
Radiolog Ivar Enge trodde hans radiologiske
kolleger var kommet til Norge for å ta ham
med til et GE-seminar.  Men det var en dekk-
operasjon.  De tok ham med til den brasilian-
ske ambassaden.  Den 29. mai ble Ivar Enge
overrakt æresmedlemskap i Colegio Brasileli-
ero de Radiologica.

– Du åpnet et vindu mot verden for mange

av oss unge radiologer og du utvidet vår hori-
sont mot fascinerende fasetter av radiologien,
sa Frode Lærum og viste til at Enge ble ver-
densberømt allerede på 1960 til 1970 tallet for
sin kateterbaserte uthenting av fremmedlege-
mer i blodbanene og at han også var den
første i Nord-Europa til å gjøre ballong-dileta-
sjon av forsnevrede arterier.                   Side 6

Ivar Enge æresmedlem
av radiologforeningen i Brasil
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Leder

Nok en sommer er på hell. Som
hvert år ble ferien for kort, 2 uker
kunne gjerne vært doblet, men
høsten er også ei god tid til fri. Og
som hvert år, det er et privilegium å
glede seg til å til å ta fatt på
arbeidsdagen igjen. Dette er ingen
selvfølgelighet.

For mange kan arbeidsdagen
være for strevsom, for stressende.
For noen er det kollegiale samhol-
det anstrengt. Administrasjon og
ledelse kan virke som motparter og
ikke støttespillere. Forpliktelser og
påbud øker i omfang uten tilsva-
rende økning i rettigheter og frihet. 

Nylig sto det å lese at landets
sykehus kommer til å gå på betyde-
lige budsjettsprekk. Behovet for
rasjonalisering og økt effektivitet er
fortsatt stort. Investeringene i norsk
helsevesen er for store, og her har
ikke minst de radiologiske avdeling-
ene bidratt med betydelige kostbare
innkjøp. Kjenner vi ikke denne
leksa fra før? Har vi ikke hørt og
lest det samme hvert eneste år i en
årrekke? 

Hva er konsekvensen av bud-
sjettsprekken? En konsekvens er
betydelig støy, kanskje mest hos
alle helsearbeiderne, men viktigere,
en uakseptabel uro blant befolk-
ningen som har behov for våre
tjenester. Av og til må en leder eller
to avskjediges. Noe er gjort! Så
omorgansieres det. Hvert år. Og vi
vet av erfaring at sykehusene lever
videre. Men hvor er den definitive

konsekvensen for en bedrift som
årlig leverer budsjettsprekk? 

Forutsigbarhet? Hvordan kan vi
planlegge på sikt, utarbeide bud-
sjett og etablere en drift som holder
seg innen budsjettrammene, når
rammene for driften stadig endres?
Som en kollega sa: " Vi siktet riktig
mot blinken, men noen flyttet på
den." Politikerne kommer og går
med sine forskjellige farger, av og
til er de blå, av og til rød og akkurat
nå rødgrønne. I virkeligheten er det
en blanding av alle farger og med
nyanser – i grått. Mer eller mindre
grått. 

Takstene for radiologiske under-
søkelser er gradvis kuttet gjennom
flere år. Nå har vi passert en smer-
tegrense for hva som er forsvarlig.
De ordinære undersøkelsene kos-
ter avdelingene mer enn de får
godtgjort. Det blir sprekk i budsjet-
tene av slike politiske vedtak.

Organiseringen varierer fra sted
til sted og endres alt hyppigere.
Noe er offentlig, noe er en hybrid av
privat og offentlig, og noe er rent
privat. Noen avdelinger er tunge
vitenskapelige. Noen er mer orien-
tert rundt effektivitet og omsetning. 

Radiologien bygger på medisin-
ske kunnskaper, teknologi og men-
neskelig innsikt. Vi vet mer i dag
enn vi visste i går. Vi vet at i mor-
gen er nye kunnskaper kommet til.
Det som er en radiologisk sannhet i
dag er sannsynligvis ikke det i mor-
gen. Og i all den viten som finnes er

det begrenset hva den enkelte av
oss besitter av kunnskaper.

Lista over problemstillinger kan
gjøres mye lengre, men dagens
leder er forvirrende nok allerede. 

I dette konglomerat av arbeids-
forhold, politikk, organisering og
medisinsk kunnskap er det vi skal
finne vår plass, utføre vårt arbeid
og trives. Hvordan ser den ideelle
plassen ut? Jeg tror de aller fleste
av oss bør erkjenne at ingen sitter
inne med det svaret. Dette tilsier
respekt overfor kollegaer med
andre synspunkter enn en selv,
med andre kunnskaper og med
andre preferanser.

Det er et sunnhetstegn at egne
synspunkter endres med tiden,
endres med den verden som endrer
seg rundt oss, endres med kunn-
skap og erfaring. Inkonsekvens?
Om så er, av alle menneskerettig-
heter er også inkonsekvens en
menneskerett. 

I alt dette og heldigvis for det, vi
er profesjonelt til for våre pasienter.
Vi må utføre vårt arbeid med fokus
på gode kunnskaper, høy faglig
etikk og med stor omsorg for våre
pasienter og deres pårørende. Da
har vi funnet vår plass og vil trives.

Finn G. Lilleås
Ansvarlig redaktør

Å finne sin plass 
og trives

Ansvarlig redaktør
Finn G. Lilleås
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Lederens hjørne

Sommeren er på hell. Den har vært
god, lang og varm her i Sør-Norge.
Men de varme vindene blåser også i
norsk radiologi. Vi har et meget godt
utstyrsnivå, og nå er PET-CT og 3T MR
for full fart inn ved en rekke sykehus.
Norsk radiologi har alle muligheter for å
følge med i tiden, by pasientene det
beste, og i et utstyrsperspektiv finnes
rike muligheter for forskning. 

Erfaringer fra tidligere, for eksempel
ved innføringen av MR, viser at norske
radiologer klarer å følge med i timen.
De skaffer seg kompetanse etter hva
som forlanges av dem. Selv om vi med
molecular imaging denne gang står
foran ennå større – og tverrfaglige –
utfordringer enn tidligere, så er jeg
overbevist om også dette vil bli hånd-
tert. Men endringene kan sikkert karak-
teriseres som et paradigmeskifte innen
radiologien.

Men det er en utfordring at så mye
nytt utstyr – en rekke 3T og PET-CT -
kommer på en gang. Vi har ikke kom-
petansen på plass pr i dag. Og det er
vel en form for norsk skippertaksmenta-
litet at så mye kommer akkurat nå. Vi
så det samme ved innføringen av MR

på åttitallet. Vi kom sent i gang i forhold
til mange andre land. Men når Norge
kom, så kom utstyret med full tyngde
en rekke steder i løpet av kort tid. Så
vidt jeg husker hadde vi verdens
høyeste tetthet av MR-maskiner pr
capita på et tidspunkt.

Nukleærmedisinere og nevrofysiolo-
ger har lenge vært misfornøyde med at
Norge har vært et av de siste land i
Europa som har fått PET. Det hadde
vært en fordel om vi kunne startet litt
før, bygget kompetanse i enkelte miljø
for å trekke på i oppbygging av andre.

Neste gang det kommer en ny tekno-
logi eller modalitet, håper jeg det blir
annerledes.  Men det spørs vel om ikke
denne arbeidsmåten ligger for dypt i
vårt samfunn. Og alt snakk om funk-
sjonsfordelinger til tross – vårt nasjo-
nale, solidariske sinnelag tilsier at det
et fagmiljø får, det skal også andre i
samme faglige bås ha. 

For fremadstormende teknologier er
det vel dessuten slik at kommer man
sent i gang, så "brister demningene" av
motforestillinger og manglende penger
på et visst punkt. Og så kan det komme

en liten kaskade av apparater innover
oss. 

Optimalt burde utstyrspark, faglig
kompetanse og kapasitet vokse i takt
med hverandre. Men vi har sett før at
en av disse faktorene i perioder kan
komme i utakt med de andre.

Snarere enn en tsunami av kompe-
tansekrav, føler vi nå et hav av mulig-
heter foran oss.

Det skal settes trykk på å bygge solid
pasientdiagnostikk, forskning og fag-
miljø rundt de nyanskaffelsene som er
på vei.

På høstmøtet legger vårt utvalg som
ser på utvikling av molecular imaging i
Norge fram sin innstilling.

Frode Lærum
Leder i Norsk Radiologisk Forening

Frode Lærum
Leder i Norsk 

radiologisk forening

Godt vær i 
norsk radiologi!
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– Du åpnet et vindu mot verden for
mange av oss unge radiologer og du utvi-
det vår horisont mot fasinerende fasetter
av radiologien, sa leder for radiologfor-
eningen, professor Frode Lærum, etter at
generalsekretæren i den brasilianske
radiologforeningen (Colégio Brasiliero de
Radiologia), professor Renato Mendon-
ca, overrakte æresmedlemskap i den
brasilianske radiologforeningen til profes-

sor emeritus dr. med. Ivar Enge, i den
brasilianske ambassaden i Oslo den 
29. mai. 

På æresbevisningen står det følgende;
"På den 34. brasilianske radiologkong-
ress i Brasilia DF, den 13. november
2005, ble det holdt ordinær generalfor-
samling.  Her ble professor dr. med. Ivar
Enge utnevnt til æresmedlem på grunn
av sin store betydning for brasiliansk
radiologi, spesielt for sin innsats i opplæ-
ring av radiologer i Rio Grande do Sul."

