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

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

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

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

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

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

Bedre for dine pasienter
• Større gantryåpning gir bedre plass

• AIDR3D iterativ rekonstruksjon for inntil 75 % dosereduksjon

• Kortere undersøkelsestider

Nye avanserte applikasjoner
•	 Body Perfusion

•	 Dual Energy

•	 Lung Volume Analysis

Avansert teknologi
•	 Aktiv kollimering for ytterligere redusert dose

•	 Toshiba Quantum-detektor

•	 Rask rotasjon for kortere skanntider

Aquilion Prime 
Din nye arbeidshest

www.toshiba-medical.eu
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Forsidebildet
Bildet er et 3D CT angiografi  
av et rumpert aneurisme 
på intracranielle del av 
arteria carotis interna hos 

en middelaldrende mann. 
Aneurismet peker bakover 
og ikke forover som mange 
vil tro ved første øyekast. 
Bildet er også illustrerende for 
"what's on a man's mind!"  

(I hvert fall satte det fantasien 
i sving hos nevroradiolog 
Øivind Gjertsen ved Oslo 
Universitetssyshus, som har 
sendt inn bildet.)

Hilsen fra  
redaktøren

Aldri før har Noraforum vært 
så tykt som denne utgaven du 
holder i hånden. En overvel-
dende hjelpsomhet fra store 

og små forfattere gjør at du 
som radiolog får et spennende 
blad i posten med stoff fra 
mange forskjellige deler av 
faget vårt! I kommende 
nummer har jeg lyst til å vise 
rare ting dere har funnet på 
radiologiske undersøkelser – 

til inspirasjon, underholdning 
og lærdom. Send meg en mail 
hvis du har noe å bidra med!!
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LEDER Redaktøren i  Noraforum

Etter 8 år som styremedlem i Norsk 
Radiologisk Forening har jeg nå ikke tatt 
gjenvalg. Jeg har vært i styret under så 
forskjellige formenn som Frode Lærum, 
Nils-Einar Kløw og Gaute Hagen. Det 
har vært svært utfordrende og hyggelig å 
sitte i styret sammen med mange f linke 
og spennende personer, som vel represen-
terer et tverssnitt av norske radiologer. 
Eller er de et tverrsnitt? Egentlig 
representerer de vel en spesiell del av 
radiologstanden, enten de med ansvars- 
følelse eller de med eksponeringsbehov? 
Hvorfor skulle man ellers si ja til å sitte i 
et slikt styre? Det er ikke godt å vite hva 
som driver radiologer bestandig, men de 
jeg har truffet i styrearbeid og i andre 
verv har det til felles at de er engasjerte 
på fagets vegne! Og det er inspirerende 
og motiverende å tenke på, særlig når 
listene med udikterte undersøkelser har 
blitt svært lange og alt er kjedelig.

Jeg skulle ønske at enda f lere radiologer 
ønsket å delta i foreningens arbeid, så det 
ble rift om vervene – og slik at det var 

mange å velge i når styret trenger 
representanter til utvalg og utredninger. 
Styret representerer landets femte største 
fagmedisinske forening under Lege- 
foreningen! Det forvalter midler og 
kunnskap, og kan spille en særdeles 
viktig rolle overfor Legeforeningen, 
andre fagmedisinske foreninger,  
myndigheter og pasienter. 

Vi er viktige! Klinikerne trenger oss.  
Å tolke bilder er vanskelig. Helse- 
vesenet trenger spesialister som kan 
endre behandlingsregimer og diagnoser 
på grunnlag av god bildediagnostikk. 
Men enda mer presserende: Vår virksom-
het innebærer store penger og invest- 
eringer. Når politikere får øynene opp  
for hvilke ressurser vi forvalter og hvor 
viktige vi er for å si noe om hvordan 
investeringene skal gjøres mest fornuftig, 
så vil også radiologene dras inn i beslut-
ningene. Ikke bare når det gjelder hvilke 
maskiner vi skal kjøpe, men hvordan 
bildediagnostikk kan påvirke resten  
av medisinen.

I rettferdighetens navn: Vi er involvert  
i f lere prosjekter og utredninger. Jørgen 
Holmboes artikkel i denne utgaven 
forteller om noen prosesser norske 
radiologer er involvert i, det er verv som 
du kanskje ikke var klar over. Vet du om 
andre slike utredninger eller verv norske 

Mitt ønske: Engasjer dere i vårt arbeid

radiologer innehar, vil vi gjerne høre om 
det her i Noraforum. Kanskje du kan 
fortelle leserne om erfaringer du har  
gjort som medlem i en slik gruppe?

Flere av artiklene i dette nummeret  
er viet kvalitet, ressurser og veivalg.  
Lars Borgen og Petter Hurlen gir  
noen innspill på den tråden jeg tok  
opp i forrige nummer, nemlig ”måling  
av radiologer”. Mitt klare standpunkt er 
at det er helt greit å måle radiologenes 
produksjon og effektivitet! At arbeids- 
giver vil gjøre en vurdering på hva de  
får tilbake er bare rett og rimelig.  
Men det er vanskelig å finne en rett- 
ferdig målemetode når både kvalitet  
og effektivitet skal måles. Ulike para-
metre og mange faktorer påvirker 
resultatet. Vi har ikke fasiten på dette 
enda, men det er viktig å etablere noen 
måleteknikker som kan hjelpe oss til å 
bemanne avdelinger riktig, til å effek- 
tivisere drift og til å motivere den enkelte 
radiolog til å yte mer og bedre. Kanskje  
vi da har nok radiologer likevel?

Roar R. Pedersen
Redaktør Noraforum

Egentlig representerer vel 
styremedlemmene en spesiell  
del av radiologien, enten de  
med ansvarsfølelse eller de  
med eksponeringsbehov?
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LEDER Leder for Norsk radiologisk forening

Denne gang bruker jeg spalten til en 
oppsummering av årsberetningen for 
2012 som ble presentert under general-
forsamling i Bergen i mai 2013. Års- 
beretningen inkluderer tiden fra forrige 
generalforsamling oktober 2012 til i dag. 

Styret har bestått av:
 
• Gaute Hagen (leder) 
• Anne Taule (nestleder)
• Per Kristian Hol (sekretær for 

vitenskapelige saker)
• Anne Negård (sekretær for  

fagforeningssaker)
• Ulrika Ekseth (kasserer)
• Petter Hurlen 
• Roar Pedersen
• Elisabeth Olstad
• Jan Ole Frantzen. 

Det har vært avholdt seks styremøter og 
behandlet 26 (2012) + 47 (2013) saks-
punkter. Ett styremøte ble holdt i 
tilslutning til Høstmøtet, ett på ECR i 
Wien, og de andre i Legenes Hus i Oslo. 
På styremøtene har vi fokusert på saker 
og innkalt representanter fra utvalg, 
spesialforeninger og lignende for å belyse 
spesielle forhold. Høydepunktet for 

denne perioden var møte med stortings-
representant Bent Høie, leder av Stor- 
tingets Helse- og omsorgskomité. Styret 
arbeider kontinuerlig med å svare på 
høringer og diverse spørreundersøkelser 
fra helsemyndigheter og Legeforeningen, 
og i økende grad fra European Society  
of Radiology (ESR), der Norsk  
radiologisk forening er representert  
i en rekke komiteer. 

Styret ønsker å styrke de syv under- 
foreningenes faglige aktiviteter. Vi øker 
den økonomiske støtten til disse, mot at 
de bidrar på Høstmøtet, kommer med 
faglige artikler og presentasjoner til 
Noraforum, og eventuelt stiller til 
aktuelle diskusjoner ved foreningens 
styremøter. Fire av underforeningene  
er i dag godkjente spesialforeninger i 
Legeforeningen, og er egne hørings- 
instanser innunder Legeforeningen, 
uavhengig av Norsk radiologisk forening. 
Det foreligger forslag fra Legeforeningen 

om forandring av spesialforenings- 
strukturen, og dette ble tatt opp på 
landsstyremøtet i Alta 4.-6. juni 2013. 
De radiologiske spesialforeningene vil 
nok opphøre å være spesialforeninger i 
Legeforeningen. Da vil høringene 
primært komme til Norsk radiologisk 
forening som så vil fordele høringer til  
de aktuelle underforeningene. Under- 

Året som gikk

foreningene er avgjørende for god 
funksjon av vår forening og viktig for 
medlemmene når det gjelder samarbeid, 
forum for fagutvikling og forskning, 
samt spredning av ny kunnskap i faget. 
Ordningen om subspesialitet kommer 
opp til diskusjon på Landsstyremøtet  
i Legeforeningen, der grupper ønsker 
bortfall av subspesialitetene. Styret har  
i tillegg til Norsk forening for inter- 
vensjonsradiologi og Spesialitetskomiteen 
i radiologi uttalt seg mot dette i høring. 
 
Helt siden 2006 har Norsk radiologisk 
forening vært uten sekretær, men endelig 
har vi fått ansatt Hanne Munkelien i 
15% stilling. Ansettelsen har vært en stor 
lettelse for styrearbeidet. Sekretæren har 
journalistisk bakgrunn og yter også en 
stor innsats for Noraforum. Fra nyttår 
har vi også ny redaktør i Noraforum.  
Det er foreningens meget profesjonelle 
Roar Pedersen, som i en rekke år har 
vært styremedlem og ansvarlig for 
nettsiden. Han trer nå ut av styret,  
tar fatt på redaktørjobben, og har  

Gaute Hagen
Leder for Norsk radiologisk forening

Høydepunktet for denne perioden 
var møte med stortingsrepresentant 
Bent Høie, leder av Stortingets 
Helse- og omsorgskomité.
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LEDER Leder for Norsk radiologisk forening

allerede utgitt sitt første nummer. 
Noraforum har fått et betydelig løft  
både innholdsmessig og designmessig. 
Det siste året har bladet gått med noe 
underskudd, men vi håper nå at popu- 
lariteten vil øke for våre annonsører. 

Ettersom Legeforeningens bidrag til  
de enkelte fagmedisinske foreningene  
ble redusert for to år siden, har vår 
forening krevet inn en ekstra kontingent 
på NOK 200 etter vedtak på General- 
forsamlingen 2011. Vi har dermed 
kunnet styrke økonomien til Radforsk  
og underforeningene. I tillegg har vi 
brukt midler til sekretær og Noraforum.  
I skrivende stund har vi knappe  
NOK 0,8 millioner på konto mot  
NOK 1,4 millioner ved siste jul.  
Midlene er brukt på aktiviteter som  
er direkte relatert til medlemmene.  

Og vi har ennå ikke fått inn første 
halvpart av medlemsavgiftene for i år.  
Vi vurderer selvsagt fortløpende  
foreningens økonomi, men styret ser  
ikke behov for økning av kontingenten.

Neste høstmøte blir arrangert 21.-24. 
oktober 2014 i Oslo. Vi vil da forsøke et 
nytt konsept ved at møtet arrangeres i 
samarbeid med Norsk radiografforbund 
og Norsk forening for medisinsk fysikk, 
altså tilsvarende den svenske modellen 
Röntgenveckan. På denne måten håper  
vi å samle f lere deltakere og sikre en 
bedre økonomi samt at industrien ser det 
som en stor fordel at de kan konsentrere 
sin deltakelse om ett arrangement. 
Organiseringen av det faglige innholdet 
for radiologene vil vi imidlertid holde 
uforandret, der underforeningene vil ha 
ansvar for hver sine bolker. Vi håper at 

BESØK FRA STORTINGET

På styremøte i Norsk radiologisk forening 
21 mars hadde styret fint besøk fra 
Stortinget. Bent Høie som er leder for 
Helse- og Omsorgskomiteen hadde sagt 
ja til vår invitasjon for å bli kjent med 
norsk radiologisk virksomhet. 

Dette var en god anledning for styret til  
å fortelle litt om hvilke utfordringer vi ser 
fremover i bildediagnostikken, og i et 
utmerket foredrag redegjorde styreleder 
Gaute Hagen for bildediagnostikk i 
Norge – alt fra modaliteter og opp- 
bygning, til ressurser, f laskehalser og 
involvering i veiledere og utredninger. 

Høie var svært interessert i det vi hadde  
å fortelle, og stilte mange spørsmål om 
fagfeltet. Han var særlig interessert i  
å vite noe om dobbeltrekvirering og 
ressursbruk, og styret fikk både sagt  
sin mening og avlivet noen myter.  
Høie inviterte oss til å ta kontakt igjen 

Bent Høie besøker radiologene

Av Roar R. Pedersen

hvis vi trengte det – og kanskje vi på  
denne måten har etablert kontakt  
med neste helseminister? 

Bent Høie og Gaute Hagen

MEDLEMSINFO PR. 01.05.
• 935 medlemmer, hvorav 20 assosierte 

medlemmer 

• 622 spesialister 

• 169 ikke-spesialister 

• 124 pensjonister 

• 379 kvinner og 536 menn 

• Av totalt 622 spesialister er 118  

(19 %) i alderen 60-69 år

Høstmøtet prioriteres blant kollegene. 
Ved å kjenne hverandre bidrar vi også  
til å styrke fagets framtid
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LEDER NFNM

Nytt styre i NFNM
Forening for Nukleærmedisin og 
molekylær avbildning (NFNM) har fått 
nytt styre. Det nye styret ble valgt ved 
generalforsamlingen på vårmøtet som  
i år ble avholdt i Bergen 19. april.  
For sammensetning av det nye styret,  
se oversikten i tidsskriftet. 

På vegne av det nye styret vil jeg takke 
avgått leder Tore Bach-Gansmo for hans 
innsats for foreningen i mange år. Kjersti 
Johnsrud og Vivi Jøraholmen takket for 
seg etter f lere års innsats og stor takk 
også til disse styremedlemmene.

Det nye styret består av medlemmer fra 
det ganske land, fra Kristansand i sør, 
Bergen i vest, Oslo i sørøst, Trondheim  
i midt og Tromsø i nord. Medlemmer 
kommer fra mindre sykehusmiljø og fra 
universitetssykehus med Oslo universi-
tetssykehus som den største nukleær- 
medisinske enheten i Norge. Slik sett 
dekker medlemmer godt det nukleær- 
medisinske landskapet geografisk og 
speiler bredden av nukleærmedisinsk 
drift. Det er positivt med bred represen-
tasjon for best å kunne ivareta de 
forskjellige interesser innen miljøet.

Det nye styret har tatt fatt på f lere 
oppgaver. Statens Strålevern arrangerte  
i juni i år et møte for å revidere det 
medisinske kapittelet i forskriften til 
strålevern, og f lere av våre medlemmer 
deltok. Revisjonen ble blant annet 
iverksatt fordi dagens forskrift er 
vanskelig å forvalte og etterleve i  
praksis. Arbeidet ble også satt i gang  
for å vurdere om dagens forskrift 
harmoniserer med ny EU Basic Safety 
Standard (BSS). For det nukleærmedisin-
ske miljøet er det særlig punktet som 
omhandler medisinsk kompetanse som  
er utfordrende. Kravet om dobbelsigne-
ring av spesialist innen både nukleær- 
medisin og radiologi ved undersøkelser 
der det er utført CT i tillegg til nukleær-
medisinsk undersøkelse, enten SPECT/
CT eller PET/CT, er et hett tema.  
Det vil være spennende å følge med  
det videre revisjonsarbeidet, og vi  
håper at den nye reviderte for-skriften  
vil harmoniseres bedre med  
fremtidens praksis. 

Thuy Lu
Leder NFNM

Den teknologiske utviklingen endrer seg 
raskt. Det gjelder ikke minst utviklingen 
innen bildediagnostikk. Dette er en av 
f lere faktorer som driver frem behovet for 
å foreta en helhetlig vurdering av den 
eksisterende spesialitetsutdanningen for 
leger. Helsedirektoratet (HD) har i den 
forbindelse fått i oppdrag fra Helse-  
og omsorgsdepartementet (HOD) å 
utarbeide en rapport om fremtidens 
spesialitetsstruktur og innhold.  Styrets 
medlemmer har fått invitasjon fra HD  
og deltatt i f lere møter i arbeidsgruppen 
for bildediagnostikk. Blant nukleær- 
medisinere er hybriddiagnostikk et av 
temaene som har vært mest debattert i 
møtene. Med etablering av såkalte 
hybridscannere (SPECT-PET/CT og 
etter hvert PET/MR) er det nødvendig 
og viktig med en diskusjon for å tilpasse 
utdanningsløpet. Dette har også vært 
tema for mange brennhete diskusjoner i 
Europa og verden for øvrig. Diskusjon og 
dialog har imidlertid resultert i forslag for 
utdanningsløp innen hybriddiagnostikk 
etter samarbeid mellom EANM og ERS. 
Med bakgrunn i det europeiske fellesar-
beidet og egne nasjonale behov for 
personell til hybriddiagnostikk, er 
tilpasninger i spesialiststrukturer under 
planlegging og gjennomføring i f lere 
europeiske land. Løsningene er ulike, 
men felles fokus er at med dagens 
situasjon og et forventet økende behov 
må det satses på utdanning av personell 
til å drive med hybriddiagnostikk. 

Her i Norge har Spesialitetskomiteen 
innen nukleærmedisin foreslått å endre 
regler for spesialisering (forslag sendt 
Legeforening høst 2010). Krav om ett års 
tjeneste i radiologi inngår nå i utdannin-
gen. Videre kan inntil to år i radiologi 
godkjennes som tellende tjeneste. 
Imidlertid vil det være behov for tett 
samarbeid med radiologisk miljø. Dagens 
organisering av nukleærmedisinske 
enheter i Norge er også endret de siste 
årene for å tilpasse behovet for tettere 
samarbeidet mellom fagområdene. En 
kartlegging av det nukleærmedisinske 
miljøet viser at nærmest alle enheter er 
organisert enten som en seksjon under 
radiologisk avdeling eller i tett tilknyt-
ning til den. Samarbeid med radiologer 

om hybridundersøkelser (PET/CT) 
varierer i form, men beskrives som godt 
fra f lere enheter. Vi ser på samarbeid 
mellom de to speialitetene radiologi og 
nukleærmedisin som veldig nødvendig og 
verdifullt, og håper på videre god dialog 
mellom fagfolk fra begge fagmiljøer.

Når dette leses er sommeren på hell. 
Sommerværet har vært noe varierende i 
Norges land. I nord har vi vært heldige 
og blitt tildelt f lere uker med fantastisk 
sommervær med blå himmel, varme, 
solskinn både dag og natt som forgyller 
snødekte fjelltopper. Nord-Norge er på 
sitt beste og vi fortjener det!

