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Forsidebildet

Bildet er tatt fra røntgenavdelingen på Masanga Leprosy Hospital i Sierra Leone. 
Foto: Gregor Jarosch von Schweder

Hilsen fra  
redaktøren

Hvis alt klaffer har du fått 
dette bladet like før jul. Hva 
ønsker du deg? Ny ultralyd-
maskin? Nye lærebøker? 
En ny jobb? En ting har du i 

hvert fall allerede: Et spen-
nende fagfelt hvor du er 
overlege eller i spesialisering! 
Det er selvfølgelig ingen 
andre fag som er så spen-
nende som radiologien!!! 
Men ikke alle har den 
overflod av bildediagnostikk 
som vi har i Norge. I dette 

nummeret ber jeg deg særlig 
lese om Gregors tur til 
Masanga, det er til ettertanke 
at vi på toppen av verden 
bruker så mye ressurser på 
medisin, mens andre må klare 
seg med langt mindre. 

God jul og godt nytt år!

 

Learn about Agfa HealthCare at 
www.agfahealthcare.com

PACS...
    and beyond.

IMPAX Agility is so much more than a PACS.  
It takes a distinct new approach to imaging management by 
delivering a completely unified imaging platform.  
Seamless and highly intuitive, it brings productivity for users 
to a whole new level.  IMPAX Agility delivers what matters: 
efficient patient care with low total cost of ownership.
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I august omtalte Dagens Medisin en 
fersk rapport om ”Overdiagnostikk og 
overbehandling”, bestilt av HOD, og 
utført av Olav Førde og medarbeidere.  
Ikke overraskende er radiologi omtalt i 
rapporten. For politisk korrekte helse- 
administratorer er det i vinden å peke på 
det de mener er unyttige helsetjenester, 
og radiologi vurderes som en ”tilbuds-
sensitiv helsetjeneste”, der forbruk kun 
henger sammen med tilbud, og nytten for 
lengst er forsvunnet. Man kan sitte igjen 
med et inntrykk av at de som rekvirerer, 
de som tar bilder og de som tolker er en 
bransje uten livets rett – de bare eksisterer 
fordi muligheten er der. 

Problemene med denne rapporten er 
mange, og heldigvis har både Førde og 
oppdragsgivere poengtert at den kun er 
en foreløpig oversikt. Det er bra, for 
rapporten burde slett ikke vært utgitt i 
den form den har. Synsing, påstander, 
usannsynlige konklusjoner og håpløse 
forslag gjør den til et produkt som aldri 
burde vært publisert – fordi slike 

påstander har en tendens til å bli 
hengende fast i opinionen. Hadde HOD 
gitt meg et tilsvarende oppdrag kunne jeg 
med mine synserevner gitt ut en rapport 
med den motsatte konklusjon…

Mener jeg at det ikke finnes overdiag- 
nostikk? Selvfølgelig ikke. Men hva er 
nytte for pasienten, for utreder og 
behandler? Det er slett ikke opplagt.   
En normal undersøkelse kan være vel så 
nyttig som en undersøkelse som viser en 
pasient gjennomsatt av metastaser 
(kanskje mer nyttig?). 

Overbehandling og feilbehandling er 
mye mer interessant enn overdiagnostikk. 
Når jeg ser et incidentalom i binyren er 
ikke det overdiagnostikk, det er et 
faktum. At denne ikke skal behandles 
eller utredes videre skal jeg si i min 
rapport, og henviser skal forstå det. Case 
solved. Vi kan ikke lukke øynene og si at 
vi vil ikke se under panseret på bilen fordi 
vi er redd for å finne noe galt. Det finner 
ikke pasienter seg i, det finner ikke 
jurister seg i, det finner ikke henvisere 
seg i  og det finner ikke jeg meg i. 
Et forslag i rapporten er: ”Myndighetene 
kan bistå fagmiljøet med støtte til å 
minimalisere ressursene som brukes på 
leting etter tilfeldige bifunn: Det kan 
være aktuelt å lage kortfattede rapporter 
av typen; ”CT buk: Stort rumpert 
abdominalt aortaneurisme. Andre 
organer ikke vurdert.”

Offentlig synsing

Dette ville være et langt skritt tilbake 
innen bildediagnostikken. Tron Øgrim 
sa en gang at hvis du erstatter skrivemas-
kinen med en datamaskin, men fortsatt 
bruker den som en skrivemaskin, er det 
intet fremskritt. Vi kan ikke snu utvik-
lingen, og bildediagnostikk vil og skal gå 
motsatt vei av det Olav Førde ønsker. 
Han gjentar f lere ganger at moderne 
undersøkelser inneholder tusenvis av 
bilder, og skaper et inntrykk av at vi 
bruker 1000 ganger mer tid og ressurser. 
Selvfølgelig ikke. Vi ser ikke på snittbil-
der lenger, vi ser på seriene som volum, 
som videoer, som scroller foran øynene 
våre – og vi vil ikke tilbake til den tiden 
da du kunne være en grov radiolog som 
vurderte 26 snittbilder på rekke og rad 
ved siden av hverandre med kun 
bukvindu på en film. Vi gjør bedre og 
sikrere diagnostikk nå enn før, til tross 
for at vi ser mer. Og det må resten av 
helsevesenet ta inn over seg, kroppen er 
komplisert og man kan ikke desimere 
informasjonen som ligger lagret inni oss. 

Både i rapporten og i den nylige valg-
kampen ble det referert til påstander om 
at det tas for mye CT i Norge. Dette er 
en påstand som er ekstrapolert fra en 
svensk undersøkelse som sier at en stor 
andel svenske CT-undersøkelser er 
unyttige, og Norge gjør totalt mye mer 
CT enn Sverige. Mulig det er sant, men 
det er ikke dokumentert. Og igjen er det 
et problem at nyttebegrepet er dårlig 
definert. Det kommer an på hvem du 
spør. 

Nå er det slutt på jobbglidning – det nye 
ordet er oppgaveglidning. Og visst er 
Norsk radiologisk forening for oppgave- 
glidning. Vi er opptatt av god og effektiv 
organisering av de tjenestene vi utfører og 
tar vårt samfunnsoppdrag meget alvorlig. 
Målet er selvsagt at tjenestene er til 
pasientens beste.

Hvem kan gi svar på radiologiske 
tjenester? LEON-prinsippet trekkes 
frem, dvs. laveste effektive omsorgsnivå 
– altså hvem utfører tjenesten etter loven 
godt nok (les billigst)? Radiologen er en 
autorisert lege, som innebærer 7,5 års 
utdanning iberegnet turnus, deretter 
minst fem års spesialisering i radiologi, 
altså minimum 12,5 år, mens gjennom-
snittet skal ligge godt over 15 år. En 
radiolog er da i stand til å tolke under- 
søkelser og utføre intervensjonelle 
inngrep, dvs. å kunne fusjonere kunnskap 
om normal anatomi, patologisk anatomi 
(makro/mikro), fysiologi og patofysiologi, 
kliniske problemstillinger samt utnyttelse 
av modaliteter (radiografi, CT, MR, UL, 
mammografi, etc.) og kontrastmidler. 
Deretter bruker radiologen denne 
kunnskapen til å utelukke eller bekrefte 
en diagnose eller tilstand – altså basert  
på grundig medisinsk utdannelse og 
erfaring.

Bildediagnostikk er blitt mer og mer 
sentral i medisinen (”klinikk → bilder”). 
Det er de arbeidskrevende modalitetene 
CT og MR som øker mest i antall 
sammen med meget økende omfang av 
intervensjon og behandling. Dette har 
gjort radiologene sentrale i nærmest all 

sykdomsutredning, og de tverrfaglige 
møtene på sykehus tar således mer og 
mer av radiologens arbeidstid. Samtidig 
opplever vi at det henvises stadig mer til 
bildediagnostikk og ventetidene øker. 
Radiologene har liten kontroll på 
henvisningene og kan i svært liten grad 
avvise dem. Det er økte krav fra pasien-
tene og media med sterkt fokus på 
kreftsykdommer.

Hvis ikke vår tilbudte service er god nok, 
utsettes vi for ”turf battles”, dvs. at andre 
vil overta vår virksomhet. Dette skjer 
horisontalt, dvs. til andre legegrupper, og 
vertikalt, dvs. yrkesgrupper med lavere 
utdanningsnivå. Denne oppgaveglidnin-
gen er og har vært en naturlig og 
kontinuerlig prosess innen radiologi:
Horisontalt: Radiologer - oppgaver til 
kardiologer, oppgaver til kirurgiske 
spesialiteter.
Vertikalt: Radiologer - oppgaver til 
radiografer, for eksempel legging av 
venekateter, injeksjon av kontrastmiddel, 
utføre forskjellige undersøkelser etter 
lokale behov, lage 3D-rekonstruksjoner 
og utføre diverse computerbaserte 
målinger.
Radiografer - oppgaver til hjelpepleiere.

Norsk radiologisk forening vil under-
streke viktigheten av det gode og helt 
nødvendige samarbeid vi har med 
radiografene. Begge parter er helt 
nødvendige for at pasientene skal få 
nødvendig utredning og behandling. 
Radiografene ønsker imidlertid å arbeide 
mer diagnostisk spesielt innenfor ultralyd 
og skjelettdiagnostikk. Dette foregår i 

Ja til fornuftig oppgavedeling

varierende grad i utlandet, spesielt i USA, 
England og Nederland og etter varier-
ende modeller med hensyn til selvsten-
dighet. Men er det slik at radiografene 
kan settes i diagnostisk arbeid for å dekke 
opp for en overkapasitet fordi det 
utdannes for mange radiografer i Norge? 
Norsk radiologisk forening er i tvil om 
kostnadseffektiviteten og f leksibiliteten i 
en slik ordning. Det tar tre måneder å få 
en assistentlege (LIS) til å beskrive 
vanlige røntgenundersøkelser, CT- 
undersøkelser og gjøre ultralydunder- 
søkelser før han/hun begynner å gå i vakt 
og etter fem år er ferdig spesialist. Faget 
vårt er populært, det er opp til 30 søkere 
på ledig LIS-stillinger ved gruppe 1 
sykehus. LISene har to obligatoriske 
ukeskurs i året de er borte fra arbeidet. 
Det tar inntil tre år å etablere en beskri-
vende radiograf. Utdanningen er på halv 
tid over to år, og radiografen må settes i 
drift og kontrolleres over minst ett år og 
beskriver da èn type undersøkelse. Ofte 
bekoster arbeidsgiver utdanningen. Man 
må også ha i mente at i de nevnte landene 

gaute Hagen
Leder for Norsk radiologisk forening

Roar R. Pedersen
Redaktør Noraforum

Således er det viktig at ikke 
oppgaveglidningen gjøres   
til et ideologisk spørsmål.

Hadde HOD gitt meg et 
tilsvarende oppdrag kunne jeg 
med mine synserevner gitt ut 
en rapport med den motsatte 
konklusjon…
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”Reisebrev” fra Los Angeles
Norsk forening for nukleærmedisin og 
molekylær avbildning fikk et nytt styre 
vår 2013 og leder i forrige Noraforum var 
viet det nye styret, samt oppgaver styret 
hadde tatt fatt i. Som nyvalgt leder hadde 
jeg vært i ledervervet kun i noen få 
måneder før det var tid for overlegeper-
misjon som har vært tilbrakt i varme, 
solrike Los Angeles. Valget ble tatt etter 
lang overveielse med tanke på alle 
forberedelser og utfordringer som var 
ventet. Noen av årsakene til den skepsi-
sen var grunnet i at jeg ville ha med meg 
min familie, inkludert barn i skolepliktig 
alder. Når jeg ser tilbake er jeg imidlertid 
veldig glad for dette valget, selv om det 
har vært mye planlegging og papirarbeid. 
Opplevelsene og utbyttet av oppholdet i 
LA både faglig og sosialt, har gjort det 
verdt alle anstrengelser som er lagt i 
helger og ettermiddager til å fylle ut 
skjemaer, undersøke bosted, skoler mm. 

Jeg søkte og fikk lov til å hospitere ved 
University of California, Los Angeles 
(UCLA). Sykehusdelen i UCLA driver 
medisinsk behandling og forskning på 
høyt nivå, og har mange tusen ansatte og 
tett tilknytning til universitetet. Det er 
kåret til landets 5. beste, og det beste 
sykehus på vestkysten av USA. De to 
første månedene var jeg på avdeling for 
Radiation Oncology, mens de siste to 
månedene tilbrakte jeg ved nukleær-
medisinsk avdeling.  

Onkologene her er eksperter i sine 
spesialfelt. Sammen med fysikere, 
stråleterapeuter m. f ler, gir de behandling 
til 80-90 pasienter hver dag. Behandling 
som gis her er forskjellige former for 
ekstern bestråling som f. eks SBRT, 
IMRT. Det gis også brachyterapi både 
med høy og lavdose til f lere typer kreft 
som bl.a. prostata, bryst, bløtdelstumorer 
og gynekologisk cancer. Legene her har 
lang erfaring med brachyterapi, og f lere 
av dem er pionerer i feltet. Selv om 
UCLA er et av de største sykehusene i 

Thuy Lu
Leder NFNM

USA, er ikke cyberknife behandling eller 
protonterapi etablert. 

PET anvendes i stråleterapiplanlegging 
av f lere typer kreft. Lungekreft, hode/
hals -cancer og ved leverlesjoner er de 
vanligste typer kreft der informasjon fra 
PET-undersøkelsen også er med på å 
danne grunnlag for strålefeltet.

Ved nukleærmedisinsk avdeling drives 
det både generell nukleærmedisinsk 
virksomhet og PET/CT. Med 4 SPECT 
gammakameraer, en SPECT/CT-skan-
ner, til sammen 4 PET/CT-skannere i 
f lere lokalisasjoner og syklotron er det 
høy aktivitet her. Rundt 20-22 PET/CT 
utføres daglig og de f leste beskrives 
ferdig samme dag. Undersøkelsene blir 
grundig beskrevet av en LIS med 
nukleærmedisinsk tjeneste og signeres av 
nukleærmedisinsk overlege. CT-delen 
beskrives av radiologisk LIS, og signeres 
av radiologiske overleger. Det er med 
andre ord veldig tett samarbeid mellom 
nukleærmedisinere og radiologer, og det 
synes å fungere godt her.

Los Angeles er kjent for blå himmel, 
solskinn og varme, og denne høsten var 
intet unntak. Dag etter dag var det 
solskinn og behagelig varmt vær.
Gjennom hele høsten var det kun et par 
timer med regn. For oss som er vant til 
nordnorsk vær med få dager med sol og 

varme i løpet av året (hvis vi er så 
heldige), har høsten i LA vært som en 
eneste lang sydentur, værmessig sett!  

Oppholdet har gitt store muligheter for å 
oppleve USA, og helgene har vært f littig 
brukt til reising, både nært og langt. Vi 
bodde i nærheten av stranden i Santa 
Monica, en fantastisk f lott, lang strand. 
Her har vi tilbrakt mange timer, enten 
gående, syklende under vaiende palmer, 
blå himmel og solskinn, eller bare latet 
oss ved stranda. Vi har besøkt f lere av 

storbyene i ”nærområdet”, bl.a San Diego, 
hvor vi var i SeaWorld. Her kunne man 
oppleve delfiner, haier, sjøløver og 
pingviner. En annen helg var vi i San 
Francisco og gikk på kjente, f lotte 
Golden Bridge, kjørte med båt rundt 
Alcatraz, den beryktede fangeøya som 
tidligere huset de verste gangstere. Las 
Vegas er også besøkt, og her opplevde vi 
et fantastisk natteliv. Vi kunne ikke ha 
vært i USA uten å få til et besøk i New 
York, og da anledningen bød seg, dro vi 
en langhelg i november for å oppleve en 
av verdens største metropoler. New York 
var fascinerende med alle de høye 
skyskraperne, alle folkene, det hektiske 
livet og ikke minst de tusen blinkende 
lysene som dukket opp når kvelden kom.