– Ivar Enge ble verdensberømt allere-
de på 1960 – 70 tallet for sin kateterba-
serte uthenting av fremmedlegemer i

blodbanen og var også den første i Nord-
Europa til å gjøre ballong-diletasjon av
forsnevrede arterier.  

– Enge er en av våre fremste kapasite-
ter innen radiologi med bred internasjo-
nal erfaring og berømmelse.  Han har fått
mange utmerkelser (se side 8).  I 1992
fikk han dessuten St. Olavs orden for sin
radiologiske innsats og for sin rollemodell
for faglig lederskap.  

– Vi som har vært så heldige å ha ham
som lærer og leder kjenner alle til hans
entusiasme og vennlighet.  Hans stå-på-
humør gjorde at han alltid ble karakteri-
sert som den yngste uansett alder.  Hans
humør og vennlighet førte til at han had-
de en enorm vennekrets og et stort faglig
nettverk både hjemme og ute, sa Frode
Lærum. 

Etter utnevnelsen og en etterfølgende
lunsj fikk Noraforum et intervju med Ivar
Enge som overhodet ikke ønsket å snak-
ke om sine meritter.

– Dette kom som en stor overraskelse,
sier en av Norges mest bereiste og

beærerede radiologer i vår tid. Jeg har
ikke gjort noe annet enn å gjøre jobben
min.  Men jeg må innrømme at det ble
mange lange dager og mye reising i inn-
og utland som i sin tur gikk mest ut over
familien, sier Enge.

– Hvordan havnet du på radiologstudi-
et?

– Det var tilfeldig. Kirurgi lå mitt hjerte
nærmest. Men det ble til at jeg valgte

radiologien da jeg var reservelege på Lil-
lehammer sykehus.  Så ble det Ullevål i
vel syv år og deretter fikk jeg et gjeste-
professorat ved University Hospital i
Charlottesville i Virginia med "leave of
absence" fra Ullevål.

– Det var min daværende sjef, profes-

Ivar Enge æres nok en gang
Han trodde hans brasilianske kolleger var kommet til Oslo for å ta ham med til et GE-seminar.

Men det var en dekkoperasjon.  De tok ham med til den brasilianske ambassaden.   Der ble radiolog
Ivar Enge overrakt æresmedlemsskap i den brasilianske radiologforeningen.  

Nyheter

ÆRESMEDLEM: Ivar Enge med sin
æresbevisning omkranset av (f.v.): Dag
Bay, Ney Mahas Ferreira, Tor Gjølberg,
Lenine Cunha, Luis Maria Yordi, Maria
Helena Sigueira Mendonca, Renato
Mendonca og Frode Lærum.





sor Frimann Dahl, som ga meg et års
permisjon som ble noe forlenget.  På
RSNA samme år ble jeg tilbudt jobb ved
ett annet universitet.  Men da min ameri-
kanske arbeidsgiver hørte det, høynet
han umiddelbart lønnen tilsvarende.  

– I 1967 begynte jeg ved Rikshospita-
let hvor jeg tok min doktorgrad på lever-
regenerasjon etter kirurgisk reseksjon i
1977, sier Enge som i mange år brukte
det meste av ferier og overlegepermisjo-
ner til å reise verden rundt.

Jeg har vært foredragsholder på radio-
logiske kongresser og universiteter i
Europa og Amerika.  I USA var jeg rundt
tredve ganger.  I Sør Amerika var jeg
hovedsakelig i Brasil. 

– Mye takket være min gode læremes-
ter Per Amundsen på Ullevål Universi-
tetssykehus tok jeg i bruk metoden til den
svenske radiolog Sven Ivar Seldinger.
Det var en teknikk som Amundsen tok
opp før den ble akseptert i Sverige og
andre land.  Allerede i 1961 hadde vi på
Ullevål samlet et material på nesten et
tusen pasienter som var undersøkt med

cerebralangiografi etter Seldinger-meto-
den.

– Jeg var også flere ganger vært  i
Russland, Iran, Dubai, Egypt, Saudia
Arabia, India, Kina, Singapore, Indonesia
Japan, men jeg har ikke vært i Australia
eller på Filippinene. På mine mange fagli-

ge reiser har jeg  i  hovedsak holdt fore-
drag innen lever-, kar- og hjertesykdom-
mer.

– I 1978 ble Enge professor ved Aker
Universitetssykehus hvor han jobbet
frem til pensjonsalder i 1991.
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Nyheter

Ivar Enge, MD, PhD, Professor
Born: Våga, Norway, September 12 1922. Cand med Copenhagen 1953. Specialist
in Radiology 1973. Dr med Oslo 1977. Training in radiology in Halden, Lillehammer,
Ullevaal and Rikshospitalet. Ass Professor University of Virgina 1964-1965. Profes-
sor Aker University Hospital 1978-1992. Chair Norwegian Society of Radiology
1978, honorary member 1991. President Nordic Society of Radiology 1983. Presi-
dent Cardiovascular and Interventional Radiological Society Europe 1991, distingu-
ished fellow 1992. Member Sociedade Gaucha de Radiologica Brasil 1993. Member
Radiological Society of Thailand 1993. Diploma Norwegian Society of Radiology
1977. Honorary fellow American College of Radiology 1991. Ridder 1. klasse St
Olavs Orden 1992.  
Marriage: Astrid Kierkegaard, born Copenhagen Januar 29 1924. Children: Rune
1954, Elisabeth 1956.
Thesis: Angiography in regeneration of the liver. An experimental and clinical study.
In addition, more than 100 scientific publications. Ivar Enge has been very active
also after the age of 70, when he left Aker University Hospital. He has worked as an
interventional radiologist in Lillehammer and continued writing scientific papers.
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Nyheter

– Vi syntes det var
riktig å feire vårt ti-
års-jubileum med
dette seminaret, sa
avdelingssjef for
Intervensjonssente-
ret på Rikshospita-
let - Radiumhospi-
talet, professor Erik
Fosse, da han
ønsket jubileums-
deltagerne fra hele
Skandinavia vel-
kommen til faglige
festdager med tre
parallelle symposi-
er på Rikshospitalet
8.- 9. juni.

– Vår rolle har
vært å være binde-
ledd mellom syke-
hus og forsknings-
miljøer i Norge og
andre skandinavis-
ke land.  Flere inn-
spill har kommet fra
våre naboland og
det er viktig å presentere vår forskning
ved å belyse de utfordringer og løs-
ninger vi har vært med på i disse ti
årene, sa Fosse før deltagerne gikk til
de tre faglige seminarene om biosen-
sor, bildeveiledet behandling og mini-
malt invasiv kirurgi.

I en samtale med Noraforum gir pro-
fessor Erik Foss oss et lite historisk
tilbakeblikk.

– Det hele startet da radiologen Fro-
de Lærum og kirurgen Arvid Stordahl,
gikk på "Ole-Berg-kurs" og tok sin mas-
teroppgave "Intervensjonsklinikk".  Pro-
fessor Ole Berg var nok en slags jord-
mor for prosjektet.

– Frode Lærum ble ansatt som pro-
fessor ved Rikshospitalet i 1993 og han
var primus motor for å få frem en finan-
siering av Intervensjonssenteret.  I

1995 ble det bevilget 80 millioner kro-
ner til dette prosjektet i revidert stats-
budsjett.  Tidligere hadde vi fått 10 mil-
lioner kroner fra universitetet i Oslo.
Dermed kunne vi realisere prosjektet i
et provisorisk bygg i det gamle Riks-
hospitalet og den 5. juli 1996 ble inter-
vensjonssenteret høytidelig åpnet av
Kong Harald.

– Kan du kort si litt om det som har
skjedd i senterets første ti år?

– Vår oppgave har vært og er fortsatt
å være en utviklingsavdeling for nye
behandlings-metoder basert på høytek-
nologi.  Arbeidet foregår over tre felt;
nemlig utvikling av nye behandlings-
prosedyrer, produksjon av forsknings-
artikler og patentering.  Vi er ment å
være en verktøykasse for alle deler av
helsevesenet.  Det viktigste og helt uni-

ke med interven-
sjonssenteret er
den organisatoris-
ke tverrfagligheten.

– Kan du nevne
noen eksempler på
resultater?

– Vi har gjennom
disse ti årene utvik-
let mange nye
behandlingsprose-
dyrer som vi tok
frem på vårt faglige
jubileumsseminar.
"The future opera-
ting room" som ble
vist på EuroPACS-
konferansen i Tron-
heim i juni er en
direkte knoppsky-
ting fra vår utvik-
lingsavdeling.  På
Akershus Universi-
tetssykehus og
Sykehuset Sørlan-
det planlegges nå
også operasjons-

stuer på samme måte. Det å lage dedi-
kerte rom for kikkhullskirurgi og rom
der angiografi og avansert kirurgi inte-
greres kommer etter hvert på alle stør-
re sykehus.

– Rent konkret kan vi si at utviklings-
avdelingen prøver ut nye metoder før
de tas i bruk på avdelingene.  Et
eksempel er embolisering av myono-
mer som etter utprøving hos oss ble
flyttet ut til røntgenavdelingen.  Et
annet eksempel er en prosedyre for
lukking av arterieseptum defekt som vi
prøvde ut fra 1996 og som noen år
senere ble tatt i bruk ved barnekardio-
logisk avdeling.