Med dette ønskes høsten velkommen. 
Selv er jeg på tur til Amerika hvor jeg 
skal tilbringe min overlegepermisjon. 
Mer om det i neste nummer 

Blant nukleær- 
medisinere er 
hybriddiagnostikk 
et av temaene som 
har vært mest 
debattert i møtene.
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INNSPILL FRA HELSEDIREKTORATET

Det er ingen overraskelse hverken for 
fagmiljø eller myndigheter at bilde- 
diagnostikk er i ferd med å bli en 
vesentlig knapphetsfaktor i spesialist- 
helsetjenesten. Selv om utdanning av nye 
spesialister i radiologi har vært større enn 
for mange andre spesialiteter de siste ti 
årene, har teknologiske og medisinske 
fremskritt løpt foran utviklingen.  
Vi støter i mange sammenhenger på 
uttalelser om at etterspørsel etter 

bildediagnostiske tjenester øker raskere 
enn tilbudet, at teknologisk utvikling 
fører til nye utfordringer, og at nye 
behandlingsformer (spesielt i kreft- 
behandlingen) stiller økte krav til 
bildediagnostikk. Ved et stort felles møte 
knyttet til videreføring av den nasjonale 
kreftstrategien ble det fra en rekke 
innledere påpekt at tilgang til bilde- 
diagnostikk oppfattes som en vesentlig 
f laskehals. (En annen sak er at dette 
sjelden kommer frem i den mediestyrte 
debatten, der det er lettere å peke på 
onkologer og til dels patologer som de 
sentrale aktører i kreftomsorgen.)

Bildediagnostikk ved atraumatiske 
muskel- og skjelettlidelser
I erkjennelsen av at muskel- og skjelett- 
lidelser utgjør en stor pasientgruppe som 
utløser betydelige ressurser fra helse- 
tjenesten, utarbeider Helsedirektoratet en 
nasjonal retningslinje for dette området. 
Den teknologiske utviklingen bidrar til 
at kravet til dokumentasjon øker både hos 
pasient og lege, spesielt har bruk av MR 
vist en sterk økning. Retningslinjen er 
utarbeidet av en faggruppe med allmenn-
leger, radiologer, fysioterapeut, radiograf 
og f lere aktuelle spesialister. Den har 
vært ute til høring, og skal utgis rett over 
sommeren. Det er vårt håp at den skal 
kunne bidra i dialogen mellom henviser 
og bildediagnostisk avdeling.

Bildediagnostikk i  
handlingsprogrammene for kreft
Diagnostikk og oppfølging av kreftsyk-
dommer opptar en økende del av 
spesialisthelsetjenesten, ikke minst for 
bildediagnostikken. Moderne teknologi 
gir økte muligheter for tidlig diagnos-
tikk, og nye terapiformer medfører 
hyppigere kontroller. I samråd med de 
aktuelle faggruppene for kreftprogram-
mene har Helsedirektoratet etablert en 
egen arbeidsgruppe for å vurdere 
anbefalingene til bildediagnostikk i de 
ulike programmene. Gruppen ledes av 
Aslak Aslaksen, og har medlemmer 
innen radiologi, nukleærmedisin og 
onkologi fra alle helseregionene, samt  
en medarbeider fra Kunnskapssenteret. 
Intensjonen er å gjennomgå handlings-
programmene med henblikk på å 
identifisere evidensgrunnlaget for de 
anbefalinger som er gitt med tanke på 
bildediagnostikk. Dette skjer i god dialog 
med medlemmene i den enkelte faggrup-
pen. Vi har i inneværende år gjennomgått 
handlingsprogrammet for testiscancer, og 
har satt i gang gjennomgangen for 
prostatacancer. Vi vil i det videre arbeidet 
ta opp f lere av programmene med vekt på 
de områdene der bildediagnostikken 
utgjør en vesentlig faktor. Resultatet av 
disse gjennomgangene vil bli lagt inn  
i programmene etter hvert som  
de oppdateres.

Rasjonell bruk av bildediagnostikk:  
Hva kan Helsedirektoratet bidra med?

Tilgang til bildediagnostikk oppfattes i mange tilfeller som en flaskehals i et stadig mer 
krevende marked. Sentrale helsemyndigheter er helt avhengig av det utøvende fagmiljøet 
for å møte utfordringene.

Av Jørgen Holmboe
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Helsedirektoratet er bedt om å utforme en rapport  
om fenomenet overdiagnostikk og overbehandling.

Oppdrag om overdiagnostikk  
og overbehandling
I lys av den internasjonale debatten og 
aktuelle medieoppslag her hjemme har 
departementet bedt Helsedirektoratet 
utarbeide en rapport om fenomenet 
overdiagnostikk og overbehandling.  
Med en kort frist for arbeidet har 
departementet understreket at dette er  
en start på et videre arbeid. Oppdraget 
har gitt oss mulighet til å beskrive 
hvordan nye diagnostiske muligheter og 
teknologiske nyvinninger kan identifisere 
store grupper av mulige pasienter. 
Samtidig vil definisjon av grenser for 
sykdom eller risiko kunne medføre at 
store befolkningsgrupper gjøres til 
pasienter eller potensielle pasienter, med 
tilsvarende sykeliggjøring og generell 
bekymring. «Making people sick in the 
pursuit of health». For radiologien har 
dette gitt en mulighet til å fokusere på 
fenomenet insidentalomer, samt sette 
spørsmålstegn ved rasjonalet for å lete 
etter bifunn. Det er ikke dokumentasjon  
i norske tilsynssaker eller erstatningssa-
ker som skulle underbygge en frykt for 
reaksjoner på oversette små tilfeldige 
forandringer av usikker betydning.

Samarbeid med Statens strålevern
Statens strålevern har sin oppgave knyttet 
til å sikre at strålegivende apparatur blir 
brukt på en hensiktsmessig måte. Dette 

er knyttet både til utforming og bruk av 
apparaturen, men også til indikasjons- 
stilling og henvisningsrett. Strålevern- 
forskriften er det eneste stedet i lov-  
og forskriftsverk som omtaler berettigelse 
spesielt. Dette kommer frem i forsk- 
riftens §§ 37 (Berettigelse), 38 (Optimal- 
isering) og 39 (Henvisning). Dessuten 
omtales kompetanse for bruk av utstyret i 
§ 45 og krav til screeningvirksomhet i § 
46. De nevnte paragrafene skaper iblant 
tolkningsspørsmål, og Strålevernet tar i 
slike situasjoner kontakt med Helse- 
direktoratet for medisinsk rådgivning. 
Strålevernet og Helsedirektoratet har 
vært i kontakt med departementet 
angående noen av disse problem- 
stillingene, og vi kjenner til at det 
planlegges en revisjon av forskriftens 
kapittel om medisinsk strålebruk. 

Konklusjon
Helsedirektoratet har som en av sine 
oppgaver å bidra til en rasjonell utnyttelse 
og fordeling av helsetjenester. Vi kan ikke 
hverken utdanne, importere eller ansette 
f lere radiologer eller nukleærmedisinere, 
men vi drøfter med fagmiljøet hvilke 
verktøy eller arenaer vi kan benytte som 
bidrag til å få en optimal ressursbruk. 
Det er gledelig å registrere at fagmiljøet 
stiller opp med sin kompetanse når 
myndighetene trenger faglig bistand.  
Vi har forståelse for at vårt ønske om 

bistand stjeler tid og oppmerksomhet  
fra andre oppgaver, men vi håper likevel 
dette kan oppleves meningsfylt for  
dem som har de daglige utfordringene  
i klinikken.

Denne raske oversikten er ment som  
en illustrasjon på at også sentrale 
helsemyndigheter er oppmerksom på 
hvordan bildediagnostikk kan utnyttes  
på en mest mulig rasjonell måte. For alle 
de nevnte områdene er vi helt avhengige 
av et nært samarbeid med det utøvende 
fagmiljøet, og vi takker for at Nora- 
forums lesere stiller opp når vi trenger 
deres bistand. Vi oppfordrer dessuten  
til at dere benytter anledningen til å  
gi innspill og kommentarer når nye 
utredninger skal utarbeides eller sendes 
på høring. Det er da dere har sjansen  
til å påvirke resultatet

Jørgen Holmboe er seniorrådgiver  
i Helsedirektoratet.
Jorgen.holmboe@helsedir.no
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NEVRORADIOLOGI

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) 
og Immune Reconstitution Inflammatory  
Syndrome (IRIS): Når radiologen kan gjøre 
en forskjell hos MS-pasienter

En 42 år gammel mann fikk diagnosen 
relapsing remitting multippel sklerose 
(RRMS) i 2004. Fra 2007 ble han 
behandlet med beta-interferoner, men  
på grunn av klinisk progresjon under 
interferonterapi, fikk pasienten mitoxan-
troneinfusjoner i februar og mai 2009 på 
indikasjon sekundær progressiv MS. 

MS-typen ble revurdert, og i september 
2009 ble det startet med natalizumab; 
klinikken var stabil under sistnevnte 
behandling. Ved en rutinekontroll ble  
det i begynnelsen av 2012 påvist JC- 
virus (John Cunningham-Virus, JCV) 
positiv serologi. Natalizumab ble  
derfor seponert. 

En ny MR caput viste kjente demye- 
liniserende plakk, men det ble også sett 
en signalforandring langs cortex som var 
større enn vanlige demyeliniserende 
plakk og som var tilkommet siden forrige 
undersøkelse (bilde 1). Dette funnet ble 
beskrevet uten at det ble konkludert  
med at funnet var suspekt på progressiv 
multifokal leukencefalopati (PML),  

Vi presenterer en kasus som vi mener vil være av interesse for mange radiologer da den 
beskriver til dels ganske nye diagnoser innen nevroradiologi. I tillegg mener vi den er et 
godt eksempel på at kliniske opplysninger er viktige, og at ren deskriptiv radiologi ikke 
alltid er nok, men at radiologen bør ha kunnskap om sykdommen og dens dynamikk når 
pasientens bilder analyseres.

Av Kathinka D Kurz og Elisabeth Farbu og det ble heller ikke fanget opp av 
henviser ut fra beskrivelsen. 

Økende signalforandringer
10 uker senere ble pasienten innlagt  
på Stavanger Universitetssjukehus  
(SUS) med økende hemiparese  
og hukommelsesvansker. En ny  
MR viste økende signalforandringer 
forenlig med PML (bilde 2a, 2b, 2c)  
og det ble funnet 396 kopier av JCV-
DNA i cerebrospinalvæsken.

Det ble startet med plasmaferese for å 
vaske ut de siste restene av natalizumab, 
selv om natalizumab var blitt seponert 10 
uker tidligere. Hensikten med behand-
lingen var å normalisere immunsystemet 
slik at JCV-infeksjonen kunne behandles 
av kroppens eget immunsystem, spesielt 
CD8-cellene. Under plasmaferese- 
behandling forverret pasientens tilstand 
seg og han utviklet en økende hem- 
iparese. MR viste tilkommet kontrast- 
oppladning, og immune reconstitution 
inflammatory syndrome (IRIS) ble 
mistenkt (bilde 3). IRIS er forårsaket  
av en voldsom immunrespons,  
dominert av lymfocytter og da spesielt 

CD8-celler. Det ble derfor startet opp  
med glukokortikoidbehandling. 

Tilstand forbedret
Etter f lere opphold på intensiv- 
avdeling med respirasjonssvikt forbedret  
pasientens kliniske tilstand seg.

 Bilde 1: Coronal FLAIR januar 2012 
(undersøkelsen utført utenfor SUS). Signalforan- 
dring som er større og mer uskarpt avgrenset 
enn en typisk MS-lesjon.
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Utover sommeren og høsten viste 
gjentatte MR-kontroller en tilbakegang 
av signalforandringene, kontrastopplad-
ningen og masseeffekten typisk for IRIS. 
Imidlertid var det tilkommet markert 
cerebral atrofi (4a, 4b). 

Ett år senere har pasienten vært på  
f lere rehabiliteringsopphold, og han  
bor nå i bokollektiv.

Minsker kontrastoppladende lesjoner
Natalizumab (2. linje behandling, 

 Bilde 2a: Coronal FLAIR april 2012. Økende 
hyperintense signalforandringer som strekker  
seg ut i cortex og som fyller ut gyri (heart of  
the gyrus) på høyre side. Begynnende signalfor- 
andringer også på venstre side.

 Bilde 2b: Axial T2-vektet serie april 2012. 
Typisk funn ved PML. Skarp grense av signal- 
forandring mot grå substans, uskarp grense  
mot hvit substans. Hyperintenst mikrocystisk 
utseende (”milky way appearance”).

 Bilde 2c: Axial rekonstruksjon av 3DT1-vektet 
serie etter kontrast april 2012. Ingen sikker 
kontrastoppladning. Det svært hypointense 
signalet på T1-vektet serie er typisk for PML.

 Bilde 3: Axial rekonstruksjon av 3DT1-vektet 
serie etter kontrast tatt 10 dager etter bilde 2c. 
Det har tilkommet kontrastoppladning i kanten  
av signalforandringen. Funnet gir mistanke om 
utvikling av IRIS.

Tysabri ®) er et monoklonalt antistoff 
rettet mot α4β1- og α4β7-integriner som 
forhindrer inflammatoriske celler å 
passere blod-hjerne-barrieren. Bruk av 
medikamentet minsker hyppigheten av 
kontrastoppladende lesjoner ved MS med 

 Bilde 4a: Coronal FLAIR november 2012.  
Det har tilkommet betydelig atrofi (sammen- 
lignet med bilde 1). Tilbakegang av masseeffekt  
av signalforandringer.

 Bilde 4b. Axial rekonstruksjon av 3DT1- 
vektet serie etter kontrast (bevegelsesartefakter). 
Tilbakegang av kontrastoppladning.
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92 % og reduserer hyppigheten av nye 
eller størrelsesøkende lesjoner på 
T2-vektet serie med 83 %. Klinisk kan 
attakker reduseres hos 2/3. Fra å være  
en behandling uten alvorlige bivirkninger 
oppstod imidlertid PML hos to MS- 
pasienter og en pasient med Morbus 
Crohn som alle ble behandlet med 
natalizumab. Medikamentet ble derfor 
tatt av markedet og kun brukt i en stor 
sikkerhetsstudie. Da det viste seg at 
risikoen for å få PML var såpass lav som 
1 av 1000 over en behandlingslengde på 
gjennomsnittlig 17,9 måneder, ble 
medikamentet i 2006 igjen tilgjengelig. 
Det ble anbefalt årlig MR, klinisk 
undersøkelse og analyse av spinalvæske 
for å fange opp pasienter som utviklet 
PML tidligst mulig [1]. Risikoen for å 
utvikle PML øker ved økt lengde på 
behandlingen med natalizumab og ved 
tidligere behandling med annen immun-
modulerende terapi [2].

Gjenopprette immunsystemet
Infeksjon med JC-viruset, et nevrotropt 
polyomavirus, kan føre til PML, som  
er en alvorlig virusencefalitt. Tidlig 
behandling er avgjørende for at pasienten 
skal ha en sjanse til å overleve uten store 
mén. Et ledd i behandlingen er plasma- 
ferese for å fjerne medikamentet og 
dermed gjenopprette immunsystemet  
i sentralnervesystemet fortest mulig. 
Karakteristiske funn av PML på MR  
er hyperintens lesjon på både T2- og 
diffusjonsvektet serie, meget hypointens 
lesjon på T1-vektet serie, involvering  
av u-fibrene, stor lesjon og ingen 
kontrastoppladning eller punkformet 
kontrastoppladning hvis lesjonen blir 
funnet tidlig i forløpet [1]. 

Oppstår forverring
Nesten alle pasienter med natal 
izumab-indusert PML utvikler IRIS 
under behandling. Klinisk oppstår en 
plutselig forverring av nevrologiske 
symptomer. På MR reises mistanke om 
IRIS ved økende masseeffekt av en 
PML-lesjon og økende kontrast- 
oppladning i periferien av lesjonen  
[3]. Mortaliteten for PML-IRIS  
har blitt rapportert til å være ca 1/3.  
Det er ingen spesifikk behandling  
for PML-IRIS, men det gis  
ofte høy dose intravenøs  
glukokortikoidbehandling [2].

Opplysninger viktig for radiologen
Det er viktig å være klar over at en 
differensialdiagnose til IRIS er en 
forverring av MS-sykdom etter  
seponering av natalizumab eller en 
forverring av PML-infeksjonen. For å 
kunne stille riktig diagnose, må opplys-
ninger om behandling med Natali- 
zumab og lengden av denne behand- 
lingen være kjent for radiologen, i tillegg 
til JCV-status (serologi eventuelt 
påvisning av JCV i cerebrospinalvæsken).  
Opplysninger om pasienten har  
vært behandlet med annen immun- 
modulerende behandling før natali- 
zumabbehandlingen er også interessante 
for radiologen, da dette øker sannsynlig-
heten for at pasienten får PML.

Konklusjon 
PML er en alvorlig komplikasjon ved 
natalizumab behandling hos MS- 
pasienter, og IRIS kan oppstå etter 
seponering av medikamentet. Radiologer 
bør være observante på disse tilstandene. 
Radiologens bidrag i form av påvisning 

og fortolkning av MR-funn er viktig, 
ikke minst fordi MR-funn ofte er til 
stede før klinikken gir mistanke om 
utvikling av PML eller IRIS. Tidlig 
diagnose er viktig for å sikre pasienten  
et best mulig utkomme.

En har innehentet skriftlig samtykke av 
pasienten for publisering
 
Kathinka D. Kurz er seksjonsoverlege ved 
Radiologisk avdeling,  
Stavanger Universitetssykehus 
kathinka.dehli.kurz@sus.no

Elisabeth Farbu er avdelingsoverlege  
Nevrologisk avdeling,  
Stavanger Universitetssykehus 
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RxEye tilbyr en nettbasert tjeneste hvor tilkoblede 
leverandører av helsetjenester lett kan kjøpe og 
tilby sin kapasitet og spesifikk kompetanse fra og 
til hverandre, for avstandsgranskning innen 
radiologi og patologi.

En mer effektiv flyt, kortere ventetid, 
reduserte kostnader og bedre helse omsorg.

Om alle pasienter skulle få den bildedi-
agnostikken de trengte, om det beste 
ikke skal bli det godes fiende, om jeg var 
røntgendirektør i et lyst og stort hand-
lingsrom, så ville jeg:

1. Akselerere rolleglidningen. Utdanne 
dyktige radiografer til å kunne tolke 
og beskrive.

2. Definere individuell forventet og 

overkommelig arbeidsmengde.
3. Styrke individuelt eierskap til 

definerte undersøkelser. 
4. Gi mulighet for å disponere tiden på 

den måten jeg synes best, etter utført 
forventet arbeidsmengde.

5. Åpne for akkord avlønning.
6. Definere forventet kvalitet på 

beskrivelsene. Hvilket presisjonsnivå 
er for lavt, hvilket er for høyt.