Under mitt opphold her i LA har jeg vært 
i kontakt med leger og helsepersonell fra 
f lere land. Alle var misunnelige og 
overrasket over den muligheten norske 
leger har med f lere måneder fritt til 
disposisjon i løpet av 5 års tjeneste som 
overlege. I min siste permisjon valgte jeg 
å dra langt. Det har vært mye forberedel-
ser og papirarbeid. Til gjengjeld har både 
min familie og jeg fått verdifulle 
erfaringer og en opplevelse for livet. Til 
dere som vurderer et opphold i utlandet i 
overlegepermisjon eller annen permisjon, 
vil jeg si kort og godt: ”Just do it”.

Med dette ønsker jeg alle en fin og 
fredelig jul! 

er gapet mellom lønningene til radiologer 
og radiografer på et helt annet nivå enn 
her hjemme, med en langt lavere andel av 
radiologer pr. innbyggertall enn hva vi 
har. Vi ligger tross alt meget godt an, 
bare Sverige er bedre dekket enn oss i 
Europa.

Norsk radiologisk forening er absolutt for 
en fornuftig oppgavedeling. For eksempel 
har man funnet en fornuftig oppgave- 
deling i Fredrikstad, der radiografer gjør 
rutinemessig ultralyd av hoftene hos 
nyfødte. Oslo Universitetssykehus (OUS) 
har to radiografer i skjelettgranskingen 
ved Legevakten og planlegger å bruke 
radiografer i ultralydscreening av aorta-  
aneurismer. Dette ligger inn under 
arbeidsgivers styringsrett. Helsepersonel-
loven er profesjonsnøytral, hvilket betyr 
at den enkelte av de totalt 29 helseperso-
nellgruppene har et selvstendig ansvar for 
utførelsen av sine tjenester, ingen er altså 
lenger medhjelpere. Kjernen i lovens 

forsvarlighetskrav er at helsetjenesten 
utføres ”faglig godt”. I § 4 om forsvarlig-
het finnes det imidlertid en spesifisering: 
”Ved samarbeid med annet helseperso-
nell, skal legen og tannlegen ta beslutnin-
ger i henholdsvis medisinske og odonto-
logiske spørsmål som gjelder undersøkelse 
og behandling av den enkelte pasient”.

Således er det viktig at ikke oppgaveglid-
ningen gjøres til et ideologisk spørsmål. 
Man må utvide f laskehalsene med å 
tilpasse utdanningskapasiteten for de 
aktuelle yrkesgruppene. Nasjonale 
retningslinjer må ta hensyn til radiologi-
kapasiteten. Dårlige IT-løsninger må 
fornyes. Det er sterkt behov for moderni-
sering av utstyrsparken; for OUS' del har 
medisinsk-teknisk utstyr en gjennom-
snittsalder på ni år. Manglende avset-
ningsregler fører til at utstyr blir for 
gammelt og ineffektivt. I Sverige finnes 
det slike regler, og der er det dessuten 
fritak for moms på medisinsk-teknisk 

utstyr. En meget positiv bieffekt av  
fornyelse av CT-parken vil dessuten være 
et viktig strålevernstiltak, da moderne 
teknologi fra siste to-tre år muliggjør en 
stråledose på ned mot ti prosent av det 
eldre maskiner gir.
 
Så må det være lov til å fasilitere radio- 
logarbeidet uten at andre skal føle seg 
tråkket på. Norske legespesialister 
generelt bruker opp til 60 prosent av 
tiden til administrativt/merkantilt arbeid 
ifølge Legeforeningen. For få år siden 
utgjorde denne andelen 40 prosent. 
Hjelpepleierne må også ønskes velkom-
men tilbake på de radiologiske avde-
lingene. Og det evige mantra om 
forskning … 

Til dere som vurderer et opphold 
i utlandet i overlegepermisjon, 
vil jeg kort og godt si: ”Just do it”.
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Kapasitetsproblemer i radiologi: Hva kan radiologen gjøre? 
I de siste numrene av Noraforum har artikler og ledere satt fokus på vanskelige tema om kvalitet 
og ressurser i radiologien. Vi vet at dette er et tema som er svært aktuelt, og som er knyttet til 
finansieringsspørsmål, organisering og oppgavefordeling. Både undertegnede og styret i radiologforeningen 
ønsker å høre mer om hva radiologene i Norges land mener om disse problemstillingene. Styret skal også 
representere medlemmenes meninger overfor helsemyndigheter, kollegaer og samarbeidspartnere, og da er 
det spennende å få innspill. 

En som ønsker debatt om dette er Andreas Abildgaard, radiolog på OUS. Uoppfordret har han kontaktet 
styret med sine synspunkter, og styret ønsker å lufte denne debatten med medlemmene. Derfor publiseres 
Andreas sitt innlegg her. 

Et annet sted på disse sidene ser du hvordan du kan si din mening via nettforum på MinSide.   
Er du enig med Andreas? Eller mener du at det er andre momenter som må frem i lyset?    
Si din mening!

Roar R. Pedersen, Redaktør Noraforum

Debatten fortsetter   
på nett!! 

Logg deg inn på Min Side 
og gi oss din mening på 
disse viktige problemstillin-
gene. Slik gjør du: Gå til  
www.radiologforeningen.no

Logg deg inn øverst på 
siden med epost/medlems- 
nummer og passord

Velg Mine Fora, øverst på 
siden

Velg Forum Radiologi

Velg diskusjonsemnet 
Kapasitet og ressurser i 
radiologien

Skriv et innlegg eller din 
mening!

Noen tanker fra styremedlemmer i en foreløpig debatt styret har hatt: 
” Jeg vil si at de største utfordringene innen bildediagnostikk er manglende prioritering og manglende 
forståelse blant politiske og administrative ledere. Moderne bildediagnostikk har blitt mye viktigere enn 
det våre øverste ledere har planlagt for og tatt konsekvensen av. Det gir dårlig planlegging og mange 
kortsiktige løsninger. De fleste mangler for eksempel langsiktighet når det gjelder oppgradering/utskifting/
utvidelse av utstyrskapasiteten. 
Vi mangler langsiktige planer når det gjelder utdannelse og oppbemanning av radiologer. Hos oss har vi 
over 30 søkere til hvert LIS-vikariat. Vi kunne utdannet mange fler om vi hadde hatt flere utdannings-
stillinger. Om 4-5 år ville de være kvalifisert til å jobbe som overleger. 
En annen viktig erkjennelse er at radiologrollen etter hvert endres fra å være eksperter som leverer svar til 
å bli kolleger i tverrfaglig diagnostiske nettverk. Etter at vi har fått PACS er bilder tilgjengelige overalt, 
og klinikere tolker dem i større grad selv. Det de trenger er en kollega å diskuter CT, MR og PET-under-
søkelsen med i lys av kliniske symptomer og funn, en kollega som kan vurdere og gi råd om bildediagnostik-
kens muligheter og begrensninger. 
I en situasjon der radiologkapasitet er en mangelvare burde en god strategi være å legge forholdene til rette 
for å utnytte den kapasiteten vi har. En investering i IKT med gode muligheter for lokal tilpasning og 
forbedring av lokale arbeidsprosesser burde være selvsagt. Langsiktige planer for utstyrsutskiftning og 
kapasitetsutvidelse likeså. Sist, men ikke minst, burde behovet for bildediagnostikk være en viktig premiss 
i alle endringsprosesser i klinikken. Det er selvsagt fristende for en radiolog å bruke hele dagen til faglig 
virksomhet. Det er imidlertid viktig at vi også bruker tid til å involvere oss direkte i de fora der strategier 
legges og beslutninger tas - bildediagnostikken må på banen med stor tyngde. Det er kanskje ikke tilstrek-
kelig. Men det er nødvendig.”
Petter Hurlen, AHUS.

”Dette er en tung politisk sak, og Andreas syn deles sikkert av mange. Men det er flere nyanser i dette som 
må frem. Hvilke konsekvenser har det fått i de andre RHF som stort sett har økonomien under kontroll? 
Dagens Medisin refererer til en fersk oversiktsrapport som er bestilt av HOD hvor det pekes på flere av de 
mange tilfellene av unødvendig behandling i Helse-Norge. Blant annet hevdes det at 30 prosent av 
radiologiske undersøkelser ikke har konsekvens eller betydning for pasienten. Dette kan være en konstruk-
tiv tilnærming til problemet. Kanskje det munner ut i at kapasiteten i foretakene er for liten, men denne 
diskusjonen må også tas.”
Anne Taule, Haukeland

Dagens situasjon
Min oppfatning om dagens situasjon på 

sykehus i regionen er basert på erfaringer 

fra eget arbeidssted og hyppig kontakt 

med kolleger på samarbeidende sykehus. 

Jeg har inntrykk av at situasjonen er 

tilsvarende i øvrige regioner, men her har 

jeg mindre detaljoversikt.

Jeg ser et helt tydelig generelt bilde med 

underkapasitet i forhold til behovet for 

radiologi. Kreftpasienter og andre 

pasienter med meget alvorlige sykdom-

mer må vente på behandling fordi de ikke 

får nødvendig radiologi i henhold til 

medisinske retningslinjer. Radiologien er 

en f laskehals som ofte forsinker pasient-

forløpene. Pasienter som har blitt 

behandlet får ikke nødvendige etter- 

kontroller. Behandlende leger, pasient- 

koordinatorer og sykepleiere bruker 

meningsløst mye tid på å trygle og be for 

sine pasienter, og personell ved de radio- 

logiske avdelinger bruker unødig tid på å 

prøve å jenke til løsninger som skal 

forhindre de verste krisene. 

Hvordan skal radiologer forholde seg til 

underkapasitet?
Situasjonen er godt kommunisert til 

ledere i sykehusene, men dette har ikke 

hjulpet. Sykehusene styres for tiden som 

kvasibedrifter hvor det mest vesentlige 

styringsmålet er å gå med overskudd i  

det som jeg oppfatter som et ”liksom-

regnskap”; forholdet mellom årlige 

budsjettbevilgninger, refusjonsbeløp og 

driftsutgifter. Våre meldinger om 

medisinske behov får ikke gehør i denne 

situasjonen. 

Hvordan skal vi etisk og praktisk 

forholde oss til dette? Hva skal vi gjøre 

med alle henvisningene til viktige 

radiologiske undersøkelser som vi ikke 

kan gjøre i rimelig tid? Skal vi ”kapitu-

lere” og gi dem timer i 2014 eller 2015 

hvor vi fortsatt har ledig plass i timebø-

kene, selv om dette medisinsk sett er 

meningsløst lang ventetid? 

Kan vi overføre undersøkelsene til private 

institutter eller si til henvisende leger at 

de får prøve å skaffe time ved andre 

sykehus?  I en del tilfeller gjør vi spesial-

undersøkelser som ikke gjøres på 

institutter eller mindre sykehus. Dessuten 

gjøres en stor andel av våre undersøkelser 

på pasienter som er inneliggende på 

sykehuset.

Skal vi forsøke å tyne personalet ytterli-

gere i håp om at pasientene kan få time i 

noenlunde anstendig tid? Det er lenge 

siden ” jobbe smartere” betød å etablere 

nye, gode løsninger for driften. Nå betyr 

Andreas Abildgaard  

det stort sett å spise matpakka med den 

ene hånden og betjene maskinen med den 

andre.

Hvordan skal vi prioritere mellom 

pasientgruppene når tilbudet er mangel-

fullt? Skal vi bruke all kapasitet på de 

pasientene vi tror har de mest alvorlige 

sykdommene eller skal vi ostehøvle på 

alt? 

Hvordan skal vi forholde oss til forsk-

ning, fagutvikling og undervisning som 

vi bør gjøre, men ikke har kapasitet til? 

Hvordan skal vi forholde oss til utstyr 

som blir utdatert og teknisk ustabilt?   

Skal vi utsette pasienter for stråling fra 

utdaterte maskiner når vi vet at de kan få 

mye bedre diagnostikk med mindre 

stråledose med nyere utstyr? Skal vi gjøre 

CT med stråledose fordi vi ikke har 

kapasitet til å gjøre MR uten stråledose? 

En utstyrspark som har kostet 100 

millioner kroner bør tilsi årlige nyinves-

teringer på ti prosent av denne summen 

hvis avskrivningstiden settes til ti år. I 

dagens virkelighet varierer investerings-

budsjettene voldsomt fra år til år, og 

tidvis er det nede i kroner null, fordi 

investeringsrammene styres direkte av 

situasjonen i ”liksom-regnskapet” nevnt 

ovenfor. Vi mangler gode avskrivnings- 

regler for medisinsk utstyr, og når en 

utdatert maskin havarerer, går det gjerne 

minst et halvt til ett år før en erstatning 

er på plass. Denne trege, ujevne og 

uforutsigelige utstyrsutskiftningen er 

ødeleggende for både kapasitet og 

kvalitet. 

Avslutning
Det er trist å se pasienter lide i ventingen 

på medisinsk nødvendige radiologitjenes-

ter ved sykehusene.  Jeg håper med dette 

skrivet å bidra til en diskusjon i radiolog-

miljøet som kanskje kan bringe fram 

noen gode forslag til hvordan vi skal 

forholde oss til disse utfordringene. 

Vennlig hilsen
Andreas Abildgaard  

(Brevet er noe forkortet, red.anm.)

Hvordan skal radiologer forholde seg til kapasitets-

problemer i radiologi ved norske sykehus?
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REFERAT FRA NORDiSK NEvRO-KONgRESS

Felles kongress: Nordisk nevroforbrødring

En viktig ambisjon for møtet på Island 
var å styrke båndene mellom foreningene 
og stimulere til fremtidig vitenskapelig 
samarbeid. Blant drøyt 200 kongressdel-
takere, deltok 10 norske nevroradiologer, 
mens drøyt 20 andre norske tilhørte 
nevrokirurgifaget. 

inviterte foredrag
Temaet for møtet var ”Generell Nevro-
kirurgi” med spesielt fokus på nevro-
radiologisk avbildning og vaskulære 
sykdommer. Kongress-språket var 
engelsk. Flere inviterte foredragsholdere 
holdt presentasjoner av høy internasjonal 
standard. Kanskje verdens mest berømte 
nevroradiolog, Anne G. Osborn (USA), 
holdt foredraget ”CNS Neoplasms, 
Update 2013: What Can Neuroradio- 

Reykjaviks flotte Harpa konserthus og konferansesenter var stedet da Nordisk 
nevroradiologisk forening og Skandinavisk nevrokirurgisk forening for første gang 
hadde invitert til felles kongress fra 5. til 8. juni 2013. 

Av geir Ringstad logists Really Tell Neurosurgeons?” 
Hun hadde f lere svært interessante 
betraktninger om radiologens rolle innen 
tumordiagnostikk. Blant annet tok hun 
opp den gryende erkjennelsen av at 
verken radiologer eller patologer kan 
frembringe den mest avgjørende infor-
masjonen i forhold til prognose og 
behandling for f lere tumortyper, som 
etter hvert hviler mest av alt på moleky-
lærbiologi og immunhistokjemiske 
undersøkelser. Dette gjelder blant annet 
glioblastom, medulloblastom og ependy-
mom. 

Paul Parizel (Belgia) fulgte opp med 
foredraget ”Diffusion and Perfusion 
Imaging in Brain Tumors”, hvor tilhør- 
erne fikk gjennomgått ”state-of-the-art” 
tumoravbildning. Tommy Andersson, 
nevrointervensjonist fra Karolinska 

Sjukhuset i Stockholm, holdt det 
engasjerende foredraget ”Endovascular 
Treatment of Acute Ischemic Stroke”, et 
høyst aktuelt foredrag etter nylig 
publiserte artikler, hvor effekten av denne 
typen behandling betviles. Blant f lere 
inviterte nevrokirurger kan nevnes James 
Rutka (CAN), chief editor i Journal of 
Neurosurgery, som snakket om ”Pediatric 
Neurosurgical Oncology: What you need 
to know”.