– Vi utvikler og strømlinjeformer
metodikken slik de gjør i industribedrif-
ter før nye metoder settes inn i produk-
sjonen.  Vår oppgave er hele tiden å

Intervensjonssenteret 10 år
- Vår rolle har vært å være et bindeledd mellom sykehus-, teknologi- og forskningsmiljøer.  Vi har

valgt å feire vårt 10-års-jubileum ved å belyse våre utfordringer og løsninger gjennom et faglig
seminar, sa avdelingssjef for intervensjonssenteret, professor Erik Fosse, ved fellesåpningen for

alle tre jubileumssymposier på Rikshospitalet 8. - 9. juni.

AV: ANNE BETH MOSLET

PÅ ÅPNINGEN: Sentrale personer i ledelsen for Intervensjonssenteret (f.v.): overle-
ge dr. med. Bjørn Edwin (kirurg), professor dr. med. Tor Ingen Tønnessen, dr. ing.
Ole Jakob Elle (sivilingeniør), professor dr. med. Erik Fosse og overlege Per Kristian
Hoel.).
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ligge et hestehode foran dagens
kirurgiske metoder.  Mange av våre
utviklingsprosjekter er blitt standard
rutiner på norske sykehus, men vår
struktur er fortsatt like unik og frem-
tidsrettet.

– Kan du spå litt om fremtiden?
– Det er vanskelig å spå om fremti-

den.  Men ett er sikkert.  Vi vokser i
hvert fall.  Vi skal nå lede et stort EU-
prosjekt og vi er deltager i et annet.
Vi har utvidet nettverk med NTNU i
Trondheim med et professorat de har
plassert her hos oss.  Vi har også
utstrakt samarbeid med Institutt for
informatikk og Institutt for fysikk i
Oslo.

– Medisinen utvikler seg fra makro-
nivå til cellulær nivå.  Vi får høyfelt
MR og PET CT og teknikker innen
"Optical Imaging" som gjør at vi kan
oppdage sykdommer på et cellenivå
eller sogar på et molekylnivå.  Vi
arbeider med å lage teknikker for å
oppdage enkeltceller før de kan for-
mere seg, sier Erik Fosse som i dag
er sjef for en stor avdeling med 24
ansatte på lønningslisten og like
mange finansiert av andre kilder.
Rikshospitalet er i full gang med å fer-
digstille et nytt bygg for et utvidet
intervensjonssenter eller som det nå
vil hete "Visualiseringssenter" i sam-
lokalisering med PET-senteret.

Hvor bor dere?
Fikk mange Noraforum i retur
også denne gangen.  Jeg fant nye
adresser til noen, men følgende
vet jeg fortsatt ikke hvor bor.  Kan
noen hjelpe meg med deres nye
adresser så send de til meg på
epost: 
anne.beth.moslet@sri.no 

Anthony Broch, 
Hosletoppen 2, 1362 Hosle
Njål Bakka, 
Tjernefaret 30, 0956 Oslo
Merete Lian, 
Sørhella 14B, 1344 Haslum

Materialfrist neste nummer
5. november 2006
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Nyheter

Verdenssensasjon på EuroPACS
- Det absolutte høydepunktet på EuroPACS konferansen var bildekvaliteten på den direkte over-
førte operasjonen som ble vist på prekonferansen, sier Roald Bergstrøm som var drivkraften bak
den første EuroPACS konferansen på norsk jord.  Konferansen ble avholdt i Trondheim 15. – 17.

juni og samlet 350 deltagere fra fjern og nær.

AV: ANNE BETH MOSLET

– Vi er godt fornøyd
med oppslutning om
EuroPACS konferan-
sen i Trondheim den
15. – 17. juni, sier
ansvarlig for arrange-
mentet, prosjektleder
i KITH, Roald Bergs-
trøm, som kan vise til
en strøm av positive
tilbakemeldinger på
epost fra fjern og nær
i etterkant av konfe-
ransen.

– Det var i alt 350
deltagere inklusive
prekonferansen.  De
fleste var naturlig nok
fra Norge og våre
naboland.  Men det
var også mange fra
det øvrige Europa og
andre verdensdeler.  Til sammen var det
deltagere fra 28 land.

– Dette var den 24. EuroPACS konfe-
ransen, den andre i Norden og den første
i Norge, sier Bergstrøm som ble valgt inn
i styret i EuroPACS i 2004.  Han ble gjen-
valgt på årets generalforsamlingen i
Trondheim for to år til og er allerede på
utkikk etter en landsmann eller kvinne
som sin etterfølger i 2008.  Han mener i
likhet med radiologforeningens leder,
Frode Lærum, at det er viktig å delta
aktivt i slike internasjonale fora. 

– Hva var konferansens høydepunkt?
– Vi la vekt på å ha et bredt program

og de rundt hundre foredragene dekket
interessante områder fra teleradiologi til
RIS/PACS.  Det var mange gode fore-
drag med høy kvalitet.  Men dersom jeg
skal trekke frem ett høydepunktet må det
bli kvaliteten på den helt unike direkte bil-
deoverføringen av en fedmeoperasjon
fra St. Olavs Hospital som ble vist i Nova
Kino på prekonferansen. 

– Bildene som ble sendt på høydefini-

sjons-kvalitet (HD) hadde en dybde-
skarphet og en detaljrikdom som ingen i
verden tidligere har sett.  Det var rett og
slett en verdenssensasjon og ble beskre-
vet som det i flere norske aviser neste
dag.  

– Denne unike bildekvaliteten er et
resultat av et treårig tverrfaglig prosjekt
med satsing på ny teknologiutvikling
innen digitale medier utført ved Midgard
Medilab ved Norges Tekniske Vitenska-
pelige Universitet (NTNU) i Trondheim
hvor giganter som Sony og Olympics har
deltatt på utstyrssiden.

– Løsningen kom da Midgard Medilab
fikk Sony til å installere verdens første
4K-prosjektor på Nova Kino i Trondheim i
fjor.  Visningen på prekonferansen var
således den første i verden av sitt slag
innen telemedisin.  Det var derfor utrolig
flott at vi kunne få denne historiske vis-
ningen samtidig med EuroPACS konfe-
ransen.

– Andre ting på konferansen som vakte
spesiell interesse? 

– Det var nok en
spesiell interesse for
foredragene rundt
teleradiologi når det
gjaldt erfaringer med
utveksling av digitale
bilder mellom syke-
hus.  Vi hadde pre-
sentasjoner av løs-
ninger fra både Øster-
rike, Spania, Italia og
Norge.

– Men det er vel
enda ingen løsninger
som er hundre pro-
sent effektive?

– Nei, det er ingen
løsninger i dag som er
et hundre prosent
strømlinjeformet.  Men
det var stor interesse
for den modellen som

nå utvikles i Helse Vest.  Vi hadde
mange møter med ulike delegasjoner fra
flere land som ønsket mer informasjon
om Helse-Vest-prosjektet.

– Kan du forklare litt om dette prosjek-
tet?

– Ja, målet med prosjektet er at syke-
husene i Helse Vest skal utveksle radio-
logisk informasjon gjennom en egen pro-
fil (det kalles foreløpig ikke standard)
som er utviklet i samarbeid med IHE
(Intergrating Healtcare Enterprise).
Utvekslingen er basert på en XDS-profil
(Cross Enterprise Dokument Sharing).  

– Denne elektroniske løsningen inne-
bærer at sykehusene innenfor Helse
Vest blir de første i verden til å ta i bruk
denne XDS-profilen som kan bli en ver-
densledende standard, sier Roald Bergs-
trøm som legger til at deltagerne på kon-
feransen også viste stor interesse for den
kulturelle delen av programmet med nor-
ske kulturutøvere både i forbindelse med
åpningen og tilstelninger i blant annet
Erkebispegården. 

SENTREALE PERSONER: f.v.: president i EuroPACS, radiolog Jarmo Reponen
(Finland), radiolog Josep Fernandez Bayo (Spania), radiolog, professsor David
Caramella (Italia), professor Bernie HK Huang (USA), Roald Bergstrøm (presi-
dent EuroPACS 2006 og radiolog Jan Størmer.
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– Fremtidens opera-
sjonsrom vil formo-
dentlig være foruten
det meste av den
apparaturen vi ser her
i dag, sa medisinsk
teknisk ansvarlig, bio-
ingeniør, Jan Gunnar
Skogaas, som viste
fremtidens opera-
sjonsstue på St Olavs
Hospital til 120 av
delegatene på Euro-
PACS i Trondheim i
juni.

– Mye av apparatu-
ren knyttet til lapra-
skopi kan vi eksem-
pelvis flytte fysisk ut
av operasjonsstuen.
Apparaturen behøver
med andre ord verken
ta opp plass eller
være en støyfaktor.
Det vi har igjen i frem-
tidens operasjonsstue
er kanskje bare et sterilt panel som det
jeg her har i hånden (se bildet), sa Skog-
aas som i et intervju med Noraforum for-
klarer litt om hele prosjektet om fremti-
dens operasjonsrom.

– Planleggingen startet faktisk allerede
i 1997 med to eksperimentelle opera-
sjonsrom.  Målet var å ha ferdigdesignet
to operasjonsstuer for uttesting i år 2000.
Men p.g.a. manglende økonomiske
bevilgninger, ble dette ikke ferdig før i
2005.  Den 20. mai i fjor sto de to opera-
sjonsstuene med et overbygget audito-
rium for undervisning av medisinsk per-
sonell ferdig til uttesting.  