7. Skape fysiske miljøer tilrettelagt for 
høy-volum tolkning, adskilt fra den 
”dype sykehus-radiologien”.

8. Unntaksvis tillate kontrasignering 
overleger i mellom. 

9. La ortopeder beskrive egne polikli-
niske kontroller.

10. Kun beskrive aktuell problemstil-
ling. Er det aortakontroll, så ser vi 
bare på aorta.  Jakten på bifunn hos 
én skal ikke stå i veien for jakten på 
hovedfunn hos en annen.

11. Fokusere på klinikers informasjons-
behov, snarere enn perfekt og 
komplett radiologi. 

Kan vi demme opp for flommen?

Av Lars Borgen

12. Styrke klinikernes egen prioritering 
av bruk av bildediagnostikk. Kvotere 
et begrenset antall undersøkelser til 
de kliniske avdelinger per måned. 

13. Holde jevnlige fysiske møter med 
rekvirenter der de berettiger sin økte 
bruk av bildediagnostikk. 

14. Regelmessig undervise rekvirenter  
i den stråleinduserte sykdomsrisiko 
de påfører sine pasienter.

15. Gi mer ressurser til avvisning  
av dårlige henvisninger.

16. Ha arbeidsglede og trivsel på  
min avdeling som en strategisk 
målsetning. Lage lekerom  
med kaffemaskin.  

Ville vi da være for få radiologer?
Er du enig med Lars? Noen andre  
forslag som topper DIN liste? Send  
oss dine meninger! 

Lars Borgen er overlege ved radiologisk 
avdeling på Vestre Viken Sykehus.  
lars.borgen@vestreviken.no
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MUSKEL- OG SKJELETTRADIOLOGI

To vanlige uvanlige vinkelfeilstillinger  
av håndrotsknoklene.

Av Helga Brøgger og Tordis Bøker 

Håndroten består av to rader med 
knokler. I proksimale carpale rekke 
finner vi: scaphoideum , lunatum og 
triqutrum (os pisiforme er sesambenet til 
m.f lexor carpi ulnaris).  I distale carpale 
rekke ligger trapezium, trapezoid, 
capitatum og hamatum. 

Den proksimale rekken av håndrot- 
sknokler (scaphoideum, lunatum og 
triquetrum) er tett forbundet med 

ligamenter og fungerer som en anatomisk 
enhet. Denne anatomiske enheten har 
ingen senefester, så dens stilling blir 
bestemt av stillingen til radius og den 
distale carpale rekken. Mekanisk sett er 
derfor den proksimale carpale rekken et 
innskutt segment, derav den engelske 
betegnelsen ”intercalcated segment”  
på denne anatomiske enheten.

Ligamentanatomien i håndleddet er 
kompleks. De ytre (kapsulære) liga- 
mentene i håndleddet er viktige for 

funksjonaliteten i håndleddet - de er 
vanskelige å fremstille billedmessig og  
vi går ikke nærmere inn på deres anatomi 
her. De indre ligamentene i den distale 
carpale rekken skades sjelden og utelates 
fra videre omtale. De to viktigste stabil- 
iserende indre ligamentene i den proks- 
imale carpale rekken går begge ut fra 
lunatum. Radialt gir det scapholunate 
ligament stabilitet. Tilsvarende gir det 
lunotriquetrale ligament stabilitet ulnart. 

Skade av det scapholunate- og det 
lunotriquetrale ligamentet kan lede  
til to typiske statiske vinkelfeilstillinger  
i håndroten: DISI (Dorsal intercalated 
segmental instability) og VISI (Volar 
intercalated segmental instability).  
Betegnelsene refererer til unormal  
stilling mellom de to carpale rekkene, 
med spesielt fokus på vinkelen mellom  
os lunatum og os capitatum. 

I DISI foreligger det en dorsal  
vinkling av os lunatum, grunnet skade  
av radiale ligamenter med ruptur av det 
scapholunate ligament. Scapholunat 
dissosiasjon er derfor vanligvis tilstede 
ved DISI. 

I VISI foreligger det en volar vinkling av 
os lunatum, grunnet skade av ulnare 
ligamenter med ruptur av det lunotrique-
tale ligament. Lunotriquetral dissosiasjon 
er derfor også vanligvis tilstede ved VISI.  

Det er viktig å være oppmerksom på 
håndleddets stilling ved bildeopptak:  
På et rett sidebilde skal hånd- 
leddet ha nøytral stilling og ulna 
overprojiseres av radius. Opptak  
med håndleddet i dorsal f leksjon kan  
gi falske positive funn med henblikk  
på statisk carpal instabilitet. 

Figur 1: Håndroten består av to rader  
med knokler. 
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Ved vurdering av et vanlig røntgen 
håndledd er det viktig å ta i betraktning 
lunatum, capitatum og schaphoids 
innbyrdes forhold på sidebildet. Dersom 
3. metatars, capitatum, lunatum og 
distale radius står colineært (på en rett 
linje), foreligger det ikke en statisk 
instabilitet i håndroten. I så tilfelle vil  

Figur 2 & 3: Et normalt røntgen håndledd (sidebilde) med vinkelmål

De to viktigste stabiliserende 
indre ligamentene i den 
proksimale carpale rekken  
går begge ut fra lunatum.
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MUSKEL- OG SKJELETTRADIOLOGI

det heller ikke foreligge perilunær/ 
lunar dislokasjon (som ikke er nærmere 
omtalt her).  

På et rett sidebilde av håndledd/ 
håndrot i nøytral stilling, kan følgende 
vinkler måles: 

1. Capitolunate vinkel=CL vinkel (skal 
normalt være 10-20 grader).
2. Scapholunate vinkel= SL vinkel (skal 
normalt være 30-60 grader).

Enkelte forfattere bruker CL-vinkel (10 
-30 grader) for å redusere antallet falskt 
positive diagnoser av DISI og VISI 

Helga Brøgger er LIS ved  
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
helga@brogger.no

Tordis Bøker er LIS ved  
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
tordisbok@yahoo.no

(Illustrasjonene av vinkemålingene er hentet 
fra internettsiden raddaily.com. Takk til 
Asker og Bærum sykehus for velvillig deling 
av bilder) 

Figur 4 & 5: En DISI feilstilling gir en dorsal 
vinkling av os lunatum: Økt CL-vinkel (over 20 
grader) og redusert SL-vinkel (under 30 grader). 

Figur 6 & 7: En VISI feilstilling gir en volar 
vinkling av lunatum og dermed økt CL-vinkel 
(over  20 grader) og SL vinkel (over 60 grader). 

Det er  
viktig å være 
oppmerksom  
på håndleddets 
stilling ved  
bilde opptak



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 2/2013 19

Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Tlf. 32 20 10 00



20  NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi og nukleærmedisin nr. 2/2013

REFERAT FRA FLSB

Overforbruk, flaskehals – eller bare syting?

Under Nordisk Kongress i Bergen inviterte Forum for ledelse og servicedesign til et 
seminar for å belyse administrative og politiske emner innen bildediagnostikken.

Av Roar R. Pedersen

En av FLSBs frontfigurer, Frode Lærum, 
sa forut for seminaret at de ikke har en 
politiske agenda bak disse seminarene: 
– En del diskusjoner foregår ustrukturert 
i korridorene på radiologiske avdelinger 
rundt omkring. Vi vil bare sette noen 
emner på dagsorden, slik at man kan få 
luftet ut en del meninger og tanker. 
Kanskje kan forelesninger og diskusjoner 
inspirere noen til å gjøre eller tenke 
annerledes med tanke på hvordan de 
driver sin radiologiske avdeling - enten 
som leder eller ansatt. 

Emnene på årets seminar hadde et stor 
spenn i tema, men fellesnevneren var et 
økende volum av undersøkelser og 
hvordan vi håndterer disse utfordringene. 

Mer CT i Norge
Eva Friberg fra Strålevernet foreleste om 
“Hvor ligger Norge faktisk an internasjo-
nalt i forbruk av bildediagnostikk?”. Hun 
understreket at radiologer og Strålevernet 
er ansvarlige for at rett pasient får rett 
undersøkelse til rett tid med lavest mulig 
dose. I Norge har antall undersøkelser pr 
100.000 innbyggere økt frem til 2002, 
deretter har det vært en avflatning. 
Imidlertid har CT-bruken økt betydelig, 
og står nå for 80 prosent av dose til 
befolkningen i medisinsk sammenheng.  
I et europeisk perspektiv er det 20  
typer undersøkelser som bidrar mest til 
dosene, disse står for 50-70 prosent av 
antall undersøkelser og 70-90 prosent  
av dosene. 

Norge ligger under Europamiddelet med 
909 undersøkelser pr 1000 innbyggere.  
I Europa utgjør CT 57 prosent av total 
dose, 8.7 prosent av antall undersøkelser. 

I Norge utgjør CT 74 prosent av total 
dose, 17 prosent av antall undersøkelser. 
Europa har imidlertid moderat bruk av 
radiologi versus Australia og USA.  

Et  tankekors er at enkelte referanser 
angir at mellom 12-83 prosent av radiolo-
giske undersøkelser er uberettigede. 
Friberg pekte på at det bør være radiolog-
foreningens ansvar å adoptere europeiske 
retningslinjer og praksis. 

Drop-in ikke løsningen
Philip Gishen fra Hammersmith 
Hospital i London foreleste om ”Is 
imaging a bottle-neck of moderne 
medicine?”. Gishen beskrev hvordan de  
la om ultralydpraksis ved avdelingen og 
ikke lenger satte opp timer, men prakti-
serte kun drop-in. Dette ble en stor 
suksess i form av stor pågang, og mange 
fornøyde pasienter og henvisere fordi 
ventetiden ble kortet ned. Imidlertid 
medførte en slik løsning utfordringer 
med tanke på bemanning og ressursbruk 
på avdelingen, og selv med en slik 
f leksibilitet var det pasienter som ble 
utålmodige og sure fordi de måtte vente 
på tur på avdelingen. Siden ingen andre 
omliggende sykehus praktiserte det 
samme ble etter hvert praksisen for 
omfattende og måtte legges ned. 
”Patients love X-ray” i følge dr  
Gishen, så behovet er uttømmelig. 

Investeringene må være forutsigbare
Neste foreleser var Stener Kvinnsland, 
adm dir Helse Bergen og styreleder Oslo 
Universitetssykehus: ”Toppledererfarin-
ger og strategi for bildediagnostikk i 
eksisterende sykehus”. Kvinnsland pekte 
på hvordan bildediagnostikk er et 
særdeles viktig styringsmessig virkemid-
del som er strategisk viktig for kjerne-

virksomheten på et sykehus. Avdelingen 
må ha et forutsigbart investerings- 
program for å fungere optimalt, og det  
er viktig med riktig dimensjonering på 
utstyrsparken. Han forklarte videre 
hvordan han oppfattet bildediagnostikk 
som viktig for pasientene (riktig  
diagnose, riktig behandling), for 
pasientf lyt (liggetid), for kostnads- 
effektivitet (tid frem til riktig diagnose), 
for medisinens utvikling og  
for forskning, utvikling og innovasjon. 
Han beskrev en fremtid hvor bilde- 
diagnostikk vil bli enda mer presis og 
integrert mot behandling, teknologien 
fortsatt vil drive den medisinske  
utviklingen, bildeassistert intervensjon 
vil øke – men hvor klinisk forskning  
blir enda viktigere for å vurdere effekt  
av teknologi. 

To ulike sykehusmodeller
Deretter hadde Eivind Reitan og 
Edmund Søvik hvert sitt interessante 
foredrag om fysisk organisering av 
radiologiske avdelinger. Søvik, som  
er leder på St Olav, beskrev hvordan 
sentermodellen var bygd opp med  
mange små enheter. Dette ga betydelige 
utfordringer for bemanning, forf lytning 
og effektiv drift – og inntrykket man satt 
igjen med var at organiseringen fysisk  
på St Olav i liten grad var konstruert i 
henhold til brukernes ønsker og praktiske 
hensyn, men mer med tanke på estetikk 
og design. Man fikk også inntrykk av at 
en modell med laboratorier og maskiner 
spredt over hele sykehuset utfordret det 
faglige/kollegiale samarbeidet internt  
på avdelingen. 

Reitan ga oss en oversikt over hvordan 
radiologisk avdeling på det nye sykehuset 
i Østfold var planlagt. Her har radiolo-
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gisk avdeling og fagpersoner vært 
involvert i å konstruere praktiske 
løsninger med samlokalisering av 
modaliteter og arbeidsområder, noe  
som gir forhåpning om effektiv drift  
når sykehuset står ferdig. 

Mobil røntgen, radiolog i akuttmottaket, 
oppgradert intervensjonsradiologi og 
beredskap samt oppgavedeling var noen 
av stikkordene for fremtidig drift. 

Ikke store forskjeller
Den siste delen av programmet var viet 
effektivitet innad på avdelinger. 

Petter Eldevik refererte sitt sammen-
likningsprosjekt mellom UNN og f lere 
radio-logiske avdelinger fra Stavanger til 
Bodø. Det mest overraskende funnet va 
at alle avdelinger hadde omtrent samme 
opplevelse av hverdagen som de hadde i 
Tromsø: at de selv hadde mer å gjøre med 
færre ressurser (særlig legebemanning) 
enn noen andre i landet. 

Videre fant Eldevik at den avlastningen 
som private institutter kan tilby i Midt  
og Vest ikke i like stor grad var tilstede  
i Nord, og at dette påvirker avdelingenes 
kapasitet. Videre fant han at de mindre 
sykehusenes avdelinger gjorde f lere 
undersøkelser per radiolog enn de store, 
men mye var ellers forbausende likt fra 
sted til sted. En konklusjon var at man 
ikke kunne bekrefte forestillingen om at 
man kan organisere seg bort fra personal-
mangel uten å ta bort arbeidsoppgaver. 

At det er mulig å kutte vente- 
tider og f laskehalser i bildediagnostiske 
utredninger beviste Jannecke Dalager i 
en beskrivelse at prosjekt gjennomført 
ved sykehusene i Møre og Romsdal, hvor 

ventetid på 16 uker ble kuttet ned til 6 
uker, kun ved gjennomføring av bedrede 
administrative rutiner.. 

Ikke alt er mulig å telle
Anagha Parkar fra Haraldsplass beskrev 
for oss et ganske vanskelig tema: “Pro-
duksjonsmåling for radiologer, en 
uungåelig virkelighet?” Hun pekte på  
at alle avdelinger stadig registrerer sine 
produksjonstall, men at måling av 
enkeltradiologer ikke offisielt utføres i 
noen stor grad i det offentlige. Det er 
store utfordringer ved slik telling, man 
kan ikke sammenlikne epler og pærer,  
og hver radiolog har sin egen ”profil”  
med typer undersøkelser, volum  
og kompleksitet. 

Studier viser at opptil 30-45 prosent av 
en radiologs arbeid kan gå med til 
”non-countable work”, som likevel er 
viktig for administrasjon, faglig arbeid, 
veiledning osv. Ved Anaghas avdeling ha 
man forsøkt å registrere produksjon, og 
bare det at man registrerer synes å gi økt 
produksjon hos den enkelte radiolog. 
Hun pekte videre på at det ikke er de som 
produserer i de ekstreme ender av skalaen 
som er mest interessante, men mer 
gjennomsnittet og den midlere produk-
sjonen blant radiologene som kan være 
interessant å påvirke. 

Detaljestyring veien å gå?
Arnstein Hodne, avdelingsleder på 
Haraldsplass, kunne langt på vei bekrefte 
Anaghas erfaringer i foredraget ”Hvor-
dan oppnå f leksibilitet i volum uten at det 
går utover kvalitet”. Han beskrev 
forskjellige muligheter for å tilpasse 
volum når utstyrkapasitet og bemanning 
ikke er balansert. Radiologbemanningen 
er en f laskehals, og når antall arbeids-

oppgaver allerede er høyt og tempoet 
øker, påvirker det kvaliteteten. Skal man 
arbeide fortere? Hva er et rimelig 
produksjonskrav for en radiolog? Skal 
man jobbe lengre dager? Skal man 
regulere produksjon ut fra radiolog- 
kapasitet? Dette krever i så fall detaljert 
kontroll på tilstedeværelse og detaljert 
regulering av arbeidsoppgaver til den 
enkelte radiolog. Skal man justere 
kravene til kvalitet? Øke bemanningen? 
Skal/kan man fjerne f laskehalser ved å 
innlede samarbeid med andre avdelinger 
eller for eksempel teleradiologiløsninger? 
Hodne pekte på muligheter og begren- 
sninger ved f lere av disse alternativene. 

Høye krav til struktur
Til sist fortalte Roar Pedersen fra Curato 
om “Arbeidsbelastning og forskjeller i 
arbeidsmåte og effektivitet i privat og 
offentlig radiologisk virksomhet”. Han 
pekte på at norske radiologer i det private 
og det offentlige ikke er så forskjellige, og 
at de samme radiologene kan jobbe både 
privat og offentlig til forskjellige tider. 
Det er et bestemt inntrykk av at de 
private aktørene får unna et større volum 
pr radiolog enn det offentlige, men det er 
for enkelt å bare telle undersøkelser. 

Det må ikke nødvendigvis være slik at 
man gjør de samme undersøk- 
elsene på private og på offentlige 
avdelinger. Forskjellige avdelinger har 
forskjellig kompetanse og ulikt spekter av 
undersøkelser. Likevel har man de siste 
årene sett en dreining mot at helseforeta-
kene også kjøper de tidkrevende  
og kompliserte undersøkelsene fra  
de private. 

Noen av grunnene til at de private har et 
større volum kan være bedre skjerming  
av radiologene, hjemmearbeidstasjoner, 
gode rutiner for styring av hvilke 
radiologer som skal gjøre hva i løpet av 
en arbeidsdag osv. Til slutt delte Roar  
en del egne erfaringer på hvordan en 
arbeidsdag kan se ut hvis man skal få 
unna større volum enn vanlig. Kravene  
til konsentrasjon, struktur og disiplin er 
særlig høye hvis effektivitet er viktig 

Roar Remseth Pedersen er radiolog ved 
Curato Porsgrunn. 

Fra venstre: Frode Lærum, Philip Gishen,  
Eva Friberg, Stener Kvinsland og Aslak Alaksen. 
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MAMMOGRAFISCREENING

Oslo Tomosynthesis Screening Trial

Stor prospektiv studie viser at digital bryst tomosyntese kan være et meget verdifullt bidrag 
i mammografiscreening.

