i gang med å
planlegge høstmøtet i oktober. Vi
kunne ønske oss en tilbakemelding
fra medlemmene om vi bør øke
møtet med en dag. Tanken er at
spesialforeningene skal få bedre
mulighet til å samles og få anledning
til å presentere arbeider innen sitt
fagfelt for alle kolleger. Et forslag
som har vært reist er å bruke denne
ekstra dagen til de etablerte spesial-
foreningene nevroradiologi, barnera-
diologi og intervensjonsradiologi, der
disse for eksempel får 1,5 timer
hver. Dette innebærer tre sesjoner i
tillegg til dagens fire og kan gi gode
synergieffekter.

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

I år kunne Norsk Selskap for nukle-
ærmedisin feire 30 års jubileum for
sitt årlige Seminar for nukleærmedi-
sin og strålevern. Jubileumsmøtet
ble arrangert i Tønsberg 17.-19.
april. Det ble et meget vellykket
møte med mange interessante
emner. Disse seminarene har hele
tiden tatt sikte på det samlede nor-
ske bildediagnostiske miljø: tekni-
kere, akdemikere og representanter
for industrien.
Seminaret har i alle år knyttet til

seg norske og internasjonale kapa-
siteter og har bidratt i vesentlig grad
til å stimulere både det norske og
nordiske nukleærmedisinske miljø.
Det er all mulig grunn til å gratulere
norsk nukleærmedisin og de enkelte
kurskomitéer med innsatsen!
Men norsk nukleærmedisin har

mange utfordringer, slik lederen i
NORAFORUM nr. 2/2008 tok opp,
og jeg vil benytte anledningen til å ta
noe av dette opp på ny.
Nukleærmedisin ble i Norge eta-

blert etter 1945 som en aktivitet
hovedsakelig ved de klinisk kjemis-
ke sentrallaboratorier. Fremragende
representanter for klinisk biokjemi
var de første pådrivere for å utvikle
diagnostikk og behandling med
radioaktive forbindelser.
Arbeidet med å få fagområdet

anerkjent som egen spesialitet ble

en meget lang prosess, først i 1995
vedtok Den norske lægeforening på
sitt landsmøte i Trondheim å foreslå
spesialiteten opprettet, og Helsetil-
synet og Sosialdepartementet opp-
rettet spesialiteten i 1997. Fagets
pionerer rundt om i landet ble de før-
ste godkjente spesialister og ca. 10
utdanningsstillinger (LIS) ble oppret-
tet av det Nasjonale Råd, og det var
stor optimisme i fagmiljøet.
Men de forløpne 12 år har i tid falt

sammen med en periode med krav
om innsparinger i sykehussektoren,
og det har vist seg meget vanskelig
å få en helt tilfredsstillende utvikling
av den nye spesialiteten:
Rekrutteringen til faget lider, det er

ikke fordi vi mangler interesserte
søkere, men fordi antallet LIS er for
lavt, en del sykehus holder LIS-
hjemlene ubesatte eller har ”lånt”
dem til andre spesialiteter, slik at det
nesten ikke finnes LIS-hjemler uten-
for universitetsklinikkene.
Dette skader rekrutteringen til

faget og rammer særlig avdelingene
rundt i landet som ellers skal være
norsk nukleærmedisins ”grunnfjell”
slik lederen i NORAFORUM nr. 2/08
påpeker.
Vi har i alle år snakket om ”lak-

seyngeleffekten”: at de som rekrut-
teres ved lokale sykehus i større
grad ansettes i faste stillinger på

samme sted. Slik rekruttering opp-
når man ikke ved å konsentrere de
altfor få LIS til de store sentra.
Antall spesialister i faget blir derfor

utilstrekkelig, slik at flere sykehus
må tilby nukleærmedisinske tjenes-
ter uten å ha tilsatt spesialist. Også
her ser vi at overlegehjemler i nukle-
ærmedisin ”lånes” til andre avdeling-
er, og de blir ikke levert tilbake.
Dette medfører at universitetskli-

nikker må ta seg av det diagnostiske
arbeid, enten ved å låne spesialister
til spredte besøk eller ved at under-
søkelsesresultatene overfører elek-
tronisk til universitetsavdelingene
som lett kan overbelastes.
Det har de siste årene for alvor

vært diskutert ved flere større syke-
hus å legge ned den nukleærmedi-
sinske service for å spare penger.
Det har våre kliniske kolleger heldig-
vis satt en stopper for.
Slik jeg ser det er det slik hard-

hendt bruk av sparekniven som er
den største trusselen mot vår spesi-
alitet.
Det kan se ut til at man må påvirke

på meget høyt politisk nivå for å snu
denne utviklingen.

Gjesteleder
Dag Magne Solheim
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Bildediagnostisk senter (BDS) ved Ahus
– Akershus universitetssykehus – flyttet
inn i nytt sykehus i splitter ny bygning i
oktober 2008. Så vel sykehuset som
avdelingen er under total forvandling og
Ahus blir for tiden karakterisert som
”Europas mest moderne sykehus”. Og
det er kanskje ikke så rart. Bygningene
er delikate med moderne, minimalistisk
design og moderne kunst spredt utover.
På vei inn til hovedinngangen ser man
en perforert metallskulptur – som samti-
dig fungerer som luftetårn - på ene
siden. Over hodet på deg, i utbygget
under den luftige og lyse personalkanti-
nen, er det en utendørs lydinstallasjon
som aktiviseres når folk beveger seg
under. Inne i glassgaten blir man møtt
av ”pasientverter”, blide voksne damer i
hvite jakker som viser folk til rette.
Gjennom store glassflater ser man inn i
restene av den gamle røntgenavdeling-
en. Bygget fra 1960-tallet er bokstavelig
talt i ferd med å bli spist opp av en
enorm, drageliknende maskin som jaf-
ser det ned bit for bit. Her blir det plass
til siste byggetrinn, en pasientfløy til på
hovedbygget. I høyblokka fra begyn-
nelsen av 1960-årene ruller det rundt
roboter som river de øvre etasjene fra
innsiden.
Roboter er man glad i på nye Ahus.

Transportsystemet AGV er robotisert,
vogner som henter og bringer mat, klær
og utstyr. De tar heisene alene og kjører
inn i avdelingene. Men de liker seg best
i kulvertene under sykehuset. De er høf-
lige, men bestemte når de ber folk som
kommer i veien for dem, om å flytte seg.
Og de rikker seg ikke før de har klar
bane.
Et gigantisk rørpostsystem transporte-

rer prøver og medisiner. Med så ambisi-
øse og til dels uprøvde systemer er det
ikke så rart at avisene har fått meske
seg i noen ”snubleføtter” den første
tiden.
BDS´ direktør, Arne Borthne, forteller

at Bildediagnostisk senter ble etablert i
januar 2007 som en fusjon av radiologi
og nukleærmedisin. Senteret består av
avdeling for radiografi med 5 modalitets-
seksjoner (generell røntgen,
angio/intervensjon/UL, CT, MR, mam-

ma), og avdeling for radiologi med 4
organseksjoner (nevro/ortopedi, tho-
rax/abdomen/barn, kar/intervensjon,
mamma). Til en hver tid er det et radio-
logisk akutteam bestående av vaktha-
vende assistentlege og overlege.

Nyheter

Et sykehus i forandring

NORAFORUM BA FRODE LÆRUM OM A INTERVJUE SIN NYE SJEF, DIREKTØR DR. MED. ARNE BORTHNE
VED BILDEDIAGNOSTISK SENTER, AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS.

Frå venstre: Professor Frode Lllærum, sjefradiograf Trine Brenne og direktør Arne
Borthne.

Transportroboter i kulvert



Dessuten er det en nukleærmedisinsk
seksjon og ”utestasjonen” Stensby
sykehus. Stensby er bemannet med
radiografer. CT og konvensjonell rønt-
gen derfra beskrives ved Ahus.
BDS har en omfattende og uvanlig

apparaturavtale med Philips, som ene-
leverandør innen bildediagnostikk. På
tross av god kvantumrabatt var totalver-
di av leveransen ca 250 millioner NOK.
Dette innebærer også en langsiktig
samarbeidsavtale over 12 år, der Philips
garanterer ”State of the art”-utstyr,
omfattende opplæringspakker, og at alt
utstyr vil bli skiftet ut én gang. Software
oppgraderes kontinuerlig. Serviceavta-
len garanterer oppetid på 98% og man
samarbeider om prosessanalyser og
–implementering.
En rekke nye metoder og undersø-

kelser er under innkjøring, bl a CT - hjer-
te/coronarkar, CT-coloskopi og CT-vei-
ledet bronkoskopi i bl a 256 kanalers
CT. MR-undersøkelser omfatter proto-
koller for tynntarm, artrografi, hjerte,
prostata, mamma, foruten avansert 3T

nevro-MR med traktografi, f-MRI og
spektroskopi. Intervensjonsradiologi
kjøres opp med stenting av aorta,
embolisering og intraarteriell fibrinolyse,
særlig i den nye, tverrdisiplinære inter-
vensjons/operasjonsstuen som er plas-
sert i kirurgisk operasjonsavdeling.
Den installerte SPECT-CT på nukle-

ærmedisin. forsøkes allerede byttet i en
PET/CT.
Mammografi-screening kjøres på Lil-

lestrøm og Ski, men er en del av BDS. I
løpet av høsten 2009 håper vi å komme
i gang med mobil røntgen som skal
betjene sykehjemspasienter, hospicer
og fengsler i Ahus´ omliggende kommu-
ner. Elektroniske henvisninger og diag-
nosesvar skal være innført senest 2010.
Oppgradering av RIS/PACS er planlagt
høsten 2009
Ahus´ Bildediagnostiske senter har i

dag 140 ansatte som betjener 21 labo-
ratorier i tillegg til to mammascreening-
lab´ene på “hovedbølet” i Nordbyhagen,
et røntgenlab på Lillestrøm legevakt, og
3 – inklusive CT - på Stensby. I dag har

vi 145 000 undersøkelser pr år, det for-
ventes å komme opp i 170 000 i 2011.
Pasientgrunnlaget skal øke fra en
befolkning på ca 300.000 nå til 450.000 i
2011. Det vil bl a føre med seg at Ahus
antakelig får landets største akuttmot-
tak.
- Heldigvis har vi en ung, svært dyktig

og entusiastisk stab av radiologer og
radiografer som er villige til å ta de utfor-
dringene som BDS og Ahus står oven-
for. For her er det bare å brette opp
ermene. Og det har vi da også gjort, sier
Arne Borthne. I tillegg må vi utnytte det
forskningspotensialet som ligger i det
store pasientgrunnlaget og avdelingens
moderne utstyrspark. I dag har vi to
radiologer med professorkompetanse
og fire med doktorgrad i avdelingen, opp
fra 0 for to år siden. Flere er i kjømda.
- Organisasjonens retning er satt. Så

nå er det bare å puste dypt inn og forsø-
ke å holde god og stabil styrefart mot
vinden, påpeker den fargerike direktør
og førsteamanuensis Arne S. Borthne.
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Nyheter

Det er ein trend i tida at klinikarar frå
andre fagområde er interessert i inter-
vensjon og teknikkane me nyttar. I Mal-
mø ved Kärl Centrum, Universitetssju-
kehuset MAS er det kun ein interven-
sjonsradiolog igjen, resten er karkirur-
gar. Ved store sjukehus der volumet på
konvensjonelle kirurgi går ned og blir
erstatta av endovsacululære teknikkar,
er det ein trend at andre spesialitetar
ønskjer å læra seg intervensjonsradiolo-
gi.
Slik eg og styret i NFIR ser det, er det

av vesentleg betydning at intervensjons-
radiologien fortsatt er ein del av radiolo-
gien i framtida. Det er heilt sentralt å
kunna beherska biletdannande teknik-

kar for å gjera ein god jobb innan inter-
vensjonsradiologi. Som radiologar har
me ein slik kunnskap, og dette blir berre
meir og meir viktig. Tidlegare var det
viktig å kunna gjennomlysning og me
som har dreve på ei stund, fekk rikeleg
trening med 8-10 rtg colon pr.dag og
mange rtg esofagus og ventriklar. På
denne måten fekk me god trening i å
tenka 3 dimensjonalt. Ultralydveileda
prosedyrar har og vore ein fin basis å ta
med seg til IR labben.
Tidene forandrar seg, så no er det

MR, CT og ultralyd som er basis for
arbeidet vårt, og me må kunna beher-
ska desse teknikkane godt. Anatomi-
kunnskapane våre er store og dei gjer
me nytte av i vårt daglege arbeid.
Me er vane med å jobba i team med

karkirurgar, thoraxkirurgar, gastrokirur-
gar, urologar, gynekologar, onkologar
og subspesialitetar innan indremedisin
som gastroenterologar, hematologar og
cardiologar m.fl.
Det er summen av våre kunnskapar

innan kliniske fag, radiologisk diagnos-
tikk og intervensjon som gjer at me har
ein stor foremon framfor klinikarar som
har store kunnskapar innan sitt felt, men
som manglar radiologisk diagnostikk og
intervensjon for å gjera ein god interven-
sjonsjobb.
Det er ingenting som tilseier at me

ikkje skal styrka og behalda intervensjo-
nen innan radiologien.
Eg var nyleg ein av 11 norske deltaka-

rar på GEST kurs i embolisering i Paris
og snakka med Jim A. Reekers, presi-
dent i CIRSE, Cardiovascular and Inter-
ventional Radiological Society of Euro-
pe. Han sa at det var viktig at interven-
sjonsradiologi fortsatt er ein del av
Radiologien i framtida. Han meinte me
ville bli marginalisert dersom me braut
med radiologien. Eg er heilt einig, me
blir for små dersom me blir ståande
utanfor radiologien.
Ansvarleg for utdanning i CIRSE:

Anthony A. Nicholson snakka eg og
lenge med. Han er ansvarleg for, og har
i lag med andre sentrale personar i CIR-
SE laga, eit hefte : A European Interven-
tional Radiology Syllabus, Cardiovascu-
lar and Interventional Radiological Soci-
ety of Europe Version 0.1/2008. Her står
det kva utdanningsmål IR kandidaten
har i ulike tema:
1. The Interventional Radiology Educa-
tional Programme.