– Intensjonen er at vi skal høste så
mye erfaring med ny teknologi i en medi-
sinsk setting at vi skal kunne gi noen råd
om hvorledes fremtidens operasjonsrom
skal se ut.  Prosjektet skal vare i fem år
og det ledes av vår tidligere sykehusdi-

rektør, Valborg Sund.
– Men er dere da ikke litt på etterskudd

i forhold til ombyggingen av St. Olavs
Hospital?

– Jo, i forhold til fase 1 som omfatter
Barn-mor-senteret og nevrokirurgisk
avdeling er vi på etterskudd.  Men i for-
hold til fase 2, vil vi kunne gi råd.  Stør-
relsen på de to teststuene er på 60 kva-
dratmeter hver med en takhøyde på seks
meter.  Takhøyden gir oss fordelen av at
vi kan legge inn et teknisk rom over ope-
rasjonsstuen hvor alt eller mesteparten
av utstyret kan plasseres.  Dette betyr
igjen at størrelsen på operasjonsstuene
kanskje kan halveres til 30 kvadratmeter.

– De to prøvestuene er dedikert til hen-
holdsvis laproskopi og endovaskulær
kirurgi.  Begge disse stuene kan i prinsip-
pet anvendes uansett type kirurgi.
Laproskopistuen prøver vi i dag eksem-

pelvis ut uten opera-
sjonslamper.  Vi
anvender endoskopis-
ke lyskilder som aller-
ede er der som en del
av endoskopien.
Mens i den endovas-
kulære operasjonsstu-
en har vi fortsatt ope-
rasjonslamper.

– I fremtidens ope-
rasjonsstue med mer
og mer minimal inva-
sive teknikker er dette
med visualisering av
levende bilder helt
sentralt.  Det er helt
avgjørende at skjerm-
bildene er av god kva-
litet.  High definition
(HD) er kommet for
fullt og all infrastruktur
må derfor ta høyde for
at HD krever stor
båndbredde.  

– Det betyr at
industrien må være villig til å samarbeide
på tvers av den enkelte leverandørs per-
spektiv.  Vi har satset på ny teknologi fra
Siemens, Olympics og Sony som ikke
kunne ha fungert i vår setting uten et
utstrakt samarbeid.  

– I tillegg har vi et bredt samarbeid
med Norges Teknisk Vitenskapelige Uni-
versitet (NTNU).  Vi har blant annet lånt
deres nærmest grenseløse fiberoptiske
bredbånd fra Midgard Medilab.  I det nye
St. Olavs Hospital er NTNU en integrert
del av sykehuset noe som begge institu-
sjonene har gjensidig nytte av, sier Sko-
gaas som var svært fornøyd med å kun-
ne vise deltagerne fra EuroPACS fremti-
dens operasjonsstue hvor man satser på
videreutvikling av prøveprosjektet de
neste fire årene.  I løpet av det første pro-
sjektåret har St. Olavs Hospital hatt en
rekke besøk fra inn- og utland. 

Fremtidens operasjonsstue
I løpet av det siste året har St. Olavs Hospital hatt besøk av observatører fra inn- og utland for å

studere prosjektet "Fremtidens operasjonsstue".  Deltagerne på EuroPACS i Trondheim i juni fikk
også tilbud om et besøk og 120 valgte å se fremtidens operasjonsstue slik det nå prøves ut over en

femårsperiode i et eget bygg.

AV: ANNE BETH MOSLET

Nyheter

NYE GREP: Bioingeniør ved St Olavs Hospital, Jan Gunnar Skogaas, viser Euro-
PACS delegater fremtidens operasjonsstue – her med en type "fjernpanel" i hån-
den som kan bidra til å flytte apparatur fra operasjonsstuen til det tekniske rom. 
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Nyheter

Utviklingen innen
radiologi og nukle-
ærmedisin vil i
økende grad gå fra
konvensjonell, ana-
tomisk fremstilling
mot økt og bedret
fremstilling av funk-
sjon i celler og
organer. Dette vil
ikke komme som
alternativ, men som
supplement til ana-
tomisk fremstilling
slik vi kjenner det.
Sykdomsprosesser
kan kartlegges i
mer detalj, slik at
diagnostikk blir mer
spesifikk og utred-
ning mer individuelt
tilpasset. Moderne
billeddanning vil bli
et viktig bindeledd
mellom basal og kli-
nisk medisin og kal-
les i engelsk littera-
tur for "molecular imaging", på norsk
brukes "molekylær avbildning". CT i
kombinasjon med positron emisjonsto-
mografi (PET-CT) er den viktigste
modaliteten på området foreløpig, men
flere andre teknikker er etablert eller
under utviking. I Norge har vi havnet
bak mange andre, vestlige land på
området, noe som kan skyldes sen
introduksjon av PET-CT samt generelt
lite vekt på radiologisk og nukleærme-
disinsk forskning i Norge med små mil-
jøer og lite ressurser innenfor de kre-
vende områdene. Vi håper at vi kan ta
igjen noe av det tapte og også finne
områder der vi kan hevde oss godt.
Norsk Radiologforening (NoRaFo) har
derfor med denne rapporten ønsket å
se muligheter vi har i landet nå og i
fremtiden.

Aktuelle teknologier og
tilgjengelighet
Målet med molekylær avbildning vil i
mange situasjoner dreie seg om å "se"
en spesiell sykdomsmarkør. I mange
sykdomsprosesser vil det dreie seg om
overekspresjon av et gen som produ-
serer mRNA som resulterer i spesifikk
proteinproduksjon. Proteinet kan ende
opp i strukturen av cellen, ofte som
overflatereseptor eller enzym. Hvert
steg i denne prosessen gir et potensielt
mål for molekylær avbildning. Moleky-
lær avbildning benytter i stor grad sam-
me fysiske modaliteter som tradisjonell
radiologi, men inkluderer også moleky-
lære markører. Såkalte høy-affinitets
prober spiller en nøkkelrolle for å iden-
tifisere og evaluere spesifikke moleky-
lære mål in vivo. Slike prober kan være

små molekyler, som
eksempel resepto-
rer, enzymer, sub-
strater eller større
molekyler som anti-
stoffkonjugater og
rekombinante protei-
ner.

Forstyrrelser på
molekylært eller cel-
lulært nivå kan også
vurderes uten spesi-
fikke markører slik
som ved vurdering
av lokal blodstrøm,
perfusjon av organ,
vanndiffusjon på
molekylært nivå og
ikke-invasiv kjemisk
analyse som er
mulig med magne-
tisk resonanstomo-
grafi (MR)-spektro-
skopi. Slike teknikker
vil også kunne
betraktes som mole-
kylær avbildning.

"Alle" radiologiske modaliteter kan i
prinsippet benyttes til eller som supple-
ment til molekylær avbildning (tabell 1).

PET-CT laboratorier er etablert eller
underplanlegging flere steder i Norge
slik at mulighetene for å drive forskning
og eksperimentering med blant annet
nye positronemittorer vi øke. Det plan-
legges samarbeid med sentre andre
steder i Norden for rutinediagnostikk
(elektroniske nettverk), slik at også
mulighetene for forskning vil bli nær-
mest ubegrensede. Et problem kan
være tilgjengelighet av PET/CT til
forskning. Det er allerede i dag lang
ventetid på diagnostisk undersøkelse
ved Radiumhospitalet slik at det er van-
skelig å komme til med forskningspro-
sjekter. Mulig vil dette bedres når flere
laber kommer på banen.

Molekylær avbildning – en fremtid i Norge?
Radiologforeningens styre har satt ned et utvalg for "molekulær imaging". Det hadde sitt

første møte før ferien.  Lederen for utvalget, Audun Berstad, har sendt inn følgende 
møtereferat fra 23. mai som gjengis i sin helhet.  Utvalget foreslo først følgende 

defininsjon av molekylær avbildning: Avbildning i rom og tid av cellulære, 
molekylære prosesser.

NYTT UTVALG: f.v.: Willy Eidsaunet (GE Healthcare), Anne Taule (Haukeland
Universitetssykehus), Frode Willoch (Aker Universitetssykehus), Atle Bjørnerud
(Rikshospitalet Radiumhospitalet), Audun Berstad (Rikshospitalet - Radiumhospi-
talet HF). 
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Nyheter

Høyfelts MR (3T for humant bruk,
ennå høyere for dyrestudier) er og vil
bli tilgjengelig flere stender i Norge. I
utvalget var det en generell oppfatning
av mye av forskningen skjer i regi av
andre yrkesgrupper enn radiologer og
nukleærmedisinere.

Bruk av målrettede eller "smarte" MR
kontrastmidler, for eksempel innkapslet
Gandolinum, koblet til en biologisk for-
sterkningsmekanisme kan bli av stor
nytte innenfor molekylær avbildning
med MR.

Optisk avbildning benyttes en god
del i ulike forskningsmiljøer i Norge,
men kun på små forsøksdyr. Foreløpig
er metoden ikke særlig egnet for
humanundersøkelser på grunn av liten
evne i å penetrere vev. Overflatiske
kreftformer i hulorganer som blærekreft
og hud kan være egnet for å benytte
slike metoder og kan være et aktuelt
satsingsområde i og med at Norge har
kommet langt innenfor dette området
og har kommersielle produkter (Photo-
cure).