Av Randi Gullien og Per Skaane

Mammografiscreening i Norge
Mammografiprogrammet (MP) i Norge 
er et landsdekkende program som 
inviterer kvinner i alderen 50-69 år til 
bilateral mammografi hvert annet år. 
Mammografiundersøkelsen er standard- 
isert og inkluderer et cranio-caudalt (CC) 
og et mediolateralt-oblique (MLO) bilde 
av begge bryst. Det utføres en uavhengig 
dobbelttyding av undersøkelsene. 
Radiologene bruker en 5-punkts skala for 
sannsynligheten for cancer, hvor 1 er 
normalt/definitivt benignt og 5 er cancer. 
Alle undersøkelser med score 2 eller 
høyere blir diskutert på konsensusmøter. 
All tyding blir automatisk registrert i 
Kreftregisterets database. 

Mammografi er den eneste teknologien 
som i studier har vist å kunne redusere 
dødeligheten av brystkreft. Det er 
imidlertid velkjent at mammografi har 
svakheter, og sensitiviteten faller 
betydelig hos kvinner med tett 
parenkym. Man har derfor søkt altern- 
ative metoder for å bedre sensitiviteten  
ved mammografiscreening. Ultralyd er 
tidkrevende og MRI er kostbart. 
Derimot synes digital bryst tomosyntese 
(DBT) å være en lovende ny teknologi 
med et stort potensial i mammo- 
grafiscreeningen.

Digital bryst tomosyntese (DBT)
Rollen digital bryst tomosyntese (DBT) 
vil få i mammografiscreening og i klinisk 
utredning er ikke endelig avklart og 

evalueringer pågår. DBT bruker FFDM 
som plattform og viser mammograf- 
ibildene tredimensjonalt (ref 1, 2, 3).  
Ved DBT fjernes rasteret automatisk fra 
detektoren og under eksponering beveger 
røret seg i en bue over detektoren. De 
fremstilte enkeltbildene (”slices”) er bare 
1 mm tykke, men kan også fremstilles 
som volum bestående av f lere slices 
(”slabs”). Antall slices er avhengig av 
tykkelsen på det komprimerte brystet. 
Når overlappende vev blir redusert eller 
fjernet vil detaljer i brystet komme 
tydeligere frem (4, 5). Det er antatt at 
DBT vil kunne øke spesifisiteten 
sammenlignet med 2D alene og ved 
eliminering av overlappende kjertel vev 
vil deteksjon av lesjoner skjult i tett 
parenkym på 2D bilder også bidra til å 
øke sensitiviteten. Det er foreløpig 
usikkert hvordan DBT vil være i 
karakteristikken og tolkning av mikro-
kalk i forhold til 2D pga ”thin-slice” 
effekten. Noe kalk vil være synlig på de  
1 mm tynne snittene, men vil enkelte 
ganger ikke fremstilles som en cluster 
slik det gjør ved 2D. Bruken av ”slab-
mode” kan redusere disse problemene  
(6, 7). Det viser seg at DBT er bedre enn 
2D for måling av størrelsen på mamma-
cancer og at korrelasjonen mellom DBT 
og ultralyd er bedre enn ved 2D (8).

Oslo Tomosynthesis  
Screening Trial (OTST) 
Resultater fra nylig publiserte studier 
viser at DBT i tillegg til 2D undersøkelse 
øker cancer deteksjonen og har potensial 
for å redusere antall falske positive funn 

(9, 10). OTST er en stor prospektiv 
studie som skal evaluere DBT i mammo-
grafiscreening (11). Studien er godkjent 
av etisk komité. Hovedfokus er på cancer 
deteksjon med DBT sammenlignet med 
FFDM. Studien som startet i november 
2010 og ble avsluttet i desember 2012, 
har inkludert ca 25 000 kvinner. Alle 
undersøkelsene ble utført på Selenia 
Dimensions og bildene ble gransket på 
dedikerte arbeidsstasjoner med 5K 
tydeskjermer (Hologic, Inc; Bedford, 
MA, USA). Kvinnene som møtte til  
screeningen ble spurt om de ville delta 
(skriftlig informert samtykke). Kvinnene 
som ikke samtykket fikk utført vanlig 
mammografiundersøkelse (2D) mens de 
som samtykket fikk tomosyntese (3D)  
i tillegg til standard mammografibilder 
(2D) i CC og MLO av begge bryst. 
Kombinasjonen av 2D+3D kalles ofte for 
en ”combo” undersøkelse. Tomosyntese-
bildet blir tatt i samme kompresjon som 
2D bildet, og kompresjonen er kun 4-5 
sekunder lenger pr. bilde enn for et vanlig 
2D bilde. DBT har omtrent samme 
stråledose som 2D undersøkelser og 
kvinnene som deltok fikk omtrent 
dobbelt dose sammenlignet med en  
2D undersøkelse. 

I alt 8 radiologer med 2-20 års erfaring  
i mammografiscreening deltok i studien. 
Hver undersøkelse ble tydet av 4 radio- 
loger uavhengig av hverandre. OTST 
hadde fire uavhengige armer (Fig. 1): 
Arm A og arm B var vanlige 2D 
undersøkelser bortsett fra computer- 
aided detection (CAD) som et tillegg i 
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arm B. Arm C var 2D+tomosyntese (3D) 
undersøkelser, mens det i arm D var 
syntetiske 2D bilder+tomosyntese (3D). 
Et syntetisk 2D bilde er et rekonstruert 
2D bilde på grunnlag av datasettet fra 3D 
bildene. Det er derfor ikke nødvendig 
med ekstra eksponering for å få et 
syntetisk 2D bilde. Det var fire dedikerte 
arbeidsstasjoner med 5K skjermer, en 
arbeidsstasjon for hver arm med spesi-
fikke innlogginger med brukernavn og 
passord på hver enkelt stasjon. Henge-
protokollen var standardisert på alle 
arbeidsstasjonene.

Tydetid er en viktig faktor i en scre-
eningsetting og det er bekymring for økt 
tidsbruk i tydingen for radiologene ved 
bruk av tomosyntese. I OTST var det 
automatisk tidsregistrering i alle armene 
for alle radiologene i hele perioden. 

Figur 1: Flytskjemaet viser Oslo  
Tomosynthesis Screening Trial (OTST). Hver 
undersøkelse ble uavhengig tydet av fire 
radiologer. Undersøkelser med minst en 
positiv score (2 eller høyere) ble diskutert på 
felles consensusmøte for endelig beslutning 
om tilbakekalling eller ikke.

Tydetiden for de første tre månedene av 
OTST ble analysert og viste en gjennom-
snittlig tydetid for arm A og arm B (kun 
2D) på ca. 45 sekunder, mens tilsvarende 
tydetid for arm C og arm D (begge armer 
med tomosyntese) var på ca. 90-100 
sekunder (11). Den doblede tydetiden for 
2D+3D i forhold til 2D kan forsvares når 
cancerdeteksjonsraten øker signifikant 
ved hjelp av DBT (11).

Det diskuteres om tomosyntese skal tas i 
ett eller i begge projeksjoner (CC og 
MLO) i tillegg til 2D bilder i begge plan. 
I OTST valgte man 2D+3D i begge plan 
til tross for at det gir en økt stråledose til 
kvinnene. Ståledosen ved ett mammo-
grafibilde er relativt liten i forhold til 
andre røntgen- og CT undersøkelser, og 
kvinnene fikk tilbudet om å delta bare 
denne ene gangen. Gjennomsnittlig dose 

til brystkjetelvevet var 1.58 mGy   ± 0,61 
for 2D bildene og 1,95 mGy  ± 0,58 for 
3D bildene (11). Med en dobling av 
stråledosen er det ikke realistisk å 
implementere 2D+3D i to plan av begge 
bryst i en screeningsammenheng. Derfor 
er det med stor interesse man avventer 
resultatene om de syntetiske 2D bildene 
sammen med 3D bildene (Arm D) vil 
øke cancer deteksjonsraten i forhold til 
2D bildene. Stråledosen vil da være 
sammenlignbar for et 2D bilde versus 
syntetisk 2D+3D.

Resultater fra det første året (22. 
november 2010 tom 31. desember 2011) 
foreligger (12).  I denne perioden ble 
29652 kvinner invitert til mammo- 
grafiscreening hvorav 17 960 kvinner 
møtte. Dette tilsvarer en oppmøteprosent  
på 60,6 %. 

Study population

Screening Unit
(Labs 1 +2)

Arm A:
2 D

Single 
reading

Arm B:
2 D

+ CAD
Single 

reading

Arm C:
2 D

+ Tomo
Single 

reading

Arm D:
Synt 2 D
+ Tomo
Single 

reading

Consensus meeting
(common)

Tomosyntese sammen med 2D gir signifikant økning i cancer 
deteksjoneraten og en reduksjon av falske positive funn.
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MAMMOGRAFISCREENING

Figur 3: Flytskjemaet viser antall positive 
score, etterundersøkelser og cancer 
oppdaget ved 2D (arm A+B) og ved 
2D+tomosyntese (arm C+D). Fra Skaane  
P, et al. Eur Radiol 2013.

Figur 2: Flytskjema viser antall kvinner  
i Oslo Tomosynthesis Screening Trial OTST  
i studieperioden (”interim analyse”). Fra  
Skaane P, et al. Eur Radiol 2013.

Attended 2D + 3D n = 12,631
Women with cancers: n = 120
Ca. detection rate: 9.5/1000

2D interpretations:
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2D + 3D interpretations
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Women with only 2D exams

n = 5,329
Cancer detection rate: 5.8/1000Women with 2D + 3D: 
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- 2 palpable
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Women with cancers:
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(one bilateral cancer)
Cancer detection rate: 9.5/1000
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Figur 4A: CC bilde av høyre bryst. 2D bildet ble klassifisert som 
normalt/negativt funn i arm A og arm B av begge tydere.   

Figur 4B: DBT viser spikulerende lesjon posteriort i brystet og er en 
klar indikasjon for malignitet. Bildet ble klassifisert som positiv score i 
Arm C og arm D. Histologi viste invasive ductal carcinoma. 

Av kvinnene som møtte fikk 12 631 
kvinner (70,3 prosent) utført en ”combo” 
undersøkelse (Fig. 2). Etter eksklusjon av 
10 cases (2 palpable, 3 intervall cancer, 5 
metastaser eller lymfom) ble 12621 
kvinner inkludert i analysen. Det ble 
innkalt 540 kvinner til etterundersøkelser 
i denne perioden som er det totale 
antallet etterundersøkelser på bakgrunn 
av selsksjon i arm med 2D, 2D+3D eller 
begge armer. Med 2D ble det oppdaget 
90 cancere, i ”combo” armen ble det 
oppdaget 119 cancer (Fig. 3). To cancer 
ble bare oppdaget på 2D og 31 cancer ble 
oppdaget kun på 2D+3D. Screeningopp-
dagede cancer var således 0,71 prosent 
(90/121) for kun 2D og 0,94 prosent 
(119/121) for 2D+3D. Dette gir en 
signifikant økning i cancer deteksjonera-
ten (og en relativ økning på 32 prosent), 
spesielt for invasiv canser, samtidig som 
det gir en reduksjon av falske positive 
funn når tomosyntese benyttes sammen 
med 2D.

Oppsummering
Oslo Tomosynthesis Screening Trial er 
nå avsluttet etter en screeningrunde på to 
år. En oppfølging over ytterligere 2 år er 
nødvendig for å korrigere for inter-
vall-cancer. Resultatene av denne store 
prospektive studien viser at DBT kan 
være et meget verdifullt bidrag i mam-
mografiscreening. Det er knyttet stor 

interesse til resultatene vedrørende bruk 
av syntetiske 2D bilder i kombinasjon 
med DBT, og om dermed syntetiske 2D 
bilder kan erstatte konvensjonelle 2D 
bilder i ”combo mode”
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KASUISTIKK ABDOMEN

Spontan unilateral binyreblødning

Av Kristin Mellingen

En mann på 61 år kom inn med akutte 
magespørsmål og spørsmål om AAA. 
Pasienten var palpasjonsøm i buken, og 
hadde et blodtrykk på 130/102, deretter 
100/80. Huden var gusten og grå, og 
ekstremitetene bleke og kalde, men 
sidelike pulser i arteria femoralis. 
Pasienten brukte kun antihypertensiva  
og spesielt ikke blodfortynnende som 
Marevan eller ASA. INR ble målt til 1,2. 

Ultralyd abdomen tatt på akuttstuen viste 
normalkalibret abdominalaorta. Rett til 
venstre for umbilcus fant man en 
oppfylning som ga mistanke om venstre 
arteria iliaca aneurysme. Ingen påvisbar 
fri væske. 

Følgende funn ble gjort ved CT abdomen 
og bekken (fig. 1-5):
• Serier etter intravenøs kontrast i 

arteriell og senfase. 

• Aorta og bekkenkarene er slanke. 
Det er en stor, uregelmessig pato- 
logisk oppfylning retroperitonealt  
på venstre side. Den strekker seg  
fra diafragma til omtrent aortabi- 
furcaturen, krysser også midtlinjen 
til høyre retroperitoneum og har 

største utbredelse ca. 20 cm. Tetthet 
ca 60 HU forenlig med hematom. 
Ingen påvisbar kontrastekstravase-
ring som tegn på pågående blødning. 
Sammenfalt vena cava inferior som 
tegn på hypovolemi. Venstre binyre 
kan ikke identifiseres og er trolig 
utgangspunkt for blødningen. 
Normal høyre binyre. Det store 
hematomet disloserer pancreas og 
duodenum ventralt og venstre nyre 
caudalt. Det er et tydelig fettsjikt 
mellom venstre nyre og hematomet 
slik at nyren ikke oppfattes som 
utgangspunkt. Parapelvine cyster  
i begge nyrer, størst på venstre  
side og slankt urinsamlesystem. 
Ingen kontrast/urinlekkasje på  
senserien. Det er fri væske i  
bekkenet, omkring milten og  
lever og caudalt for venstre nyre.  

• Normal lever, milt, galleblære, 
galleganger og pancreas. 
Thorax: Klare lunger, ingen 
pleuravæske. Ingen oppfylninger  
i mediastinum eller lungehilus. 

Konklusjon
Stor patologisk oppfylning forenlig med 
hematom retroperitonealt på venstre side 
med sannsynlig utgangspunkt binyren. 

Ingen påvisbar pågående blødning. Slank 
aorta og bekkenkar.

Videre forløp
Hb falt fra 13,5 til 9,4 i forløpet. 
Anamnestisk hadde pasienten ikke symp-
tomer på endokrint aktiv binyretumor. 
Utredning i etterkant har heller ikke gitt 
mistanke om hormonproduserende 
tumor. CT urografi fra privat institutt i 
2011 ble innhentet i ettertid. Den viste 
normal venstre binyre. Pasienten ble 
behandlet konservativt med intensiv 
overvåkning. Etter noen timer var buken 
bløt og relativt uøm, han var sirkulatorisk 
stabil og tørr og varm i huden.

Kontroll CT etter 6 uker (fig. 6-7):
CT binyrer: Som tidligere påvist ses en 
stor oppfylning cranioventralt for venstre 
nyre. Oppfylningen er nå skarpt begren-
set og ser ut til å ligge innenfor den 
perirenale kapselen. Diameteren måles til 
9 x 9 cm axialt. Attenuasjon på knapt 50 
HU i alle faser. Funnet tolkes som et 
organisert hematom. Venstre binyre, som 
man tolket som mulig utgangspunkt for 
blødningen, lar seg ikke avgrense i 
hematomet. En eventuell binyretumor  
lar seg derfor heller ikke utelukke før 
hematomet er resorbert. For øvrig 
uendrete funn med parapelvine cyster 

Figur 1 Figur 2 Figur 3
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En eventuell binyretumor 
lar seg derfor heller ikke 
utelukke før hematomet 
er resorbert. 

bilateralt, størst på venstre side. En liten 
forkalkning / konkrement på 1-2 mm  
i høyre nyre.  

R: Stort organisert hematom cranioven-
tralt for venstre nyre. Høyre binyre og 
eventuell binyretumor som mulig 
utgangspunkt for blødningen  
lar seg ikke avgrense før hematomet  
er resorbert. 

Diskusjon
Årsak til blødning i binyre hos voksne  
er vanligvis traume, forutgående kirurgi 
eller infeksjon med sepsis. Bruk av 
Marevan eller koagulopati disponerer 
også for  blødning. Muligheten for 
underliggende tumor som pheochro-
mocytom, malign eller metastatisk 
tumor, må alltid tas i betraktning. Det  
er bare beskrevet noen få tilfeller av 
binyreblødning som ikke er assosiert  
med traume, akutt sykdom, forutgående 
kirurgi, bruk av blodfortynnende, 
koagulopati eller annen systemsykdom. 
Denne pasienten hadde ingen av disse 
risikofaktorene. Vi har heller ikke påvist 
predisponerende tumor. Diagnosen 
retroperitonealt hematom var lett å  
stille. Utgangspunktet for blødningen  
var litt vanskeligere å vurdere, men ga 
heller ikke de store diagnostiske utfor-
dringene. Senserien var til god hjelp  
i diagnostikken
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KVALITETSMÅLING

Felles for alle disse punktene er 
at for hvert av dem er en økning 
eller en reduksjon en klar 
forbedring eller forverring.

Vi er alle opptatt av kvalitet. Når vi 
diskuterer fag, er det gjerne kvalitet vi 
fokuserer på; bedre protokoller, bedre 
utstyr, nye metoder. Spør du en kollega 
om hva som kan gjøres for å bedre 
kvaliteten, er det lett å få svar: Faglig 
påfyll, hospitering, forskning, bedre tid 
til hver undersøkelse, dobbeltgransking. 
Spør du om hvordan man måler kvalitet  
i radiolog blir imidlertid blikkene gjerne 
mer f lakkende. 

Det er vanskelig å tenke seg ett total- 
omfattende mål på kvalitet i avdelingen. 
For hvordan skulle et slikt mål se ut? 
Svaret er 42? Karakterene er 18-18-18½? 
Samtidig er det åpenbart aspekter ved det 
vi driver med som kan måles, og som har 
betydning for kvalitet. 

En tilnærming er å dele det i mindre 
områder og bruke arbeidsf lyt som 
utgangspunkt, slik som illustrert i 
figuren. Figuren er basert på en modell 
fra Mayo-klinikken (1).  Tallene i figuren 
refererer til punktene under

1. Pasienttilfredshet. 
Brukertilfredshetsmåling rettet  
mot pasienten. 

2. Henvisningskvalitet. 
- Klassifisering basert på hvor   
 korrekte, relevante og utfyllende  
 henvisningsopplysningene er   
 sammenliknet med det en finner  
 i journalen. 
- Prosentandel der ønsket modalitet  

Kvalitetsmåling i radiologi

Av Petter Hurlen

 var lik radiologens beslutning. 
- Prosentandel der klinikernes haste 
 grad var lik radiologens prioritet. 