2. General Topics in Interventional
Radiology.

3. Specific Topics in Interventional
Radiology.

Han såg for seg at i framtida ville det
bli 3 års grunnutdanning i generell radio-
logi og 3 år med spesialisering i inter-
vensjonsradiologi for å kunna bli inter-
vensjonsradiolog.
CIRSE har eit godt utdanningspro-

gram og tilgang på publisert materiale,
artiklar, prosedyrar og anbefalte inter-
vensjonsteknikkar online. Det var slike

Utfordringar og løysingar for
intervensjonsradiologien i framtida

AV JON EGGE, LEIAR I NFIR, NORSK FORENING FOR INTERVENSJONSRADIOLOGI

Jim A. Reekers president i Cirse.

Michael Åkersson til venstre i Selding-
erselskapet og underteikna.
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fordeler som gjorde at medlemene i
NFIR gjekk inn for kollektiv innmelding i
CIRSE på sist årsmøte hausten 2008.
No har me vore medlemer i CIRSE i eit
par månader og me har vel enno ikkje
nytta oss av alle fordelene.

Intervensjonsradiologien
i Sverige
23.-24. april 2009 var eg som leiar i
NFIR invitert til Seldingersällskapet og
Svensk Kärlkirurgisk Förenings Vårmöte
i Tylösand. Det var eit stort møte med
fleire utenlandske forelesarar og eit høgt
nivå. Eg var invitert dit for å fortelja om:
”Kvar står Norsk forening for Interven-
sjonsradiologi i dag”. Eg gjekk gjennom
foreninga vår og viste internettsidene
våre. Medlemene i Seldingersälskapet
syntes me hadde fått ei fin og innhalds-
rik internettside, spesielt syntes dei
Case of the month var spanande.
Seldingersälskapet er ei gamal og

ærverdig forening der m.a Ivar Enge er
æresmedlem. Leiar er professor ved
Rigshospitalet i København Lars Lönn.
Seldingersälskapet jobbar for å få Inter-
vensjonsardiologi som eigen subspesia-
litet, men det er først i 2011 at det er ein
opning for å få godkjent intervensjonsra-
diologi som eigen subspesialitet i sveri-
ge. Dette på grunn av vedtak i Social-
styrelsen.
Svensk Förening för Neuroradiologi,

Svensk Förening för Nuklearmedicin,
Svensk Förening för Klinisk Fysiologi og
Svensk Förening för Medicinsk Radiolo-
gi, har arbeida fram ein målbeskrivning
for den nya specialiteten: Bild- och funk-
tionsmedicin.
Nye kandidatar på radiologisk avde-

ling blir frå no av utdanna etter denne
planen: ”I den kliniska specialiteten Bild-
och funktionsmedicin (BFM) inkluderas
alla aspekter av medical imaging som
ger information om anatomi, patologi,
histopatologi och patofysiologi. I specia-
liteten ingår också interventionella tekni-
ker för diagnostik och minimal invasiv
kateterburen intervention för terapi. För
erhållande av specialistkompetens i
BFM krävs cirka fem års utbildning (ST)
efter allmäntjänstgöring (AT).”
http://www.sfmr.se/sok/download/social
styrelsen/Malbeskrivning_bildochfunktio
n.pdf

Den forrige leiaren i Seldingersälska-
pet, professor Rickard Nyman, Uppsala
har vore ansvarleg for målbeskriving av
utdanningsplan for intervensjonell radio-
logi i sverige:
http://www.sfmr.se/sok/download/seldin
ger/Intervention_specialitet_malbeskriv
ning.pdf
Det er og eit policydokument om kor-

leis intervensjonsradiologien i sverige
bør sjå ut.
http://www.sfmr.se/sok/download/seldin
ger/Interventionell_radiologi.pdf
Professor Nyman og eg snakka ein

del i lag og blei fort samde om at Sel-
dingersälskapet i Sverige og NFIR i
Norge har mange felles utfordingar i
framtida.
Det er mange klinikarar i andre fag

som ønskjer å driva med intervensjon.
Korleis og under kven intervensjonsradi-
ologien blir organisert på sjukehus blir
heilt avgjerande for korleis framtida for
våre medlemer blir.

Intervensjonsradiologien i Norge
i framtida:
Styret i NFIR vil derfor setta ned ei grup-
pe av intervensjonsradiologar som skal
sjå på fagområdet og koma med forslag
til utdanningsplan.
Me vil søka støtte og samarbeid med

CIRSE og Seldingersälskapet i Sverige
for å avgrensa fagområdet laga eit felles
utdanningsprogram.
I Norge vil me i fyrste hand arbeida for

å etablera ein divisjon for intervensjons-
radiologi innan radiologisk seksjon.
På haustmøtet i NFIR tirsdag 20.

oktober 2009 i Ingeniørenes Hus i Oslo
vil derfor Anthony A. Nicholson frå CIR-
SE og professor ved Rigshospitalet i
København og ordförande i Seldinger-
sälskapet i Sverige, Lars Lönn, koma og
belysa desse høgst aktuelle temaene.
På denne måten kan me ha eit godt

utgangspunkt for å legge ein god plan
for utdanning og organisering av faget
vårt i framtida. Velkomne!

Nyheter

Gallamiddagen ved GEST kurser i Paris 17. april 2009. Anthony A. Nicholson med
kona Leslie og underteikna. Heilt til høgre Mats Lindh, radiolog i Lund, Sverige.

Professor Lars Lønn.
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Nyheter

Gjennom de siste par år har Norsk
radiologforening arbeidet med problem-
stillinger omkring ultralyddiagnostikk og
utarbeidet vedlagte uttalelse. Vi rede-
gjør i denne for vårt syn på arbeidsde-
ling mellom ulike yrkesgrupper når det
gjelder fremtidens ultralyddiagnostikk.
Dokumentet er sendt til relevante

organer og vi håper at dokumentet kan
være et verktøy for beslutningstakere i
forbindelse med planlegging av fremtidi-
ge løsninger innen de deler av helseve-
senet der problemstillingen er aktuell.

ULTRALYDDIAGNOSTIKK
– OPPGAVEFORDELING
MELLOM YRKESGRUPPER?
Ultralydundersøkelser som bildediag-
nostisk metode brukes i dag av en rekke
leger. Spesialister i radiologi har denne
bildeundersøkelsesmetoden som et av
sine hovedredskaper. I tillegg er meto-
den tatt i bruk av andre klinikere, hoved-
sakelig til organundersøkelser som gjø-
res ved den kliniske konsultasjonen.
Metoden er også i bruk av jordmødre til
bestemmelse av antall fostre, morkake-
posisjon og svangerskapslengde. I
enkelte andre land er det en tradisjon for
bruk av sonografer (radiografer med
videreutdanning) for bildeopptak med
ultralyd. På bakgrunn av dette ble det
startet et prøveprosjekt med utdanning
av sonografer ved Høyskolen på Gjøvik.
Radiologforeningens styre ga i 2007

Ultralydutvalget i foreningen i oppdrag å
se på problemstillingen. Ultralydutval-
gets rapport Holdning til spredning av
ultralyddiagnostikk ble lagt fram på
generalforsamlingen høsten 2008. I
etterkant har det har vært åpnet for
intern diskusjon på foreningens nettsi-
der og i tidsskriftet Noraforum. Styret
har i tillegg fått henvendelser fra enkelt-
medlemmer. I styremøtet 17. desember
2008 møtte Ultralydutvalget og rappor-
ten ble grundig diskutert.
Radiologforeningen ser spredningen

av ultralyd til andre legegrupper som lite
problematisk og ønsker å tilrettelegge

for at andre legespesialister kan få best
mulig kompetanse i den ultralyddiag-
nostikk som er aktuell for det enkelte
fagområdet. Radiologforeningen har
store motforestillinger mot å opprette en
ny yrkesgruppe utgått fra radiografut-
dannelsen til å utføre ultralydundersø-
kelser selvstendig.
Ultralydundersøkelse er en dynamisk

bildedannende teknikk som må tilpas-
ses hver enkelt problemstilling og pasi-
ent for maksimalt utbytte. Undersø-
kelsen innebærer dermed samtidig bil-
ledopptak og tolkning utfra de kliniske
opplysningene som foreligger ved hen-
visningen, pasientenes opplysninger
under undersøkelsen og funnene i løpet
av undersøkelsen. Denne medisinsk
helhetsvurderingen tapes om man split-
ter billedopptak og tolkning. Undersø-
kelsens kliniske nytte kan derfor ikke
måles i reproduserbare funn alene. Res-
sursmessig er det lite å vinne på å skille
bildeopptaket fra tolkningsprosessen, i
motsetning til de andre radiologiske bil-
deundersøkelsene (røntgen, CT og
MR). Vår bekymring er særlig knyttet til
situasjoner der ultralyd benyttes til
utredning av pasienter med ukjente og
uklare tilstander. Det er et prinsippielt
skille mellom diagnostiske undersø-
kelser og kontroll av kjente tilstander.
For kontroll av kjente tilstander, vil bruk
av medhjelper til bildeopptak kunne
være aktuelt. Det må imidlertid være en
forutsetning at det er reell mulighet for
løpende kvalitetskontroll av slik virksom-
het.
Den viktigste bakgrunnen for for-

eningens holdning er hensynet til pasi-
entsikkerhet. Pasienten har krav på en
diagnose basert på den mest skån-
somme bildediagnostiske metoden
utført med nødvendig medisinsk kompe-
tanse, der det juridiske ansvaret for funn
og dokumentasjon er klart.. Om vi leg-
ger vekt på utvikling i andre land frykter
vi at utstrakt bruk av medhjelpere vil
svekke ultralyd som metode med den
følge at stadig flere undersøkelser over-

føres til de mer kostbare metodene CT
og MR og fører til økende bruk av rønt-
genstråler (CT). Ultralyddiagnostikk er i
kvalifiserte hender en billig, presis og
strålehygienisk god metode som skal
brukes til beste for pasientene. Vi mener
at denne medisinske diagnostikken best
ivarertas av legespesialister, men at
radiografer eller annet helsepersonell
med adekvat opplæring eventuelt kan
utføre bildeopptak ved enkelte undersø-
kelser, særlig kontroll av kjente tilstan-
der.
Spesialistutdanningen i radiologi kre-

ver en bred og grundig utdanning innen
ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet
intervensjon (vevs-og celleprøver, tera-
peutiske tappinger mv). Det er viktig å
beholde breddekompetanse innen dette
feltet for å bistå andre spesialister ved
kompliserte problemstillinger og kunne
bidra ved akutte tilstander. Sikring av
kvaliteten på fremtidige spesialister,
medfører at også ”enklere” undersø-
kelser bør utføres av leger i spesialise-
ring, slik at det nødvendige volum i tre-
ningen oppnås.

Er du

- iderik?

- kritisk?

- risende?

- rosende?

Skriv et innlegg
i Noraforum,

da vel!
(Men les korrektur selv

– redaktøren gjør det ikke!)

Radiologforeningens syn på ultralyddiagnostikk
AV ANNE SOFIE F. LARSEN
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Nyheter

Under årets kongress i Wien ble de
nasjonale delegatene oppdatert om
hvilke saker det arbeides med Euro-
pean Society of Radiology. Interna-
sjonalisering og telemedisin, samt
fortsatt arbeid for å sikre MR-diag-
nostikk er hovedsaker. Spesialist-
utdanning og harmonisering av den-
ne i ulike land er også viktige temaer.