Hvordan kan NoRaFo stimu-
lere/gi incentiver?
NoRaFo har satt i gang et krafttak for å
styrke radiologisk forskning, se siste
nummer av NoRaForum. Det vil ikke
mangle på muligheter, ideer og ressur-
ser, men trolig på personale som
jobber dedikert med forskning eller
som har muligheten for det ved siden
av klinisk praksis. Det bør stimuleres til
utelandsopphold ved å bidra med sti-
pender og penger fra fond. Aktuelle
steder er Sloan Kettering Cancer
Research Center i New York. Andre
steder er Stanford og Harvard Medical
School. Dette bør fortrinnsvis gjøres i
samarbeid med de som allerede har
kontakter ved slike sentra. Det er også
et ønske å få flere med "dobbel spesia-
litet", både radiologi og nukleærmedi-
sin. Dette kan gjøres mer attraktivt ved
opptil 2 år av spesialitutdanningen blir
gjeldende i den andre spesialiteten. En
ulempe er den svake stillingen av
forskning innenfor radiologi i Norge.
Det er derfor noe usikkert hvorfor en
skal "starte på toppen" nå ikke funda-
mentet finnes. Professorater i radiologi
er opphørt/lagt på is slik at det mangler
veiledere for forskningskandidater.

Egen eksamen i radiologi er fjernet i
Oslo. Klinkere har som regel ikke tid til
å forske, men forskning kan inngå som
obligatorisk i spesialistutdanningen ved
Gruppe I-sykehus. Det er usikkert om
det er nok motivasjon for dette etter at
yngre leger tidligere har hatt obligato-
risk oppgave i studietiden og det vil
mangle veiledere for en så stor oppga-
ve. Fordypningsstillinger i spesialistut-
danningen ser ut å ha funnet sin plass
og det blir satt av tid til fordypning. Et
mål bør være at man får slike stillinger
også innenfor molekylær avbildning.

Forskningsområder, forsk-
ningsmiljø eller fagnettverk
GE Healthcare holder til i Oslo og utvik-
ler blant annet programvare og radio-
farmaka til molekylær avbildning. Dette
vil være en stor styrke for det norske
miljøet.

Utvalget synes nevro- og immunolo-
giforskning inkludert transplantasjon er
meget lovende områder for molekylær
avbildning. Det er meget sterke basal-
medisinske nevromiljøene i Norge som

Anatomisk institutt og Senter for mole-
kylærbiologi og nevrovitenskap
(CMBN) i Oslo som er "Centre of excel-
lence" og slikt samarbeid har startet
allerede og bør utvikles videre. Det er
mulig at forskerne i slike miljøer ikke
kjenner til metoder som er tilgjengelige
innenfor avbildning så her er det en
oppgave å opplyse disse.

Det er også forskning i internasjonal
toppdivisjon innenfor immunologi. Insti-
tutt for immunologi driver forskning på
stamceller i immunapparatet. Avbild-
ning av vandring av celler i immunres-
ponser ved ulike typer immunrespon-
ser vil trolig kunne gi mye ny, spen-
nende kunnskap. Det er også forskning
på transplantasjoner som beinmargs-
transplantasjon som gir mulighet til økt
kunnskap og bedrede behandlingsprin-
sipper og kanskje invasiv prøvetaking
unødvendig ved mistanke om avstøt-
ningsreaksjon. Ved Radiumhospitalet
utvikles vaksine mot kreft i bukspytt-
kjertelen som også vil kunne være en
gullgruve med tanket på det molekylær
avbildning kan bidra med.

Tabell 1. Spesifikasjon av ulike modaliteter tilgjengelig for 
klinisk molekylær avbildning.{Thomasson, Gharib, et al. 2004 2 /id}

Modalitet Oppløselighet Sensitivitet
PET 1-3 mm 10-11-10-12 mol/L
Single photon computed 
tomography (SPECT) 5-10 mm 10-10-10-11 mol/L
MR 10-100 µm 10-3-10-5 mol/L
Optisk avbildning (fluorescens) 1-2 mm 10-9-10-12 mol/L
Ultralyd 50-500 µm Ikke fastlagt

Vi gjentar suksessen fra i år, og trår til
med nytt MDCT kurs neste år. 
Det 9. kurset i rekken, med mye spen-
nende og variert program. Vi satser på
kvalitet, variasjon, forelesere med inter-
nasjonal anerkjennelse og hyperaktuel-
le temaer.
Otto Chan, Ulf Nyman, Cornelia Scha-
efer-Prokop og Andrea Lahgi er navn
plukket fra liste.

Forelesningsspråk er norsk, svensk og
engelsk. Kurset er rettet mot radiologer
og radiografer. I tillegg til det faglige, vil
det bli mye sosialt på kveldene.

Påmeldingsskjema vil du finne på vår
hjemmeside www.larvik-kurs.no. 
Her vil du også  finne detaljert program
og mye nyttig informasjon.

Skandinavisk MDCT kurs
Quality Grand Hotell Farris, Larvik

17. – 19. januar 2007
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Fellestur til ECR i Wien
8. – 13. mars 2007

ECR nådde rekordhøy deltagelse med 16 000 deltagere i 2006. Interessen for denne kongressen er større
enn noen sinne! CIC Gruppe & Spesialreiser as kan igjen tilby reiser til Wien ifb med kongressen. Neste års
kongress går av stabelen 9. - 13. mars. De laveste prisene får du ved bestilling før 20. oktober 2006. Det er
begrenset antall plasser, og det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder.

GENERELT ECR WIEN
Kongressen starter med flere symposium fredag 9. mars kl 08.30 ( åpningsseremoni kl 12.15 ) og avsluttes den
13. mars på formiddagen ca kl 14.00. 

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

REISERUTE
Det er lagt opp til utreise fra Oslo til Wien formiddag/ettermiddag den 8. mars, og retur fra Wien den 13. mars
ettermiddag/kveld. Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset med plasser pr avgang. Transport fra flyplassen til
hotellet og tilbake til flyplassen er inkludert på fellesavreisene. Ved andre ønsker/behov, tilpasser vi naturligvis reise-
opplegget.

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

TURPRISER
Priser fra NOK 6.995,- pr person som inkluderer fly fra Oslo – Wien t/r med Austrian Airlines direkte, transport
flyplass – hotell t/r, 5 netter i delt dobbeltrom på hotell med frokost, rett ved Stephansdomen ( midt i sentrum av Wien
). I tillegg kommer flyskatter – ca. NOK 611,- pr person, avbestillingsforsikring samt evt. reiseforsikring. 

De laveste prisene får du ved bestilling innen 20. oktober!

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

FOR TILBUD, VENNLIGST FYLL UT OG RETURNER SVARSLIPP TIL:

C I C Gruppe & Spesialreiser as
v/Kristin Günther Ellefsen
Postboks 5123 Majorstuen 
0302 Oslo

JA – jeg ønsker å motta tilbud på fellestur til ECR Wien 2007

Jeg er også interessert i følgende kongresser i 2007:……………………………………………

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

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

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

Adresse:…………………………………….…. Postnr/sted:……………….....................…..………..
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Radiologforeningens høstmøte

Onsdag 25. oktober
1230 – 1300 Registrering
1300 – 1530 Forskningsseminar.  Ordstyrer Frode Lærum /

Eric Dorenberg.
Forskningsrapporter fra lederne ved
Universitetssykehusenes røntgenavdelinger.
Seminar i regi av Radiologforeningens utvalg for
Molekulær Imaging. 
Audun Berstad.  

1530 - 1600 Kaffe.  Besøk hos utstillerne.
1600 – 1830 Generalforsamling.  

Torsdag  26. oktober.  Oslo-sykehusenes dag.  
0900 – 1030 Nevroradiologi  Ordstyrer: Reidar Dullerud
0900 - 0915 MR funn ved epidurale abscesser.  Overlege

Kjetil Knutstad, Onkologisk seksjon, bilde- og
intervensjonsklinikken, Rikshospitalet-Radium-
hospitalet:.

0915 – 0930 Spontan resorpsjon av intradurale, lumbale
skivefragmenter. En kasuistikk.
Overlege Ljubisa Borota, Diakonhjemmets
sykehus. 

0930 – 0945 Mobile lumbale tumores. Overlege Johan G
Johansen, Lovisenberg Diakonale sykehus

0945 – 1000 Årsaker til amotio retina. Ulf L-H Johnsen og
Reidar Dullerud, Lovisenberg 
Diakonale sykehus. 

1000 – 1030 Diskusjon
1030 - 1100   Kaffe. Besøk hos utstillere. 

Fortsettelse – nevroradiologi.
11.00-11.15 MR og PET ved utredning av kognitiv svikt.

Ass.lege Frode Willoch, Aker sykehus. 

Diverse. Intervensjon. Ordstyrer Kirsti Marie
Evers Solheim

1115 – 1130 Røntgen diagnostikk på hjul – erfaringer fra 2
års drift med mobilt sykehjemsrøntgen.  Sek-
sjonsoverlege Johan Castberg Hellund, UUS

1130 – 1145 Mobil medisinsk service utenfor sykehus,
Organisering og muligeter.  Professor Frode
Lærum UIO/UUS. 

1145 – 1200 Enchondromer / Eksostoser versus sentrale og
perifere Chondrosarkomer Overlege Ingeborg
Taksdal, Onkologisk seksjon, bilde- og
intervensjons-klinikken, Rikshospitalet-Radium-
hospitalet: 

1200 – 1215 CT colonografi med 64-slice CT – påvisning av
polypper.  Seksjonsoverlege Anders Drolsum,
UUS. 

1215 – 1230 Diskusjon
1230 – 1330 Lunsj.  