3. Tid til henvisningsvurdering. 
Median tid fra henvisning er ferdig 
utfylt til den er vurdert av radiolog. 

4. Kvalitet på henvisningsvurdering. 
Klassifisering basert på en  
retrospektiv evaluering av radio- 
logens vurdering av modalitet, 
protokoll og prioritet – sammenlik-
net med journalopplysninger  
og henvisningsopplysninger. 

5. Avvik fra standard protokoll. 
Prosentandel der en ikke  
bruker en av organisasjonens 
standard protokoller.   

6. Tid til time. 
Median tid fra henvisningen  
er vurdert til bildeopptaket  
påbegynnes, per prioritetskategori. 

7. Andel komplikasjoner. 
- Andel prosedyrer med  
 avvik / pasientskade. 
- Andel og omfang av ekstraopptak. 

8. Feil og mangler i tolking. 
- Retrospektiv vurdering av bilde 
 tolkningen, med klassifikasjon  
 av falske negative og falske positive  
 funn, eventuelt kategorisering   
 basert på alvorlighetsgrad i avviket. 
- Andel prosedyrer med  
 avviksmelding / pasientklage. 
- Andel dobbelgransking. 

9. Tid til svar. 
Median tid fra bildeopptaket  
er avsluttet til svaret foreligger  
i journalen.  

10. Klinisk evaluering av svar. 
- Klassifisering av om hvordan   
 spørsmålene i henvisningen  
 ble besvart. 
- Klassifisering av hvor forståelig  
 svaret var for kliniker. 
- Andel radiologisvar som blir   
 lest, samt mediantid fra svaret er  
 tilgjengelig til det blir lest. 

11. Klinisk nytte. 
Klassifisering av den betydning 
svaret fikk i den videre utredning og 
behandling, basert på gjennomgang 
av journalen.  
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12. Klinikers tilfredshet. 
Brukertilfredshetsmåling rettet  
mot klinikken. 

13. Samfunnsnytte. 
- Kost-/nyttevurderinger, gjerne  
 basert på en vurdering av klinisk  
 resultat og kostnadene ved disse. 
- Strålebelastning på befolkningen.

Nå er listen langt fra komplett, men vi 
har funnet den nyttig som utgangspunkt 
for å diskutere kvalitet. Felles for alle 
disse punktene er at for hvert av dem er 
en økning eller en reduksjon en klar 

forbedring eller forverring – i alle fall slik 
vi ser det i dag. Det er også mye annet 
som kan måles, som for eksempel tid som 
medgår til å granske en undersøkelse. 
Her kan imidlertid lengre tid bety både 
at en er grundigere, men også at en er 
mer usikker. 

Det er gjort forskning på mange av  
disse punktene. En fullstendig litteratur- 
gjennomgang er for omfattende for  
denne lille oversikten – sannsynligvis 
ville den egne seg bedre som innledning 
til en doktoravhandling. Hvis noen er 
interessert er det bare å ta kontakt.

Figur 1:

Uansett håper jeg oversikten kan være 
nyttig – enten en ønsker å ta initiativ selv 
for å sette fokus på noe av dette, eller blir 
møtt av krav som det kan være behov for 
å sette i et større perspektiv 
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Hvordan har din egen yrkeskarriere vært 
disse 40 årene?
– Jeg startet som radiolog ved Bærum 
sykehus i 1973 og har senere arbeidet ved 
f lere sykehus: DNR, RH, Kirkenes og 
Ullevål. I 1985 ble jeg dr. med etter å ha 
forsvart avhandlingen “Cerebral angio-
graphy and myelography with iohexol”.  
Fra 1975 har nevroradiologi vært min 
hovedinteresse. I det fagmiljøet fikk jeg 
nærkontakt med engasjerte forskningsin-
teresserte kolleger og klinikere. Nevro- 
radiologi var en perfekt kombinasjon 
mellom håndverk og teori. Nevrorad- 
iologien har vært i stor utvikling denne 
perioden og mine hovedinteresser har 
spent fra luftencephalografi, til cerebral 
angiografi, myelografi, kontrastmidler, 
CT, MR og intervensjon. Klinisk 
virksomhet har gått hånd-i-hånd med 
forskningen. Særlig er jeg stolt av at vi 
tidlig kom i gang med embolisering av 
AV-fistler og aneurismer. 

Du har vist et stort engasjement for 
radiologi og nevroradiologi i særdeles-
het. Kan du nevne noe av det du har 
vært med på? 
– Mitt engasjement i faget har gitt meg 
mange interessante oppgaver og tillit- 
sverv. På 80- og 90-tallet var jeg medlem 
i radiologforeningens styre. Mest har jeg 
engasjert meg med nasjonale og euro-
peiske foreninger innen nevroradiologi. 
Ved ESNR-kongressen i Oslo 2000  
var jeg president. Forskning og nå 
forskningsledelse har vært svært viktig  
i hele karrieren. Fra 1992 har jeg vært 
professor ved Universitetet i Oslo med  
et opphold fra 1999-2004. Den kliniske 
tilknytningen var ved Ullevål sykehus.  
I alt har jeg sammen med kolleger 
publisert 138 peer review publi- 

Per H. Nakstad: Et arbeidsliv i forskning 
og nevroradiologi.
En av våre nestorer i nevroradiologi Per H. Nakstad trekker seg nå tilbake til 
pensjonstilværelsen etter å ha vært aktiv radiolog i 40 år. Siste årene har han ledet 
forskningen ved avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.  
I dette intervjuet legger han frem sine tanker om forskningen i radiologifaget.

kasjoner, f lere småbøker/hefter og  
en del lærebokskapitler.

Mange radiologer tar nå PhD-utdannin-
gen. Hva tenker du om nivået i norsk 
forskning? 
– Jeg mener at vi på mange områder 
holder tritt med internasjonal forskning, 
men det har kanskje blitt vanskeligere  
de siste årene når mye ny forskning er 
avhengig av investeringer i apparatur. 
Man kan kanskje si at det var lettere i 
angiografi- og kontrastmiddel-æraen.  
Vi er fortsatt avhengig av å finne nisjer 
som andre større sentra ikke har sett på. 
Når det gjelder mitt fag er det særlig i 
samarbeid med psykiatrisk forskning vi 
har funnet en slik nisje, for eksempel  
når det gjelder funksjonell MR ved 
psykiske lidelser.

Hvorfor skal vi forske – og er sykehusene 
tjent med at vi gjør det?
– Vi trenger alle typer radiologer. Noen 
skal være praktikere, mens andre skal 
kombinere dette med forskning. En god 
universitetsavdeling trenger begge typer. 
Men betydningen av forskning ligger i  
en forståelse av at den til sist er ensbe- 
tydende med bedre pasientbehandling. 
Hvis ikke radiologer forsker, risikerer vi 
at klinikere og andre tar teknikkene fra 
oss. Jeg tror forskningen da generelt vil 
bli fattigere og utviklingen av gode 
metoder for diagnostikk og intervensjon 
vil forringes ved våre sykehus. For alle 
avdelinger, også radiologiske, har 
forskningen betydning for økonomiske 
tilskudd. Men viktigere er det selvsagt  
at kvaliteten i alle undersøkelser stilles 
under lupen og at avdelingen settes  
i stand til å justere sin kvalitative 
utvikling med god forskning som 
rettesnor. Forskning som også vurderer 
hva og hvordan vi utfører vårt arbeid  

er i den sammenheng like viktig som 
utviklingen av nye metoder.

Hvilke forutsetninger har vært viktige  
for å drive god forskning ved OUS?
– Den viktigste forutsetning er den 
enkelte forskers nysgjerrighet. I tillegg 
kan PhD-programmet bare gjennomføres 
hvis den enkelte kandidat er villig til å 
ofre fritid og overskudd på forskningen.  
I motsetning til tidligere er det nød- 
vendig å arbeide i team. Særdeles viktig 
er det at PhD-kandidatene har ivrige og 
støttende veiledere. Det kan nok skorte 
på dette fra tid til annen, men jeg mener 
å se en tendens til bedring. En annen 
viktig forutsetning er å ha en ledelse som 
gir rom for forskning, dvs avsetter tid og 
ressurser. Vi har lyktes med å avsette tid  
i vanlig arbeidstid for alle oppmeldte 
PhD-kandidater her ved avdeling for 
radiologi og nukleærmedisin. På OUS 
har det gitt seg uttrykk i mange nye 
PhD-radiologer de siste 3-4 årene. Men 
det burde være avsatt mer tid slik at vi 
unngår at PhD-kandidatene bruker altfor 
lang tid til å gjennomføre. 

Hva med finansiering av prosjekter?
– Sykehuset burde avsette større midler 
til forskningen, sannsynligvis mer enn  
5 prosent av budsjettet. I dag er det vel 
omtrent halvparten, litt avhengig av 
hvem som regner det ut. Det har vist  
seg relativt vanskelig for radiologiske 
prosjekter å få støtte fra forsknings- 
institusjoner som NFR, HSØ, EU- 
midler, Jebsen fond eller andre fond.  
Det er nok lettere å få midler i disipliner 
som har smalere arbeidsområder. Vi har 
også vanskelig for å komme i førersetet  
i prosjekter som kan skrive kreft med 
store bokstaver. Men det er snarere en 
utfordring enn et problem. ARN har  
to kjernefasiliteter, MRI neuroimaging 

Av Nils-Einar Kløw
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PER HJALMAR NAKSTAD

Født: 20. mai 1946 i Kongsvinger

Arbeider: Oslo Universitetssykehus, 
men går nå over i pensjonistenes 
rekker

Sivilstatus: Enkemann, tre barn og 
seks barnebarn

Fritidssysler: Liker alle former for 
friluftsliv, særlig jakt og skigåing. 

Leser: Helst romaner, av og til krim

og PET. Dette er også en meget nyttig 
finansieringskilde. Likevel synes jeg 
finansieringen av forskningen bør for 
radiologiens del i stor grad finansieres  
fra avdelingen. Det er som oftest 
nødvendig med store investeringer, og 
disse kan det være vanskelig å dra ut via 
eksterne midler. Men, det kan lykkes i 
samarbeid med andre, slik vi fikk til  
med 3T forskningsmagneten på Ullevål 
for 6-7 år siden. Det er forresten ganske 
fantastisk at denne maskinen har  
vært direkte årsak til over 30 intern- 
asjonale artikler og f lere doktorgrader.  
Men nå ser vi problemer med den  
samme maskinen fordi vi ikke  
får tilstrekkelig finansiering fra  
avdelingen til oppgradering.

Hva har OUS oppnådd med sin 
forskningssatsing?
– Kanskje det viktigste er at vi nå hvert  
år får frem ca fire PhD-disputaser. 
Dernest publiseres det ca 70 peer  
review artikler årlig ved min avdeling,  
og antallet er stigende. Man skal også 
merke seg at f lere og f lere kolleger bidrar 
internasjonalt med gode foredrag. Våre  
to kjernefasiliteter har til hensikt å  
hjelpe forskere også utenfor avdelingen 
med tilgang til avansert utstyr. Vi kan  
bli bedre på dette området.

Hvordan skal vi få kolleger til å fortsette 
å forske også etter doktorgraden?
– Vi ser dessverre av og til at gode 
forskere slukner etter at de har avlagt 
PhD, og at rutinearbeidet ved avde-
lingene sluker deres arbeidskraft.  På en 
universitetsklinikk burde det være rikelig 
med forskerstillinger for dem som ønsker 
å fortsette sin forskning. Utrolig nok har 
vi vel ingen slike stillinger hos oss. 
Prinsipielt burde en universitetsklinikk  
gi forskertid til alle ansatte som ønsker  
å forske. FoU-seksjonen ville i samarbeid 
med avdelingsledelsen lett kunne følge 
med på om rutinefritak ga ønskede 
forskningsresultater, og i verste fall 
avslutte tilbudet.

Har du noen råd til yngre kolleger og til 
andre sykehus?
– Yngre kolleger som starter i radiologi 
bør straks se seg om etter noe som 
fortoner seg ekstra interessant. Fordyp-
ning i enkelte sykdommer eller metoder 
kan kanskje gi arbeidet en ekstra glede. 
Det å prestere en artikkel eller et foredrag 
er en stor tilfredsstillelse, og det hjelper 
til å gjøre arbeidsdagen mer givende. 
Spør og utfordre eldre kolleger med 
forskererfaring til å hjelpe deg i gang. 
Skulle man gi et råd til andre sykehus 
måtte det være å opprette en FoU-seksjon 
som leter etter kolleger som lar seg 
inspirere og som tar imot tilbud om 
starthjelp. Deretter er det viktig å gi tid 
til forskning, pluss økonomisk støtte i 
starten av prosjekter. Det ville være en 
stor ting å opprette forskerstillinger.

Pensjonisten - hva så? Blir det slutt på 
faget fremover?
– Jeg har ikke helt gitt meg; eller 
riktigere, jeg kan ikke avslutte student- 
undervisningen før det er ansatt ny 
professor i nevroradiologi. Dessuten sitter 
jeg i OUS’ fagråd for kjernefasiliteter  

og er leder for kjernefasiliteten MRI 
neuroimaging. Derfor har UiO bedt meg 
fungere som professor emeritus i 2 år.  
Jeg er editor for nevroradiologi i Acta 
Radiologica. Det gir en god del glede  
og interessante arbeidsoppgaver etter  
som tilgangen på manuskripter fra  
fjern og nær er økende. Men som en 
aktiv friluftsmann ser jeg frem til mer  
tid til jakt, ski og andre interesser

Nils-Einar Kløw er leder i Radforsk. 
n.e.klow@medisin.uio.no

Betydningen av 
forskning ligger i 
forståelsen av at den til 
syvende og sist er 
ensbetydende med bedre 
pasientbehandling. 
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FIRST ANNOUNCEMENT PROGRESS IN RADIOLOGY 2014

Wednesday, June 11, 2014 

13:00 – 16:00 Site visits at Turku University Hospital and Turku PET centre 

14.00 – 18.00 Registration desk open at the congress venue, Naantali Spa 

18.00 – 22.00 Get-together evening and informal dinner at the Moomin World, 
Naantali

Thursday, June 12, 2014 

08.00 Registration desk opens 

09.00 Opening Ceremony 

09.30 Session 1 

Molecular Imaging – Recent Advances 

11.00 Coffee Break and Exhibition 

11.15 Session 2 

Radiology Education – Where Next? 

12.45 Lunch and Exhibition 

13.30 Session 3 

Breast Imaging in the Digital Age 

15.00 Coffee Break and Exhibition 

15.30 Session 4

Radiology of the Aging Population 

17.00 Closing day 1 

18:00 Transport to the medieval Turku Castle 

19.00 Gala Dinner 

23.00 Transportation back to Naantali

Friday, June 13, 2014 

08.30 Session 5 

Information Systems in Radiology – Beyond PACS and RIS 

10.00 Coffee Break and Exhibition 

11.30 Session 6 

Interventional Radiology – Recent Advances 

12:00 Lunch and Exhibition 

Board Meeting of the Japanese Scandinavian Radiology Society 

13.15 Session 7 

Free Papers 

14.45 Coffee Break and Exhibition 

15.15 Session 8 

New Trends in Radiology 

16.45 Closing Remarks 

17.00 End of the Conference

Saturday, June 14, 2014 

09.00 Guided Tours in the Turku Region 

Organized separately through the conference travel agency

First Announcement
Progress in Radiology 2014

Preliminary Program

Conference President:
Professor Hannu J. Aronen
Department of Radiology
University of Turku 

10th Symposium of the Japanese 
Scandinavian Radiologial  
Society & 12th Nordic Japan  
PACS Symposium
11.- 13. Juni 2014
Turku, Finland

Conference venue: 
Naantali Resort Spa
Naantali, Finland

Information: 
For any information, please contact: 
JSRS2014 General secretary 
Tomi Pudas  
tomi.pudas@irad.fi

For information about the program, 
check the Conference web site. 
Up-to-date information, abstract 
submission and registration 
guidelines will be available  
on the conference web-site  
http://www.jsrs2014.fi
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NYE ÆRESMEDLEMMER

Arne Heilo
Arne Heilo har vært en foregangsmann  
i utviklingen av ultralyddiagnostikk og 
ultralydveiledet intervensjon.

Han startet oppbyggingen av ultralydla-
boratoriet ved Radiumhospitalet i 1981 
og har vært laboratoriets leder fra 1987. 
Han har vært en ildsjel i pasientarbeidet 
og en pådriver i opplæring av kolleger.

Han har publisert 26 arbeider i interna-
sjonale tidsskrifter, hvorav 3 som første-
forfatter i Radiology. Han har holdt 34 
foredrag i internasjonale fora og har ledet 

kurs i ultralydveiledet intervensjon  
ved Universitetet i Oslo i perioden 
1987-2001.

Gjennom sin utvikling av faget har han 
bidratt til målrettet diagnostikk og 
behandling, særlig av pasienter med 
kreftsykdommer. Det fremheves særlig 
betydningen av ultralydveiledede biopsier 
som har gitt rask diagnose til lav kostnad. 
På dette feltet har hans innsats vært 
banebrytende, og resultatene har vakt 
internasjonal oppsikt.
 

Foreningen har lang tradisjon for å utnevne æresmedlemmer. I tillegg til heder og 
ære gir utnevnelsen gratis adgang til foreningens høstmøte. Arne og Staal fikk tildelt 
æresmedlemsskapet på på generalforsamlingen i oktober 2012. De gratuleres med 
velfortjent utmerkelse etter mange års solid arbeid.

Staal Hatlinghus
Staal Hatlinghus har i en årrekke 
arbeidet på St Olav, men har også 
bakgrunn fra Aker Sykehus. Staal har 
vært sentral i utviklingen av stentbe-
handling, både konvensjonelle vaskulære 
stenter, stentgrafter og emboliserende 
behandling. Som leder av først 
kar-thorax-seksjonen, og deretter som 
avdelingsoverlege/avdelingsleder på St 
Olavs radiologiske avdeling har han ikke 
bare formet fagmiljøet i Midt-Norge, 
men også vært en pådriver og ildsjel i det 
nasjonale fagmiljøet. I 1998 fikk han og 

kolleger Universitetets forskningspris i 
medisinsk teknologi ved NTNU for 
arbeider omkring bruk av stentgraft ved 
vaskulær sykdom. 

Staal er en skattet foredragsholder og 
underviser, og har vært forfatter/
medforfatter til vel 40 vitenskapelige 
artikler, posters og bokkapitler i  
nasjonale og internasjonale tidsskrifter  
og lærebøker. 
 