I tillegg til ledersamling ble det avholdt
en rekke møter i de ulike komiteene og
underkomiteene, Norsk radiologisk for-
ening er representert i både POC (pro-
fessional organisation comitee), og EC
(educational comitee), samt at vi har
delegater i forskningeskomiteen, i kon-
gressorganisasjonen og i en rekke
underkomiteer. Her følger et kort refe-
rat med utdrag av temaene som ble
drøftet i møtet mellom UEMS (den
europeiske utdanningsorganisasjonen)
og POC, der undertegnede er norsk
delegat.

Green paper on European Work
force for Health
EU begynner diskusjonen om framtidi-
ge løsninger på helsetjenesteløsning-
er, der hovedproblemet synes å være
at befolkningen blir eldre og i behov av
mer helsehjelp og at de som skal yte
den blir færre og eldre. Under møtet
var det en lang diskusjon om løsningen
på legemangel (radiologmangel) er
bruk av hjelpepersjonell som ”super-
technicians” og sonografer. Den britis-
ke representaten kom med en sterk
oppfordring om å ikke gå den veien
man har gjort i England med bruk av
radiografer til rapportering. Andre lands
representanter var mer positive. På
spørsmål fra undertegnede om hori-
sontal spredning av radiologi, dvs
spredning til andre legespesialister,
burde diskuteres i denne sammenheng
var svaret nei. Det var bred enighet om
at vi ikke må fire på kvalitetskrav som
respons på økende arbeidsmengde.
”Reporting is a medical act”.

Proposal for Directive on cross-
border health care
EU har kommet med forslag til direktiv og
dette er nå ute på høring. I utgangspunk-
tet foreslås det at ansvaret for helsehjel-
pen som ytes medisinsk og legalt skal lig-
ge i det landet der hjelpen gis. Det er
imidlertid et problem med telemedisin, og
at teleradiologi ikke i utganspunktet reg-
nes som en ”medical act”. ESR/UEMS
har kommunisert problemet med mang-
lende felles sikkerhetsstandarder og kva-
litetsstandarder i de ulike landene til EU
kommisjonen, det er et problem at dette
ikke dekkes godt nok i direktivet.
Konklusjonen fra de to organisasjone-

ne er at teleradiologi (rapportering) og
annen telemedisin må regnes som en
”medical act” og må reguleres som om
pasient og lege var i samme rom, og det-
te synet kommuniseres fra organisasjo-
nene overfor EU systemet, det bes om at
også de nasjonale foreningene arbeider
med nasjonale myndighet for å få formid-
let synet også denne veien overfor EU.

MR og arbeidsmiljødirektivet
Neste skritt i forhold til Alliance for MRI er
at EU nå har satt ned en arbeidsgruppe
for å se på hvordan MR skal håndteres i
arbeidsmiljødirektivet. Dette regnes som
et skritt videre, men ingen seier. Et for-
slag har gått på å få MR unntatt fra direk-
tivet.

Rapport fra Educational
Comitee ESR
Komiteen har brukt mye av den siste
tiden på diskusjon med nukleærmedisin
mhp rapportering av PET-CT. White
paper som ble utgitt har vist seg lite
effektivt, det er stor motstand i det
nuklærmedisinske miljøet. Er det behov
for en ny utdannelse? ESR/UEMS
ønsker ikke en bakvei inn i radiologien for
nuklærmedisinere, men det er enighet
om å lage et ”limited curriculum” som
dekker det nukleærmedisinere må kunne
for å rapportere CT-delen av undersø-
kelsen. Foreslår at målet på lang sikt er

at radiologene overtar (med ekstra
utdanning mhp PET-delen), men dette
er kontroversielt. Det er tydelig at det i
store deler av Europa er nukleærmedi-
sinske klinikker der PET-CT utføres og
det ikke er tilknyttet radiolog eller radiolo-
gisk avdeling.

Rapport fra arbeidet med revisjon
av ”Training curriculum” i
radiologi.
Rapport fra arbeidet med eTap, et elek-
tronisk akkrediteringsprogram i regi av
UEMS og ESR. I første fase som pågår
nå, er målet er å samle informasjon om
de ulike utdanningssystemene i de 21
medlemslandene. Komiteen har vært på
besøk på Haukeland i denne forbindelse.
Annen fase blir å kartlegge hvordan man
evalueres ved avsluttet spesialisering.
UEMS rapporterer at det sannsynligvis

blir skilt ut en egen underseksjon for
intervensjonsradiologi, slik det er for bar-
neradiologi og nevroradiologi. Dette
avgjøres endelig i løpet av første halvår.

Rapport fra ICT, information,
communication and technology,
underkomité.
Komiteen har følgende hovedarbeidsom-
råder: DICOM inkombabilitet, teleradiolo-
gi, IT-løsninger, tekniske løsninger, til-
gjengelighet, sikkerhet, og eLearning. Et
tema som behandles spesielt for tiden er
vurdering av behov for og løsninger ved-
rørende strukturerte rapporter.

ESR Code of Ethics
Skal ESR lage et slikt? Spørsmålet ble
stilt forsamlingen, som svarte relativt uni-
sont ja. Det var enighet om at dokumen-
tet bør baseres på de som allerede er
utarbeidet av nasjonale foreninger.

Internasjonalisering i fokus

AV ANNE SOFIE F. LARSEN
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Nyheter

Inntrykk fra ECR

AV ROAR PEDERSEN

Å være lege er ikke noen lett oppgave.
Vår kunnskap og våre redskaper blir
oppdatert og revidert kontinuerlig, og
skal vi være gode yrkesutøvere må vi
søke kunnskap og viten stadig vekk. For
radiologer er dette like viktig som for
andre, og siden vi arbeider i skjærings-
punktet mellom mange spesialiteter må
vi i stor grad være oppdatert på mange
fronter. De to store radiologiske kongres-
sene for norske radiologer er RSNA i
Chicago hver høst, og ECR i Wien primo
mars hvert år.
I år var det i følge ryktene rekordstor

norsk deltagelse, med minst 250 nord-
menn på kongressmøter, foredrag, tek-
niske utstillinger og på workshops. Noen
er veteraner, andre er ferske, men felles
for alle er at de ønsker å lære mer, de
ønsker å være sosiale, de ønsker å se
noe nytt.
Og det var mye nytt å se. Den tekniske

utstillingen er stor og varm, og etter et
par timer mellom modaliteter, menn i
dress, datamaskiner, plakater, skjermer,
bord, trykksprøyter og 3D-animasjoner
blir man grundig sliten i bena. Da er det
godt å vite hvilke firmaer som serverer
kald drikke og snacks, hvor det er sitte-
grupper og hvor det er roligere områder.
I Wien kan du ha lange samtaler med
produktrepresentanter, eller bare gå og
kikke på alt som tilbys. Litt mettet på ani-
masjoner og gråtoner blir man etterhvert,
og da er det på tide å gå på forelesning i
stedet.
De mest populære forelesningene blir

ofte meget fulle, og det lønner seg å
være ute i god tid. Møtekulturen er
annerledes enn i Norge, og mange ste-
der prater kollegaer høylytt mellom ben-
keradene. Umiddelbart etter siste fore-
lesning i hver sesjon forlater alle salen,
selv om møteleder har avsluttende
bemerkninger eller spørsmål. Likevel
holder foredragene høy kvalitet, og det
er mer naturlig for oss å sammenlikne
praksis med europeiske enn amerikan-
ske kollegaer.
Og kollegaer treffer du i Wien. Ikke
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bare på fellesmiddagene med firmare-
presentanter på kveldstid, men også i
byen, mellom forelesninger eller på t-
banen. Å dra til Wien er som å være på
en gigantisk radiologisk avdeling i disse
dagene i mars.
Hva gjorde mest inntrykk i år? Det er

kanskje flaut å si det, men det var noe så
banalt som et lite tidsskrift. Alle land kan
ha sin egen nasjonale stand, og i det jeg
gikk forbi Irans stand så jeg en bunke
tidsskrifter til utdeling, og jeg fikk med
meg ”Iranian Journal of Radiology”. Ikke
så fryktelig spennende tidsskrift, men det
satte tanker i sving i hodet mitt: I hvert
eneste land i verden drives det med
radiologi. I alle land jobber det hver enes-
te dag hundrede og tusener av kollegaer
med de samme problemstillinger som vi
har i Norge: hematuri, pneumoni, menis-
krupturer og gallestein. Det gjør oss på
en måte til en stor internasjonal familie
som snakker samme språk; Jeg kan ta
med Iranian Journal of Radiology på
hotellrommet og lese en interessant artik-
kel og forstå hva mine kollegaer i Tehe-
ran er opptatt av. Samtidig betyr dette at
vi kanskje ikke skal tro at slik vi gjør det i
Norge er de eneste rette løsningene.
Eller sagt på en annen måte: Vi MÅ se ut
over landets grenser, se hvordan de
løser problemene i Europa, i USA, i
Teheran – i Japan, Australia, Madagas-
kar og Bolivia. Slik kan vi holde norsk
radiologi oppdatert og spennende, og
derfor skal jeg til Wien igjen neste år.

Nyheter

NoRaFos medlemmer er også
medlemmer i ECR.

Kontakt
radiologforeningen@gmail.com
ved spørsmål om ditt medlems-
skap.
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Møtet ble holdt på Hotel InterContinen-
tal, Wien. Nils-Einar Kløw var deltager
fra Norge. Her er en oppsummering av
noen viktige saker, underlagsmateriale
kan fås ved henvendelse til
n.e.klow@medisin.uio.no

Future Positioning of Radiology
in Health Care, I.W. McCall
IW McCall har laget et flott skrift om
emnet, se “Future Positioning of Radio-
logy in Health Care_Draft VII_Novem-
ber 27, 2008”
Under overskriften “Need for change”

summerte han opp utfordringer for
radiologien. Behovet for radiologiske tje-
nester øker dramatisk og radiologer er
usynlig for pasienter og offentligheten.
Det er behov for å endre organisering av
radiologiske avdelinger og vi må styrke
vårt bidrag til kliniske problemstillinger.
Flere utfordringer står i kø som tele-
radiologi, subspesialisering, forholdet til
primærhelsetjenesten, radiologers
manglende klinisk kompetanse, klini-
kere starter egen billeddiagnostikk,
intervensjonsradiologien.

Stikkord fra livlig diskusjon og kommen-
tarer:
- vi må være mer klinikere, være i før-
ste linje

- viktig å være tilstede når us. pågår
med vakt hver dag døgnet rundt

- subspesialisering er viktig, for så å
danne grupper for å utfylle hverandre

- klinisk trening for radiologer viktig,
gjerne før utdannelsen starter

- vi har altfor liten tid til pasientkontakt
pga høyt arbeidstempo

Radiology and Primary Care in
Europe, I.W. McCall
IW McCall har laget et flott skrift om
emnet, se ”Radiology and Primary Care
in Europe_Draft VII_November 19,
2008”
Direkte henvisning fra primærhelsetje-

nesten til radiologisk utredningen varie-
rer svært i Europa. Det er godt mulig at

primærhelsetjenesten kan henvise til bil-
ledutredning før henvisning til spesialist,
evnt i samarbeid med spesialist. Like-
dan kan radiologene utføre punksjoner
og mindre terapeutiske inngrep. Radio-
logene må involvere seg sterkere i kli-
nikken og i valg av modaliteter. Vi har
egne utfordringer i rapporteringen til pri-
mærleger for å gjøre beskrivelsene for-
ståelige.

Stikkord for diskusjon og kommentarer:
- I flere land kan ikke almenpraktiker
(GP) henvise direkte til radiologiske
us. I andre land kan de henvise til
begrensede us.

- ESR bør jobbe med responstype til
spesialist og primærleger

- Utdanning av primærleger er viktig,
men erfaringen så langt er at få møter
opp til kurs.

- Direkte tilgang øker ikke antall us.,
men her var det uenighet

- Vi må allokere pasientene til riktig us.

The Professional and Organisati-
onal Future of Imaging, G.P.
Krestin
GP Krestin har laget et flott skrift om
emnet, se “Professional and Organisati-
onal Future of Imaging_Draft Nov.2008”
Organisatoriske utfordringer ble pre-

sentert og han tok opp mulige fremtidige
organiseringer. Tre hovedelementer ble
gjennomgått, erosjon, fragmentering og
turf battle. Erosjon er negativt og har ført
til tap av fagområder, modaliteter, pasi-
entgrupper etc. Faktorer som bidrar til
denne negative utviklingen er at radiolo-
gene er avhengig av henvisning fra en
klinker, flere spesialiteter har overflod av
leger, flere klinikere har blitt kjent med
bildeteknikker, akademisk karriere er
knyttet til kontroll av ny teknologi og
PACS fører til bildetilgang uten kontakt
med radiolog. Fragmentering oppstår
når subspesialisering eller fysisk frag-
mentering i sykehus hindrer radiologer
fra nyutvikling i billeddiagnostiske meto-
der. Tilsvarende vil manglende kommu-

nikasjon mellom radiologer hindre nyut-
vikling og forskning. Blir vi for ensidige
vil vi være mindre verdifulle for pasien-
tene. Turf battle fortsetter fordi vi ikke
har kontroll på pasienttilgangen og
radiologer har ikke tilstrekkelig klinisk
erfaring. Klinikere som kontrollerer bil-
ledmodalitetene oppnår også de forde-
ler (eller ulemper?) som henvisning til
seg selv gir.