1330 – 1500 Frie foredrag.  Ansvarlig Eric Dorenberg 

1500 – 1530 Kaffe.  Besøk hos utstillerne
1530 – 1700 Frie foredrag fortsetter.

Fredag  27. oktober.  Oslo-sykehusenes dag. 
Hjerte, intervensjon, CT, MR.  Ordstyrer Dag Bay
0900 – 0915 MR kontrastopptak i uterusmyomer etter

arteriell okklusjonsbehandling. 
Prof., seksjonsoverlege NE Kløw, UUS

0915 – 0930 CT koronarangiografi med 64-slice CT.
Overlege Eyvind Gjønnæss, UUS.

0930 – 0945 MR cor ved normal koronarangiografi og
mistenkt ST-elevasjons hjerteinfarkt.
Seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth,
UUS: email: knte@uus.no

0945 – 1000 Kateterbasert trombolyse av DVT – prosjektpre-
sentasjon av en randomisert multisenterstudie i
Norge. Klinisk stipendiat Tone Enden, UUS.   

1000 – 1030 Diskusjon.
1030 - 1115   Kaffe.  Besøk hos utstillere.
115 – 1130 MR for de som ikke arbeider med MR.

Overlege Knut Håkon Hole, Onkologisk
seksjon, bilde-og intervensjonsklinikken, Riks-
hospitalet-Radiumhospitalet.  

1130 – 1145 MR ved fysisk induserte skader i og omkring
bekkenet.  Morten G. Stiris.

1145 – 1200 CT av abdominalaorta.  Cathrine K. Johansen.
1200 – 1230 Diskusjon
1230 Avslutning ved styret.

Hittil påmeldte frie foredrag:
1- CT hjerte: kalkscore. Assistentlege Anne Günter, RH-RR
2- MDCT angiografi av thorax ved medfødt hjertefeil, Lise

Heiberg, overlege RH-RR 
3- MR ved Fallots tetrade. Charlotte de Lange, RH-RR
4- MR-anatomi av venstre hjertekammer. Einar Hopp, 

RH-RR 
5- Funksjonelle MR metoder av hjertet. Einar Hopp, RH-RR
6- Ikke-operative behandling av miltskader – resultater etter

embolisering. Overlege Johann Baptist Dormagen, UUS
7- Fysiologiske endringer i miltsirkulasjonen etter emboli-

sering – endringer i spektral-Doppler kurver. Overlege
Johann Baptist Dormagen, UUS

8- MR tynntarm med sonde hos pasienter med Crohns
sykdom. Klinisk stipendiat Anne Negård, UUS

9- MR tynntarm med kontrastmiddel gitt via sonde vs. oralt
inntak – hos pasienter med mistenkt Crohns sykdom.
Klinisk stipendiat Anne Negård, UUS

10- Boerhaave syndrom i øsofagus. Ass. lege Berit Riise
Kåvik, UUS

11- CT colografi. Overlege Kristin Mellingen, SB-HF 

Rekkefølge i tidspunkt ikke avgjort enda. Må avvente frist for
påmelding !
(Enkelte har allerede uttrykt ønske om mer enn 10 min.)

Radiologforeningens høstmøte
25. – 27. oktober 2006 – Ingeniørenes Hus, Oslo
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Radiologforeningens høstmøte

Påmelding 

til

Norsk radiologisk foreningens

høstmøte

Ingeniørenes Hus, Oslo 

25.-27. oktober 2006

Ja, jeg melder meg på høstmøtet:

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

Sykehus:………………………………………………………………………........................................………….

Adresse:………………………………………………………………………………….............…………..............

Påmelding sendes til Anne Beth Moslet  pr fax 24 10 12 21  
eller epost a.b.moslet@sri.no eller www.radiologforeningen.no 

innen fredag 5. oktober. 

Ved påmelding før fristen 5. oktober er kursavgiften kr 1 000.  
Ved påmelding etter fristen 5. oktober er kursavgiften kr 1 200.  

MERK: Kursavgift faktureres i etterkant av høstmøtet.  
OBS: Ingen kursavgift for assistentleger som er MEDLEM av Radiologforeningen!

OBS: P.g.a. Legeforeningens nye regler vedrørende samhandling med industrien, 
kan støtte fra fond III ikke påregnes.
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Radiologforeningens høstmøte

Innkalling til ordinær generalforsamling
Norsk radiologisk forening

Onsdag 25. oktober 2006 
kl 1600 – kl 1830

Ingeniørenes Hus, Oslo

SAKSLISTE:

1. Leder ønsker velkommen.

2. Minneord.

3. Nye medlemmer.

4. Valg av møteleder.

5. Godkjenning av innkallingen.

6. Styrets årsberetning

7. Regnskap.

8. Fastsettelse av kontingent.

9. Budsjett.

10. Valg av:
a. Styre (i år med ulike tall) (7 medlemmer + 2 varamedlemmer)
b. To desisorer.
c. Representant til ICR (i uliketalls-år).
d. Representant til EAR (i uliketalls-år).
e. Valgkomite (i liketalls-år).
f. Redaktør i Noraforum (i liketalls år).

11. Eventuelt.





20 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi nr. 3/2006

Abstracts

Bakgrunn:
Studere effekten av perkutan nåleaspira-
sjon kombinert med antibiotika som tera-
peutisk alternativ til pigtail-drenasje eller
kirurgisk incisjon hos pasienter med
mamma-abscess.

Materiale og metode:
59 pasienter med mistenkt abscess ble
henvist til ultralyd (ul.)-undersøkelse.
Pasienter med flegmonøs mastitt på ul.

ble kun behandlet med antibiotika. Ul-vei-
ledet aspirasjon av abscessene ble utført
med 14-18G kanyle. Pasientene ble til-
budt snarlig oppfølging, der prosedyren
kunne gjentas hvis tilbakefall. Pasienter
med progressiv lidelse eller manglende
terapeutisk respons ble henvist til kirurg
for vurdering og behandling.

Resultater:
Av de 59 pasientene, ble 9 ekskludert

grunnet kompliserende etiologiske fakto-
rer. 43 av de 50 pasientene inkludert i stu-
dien ble vellykket behandlet i samsvar
med våre retningslinjer, mens 7 pasienter
måtte henvises til kirurgisk incisjon.
Gjennomsnittlig abscess-størrelse var 26
mm (range 7-105). 24 abscesser hadde
en diameter over 25 mm, av hvilke kun 5
måtte behandles kirurgisk. Gjennomsnitt-
lig antall dager fra første konsultasjon og
til behandlingen var tilfredsstillende
gjennomført var 13 dager (range 4-70).
Gjennomsnittlig antall kontroller var 2,5
(range 1-8). Gjennomsnittlig antall aspira-
sjoner for hver pasient var 1,6 (range 1-5).

Konklusjon:
Ul-veiledet abscessaspirasjon kombinert
med antibiotika som en minimal-invasiv
prosedyre er et alternativ til enten pigtail-
drenasje eller kirurgisk incisjon, selv hos
pasienter med større abscessdannelser.

Minimal-invasiv behandling av 
mamma-abscess
AV: GUNNAR JAHR, PER SKAANE, OLA WESTERHEIM*. ULLEVÅL UNIVERSI-
TETSSYKEHUS, RADIOLOGISK DIVISJON, BDS, OG KIRURGISK AVDELING*.

ABSTRACT PÅ NORSK RADIOLOGISK FORENINGS høstmøte 2005

Akutt otitis media er en av de aller vanlig-
ste infeksjonene hos barn. Mastoiditt er
en komplikasjon til otitt, med pussamling i
luftcellene i mastoiden. Ved mastoiditt er
det fare for ytterligere komplikasjoner som
sinusvenetrombose, facialisparese og
intrakraniell utbredelse av infeksjon. Vi ser
for tiden en urovekkende økning i antallet
små barn med mastoiditt og mastoiditt
med komplikasjoner.

Øre-nese-hals avdelingen ved Rikshos-
pitalet-Radiumhospitalet HF har tertiær
funksjon for helseregionene Øst og Sør,
etter at avdelingene ved Ullevål sykehus
og Rikshospitalet ble slått sammen fra
mars 2004. Vi har sett på antallet barn
under to år med mastoiditt fra 1999 til
2005. Fra 1999 til 2004 varierte tallene en
del, slik de er rapportert å gjøre i tilsva-
rende materialer, med fra to til fjorten tilfel-

ler per år. I 2005 var det imidlertid 28 tilfel-
ler med mastoiditt hos barn under to år,
hvorav 16 trengte operasjon og ti hadde
komplikasjoner. I første kvartal 2006 ser vi
fortsatt høye tall. Tallene for 2005 og før-
ste del av 2006 markerer en økt incidens i
underlagsbefolkningen, og er avvikende i
forhold til tidligere erkjente tall i Norge. Vi
frykter at dette er uttrykk for en reell
økning i tilstanden.