Arne Heilo og Staal Hatlinghus 
nye æresmedlemmer
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KURS

Tid: Fredag 25.10.13
Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardemoen 

09.00-09.10: Åpning ved leder av NFAR
Overlege Åse Kjellmo, St.Olav, Trondheim

09.10-09.40: Klinikk og ultralyd av prostatakreft ved urolog, hva vil urologen vite av radiologen?
Overlege Yngve Nygård, HUS, Bergen

09.40-10.10: Multiparametric MR prostate – present status?
MD, PhD Jurgen Fütterer, Nijmegen

10.10-10.30: Diskusjon

10.30-11.00: Image fusion guided targeted biopsies when diagnosing prostate cancer. 
Erik Rud, OUS, Oslo

11.00-11.30: Diagnostikk av prostatakreft – hva får vi vite av patologen?
Prof. Ole Johan Halvorsen, HUS / UiB, Bergen

11.30-12.30: Lunsj

12.30-14.00: Workshop med post-prosesseringsverktøy – inviterte fra industrien. Kasuistikker.

14.00-14.30: Staging of prostate cancer – MR mainly. 
Overlege Knut Håkon Hole, OUS, Oslo

14.30-15.00: Multiparametric MR prostata using PI-RADS to localize the index-tumor. 
Overlege Lars A R Reisæter, UiB, Bergen

15.00-15.15: Diskusjon

15.15-15.45: MR-guided prostate biopsies – ready for clinical use?
MD, PhD Jurgen Fütterer, Nijmegen

15.45-16.00: Oppsummering –avslutning. 
Prof Jarle Rørvik, UiB/HUS, Bergen

Velkommen til dagsseminar om prostatakreft!
Norsk forening for abdominal radiologi gjentar suksessen fra leverseminaret på  
Værnes i februar og inviterer til nytt dagsseminar, denne gangen med tema prostatakreft. 
Vi samler de fremste foredragsholderne fra det norske miljøet samt Jürgen Fütterer fra 
Niejmegen i Nederland.

Påmelding til: ubergan@hotmail.com

Pris: kr 1200,-  for medlemmer og kr 1600,-  for ikke-med-
lemmer, inkludert lunsj. Det er derfor lurt å betale medlem-
savgiften for 2013 dere som ikke har gjort det.

Vi har plass til 60 deltagere og tror det blir rift om plassene! 

Vi er så heldige å få økonomisk drahjelp av industrien på 
dette seminaret. Uten dem, ville det blitt mye dyrere. Det 
betyr imidlertid at man IKKE kan søke refusjon fra Fond III 
eller få det godkjent som tellende kurstimer.

Årsmøtet i NFAR: Blir avholdt dagen før, torsdag 24. oktober, 
samme sted. Årsmøtet er gratis. Programmet kommer senere. 

Overnatting må bestilles av den enkelte, men vi har reservert 
10 rom fra torsdag til fredag. Torsdag kveld blir det felles 
middag (som må betales av den enkelte årsmøtedeltager).

VELKOMMEN!
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REFERAT FRA RSNA

November 29, 2012 -- CHICAGO -  
If cost isn’t an issue -- and that’s a big  
if -- it’s time to say goodbye to chest 
radiography, according to research from 
Norway presented on Thursday at the 
2012 RSNA meeting.

In a study that compared conventional 
chest radiography to 320-detector-row 
CT using advanced iterative reconstru-
ction, the team found no advantages to 
chest radiography outside the realm of 
cost -- whereas they found enormous 
advantages in diagnostic power with 
regard to CT.

In fact, the switch to CT would have 
been completed long ago were it not for 
radiography’s big advantage: a far lower 
dose profile. Chest CT has traditionally 
delivered as much as 4 mSv in radiation 
from a single scan, compared with about 
0.05 mSv for a chest x-ray, said Dr. Trond 
Aaløkken from Rikshospitalet in Oslo.

”First, CT is more expensive than chest 
radiography; second, the time spent in 
the lab is longer for CT than for chest 
x-ray; and last, the most important point 
is the dose, which is many times higher 
for CT than for chest x-ray,” Aaløkken 
said in his presentation. ”The goal, of 
course, is to combine the low-dose of 
chest x-ray with the image quality of  
CT, but this is ambitious and has not 
been possible.”

But using 320-detector-row ultralow-
dose CT with an advanced iterative 
reconstruction algorithm might make  
it possible, he said.

The study aimed to compare image 
quality, radiation dose, and laboratory 
time between chest radiography and 
ultralow-dose chest CT reconstructed 
with advanced adaptive iterative  
dose reduction (AIDR 3D, Toshiba 
Medical Systems).

Aaløkken and colleagues examined  
13 patients with suspected pulmonary 
lesions, following chest radiography  
with ultralow-dose CT acquired on a 
320-detector-row scanner (Aquilion One, 
Toshiba). Images were acquired at 135 kv 
and 10 mA, with 0.5-mm slice thickness 
and rotation time of 350 msec.

Three experienced chest radiologists 
rated both sets of images for pathological 
findings on a three-point scale, and 
image quality was rated according to  
nine criteria of the European guidelines 
for chest CT and chest radiographs.

Upon analyzing the results, Aaløkken 
and colleagues determined the following:

The average laboratory time was five 
minutes for chest radiography versus 
seven minutes for CT.

Time to ditch the chest x-ray, 
researchers conclude

Av Eric Barnes
AuntMinnie.com - staff writer

The average effective dose was 0.05  
mSv for chest radiography and 0.105  
mSv for CT.

The 33 relevant findings included  
19 masses, nodules, and micronodules.

Detection sensitivity for all observers  
and all findings was 18% ± 3% for 
radiography and 89% ± 2% for ultra- 
low-dose CT.

The positive predictive value  
for radiography was 37%, including  
31 false-positive findings,  
while the positive predictive value  
for CT was 98% with two false- 
positive findings.

Image quality for all readers was  
significantly higher for the CT  
images (p < 0.05).

”Both image quality and the ability  
to detect and exclude pathology was 
strikingly better for ultralow-dose  
CT than for radiography,” although 
laboratory time was slightly longer  
for CT, and CT dose was higher  
but still minimal, Aaløkken said 

The goal is to combine low-dose 
chest x-ray with the image quality 
of CT, but this is ambitious and has 
not been possible.

http://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=vendor&sub=info&vendorid=21580
http://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=vendor&sub=info&vendorid=21580
http://contacteditor.AuntMinnie.com
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FONDSUTLYSNING OG KURSINFO

Følgende fond er åpne for søknader: 
Professor dr.med. Johan Frimann-Dahls 
fond til fremme av norsk radiologisk 
forskning

• Haakon og Sigrun Ødegaards  
fond til fremme av norsk  
radiologisk forskning 

• Astrid og Finn Busch-Arnessens 
legat 

• Fondene gir støtte til vitenskapelig 

Tid: 28. oktober 2013    
Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen 

Program

0915-0930: Velkommen v/leder i NFTR Harald Nes

0930-0950: Hva ønsker kardiologen å vite av radiologen? Jan Otto Beitnes 

0950-1010: CT av coronarkar, teknikk. Joanna Kristiansen

1010-1030:  CT av coronarkar og aortarot, teknikk og normal anatomi. 
Anne Günther

1030-1100:  CT av coronarkar, patologi. Nils-Einar Kløw

1100-1120: Anomalier. Lise Heiberg 

1120-1140: Kalkscore. Anne Günther

1140-1230: Lunsj

1230-1300: Tilfeldige hjertefunn på CT thorax. Rune Andersen

1300-1320: CT-perfusjon. Gerhard Bosse

1320-1350: MR av hjertet. Einar Hopp

1350-1410: Nukleærmedisinske undersøkelser av hjertet. Kjersti Johnsrud

1410-1430: Ekkoundersøkelse av hjertet. Svend Aakhus

1430-1500: Kasusitikk: Pasient med intermediær risiko, ukarakteristiske brystsmerter, inkonklusivt AEKG. Panel m/ 
CT-radiolog, MR-radiolog, kardiolog, nukleærmedisiner.

1500-1530: Hvilken vei går bildediagnostikken av hjertet videre?  Innledning v/ professor Hans-Jørgen Smith. Panel.

1530-1545: Evaluering og avslutning

1600-1700: Årsmøte i NFTR

KURS I  THORAXRADIOLOGI

undersøkelser, publikasjoner av 
vitenskapelig materiale, konferanser 
og studiereiser i forbindelse med 
radiologisk forskning. Fondene kan 
ikke utbetale lønn.

 
Nytt i år er at alle utbetalinger må gå  
til forskningskonto. Utbetalinger til 
privatkonto tillates ikke.
 
For alle fond sendes søknader hvor  
du angir beløp, plan for bruk av  
midlene, kort prosjektbeskrivelse og  

CV elektronisk til:
 
Audun Berstad, PhD, overlege
Avdeling for radiologi og nukleær- 
medisin (ARN)

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
 
audun.berstad@rikshospitalet.no
 
Søknadsfrist: 15. september 2013

Søknader til Radiologforeningens fond

Norsk forening for thoraxradiologi inviterer til fagmøte om 
non-invasiv hjertediagnostikk og årsmøte

Påmelding: innen 14. oktober til Camilla von Krogh Lid cvl@ous-hf.no. Oppgi fakturaadresse ved påmelding. 
Kursavgift: Kr. 1100. Oppdatert program på http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-thoraxradiologi/
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FONDSUTLYSNING OG KURSINFO

Navn Arbeidssted Prosjekt Innvilget beløp

Berg, Linda Curato i  Bodø og  UiB MR skiveprolaps 30.000,-

Frag De Abreu, Vitor Hugo Ahus PET hjerne 30.000,-

Johnsen, Boel Haukeland PET Ewing Sarkom 10.000,-

Lauritzen, Peter Mæhre OUS Dobbeltgransking 30.000,-

Rud, Erik OUS MR prostatacancer 30.000,-

Thien Tran Ahus Cavafilter ved traume 30.000,-

Sum Haakon og Sigrun Ødegaards fond 160.000,-

Det ble bevilget til sammen NOK170.000 til 7 av 7 søkere på følgende måte:

Utbetalinger Radiologforeningens fond 2012

Haakon og Sigrun Ødegaards fond til fremme av norsk radiologisk forskning:

Navn Arbeidssted Prosjekt Innvilget beløp

Einar Vigeland Sykehuset i Vestfold Ambulant bildediagnostikk 10.000,-

Sum Frimann-Dahls fond 10.000,-

Professor dr.med. Johan Frimann-Dahls fond til fremme av norsk radiologisk forskning:

Oslo, 24.4.2013, Audun Berstad

Limat HB, Sverige
Tel +46 706 355 055
mail lars@limat.se
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REFERAT FRA NUKLEÆRMEDISINSK VÅRMØTE

Norsk Selskap for Nukleærmedisin og 
Molekylær avbilding (NSNM) arrangerte 
sitt årlige møte i Bergen i juni i år. 
Vårmøtet har lang tradisjon og dette var 
det 28. i rekken. De første ti-tolv årene 
var møtet alltid på Bolkesjø Høyfjellsho-

tell på Notodden. Etter Bolkesjø-- 
perioden har møtet stort sett vært 
arrangert i østlandsområdet med unntak 
av Røros i 1999, Kristiansand i 2004, 
Stavanger i 2010 og Tromsø i 2012. For 
første gang ble møtet arrangert i Vest- 
landets hovedstad - nærmere bestemt på 
Radisson Blu Hotell på bryggen i Bergen. 

Av Rune Sundset

Norsk Nukleærmedisinsk vårmøte
Bergen 19. – 21. april 2013

En stor takk rettes til seminarkomiteen 
med Thuy Lu i spissen og ikke minst den 
lokale arrangementskomiteen (Marianne 
Namtvedt, Boel Johnsen og Tom Chr. 
Adamsen) for glimrende utført arbeid!

Møtet ble åpnet av en klok, raus, 
fremsynt og entusiastisk hedersmann som 

Figur 1: Tematisk og geografisk oversikt  
over abstrakt.
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Figur 2: Trond Mohn åpnet kongressen og fikk 
overrakt en rose fra hver nukleærmedisinsk enhet 
i Norge (foto Øyvind Steimler). Takkekort fra 
Trond Mohn er innfelt.

Figur 1: Tematisk og geografisk oversikt  
over abstrakt.

har gjort en enestående innsats for å 
fremme idrett, helse og forskning i 
Norge. Det norske nukleærmedisinske 
miljøet har ekstra god grunn til å takke 
Trond Mohn for å ha gjort det mulig 
også for Bergen, Trondheim og Tromsø  
å tilby pasienter et PET-tilbud i sine 
respektive helseregioner.

Årsmøtet samler deltagere fra omlag 20 
nukleærmedisinske virksomheter i Norge 
og industrien er også velkommen til å 
delta. I år ble møtet godt representert 
med nøyaktig 156 deltagere (6 mer enn i 
fjor) og 14 firmastander (1 mer enn i 
fjor). Målsettingen med møtet er å samle 
de nukleærmedisinske miljøene i Norge 
om et program som belyser viktige 
faglige nyheter og ikke minst å etablere 
nettverk under sosiale hyggelige lag. De 
uformelle samtalene er også en viktig del 
av møtet og første kvelden var vi derfor 
samlet til ”get-together” på opplevelses-
senteret Akvariet med fantastiske marine 
visuelle opplevelse og nydelig kortreist 
mat. Under konferansemiddagen på 

Fløyen Restaurant dagen etter viste været 
seg fra sin beste side, og vi fikk  
se byen mellom de syv fjell forgylt  
i solnedgangen.

Møtet ble delt i fire sesjoner; a) nukleær-
medisinsk terapi og partikkelterapi, b) 
nukleærmedisin i pediatrien, c) hjerte/
skjelett/infeksjon/inflammasjon og d) 
forskning og fremtid i nukleærmedisin. 
Jeg vil rette en stor takk til alle inviterte 
foredragsholdere og møteledere. I tillegg 
til de inviterte foredragene fikk vi inn i 

alt 12 abstrakts som fordelte seg i 5  
frie foredrag og 7 postere. Dette er  
en nedgang fra de to siste møtene i  
Stavanger og Tromsø hvor vi fikk inn 
henholdsvis 20 og 17 abstrakts. For- 
delingen over tema og presenterende 
nukleærmedisinsk enheter ses i diagram-
mene. Stor takk til alle som presenterte 
sine arbeider. Vinneren av årets beste 
foredrag ble Sissel Steien fra Sykehuset 
Innlandet med tittelen ”IQ-SPECT-”-
høyhastighets” bildetaking på myocard-
perfusjonsscintigrafier”. Posterprisen 
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Figur 3: Fra festmiddagen hvor de med lengst 
erfaring i miljøet ble hedret. Fra venstre Harald 
Johnsen (St.Olav), Magne Aas (OUS), Siri Ryjord 
Jessen (OUS), Knut Mindeberg (UNN), Wenche 
Larsen (OUS), Dag Magne Solheim (pensjonist), 
Berit Torjusen (Molde), Roar Westlund (Skien). 
Kari Bjering (OUS) mangler på bildet (foto 
Øyvind Steimler).

Styresammensetning i NSNM 2012-14.
NSNMs ledelse   

Leder Rune Sundset Lege Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Kasserer Tom Chr. Adamsen Radiokjemiker Haukeland Universitetssykehus HF

Styremedlem Marianne L. Stokkan Fysiker St.Olav Hospital HF 

Sekretær Lisbeth Fjerdingby Bioingeniør Akershus Universitetssykehus HF

Seminarkomité i NSNM 2012-14. 
NSNMs seminarkomité

Thuy Lu Lege Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Andreas Tulipan Lege Oslo Universitetssykehus HF

Trine Hjørnevik Fysiker Oslo Universitetssykehus HF

Gerd Else Søfferud Bioingeniør Sykehuset Innlandet HF

Det norske nukleærmedisinske miljøet har ekstra god grunn til å takke Trond 
Mohn for å ha gjort det mulig også for Bergen, Trondheim og Tromsø å tilby 
pasienter et PET-tilbud i sine respektive helseregioner

gikk til Jenny Aase Husby fra Haukeland 
Universitets Sykehus for posteren 
”Nytten av preoperativ kontrastforsterket 
FDG-PET/CT i utviklingen av indivi-
dualisert behandling for endometriecan-
cer”. Samtlige abstrakts, både inviterte og 
frie foredrag samt postere, finnes på vår 
utmerkede hjemmeside www.nsnm.no. 

Selskapet har generalforsamling annet 
hvert år og dermed var det ikke general-
forsamling i år. Oversikt over medlem-
mer i styret og seminarkomité er 
presentert i tabeller.

Møtet ble avsluttet med annonsering av 
neste års møte som blir i Norges første 

hovedstad. Sett av datoen 22.-24. mai 
2014 hvor vi bla. får høre om PET/MR, 
PET i planlegging av stråleterapi, nye 
PET isotoper, SPECT/CT samt 
preklinisk- og translasjonsforskning.  
I tillegg vil det bli generalforsamling. 
Gled deg til gode dager på Norges største 
kongresshotell, det spektakulære Clarion 
Hotel & Congress Trondheim.
 

PS! Medlemskapet i NSNM koster 200 
kroner i året og er åpent for alle, også 
radiologer med interesse for nukleærme-
disin og hybrid diagnostikk. For påmel-
ding klikk på www.nsnm.no

Rune Sundset er leder i NSNM og overlege 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
rune.sundset@unn.no

http://www.nsnm.no
http://www.nsnm.no
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ABSTRAKT PEDIATRISK CT

Haukeland University Hospital is one of 
three larger hospitals in Norway, which 
has been involved in collecting dose 
information on paediatric CT examin- 
ations for the period November 2011 
until October 2012.

Dose, scanning technique, and indication 
were the main focus whilst working with 
the Survey, but we also found it useful for 
collecting other information that seemed 
relevant for the dose results.

The scanners involved were a 4-slice 
General Electric LightSpeed Plus, an 8 
slice General Electric LightSpeed Ultra, 
and a Toshiba Aquilion 64 slice.

Method: Dose, patient and protocol 
details were collected retrospectively 
from the digital archiving system. 

The technological advances in CT in 
recent years may involve reduced patient 
doses, but requires thorough knowledge 
about your choices influence image 
quality and dose. I will go through the 
practical dose parameters CTDIvol and 

Results: 377 Paediatric patients were 
included in the Survey, giving an average 
of 31 patients per month.

 Roughly 60 percent were ordered as 
emergency cases. 48 percent of all 
patients were taken on evening, weekend, 
public holiday, or night duty. Approxima-
tely 25 percent of all patients had an 
appointment within the time allotted to 
CT with the paediatric radiologist 
present, and 15 percent had an appoint-
ment that did not coincide with the 
paediatric radiologist’s time at CT.

The most frequent examination, approxi-
mately 40 percent, was CT of the Head 
region, which includes brain, skull, inner 
ear, face, orbits, and nasal sinuses. CT of 
the Chest followed with approximately 
24 percent, then CT Abdomen and CT 
Neck with approximately 10 percent 
each. In addition there were approxima-

Av Bodil Røtne tely 15% multiregional examinations, 
including Head and Neck, Neck and 
Chest, and Chest and Abdomen.  