Stikkord fra diskusjon og kommentarer:
- selv om ”selfreferral” har mange ulem-
per, har det ikke vært det for kardiolo-
gene.

- fragmentering er et problem der et
sykehus splittes opp i spesialklinikker
(eks Rotterdam) – eller RIT hos oss.

- vi kan miste kontroll på modalitetene
slik som operasjonssalene er tapt for
kirurger

- vårt pre for å beholde modalitetene er
god økonomi og god utnyttelse av
apparatene.

Cross Border Health Services
Directive, Telemedicine Commu-
nication
I.W. McCall (10 min) / G. Frija.
Se ” Nov 08 EC Telemedicine Commu-
nication”
Regler er under utarbeiding. ESR har

trukket opp noen prinsipper: Medlems-
statene må sikre informasjonen om sine
utøvere nasjonalt. Informasjonen skal
registrere alle utøvernes kvalifikasjoner
og eventuelle disiplinære tiltak mot dis-
se. Statene skal proaktivt dele informa-
sjonen om endringer med de andre
medlemslandene. Regulering av tele-
medisin og teleradiologi er ansvaret for
den stat der pasienten gjennomgår bil-
ledopptakene eller der pasienten henvi-
ses fra. Pasientene må informeres om
outsourcing av billedtolkninger og gi
skriftlig tilsagn. Den enkelte stat har
også ansvaret for at kvaliteten på utø-
vere i andre land holder samme stan-
dard som i eget land.

Leadership møte i ESR, Wien, 12.12.2008

AV NILS-EINAR KLØW

Nyheter
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Information and Communication /
European-wide PR campaign
to be launched in cooperation with Nati-
onal Societies, L. Solbiati
Foreslår en-dags felleskampanje i

hele Europa for å promotere radiologi
ovenfor publikum og media. Nesten ing-
en driver slike kampanjer unntatt i
Østerrike i forbindelse med ECR. Emner
ble foreslått og diskutert. ESR vil arbei-
de videre med planene og komme tilba-
ke med disse.

Update on the relations with
EANM (European Association of
Nuclear Medicine), M. Reiser/ É.
Breatnach
White Paper ble lagt frem året før. Det
var enighet om felles utdannelse 4
(radiologi) + 2 (nukleærmed) år. Etter at
White Paper ble lagt frem, har det blitt
svært mye motstand fra EANM, så mye
at det er usikkert hvor veien skal gå
videre. Radiologene er skeptisk til en
hybridspesialitet for EANM. Foreslår at
man går videre med å utdanne radiolo-
ger med tilleggsutdannelse i nukleær-
medisin uten at man kommer til enighet
nå.

Update on EIBIR, G.P. Krestin
Legger frem et offensivt program for
forskningssamarbeid mellom radiologer,
fysikere, matematikere, EANM, industri
og lignende. Ønsker at alle land kobler
seg på. Noe uklar grense mellom dette
programmet og Radforsk, sannsynlig
begge deler.

Alliance for MRI, G.P. Krestin
En oppfølger fra året før. MR diagnos-
tikk har kommet med i EMF direktivet og
kan vanskelig oppnå å bli unntatt fra
dette. Effektuering av direktivet vil ha
katastrofale følger for MR diagnostikk.
Direktivet er utsatt. Endelig avgjørelse i
2012. Det anbefales at alle landene tar i
bruk Dutch guidelines for å styrke oss i
forhold til EU. Disse finnes på
www.alliance-for-mri.org. ESR jobber
aktivt med et direktiv vi kan leve med.

Introduction of a Second Journal,
A. Dixon
Foreslår et nytt tidskrift i tillegg til Eur
Radiol. Blir for mye stoff og for mange
rejeksjoner i dag. Må samtidig holde

oppe ”impact factor” (3,4). Forslår et
elektronisk tidsskrift med 6 utgivelser
årlig. Tidskriftet vil frigjøre plass i Eur
Radiol og bl.a. presentere møter i ECR,
presentere utdanningsrelaterte artikler.
Navn på bladet er ikke funnet enda.

Short revision of the training cur-
ricula / How can ESR assist the
National Societies in the implementation
of the European Training
Charter for Clinical Radiology? É. Breat-
nach
Opptatt av at alle land sikter på 5 års

utdanning av radiologer. Tre år skal
være generell radiologi og to år til sub-
spesialisering i en eller flere emner, 3+2
modellen. Ønskelig å harmonisere
utdanningen av radiologer i Europa.
European Training for Clinical Radiolo-

gy ble utgitt i 2005 og blir nå revidert.
Det ble ikke lagt frem noen nye planer,
men understreket betydningen av har-
monisering og støtte til de land som
hadde vanskeligheter gjennom utdan-
ningsprogrammet (ESOR).

ESR Working Group on Interven-
tional Radiology (I.W. McCall, J.
Reekers)
Intervensjonsradiologen ønsker støtte
for å melde seg som subspesialitets-
område innen UEMS. Målsettingen er at
all intervensjon som bedrives av radiolo-
ger skal inkluderes og dermed ikke
intervensjonsradiologi som en egen
subspesialitet. Målet er å markedsføre
den intervensjon som bedrives i radiolo-
gi på samme måte som karkirurgene og
kardiologene har gjort.

Nyheter

• 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
• Astrid og Finn Busch-Arnessens legat

Fondene gir støtte til vitenskapelig undersøkelser, publikasjoner av viten-
skapelig materiale og studiereiser i forbindelse med radiologisk forskning. Fon-
dene kan ikke utbetale lønn, men kan gi stipend som økonomisk støtte ved
dokumentert tap av inntekt som direkte følge av forskning.

For alle fond sendes søknader med prosjektbeskrivelse og en kort CV til:
Professor Hans-Jørgen Smith,
Bilde- og intervensjonsklinikken
Oslo Universitetssykehus HF,
Rikshospitalet, 0027 Oslo

Søknadsfrist: 1. august 2009

Søknader til
Radiologforeningens fond

Acta Radiologica på nett?

www.radiologforeningen.no
eller

www.helsebiblioteket.no
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Ledermøtet ble holdt sammen med ECR
kongressen i Wien. På møtet ble det
referert en rekke pågående arbeider og
gitt en takk til I.W.McCall som går av
som President for ESR. Ny president er
Christian J. Herold, Wien/ Østerrike.

Oppdatering om ESR publikasjo-
ner.
Om telemedisin: Etter rapporten Com-
munication on Telemedicine kom i
november 2008 har EU avholdt en
workshop om juridisk rammeverk og
telemedisin i Europa på den Tsjekkiske
ministerkonferansen om e-health i
februar 2009. I løpet av året vil det bli
publisert en rapport på dette.

Green paper on EU healthcare work-
force: Publisert i desember 2008. Doku-
mentet fokuserer på utfordringer som er
felles for land i Europa i årene framover:
Demografiske forhold (aldrende befolk-
ning og helsepersonell), synkende inter-
esse for arbeid i helsevesenet, migra-
sjon av helsearbeidere inn og ut av EU
og utarming av den tredje verden
(”health brain drain”). Videre planer er å
starte en debatt om temaene og forsøke
å identifisere tiltak.

Cross border Health services directi-
ve: Etter godkjenning i ENVI Committee
vil endelig forslag til direktiv bli tatt opp
til votering i plenum i april 2009. EU vil
publisere dette på ”Employment, social
policy health and consumer affairs
council” i juni 2009.

ESR Position Papers: To dokumenter
ved I.W. McCall (”Future role of Radio-
logy in health care” og ” Radiology and
primary care in Europe”) har vært disku-
tert på tidligere ledermøter og ble kun
summarisk nevnt. Under diskusjonen
ble det kommentert om de store varia-
sjonene som finnes mellom de ulike lan-
dene angående beskrivelse av hybrid-
avbildingsteknikkene PET/ CT og
SPECT/ CT. Noen steder er det radiolo-

ger og andre steder nukleærmedisinere
som beskriver disse. Det diskuteres fort-
satt modeller for utdanning av fagperso-
ner til dette, men man har ikke kommet
frem til et felles forslag. En mulig modell
er 2+2+1 (2 år radiologi+ 2 år nuklær-
medisin + 1 år radiologi).

Rapport fra subkomiteer.
Tre subkomiteer ble dannet i januar og
disse har senere hatt to møter.

1) Subcommittee for Audit and
Standards, leder E. Jane Adam.
”Audit” betyr revisjon/ gjennomgang/
internkontroll. Dette skal være et kvali-
tetsforbedringsverktøy i tillegg til en
yrkesmessig forpliktelse. Bakgrunnen er
fri flyt av arbeidskraft i EU. Dette har ført
til oppmerksomhet om formelle kvalifika-
sjonskrav og kunnskaper hos arbeidsta-
kerne. Imidlertid er evaluering av indivi-
duell kunnskap vanskelig. Subkomite-
ens mål om å planlegge revisjon, intern-
kontroll og lage standarder, vil iflg I.W.
McCall spille en viktig rolle i medisinen
fremover, og radiologi er et av fagene
som har mulighet til å møte dette. Før-
ste punkt vil være å finne ut hva som
skjer på dette feltet i de ulike medlems-
landene bl.a. ved å sende brev til de uli-
ke nasjonale foreningene samt i samar-
beid med ESR-kontoret. Deretter vil
komiteen utarbeide egne standarder for
ESR. Dette er en utfordring blant annet
fordi disse må passe i ulike land med
ulik praksis og tradisjon. I diskusjonen
ble det reist spørsmål ved konsekven-
sen av nye standarder og betydning for
tap av autorisasjon.

2 Subcommittee on e-health, leder
Davide Caramella.
E-health deles i to hovedområder.
”Information & communication technolo-
gy” (ICT)-forsterket ”health-delivery”
som deles videre i pasient data og tele-
medisin, i vårt tilfelle teleradiologi. ICT-
forsterket kostnadseffektivitet fokuserer
på økonomiske og politiske aspekter.

Dette inkluderer bl.a. outsourcing. En av
drivkreftene i EU for utvikling av teleme-
disinsk kommunikasjon er kostnadsre-
duksjon. Subkomiteen skal lage et
dokument om teleradiologi. Dette skal
reflektere alle forhold ved telemedisinen
som omhandler pasientens beste, kva-
litet og faglig forbedring heller enn øko-
nomi.

3) Subcommittee on Radiation
Protection, leder Peter Vock.
Komiteen vil lage et rådgivende doku-
ment på hvordan CT-doser kan optimali-
seres. De vil lage en database i ESR og
referanser for dosenivåer. Referansene
vil også inkludere doser til barn. Sikker-
het i MR skal styrkes. EAR guidelines
for henvisning vil bli oppdatert. ”Cross-
European” samarbeid og samarbeid
med internasjonale organer for stråle-
vern skal promoteres, og de vil ha øye
for nasjonale initiativ og være et binde-
ledd til de nasjonale foreningene.

ESR National Societies Commitee

AV ANNA RØD NYLAND

Nyheter

Neste nummer av
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Primary Central Nervous System Lym-
phoma in Norway, 1989-2003. Inciden-
ce, clinical features, histopathological
findings, imaging characteristics, treat-
ment, and outcome in a 15-year national
material.
Primært lymfom i sentralnervesyste-

met (PCNSL) er lymfekreft i hjerne,
ryggmarg eller øye uten spredning uten-
for sentralnervesystemet. Prognosen er
alvorlig, men kan forbedres ved nyere
behandling. Forekomsten av PCNSL er
spesielt høy hos pasienter med AIDS.
Avhandlingen er basert på Kreftregis-

terets data for pasienter meldt med
diagnosen PCNSL i årene 1989-2003.
Gjennomgang av journaler, vevsprøver
og radiologiske undersøkelser viste at
det var 127 nye tilfeller av PCNSL i Nor-
ge i denne 15-årsperioden.
Avhandlingen viser at i perioden

1989-2003 ble PCNSL sjeldnere hos
AIDS-pasienter, men hyppigere hos
personer uten AIDS. I løpet av livet fikk
5,5 % av AIDS-pasienter denne lymfe-
kreftsykdommen. Av disse var bare
halvparten i live et par måneder etter at
sykdomssymptomene startet, selv om
enkelte levde atskillig lenger. Overle-
velsen var bedre når sykdommen ram-
met personer uten AIDS. Halvparten var
i live etter 7 måneder og 16 % etter 5 år.
Leveutsiktene var best hos pasienter
under 50 år og hos pasienter med god
almenntilstand. Prognosen ble imidlertid
ikke forbedret i løpet av 15-årsperioden.
Derfor er det viktig med forbedret diag-
nostikk og behandling.
Radiologisk diagnostikk avslørte en

eller flere svulster i hjernen hos de fleste
av pasientene, men hos en del var det
ingen funn som kunne gi mistanke om
sykdommen. Raskere diagnostikk og
tidligere behandling er ønskelig.
Avhandlingen vil kunne bidra til dette.
Avhandlingen utgår fra Universitet i

Bergen. Førsteamanuensis dr. med.
Ansgar Espeland, Radiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus var
hovedveileder og professor dr. med.