Abstracts
I løpet av kongressen ble det avholdt f lere 
sesjoner med muntlige presentasjoner av 
abstracts, blant disse bidro tre norske 
nevroradiologer: 

• Andres Alonso fra Oslo Universitets-
sykehus (OUS) - Rikshospitalet med 
”Prospective Analysis of Diffusion 
Tensor Imaging Metrics for Gliomas 
Grading at 3 Tesla” 

• Hans Kristian Pedersen fra Sykehuset 
Buskerud Drammen/OUS – Ullevål 
med ”Diagnosis of Creutzfeldt Jacob 
Disease in Two Patients”

• Geir Ringstad fra OUS - Rikshospita-
let med ”Phase-contrast MRI Reveals 
Retrograde Aqueductal Flow in 
Patients with Idiopathic Normal 
Pressure Hydrocephalus” 

I tillegg var Per Nakstad fra OUS –  
Ullevål og Søren Bakke fra OUS –  
Rikshospitalet ordstyrere (chairmen) for 
henholdsvis sesjonene ”Intracranial 
Imaging and Tumors” og ”Vascular”.

Sosialt program
Ingen kongress med respekt for seg selv 
er uten et solid sosialt program, og heller 
ikke islendingene tok lett på dette. 
Allerede første kvelden var det full 

forbrødring med nevrokirurgene til 
cocktails og kanapeer på takterrassen av 
Harpa konserthus, hvorpå gjestene 
etterpå ble fraktet med båt til den 
historiske øya Vithey, der det ble servert 
både historisk foredrag og middag. 
Foredraget ble holdt utendørs, da vi 
skandinavene angivelig hadde brakt 
sommeren med oss til Island, og det var 
opp mot tolv plussgrader. Middagen 
foregikk inne. 

På torsdagen ble deltagerne fraktet i buss 
ut i de vulkanske landskapene og til 
omvisning på et kraftverk drevet av 
vulkansk jordvarme, selvfølgelig ikke på 
tom mage verken i forkant eller etterkant. 

Fredag ble det invitert til en utf lukt med 
det lovende navnet ”Wet together in the 
Blue Lagoon”, hvor man fikk oppleve det 
som av National Geographics er rangert 
som en av de topp 20 severdigheter i 
verden; bading i en vulkansk oppvarmet 
kilde med 42 grader under vannoverf la-
ten og 10 grader over. Vanndampen lå 
lavt, og bare hodene stakk opp; likevel 
ble dette riktig så sosialt. Radiologer og 
kirurger f løt om hverandre, mange med 
terapeutisk ansiktsleire påført helt til det 
ugjenkjennelige. I forkant av badingen 
var det mulighet for å delta i ”The 
Brainlab Run”, som gikk med egen 
politieskorte gjennom det vulkanske 
fjellandskapet med regnet piskende fra 
siden. Ikke bare de veltrente hadde meldt 

Alltid mangt å diskutere i foredragspausene. Her faglig forbrødring mellom nevrokirurg 
Angelika Sorteberg (Rikshospitalet) og nestor i norsk nevroradiologi og nevrointervensjon, 
Søren Bakke (Rikshospitalet). (Foto: Geir Ringstad)

”Wet together in the blue lagoon”: Fire glade kongressdeltagere etter å ha funnet flaskepost. Fra venstre 
Mehran Rezai (nevroradiolog, Ullevål), Hans Kristian Pedersen (nevroradiolog, Ullevål), Haldor Slettebø 
(nevrokirurg, Rikshospitalet) og Geir Ringstad (nevroradiolog, Rikshospitalet). (Foto: Mehran Rezai)

seg på løpet, men også f lere andre. Under 
de gitte forholdene viste 5 km seg å være 
mer enn langt nok, og sjelden har man 
vel vært så glad for å komme fram til en 
blå lagune. Kvelden ble avsluttet med en 
usedvanlig f lott og omfattende sjømat-
buffet, musikk levert av årets islandske 
deltager i Eurovision Song Contest, 
tillegg var det dans og taler. Per Nakstad 
(nevroradiolog Ullevål) satte Norge på 
kartet med f lott festtale. Mange bør se 
frem til neste nordiske møte, som skal 
avholdes i Sverige. I 2016 er det Norges 
tur. 

Geir Ringstad er overlege ved  
Nevroradiologisk enhet på   
OUS – Rikshospitalet.
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Det kan virke som om Helsedirektoratet 
i sin fremtidige spesialistutdanning ikke 
vil ha spisskompetanse. 

Norsk nevroradiologisk forening 

Norsk nevroradiologisk forening ble 
dannet av de første entusiastene i 
Amsterdam i 1984. I 1987 ble foreningen 
godkjent som spesialforening av Den 
norske Lægeforening. Så i 1988 ble det 
reist forslag om egen spesialitet i nevro- 
radiologi, men dette ble avvist av Den 
norske Lægeforening på foreningens 
landsmøte. Fra tid til annen har det vært 
drøftet om tiden var moden for på ny å 
søke om spesialitetsgodkjenning av vårt 
fag, men utviklingen har dessverre gått i 
motsatt retning. I dag er vi en underfore-
ning i Norsk radiologisk forening, men 
fortsatt rubrisert som ”Spesialforening” i 
Den norske legeforening.

Nylig innlemmet i ESNR
I dag har Norsk nevroradiologisk 
forening ca 50 betalende medlemmer og 
har som sitt mål ”Å fremme utviklingen 
av nevroradiologisk diagnostikk og 
behandling, og ivareta nevroradiologenes 
faglige interesser.” slik det er formulert i 
vår forenings lover §1,  første ledd. For å 
bli medlem må man være medlem av Den 
norske legeforening, ha gjennomgått mer 
enn halvparten av hovedutdannelsen i 
spesialiteten Medisinsk radiologi, og sist 
men ikke minst må man ha interesse for 
nevroradiologi (§2). Vår forenings 
medlemmer er med i Nordisk forening 
for nevroradiologi, og vi har nylig blitt 
kollektive medlemmer i European 
Society of Neuroradiology, ESNR. 
Foreningens medlemmer er også med i 
Word Federation of Neuroradiological 
Sciences. 

Av Hans Kristian Pedersen Mål om egen spesialitet
Vi betrakter ESNR som vår faglige 
”moderforening”, en forening som i dag 
teller ca 4000 medlemmer og som 
arrangerer kurs og utdanningsopplegg i 
nevroradiologi. ESNR arrangerer årlige 
møter, og i år 2000 var professor Per 
Nakstad leder for dette møtet i Oslo. 
Mange av våre medlemmer er utdannet, 
eller holder på med utdanning, innenfor 
dette system. Vi anbefaler denne 
utdanning til de som vil arbeide med 
nevroradiologi. En målsetning for ESNR 
er at nevroradiologi skal bli en egen 
medisinsk spesialitet i Europa, en 
målsetning mange av oss støtter opp om. 
Er man medlem av foreningen er det 
redusert pris for å være med på møter og 
kurs arrangert av ESNR. 

Fruktbart, nordisk samarbeid
Som deltaker i Nordisk forening for 
nevroradiologi arranger vi det årlige 
møtet hvert 5.år. Møtet overlapper faglig 
med det som kommer på ESNR, med det 
er færre deltakere og diskusjonene kan bli 
mer fruktbare. I tillegg knyttes kontakter 
med våre nordiske kolleger, en kontakt  
som har blitt satt gjensidig stor pris på.  
I og med at vi stort sett kan bruke våre 
morsmål på disse møtene, blir stem- 
ningen lettere og friere.

Her i Norge er foreningens medlemmer 
med på å arrangere diverse kurs og møter. 
Kurset i nevroradiologi i spesialist- 
utdanningen i Medisinsk radiologi blir 
regelmessig holdt av våre medlemmer. 
Ellers er foreningen aktivt med på 
Radiologforeningens høstmøte med 
foredrag.

Vi har regelmessige årsmøter, som har 
noe fagpolitisk, administrativt innhold, 
samt faglige fordrag og sosialt samvær.
Hvordan blir fremtiden for oss i små 
spesialiteter? Det kan virke som om 
Helsedirektoratet i sin fremtidige 
spesialistutdanning ikke vil ha spiss- 
kompetanse, det virker som om det er 
generelle radiologer som i fremtiden skal 
beherske all bildediagnostikk.  Den 
Norske legeforening ønsker heller ikke 
f lere spesialiteter, og vi er derfor lagt inn 
under Radiologisk forening. Vårt håp for 
fremtiden er at det arbeid som gjøres i 
ESNR og EU vil virke på den fremtidige 
struktur her i Norge, at vi blir anerkjent 
som spesialister både av direktoratet og 
av legeforeningen. 

Foreningens styre: 
Leder Hans Kristian Pedersen, Ullevål, 
OUS (uxhkpe@ous-hf.no)
Nestleder Geir Ringstad, Rikshospitalet, 
OUS (gringsta@ous-hf.no)
Kassere og sekretær Judith Blücher, 
Curato røntgen, Lillestrøm 
(judith.blucher@curato.no)
Styremedlem Kathinka Dæhli Kurz, 
Stavanger Universitetssykehus 
(kurk@sus.no)

Er du interessert i nevroradiologi? 
Vil du være med på å fremme og videre-
utvikle vårt fag? Kanskje du vil være med 
i vår forening? Kontakt en av oss i styret, 
vi vil ta godt imot deg. 

Hans Kristian Pedersen er nevroradiolog 
ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og 
leder for Norsk nevroradiologisk forening.

Trykket med tillatelse fra artikkelforfatteren. 

Vi har fått dette 20 år gamle bildet fra Frode Lærum. 
Han skriver: 
I mange år drev vi kursvirksomhet med ukeslange kurs, men 
aktiviteten stoppet da vi flyttet til nytt rikshospital. I begynnel-
sen var det mange utenlandske deltakere, men det var så stor 
rift om plassene at vi måtte begrense oss til nordmenn. Så vidt 
jeg kan huske var Alf Kolbenstvedt, Ivar Enge (etter hvert også 
Geir Hafsahl) og jeg kursledere, mens Staal Hatlinghus, 
Haraldur Bjarnassom og Geir Hafsahl var instruktører. Grisene 
var i full anestesi hele dagen, vi hadde egen anestesilege. 
Alle fikk trene på alt, med gratis utstyr (ballonger, stenter osv) 
fra leverandørene. Hvis noe gikk galt måtte man prøve seg 
med livreddende intervensjonsradiologiske prosedyrer. På 
ettermiddagen var det forelesninger og om kvelden middag 
for stuptrøtte elever og instruktører. Klokken 06 neste dag var 
det oppmøte for å starte anestesi og carotis-, femoralis og 
jugularis-port-innlegging på tre nye griser. Det var litt av et slit, 
men du verden så moro med dampende faglig entusiasme fra 
ung til gammel. 

Medisinske bilder til inspirasjon: 
Internasjonalt intervensjonsradiologikurs på Institutt for kirurgisk forskning på Rikshospitalet 1993

Fra høyre: Seniorinstruktører prof. Anders Lunderquist fra Lund, 
prof. Ivar Enge. ukjent kvinne, Gunnar Sandbæk, Staal Hatlinghus,
Geir Hafsahl, ukjent utenlandsk deltaker.

Hvordan klassifisere lesjoner i CPA med en 
segmental tilnærming – basert på kontra-
stoppladning, opphavssted og karakteristika. 
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HJELPEARBEiD i  SiERRA LEONE

Ultralyd på diesel

Av gregor Jarosch von Schweder

Som radiolog er det sjelden man kan reise 
ut i verden som en del av et utviklings-
prosjekt. Vår detaljerte kunnskap om MR 
eller CT kan dessverre ofte ikke brukes 
pga manglende ressurser og utstyr. 
Da jeg fikk forespørsel fra CapaCare om 
å undervise ikke-leger i ultralyd i Sierra 
Leone, takket jeg spontant ja. Arbeids-
giveren min, Curato, var veldig positiv til 
dette og fristilte meg i 14 dager.

Samarbeid mellom Norge 
og Sierra Leone
CapaCare er en medisinsk humanitær 
organisasjon i Norge som driver med 
medisinsk kapasitetsbygging og opplæ-
ring av helsepersonell i områder dette 
mangler. For tiden er CapaCare engasjert 
i Masanga, Sierra Leone, hvor ikke-leger 
blir lært til å gjøre basale og livsnødven-
dige kirurgiske inngrep som brokkopera-
sjoner, laparotomier, appendektomier og 
keisersnitt, for å nevne noen. Utdannin-
gen er et samarbeid med helsemyndig- 
hetene i Sierra Leone. Legemangelen i 
landet er stor, og da spesielt i landlige 
områder. Sierra Leone er nummer 177 
av 186 på UN Development Index. 
Norge er derimot på plass én. 1 
Forskjellen kan knapt vært større.

Prinsippet med å lære opp ikke-leger i 
enkelte kirurgiske inngrep har blitt 
utprøvd i Øst-Afrika, og anbefales av 
WHO for å øke tilgjengelighet av blant 
annet keisersnitt i ressursfattige land. 2,3 
Studier har foreløpig ikke vist signifikant 
forskjell i mortalitet mellom leger og 
ikke-leger ved keisersnitt. 4

Rasert under borgerkrigen
Som del av opplæringen i utdanningspro-
grammet i Sierra Leone inngår et 14 
dagers kurs med ultralydundervisning. 
Ultralyd er ved siden av røntgen den 
eneste formen for tilgjengelig bildediag-
nostikk ved de f leste sykehus. Masanga 
ligger midt i Sierra Leone, ca fire timer 
med bil fra hovedstaden Freetown. 
Sykehuset ble grunnlagt av skandinaviske 
og engelske adventister, og var før 
borgerkrigen på 1990-tallet et velfunge-
rende sykehus, med vekt på leprabehand-
ling. Som resten av landets infrastruktur 
ble også sykehuset rasert under borger-
krigen. Med hjelp av CapaCare har 
sykehuset blitt bygget opp igjen, og har 
per dags dato ca 100 senger. Sykehuset er 
inndelt i f lere avdelinger: Mottagelse/
post-operativ avdeling, gynekologisk-  
og fødselsavdeling, barneavdeling samt 
kirurgisk og medisinsk avdeling. To 
operasjonsstuer er operative. Alle 

operasjoner gjennomføres enten i lokal 
anestesi eller med Ketamin. For intuba-
sjonsnarkoser mangler det både medika-
menter og utstyr.

Ekstreme forhold
Sammen med kollega Thomas Finsen fra 
St. Olavs hospital reiste jeg to uker i mars 
til Masanga. Klimaforskjellen fra typisk 
marsvær i Trondheim til Afrikas vestkyst 
var stor. Varmen var velkommen, men 
luftfuktigheten var til dels krevende. 
Sierra Leone er et frodig og vakkert land 
med kupert landskap. Fattigdommen, 
forsøplingen og mangelen på infrastruk-
tur er ekstrem, ikke bare i Freetown, men 
også på landsbygda. Livet ser ut til å 
foregå på gaten overalt og hele tiden. Det 
første møtet med ansatte på sykehuset var 
ytterst positiv og fredfull etter alt bråket 
og trafikkaoset i Freetown. Alle vi møtte 
var vennlige og hjelpsomme. Vår 
arbeidsplass de neste 14 dagene var i 
mottagelsen på sykehuset, hvor to ”litt 
eldre og slitne” ultralydmaskiner var 
installert. Begge maskinene var mellom ti 
og femten år gamle, verken doppler eller 
longitudinale prøver var del av utstyret. 
Men de fungerte, så lenge vi hadde diesel 
i generatorene. Under oppholdet opp-
daget vi en tredje maskin som en dansk 
tekniker tjuvkoplet og fikk til å gå igjen. 

Dermed hadde vi plutselig mulighet til å 
skanne tre pasienter samtidig.  

Det store antall unge pasienter, og ikke 
minst mengden av unge mødre, var 
påfallende. Ca 40 prosent av befolkning 
er under 14 år. Hver morgen, etter 
morgenmøtet, underviste vi i teori på 
engelsk i ca en time om forskjellige 
relevante ultralydemner. Hovedvekten 
var på abdominale og obstretiske tema.  
Deretter var det praktisk trening med 
pasienter.