CT Angiography was performed  
on 14 patients, the majority in the  
Chest region.

Conclusion: Work on the Survey 
revealed very useful data, and high- 
lights the need for regular and detailed 
evaluation of CT dose. The data 
collected provides a good starting point 
for necessary optimization work on  
many Paediatric CT protocols 

Bodil Røtne er radiograf ved  
Radiologisk avdeling på Haukeland 
Universitetssykehus i Bergen. 
bodil.rotne@helse-bergen.no

Abstract for ”Paediatric CT Dose Survey –  
Radiographers’ experience in Bergen”

DLP, popping up on the monitor when 
you order a new examination; diagnostic 
reference levels are linked to those 
quantities. DRL’s is a useful tool in 
optimisation, but you must ever keep in 
mind the image quality requirements. 
Optimisation in paediatric CT is about*) 
: 1) Accept noise as long as the scan is 
diagnostic for the specific clinical 
question, 2) Optimise scan parameters 
within the axial plane for your specific 
child, 3) Optimise scan parameters for 
volume coverage for your specific child, 
and 4) Scan minimal length, and 5) 
Minimal repeated scanning of repeated 
area. We will look at some new qualities 
for current CT’s: Dynamic pre-patient 
collimation, anatomical tube current 
collimation, organ based tube current 
modulation, ECG controlled tube 
current modulation, tube voltage adapted 
to the size of object (child, adult, obese) 
and kind of material to be images (soft 

Av Hilde Merete Olerud

Pediatric CT dosimetry - how to optimize CT protocols
tissue, bone, contrast examinations),  
dual energy/dual source CT, and most 
importantly for dose reduction: new 
iterative reconstruction techniques.  
We will also address the multinational 
epidemiological paediatric CT study, 
http://epi-ct.iarc.fr/ .
*) Vock P et al. Dose Optimisation and 
Reduction in CT of Children. In: Tack et 
al (eds), Radiation Dose from Multidete-
ctor CT, Medical Radiology. Diagnostic 
Imaging, DOI: 10.1007/174_2011_499, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Hilde Merete Olerud er føsteamanuensis  
i biofysikk og medisinsk fysikk ved Fysisk 
institutt på Universitetet i Oslo,
hilde.olerud@nrpa.no

http://epi-ct.iarc.fr/
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INTERVENSJON

Stentgraftbehandling i aorta:  
Fra pionervirksomhet til ”state of the art”
Det har skjedd en formidabel utvikling innen stentgrafbehanling i aorta. Staal Hatlinghus 
oppsummerer her sine erfaringer. 

Av Staal Hatlinghus 

De første rapportene om bruk av 
stentgraft som behandling for abdomi-
nale aortaneurismer  (AAA) kom først på 
1990-tallet ( Parodi, Volodos). Vi tok opp 
metoden ved Universitetssykehuset i 
Trondheim i februar 1995 som et 
samarbeidsprosjekt mellom røntgenavde-
lingen og karkirurgisk avdeling. 

Vi anvendte bifurkerte proteser  
(Y-stentgraft) som nylig hadde blitt 
kommersielt tilgjengelig. Stentgraftet ble 
satt inn under gjennomlysningsveiled-
ning gjennom små incisjoner i arteria 
femoralis bilateralt. Protesen bestod av et 
stentskjelett av nitinol, kledd med en 
tynn polyesterduk. Hoveddelen ble 
utgjort av selve aortakroppen med et fast 
ben som skulle rekke ned i ipsilaterale 
bekkenarterie. Det løse kontralaterale 
benet ble så koblet på fra motsatt lyske.

Prinsippet var at aneurismet ble sjaltet ut 
fra sirkulasjonen  med tilsvarende 
trykkfall og eliminert risiko for ruptur, 
altså en profylaktisk behandling.

Bakgrunn
Kirurgen Jan Lundbom og undertegnede 
hadde sett to prosedyrer hos Ulrich Blum 
ved Universitetet i Freiburg, og ettersom 
professor Hans Olav Myhre allerede 
hadde kontakt med firmaet som leverte 
stentgraftene (Min Tech), fikk vi tidlig 
tilgang til slike Stentor-proteser som 
produktet het. Det lille Bahamasbaserte 
selskapet ble raskt oppkjøpt av Boston 
Scientific som så potensialet, og etter 
noen små modifikasjoner ble navnet på 
protesen endret til Vanguard.

Vi kom fint i gang uten større prosedyre-
messige problemer, det var åpenbart at 
inngrepene krevde betydelig angiografisk 
kompetanse, dette var på en måte 
nøkkelen til suksess.

Fikk mentorrolle
Karsenteret ved Universitetssykehuset i 

Malmø i Sverige var også godt i gang, og 
i de nærmeste årene fikk den nye 
endovaskulære teknikken (EVAR = 
endovascular aortic repair) voldsom 
oppmerksomhet. De f leste universitets-
sykehusene både i og utenfor Skandinavia 
ønsket å starte, og vi fikk raskt en 
mentorrolle for slike sykehus både 
innenlands og utenlands. Som en 
kuriositet kan nevnes at vårt senter 
assisterte ved oppstarten i Spania, ved  
de største karsentrene både  i Madrid  
og Barcelona.

”Hjemmesnekret”
I 1997 implanterte vi det første thoracale 
stentgraftet  på en pasient med et 
aneurisme i aorta descendens. Her 
anvendte vi et ”hjemmesnekret” stent-
graft etter oppskrift fra miljøene i 
Malmø og Stanford. Vi sydde inn løse 
stålstenter i et polyestergraft, dette ble 
komprimert og ladet i en hylse før 
innføring i en introducer som var plassert 
i det anatomiske målområdet. Protesen 
ble så dyttet opp gjennom introduceren 
ved hjelp av et ”pusher-kateter”. Systemet 
fungerte forbausende bra, og vi behandlet 
ti pasienter med slike proteser før det 
kom fabrikkprodusert ferdig utstyr.

Vi lærte oss også å gjøre aortouniilacale 
prosedyrer med egenproduserte proteser, 
rette proteser med avtrappende kaliber 
som ble lagt ned i den beste bekkenarte-
rien, som regel kombinert med okklu-
sjonsplugg i kontralaterale bekken-

stamme og en kirurgisk femoro-femoral 
bypass (“cross-over”).

Lekkasjer
Alle pasienter behandlet med stentgraft 
ble kontrollert regelmessig både klinisk 
og med bildediagnostikk. Etter et par år 
begynte vi å se forandringer i en del av 
Stentor- og Vanguard protesene. Typisk 
var rupturer av suturene som bandt 
stentringene sammen i protesetoppen, 
dette kunne føre til at protesen gled 
distalt i halssegmentet (øvre festesone). 
Protesene hadde også en tendens til å 
vinkle seg, dette kunne føre til at ”second 
limb” ble trukket ut av festet i hoved-
kroppen med lekkasje som følge.

En annen type lekkasje som etter hvert 
ble registrert, skyldtes retrograd blod-
strøm i åpne sidegrener til aneurismeseg-
mentet f eks gjennom lumbalarterier.  
Slike type 2 lekkasjer var oftest små og 
forbigående og ble bare observert. I 
enkelte tilfeller kunne aneurismesekken 
begynne å vokse som følge av trykkstig-
ning, og dette krevde behandling.

Vi lærte oss finurlige emboliseringstek-
nikker der vi kunne plugge selve nidus i 
sekken og den ansvarlige sidegrenen, 
oftest ved hjelp av coiler, men også 
herdende kjemiske stoffer (Onyx) som ble 
injisert gjennom nål eller kateter.

Fra venstre: Edmund Søvik, Staal Hatlinghus 
og Knut Haakon Stensæth
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Kalddusj!
Men det var de strukturelle forand-
ringene i protesene som var hovedproble-
met. Dette krevde reintervensjoner av 
ulik art for å reparere svakhetene. Oftest 
lot det seg gjøre med kateterteknikk 
(endovaskulært), men hos enkelt  
pasienter måtte en rett og slett operere  
ut stentgraftet og sy inn en konvens- 
jonell karprotese.

Dette var en kalddusj for alle parter i 
denne virksomheten!
Disse problemene medførte at Boston Sci 
trakk Vanguardprotesene fra markedet i 
2000. I ettertid kan en spørre seg om det 
var riktig å starte med EVAR med disse 
førstegenerasjons-protesene i 1995. Det 
var jo i høy grad en behandlingsform 
under utprøving med ukjente kliniske 
langtidsresultater, selv om protesene 
hadde bestått prøvene i testbenker i 
laboratoriet med trykk og pulsasjoner 
tilsvarende mange års levetid

Til vårt forsvar kan det sies at noen må 
starte. Det er jo slik en skaffer seg 
erfaring og legger grunnlag for fremskritt 
og utvikling i medisinen. Og det er 
gjerne slik at ny teknologi ikke er perfekt 
fra starten, men forbedres trinnvis når 
svakheter og mangler oppdages ved 
praktisk bruk.

Det som med en viss rett kan hevdes, er 
at for mange sentra ønsket å ta i bruk 
EVAR så snart som mulig, ingen ville 
vente og se hvordan ting utviklet seg. 
Mange kunne tjent på en litt mer 
avventende holdning.

Heldigvis gjorde vi også noen kloke valg 
i startfasen, og dette ble for en stor del 
mønster for andre sentra. Jeg vil nevne 
fire forhold:

• Vi anvendte regional anestesi  
(kombinert spinal /epidural- 
anestesi) i stedet for narkose som  
ellers var vanlig. Dette lettet  
det operative traumet og det  
postoperative forløpet. 

• Prosedyrene ble gjort på angiogra-
fi-lab på røntgenavdelingen for å få 
optimal bildevegledning , etter vår 
mening nøkkelen til en vellykket 
prosedyre. Ved de f leste sentra i 
utlandet ble inngrepene utført på 
konvensjonell operasjonsstue med 

tanke på at akutt konversjon til åpen 
operasjon kunne bli nødvendig. Men 
røntgenutstyret var her vanligvis en 
mobil C-bue med langt dårligere 
yteevne, og dette kunne fungere  
som en selvoppfyllende profeti…. 

• Teamarbeid. Vi så det som en fordel 
at intervensjonsradiologer og 
karkirurger gjorde prosedyrene 
sammen for å få utnyttet hverandres 
spisskompetanse. Tilsvarende var 
både radiografer, operasjonssykeplei-
ere og anestesipersonale med. Særlig 
på kontinentet rådet andre holdnin-
ger, og resultatene kunne bli deretter. 

• Prosedyrene ble fortløpende 
registrert i et internasjonalt register 
(EUROSTAR).  Slik fikk en raskt 
samlet et stort materiale og kunne 
overvåke resultater over tid.

Ny generasjon stentgraft
Den teknologiske utviklingen gikk 
imidlertid videre, og omkring år 2000 
kom det en ny generasjon abdominale 
stentgraft med mer solid konstruksjon. 
Noen hadde en åpen toppstent med 
festehaker for å sikre festet proksimalt 
(suprarenal fiksasjon).

De nye stentgraftene fungerte bedre, og 
reintervensjonsratene ble langt lavere.
Samtidig hadde vi trolig også blitt 
dyktigere hva gjaldt seleksjon av pasienter 
for EVAR ut fra forbedret bildediagnos-
tikk og erfaring i å vurdere aortaanatomi.

I 1999 ble thoracale proteser kommersielt 
tilgjengelige. De hadde enkle leverings-
systemer, dette var en stor fordel i akutte 
situasjoner. Vi behandlet både aneuris-
mer, utvalgte disseksjoner og penetre-
rende ulcera i thoracalaorta  med gode 
resultater i årene som fulgte.

Stentgraft i thoracalaorta ble etter hvert 
førstevalget hos de pasientene som var 
anatomisk egnet for det.
Særlig for gruppen aortaskader, ofte unge 
mennesker med multiple skader etter 
trafikkulykker, var denne minimal- 
invasive metoden et stort fremskritt.

Ut over 2000-tallet fikk vi endelig 
resultater fra store randomiserte studier  
(EVAR 1 fra England og Dream-studien 
fra Nederland). Disse viste entydig at 
operasjonsmortaliteten (30-dagers morta-

litet) ved elektiv behandling for AAA var 
signifikant lavere ved endovasulær 
teknikk enn ved åpen operasjon. Dette 
samsvarte også med våre egne resultater. 

Skreddersydde proteser
Det ble etter hvert mulig å få skredder-
sydde proteser, laget etter nøyaktige mål 
slik at de skulle passe eksakt til pasien-
tens anatomi. Dette var nødvendig hvis 
en trengte sidearmer på protesen til  
sidegrener i aorta eller bekkenarterier.

Tilsvarende kunne det lages vinduer og 
utskjæringer for viscerale sidegrener f eks 
vinduer for nyrearteriene og utskjæring 
(”scallop”) for arteria mesenterica 
superior. Dette var aktuelt for pasienter 
hvor halssegmentet opp til nyrearteriene 
var svært kort.

Vi gjorde de første ilacale grenprotesene 
og fenestrerte aortaproteser i 2002. 
Inneværende år behandlet vi også en 
pasient med et thoracoabdominalt 
aneurisme med stentgraft med separate 
sidearmer til både truncus coeliacus, 
arteria mesenterica superior  
og begge nyrearterier.

Kommende oppgaver vil være arcusprote-
ser med sidegrener for cerebralkarene  
hos pasienter med aneurismer som 
involverer aortabuen.

Formidabel utvikling
Når det gjelder utstyr for EVAR generelt 
har trenden de siste årene gått mot 
lavprofilerte leveringssystemer. Kombi-
nert med moderne lukkesystemer for 
hullene i karveggen, tillater dette rene 
percutane prosedyrer som kan gjøres  
i lokalanestesi.

Hvem hadde for 20 år siden trodd at en 
kunne behandle store aortaaneurismer på 
denne måten?

Utviklingen har vært formidabel, og det 
er min spådom at etter nye 10 år vil 
praktisk talt all invasiv terapi av vasku-
lære sykdommer gjøres med endovasku-
lær teknikk 

Staal Hatlinghus er overlege i radiologi ved 
Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs 
Hospital i Trondheim. 
staal.hatlinghus@stolav.no
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REFERAT INTERVENSJONSRADIOLOGI BERGEN

Intervensjonsradiologi i fokus

Nordisk kongress i Bergen: Norsk forening for intervensjonsradiologi arrangerte en sesjon 
om non-vaskulær og vaskulær intervensjon og strålehygiene på intervensjonslaboratorier. 

Av Anne Sofie F. Larsen

Programmet startet med et foredrag om 
pankreatitt, og om hvordan komplikasjo-
ner til pankreatitt bør håndteres. 
Hovedbudskapet til Lars Olaf Holmen 
fra Sykehuset Østfold HF var at infisert 
væske og nekroser må behandles, mens 
de sterile væskeansamlingene godt kan  
få være urørt. Når en først behandler 
væskeansamlinger omkring pankreas,  
bør dette gjøres aktivt; med store nok og 
mange nok dren. Vi fikk også se hvordan 
mer sjeldne komplikasjoner, som 
blødning fra arterielle pseudoaneurismer, 
kan håndteres intervensjonsradiologisk, 
samt hvordan iskemisk pankreatitt kan 
være en komplikasjon til endovaskulær 
behandling av blødende duodenalulcus.

Øke avstanden
Deretter holdt Anne Sofie F. Larsen et 
innlegg om strålehygiene på interven-
sjonslaboratorier, som er et av de siste 
gjenværende stedene der radiologisk 
personell blir utsatt for stråling. Enkle 
grep, som å bruke blyskjermer og 
personlig beskyttelsesutstyr, blende inn 
og å øke avstanden til pasienten med 
30-40 cm, kan begrense stråledosen til 
operatøren betraktelig. Særlig viktig er 
dette dersom pasienten er stor, siden  
det er fremfor alt er spredt stråling fra 
pasienten som treffer operatøren. Hun 
minnet også om hvor viktig det er å stille 
tilbake etter å ha brukt forstørrelse og 
high resolution mode.

Lovende resultater
Jon Egge fra Haugesund, Helse Fonna 

HF, kunne fortelle om sin erfaring med 
kateterbasert trombolyse som behandling 
for alvorlige lungeembolier, erfaringer 
som ble satt i sammenheng med interna-
sjonale retningslinjer og publikasjoner 
om temaet. Han kunne også referere 
lovende resultater fra en ny metode som i 
tillegg bruker ultralyd for å fragmentere 
fibrinet, slik at trombolytika får bedrede 
angrepsmuligheter i lungeemboliene.

Rekanaliserer lungearterier
Kronisk pulmonal hypertensjon som 
følge av tromboemboliske episoder er  
en alvorlig tilstand med høy mortalitet. 
Rune Andersen fra Oslo universitetssy-
kehus HF, Rikshospitalet, kunne fortelle 
om hvordan de har forsøkt en ny 
behandlingsmetode for pasienter som 

Fra venstre: Anne Sofie F. Larsen, Rune 
Andersen, Lars Olaf Holmen, Jon Egge

ikke egner seg til kirurgisk behandling. 
En kan gjennom å rekanalisere lunge- 
arteriene og gjøre ballongplastikk gi 
reperfusjon av lungesegmenter, redusere 
motstanden i lungearteriene og redusere 
høyrebelastningen på hjertet. Behand- 
lingen må ofte gjøres i f lere seanser  
på grunn av fare for reperfusjonsødem  
og lungesvikt. Dette kan være et mulig 
behandlingstilbud for en liten,  
men utsatt pasientgruppe 

Anne Sofie F. Larsen er overlege Radiologisk 
avdeling ved Sykehuset i Østfold
anne.sofie.larsen@so-hf.no 
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REFERAT DNLFS LANDSSTYREMØTE 2013

Den norske legeforening avholdt sitt landsstyremøte i Alta 6. juni i år. Det handlet 
blant annet om viktige, prinsipielle forhold ved spesialiststrukturen og fremtidens 
sykehusstruktur. Alle momenter radiologforeningen og spesialitetskomiteen hadde påpekt  
i de to høringene kom tydelig fram i debatten.

Fremtidens sykehus og spesialitetsstruktur  
i støpeskjeen

Av Anne Sofie F. Larsen og  
Øystein Hagtvedt

Norsk forening for intervensjonsradiologi 
har gjennom flere år jobbet med mulig 
grenspesialisering i intervensjonsradio-
logi. For å få Legeforeningens støtte til 
dette var målet at saken skulle behandles 
på årets landsstyremøte (Landsstyret er 
Dnlfs høyeste organ). Radiologforenin-
gen ga sin støtte til saken ved årsmøtet  
i 2012.