Olav Mella, Avdeling for onkologi og
medisinsk fysikk, Haukeland Universi-
tetssykehus var biveileder. Disputasen
ble gjennomført 6. februar 2009.
Dr.med. Knut Lote, Radiumhospitalet,
Oslo var 1. opponent; professor Elna-
Marie Larsson, Radiologisk avdeling,
Aalborg Sygehus, Danmark var 2. oppo-
nent; professor Lars A. Akslen, Univer-
sitetet i Bergen var leder i komiteen.
Disputasen ble ledet av professor Leiv
M. Hove, Universitetet i Bergen. Prøve-
forelesningen med oppgitt emne ”CNS
lymfomer - tradisjonelle og nye bildedi-
agnostiske metoder for deteksjon og
monitorering av behandling” ble avholdt
5. februar, 2009.

Personalia:
Ingfrid Salvesen Haldorsen (f. 1968) er
født og oppvokst i Bergen og ble
cand.med. ved Universitetet i Bergen i
1993. Hun jobbet i perioden 1998-2006
som lege ved Radiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus og ble
spesialist i radiologi i 2005. Siden 2006
har hun vært stipendiat ved Institutt for
kirurgiske fag, Universitetet i Bergen,
lønnet av Samarbeidsorganet for Helse
Vest. Hun er nå ansatt som overlege (50
%) ved Seksjon for gastro og onkologisk
radiologi, Radiologisk avdeling, Hauke-
land Universitetssykehus, og som post-
doktor (50 %) ved Radiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus finansi-
ert av Samarbeidsorganet for Helse
Vest.

Publikasjoner som inngår i
avhandlingen:
1. Haldorsen IS, Aarseth JH, Hollender
A, Larsen JL, Espeland A, Mella O:
Incidence, clinical features, treatment
and outcome of primary central ner-
vous system lymphoma in Norway.
Acta Oncol 2004; 43:520-529.

2. Haldorsen IS, Espeland A, Larsen
JL, Mella O: Diagnostic delay in pri-
mary central nervous system lympho-
ma. Acta Oncol 2005; 44:728-734.

3. Haldorsen IS, Krossnes BK, Aarseth
JH, Scheie D, Johannesen TB, Mella
O, Espeland A: Increasing incidence
and continued dismal outcome of pri-
mary central nervous system lympho-
ma in Norway 1989-2003. Time
trends in a fifteen-year national sur-
vey. Cancer 2007; 110:1803-14.

4. Haldorsen IS, Kråkenes J, Goplen
AK, Dunlop O, Mella O, Espeland A:
AIDS-related primary central nervous
system lymphoma: a Norwegian nati-
onal survey 1989-2003. BMC Cancer
2008; 8:225.

5. Haldorsen IS, Kråkenes J, Krossnes
BK, Mella O, Espeland A: CT and MR
imaging features of primary central
nervous system lymphoma in Nor-
way, 1989-2003. AJNR Am J Neuro-
radiol 2009; 30:744-751.

Doktorgradsarbeid

VED INGFRID SALVESEN HALDORSEN

Radiolog på
Facebook?

Meld deg inn
i gruppen

Norske Radiologer!



Jeg lurer på hvordan radiologene skal
klare å møte fremtiden. Helse-Hansen
har sagt stopp: ikke flere sykehusleger.
Vi som er her, må jobbe raskere og mer.
Ute i havet skimter jeg eldre-tsunami-

en reise seg. Snart skylder bølgen inn
over PACSene. Jeg kan bli pessimistisk
overfor det store bildet. Regnestykket
ser ikke ut til å gå opp. Radiologens
favn synes allerede full.
På vei inn i en tid med flere mulighe-

ter, flere pasienter og fjell av rutineun-
dersøkelser, omsluttes vi av økono-
menes retorikk. Fra ledelsen og fore-
taksstyrer snakkes det om lønnsomhet
og volum. Det rapporteres om økt pro-
duksjon. Ikke om at vi har hjulpet fler.
De industrielle begrepene tømmer
arbeidet vårt for mening og suger
essensen ut av legegjerningen.
Vi jobber i et blindt bedriftsøkonomisk

system, der vi generer utgifter, ikke
helse. Modellen demonstrer sin egen
utilstrekkelighet og mangel på mening:
Vi kan aldri tjene penger. I et system der

overskuddet er den eneste forløsning.
Vi har ikke hjulpet flere – volumet har

økt. Når verden rekonstrueres på bunn-
linjen, er den redusert til en fargeløs
skygge av seg selv.
Jeg tror vi må være oss bevist kombi-

nasjonen av tsunami, fjell av rutineunder-
søkelser og industriell tankegang. Syste-
mets perfekte radiolog blir den duknakke-
de produsent. Men sisyfosarbeidet kan
skyve oss ut i RIS/PACS isolasjon. Skjer-
met på alle kanter, fremmedgjorte og
vektløse i teleradiologisk cyberspace.
Skjermen speiler: legen er redusert til et
endimensjonalt bilde av seg selv.
Tilbudet bestemmer etterspørselen, og

før vi vet ordet at det løper vi etter vår
egen hale gjennom listene. RIS til egen
bak.
Som et svar på dette må vi holde frem

og favne om meningen i vårt arbeid. Hol-
de av plass til hverandre og pasientene,
ikke la oss presse utenfor bildekanten. Vi
må tegne et tydelig bilde av de mennes-
kene og relasjonene som gir mening til

vår arbeidsdag. Vi bør kringkaste en
alternativ valuta til kronen, en alternativ
retorikk til økonomenes. La oss fremkalle
en tredimensjonal positiv som motvekt til
den negativen som dominerer helsenor-
ges lyskasser. En mot-verden til den
økonomien definerer. For la oss ikke
glemme: vårt syn er gyldig.
Det ligger mening i relasjoner. La oss

beholde gode demonstrasjoner, tverr-
faglige møter og kommunikasjon. Da
ser vi, da blir vi sett. Om vi strekker oss
litt ekstra eller er litt for snare. Arbeidet
gjøres med større glede, med større
omsorg og samvittighet, om det gjøres i
relasjon til en pasient, til rekvirent eller
radiograf. I forhold til mester eller svenn.
I relasjonen trer virkeligheten og men-

neskene frem: det er her meningen og
verdiene kommer til syne.
En god radiolog er per definisjon en

radiolog i dialog. Bare gjennom kommu-
nikasjon blir vi dyktige. Veien til en klok
radiologi går gjennom samarbeid og
levende nettverk.
Tung bør og mye rutine kan bæres

om det er mening i arbeidet. Men om
byrden stadig blir tyngre og poenget blir
borte, kan både mot og vilje svikte. Der-
for er fagets fremtid avhengig av en syn-
lig grunnmur og en tydelig radiologisk
himmel.
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Mening ved samlebåndet

AV LARS BORGEN

Takk til Lars Borgen for et interessant
og tankevekkende innlegg. Implesitt i
innledningen ligger at han ønsker flere
radiologer enn det Helse-Hansen i fram-
tida sannsynligvis vil gi oss. Vi – som
forvaltere av faget - plikter uansett å kik-
ke ned på radiologien fra et fugleper-
spektiv og fortløpende vurdere praksis i
forhold til premisser. Har vi optimalisert
arbeidet i forhold til dagens muligheter?
Eller har vi bare fått lesset på oss mas-
se ny teknologi med nye og annerledes
arbeidsoppgaver, mens våre interne

rutiner langt på vei er bibeholdt etter
gode tradisjoner fra en annen tid?
Etter mitt skjønn er det flere forhold

som kan diskuteres i et slikt lys:
Radiologene synes nå ha én "produk-

sjonsbit" å forholde seg til (f.eks. høyvo-
lum tolkninger), og én klinisk "legevirk-
somhet" nær pasientene. Når disse to
sammenblandes og går om hverandre,
kommer flodbølgen av work-load og
insuffisiensfølelse skyllende på. Jeg tror
man må sortere og organisere arbeidet
etter den rolle man til en hver tid skal

prioritere. Det å diktere stabler med poli-
kliniske undersøkelser er definitivt for-
skjellig fra individuell, diagnostisk og
”bed-side” problemløsning, gjerne i
tverrfaglighet med klinikerne i sykehus.
Men begge deler er like viktig for pasi-
entene.
Lars nevner "mester/svenn"-begrepet.

Dette er en levning fra laugene. Det er
mye som tyder på at en del av radiolo-
genes arbeid i økende grad forutsettes
å være en industriell, strømlinjeformet
produksjon. Selve terminologien byr oss
ofte imot, kanskje er det en frykt for
fremmedgjøring? Vi selv henger igjen
med vårt legelaug og oppfatningen om
at vi er en fri yrkesgruppe på linje med
advokater og de gamle håndverkere.
Noe av den kliniske legerollen har fort-
satt elementer av dette ved seg; ”mes-

Om å samle radiologer ved båndet

AV FRODE LÆRUM
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ter”-rollen med den autoritative (og kan-
skje litt autoritære) legen, det gode, kli-
niske (intuitive) skjønn og ”legekunsten”
er fine begreper fra en faren tid. Og den-
ne rollens psykologiske verdi og smule
mystikk i forhold til pasientene er sikkert
fortsatt verdt noe, cfr de utskjelte alter-
nativmedisinernes plass i befolkningens
hjerter!
Nå er det mer snakk om det objekti-

verbare, dokumenterbare og reprodu-
serbare. Metodene skal være evidence-
based. Der det er snakk om volum,
standardiserte protokoller, -prosedyrer
og objektiv kvalitetsikring, måtte den
kunstneriske og myte-omspente ”meste-
ren” fra lauget vike plassen for objektivi-
sert ”skolemedisin”!
Kvalitet, reproduserbarhet og volum

hadde også Henry Ford et forhold til da
han begynte å lage A-Ford ved hjelp av
samlebånd. De håndproduserte bilene
til da kunne man ikke få god nok/jevn
nok kvalitet på om man fortsatte på
gamlemåten, og man klart heller ikke å

få opp produksjonsvolumet i forhold til
etterspørselen. Samme tilnærmelse har
etter hvert fått gjennomslag endog i ser-
viceyrker, cfr. hotellindustrien.
Vi har mange yrkesgrupper som har

hatt tilsvarende endringer: Håndverkerne
som laget unike, individual-tilpassede
løsninger har blitt masse-produsenter.
Kanskje har dette også nådd oss som
leger og radiologer. Vi har fått et sprik
mellom krav og idealer. Det kan synes
som at vi tror vi driver skreddersøm,
mens det vi i virkeligheten driver med
langt på vei er konfeksjonsindustri. Og vi
ser jo hvordan det har gått med med
både skredderne og konfeksjonsindustri-
en! Erik Fosse ved Intervensjonssenteret
har en del synspunkter på det han ser
som en pågående "industrialisering" av
det moderne helsevesenet, med analogi
til endringene som skjedde i andre hånd-
verk og fag for 50-100 år siden (1).
Gamle Marx påstod at produksjons-

metodene utvikler seg stort sett etter en
lineær kurve med mange små steg

(evolusjon), men at den tilhørende,
overordnede organiseringen endrer seg
i sprang (revolusjon). Jeg har aldri vært
noen politisk radikaler, men han kan ha
et poeng. Mye av våre frustrasjoner nå
kommer nok fra at produksjon og orga-
nisering ikke lenger er i samsvar med
hverandre. Legeforeningen opplever jeg
som at ikke helt skjønner hva som
egentlig foregår rundt dem, og at de der-
for ikke klarer å være proaktive i forhold
til utviklingen.
På meg virker det som at vi trenger

noen nye innfallsvinkler i forhold til hvor-
dan vi organiserer oss selv og våre kunn-
skapsbaserte tjenester i radiologi. Kan-
skje finnes det et slags ”samlebånd” som
både er pasient- og radiologvennlig, bare
at vi ikke har fått laget det ennå?