Avgjørende betydning
I løpet av 14 dager skannet vi samtlige 
pasienter på sykehuset, ca 50 sykepleier-
studenter, samt f lere frivillige, ansatte og 
pårørende. De kliniske problemstillinger 
omfattet mest akutt abdomen etter 
skader, ved infeksjoner, nedsatt allmenn-
tilstand, samt spørsmål rundt graviditet. 
Malaria var en hverdagsdiagnose. Det var 
også f lere ganger mistanke om tyfus, 
diagnoser som vi nok hadde mest 
teoretisk kunnskap om, i likhet med eldre 
med forandringer etter lepra.
Ressursene var begrenset. Den eneste Hovedingang Masanga Sykehus Generatorer til sykehus

Under oppholdet oppdaget vi en 
tredje maskin som en dansk tekniker 
tjuvkoplet og fikk til å gå igjen.

Med to uker til rådighet, reiste to radiologer til Masanga i Sierra Leone for å lære opp 
ikke-leger bruk av ultralydapparater. Her forteller Gregor Jarosch von Schweder om 
inntrykkene fra reisen. 

behandling man ofte kunne tilby, var 
antibiotika eller anti-malariamedisin. 
Våre undersøkelser var allikevel viktige 
for videre behandling av f lere pasienter; 
diskusjon om operasjonsindikasjon ved 
spørsmål om ileus og perforasjon ved 
tyfus. Dermed kunne man f lere ganger 
ha en avgjørende betydning for valg av 
behandlingen. Alt måtte bygges på god 
gammeldags og grundig anamnese og 
klinisk undersøkelse. Begrensningene i 
både diagnostiske og medisinske 
utrednings- og behandlingsmuligheter 
var til dels frustrerende. Det var f lere 
pasienter man lett kunne ha hjulpet i 
Norge, men det mest basale utstyr som 
for eksempel drenasjer manglet.

Den eneste røntgenmaskinen ble lite 
brukt. Indikasjon for bruk av denne var 
kompliserte frakturer eller uavklarte 

lungetilstander. Bildene blir fremkalt på 
analog måte som undertegnende ikke har 
opplevd før. Kvaliteten av bildene var 
forresten upåklagelig.

Entusiastiske og ivrige
På sykehuset var det f lere entusiastiske 
frivillige som fysioterapeuter og sykeplei-
ere. De underviste ved og organiserte den 
tilknyttede sykepleierskolen. To danske 
teknikere var beskjeftiget med å reparere 
vannrørsystemet som ikke fungerte. 
Mangel på et fungerende vann- og 
kloakksystem på et sykehus gir en 
krevende hverdag både for ansatte og 
pasienter. Uvant er det også at pårørende 
må sørge for mat og klesvask. Sykehuset 
stiller bare med en seng og medisinsk 
behandling. Dette fører selvsagt til at 
antall mennesker i og rundt sykehusom-
rådet øker betydelig.

Mottagelse Masanga Sykehus
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HJELPEARBEiD i  SiERRA LEONE

Alle som har vært gjennom ultralydopp-
læring vet hvor vanskelig det er å gjen- 
kjenne anatomi og patologi. 14 dager er 
ikke lenge nok til å lære til dette. Men 
våre ni studenter var meget engasjerte og 
interesserte i å mestre ultralyd. Både ved 
teoretiske og praktiske øvelser var 
studentene ivrige etter å tilegne og 
opparbeide seg kunnskap. Kunnskaps- og 
utdanningsnivået var forskjellig, men alle 
besto avsluttende eksamen.

Erfaringene mine er bare positive. Jeg var 
meget imponert over de f leste av våre 
studenter som viste stort engasjement og 
til dels god klinisk kunnskap. Ideen om å 
utdanne ikke-leger syntes å fungere godt. 
Jeg er imponert over jobben som Capa-
Care og andre har fått til i Sierra Leone. 
Å bygge opp igjen et sykehus i en jungel 
er ikke lett. Det å oppleve en slik mangel 
på ressurser, som de f leste av oss tar for 
gitt, relativerer mye av det daglige maset 
og irritasjon over små ting i hverdagen på 
avdelingen.

Det trenges f lere radiologer ute i verden 
som kan lære bort sin kunnskap, slik at 
både leger og ikke-leger i utviklingsland 
kan få høyere kompetanse. Jeg kan på det 
varmeste anbefale å være del av et slik 14 
dagers hjelpearbeid. 

Er du interessert i å lese mer eller delta 
som trener, finner du mer informasjon på 
www.capacare.org. 

Noter
1. The 2013 Human Development Report
2. WHO 2007 - Treat train retain. Task 

shifting: Global recommendations and 
guidelines

3. WHO 2012 - Optimizing health worker 
roles to improve access to key maternal 
and newborn health interventions 
through task shifting 

4. Wilson 2011 - A comparison of clinical 
officers with medical doctors on outcomes 
of caesarean section in the developing 
world meta-analysis of controlled studies; 
BMJ 2011;342:d2600 

Jeg takker Håkon Angell Bolkan, styreleder 
av CapaCare, for konstruktiv innspill.

Gregor Jarosch von Schweder er radiolog ved 
Curato Røntgen i Trondheim. 
gregor.schweder@curato.no

Masanga Sykehus

Studenter på Masanga Sykehus

DOKTORgRAD: MAMMOgRAFiSCREENiNg

Ny doktorgrad: Radiological and epidemiological 
aspects of mammographic screening
Av Solveig Roth Hoff

Hvis man regransker diagnostiske bilder 
og tidligere screeningbilder av kvinner 
som har fått påvist brystkreft ved scree-
ning eller i intervallet mellom to screenin-
grunder (intervallkreft), vil det i noen 
tilfeller være tegn til kreft også på de 
tidligere screeningbildene. Disse tilfellene 
kan klassifiseres som ”oversette”. Dette er 
ikke oversett kreft i juridisk forstand, da 
regranskning er en kunstig situasjon der 
informasjon om den senere påviste 
svulsten er tilgjengelig når man vurderer 
de tidligere screeningbildene. Informasjon 
om mammografifunn hos slike oversette 
tilfeller gir likevel kunnskap som kan bidra 
til å øke kvaliteten på screeninggransking i 
fremtiden. Digital teknikk har gradvis 
erstattet analog teknikk i mammografi- 
screening, men man mangler regransk- 
ningsstudier på oversett kreft ved bruk av 
digital teknikk. 

Regranskning
Dette arbeidet inneholder resultat fra to 
regranskningsstudier med 130 tilfeller av 
intervallkreft og 209 tilfeller av screening-
påvist brystkreft fra analog og digital 
mammografi i Møre og Romsdal og 
Vestfold. Prosentdel oversett intervallkreft 
var 30 prosent ved analog og 3 prosent ved 
digital teknikk, mens tilsvarende tall for 
oversett screeningpåvist kreft var hen-
holdsvis 21 og 20 prosent. Forskjellene var 
ikke statistisk signifikante. Jeg fant en 
tendens til at asymmetri var et vanligere 
mammografifunn og mikrokalk et 
sjeldnere mammografifunn ved tilfeller 
som var oversett ved digital teknikk 
sammenlignet med analog teknikk. 
Overgangen fra analog til digital teknikk i 
mammografiscreening har dermed ikke 
redusert utfordringen med oversett kreft, 
men kan ha endret hvilke type mammo-
grafifunn som er vanskelige å oppfatte og/
eller tolke.

Utenfor screening
Den tredje studien i arbeidet omfatter 
symptomfri brystkreft utenfor et organi-
sert screeningprogram. Oppmøtet i 
Mammografiprogrammet i Møre og 

Romsdal er 72 prosent blant de inviterte, 
noe som er lavere enn landsgjennomsnittet 
på 76 prosent. Man regner med at de som 
ikke deltar i programmet får påvist svulster 
med dårligere prognose. Det lave oppmø-
tet gir derfor grunn til uro over hvorvidt 
programmet vil kunne oppnå målsetnin-
gen om redusert dødelighet av brystkreft. 
Raten av intervallkreft har også vært 
høyere enn det som er anbefalt i retnings-
linjene. Jeg har analysert hvordan alle 
50-70 år gamle kvinner bosatt i Møre og 
Romsdal fikk påvist brystkreft i 2002-
2008. Jeg fant at 20 prosent av intervall-
krefttilfellene og 32 prosent av brystkreft-
tilfellene hos kvinner som ikke deltok i 
Mammografiprogrammet, var symptom-
frie med like gode prognostiske faktorer 
som screeningpåvist brystkreft i program-
met. Den viktigste metoden for påvisning 
av symptomfri kreft utenfor programmet 
var screening ved private institutt.  Jeg 
konkluderer derfor med at det er nødven-
dig med individdata om påvisningsmetode 
for alle tilfeller av brystkreft hvis man skal 
få en fullstendig vurdering av effekten av 
mammografi som screeningtest i Norge. 
Mangel på slik informasjon kan føre til en 
underestimering av den reduksjon i 
brystkreftdødelighet som kan tilskrives 
deltagelse i screeningprogrammet. 

Artikler som inngår i avhandlingen:
Hoff SR, Samset JH, Abrahamsen AL, 
Vigeland E, Klepp O, Hofvind S. Missed and 
true interval and screen-detected breast cancer 
in a population based screening program. 
Acad Radiol. 2011 Apr;18(4):454-60.

Hoff SR, Abrahamsen AL, Samset JH, 
Vigeland E, Klepp O, Hofvind S. Breast 
cancer: missed interval and screening-detected 
cancer at full-field digital mammography and 
screen-film mammography – results from a 
retrospective review. Radiology. 2012 
Aug;264:378-86. Erratum in Radiology, 
2013 Jan;266(1):367.

Hoff SR, Klepp O, Hofvind S. Asymptomatic 
breast cancer in non-participants of the 
national screening programme in Norway: a 
confounding factor in evaluation? J Med 
Screen. 2013 May 13 (epub ahead of print).
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inkluderte ufattelige lidelser med 
leukemier, andre cancere og massive 
keloiddannelser.

Radiology overload
Symposiet var ”fullstappet” med sesjoner 
i mammaradiologi, nevro og PET, 
thorax- og muskel/skjelett, intervensjon 
x 3, PACS, abdominal imaging x 2, 
emergency radiology x 2 og CAD. Det 
ble slik en ”overload” at det var vanskelig 
å holde konsentrasjonen oppe, selv 
pausene var fylt med småseminarer. Selv 
var jeg moderator på den ene av de to 
abdominal imaging-sesjonene. Det mest 
interessante foredraget på symposiet 
synes jeg var om Fukushima atomkraft-
verkkatastrofen 11. mars 2011. Store 
mengder radioaktivt materiale ble frigitt 
til atmosfære og hav, men massiv rednings- 
innsats har ikke påvist negative helse- 
effekter så langt.

verdens største medisinske kongress
Etter dette symposiet opptok det 
forestående Høstmøtet mye av min tid, 
men i månedsskiftet november/desember 
fikk jeg reise til RSNA. I den grad det er 
mulig, er å delta på RSNA et ”måste” for 
meg. RSNA har tradisjon tilbake til 1915 
da 62 amerikanske radiologer ble de 
første medlemmene. Fra 1921 ble møtene 
holdt på Palmer House Hotel i Chicago, 
men så ble de avholdt i forskjellige byer 
før kongressen havnet fast i Chicago fra 
1955, og fra 1975 f lyttet man til McGor-
mick Place. Der har kongressen blitt 
avholdt siden, bortsett fra i 1979, 1980 og 
1984, da de ble avholdt henholdsvis i 
Atlanta, Dallas og Washington DC. Ikke 
på noen av disse stedene ble kongressen 
en suksess: I Atlanta ble en delegat drept 
og mer enn 25 ranet, i Dallas var det 
”Hurricane warning” og samtidig 
busstreik og i 1984 ble Washington DC 
en nødløsning med dårlige lokaler fordi 
man hadde glemt (!) å booke McGormick 
Place.

RSNA har vokst til å bli verdens største 
medisinske kongress, alle medisinske 
kategorier medregnet. Deltakerantallet er 
imponerende, men det har vært en 
tydelig tendens til færre deltakere de siste 
årene. Antallet deltakere i 2012 var 
53 778 mot 59 097 fra 2011, som var en 
nedgang på ni prosent. ”Professionals”, 
radiologer og radiografer, utgjorde 
26 154, mens utstillere utgjorde 21 228 

og andre 6 336. Tilbudet av utdannings-
sesjoner er enormt – nærmere 3000 i 
2012, og ytterligere over 1000 posters, 
10 000 kvadratmeter informatikk/
IT-utstilling og 46 000 kvadratmeter 
teknisk utstilling med ca 700 utstillende 
foretak.

Hvorfor skal så en norsk radiolog kostes 
på en reise til RSNA? Jo, her presenteres 
en mengde med fakta, og det meste av 
høy kvalitet. De store nyhetene dukker 
opp her, og man kan fordype seg i sitt 
fagområde, enten det dreier seg om mer 
allmennradiologi eller man har spesiali-
sert seg innen et smalt område. Spesielt 
er ”refresher”-kursene verdifulle med 90 
minutters lange foredrag av ”kanoner” 
innen fagområdet. Den daglige avisen 
RSNA Daily Bulletin presenterer 
dessuten ”high-lightene” og er nyttig å 
bla igjennom. Spesielt morsomt var det 

denne gangen at min gode kollega 
Mogens Aaløkken hadde fått antatt et 
foredrag, ”Time to ditch the chest 
x-ray?”, og som ble bedømt av Aunt 
Minnie som en av 10 ”Top stories”, 
imponerende! Foredraget ble omtalt i 
forrige Noraforum.

Overlegepermisjonen er en unik mulighet 
for stimulans til videre arbeid, med gode 
forutsetninger for ny positiv giv. Ikke 
minst det å komme seg ut å se hvordan 
andre gjør det og har det, setter egen 
arbeidssituasjon i perspektiv på en måte 
som i alle fall gjør meg takknemlig for 
min situasjon. La oss for all del bevare 
denne avtalen!

Gaute Hagen er leder i Norsk radiologisk 
forening og overlege ved Enhet for 
abdominal radiologi på OUS 
- Rikshospitalet.

Overlegepermisjonen er en 
unik mulighet for stimulans til 
videre arbeid, med gode forut-
setninger for ny positiv giv.

RAPPORT FRA OvERLEgEPERMiSJON

I sykehusene er permisjonen en innarbei-
det rettighet for overleger/legespesialister 
til minimum 4 måneders lønnet utdan-
ningspermisjon pr. 5-årsperiode. Retten 
til utdanningspermisjon, vanligvis kalt 
overlegepermisjon, er for Spekter-områ-
det regulert i Overenskomsten del A2 § 
4.2. Bakgrunnen for bestemmelsen er å 
muliggjøre en sammenhengende periode 
av noe varighet for fordypning, studie-
opphold, hospitering etc. for faglig 
oppdatering. I en hektisk hverdag er dette 
en bestemmelse som virkelig er et gode 
som er viktig å ta vare på og å utnytte. 
Jeg synes også at det er en plikt å 
videreformidle den tilegnede kunnskapen 
til de nærmeste kollegene, som ofte må 
gjøre en ekstrainnsats for at det skal være 
mulig å få overlegepermisjonene gjen-
nomført. 

Min permisjonen startet med deltakelse 
på Progress in Radiology, Joint meeting 
of the 9th Symposium of Japanese 
Scandinavian Radiologogical Society and 
12th Nordic Japan PACS Symposium i 
Tokyo 6.-7. september. På forhånd hadde 
min sønn Morten laget ”En introduksjon 
til japansk etikette for Gaute Hagen”, 
som så vel jeg som mine reisekompanjon-
ger Per Kristian Hol og Frode Lærum 
hadde stor glede og underholdning av, 
selv om de hadde vært i Japan f lere 
ganger før.