Mastoiditt er en klinisk diagnose. Ved
mastoiditt er det indisert med CT-utred-
ning for å avdekke utbredelse og eventu-
elle komplikasjoner. Undersøkelsen blir
gjerne gjort i narkose i sammenheng med
bred parasentese, og avhengig av bildene
eventuelt også mastoidectomi. Bildene
må tas i senfase fem minutter etter intra-
venøst kontrastmiddel, med tette snitt
over hele tinningbenet i tillegg til vanlig

cerebral scanning. Både ben- og bløtdel-
salgoritme granskes. Vi ser etter tegn til
benresorbsjon av cellevegger i mastoiden
(coalescent mastoiditis), bendestruksjon
av mastoidens begrensning eksternt eller
inn mot midtre eller bakre skallegrop, og
eventuell assymetri i benkanalen av facia-
lisnervens annet segment gjennom mello-
møret. Eventulle abscesser kan ligge eks-
ternt subperiostalt eller internt perisinusoi-
dalt eller epiduralt. Ved slik abscedering
er det stor risiko for ytterligere intrakraniel-
le komplikasjoner som sinusvenetrombo-
se og meningeal affeksjon. Otogene cere-
brale abscesser er sjelden hos barn. Ved
tegn til sinusaffeksjon og/eller cerebrale
komplikasjoner er det indisert med videre
MR-utredning.

Uansett om den økte incidensen av
mastoiditt ved Rikshospitalet-Radiumhos-
pitalet HF er reell, eller om en tidligere
høy forekomst av tilstanden nå er demas-
kert, oppfatter vi den høye forekomsten
av mastoiditt hos barn under to år som
urovekkende. Hvis økningen er reell, må
vi spørre oss om dette skyldes endret
mikrobiell flora eller endret virulens i vanli-
ge mikrober, eller om dette er et resultat
av endret håndtering ved akutt otitis
media. Forekomsten av tilstanden må føl-
ges med skjerpet årvåkenhet. Vi ønsker
at man på ny går gjennom retningslinjene

Mastoiditt hos barn i helseregionene
Øst og Sør

AV: GREG E. JABLONSKI1, EINAR HOPP2, MARIE BUNNE1, CLAUDE LAU-
RENT1, STEN HARRIS1- 1: ØRE-NESE-HALS AVDELINGEN, 2: BILDE- OG
INTERVENSJONSKLINIKKEN, RIKSHOSPITALET-RADIUMHOSPITALET HF.

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS VÅRMØTE I BERGEN I 2006
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Lungekreft er en av våre hyppigste kreft-
former. Der var 2247 nye tilfelle i 2004.
Incidensen har vært stigende og progno-
sen heller dårlig for de fleste pasientene.
Best leveutsikter og mulighet forn helbre-
delse har de operable. Radiologisk vur-
dering er av fundamental betydning for
diagnose, staging og behandlingsstrate-
gi.  Innlegget tar sikte på gjennomgang

av radiologens rolle i utredningen - hva
kliniker vil vite og hva vi må legge vekt på
i vår  beskrivelse. TNM (Tumor Node
Metastase) klassifisering gjennomgåes,
usikkerheter og vanskeligheter påpekes. 

Utredning av lungekreftpasienter tar
ofte lang tid. Undersøkelse utført hos oss
angående utredningstid for opererte
lungekrefttilfelle i Bergen 2002 og 2003

viste gjennomsnittlig tidsforbruk 77 dager
fra påvist tumor til operasjon, men spred-
ningen var stor.  Analyse av hva tiden
gikk med til fremlegges. Vi har tverrfaglig
gått gjennom rutinene og sett på mulige
tiltak for å få utredningstiden ned.  Det så
bedre ut for 2004, utredningstid var
gjennomsnittlig 61 dager. For 2005 viste
det seg at gjennomsnittlig utredningstid
var oppe i 66 dager – men ved nærmere
analyse viste det seg at mange var utre-
det annet sted.  For dem som i sin helhet
var utredet hos oss, var tiden nede i 45
dager. Tid fra innleggelse til operasjon
var 28 dager i gjennomsnitt. 

Vi vil prøve å få utredningstiden ytterli-
gere ned og har som målsetning at 80
prosent skal være utredet i løpet av 30
dager. 

Hvorfor tar radiologisk utredning
av lungekreft så lang tid?
AV: ANNE LISE GJENNSTAD, OVERLEGE RADIOLOGISK AVDELING, HAUKE-
LAND UNIVERSITETSSYKEHUS

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS VÅRMØTE I BERGEN2006

Bakgrunn og målsetting:
Pancreas har en endokrin og eksokrin
funksjon. De endokrine cellene er belig-
gende i de Langerhanske celleøyer og
disse produserer insulin, glukagon og
somatostatin. De eksokrine cellene
utskiller bikarbonat og fordøyelsesenzy-
mer. De Langerhanske celleøyer er invol-
vert i patogenesen ved diabetes mellitus.
Også eksokrin funksjon kan være påvir-
ket ved diabetes og dysfunksjon sees
hos 15-30% av diabetikere(1). Atrofi av
pancreas ved diabetes er beskrevet i
flere studier(2;3) og fettavleiringer i kjer-
telen er påvist ved autopsi(4). Mutasjon i
genet for karboxyl ester lipase (CEL) for-
årsaker et nylig beskrevet autosomalt
dominant syndrom påvist hos 2 familier
på Vestlandet(5). Syndromet kjenneteg-
nes av diabetes med typisk debut litt før
40 årsalder og eksokrin pancreassvikt.
Hos voksne med denne tilstanden er det
ved CT påvist fettinfiltrasjon og atrofi av

pancreas(5). Målsettingen for studien var
å undersøke barna med CEL-mutasjon
med MR med tanke på påvise tegn til
atrofi eller fettinfiltrasjon i kjertelen.

Materiale og metode:
11 barn (gjennomsnittsalder 9,5år,
aldersspenn 4,8-19,1 år) med CEL-muta-
sjon og 11 kontroller matchet for alder og
kjønn fikk utført MR av pancreas. Ingen
av barna med CEL-mutasjon har utviklet
diabetes men alle har fått påvist en ekso-
krin pancreasdysfunksjon. MR undersø-
kelsen ble utført på 1,5T MR og inkluder-
te en standardsekvens for abdomen
(TRUEFISP: TR=6,0ms, TE=3,0ms, snitt
tykkelse=4,0mm, spacing=0,8mm,
alfa=70deg., FOV=250x220mm, matrix
256x180, acq.time=20,5s). Pancreasvo-
lum ble beregnet på et 3D fettsaturert T1-
vektet opptak (VIBE: Volume Interpola-
ted Breath-hold Examination: TR=4,2ms,
TE=1,9ms, snitt tykkelse=3,5mm,

alfa=15deg., FOV=300mmx225mm,
matrix=256x165, acq.time=17s) ved at
arealet av pancreas ble målt på aktuelle
snitt for så å kunne beregne volumet.
Pancreas volum index ble kalkulert ved å
dividere pancreasvolumet på kroppso-
verflaten. Signalintensiteten i caput og
corpus pancreatis i forhold til lever ble
målt i ulike definerte områder (ROIs). For
å kvantifisere mengden fett i pancreas
ble trepunkts-Dixon metode anvendt (2d
gradient echo sequence:TR=16ms,
TE1=2,4ms, TE2=5,0ms, TE3=9,0ms,
snitt tykkelse=5 mm, alfa=30deg.,
FOV=320mm, Matrix =256x256, Acq.
time=18s)(6;7). Signalintensiteten ble
målt i ulike ROIs på bildene i-fase, ut-av-
fase, fett- og vannbilde. Ut-av-fase/i-fase
signalintensitetsratio og fett/vann ratio
ble beregnet i corpus og caput pancrea-
tis. Forskjeller i pancreasvolum og signal-
intensitetsratio mellom pasienter og kon-
troller ble analysert med Student t-test
med 5 % signifikansnivå.

Resultater:
Aktuelle MR-sekvenser gav en god ana-
tomisk fremstilling av pancreas. Pancre-
as var hypointens i forhold til lever på
fettsaturerte T1-vektede bilder hos muta-
sjonsbærerne og iso- og hyperintens
sammenliknet med lever hos kontrollene
(p<0,0001)(Tabell)(Figur 1). Dixon-serien
viste en signifikant endring av ut-av-
fase/i-fase signalintensitetsratio og

MR av pancreas hos barn med
arvelig diabetes
AV: INGFRID SALVESEN HALDORSEN, RADIOLOGISK AVDELING, SEKSJON
FOR BARN, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS VÅRMØTE 2006.
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fett/vann ratio hos mutasjonsbærerne
forenlig med diffus fettinfiltrasjon i panc-
reas (p<0,0001)(Figur 2 og 3). Pancreas-
volumet var signifikant mindre hos muta-
sjonsbærerne i forhold til kontrollene
(p=0,021), men pancreasvolum korrigert
for kroppsoverflate var ikke signifikant
redusert (p=0,27)(Tabell).

Konklusjon
Hos barn med CEL-mutasjon sees diffus
fettinfiltrasjon i pancreas før utvikling av
diabetes og dette er trolig en primær pro-
sess i utvikling av diabetes hos denne
pasientgruppen. Pancreasvolumet korri-
gert for kroppsoverflaten hos mutasjons-
bærerne er ikke signifikant endret. Tre-
punkts-DIXON var en meget egnet meto-
de til å påvise og kvantifisere fett i panc-
reas. 
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Tabell 

Mutasjons- Kontroller 
bærere (n=11) (n=11) P-verdi

Pancreas volum (ml) 31 ± 13 43 ± 9 0,021
Pancreas volum index (ml/m2) 31 ± 12 36 ± 6 0,27
Signalintensitetsratio pancreas/lever
på fettsaturerte T1-vektede bilder. 0,62 ± 0,07 1,12 ± 0,07 <0,0001
Dixon: ut-av-fase/i-fase  signalinten-
sitetsratio i caput pancreatis. 0,56 ± 0,22 1,029 ± 0,067 <0,0001
Dixon: ut-av-fase/i-fase signalinten-
sitetsratio i corpus pancreatis. 0,40 ± 0,15 1,00 ± 0,045 <0,0001
Dixon: fett/vann ratio i caput 
pancreatis. 0,80 ± 0,23 0,17 ± 0,11 <0,0001
Dixon: fett/vann ratio i corpus 
pancreatis. 0,92 ± 0,15 0,15 ± 0,08 <0,0001
Verdiene angitt er gjennomsnitt ± SD.