Ref.
Fosse, E: Intervensjonssenteret ved
Rikshospitalet og den industrielle revo-
lusjonen i helsevesenet. Michael 2007;
4: Suppl 6: 1-163



Her er noen smaksbiter fra ECR 2009.
Jeg anbefaler å gå inn på nettsiden
(http://www.myesr.org/cms/website.php
?id=/de/index.htm) og logge seg inn på
EDIPS og EPOS. Det vil mange av fore-
dragene og alle elektroniske postere
være tilgjenglige.
Perkutan ablasjon av levermetastaser

hos pasienter med colorectal cancer er
brukt i økende omfang som supplement
til kjemoterapi når pasientene er inope-
rable. Selv om kirurgene har utvidet
operasjonsindikasjonene de siste årene,
kan flertallet av pasienter med påviste
levermetastaser ikke opereres. Ved
ablasjonsbehandling er overlevelsen i
denne pasientgruppen sammenlignbar
med pasienter som opereres for lever-
metastaser. I denne sammenhengen vil
jeg anbefale den ferske artikkelen av
Gillams og Lee fra London om 5-års
overlevelsesdata i denne gruppen (Eur
Radiol. 2009 May;19 (5):1206-13).
En gruppe fra Frankfurt (T.J.Vogl et al.

B-274) immunologiske data fra 11 pasi-
enter som ble behandlet med laser-indu-
sert thermoterapi ved levermetastaser. I
korte trekk undersøkte gruppen om det
foregikk en tumorspesifikk cytotoksisk T-
celle respons etter ablasjonen. Aktivering
av perifere T-celler ble målt flowcytome-
trisk med interferon-gamma assay, og T-
cellenes evne til å lysere colorectale
tumorceller ble målt med celle lyserings-
assay. Undersøkelsene ble utført i prøver
tatt før og etter behandlingen. Resulta-
tene viste en nær 10 folds økning i antall
aktiverte tumorspesifikke T celler samt

bedret evne til å lysere tumorceller in
vitro etter tumorablasjonen. Til tross for
noen metodologiske svakheter, det
manglet blant annet en negativ kontroll-
gruppe, skisserer denne studien en mulig
immunologisk mekanisme for effekt av
perkutan behandling av levermetastaser.
Artikkelen er nå publisert (Vogl, TJ et. al.:
Activation of tumor-specific T lymphocy-
tes after laser-induced thermotherapy in
patients with colorectal liver metastases”.
Cancer immunology, immunotherapy,
2009).

Kontrastforsterket ultralyd (KFU)
brukes i økende grad også ekstrapa-
renchymalt: A.Clevert (B-646) fra Munc-
hen undersøkte i hvilken grad KFU kan
brukes for å fremstille abdominal aorta-
disseksjon (AAD): 25 pasienter med
påvist AAD ble undersøkte med farge-
Doppler og KFU. Referansestandard
var kontrastforsterkt CT (KFCT). Farge-
doppler fant tegn på AAD i 19/25 pasi-
enter sammenlignet med KFU som fant
25/25 AAD. Det ble spesiellt påpekt at
KFU kan fremstille blodflow i det falske
og ekte lumen, lavekkogene veggstå-
ende tromber, intramurale hematomer
og direkte bevegelser i den dissikerte
membranen. Konklusjon: Ved spørsmål
om akutt abdominal aortadisseksjon bør
vakthavende radiolog tolke en negativ
gråskalaundersøkelse inkludert Doppler
med forsiktighet. Pasienten bør umid-
delbart utredes videre med enten KFCT
eller KFU, dersom KFCT ikke er en
opsjon.

Obs ved falske positive funn ved
FDG-PET/CT:
Også radiologer kan bli konfrontert med
PET/CT undersøkelser som skal gran-
skes og tolkes for klinikerne. Nukleær-
medisiner vil ikke alltid være tilstede, og
det er fornuftig å bli kjent med noen fall-
gruver som kan dukke opp: T. Heuser
(B-015) fra Essen undersøkte retro-
spektivt fokalt FDG-opptak hos 681
pasienter uten kjent gastrointestinal
malignitet. Pasientene ble undersøkt
med helkropps-FDG-PET/CT. Indika-
sjoner for undersøkelsene var blant
annet infeksjoner, malignitetsutredning
eller kontroll av ekstraabdominale
områder. Fire steder ble undersøkt for
økt opptak av FDG målt ved SUV max
(maksimal standardisert opptaksverdi):
Gastro-øsofagal overgangen, ventrik-
kelveggen, rectumampullen og analka-
nalen. Klinisk og radiologisk oppfølging
fant sted etter gjennomsnittlig 894
dager. Kun èn pasient som ikke hadde
økt opptak, utviklet ventrikkelkreft. Kon-
klusjonen var at økt FDG-opptak i de
undersøkte områdene ikke innebærer
økt risiko for utvikling av malignitet hos
pasienter uten mistenkt gastrointestinal
kreftsykdom.

ECR 2009: Nye trender i abdominal
radiologi

VED JOHANN BAPTIST DORMAGEN, SENTRALRADIOLOGISK AVDELING, BIK,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS-ULLEVAL.
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Radiologisk søkemotor:

www.yottalook.com
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En internasjonal teleradiologisk vugge:
Teleradiology Solutions i Bangalore, India.

Inntrykk fra en studiereise september 2008
ASLAK ASLAKSEN OG FRODE LÆRUM

Dr Arjun Kalyanpur er en indisk radiolog
utdannet ved Yale University. Han flyttet
tilbake til sitt hjemland India i 2002, og i
november samme år startet dr Kalyan-
pur og hans kone, som er utdannet bar-
necardiolog, en web-side der de tilbød
fjerngranskning av rtg-undersøkelser.
Det begynte i et rom i deres leilighet,
med huset som pant og med en web-
side laget av Arjuns nevø.
I dag er Kalyanpur leder av Teleradio-

logy Solutions, et firma med ca 175
medarbeidere derav 40 radiologer. Ti av
dem er sertifisert for å arbeide i ulike
stater i USA. Hovedkontor er i Bangalo-
re,
Dr Kalyanpurs forretningside er å tilby

førsteklasses fjerngranskning av bildedi-
agnostiske undersøkelser til sykehus
over hele verden, hovedsakelig USA.
USA er spesielt gunstig pga tidsforskjel-
len. Teleradiology Solutions kan tilby
nattevaktstjeneste for radiologer som
helst vil sove om natten. Pr i dag har
han 75 sykehus i USA som kunder, alt
fra mindre lokalsykehus til store univer-
sitetssykehus som Thomas Jefferson
hospital i Philadelphia. Senteret har
kunder i Nederland såvel som i Georgia.
Den tjenesten måtte avbrytes da krigen
raste som verst i august 2008. Han har
også bygget opp en service til to store
sykehus i Bangalore og to fjerntliggende
sykehus i India. Senteret utfører all
granskning av neuroradiologiske under-
søkelser for hele Singapore
Virksomheten i Teleradiology Soluti-

ons har vakt oppmerksomhet både i
dagspressen og fagpressen. Firmaet
og Kalyanpur omtalt i New York Times
og New England Journal of Medicine.
Hans virksomhet har blitt debattert i den
amerikanske kongressen. Dr Kalyanpur
har utfordret det amerikanske establish-
ment, men har tydeligvis kommet for å
bli.

Man kan lure på om dette et røverfir-
ma fra en bakgård i India eid av interna-
sjonal storkapital? Imidlertid overbevi-
ses man raskt om at dette er et faglig
solid tolkningssenter. Virksomheten lig-

ger i en vakker ny bygning midt i Indias
IT-hovedstad Bangalore. Her har store
internasjonale IT-firmaer sine forsk-
ningsanlegg. GE har sin nest største
forskningsvirksomhet her og Teleradio-

Nyheter

Interiør fra granskingsområdt i Teleradiology Solutions.

Dr. Arjun Kalyanpur sammen med professor Frode Lærum.



logy Solutions er en aktiv samarbeids-
partner, f. eks i å utvikle ADW arbeids-
stasjoner. To etasjer i huset er dedikert
til teleradiologi. I underetasjene finnes
en generell, men moderne medisinsk
poliklinikk for innbyggerne i nabolaget.
Her planlegges en CT og en MR-
maskin.
Teleradiology Solutions har filialer i

New Dehli, Hyderabad og Philadelphia,
USA. 60 % av undersøkelsene er ØHj
og senteret tilstreber en svartid på 30
minutter døgnet rundt. Senteret har en
egen IT-avdeling med ca 10 ansatte og
benytter et egenutviklet RIS og PACS.
De lagrer kun bilder i 10 dager. Det er
ansatt en radiolog som klinisk koordina-
tor, med hovedoppgave å sørge for at
bildeflyten går optimalt, koordinere
arbeidsplaner og se til at undersø-
kelsene ikke hoper seg opp.
Dr Kalyanpur er utdannet radiolog og

nevroradiolog. Han er svært opptatt av
kvalitet og faglighet. Som eier og leder
av senteret bruker han 60 % av sin tid
med klinisk radiologisk arbeid samt å
rettlede kolleger i klinikk og forskning. I
2005 ble senteret akkreditert av JCA-
HO. Denne akkrediteringen stiller store
krav til organisasjon og ledelse og er en
forutsetning for å kunne drive på det
amerikanske markedet. Antakelig ville
få norske sykehus bestå en akkredite-
rings-gjennomgang av JCAHO.

Utvikling av faglig kvalitet slik man
finner det her, kunne være et forbilde for
enhver norsk radiologisk avdeling. Sen-
teret har daglige fagmøter med disku-
sjon av vanskelige kasuistikker. Ukentlig
har man møter med gjennomgang av
aktuelle artikler. En gang i måneden
arrangeres kvalitetsikringsmøter. Stikk-
prøver av undersøkelser i tillegg til dob-
belgranskning er en del av kvalitetssats-
ningen. Senteret bidrar til spesialistut-
dannelsen i radiologi i samarbeid med
lokale universitetssykehus. Flere av de
ansatte radiologene rullerer til lokale
sykehus. Et spennende initiativ har vært
å lage en utdannelse som kombinerer
IKT og radiologi, med to års trening i
begge fag. Senteret har også sin egen
webside med undervisningsmateriell,
www.radguru.com.
Arbeidsforholdene virker gode. De

ansatte radiologene arbeider i store
kontorlandskap med dempet belysning

og tepper på gulvene for å dempe støy.
Da vi besøkte senteret, rådet en rolig og
avlappet stemning. Det var lagt stor vekt
på lyssetting, gode kontorstoler, gode
skjermer og generelt god ergonomi.
Arbeidstiden er 8 timer pr dag 6 dager i
uka. De er opptatt av å lage variasjon i
et arbeid som kan være monotont. Blant
annet hadde de startet prosjektet ”yoga
at work”, i tillegg til lett tilgjengelige tre-
ningsapparater og kantine. De arrange-
rer fester og sosiale sammenkomster for
de ansatte. Lønnen er betydelig høyere
enn i de lokale sykehusene i Bangalore
Senteret yter tjenester i alle deler av

det radiologiske fagfelt. De siste måne-

der har de også tilbudt service innen
PET/CT.
Oppstarten har ikke bare vært en

dans på roser. Utfordringer har stått i
kø, ustabil strømtilførsel, problemer
med linjenettet og ikke minst en stor
motstand fra det amerikanske radiolo-
giske establishment. .
Teleradiologi er kommet for å bli, og

dr Kalyanpur har med sin store virksom-
het utfordret det internasjonale radiolo-
giske fagmiljø og bidratt til å reise flere
spørsmål om hvordan radiologi skal,
kan eller bør drives i framtiden.
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Dr. Arjun Kalyanpur sammen med dr. Aslak Aslaksen foran inngangen til Teleradio-
logy Solutions.

Miljøvennlig firmabil.
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Tekniske opplysninger

www.radiologforeningen.no

Styret i norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbilding

2008

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

Nestleder
Rajinder Midha, Sykehuset Asker og Bærum

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

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

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

Norsk radiologisk forenings fagutvalg:

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

Kvalitetsutvalget
Carsten Brocker (leder), Ringerike sykehus HF

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

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

Styret i Norsk radiologisk forening
2008-2009

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

Nestleder
Anne Taule A: 55 97 64 69
Haukeland Universitetssykehus M: 97 53 18 91
P.B. 1, 5021 Bergen
E-post anne.taule@helse-bergen.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
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

7. medlem
Roar Pedersen A: 35 56 04 16
Telemark Røntgensenter M: 92 04 19 96
C E Berg-Hansensv. 26, 3916 Porsgrunn
E-post: pedersen70@gmail.com

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

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

Norsk Radiologisk Forening inviterer også i år til høstmøte på Ingeniørenes Hus. Vær velkommen
til 3 dager med sosialt samvær og spennende faglig program. Informasjon om påmelding vil bli
annonsert på nettsidene, og også i neste nummer av NoRaForum. Sett av disse dagene allerede nå!
Høstmøtet er av Legeforeningen godkjent i etterutdanning i radiolog, og man kan derfor søke om
dekning av opphold og reise fra fondene.