Lite utdrag:
Hilse: Det er vanlig å bukke når man 
hilser, men f lere og f lere forretningsfolk 
velger å ta hverandre i hånden også. Et 
lite nikk med hodet når du hilser er 
viktig. Japanerne misliker klapping på 
hodet og skuldre.
Visittkort: Møter i Japan starter med at 
dere bytter visittkort. Kortene du mottar 
bør du studere nøye og la ligge på bordet 
under møtet. Å skrive på kortet eller 
putte det i lommen regnes som lite 
respektfullt.

Overlegepermisjon: Fra Japan til USA
Ultimo 2012 var jeg den heldige kollegaen i min enhet som hadde overlegepermisjon. Det 
skal jo lages en rapport etter overlegepermisjonen, og her er en delrapport fra min permisjon.

Gaver: Gi og motta gaver er viktig. Det 
er vanlig å gi gaver til vertskap og viktige 
gjester, og det er vanlig å gi gaver til dem 
du får gaver av. Unngå gjenstander med 
skarp egg som kan symbolisere å kutte 
vennskap.
Spisepinner: Ikke kryss spisepinnene   
eller sett dem fra deg i risbollen – det 
assosieres med døden.

Lange dager
Rett i forkant av symposiet, tok vi tog fra 
Tokyo til Hiroshima, en avstand 
tilsvarende Oslo-Trondheim, og toget 
”Shinkansen” brukte drøyt 3 timer. Der 
hadde vi avtalt besøk hos dr. Sato, eneste 
spesialist i radiologi ved Tsuchiya general 
hospital. Han hadde 3 LISer under seg, 
dvs. i Japan er de studenter helt til de er 
ferdig spesialister, og har, slik vi forsto, 
luselønn. Sykehuset var offentlig og på 
størrelse med et norsk sentralsykehus slik 
de forelå før inndelingen i helseforetak. 
Arbeidstiden var fra ca kl 08 til kl 20, 
med arbeid også på lørdager, om enn 
færre timer. Dr. Sato hadde 7 feriedager i 

året, men de kunne han ikke ta ut 
samtidig. Han behersket så vel interven-
sjonelle prosedyrer, MR, CT, ultralyd, og 
mammografi, i tillegg til konvensjonell 
radiologi. Han forsket også og presentere 
et intervensjonsmateriale på 321 pasienter 
med kritisk ischemi på symposiet. 

Strålene fra Hiroshima
Etter dette tankevekkende besøket for 
egen arbeidssituasjon, besøkte vi 
Hiroshima Peace Memorial Museum, der 
konsekvensene av atombomben fra kl. 
8.15 den 6. august 1945 ble vist meget 
uttrykksfullt: Skadene var av tre typer: 
Varmebølge, trykkbølge og radioaktiv 
stråling. Temperaturen innenfor en 280 
meters radius fra hyposenteret oversteg 
én million grader Celsius, trykkbølgen 
innenfor 500 meter utgjorde 19 tonn pr 
kvadratmeter som jevnet nærmest alt 
med jorden og kastet mennesker gjennom 
luften. Innenfor én kvadratkilometer fikk 
alle livstruende akutte stråleskader, 
hvorav mange døde i løpet av få dager, 
mens de mer langvarige effektene 

Av gaute Hagen
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MUSKEL-/SKJELETTLiDELSEN iSCHiOFEMORAL iMPiNgEMENT

ischiofemoral impingement – a pain in the ass? 
Eller bare et tilfeldig funn?
Ischiofemoral impingement (IFI) har vært kjent i ortopedisk litteratur siden 70-tallet, 
men først med den økte bruken av MR ved tilstander i muskelskjelettsystemet har 
funnet blitt erkjent som en separat tilstand. 

Av Roar Remseth Pedersen

Fortsatt er mye uklart rundt denne 
tilstanden, og foreløpig empiri tyder på at 
bildefunn må sterkt korreleres med 
klinikk før man sikkert bør stille denne 
diagnosen. Imidlertid vil en våken 
radiolog ofte kunne identifisere de 
typiske funnene: ødem i quadratus 
femoris, varierende grad av atrofi i 
muskelen, reduserte plassforhold mellom 
tuber os ischii og trochanter minor/
femur. 

ikke klart hva som gjør vondt
Når man kan identifisere et trangt sted 
på kroppen og noe synes å ligge i beknip, 
kaller man det gjerne impingement. 
Femoroacetabulær impingement er 
velkjent (men også omdiskutert), 
impingement i skulderregionen er 
velkjent. Ved quadrilateral space synd-
rome finner man ødem eller atrofi av 
teres minor, men da antar man at det er 

et denervasjonsødem. Ved ekte IFI antar 
man at det er anatomiske faktorer som gir 
trange plassforhold og derfor direkte 
affeksjon av muskelbuken til quadratus 
femoris. Imidlertid er det ikke alltid klart 
hva som gjør vondt, ischiasnerven 
passerer like dorsalt for muskelbuken, og 
enkelte rapporterer bedring når nerven 
fridissekeres fra for eksempel fibrose eller 
hematom. 

Primære årsaker til impingement kan 
være medfødt korte avstander mellom de 
benede strukturene i området, kvinne-
bekken, prominerende trochanter minor. 
Sekundære årsaker kan være: arthrose i 
hofteleddet (migrasjon av cpaut femoris), 
osteochondrom, forstørret ischium etter 
tidligere fraktur, atrofi av quadratus 
femoris, intertrochantær fraktur, 
hematom etter traume, myositis ossifi-
cans, endret fysisk aktivitet, endret 
gangmønster. 

Ødem og atrofi
De kliniske symptomene er ofte uspesi-
fikke og mange av disse pasientene blir 
undersøkt og behandlet for andre 
tentative eller samtidige diagnoser. 
Typiske symptomer rapporteres som 
diffus hoftesmerte, lyskesmerter, smerter 
i ”skinka” som ofte radierer ned i låret, 
smerter gjennom hele bevegelsesmønste-
ret, og dessuten klikking, krepitasjon og 
låsninger. Dessverre finnes ingen 
spesifikk klinisk test, men mange av 
pasientene rapporterer at de får smerter 
når de sitter lenge stille. 

De hyppigst forekommende funn er 
ødem i quadratus femoris, gjerne der hvor 
det er trangest for muskelbuken mellom 
ischium og femur. I noen tilfeller er det 
mer utbredt ødem i hele muskelbuken. 
Andre funn er atrofi, redusert avstand 
mellom tuber os ischii og trochanter 
minor eller mellom hamstringssenefestet 
og trochanter minor. Hos andre kan man 

Anatomisk illustrasjon av muskelbuker 
dorsalt for hofteleddet.

Tegning av 
forholdene 
mellom de 
anatomiske 
strukturer på  
et aksialt snitt.

finne ødem, fibrose eller fettatrofi rundt 
isjiasnerven. I enkelt tilfeller finner man 
væskeansamlinger som likner på bursitter i 
de samme områder. 

vurdere sykehistorien
Det er klinisk viktig å måle avstander, men 
det er vist at normal avstand mellom 
trochanter minor og tuber os ischii oftest 
er over 2 cm, men hos affiserte pasienter er 
avstanden i gjennomsnitt 13 mm +/- 5 mm.

Som andre muskler kan også quadratus 
femoris bli utsatt for traume og strekk. 
Dette kan til forveksling likne på en 
situasjon med impingement da det er ødem 
i muskulatur, men man kan skille disse 
tilstandene fra hverandre ved å vurdere 
sykehistorien, at det er normale avstander 
mellom benede strukturer og at ødem i 
muskulatur er mer sentrert rundt muskel-
seneovergangen. 

Foreløpig er det ingen god behandling som 
virker på alle disse pasientene, og man skal 
være klar over at ødem i muskelbuken 
trolig er et bifunn i mange tilfeller. 
Sekundær IFI kan behandles ut fra den 
tilgrunnliggende årsak, for eksempel 
kirurgi for å bedre plassforholdene. 
Konservativ behandling med hvile, 
avlastning og NSAIDs kan forsøkes, noen 
pasienter har blitt rapportert å ha effekt av 
injeksjon med anestetika og steroider. 
Hvem som vil ha nytte av slik behandling, 
er foreløpig vanskelig å avgjøre på  
forhånd. 

Referanser:
Noen case reports
• O’Brien, Bui-Mansfield, AJR 2007
 – 4 patients, 5 hips – all of them probably 

strains. ”The largest collection of this entity 
in radiological literature so far”. 

• Patti et al, AJR 2009
 – 9 patients, 12 hips. Findings of reduced 

distances in the region.
• Tosun et al, Skeletal Radiology 2011
 – Analyzes 70 hips from 50 patients, 

finding significant reduced distances: IS, 
QFS, abnormal inclination angles and 
muscle volume compared to normal controls

• Taneja, Bredella, Torriani, Magn Res 
Clinics of North America, Febr 2013

 – Summary of knowledge

Roar Remseth Pedersen er radiolog i 
Curato Røntgen og redaktør i Noraforum. 
pedersen70@gmail.com

Quadratus femoris er 
lett å identifisere, 
mellom os ischii og 
proksimale femur. 
Hos denne pasienten 
er det normale gode 
plassforhold og 
normalt signal i 
muskelbuken. Legg 
merke til ischias- 
nerven like dorsalt for 
muskelbuken, omgitt 
av fett. 

Ødem i Quadratus 
femoris men gode 
plassforhold for 
muskelbuken.

Hos denne pasienten 
er det kort avstand 
mellom os ischii og 
proksimale femur 
bilateralt. I tillegg er 
det ødem i muskel- 
bukene, samt noe 
atrofi (på dette bildet 
kan ikke ødem skilles 
fra atrofi).
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SEMiNAR OM PROSTATAKRAFT

Dagsseminar til praktisk hjelp

Av Unni Bergan

Etter en kort innledning av nestleder 
Kristin Mellingen, fikk vi høre urolog 
Yngve Nygård fra Haukeland fortelle hva 
urologene forventer av radiologene, og en 
del om biopsiteknikk. Haukeland bidro 
også med patolog Karsten Gravdal, som 
gjennomgikk prognostiske faktorer, 
histologiske typer, Gleasonscore- 
systemet, patologenes rapporterings- 
system mm. Svært nyttig og viktig 
informasjon for oss alle.

Scoringssystem for kreftmistanke
Vi hadde storfint besøk fra Nijmegen i 
Nederland; MD, PhD Jürgen Fütterer 
kommer fra et senter med stor kompe-
tanse på bildediagnostikk og bildeveile-
det biopsi av prostata, samtidig som de 
ligger helt i teten når det gjelder 
forskning. Han bidro med f lere interes-
sante foredrag, hovedsakelig med temaer 

innen MR. Han gjennomgikk de 
forskjellige MR-sekvenser, MR-veiledet 
biopsi, presenterte en rekke spennende 
kasuistikker og presenterte ESURS 
scoringssystem for kreftmistanke innen 
prostata; PIRADS, etter ide fra mamma-
radiologiens BIRADS.

Å finne noe blant ubetydelighetene
Erik Rud fra OUS snakket om fusjon av 
MR- og ultralydbilder som redskap ved 
biopsi, Wolfgang Picker fra ALERIS 
snakket om viktigheten av å finne de 
rette svulstene og være med og sikre at 
pasienten verken blir over- eller underbe-
handlet. Knut Håkon Hole fra OUS tok 
for seg staging. Lars Reisæter fra 
Haukeland gikk gjennom multipara-
metrisk MR og scoringssystemets 
betydning for å finne indextumor, altså 
den betydningsfulle svulsten i en jungel 
av ubetydeligheter. 

Sjelden enighet
Innimellom var det satt av tid til 
diskusjon. Ingen sannhet er ferdigspikret 
når det gjelder håndtering av prosta-
takreft, og man er sjelden enig om alt. 
Det være seg nytten av screening, 
betydningen av PSA-målinger, hvilken 
MR-teknikk og hvilket utstyr er opti-
malt, og hvordan skal man rapportere. 
Til slutt fikk vi en oppsummering av 
prof. Jarle Rørvik fra Haukeland, som 
har vært hovedansvarlig for programmet.

Tid til kolleger
Inntrykket var at deltakerne jevnt over 
var godt fornøyde. Dette går også igjen i 
de første tilbakemeldingene. Det slo 
undertegnede at alle foredragsholderne 
var menn. Imidlertid var kursdeltakerne 
rimelig jevnt kjønnsfordelt, så det er 
neppe et uttrykk for at kvinnelige 
kolleger ikke er opptatt av temaet. 
Seminaret ble holdt på Clarion Hotel 

Erik Rud fra OUS snakket om fusjon av MR- og ultralydbilder som 
redskap ved biopsi.

Patolog Karsten Gravdal Haukeland gjennomgikk prognostiske 
faktorer, histologiske typer, Gleasonscore-systemet og patolo- 
genes rapporteringssystem med mer.

Norsk forening for abdominal radiologi avholdt sitt andre heldagsseminar på Gardermoen den 
25. oktober. Denne gangen var temaet prostatakreft, med bildediagnostikk som utgangspunkt. 

Oslo Airport på Gardermoen. De stilte 
med deilig lunsj, der man også fikk slått 
av en prat med kolleger fra fjern og nær 
under litt mer uformelle omgivelser. Det 
var lagt opp til 60 deltakere, men endte 
på til sammen 64 med foredragsholdere 
og påmeldte. Tar vi ikke feil, utgjør dette 
ca ti prosent av radiologforeningens 
aktive medlemsmasse. Ingen måtte 
avvises, heldigvis. Deltakerlisten bestod 
naturlig nok hovedsakelig av radiologer, 
men en urolog og en fysiker fant også 
veien.

Til hjelp i daglig arbeid
For å klare å gjennomføre seminaret, var 
vi så heldig å få økonomisk drahjelp av 
Vingmed og Siemens. Dette gjør at vi 
ikke kan søke Legeforeningen om 
godkjenning av kurstimer eller refusjon 
fra Fond III, men vi ønsker at disse 
seminarene skal være en praktisk hjelp i 
daglig arbeid mer enn en formalitet på 
CVen, og synes ikke manglede godkjen-
ning av kurstimer skal hindre oss fra å 
fortsette. 

Jürgen Fütterer fra Nijmegen i Nederland 
kommer fra et senter med stor kompetanse på 
bildediagnostikk og bildeveiledet biopsi av 
prostata, samtidig som de ligger helt i teten når 
det gjelder forskning. 

På de to årene NFAR har eksistert har vi 
nådd et medlemstall på 85. Siden vi er en 
forening som omfatter alt mellom dia- 
fragma og bekkenbunnen, er det mange 
aktuelle temaer for senere seminarer. 
Med de tilbakemeldingene som har 
kommet så langt, går foreningen på med 
friskt mot og forsøker å snekre sammen 
et nytt seminar før sommeren med 
pancreas som tema. Vi ønsker innspill  
og engasjement fra alle våre medlemmer, 
og ønsker alle nye velkommen. 

Unni Bergan er overlege ved 
røntgenavdelingen på Ålesund 
sjukehus og kasserer i NFAR.

Norsk forening for abdominal radiologi avholdt sitt andre heldagsseminar på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen den 25. oktober 2013.
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KASUiSTiKK: THORAx

En yngre mann opplevde utover våren 
2010 anfallsvis afasi, både motorisk og 
sensorisk preg. 

Et mange timers anfall i mai medførte 
innleggelse på et lokalsykehus. CT viste 
”lakunært infarkt i høyre corona radiata, 
men ingen fersk skade”. Han ble henvist 
til oppfølgende angiografi av halskar etc, 
og det ble opplyst om økende anfallshyp-
pighet. 

En pasient med rare symptomer 
– som ikke kom fra thorax

Av Harald Nes Pasienten f lyttet så til en annen by for  
å studere. MR caput ved et lokalt 
institutt beskrev ingen aktuelle funn. 
Bilde 1 og 2.

Nevrologisk poliklinikk fant ingen 
klinikk som passet med ischemi, men 
vurderte epilepsi. Imidlertid var både 
EEG og MR uten funn. 

Klinikken var fortsatt uklar og ukarak- 
teristisk, og annen etiologi ble vurdert, 
inkludert psykiatri. Uansett tiltok 

anfallene i hyppighet, og det var stadige 
varianter med atypiske symptomer. 