Fig 1. Fettsaturert T1-vektet opptak av pancreas som er hypointens i forhold til lever
hos mutasjonsbærer og isointens med lever hos kontroll.   

Fig 2. Dixon-opptak hos mutasjonsbærer viser høyt signal i pancreas på fettbilde og
derav høy fett/vann ratio.

Fig 3. Dixon-opptak hos kontroll med normalt signal i pancreas på fettbilde og nor-
mal fett/vann ratio.
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Det er gitt en kort oversikt over utvik-
lingen av de basale nevroradiologiske
metoder i en artikkel i Noraforum
nr.3/2004. Her gis en kort oversikt over
utviklingen av computertomografi (CT)
og magnetisk resonans (MRI)

Fra 1918 og i vel femti år fremover
skjedde det en jevn forbedring av de
"basale metoder": skjelettrøntgen, ven-
trikulografi, encefalografi, myelografi
og cerebral angiografi. I 1972 skjedde
en revolusjon innen billeddiagnostikk,
idet computertomografi (CT) kom i
bruk. Metoden ble først beskrevet aller-
ede i 1961 av legen William Oldendorf.
Han fikk patent på metoden i 1963.
Imidlertid var interessen for å lage en
slik maskin liten hos de aktuelle firma-
er. Oldendorf fikk denne uttalelse fra et
firma som han prøvde å få til å produ-
sere en CT-scanner: "We cannot ima-
gine a significant market for such an
expensive apparatus which would do
nothing but make a radiographic cross-

section of a head." En mer feilaktig
spådom vil være ytterst vanskelig å
prestere! 

CT gjorde det mulig for første gang i
radiologiens historie å fremstille en
hjernetumor uten bruk av kontrast. I
1979 fikk elektroingeniøren Godfrey
Newbold Hounsfield og fysikeren Allan
MacLeod Cormack Nobelprisen i medi-
sin for utvikling av denne metoden. De
hadde arbeidet helt uavhengig av hver-
andre, Hounsfield i firmaet Electrical
and Musical Instruments (EMI) i Lon-
don og Cormack på Groote Schuur
hospitalet i Cape Town. Cormack had-
de nok medisinsk anvendelse i sine
tanker da han utviklet sine teorier, men
det tenkte nok ikke Hounsfield på. Han
sendte røntgenstråler  gjennom en kva-
dratisk boks med forskjellig innhold,
med tanke på at man kunne identifisere
innholdet. Han benyttet seg av krystall-
detektorer, som er 100 ganger mer føl-
somme til å registrere svekkelsen av

røntgenstråler enn en fotografisk film,
og utviklet ved hjelp av effektive com-
putere metoder til å beregne snittbilder
av boksen. Den kvadratiske form gjor-
de beregningene noe vanskelig, og
Hounsfield fant ut at en rund gjenstand
ville være lettere å kalkulere. Han kom
da på tanken om at hodet kanskje kun-
ne undersøkes på denne måten. Han
oppsøkte en embetsmann i det britiske
helsedepartement og la frem problemet
for ham. Embetsmannen fant Houns-
fields synspunkter interessante og
sendte ham derfor til en venn av seg,
James Ambrose, som var nevroradio-
log på Atkinson Morleys Hospital i Lon-
don. Ambrose fattet straks stor interes-
se for Hounsfields idéer . De startet et
samarbeide og fikk etter kort tid bygget
en CT- maskin med en liten åpning
med plass til hodet (Fig.1). Fullkropp-
scannere kom noe senere. Utviklingen
gikk med stormskritt og kvaliteten av
hjernescan gjennomgikk en meget rask
utvikling. I løpet av få år ble det bygget
en mengde maskiner som ble spredt
over store deler av verden. Rikshospi-
talet fikk sin første CT-maskin i 1977
og billedkvaliteten var allerede da
imponerende. Et tverrsnitt av en hjerne
viser detaljer som kan sammenliknes
med et tverrsnitt fra en obdusert hjerne
(Fig. 2a og b). Da jeg i en forelesning
viste studentene dette bildet, konklu-
derte jeg med at nå er vi kommmet til
veis ende i nevroradiologisk billediag-
nostikk, stort lengre kan vi nok ikke
komme! 

Det tok altså vel 50 år med utvikling
av de basale billeddiagnostiske meto-
der til CT- revolusjonen kom. Men så
har det gått mye raskere. Fenomenet
nucleær magnetisk resonans har vært
kjent lenge. Allerede i 1952 fikk de to
fysikere Bloch og Purcell  Nobelprisen i
fysikk for sine studier over dette feno-
menet. I nærmere 20 år arbeidet en
rekke fysikere med denne metoden,
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Fig.1
Verdens første hodeskanner på
Atkinson Morleys hospital i London



men ingen av dem tenkte på at denne
kjemisk-analytiske metoden kunne ha
betydning innen medisinsk billeddiag-
nostikk. Det var først i 1971 det skjed-

de noe nytt: Da publiserte
den amerikanske legen
Raymond Damadian et
arbeid om bruken av nucle-
ær magnetisk resonans som
metode til påvisning av
svulstvev hos rotter, og han
foreslo også konstruksjon av
en MR-maskin, som han
imidlertid ikke fikk laget før i
1977. Damadian ble høyt
æret for sin innsats: I 1988
fikk han "The National
Medal of Technology",
USAs høyeste utmerkelse
på dette område. I 1989 ble
han tatt inn i "The National
Hall of Fame" for "invention
of magnetic resonance
scanning". 

I 2003 ble imidlertid
Nobelprisen i medisin gitt til
USA-kjemikeren Paul C.
Lauterbur og fysikeren, eng-
elskmannen Sir Peter Mans-
field. De hadde begge utført
grunnleggende arbeider
som ledet til utviklingen av
metoden "magnetic reso-
nance imaging" (MRI).

MRI-metoden gjennom-
gikk en voldsom utvikling i
løpet av få år, og kunne gi
en detaljert fremstilling av
en rekke anatomiske struk-
turer som CT hadde proble-
mer med. I den senere tid
har man så kommet tilbake
til spektroskopien, som var
det det hele begynte med.
Jeg viser til Bjørn Tennøes
artikkel i Noraforums jule-
nummer Nr4/2005. Illustra-
sjonene her viser en fremra-
gende fremstilling av en
hjernetumor og spektrosko-
pien viser detaljerte kjemis-
ke egenskaper ved tumorve-
vet. 

Til slutt noen ganske få
ord om Nobelprisen i medi-
sin. Hittil har ingen lege
(MD) fått denne prisen innen

forskning i billeddiagnostikk. Den tidli-
gere nevnte MD Raymond Damadian
har gitt en forklaring på dette i et brev
som jeg fant på internett: "A PERSO-

NAL LETTER TO MY FELLOW MEDI-
CAL DOCTORS ABOUT THIS
SHAMEFUL WRONG. Brevet er rettet
til 650 000 USA-leger, og han anmoder
disse om hjelp til å rette opp den fade-
sen det er fra Nobelkomiteen at han
ikke deler 2003 Nobelprisen med Lau-
terbur og Mansfield.

Han setter opp følgende argumenter,
som jeg må innrømme virker ganske
overbevisende:
AN MD PROPOSED AN NMR BODY
SCANNER FOR THE FIRST TIME
EVER 
AN MD PROVED THE NMR SIGNAL
COULD DETECT A MORTAL DISEA-
SE 
AN MD, TOGETHER WITH HIS STU-
DENTS, BUILT THE FIRST MRI
SCANNER AND ACHIEVED THE
FIRST HUMAN SCAN 
AN MD USED THE SCANNER TO
OBTAIN THE FIRST MRI PICTURE
OF PATIENTS WIH CANCER

Damadians ordbruk i dette "personal
letter" er skremmende. Om den sven-
ske Nobelkomiteens medlemmer
bruker han meget sterke uttrykk  som:
"individuals who are ethically and intel-
lectually corrupt, culprits, detractors,
scoundrels, rascals, pilferers" 

At et brev med slike uttrykk ikke har
ført til store oppslag i pressen og saks-
anlegg for injurier fra de berørte parter,
må jeg si undrer meg noe.

Han viser i samme brev  til den tid-
ligere nevnte MD, William Oldendorf,
som ikke fikk noen Nobelpris, til tross
for at han allerede i 1961 skisserte ide-
en om en CT-maskin og i 1975, sam-
men med Hounsfield, ble tildelt Albert
Lasker Award for Clinical Medical
Research. Damadians påstand er at
det foreligger en konspirasjon av
"PHds", som tar sikte på å utelukke
leger fra Nobelpris i medisinsk billed-
diagnostikk. Jeg vil ikke ta noe stand-
punkt til holdbarheten i en slik påstand,
men må innrømme at Damadian har en
del gode argumenter. Her er det stoff til
en spennende  medisinsk-historisk
doktorgrad!   
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Fig.2 a
CT-snitt av hjerne i ventrikkel-nivå

Fig.2 b
Obduksjonssnitt av hjerne i samme nivå
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