ONSDAG 21. oktober
Radforsk (Norsk radiologisk forenings forskningsutvalg)
Møteleder Jarle Rørvik, Haukeland og leder av Radforsk
10:00-11:30 Strategivalg for Radforsk
11:30-12:00 Fagprogram
12:00-13:00 Lunch

Møteleder Nils Einar Kløw, prof. Ullevål og leder av Norsk
radiologisk forening
13:00-14:00 Forskningsrapporter fra universitetsklinikkene
14:00-14:45: Invitert foredragsholder: Anthony A. Nicholson,

Leeds Teaching Hospital: Embolisering av
GI-blødninger

15:00-15:30 Kaffe
15:30-18:00 Generalforsamling
18:30 --→ Møter i spesialforeningene

TORSDAG 22. OKTOBER
09:00-10:30 og
11:30-13:00 Thoraxradiologi
Møteleder 9:00-10:30 Turid Vetrhus, Radiumhospitalet
09:00-09:15 Rtg.thorax

- Hanne Qvarfort, Ullevål
09:20-09:40 Solitær Pulmonal Nodul (SPN)

- Mogens Aaløkken, Rikshospitalet
09:45-10:05 PET/CT, lungekreft og SPN,

- Gaute Hagen, Rikshospitalet
10:10-10:25 TNM lungetumorer fra kliniker

- Anne Naalsund, Lungeavd., Rikshospitalet
10:30-11:30 Kaffe

Møteleder 11:30-13:00 Mogens Aaløkken: Informasjon om
forum for thoraxradiologi
11:30-11:50 TNM lungetumorer fra radiolog

- Claudius Reisser, Radiumhospitalet
11:55-12:10 Radiofrekvensablasjon av lungetumorer

- Trond Hagtvedt, Radiumhospitalet
12:15-12:30 Lungebiopsier, materiale

- Ulf Madsbu, Radiumhospitalet

12:35-12:55 Erfaringer med CT thorax med 256 MDCT
- Geir Ulimoen, Ahus

13:00-14:00 Lunsj
14:00-15:30 Frie foredrag radiologisk og nukleærmedi-

sinsk bildediagnostikk
Møteleder Gaute Hagen, Vit.sekr. Norsk radio-
logisk forening

15:30-16:00 Kaffe
16:00-17:30 Norsk forening for nukleærmedisin og

molekylær avbildning: SPECT/CT
Møteleder Tore Bach-Gansmo, prof. Hauke-
land og leder av Norsk forening for nukleær-
medisin og molekylær avbildning

FREDAG 23. OKTOBER
09:00-10:30 Frie foredrag radiologisk og nukleærmedi-

sinsk bildediagnostikk
Møteleder Gaute Hagen

10:30-11v30 Kaffe
11:30-13v00 Radiologisk onkologi

Møteleder Kirsti Evers Solheim, Diakonhjem-
met

11:30-11:40 Problemer med cancer-kontroller,
Nils Natvig, Buskerud

11:40-11:55 Radiologens rolle sett fra onkolog/kliniker,
Sofie Fosså, Radiumhospitalet

12:00-12:15 Nye RECIST – Turid Vetrhus
12:20-12:30: MR lever, Derk Avenarius, UNN

12:20-13:00 ”State of the art” ved utredning av lever-
metastaser:

12:20-12:30 MR lever, Radiolog fra Haukeland
12:30-12:40 CT lever,

Reidun Fougner, St. Olav
12:40-12:50 Ultralyd lever,

Lars Pederstad, Sykehuset Østfold
13.00 Avslutning

Program for Høstmøtet 2009, 21. - 23. oktober

Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
Arr. Norsk radiologisk forening og Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbildning
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Presentasjon av norske radiologer ved ECR 2009

VED NILS-EINAR KLØW

Fire vitenskapelige abstrakter ble pre-
sentert av norske radiologer. I tillegg ble
det avholdt Refresh Course av Per
Skaane: Implementation of CAD and
FFDM og Special Focus Session om
rhinosinusitt av Heidi B Eggesbø: The
basics - techniques and functional
anatomy. Noen kolleger var også møte-
ledere. For øvrig presenterte flere
norske radiografer og fysikere egne
arbeider, delvis i samarbeid med radio-
loger.

Feasibility of MRI in experi-
mentally induced inflam-
matory small bowel disea-
se: A pilot study in a porci-
ne model.
A. Negaard, E.-M. Loeberg, P. Naess,
N.-E. Klow; Oslo/NO.

Purpose: To compare macroscopic and
microscopic findings of experimentally
induced inflammatory lesions in jejunum
and ileum with magnetic resonance ima-
ging (MRI) findings.
Methods and Materials: In six pigs,
inflammatory small bowel lesions were
experimentally induced. Segments in
jejunum and ileum were isolated and tri-
nitrobenzenesulfonic acid and ethanol
(TNBS-EtOH) solution was installed.
MRI of the small bowel was performed 7
days after the surgery. Before the MRI,
a 6% mannitol solution was installed
through a nasogastric tube. The MRI
protocol consisted of T2, BFFE and T1
weighted sequences with intravenous
contrast. Bowel wall thickness (BWT),
bowel wall enhancement (BWE) and
bowel stenosis (BWS) were evaluated.
After the MRI, the animals were sacrifi-
ced. The small bowel was removed and
inspected macroscopically and micros-
copically.
Results: Inflammatory lesions develo-
ped in jejunum and ileum. The lesions
were visible macroscopically and

microscopically. The microscopic fin-
dings consisted of variable degrees of
inflammation, ulcer formation and fibro-
sis. In jejunum the inflammatory lesions
had normal bowel wall thickness and
were not diagnosed with MRI, except in
one pig with a bowel necrosis probably
caused by an intramural injection or lea-
kage of the TNBS-EtOH solution. In
ileum, the bowel wall thickness was
increased and the inflammatory lesions
were diagnosed with MRI.
Conclusion: The inflammatory lesions
were visible macroscopically and
microscopically. Lesions in ileum had
increased BWT and were possible to
image with MRI. Lesions in jejunum had
normal BWT and were not diagnosed
with MRI, except in one pig with increa-
sed BWT probably caused by complica-
tions.

An autostereoscopic 3D
display improves identifi-
cation of intracranial arteri-
es in 3Dmodels from time-
of-flight MR-angiography.
A. Abildgaard, A.K. Witwit, J.S. Karlsen,
E.A. Jacobsen, B. Tennøe, G. Ring-
stad, P. Due-Tønnessen; Oslo/NO.

Purpose: To evaluate whether the visu-
al interpretation of 3D models from intra-
cranial time-of-flight (TOF) MR-angio-
graphy (MRA) is improved by a new
autostereoscopic 3D display.
Methods and Materials: Maximum in-
tensity projection (MIP) and volume ren-
dering (VR) greyscale 3D models of
intracranial arteries were created from
ten anonymised TOF MRA data sets.
The models were displayed on a novel
20 inch autostereoscopic 3D display,
which provides a true 3D perception wit-
hout requiring specialized viewing glas-
ses. A predefined selection of 31 clini-
cally relevant arteries or arterial seg-
ments were digitally marked in the TOF

source images. Each marking was dis-
played in a separate 3D model as an
overlying red dot. Three neuroradiolo-
gists viewed the models in a randomi-
zed sequence, aiming to correctly identi-
fy the marked artery in each model. A
paired comparison was performed bet-
ween arterial identifications with the dis-
play operating either in 3D mode or in
2D mode.
Results: For all readers combined, 651
paired comparisons were done (314
MIP and 337 VR). With MIP, 233 arterial
markings (74 %) were identified correct-
ly in 3D mode versus 179 (57%) in 2D
mode. The odds ratio for correct identifi-
cation with 3D mode versus 2D mode
was 2.17 (95% confidence interval 1.55-
3.04, P < 0.001). With VR, 256 markings
(75 %) were correctly identified using
3D mode and 229 (68 %) using 2D
(Odds ratio 1.49, 95% confidence inter-
val 1.06-2.09, P = 0.021).
Conclusion: Identification of intracrani-
al arteries in 3D models from TOF MRA
can be improved by use of an autostere-
oscopic 3D display.

How to predict the site of
arterial injury in unstable
patients with pelvic fractu-
res by clinical and radiolo-
gical parameters.
J. Dormagen1, A. Tötterman2, O. Røi-
se1, L. Sandvik1, N.-E. Kløw1;
1Oslo/NO, 2Uppsala/SE.

Purpose: To correlate clinical findings
and fracture pattern on pelvic plain film
(PXR) in hemodynamically unstable
trauma patients with pelvic angiography.
Methods and Materials: From 1995 to
2007, 95 patients (66 men) underwent
pelvic angiography due to suspected
traumatic pelvic bleeding. Mean age
was 44 (6-92) years. Fracture location
was registered as anterior, posterior,
right or left. Arterial injuries (AI) were
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classified as involving anterior, posteri-
or, right or left pelvic branches of the
internal iliac arteries. Multiple logistic
regression was used to correlate clinical
data and fracture pattern with AI.
Results: AI were found in 82 patients
(86%). Successful embolization was
achieved in 69/73 patients (95%).
Motorcycle injury was a risk factor for
anterior AI (OR 5.2, 95% CI 1.4-18.7),
while car driver injury was associated
with left AI (OR 5.5, CI 1.7-18.1). Hemo-
globin level <8 g/ml was associated with
multiple AI (OR 5.4, CI 1.7-17.7), as was
heart rate >100 beats per minutes (OR
3.0, CI 1.1-8.6). Unilateral fracture was
associated with ipsilateral AI (right side
OR 4.9, CI 1.4-17.3, left side OR 12.0,
CI 3.0-48.4) and bilateral fracture was
associated with bilateral AI (OR 3.6, CI
1.2-10.7). The risk for multiple AI increa-
sed from 20% (one risk factor) to 70%
(three risk factors).
Conclusion: Prior to angio-embolizati-
on of pelvic bleeding, the interventional
radiologist should take into account
trauma mechanism, hemodynamic sta-
tus and fracture pattern for selection of
access site and identification of AI.

Regional distribution and
cognitive impact of white
matter hyperintensities in
early Parkinson’s disease:

A case-control study. T.O. Dalaker1,
J.P. Larsen1, M.G. Dwyer2, D. Aars-
land1, M.K. Beyer1, G. Alves1, K. Bron-
nick1, O.-B. Tysnes3, R. Zivadinov2;
1Stavanger/NO, 2Buffalo, NY/US, 3Ber-
gen/NO.

Purpose: The clinical impact of white
matter hyperintensities (WMH) in Park-
inson’s disease (PD) has not been fully
elucidated. Total volume and regional
distribution of WMH in a large sample of
early PD with and without mild cognitive
impairment (MCI) is compared to normal
controls (NC).
Methods and Materials: Subjects are
part of the Norwegian ParkWest project,
a population-based multi-center pro-
spective longitudinal cohort study. The
present study included 163 early, drug
naïve PD patients (66.2±9.1 years and
disease duration (DD) 27.1±19.8
months) and 102 age matched NC
(65.7±9.4 years). 30 subjects in the PD

sample presented MCI (69.4±7.8 years
with DD 26.4±20.8 months), whereas
133 did not (65.5±9.2 years with DD
26.4±20.8). MCI were classified based
on performance on tests for memory,
attentional-executive and visuospatial
function compared to the NC group.
WMH were outlined on axial FLAIR
scans using a semi-automated techni-
que. Total WMH volumes were compa-
red between groups. Spatial regional
distribution of normalized WMH masks
for each group were compared using
voxel-wise probability maps after which
statistical significance were estimated
using non-parametic permutation tests.
Results: There were no differences bet-
ween NC, non-MCI PD and MCI PD
regarding total WMH load. Furthermore,
tests showed no difference in regional
distribution of WMH between the
groups.
Conclusion: This study shows that
there is no difference in neither total
volume nor regional distribution of WMH
between NC and PD, regardless of
patents with PD are presenting MCI or
not. In this PD cohort, cognitive impair-
ment seems to be independent of WMH
load.
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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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Abstract

CATEGORICAL COURSE

B. Benign andmalignant
calcifications

Presentation Start/End Time: Friday,
Mar 06, 2009, 4:45 PM - 5:30 PM
Author(s): T. Sauer; Oslo/NO
Presentation Number: A-055

(Micro-) calcification is a common fin-
ding in both opportunistic and organised
mammography screening programmes.
They occur in a wide range of lesions
and represent diagnoses from the most
innocent calcified secretion related to
atrophy in menopause to high grade
premalignant ductal carcinoma in situ
(DCIS) and carcinomas.
Calcification is a non-specific degenera-
tive process and as such gives no indi-
cation as to being benign or malignant.
It may be luminal, intraductal or stromal.
Luminal calcification may be the result
of atrophy with retention of secreted
material without any histopathological
abnormality or in benign, borderline or
low grade premalignant lesions. Adeno-
sis and sclerosing adenosis are exam-
ples of benign, non-tumoural disorders
harbouring luminal microcalcs. 'Old',
sclerosed fibroadenomas often have
coarse stromal calcification. Columnar
cell lesion/hyperplasia is an entity that
seems to represent the far low grade
spectrum of epithelial changes that may
lead to a ductal or lobular carcinoma in
situ or invasive carcinoma. These lesi-
ons regularly contain microcalcificati-
ons. Histologically they are often hetero-
geneous and may harbour benign epit-
helial changes as well as borderli-
ne/equivocal findings and carcinoma in
situ. The radiological findings may
reflect this heterogeneity. Most often
they will be equivocal or suspicious on
radiology and histologically benign.
Ductal carcinoma in situ is likewise
heterogeneous as to cellular atypia and
growth pattern and this heterogeneity is
also reflected in the radiological mor-
phologic findings.
Radiological calcifications mirror a wide
spectrum of histopathological diagnoses
from normal/atrophy to high grade
DCIS. Heterogeneity of calcifications

mirror histopathological heterogeneous
or mixed lesions.
Learning Objectives:
1. To describe pathological findings for
benign calcifications.
2. To learn about ductal carcinoma in
situ (definition, microscopic features).
3. To understand morphological pat-
terns seen at imaging based on patholo-
gical findings.
4. To learn about pathological clues
used for differential diagnostic options
and prognostic implications.