Oktober 2010 ble pasienten akutt innlagt 
med grav hypofysesvikt. Testosteron- 
nivået til pasienten var nesten på null. 

Som vanlig er første bildediagnostikk ved 
innleggelse på sykehus røntgenbilder av 
lungene. Han hadde ingen pulmonale 
symptomer. 

Røngenbildet av lungene viser hilus med 

Radiologien blir en stadig viktigere arena for spesialist-overgripende diagnostikk.    
Det viser denne kasuistikken fra Norsk forening for thoraxradiologi.  

Bilde 2, sag t2.

Bilde 3, front thorax.

Bilde 4, side thorax.

Bilde 1, axial T2

Bilde 6, Coronal MR med kontrast.

Bilde 5, Coronal MR med kontrast.

overvekt av konvekse konturer, som ved 
adenopati, kan også ane innslag av små 
nodulære strukturer i perifert lungevev.
Bilde 3 og 4.

Samme dag ble MR caput og hypofyse 
utført, denne gangen med kontrast. 
Bilde 5 og 6, Coronal MR med kontrast.

Bildene viser normal hypofyse, men 
affeksjon i form av kontrastoppladning i 
hypothalamus (altså sannsynlig hypo- 
thalamisk hypofysesvikt). Multifokale 
leptomeningeale noduli med oppladning. 
Flere tilstander kan gi slike funn, men 
tentativ diagnose blir nå nevroaffeksjon 
av sarkoidose.

Det er interessant å sammenligne med 
forrige undersøkelse: Det berømte 
retrospektoscopet hjelper oss til å se at 
vanlige cerebrale sjekkpunkter riktignok 
er uten tydelige funn, men det vi nå har 

sett som oppladende patologi gjenfinner 
vi som tydelige konturendringer relatert 
til hypothalamus. Bilde 7 og bilde 8.

CT thorax ble utført dagen etter. 
Undersøkelsen påviser multiple noduli i 
perilymfatisk distribusjon samt sentral 
adenopati. Bildet er godt forenlig med 
sarkoidose

Med adekvat behandling ble pasienten 
raskt bedre. Kontrollbilder etter 2 mnd 
og 2 år viser normalisering. Bilde 9 og 10, 
sagittal T1 med kontrast etter 2 mnd og 
2 år. 

ERFARINGER:
• Sarkoidose assosieres vanligvis først med 

pulmonal affeksjon (hos ca 80 prosent av 
pasientene), og dermed thoraxradiologi. 
Her ga et standard røntgen thorax 
førende indisier. Lungene er vanlig 
målområde for en lang rekke sykdommer 
med systemisk affeksjon: Infektiøse, 
metastatiske, inflammatoriske, auto- 
immune tilstander.  

• Ved systemsykdom med multifokal 
affeksjon vil pasienten ofte møte ulike 
spesialister, i dette tilfellet nevrologi, 
psykiatri, endokronologi og til slutt 
pulmologi. Disse vil måtte forholde seg til 
utredingsløp som er uvante for deres felt, 
og bildediagnostikken vil ofte fungere som 
møtepunkt. Radiologien blir vanlig arena 
for spesialist-overgripende diagnostikk.  

Harald Nes er leder for Norsk forening for 
thoraxradiologi og jobber i Helse Fonna i 
Haugesund.

Bilde 8, løtdelsvindu.

Bilde 7, CT thorax i lungebilde

Bilde 10, sagittal T1 med kontrast etter 2 år..

Bilde 9, sagittal T1 med kontrast etter 2 mnd
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REFERAT HØSTMØTET NFiR 2013

Kursansvarlig og nestleder i foreningen 
Edmund Søvik ønsket velkommen og 
presenterte programmet. Oppslutningen 
fra industrien var god. Innledningsvis 
diskuterte vi fremtidige arenaer og former 
for samarbeid. Fag og industri må kunne 
samarbeide for at kvaliteten på diagnos-
tikk og behandling skal bli så god som 
mulig.

verdens første
Roger Karlsson fra simulatorprodusenten 
Mentice fortalte så om firmaet og 
simulatorindustriens historie. Mentice 
introduserte verdens første endovaskulære 

Høstmøtet NFiR 2013
Årets høstmøte i Norsk forening for intervensjonsradiologi ble arrangert på  
St. Olavs Hospital 17. og 18. oktober. Hovedtema i år var simulatortrening

simulator i 2001 - altså en relativt ny 
oppfinnelse. Det siste nye er case-
simulering hvor pasientundersøkelser kan 
lastes inn i simulatoren. Mer realistiske, 
sammensatte miljøer er også under 
utvikling, for eksempel i kombinasjon 
med Lærdalsdukke. Karlsson nevnte også 
nytten av å trene på håndtering av 
komplikasjoner. 

Definerte læringsmål
Lars Lønn fra Rigshospitalet i Køben-
havn fortalte først om røntgenstrålene 
og strålehygienens historie. Vi ble så 
presentert interessante tanker om peda- 
gogikk og læring som en innledning til 
simulatortrening. Kan simulering øke 

kunnskap og sikkerhet? Svaret er i følge 
Lønn ja, basert på foreløpig erfaring innen 
endovaskulære prosedyrer og lengre 
erfaring fra andre miljøer som luftfart og 
offshore. Nytten kan være spesielt høy ved 
trening av team. I diskusjonen etter selve 
foredraget diskuterte vi hvordan man kan 
unngå at simulatorene blir stående å samle 
støv. Lønn sa at det er avgjørende å få 
treningen satt i system - med definerte 
læringsmål og objektiv evaluering.  

virtuell virkelighet
Deretter var det besøk på stands og 
hand-on simulatortrening – hele 3 
simulatorer var satt opp med et vidt spekter 
av tilgjengelige cases. Vi var også innom 
Senter for laparoskopitrening (NSALK) og 
fikk omvisning og demonstrasjon av både 
analoge simulatorer og avanserte digitale 
simulatorer med virtuell virkelighet. Etter 
frukt og kaffe gikk turen til f lunkende 
nytt Kunnskapssenters lille auditorium. 
Her ble generalforsamlingen avholdt. 
Dagen ble avsluttet med hyggelig middag 
på Rica Bakklandet. Leder Jon Egge holdt 
en tale hvor han oppfordret til å få LIS-ene 
inn på labben, selv om de rene diagnostiske 
prosedyrene er i fåtall og basale ferdigheter 
kanskje vanskeligere å tilegne seg.

Øvelse gir bedre sikkerhet
Neste dag startet med et foredrag av 
forskningsdirektør Petter Aadahl fra 
Medisinsk Simulatorsenter, som snakket 
om trening og ferdigheter og om utvikling 
av pedagogiske verktøy for e-læring og 
simulatortrening. Man blir bedre av å øve! 
"Nasjonal kompetansetjeneste for simule-
ring og ferdighetstrening" er under 
etablering på St. Olav, og vil bli på ca 500 
kvadrat meter. 
Cecilie Våpenstad, forsker på avdeling for 
medisinsk teknologi ved SINTEF, fortalte 
om simulatortrening og haptisk/taktil 
tilbakeføring. Ferdighetstrening gir økt 
pasientsikkerhet! En av simulatorens 
fordeler er rettferdig, objektiv bedøm-
melse. Så beskrev hun hvordan en simula-
tor for laparoskopisk kirurgi kan være 
bygget opp. Pasientspesifikk simulering er 
det siste, hvor individuelle cases kan lastes 
inn i simulatoren. 

Av Anders M. Hager

Bred enighet om at kurset 
fungerte faglig og sosialt.

Lars Lønn forbereder foredrag 
om effekten av simulatortrening, 
Asbjørn Ødegård gir IT-faglig 
veiledning.

KASUiSTiKK 

Teamet må trene sammen!
Stig Ole Johnsen, også fra SINTEF delte 
erfaringer med simulering i andre 
fagmiljøer, først og fremst luftfart og 
offshore. CRM (Crew Resource Manage-
ment) er øvelse i sammensatt miljø og 
svært viktig – det holder ikke at den 
enkeltes ferdigheter er gode, hele teamet 
må øves. I luftfart er gode melderutiner 
vektlagt - man oppmuntres til å melde 
feil. Erfaring viser at de som har best 
rutiner på avvikshåndtering, har færrest 
uønskede hendelser. 
I diskusjonen etterpå sammenlignet vi 
med helsevesenet. Lønn påpekte at i 
motsetning til offshore og shipping hvor 
myndighetene overvåker, passer legene på 
seg selv. De økonomiske forutsetningene 
er også ulike. Hva skal til for å få det 
samme i medisinen? Rapportere hvor mye 
det koster å gjøre feil? Søvik poengterte at 
vi som leger ”ikke sitter ikke i f lyet” – og 
at det kanskje kan påvirke kravene til 
sikkerhet i helsevesenet.

Økt oppslutning ønskes!
Så var det på tide med avrunding og 
evaluering. Det var bred enighet om at det 
hadde vært et interessant og nyttig kurs 
som fungerte godt både faglig og sosialt. 
Kurset ble også nevnt som en av få 
gjenværende arenaer hvor man kan få 
faglig oppdatering og kontakt på bredt 
nasjonalt plan.
Men hvorfor den relativt lave oppslutnin-
gen blant legene? Årsakene er nok f lere, 
men vi vil forsøke bedre og tidligere 
annonsering for at folk skal ha sjanse til å 
redusere programmet på eget arbeidssted 
og dermed få økt oppslutning.
Når det gjelder finansieringen må det tas 
høyde for at nye regler og retningslinjer 
kan gjøre det nødvendig å endre noe på 
rammene. Til slutt diskuterte vi at 
simulatortreningen bør bli viktig også i 
planleggingsfasen av prosedyrer - her er 
det kvalitet å hente. Etter kursavslutning 
fikk de som hadde tid en omvisning på 
angiolabbene og det nye PET-senteret - 
da ble det enda klarere at det skjer mye 
spennende på St.Olav! 

Anders M. Hager er avdelingsoverlege ved 
radiologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold 
og sekretær for Norsk forening for interven-
sjonsradiologi. anders.hager@icloud.com

Bicepsruptur
Av Anagha P. Parkar

En 60 år gammel mann henvises til MR albue. Han har 
nedsatt supinasjonkraft som eneste symptom/klinisk funn.

Axiale T2 vektede bilder gjennom albuen. Det fjerde bilde 
er fra en annen pasient (til sammenligning). 

Funn: Bildene viser høyt signal i bicepssenen ved festet på 
radius. Det er så vidt noen få fibre intakte, men funnet er 
forenlig med en stor partiell/subtotal ruptur av biceps ved 
distale festet. 

Anagha P. Parkar er overlege ved Haraldsplass Diakonale 
sykehus i Bergen. apparkar@gmail.com

1 2

3 4
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KASUiSTiKK: PET/CT

Av Henning Langen Stokmo, 
Boel Johnsen, gesche Neckelmann, 
Borghild Ljøkjel og Odd Monge 

Kul ved forkjølelse
En 53 år gammel mann var tidligere frisk 
utover sarkoidose i lymfeknuter, ikke- 
røyker, og tidligere tonsillektomert. Han 
brukte ingen medikamenter.Pasienten 
oppdaget en kul på venstre side av halsen 
som oppstod i forbindelse med en 
forkjølelse. Ved klinisk undersøkelse fant 
en privatpraktiserende ØNH-spesialist 
en forstørret lymfeknute bak venstre m. 
sternocleido¬mastoideus, ca. 20 mm stor, 
noe fast, mobil men uøm. Videre 
undersøkelse med rhino- naso-, og 
indirekte laryngoskopi viste normale 
forhold. Det ble tatt to finnålsprøver som 
viste sparsomme mengder blod, men 
ingen atypiske celler. Pasienten ble videre 
henvist til ØNH-avdelingen ved 
Haukeland universitets¬sjukehus (HUS) 
for en ultralydveiledet finnålsprøve, 
eventuelt kilebiopsi av den forstørrede 
lymfeknuten på grunn av mistanke om 
malignitet. Ultralydundersøkelse ved 
ØNH-lege på HUS viste en 20 x 16 x 14 
mm stor hypoekkogen, jevnt avgrenset og 
rund lesjon. Ultralydveiledet finnålsprøve 
fra lymfeknuten viste en sannsynlig 

metastase fra en høyt differensiert 
plateepitelcancer. Pasienten ble innlagt på 
ØNH-avdeling til videre utredning. 
Klinisk undersøkelse, fiberlaryngoskopi, 
CT hals/thorax og MR hals ble utført 
uten funn av primærtumor i ØNH-om-
rådet. F18-FDG-PET/CT tatt dagen 
etter MR¬ undersøkelsen viste imidlertid 
asymmetrisk FDG-opptak i tunge¬basis 
med økt opptak på venstre side (figur 1). 
Den forstørrede lymfeknuten på venstre 
side av halsen viste kun økt FDG-opptak 
i randsonen best forenlig med cystisk/
nekrotisk innhold (figur 2).

Plateepitelkarsinom
Det ble gjort ny målrettet klinisk 
undersøkelse og panskopi i generell 
narkose uten sikre funn av makroskopisk 
tumor. Ut ifra PET/CT funnet ble det 
tatt blinde insisjonsbiopsier av tungebasis 
på venstre side. Histologi viste moderat 
til lavt differensiert plateepitelcancer 
(subepitelialt), positiv for HPV type 16. 
Det forelå dermed plateepitelkarsinom i 
tungeroten på venstre side, stadium T1 
N1 M0. Det ble valgt kombinert 
kirurgisk primærbehandling av det 
regionale funnet, og organbevarende 
ikke-kirurgisk behandling av primærtu-
mor. Pasienten ble operert med blokkdis-

Vi presenterer her en typisk kasuistikk der bruk av elektiv F18-FDG PET/CT var viktig for 
diagnose og valg av behandlingsmodalitet for kurativt rettet organbevarende primærbehandling. 

Kasuistikk: F18-FDg-PET/CT ved regional 
metastase på hals uten kjent utgangspunkt

seksjon på venstre side i nivå III (midtre 
jugulære gruppe) og det ble påvist 
metastase til 1 av 23 lymfeknuter uten 
ekstrakapsulær vekst. 
Det ble til slutt gitt definitiv stråle¬be-
handling til primærtumor og adjuvant 
strålebehandling til de regionale lymfek-
nuteområdene på venstre side som var 
kirurgisk behandlet. Med synlig primær-
tumor bare i én modalitet valgte en 
relativt romslige marginer mot primær-
tumor og standard postoperativt regio-
nalt volum (figur 4). Siden det forelå 
prognostisk gunstig situasjon med lite 
tumorvolum og HPV positivitet valgte 
en å avstå fra kombinasjon med konko-
mitant kjemoterapi, en anvendte laterali-
sert intensitets¬modulert strålebehand-
ling (IMRT) med 5 felts teknikk og 6 
MV fotonstråling mot primærtumor. Ett 
år etter fullført strålebehandling er 
pasienten fortsatt i komplett remisjon og 
uten sekvele. Uten informasjon fra 
PET-undersøkelsen ville postoperativ 
strålebehandling trolig vært vesentlig 
mer omfattende og mindre målrettet.

Alle får spesialtilpasset PET/CT
Alle pasienter med ØNH-cancer og 
pasienter med metastase på hals med 
ukjent primærtumor blir ved HUS 

Figur 1 PET, diagnos-
tisk CT med IV-kontrast 
og fusjonsbilde som 
viser FDG-positiv tumor 
på venstre side av 
tungebasis.