Mange har søkt
Det viste seg imidlertid at mange andre 
spesialiteter også hadde søkt om store og 
omfattende endringer for sin spesialitet. 
Legeforeningens sentralstyre besluttet 
derfor å starte en prinsipiell utredning av 
fremtidens spesialitetsstruktur. Parallelt 
hadde Helsedirektoratet fått i oppdrag  
av Helse– og omsorgsdepartementet å 
utrede samme problemstilling. Begge 
utredningene ble grundig debattert, og 
landsstyret kom fram til hvilken tilbake-
melding Dnlf skal gi til Helsedirektoratet 
i form av en punktvis liste. 

Ivareta faglige hensyn viktigst
Hovedmålet for legeforeningen er å 
opprettholde faglig kvalitet i spesialise-
ringen. Tilstrekkelig lengde, kvalitet på 
utdanningen, fremtidig mulighet for 
grenspesialisering, meritterende 
forskningserfaring, breddekompetanse og 
behov konsekvensutredning av forslagene 
var sentrale. Landsstyret mente at det  
i denne saken ikke er Legeforeningens 
anliggende å uttale seg om konsekvenser 
for drift eller økonomi på dette tids-

punkt, men å ivareta nødvendig faglige 
hensyn. De foreslåtte endringene vil 
selvfølgelig også ha implikasjon for 
arbeidsforhold og organisering av 
spesialisthelsetjenesten, og Legeforenin-
gen vil måtte forholde seg til disse senere. 
Saken har allerede utløst reaksjon fra 
Spekter, som vil at økonomiske og 
driftsmessige hensyn vektlegges, noe 
både Helsedirektoratet og Legeforenin-
gen avviser i denne fasen.

Behov for kompetanseformalisering
Selv om saken om intervensjonsradiologi 
som egen grenspesialitet ikke kom opp 
ved landsstyremøtet, ble både radiologi 
og intervensjonsradiologi nevnt gjentatte 
ganger av andre grupper. Radiologi er 
etablert som et viktig element for 
effektive og faglig sterke sykehus, 
intervensjonsradiologi vises til som et 
eksempel på et område der det er behov 
for formalisering av kompetanse. 
Landsstyret erkjenner helt klart at den 
faglige utviklingen går meget raskt og at 
en kommer til å ha behov for videre 
grenspesialisering innen f lere fag som  
for eksempel radiologi, gynekologi  
og psykiatri.

Overordnet struktur viktigst
Strategisk sett var kampen for en egen 
grenspesialitet denne gangen umulig. 
Den viktige diskusjonen om de overord-
nete spillereglene for hele spesialitets-
strukturen må gå foran. Når beslutningen 
på et senere tidspunkt foreligger, er det 
for oss viktig at det fortsatt er mulig  
å etablere nye grenspesialiteter. Det 
fremkom ingen motstand mot å etablere 

intervensjonsradiologi som egen grenspe-
sialitet, men da innenfor rammen av en 
ny spesialitetsstruktur.

Viktig å delta
På årets landsstyremøte var den faglige 
søylen i legeforeningen representert med 
to radiologer, samt at f lere radiologer har 
blitt valgt som delegater gjennom 
yrkesforeningene og lokalforeningene.  
Vi vil minne om at det å sørge for 
representasjon i landstyret er en viktig for 
å påvirke legeforeningens politikk, og å 
sørge for at faglige hensyn blir ivaretatt. 
Når det nå skal velges nye representanter 
til Landsstyret for perioden 2013-2015, 
oppfordres radiologer til å stille opp i 
aktuelle fora, og styret i NoRaFo til å 
kjempe for at vår forening får en av de tre 
representantene i Valggruppe 5 Medisin-
ske Servicefag, som inneholder i alt 10 
fagmedisinske foreninger 

Anne Sofie F. Larsen er overlege ved 
Radiologisk avdeling på Sykehuset i Østfold
anne.sofie.larsen@so-hf.no 

Øystein Hagtvedt er overlege ved  
Radiologisk avdeling på Sentralsykehuset  
i Vestfold. 
oystein.hagtvedt@siv.no
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PROSJEKT RADIOLOGISK NETTVERK

Bakgrunn
Bilde- og funksjonsmedisin er en ideell 
spesialitet for nettverkssamarbeid, hvor 
en stor del av arbeidet kan utføres på 
avstand. Samarbeidet kan innebære 
deling av granskningskapasitet mellom 
ulike medisinske enheter, umiddelbar 
tilgang til ekspertkonsultasjon, kvalitets-
sikring og opplæring. En vesentlig 
bremsende faktor i utviklingen av digitalt 
bildebehandlingssamarbeid, er at 
sykehusene har forskjellige radiologiske 
informasjonssystemer (RIS) og bildear-
kivsystem (PACS), og overføring av 
informasjon mellom sykehus krever 
manuelle prosesser i varierende grad.

Målet med prosjektet
Vi ønsker å finne ut om nettverk mellom 
radiologer som arbeider mot en omsorgs-
kjede, i dette tilfellet kolorektal kreft i 
Stockholm-Gotland, kan forbedre 
vurderingen av preoperative undersøkel-
ser hos pasienter med kolorektal kreft.  
Vi er også interessert i om selve nettverk-
samarbeidet gjør at undersøkelsene blir 
mer standardisert utført og evaluert hvis 
granskning skjer av radiologer i nettverk. 
Vi vil også se på hvordan arbeidsbelast-
ningen forandres for radiologer som 
jobber i nettverk og om behandlingstiden 
på røntgen påvirkes. Vi prøver også 
denne formen for samarbeid for å 
identifisere eventuelle krav som stilles  
til denne type samarbeid, og registrere 
fordeler vi kan allerede nå kan dra  
nytte av.

Kan radiologiske nettverk være fremtidens  
arbeidsmetode innenfor opplæring,  
ekspertkonsultasjoner og ulike omsorgstjenester? 

Metode for implementering
Vi vil benytte et uavhengig web-basert 
system for å vurdere, håndtere pasientin-
formasjon og kontraktsadministrasjon. 
Dette leveres av RxEye, integrert med 
RIS og PACS i alle radiologiavdelinger 
som deltar i prosjektet (www.rxeye.com).

Fra hvert av de forskjellige sykehusene 
deltar opptil tre radiologer med eksper-
tise på kolorektal kreft. Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna, Huddinge, 
Ersta sjukhus, Södersjukhuset, S:t 
Görans sjukhus, Visby lasarett, Norrtälje 
sjukhus samt Södertälje sjukhus  deltar i 
prosjektet, noe som innebærer cirka 20 
radiologer sammenlagt. Selv private 
radiologitilbydere har vært involvert.

Deltakerne er nå i opplæringsfasen. Når 
prosjektet er operativt, blir det etablert en 
regional ukeplan der radiologer til faste 
tider kommer inn i nett-verket. Slik vil 
det alltid være minst én primær gransker, 
minst én dobbel eller sekundær gransker, 
og minst én ekspert på feltet tilgjengelig i 
nettverket. Radiologene kommuniserer 
med headsett i et fellessystem som gjør 
det mulig å chatte og se hvem som er 
tilgjengelig. Forutsetningen for prosjektet 
er at kommunikasjonen mellom radio- 

logene i nettverket skal være bedre enn  
den ordinære kommunikasjonen på de 
respektive røntgenavdelinger.

Arbeidet i nettverket betyr dobbelt-
granskning av alle undersøkelser, der 
sekundær-/dobbeltgranskning er direkte 
tilknyttet til primærgranskningen,  
med direkte tilbakemelding til de  
som gransker samme kasus. Det sikrer 
optimal kunnskapsdeling, kvalitets- 
sikring og effektiv arbeidsf lyt.

Prosjektet startet i begynnelsen av 2012 
og er beregnet til å være ferdig i 2014.

Betydningen av prosjektet 
Prosjektet får umiddelbar betydning for 
kvaliteten på den radiologiske vurderin-
gen og reduksjon av ventetiden til 
behandling forårsaket av ventetid på den 
radiologiske undersøkelsen eller beskri-
velsen av denne. I forlengelsen av dette 
prosjektet kan man se for seg en utbyg-
ging av ekspertnettverk, både nasjonalt 
og internasjonalt, med støtte for håndte-
ring av administrasjon, kostnader  
og juridiske problemstillinger.

Vi studerer en hittil relativt uprøvd måte 
på å vurdere bildemedisinsk kvalitet. I et 

Av Blomqvist, Hassler et al. Samarbeidet kan innebære deling av 
granskningskapasitet, umiddelbar tilgang  
til ekspertkonsultasjon, kvalitetssikring  
og opplæring.
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slikt kompetansenettverk foregår læring 
kontinuerlig som en del av de daglige 
aktivitetene. Dette bør gi en raskere  
og positiv utvikling av virksomheten. 
Deltakelse i nettverket kan sees som én 
av f lere metoder for å måle kvalitet, det 
være seg i virksomheten som helhet eller 
på individuelt nivå. Implementering kan 
skje ved anbud på bildemedisinske 
tjenester, der man da kan kreve sam- 
arbeid i diagnostiske nettverk.

Ovennevnte tilnærming kan også brukes 
til å drive utviklingen av diagnostikk av 

sjeldne sykdommer, spesifikke  
modaliteter og virksomheter som  
trenger en rask utvikling
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CT HODESKADER

Høsten 2012 publiserte radiolog Ingrid H. Strand og nevrokirurgene Ole Solheim, Kent 
G. Moen og Anne Vik studien “Evaluation of the Scandinavian guidelines for head injuries 
based on a consecutive series with computed tomography from a Norwegian university hospital”.
Her følger et lite sammendrag:

Tar vi for mange CT hos de med  
lettere hodeskader? 

Av Ingrid H. Strand

I løpet av ett år, fra 16. januar 2006 til 
15. januar 2007, gjennomførte vi en 
prospektiv studie av alle pasientene som 
fikk utført CT caput på grunn av lettere 
hodeskader ved St. Olavs Hospital. Vi 
ønsket å se på om behandlingen av 
hodeskadepasientene; dvs bruk av CT og 
håndteringen etter CT, var i samsvar med 
de skandinaviske retningslinjene for 
håndtering av minimale, lette og 
moderate hodeskader som kom i år 2000. 

Kriterier
Ved henvisning til CT caput ble henvi-
sende leger i sykehuset invitert til å fylle 
ut et spørreskjema på papir til klassifise-
ring av pasientene i risikogruppene 
minimal, lett, moderat eller alvorlig 
hodeskade, finne eventuelle spesielle 
risikofaktorer for å kunne utvikle en 
behandlingskrevende intracraniell skade 
(bruk av marevan, multitraumatisert 
pasient mfl.), om pasienten bodde alene 
og om det var klinisk mistanke om 

alkoholpåvirkning. Studien var godkjent 
av Regional komité for medisinsk 
forskningsetikk (REK), Sosial og 
Helsedirektoratet og Norsk samfunnsvi-
tenskapelig datatjeneste (NSD). I tillegg 
til spørreskjemaet ble det innhentet 
informasjon fra PACS/ RIS og i den 
elektroniske journalen for de som ble 
behandlet i sykehuset.

Statistikk
Av totalt 6076 CT caput utført ved St.
Olavs Hospital i studieperioden var 1446 
tilfeller henvist til vurdering av hode-
skade. 84 ble ekskludert da det var over 7 
dager siden skaden hadde skjedd og 37 
pasienter hadde klinisk alvorlig hode-
skade. 1325 pasienter ble dermed 
inkludert og for 984 pasienter ble det fylt 
ut et spørreskjema, mens det manglet hos 
341 (26 prosent).  I gruppen uten 
spørreskjema var 172 pasienter henvist fra 
lege utenfor sykehus; disse hadde ikke 
tilgang til spørreskjemaet.

56,9 prosent  var menn, median alder 35 
år, halvparten hadde skadet hodet i 
forbindelse med fall,  median tid fra 
skade til CT var 2,6 timer og 41,6 
prosent av undersøkelsene ble utført i 
helger/helligdager. 24 var barn fra 0-3  
år og 169 var barn mellom 4- 15 år.

73,2 prosent av pasientene hadde normal 
CT (vurdert ut fra preliminært svar). 83 
pasienter hadde intracranielle trauma-
tiske funn, mens kun 9 av disse fikk 
utført nevrokirurgisk intervensjon. 

De fleste håndtert riktig
Retningslinje-etterlevelse (guideline 
compliance) var, noe overraskende for 

oss, umulig å vurdere hos 49,5 prosent av 
pasientene. Dette enten fordi det manglet 
data (missing data) f.eks. om pasienten 
hadde vært bevisstløs eller om pasienten 
bodde alene eller man klinisk ikke kunne 
vurdere om viktige faktorer for klassifise-
ring var tilstede (non-assassable key 
variables) grunnet pasientens tilstand 
eller manglende vitneobservasjoner til for 
eksempel lengden på bevissthetstapet. 
67,1 prosent av pasientene var håndtert 
riktig i fohold til bruk av CT, mens 54,2 
prosent av pasientene (149 pasienter) som 
hadde klinisk minimal hodeskade uten 
spesielle risikofaktorer, ikke skulle ha 
vært til CT i henhold til retningslinjene. 
En av disse, en eldre mann, hadde en 
behandlingskrevende intracranial 
blødning. 31,2 prosent av pasientene ble 
håndert som anbefalt i retningslinjene 
både for bruk av CT og oppfølging  
etter CT. 

Hele 59,1 prosent av pasienten ble 
innlagt, men bare 23,7 prosent på grunn 
av en isolert hodeskade. Alder <4 år, 
mulige medisinske årsaker til hodeska-
den, alvorlig hodepine/kvalme eller 
oppkast, ikke-traumatiske CT funn var 
alle uavhengige faktorer assosiert med 
“non-assessable compliance” i forhold til 
de skandinaviske retningslinjene.

Ikke alltid mulig å si
Tar vi for mange CT hos de med lettere 
hodeskader?  I vår studie fant vi at 67,1 
prosent av pasientene var håndtert riktig  
i forhold til bruk av CT, mens 149 
pasienter (19,2 prosent) ikke skulle ha 
vært til CT. Imidlertidig var det for 287 
pasienter (21,7 prosent) i denne prospek-
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tive studien ikke mulig å si noe om det 
var riktig å ta CT eller ikke, da vi 
manglet nødvendig klinisk informasjon 
for å risikoklassifisere dem. Dette er det 
lite fokus på i sammenlignbare studier 
der man stort sett har greid å plassere alle 
pasientene i kliniske risikogrupper for 
mulig traumatisk intracraniell behand-
lingskrevende forandring.

En revisjon av de skandinaviske retnings-
linjene for de lettere hodeskadene er 
foretatt (uavhengig av vår studie), og den 
vil trolig bli presentert i Tidskriftet for 
Den norske legeforening i 2013. I løpet 
av 2014 regner man med at de reviderte 
retningslinjer blir implementert: “Scandi-
navian guidelines for initial management 
of minimal, mild and moderate head 
injuries in adults: an evidence and 
consensus-based update.” Undén et al 
BMC Medicine 2013, 11:50 

Studien ble publisert i Scandinavian Journal 
of Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine 2012, 20:62.

Ingrid H. Strand er overlege ved  
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I vår studie fant vi at 67,1 prosent av pasientene 
var håndtert riktig i forhold til bruk av CT, mens 
19,2 prosent ikke skulle ha vært til CT.
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FORENINGSINFO

Styret i Norsk radiologisk forening 2012/13 

Leder Mobil/E-post

Gaute Hagen, OUS, 
Rikshospitalet

90118325
gaute.hagen@ous-hf.no

Nestleder

Anne Taule, Haukeland, 
Universitetssykheus

97531891
anne.taule@helse-bergen.no

Sekretær for fagforeningssaker

Anne Negård, Ahus 41906371
anne.negård@ahus.no

Sekretær for vitenskapelige saker

Per Kristian Hol, OUS 
Rikshospitalet 

23070100
phol@ous-hf.no

Kasserer

Ulrika Ekseth, Aleris 45021271
ulrika.ekseth@gmail.com

Petter Hurlen, Ahus 93099998
petter@hurlen.no
petter.hurlen@ahus.no

Charlotte de Lange, OUS 
Rikshospitalet

99747385
clange@ous-hf.no 
charlotte.de.lange@rr-research.no

Raymond Brønn raymond.bronn@curato.no

Curato Trondheim

Elisabeth Olstad, 
Universitetssykhuset  
Nord-Norge

elisabeth.olstad@gmail.com

Styret for NFNM 2013 består av:

Leder: Thuy Lu (Universitetssykehus Nord-Norge, Tromsø)

Kasserer: Rajinder Midha (Akershus Universitetssykehus)

Medlem: Rune Sundset,
(Universitetssykehus Nord-Norge, Tromsø)

Håkon Johansen (St. Olav Hospital Universitetssykehus 
i Trondheim)

Boel Johnsen (Haukeland Universitetssykehus, Bergen)

Varamedlem: Mona Elisabeth Revheim (Oslo Universitetssykehus)

Katrin Weigel (Sørlandet sykehus, Kristiansand)

Mariane Myrthue Olesen (St. Olav Hospital 
Universitetssykehus i Trondheim)

Spesialistkomiteen

Medlemmer

Marit Morken, St. Olavs hospital (leder)

Tor S. Egge, OUS Rikshospitalet

Marit Bolstad, Haukeland Universitetssykehus

Guro Hagemo Rebo, Vestre Viken HF

Bærum Sykehus

Petter Mæhre Lauritzen, OUS Aker Sykehus

Anne Negård, Ahus

Varamedlemmer

Sekretær for vitenskapelige saker

Johan Castberg Hellund, OUS Ullevål 
sykehus

Anagha Parkar, Haraldsplass Diakonale 
sykehus

Beate Alexandersen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Spesialforeningene

Norsk forening for intervensjonsradiologi
Jon Egge (leder) 

jon.egge@helse-fonna.no

Norsk forening for pediatrisk radiologi
Charlotte de Lange (leder) 

charlotte.eva.delange@
oslo-universitetssykehus.
no

Norsk nevroradiologisk forening
Hans Kristian Pedersen (leder)
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uus.no
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Harald Nes (leder)

harald.nes@helse-fonna.
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Norsk forening for radiologisk  
brystdiagnostikk
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helse-bergen.no

Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær 
avbildning 2010-2014
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Spesialistkomiteen nukleærmedisin 2010-2014
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konvensjonell CT Høy oppløsning og avansert bildebehandling gjør det 
mulig å fi nne vanskelige frakturer ved første konsultasjon.

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

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

www.decotron.no  
for brosjyre.
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Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo
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Rett verktøy til riktig pris 
Vi er best på muskel og skjelett 

    Tenk nytt... 
    Gjør et fornuftig valg 

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

Tenk nytt...
Gjør et fornuftig valg

www.scanex.no
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