REFRESH COURSE

B. Chest image interpretati-
on: Quality improvement

Presentation Start/End Time: Monday,
Mar 09, 2009, 9:30 AM -10:00 AM
Author(s): B. Ween, D.R. Olsen;
Oslo/NO
Presentation Number: A-319

Purpose: Lung cancer is the most fre-
quently encountered cancer worldwide.
Survival rates of lung cancer are low. The
earliest possible diagnosis is of great
importance. High-quality radiography of
any clinical question, especially when it
comes to lung cancer, is a prerequisite
for a correct diagnosis. Standardization
of techniques is the cornerstone of mea-
suring quality of radiography, as used in
the PGMI (perfect-good-moderate-inade-
quate) model for scaling of image evalua-
tion in mammography. The optimal tech-
niques for chest radiography are known
from textbooks; however, suboptimal
images are often produced. Missed can-
cers on chest radiographs will be illustra-
ted, and potential ways to ensure the
radiographic quality by using an image
evaluation method will be discussed.
Methods and Materials: A questionnai-
re study was performed among radio-
graphers and radiologists working in a
number of hospitals and clinics, repre-
senting a variation of work-cultures in
Norway. The study measured radio-
graphers' and radiologists' subjective
diagnostic importance regarding the
properties of image evaluation, in relati-

on to image identification, positioning,
visualization of technical quality, post-
processing and artefacts.
Results: Questionnaires were returned
by 21 radiographers and 13 radiologists,
who had worked for 5-41 and 2-40 years
respectively in chest imaging. A range
of results were collected, and some of
them will be illustrated with images and
the professionals' respective comments.
Conclusion: The results can be useful to
create a grading scale for radiographic
chest image quality evaluation. This can
be implemented in a peer practice
model, which can act as a link between
image evaluation and practical work.
Learning Objectives:
1. To illustrate missed lung cancer on
chest radiographs.
2. To discuss the potential role of radio-
graphic image evaluation of chests.

SPECIAL FOCUS SESSION

The basics: Techniques
and functional anatomy

Presentation Start/End Time: Monday,
Mar 09, 2009, 2:03 PM - 2:21 PM
Author(s): H.B. Eggesbø; Oslo/NO
Presentation Number: A-372

CT is the “gold standard” in imaging sino-
nasal disease. Low-dose CT (20 mAs)
with limited scans outside the lens area is
to be preferred for screening. CT offers
excellent delineation of bony anatomy
and extent of sinus disease and serves
as a “road map” during functional endos-
copic sinus surgery (FESS). MR imaging
may be useful to differentiate soft tissue
masses. Coronal T1 and T2 or STIR may
be sufficient in “simple” sinusitis. If neo-
plasms or complications to sinusitis must
be ruled out, additional imaging planes
and intravenous Gadolinium are manda-
tory. By the age of 12 years the four-pai-
red sinuses attain adult shape. Excessive
aeration of surrounding bone is referred
to as pneumatisation variants and the
three most common are concha bullosa,
infraorbital, and agger cells. If sphenoid
sinus pneumatisation is retarded the pos-
terior ethmoid cells may proceed superior
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or lateral to the sphenoid sinus and
named sphenoethmoid or Onodi cells.
The sinuses are lined with respiratory-
type ciliated cells that beat in a specific
direction and each sinus has its own spe-
cific mucociliary drainage route. Interrup-
tion of these routes causes mucus stag-
nation and sinusitis. The maxillary sinus
drains into ethmoid infundibulum, frontal
sinus into frontal recess and anterior eth-
moid into middle meatus. The ostiomea-
tal complex (OMC) refers to the final drai-
nage pathway of maxillary, anterior eth-
moid, and frontal sinuses and is the key
area for inflammatory sinonasal disease
and FESS. OMC consists of maxillary
sinus ostium, ethmoid infundibulum,
uncinate process, semilunar hiatus, eth-
moid bulla, frontal recess and middle
meatus.
Learning Objectives:
1. To discuss CT and MRI technique,
and the strategy to reduce the dose.
2. To review the anatomy and drainage
pathways of the paranasal sinuses.
3. To learn the anatomic variants that
may predispose to chronic rhinosinusitis

REFRESH COURSE

A. Implementation of CAD
and FFDM

Presentation Start/End Time: Monday,
Mar 09, 2009, 2:00 PM - 2:30 PM
Author(s): P. Skaane; Oslo/NO
Presentation Number: A-357

Full-field digital mammography (FFDM)
offers several advantages in mammo-
graphy screening as compared with
screen-film mammography (SFM).
FFDM has a higher diagnostic accuracy
in women with dense breast, and a hig-
her detection rate for DCIS has been
reported. The true flexibility of digital
technology is primarily realized in soft-
copy reading. Soft-copy reading is not
straightforward with a high workload.
Proper hanging protocol and optimal
reading environment is essential, espe-
cially for soft-copy interpretation using
batch reading. A hanging protocol may
include a total of 16 single images for
one examination. Interpreting 75 women

every hour means that the reader has to
look at 1200 images per hour in the soft-
copy batch reading. This is a great chal-
lenge, and subtle malignancies may
easily be overlooked by less experien-
ced readers. The technology of digital
mammography represents a platform for
advanced applications including compu-
ter-aided detection (CAD), which is also
possible with SFM but made much easi-
er with FFDM. CAD has been used for
several years in SFM, but it is time-con-
suming to scan the analoge films. Using
digital mammography and soft-copy
reading, the CAD output is shown
directly on the workstation. Use of CAD
has the potential for preventing percepti-
on errors in soft-copy batch reading with
a high work-flow, and consequently
increases the cancer detection rate.

Studies have shown that by using CAD
more cancers and smaller cancers can
be detected. Furthermore, CAD has the
potential for increasing the cancer
detection rate even in breast cancer
screening programs using independent
double reading.
Learning Objectives:
1. To understand the advantages and
disadvantages of using CAD in a breast
cancer screening program.
2. To present hanging protocols for soft-
copy reading, und to understand the
need for CAD especially in batch rea-
ding.
3. To present the different ways to use
CAD in FFDM soft-copy reading.
4. To learn about the CAD results in
mammography screening, especially in
FFDM soft-copy reading.

Abstrakt

Ønsker du å delta i
radiologforeningens arbeid?

Ta kontakt direkte med

styret

radiologforeningen@gmail.com

eller med valgkomiteens formann

Aslak Aslaksen

aslak.bjarne.aslaksen@helse-bergen.no
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Abstrakt

Bilde: Roar Pedersen

Har du ikke selskapsblære slik som denne pasienten?

Du kan likevel rekke et fritt
foredrag på høstmøtet!

Det er satt av tid til frie foredrag i 2 bolker. 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 foredrag. Skulle vi få inn enda flere foredrag,
aksepteres disse som postere, som kan presenteres kort i pausene.

Så snart som mulig, men senest 15. september.

Ta utfordringen, meld deg på!!

QUIZ:
Kjenner du igjen forandringene på disse ankelbildene?

Test deg selv og dine kollegaer - svar kommer i neste nummer av NoRaForum.

1 2 3

4



En 35 år gammel mann hadde en omfat-
tende thorax- og bekkenskade etter et
fall på 9 m. Etter coiling av blødning i
bekkenet var han fortsatt hypotensiv.
Rtg. thorax viste bred hjertekontur, dia-
fragmahøystand og løftet apex. Vedlag-
te CT thorax i axial og koronalplan viste
at hjertet lå tverrstilt med apex løftet.
Hjertets lengdeakse var vridd og gav
mistanke om et luksert hjerte. I tillegg
ble det funnet at samtlige costa på ven-
stre hadde brudd. Det ble funnet noe luft
i mediastinum, hemothorax og stor lung-
ekontusjon på venstre side. Ved kirurgi
fant man en tom perikardhule. Strangu-
lasjonen ble opphevet med normalise-
ring av blodtrykket.
Perikard ruptur etter stumpt thorax-

traume er en uvanlig diagnose og et
enda mer uvanlig radiologisk funn. Det
er oftest assosiert med andre omfat-
tende skader og påvises oftest postmor-
tem (0.1-3%). Det er dog viktig å huske
på diagnosen og kjenne igjen tegn på
denne for å unngå alvorlige komplika-

sjoner som hjerteherniering. Perikard
rupturer kan oppstå i diafragmatiske
delen av perikard eller pleuroperikard.
Ved diafragmatisk rupturerer kan abdo-
minalt innhold herniere opp i perikard og
forårsaka kompresjon av hjertet og gi
kardiogen sjokk. Ved rift i pleurale peri-
kard kan hjertet herniere inn i høyre eller
venster pleurahule og gi strangulasjon
eller torsjon av de store intrathorakale
kar. Det er vanligst med venstresidige
pleuroperikardiale rupturer (> 50%),
etterfulgt av diafragmatiske og høyresi-
dige pleurperikardiale rupturer.
Differensialdiagnoser kan være kon-

genital hjertedeformitet, ventrikkel ane-
urysme og diafragma ruptur. EKG kan
vise aksedeviasjon, ST forandringer
eller grenblokk. Røntgen thorax er kan-
skje det beste verktøy som screening
for perikardskade med funn av pneumo-
perikard, deviasjon av hjertekonturen
eller tarminnhold i mediastinum. CT tho-
rax kan påvise rift i perikard, hjerteherni-
ering og utelukke aortaskade.

Prognosen er avhengig av at perikar-
drupturen blir påvist og raskt behandlet
for å forhindre herniering, men også av
assosiert hjertekontusjon og andre ska-
der. Aktuelle pasient hadde et kompli-
sert postoperativt forløp, men etter drøyt
en måned var han stabilisert og i klinisk
bedring slik at han kunne overflyttes til-
bake til sitt lokalsykehus.

Referenser:
1. Fulda G, Brathwaite CEM, Rodriquez
A, Turney SZ, Dunham CM, Cowley RA.
Blunt traumatic rupture of the heart and
pericardium: a ten year experience
(1979-1989). J Trauma 1991; 31:
167–73.
2. Pichakron KO, Perlstein J. Blunt trau-
matic pericardial rupture presenting with
cardiac herniation. Current Surgery
2006; 63: 275-80.

Kasuistikk:

Herniering av hjertet etter traumatisk perikardruptur
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GE Healthcare

Signa™ MR 450 1.5T
MR 750 3.0T

GE’s banebrytende MR-teknikk
nå også som 1.5T
Signa® MR450. Like kraftfull. Like rask. Enda enklere.

En fullstendig leverundersøkelse på 15-minutter, en rutinemessig fMRI med kortere paradigmer og større aktivering, eller 
en komplett brystundersøkelse med bare to sekvenser. Alt dette er nå mulig takket være markedets kraftigste gradienter, 
brukervennlige arbeidsflyt og et avansert styringssystem. Dessuten kan undersøkelsene gjentas raskt og enkelt, gang på 
gang. Signa® MR750 3.0T sprengte grensene for tradisjonell MR. Nå har du samme teknikk i MR450, det nye 1,5T-systemet. 
Valgfrihet med ypperste prestanda. Det er hva vi kaller MR Re-imagined.

Les mer på www.gehealthcare.com/MR



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

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

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

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

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