Figur 2 PET, diagnos-
tisk CT med IV-kontrast 
og fusjonsbilde som 
viser FDG-positiv 
lymfeknute på halsen.
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undersøkt med en spesialtilpasset 
F18-FDG-PET/CT protokoll. Det 
kjøres først en vanlig PET/CT helkropp 
lavdose uten intravenøs kontrast med 
armene opp, ca. 60 min. etter injeksjon av 
370 MBq F-18-FDG. Deretter kjøres det 
en diagnostisk CT hals med armene ned 
og intravenøs kontrast (100 ml Iomeron 
(350 mg J/ml)) med 50 - 55 s delay, samt 
en koregistrert PET med 6 min. per 
seng-posisjon. Dersom undersøkelsen 
skal brukes til planlegging av påfølgende 
radioterapi vil pasienten ha spesialtilpas-
set maske som er fiksert til påmontert 
bordtopp under PET/CT opptaket. 

ikke sjelden i tonsilleområdet
Karsinom med ukjent utgangspunkt 
(CUP) debuterer ofte med metastase til 
lymfeknuter på halsen og histologisk 
undersøkelse av slike lymfeknuter vil 
oftest vise plateepitelkarsinom (SCC). 1,2 
Ved metastaser til øvre og midtre 

cervikale lymfeknutegrupper er primær-
tumor oftest en hode/hals-cancer, og 
ikke sjelden er primær¬tumor lokalisert i 
tonsilleområdet eller på tungebasis. 3,4 
Til tross for grundig utredning finner en 
i ca. 2% av alle lymfeknutemetastaser 
med SCC i hode/hals-regionen ikke 
utgangspunktet for kreftsykdommen. 2 
I følge litteraturen avdekker F18-FDG-
PET/CT primærtumor i 24% - 55% av 
tilfellene der konvensjonell bildediag- 
nostikk ikke har påvist primærtumor. 
5,6,7,8,9,10
En må imidlertid være klar over at falskt 
positive PET funn kan forekomme. 
Den vanligste årsaken til dette er økt 
fysiologisk FDG-opptak i lymfatisk vev i 
vanlige lokalisasjoner der hvor en kan 
forvente å finne en primærtumor, som 
f. eks. tonsilla palatina, tonsilla lingualis 
eller på tungebasis. Det kan også oppstå 
økt FDG-opptak i vevet etter biopsi på 
grunn av inflammatorisk reaksjon. 6,11.
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Figur 3 PET hals fusjonert manuelt med tidligere gjennomført MR hals (T1 TSE FS +K) som demonstrerer 
FDG-opptaket på venstre side av tungebasis. (Bildeprosessering gjort med Segami Corporation Oasis v1.9.4.0)

Figur 4 Diagnostisk CT med IV-kontrast og PET med inntegnet stråleterapivolum av primærtumor 
(PVT-T) og regionalt lymfeknuteområde på venstre side av halsen (PVT-E.L.). Det ble gitt IMRT med 5 
felts teknikk og 6 MV fotonstråling mot primærtumor med margin som integrert boost, 70.00 Gy/35 
fraksjoner, fraksjonsdose 2,00 Gy, samt 56,00 Gy/35 fraksjoner, fraksjonsdose 1,60 Gy, til 
regionalt volum, akselerert fraksjonering (6 fraksjoner ukentlig).
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PRiORiTERiNgSqUiz

Av Tor Ole Kjellevand 

I følge prioriteringsforskriften skal 
alvorlig syke pasienter prioriteres til rask 
undersøkelse og behandling. Den nye 
regjeringen har som uttrykt mål å 
”innføre regel om oppstart av diagnosti-
sering i løpet av 48 timer”.

Som radiologer gjennomgår vi daglig 
utallige henvisninger og vi skal prøve å 
finne de pasientene som ikke bør vente 
for lenge før de blir undersøkt. Er dette 
virkelig mulig? Eller diagnostiseres 
alvorlig syke pasienter ofte for sent? I så 
fall har de lange ventelistene til diagnos-
tisk radiologi alvorlige konsekvenser.

Her er 10 anonymiserte henvisninger, lik 
dem vi ser hver eneste dag. Kan du finne 
de pasientene som burde vært diagnosti-
sert innen 48 timer?

Tor Ole Kjellevand er overlege og medisinsk 
ansvarlig i Unilabs Røntgen.

Klarer vi å prioritere de virkelig syke?

Pasient 1:
Kvinne 54 år: 
Diagnose: Gallestensanfall
Problemstilling:
Hun er fastende i dag, vi gjør lab. Ellers 
noe ømt hø.costalbue innimellom. 
Palperer buken: palp.øm mot galleblæra, 
men kan ikke kjenne noen oppfylninger. 
Henviser UL galleveier.
BT: 130/80 Puls: 70
Henviser gir tillatelse til å endre modali-
tet og evt. å foreta suppl. us.
Ønskede undersøkelser:
Ultralyd - Lever, pancreas, galleveier 

Pasient 2:
Kvinne 86 år:
Diagnose: Hematuri
Problemstilling:
Hun har hatt noe hematuri målt her f lere 
ganger. Vært på cystoskopi som var helt 
fin. Anbefalt fra sykehuset at hun fikk 
tatt en ultralyd av nyrene for å se om det 
er patologi der som kan forklare dette. 
Håper dere kan ta henne inn til dette 
etter anbefaling fra urolog.
Henviser gir tillatelse til å endre modali-
tet og evt. å foreta suppl. us.
Ønskede undersøkelser:
Ultralyd - Øvre urinveier – Begge

Pasient 3: 
Mann 45 år:
Diagnose: Kul i lysken
Problemstilling:
Plaget med korsrygg og bekkensmerter i 
siden sommeren 2012. Plages med 
utstrålende smerter til anteriøre del av 
høyre lår. Det palperes en hard knute 
over ligamentum inguinale ned mot 
symfysen på høyre side. Smerter i høyre 
iliopsoas muskulatur. Ønsker en under-
søkelse av denne knute og omkringlig-
gende vev. 

Ønskede undersøkelser:
MR høyre hofte og lyske mot symfyse

Pasient 4:
Kvinne 62 år:
Diagnose: Lumbago med isjialgi
Problemstilling:
Utredes for  økende  lumbale  smerter, 
mindre  og  mindre effekt fra analgetika.
Utstrålende   til  begge  nates  og  
intermitterende til  begge underekstremi-
teter.
Klarer ikke MR  us,
Henviser gir tillatelse til å endre modali-
tet og evt. å foreta suppl. us.
Ønskede undersøkelser:
CT Lumbalcolumna 

Pasient 5:
Mann 71 år
Diagnose: Dyspné
Problemstilling:
Fikk "influensa" ultimo mars, etter denne 
hangler han og har fått dårlig pust.
Sluttet å røyke i november 2013.
Auskultasjon pulm n.f. Asukultasjon 
hjertet u.a. Ingen crurale ødemer.
EKG normalt.
Henviser gir tillatelse til å endre modali-
tet og evt. å foreta suppl. us.
Ønskede undersøkelser:
Røntgen thorax.

Pasient 6:
Mann 73 år:
Diagnose: Prolaps
Problemstilling:
Ryggsmerter samt hoftesmerter i 3 
måneder. Han har vært 3 måneder i 
utlandet. Har hatt lave ryggsmerter/
haleben/korsrygg med utstråling til 
begge lår i hele perioden, og det har blitt 
bare verre. Han har vært til vanlig 
røntgenundersøkelse i utlandet, og han 

har med med bilder. Han går skjevt på 
venstre side og sier han har utstråling av 
smerter i begge lår og høyre legg. Det er 
klikkelyder ved gange. Har ingen 
problemer med avføring eller vannlat-
ning. Halter ved gange og har store 
ryggsmerter ved gange, å sitte eller å gå. 
Smertene bedres ved sitte og liggestilling 
til nå, men nå i det siste smertefullt ved 
supinert posisjon.
US: Lasegue pos. hø.side. Store palpa-
sjonssmerter i lumbal region. Røntgenbil-
der han har viser at det er betydelig 
redusert høyde L4-L5.
Mistenker prolaps og derfor henvises han 
til MR hofter bilat utredning. Anbefaler 
fysio men han ønsker å forsøke kiroprak-
tor først. Paralgin forte som smertestil-
lende.

Pasient 7:
Kvinner 56 år
Diagnose: Abdomen symptomer/plager
Problemstilling:
Konsultasjon
Siste uka knipsmerter til venstre i magen, 
dette har kommet og gått. Ikke diare, 
ikke sett blod i avføringen. Har ikke  hatt 
avføring siste par dager, dette er ikke 
uvanlig for pas. Hun kjenner at det 
romler i magen når det kniper. 
Fra tidligere halsbrann, bruker noe 
syrepumpehemmer for dette. Har lenge 
hatt lavt ferritinnivå, tar jerntilskudd. 
Ved us. palperes en oppfylning til ve. i 
abdomen, pas. angir lett ømhet her. 
Henvises til CT kolografi. 
Rekv. prøver: U-stix
Henviser gir tillatelse til å endre modali-
tet og evt. å foreta suppl. us.
Ønskede undersøkelser:
CT abdomen og CT colon
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REFERAT FRA LEDELSE Og RADiOLOgi 2013

Av Jarl Å. Jakobsen

Barcelona medio oktober: Ca 200 
radiologiske ledere kom til årets kongress 
om ledelse og administrasjon av radio-
logi. Over 30 var land representert. I 
tillegg hadde ledelsen i European Society 
of Radiology styremøte på samme sted og 
tid. Programmet finnes på følgende 
nettadresse: 
http://mir-online.org/html/img/pool/
MIR_2013_Barcelona_finalweb.pdf. 
Temaene var som vanlig aktuelle. 
Hovedtemaene var: Appropriateness 
and Decision Support, Quality issues, 
eHealth and Teleradiology, Communica-
tion, Leadership, Innovation Manage-
ment, og Management issues in Educa-
tion and Research. Noen av foredragene 
er lagt ut på nettet: http://mir-online.org/
cms/website.php?id=/de/index/past- 
meetings/2013.htm.  

10 000 euro
Kommunikasjon med pasienten og 
tydeliggjøring av radiologens rolle var et 
tema som vakte mye debatt. Også i fjor 
var dette et hett tema. Teleradiologi er en 
mangefasettert teknologi og organisa-
sjonsmulighet, og temaet vakte begeist-
ring og bekymring blant dem som deltok 
i debatten. Det var også interessant at 

MANAgEMENT iN RADiOLOgY 2013 
nettopp en teleradiologisk klinikk 
lokalisert i Barcelona ga 10 000 euro til 
beste arbeid om kvalitet i år, ikke bare for 
dem som var på MIR (http://www.myesr.
org/cms/website.php?id=/en/ecr_2014/
european_radiology_quality_award.htm). 
Poster om dobbelgranskning ESR skal 
være med å vurdere hvem som blir 
prisvinner, og det kunngjøres på neste 
ECR. Dette passet godt med at kvalitets-
perspektivet direkte og indirekte var en 
gjennomgangstone i møtet. Peter M. 
Lauritzen og medarbeidere fikk presen-
tere sin poster om dobbelgranskning 
(se bildet). 

Nyttig for ledere
MIR-kongressen anbefales. Den gir ikke 
bare ny lærdom gjennom forelesninger og 
lignende, men også gjennom nettverks-
bygging. Dette var det rikelig anledning 
til. Jeg har deltatt på forskjellige nivåer i 
MIR i snart 15 år, og vet at et europeisk 
nettverk blir mer og mer nyttig for ledere. 
Så meld dere på til neste års kongress, 
som blir i Bologna oktober 2014. I tillegg 
blir det et MIR-program lørdag etter-
middag på neste ECR. 

Jarl Å. Jakobsen MHA er prof. dr. med. ved 
Oslo Universitetssykehus.

Pasient 8:
Mann 62 år
Diagnose: Magesmerter
Problemstilling:
Siste 4 uker tiltagende magesmerter og 
obstipasjon. Avføringen har endret 
karakter. Observert blod ved defeka-
sjon. Ingen palpable oppfylninger. 
Normal tarmlyd. 
Ønskede undersøkelser:
CT Kolografi

Pasient 9:
Mann 75 år
Diagnose: Mageplager
Problemstilling:
Oppf. etter blodpr. takn. ; har 
mageknip-plager lok. hø.s. under 
costalbuen, roer seg i supint leie. Ikke 
sammenheng med fødeinntak , spiser 
mye grønnsaker, fisk, epler, appelsiner. 
Urolig mage. Er gastroskopert og 
coloskopert. Ønsker u.lyd. 
Hj. bl.s.ca. 9.
Henviser gir tillatelse til å endre 
modalitet og evt. å foreta suppl. us.
Ønskede undersøkelser:
UL Abdomen

Pasient 10:
Kvinne 65 år
Diagnose: Magesmerter uspesifikke
Problemstilling:
Var her onsdag. Ble gradvis bedre. 
Fikk i seg mat og drikke. 
Fra i går kveld oppkast og diare, fra i 
natt diare. Magesmerter. Tilsvarende 
bilde 2 uker siden. Ble da lagt inn på 
sykehus. Spontan bedring. 
US:  BT 100/70
puls 115
Abdomen: Lett palp øm høyre fossa 
og f lanke
CRP 18
Ringer mikrobiologen: Ikke oppvekst 
av patologisk bakterier.
V/P:  Usikker. Mulig divertikulitt. 
Prøver behandling mot dette og 
henviser ct abdomen. 
Behandler med Flagyl og Bactrim.
Henviser gir tillatelse til å endre 
modalitet og evt. å foreta suppl. us.
Ønskede undersøkelser:
CT abdomen

FASIT FINNER DU PÅ SIDE 33. Peter M. Lauritzen fikk presentere sin poster om dobbeltgranskning.
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REFERAT FRA MEDiM

Nasjonal PhD-konferanse i medisinsk 
avbildning i Tromsø 

For femte år på rad arrangerte nasjonal 
forskerskole i medisinsk avbilding 
(MedIm, www.medicalimaging.no) sin 
årlige 2-dagers samling for doktorgrads-
stipendiater fra hele landet. I år fant 
arrangementet sted i Tromsø 2. – 3. 
oktober. Tidligere samlinger har vært i 
Trondheim (2009, 2012), Bergen (2010) 
og Oslo (2011). Hvert år arrangeres 
kongressen i samarbeid med en lokal 
forskningsgruppe, og i år falt valget på 
Forskningsgruppe for medisinsk avbild-
ning ved Universitetet i Tromsø - Norges 
arktiske universitet (UiT). Årets kongress 
samlet 125 deltagere.

MedIm finansieres av Norges forsknings-
råd og har et styre som er sammensatt av 

Av Rune Sundset deltagere fra de fire likeverdige universi-
tetspartnerne i nettverket; NTNU, UiB, 
UiO og UiT. Formålet er å styrke 
forskerutdanningen innen medisinsk 
avbildning i Norge ved å stimulere til 
etablering av forskerkurs, finansiere ulike 
støtteordninger og stipend til både 
stipendiater og veiledere og arrangere 
årlig PhD-konferanser. 

Blikkfang for journalister
Det spesielle med denne konferansen er 
at alle deltakerne deltar aktivt med 
faglige bidrag, enten i form av muntlige 
foredrag eller poster. Et populært innslag 
er den vitenskapelige bildeutstillingen, 
hvor stipendiatene sender inn bilder som 
de har laget i forbindelse med sin forsk- 
ning. Noen av bildene er bearbeidet på en 
kunstnerisk måte, mens andre er mer 

typiske resultat av forskningen. Bildene 
blir ofte blikkfang for journalister og i år 
ble bildene fanget opp av både Gemini 
(http://gemini.no/2013/10/bilder-
fra-innsiden/) og Adressa 
(http://www.adressa.no/nyheter/
okonomi/article8381221.ece).

Kongressen var i år delt i fire hoved- 
temaer (Heart & Circulation, Advanced 
Biomedical Microscopy, Neuroimaging, 
Tumor & Inflammation) med to inviterte 
internasjonale forelesere og 4-5 muntlige 
bidrag fra stipendiatene innen hvert 
tema. Nytt av året var speed-poster-talk 
hvor utvalgte posterdeltagere fikk tre 
minutter på å gi en god smakebit av sine 
forskningsarbeider i plenum.  

Fra venstre: vinner av pris for beste muntlige innlegg ble Kai Beckwith, 
NTNU; beste poster ble Rafael Palomar, OUS/UiO; beste vitenskapelige 
bilde (etter avstemming blant deltakerne) Elisabeth Inge Romijn, NTNU. 
Vinnerbildet viser et tynt lag med kollagenfibrene i brusk.

«Hjerte i brann» vant tredjeplassen i bildekonkurransen og er tatt av 
Norges eneste prekliniske PET/SPECT/CT skanner som er etablert ved UiT i 
Tromsø. Musen er en tredimensjonal rekonstruksjon laget ved hjelp av PET 
og CT. Hjertet ”brenner” som følge av opptak av den radioaktive 
forbindelsen 18F-FDG. CT er brukt for å skape et bilde av benstrukturene. 
(Samuel Kuttner, Forskningsgruppe for medisinsk avbildning, UiT)

vorspielforedrag
I tillegg til at kongressen viser den faglige 
bredden innen forskning på medisinsk 
avbildning i Norge, så legges det opp til 
at dette skal være en samling som bygger 
nettverk mellom stipendiater. Derfor 
vektlegges også den sosiale utformingen 
av programmet. I godt samarbeid med 
Rica Ishavshotell, som serverte drikke og 
noe å bite i, arrangerte vi et vorspielfore-
drag første kvelden med Professor James 
Mercer, UiT, som fortalte om infrarød 
termografi på afrikanske elefanter. 
Deretter gikk turen fra de afrikanske 
sletter til det arktiske opplevelsessenteret 
Polaria hvor vi, i tillegg til å bli bevertet 
med kortreist mat og drikke, fikk en 

arktisk utf lukt med alkekongen langs 
vestkysten av Spitsbergen samt en 
vandring under nordlyset med besøk 
av fiskeslag fra Barentshavet og de 
intelligente storkobbene.

Til neste år arrangeres konferansen i 
Bergen 17.-18. juni, i samarbeid med 
MedViz. Allerede nå kan det være lurt  
å tenke på forskningsarbeid som kan 
presenteres. Vel møtt! 

Rune Sundset er leder av Forskningsgruppe 
for medisinsk avbildning, UiT, Tromsø, og 
congress chairman.

I alt 125 deltagere hadde funnet veien til Rica Ishavshotell i Tromsø for å delta på konferanse i medisinsk avbildning.

PRiORiTERiNgSqUiz FASiT:

Pasient 1:  Stor ovarialcancer
Pasient 2:  Nyrecancer
Pasient 3:  Stor tumor i bekken skjelettet, med innvekst 
 i bløtdeler. Forstørrede lymfeknuter.
Pasient 4:  Utbredte tumormasser retroperitonealt med 
 skjelettmetastaser
Pasient 5:  Cancer pulm
Pasient 6:  Cancer renis
Pasient 7:  Cancer coli

Pasient 8:  Cancer recti
Pasient 9:  Cancer coli med levermetastaser
Pasient 10:  Cancer coli med levermetastaser

VURDERING: 
1-2 rette:  Optimist
3-4 rette:  Gjennomsnittlig vurdering
5 rette:  Kastet du mynt og krone?
6-8 rette:  Realistisk etter mange år med overraskelser
9-10 rette:  De har vel ikke kikket?
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våg å se… våg å handle i tide!
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BOKOMTALE

Radiologer har en sentral rolle i utred-
ningen av barn med skader, og vil dermed 
komme i situasjoner hvor de må vurdere 
om en skade kan skyldes mishandling og 
om det er grunnlag for å varsle barnevern 
eller politi. I tillegg beskriver Håndboka 
grundig radiologisk utredning og 
dokumentasjon ved mistanke om påførte 
skader og vil være aktuell for av radio- 
loger og radiografer rundt på alle landets 
sykehus. Håndboka bør også kunne 
danne et felles grunnlag for samarbeid 
mellom spesialiteter og utvikling av 
lokale prosedyrer for samarbeid og 
arbeidsfordeling ved mistanke om 
barnemishandling.

Håndboka omhandler:
• Kliniske tegn på barnemishandling i 

form av skader, symptomer og 
hendelser som bør vekke mistanke om 
barnemishandling, slik at muligheten 
for avdekking øker

• Beste praksis for medisinsk utredning 
ved mistanke om fysisk barne- 
mishandling

• Hensiktsmessig dokumentasjon og 
sikring av bevis i tilfeller der en 
mistanke om mishandling og 
omsorgssvikt

• Råd om rutiner som kan øke sann- 
synligheten for at barnemishandling 
blir fanget opp i helsetjenesten

• Lover og regler som helsepersonell må 
forholde seg til ved mistanke om 
barnemishandling 

Håndbok for helsepersonell ved mistanke 
om fysisk barnemishandling 

• Praktiske råd for fremgangsmåten i 
saker med mistanke om barnemis-
handling slik at både barnas og 
foreldres rettsikkerhet blir ivaretatt

• Praktiske råd for tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid i tilfeller hvor 
det er mistanke om barnemishandling 
slik at barnet sikres rask medisinsk 
hjelp, beskyttelse og oppfølging.

Håndboken er utarbeidet av Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress på oppdrag fra Helsedirektoratet. 
Den er nettbasert og finnes på:
http://www.nkvts.no/sites/barne- 
mishandling  

våg å se… våg å handle i tide når du 
mistenker barnemishandling!

Målet med håndboka er å øke handlingskompetansen i helsetjenesten slik at barn utsatt 
for fysisk mishandling blir identifisert tidligst mulig, og sikres mot nye overgrep ved at 
barneverntjenesten og eventuelt politi varsles.

Foto: Jo Michael de Figueiredo
Grafisk design og illustrasjon: Inger Sandved Anfinsen

Endelig er den her, den helt nye Aquilion Prime 160

Nye Aquilion Prime 160 er her, fullstappet med avansert og moderne teknologi.
Et svært kompakt  CT system som krever mindre plass, har lavere støynivå, mindre varmeavgivelse og lavere energiforbruk.
Nye Aquilion Prime 160 utmerker seg med høy pasientkomfort og strømlinjeformet arbeidsflyt fra posisjonering av pasient til diag-
nose. 

AQUILION PRIME GIR BRUKEREN TOTAL KLINISK FLEKSIBILITET.

Toshiba sine unike skannteknikker som Variabel Helical Pitch, SURESubtractionTM og SURECardioTM Prospective, forenkler avanserte 
undersøkelser og gir resultater med god kvalitet og integrert dosereduksjon.

Vil du vite mer om dette spennende CT systemet?
Ta kontakt med Hans Petter Prestby
prestby@mebi.no

Mebi ønsker alle sine kunder og samarbeidspartnere 
en riktig god jul og et godt nytt år!
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NEKROLOg

Professor emeritus, overlege dr med Ivar 
P. Enge sovnet stille inn på Lillehammer 
Helsehus 18. juli, vel 90 år gammel. Hele 
det norske radiologiske miljø minnes 
ham med respekt for hans innsats og 
faglige ledelse gjennom den revolusjon 
som fant sted, særlig i intervensjonsradio-
logi, i hans yrkesaktive år.

Ivar Enge ble født og vokste opp i Vågå. 
Moren var ettertraktet syerske og faren 
tømrer/byggmester. Det var relativt enkle 
materielle kår hjemme hos dem, særlig 
under  krigen. Ivar deltok i motstandsbe-
vegelsen og måtte i 1944 gå i dekning. 

Ivar ville bli bilmekaniker og tok Oslo 
tekniske skole. På skolen hadde han alltid 
vært en oppvakt elev. Ewald Bosse var en 
velgjører med tilknytning til Vågå. Han 
støttet ubemidlede ungdom som hadde 
evner - de skulle sikres best mulig 
utdannelse, slik at både de selv og 
samfunnet kunne få nytte og glede av 
det. Bosse fikk Ivar inn på Kristelig 
gymnasium. Han oppnådde glimrende 
resultater og hadde selv tenkt på teknisk 
høyskole. Men Bosse penset ham inn på 
medisinstudier. Dette førte ham til 
Københavns Universitet, der norske 
studenter ble tilbudt utdannelse etter 
krigen. I København traff han sin kone 
gjennom 60 år, Astrid, og de fikk to 
barn.

Etter militærtjeneste på Sola f lystasjon 
var han noen år ved kirurgisk avdeling på 
Sauda sjukehus, deretter Halden og 
Lillehammer sykehus før han kom til 
radiologisk avdeling ved Ullevål sykehus, 
der professor Frimann Dahl var en 
inspirator for ham. Enge deltok også i 
FN-styrkene i Gaza. 

Professor emeritus, overlege dr med Ivar P. Enge 

I 1964 ble hentet til Universi-
tetssykehuset i Charlottesvil-
le,Virginia, av den ledende 
amerikansk radiologen Ted 
Keats. Der bidro han til 
oppbyggingen av en moderne 
avdeling for angiografi før 
han kom til Rikshospitalets 
røntgenavdeling. 

Ivar Enge var i tiden 1970-90 
norsk radiologis fremste 
ansikt utad. Han ble verden-
skjent som intervensjonsra-
diolog, først for å hente ut 
fremmedlegemer fra blodba-
nen ved hjelp av katetertek-
nikk. Pacemaker-kabler, 
shunter og plastikkdeler som 
man hadde mistet kontrollen 
med, fikk han fisket ut igjen 
ved hjelp av snarer og tynne 
plastrør gjennom tynne 
nålehull i huden, styrt under 
røntgengjennomlysning.

Som professor og sjef moderniserte han 
røntgenavdelingen ved Aker sykehus 
1978-91 så den kom opp i internasjonal 
klasse. Ivar var også sentral i forsknings-
samarbeid med Nycomed og utprøving 
av de nye norskutviklede røntgenkon-
trastmidlene. Han avsluttet sin karriere 
da han igjen gjorde tjeneste på Lilleham-
mer sykehus helt fram til han var 82 år 
gammel.
 
Ivars største faglige bragd var at han i 
1980 tok initiativet til ballongutblokking 
av forsnevrede pulsårer. Han og medar-
beidere på Aker var blant de første som 
utførte dette i Europa. Dette åpnet en 
helt ny æra for skånsom - såkalt mini-

ivar Enge 1922-2013

malt-invasiv - behandling. Senere kom 
trombolyse til - og Ivar fulgte tidlig på, 
også internasjonalt. Han hadde en unik 
bakgrunn og forutsetning på dette feltet, 
ikke bare som eminent radiolog, men 
også gjennom sin praktiske, kirurgiske 
trening som ung lege. Dette gav ham en 
tverrfaglig forståelse som intuitivt 
fortalte ham hvor langt prosedyregren-
sene kunne tøyes før komplikasjoner 
oppstod og risiko ble for høy. Han var 
trygg, og det smittet over, både på 
pasienter og medarbeidere.

Han var nysgjerrig og mer opptatt av 
framtidens muligheter enn fortidens 
faglige seiere og prestisje. ”Jeg skulle 
ønske jeg var ung radiolog igjen nå”, sa 
han da han forlot sjefsstolen på Aker i 
1991.
Ivars faglige innsats var banebrytende. 
Han var sentral i oppbygging av inter-
vensjonsradiologi i Norge og Skandina-
via, men også for etablering av fagfeltet i 
deler av USA gjennom sin tid i Charlot-
tesville. Ivar hadde et enormt internasjo-
nalt fagnettverk. Denne vennlige 
nordmannen kjente ”alle” - og alle trivdes 
i hans selskap. 

Han var sentral i oppbygging av 
intervensjonsradiologi i Norge og 
Skandinavia. Som radiolog gjorde han 
noe så uvanlig som å gå kliniske visitter på 
sine pasienter og følge dem opp i ettertid.
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Ivar Enge har vært formann i 
den norske og i den nordiske 
radiologforeningen,  president i 
den europeiske intervensjonsra-
diologiske foreningen og var 
æresmedlem eller Distinguished 
Fellow i alle disse. Han var 
Honorary Fellow i American 
College of Radiology, æresmed-
lem i den brasilianske radiolog-
foreningen, i Svenska Seldin-
gersällskapet og han ble tildelt 
den japanske radiologforenin-
gens gullmedalje. Enge ble 
utnevnt til Ridder av 1. klasse av 
Den Kongelige Norske St. Olavs 
orden i 1991. 

For Ivar kom alltid den individu-
elle pasient først. Som radiolog 
gjorde han noe så uvanlig som å 
gå kliniske visitter på sine 
pasienter og følge dem opp i 
ettertid. Hans medarbeidere 
følte at de ble sett, hjulpet og 
bragt frem. Hans empati og 
interesse gikk langt utover 
regelstyrte medarbeidersamtaler 
og vanlig veiledning. Ivar ville 
alle og alt levende vel. Ingen var 
for liten og ingen for stor for at 
han skulle se dem. 

Ivar Enge gjorde ikke bare selv 
en klassereise i livet. Han bidro 
sentralt også til å gi sitt fag – 
radiologien - en klassereise i 
omfang og betydning innen 
medisin.

Entusiasten og inspiratoren Ivar 
har gått bort. Men den faglige 
gløden han tente brenner videre 
gjennom mange. Og de medisin-
ske framskritt han stod for har 
blitt etablert virksomhet som 
daglig hjelper tusenvis av 
pasienter. 

Vi lyser fred over professor Ivar 
Enges minne.

Frode Lærum
Staal Hatlinghus
Gunnar Sandbæk
Tor Øystein Gjølberg

PRESSEMELDiNg

Curato tilbyr medisinsk radiologi i Norge der 
selskapets hovedkunder er de regionale helsefore-
takene, så vel som helseforsikringsselskaper og 
privatpersoner. Selskapet har et nasjonalt nettverk 
av 12 klinikker og mottar over 300 000 pasienter 
årlig. Curatos omsetning for 2012 var 387 mil- 
lioner kroner og selskapet sysselsetter rundt 220 
personer.

”Vi har oppnådd vårt strategiske mål for investe-
ringen i Curato – å bygge den ledende radiologi- 
gruppen i Norge. Oppkjøpet av Telemarkgruppen 
i 2007 og fusjonen med Sentrum Røntgeninsti-
tutt i 2008 la grunnlaget for det nye selskapet, 
som i dag har den beste geografisk dekningen og 
sterkeste markedsposisjon i Norge. En annen 
viktig utvikling for selskapet var å få fornyet 
avtaler med alle regionale helseforetak i Norge”, 
sier Hans Tindlund, partner i CapMan Buyout  
og ansvarlig for investeringen.

”I løpet av CapMans eierskap har vi gjennomført 
betydelig modernisering og utvidelse av vår 
utstyrspark og etablert tilbud på tre nye lokasjo-
ner. Curato er i dag en viktig helseaktør, som 
leverer radiologitjenester av høy kvalitet både til 
den offentlige helsetjenesten og til private 
pasienter. Vi har fått betydelige stordrifts- og 
produktivitetsforbedringer gjennom å investere i 
topp moderne medisinsk teknologi og gjennom å 
etablere sentraliserte støttefunksjoner. Vi er sikre 
på at Altor, som ny eier, vil tilføre ytterlig kompe-
tanse for en videre suksessfull utvikling av sel-
skapet”, sier Hans Olav Almaas, styreleder i Curato.

”Kostnaden for radiologitjenester er betydelig 
lavere i Norge enn i noe annet nordisk og 
europeisk land, og kostnaden er betydelig lavere 
når den utføres av Curato, enn av det offentlige. 
Curato har, som markedsleder, ledet an gjennom 
gode medarbeidere, effektiv drift og moderne 
infrastruktur. Det sparer offentlige helsemyndig-
heter for betydelige beløp og gir på samme tid økt 
service overfor pasientene. Vi tror derfor at private 
aktører vil spille en viktig rolle innen diagnostikk 
også i årene fremover. Vi ser også muligheten for 
å utvikle Curato innenfor relaterte tjenester både i 
og utenfor Norge i kommende år”, sier Reynir 
Indahl, partner i Altor Equity Partners.

Transaksjonen forventes å være gjennomført ved 
utgangen av oktober 2013. Fondene forvaltet av 
CapMan gjorde den opprinnelige investeringen i 
Curato i 2007. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hans Tindlund, partner, 
CapMan Buyout, tlf. 92669966
Hans Olav Almaas, styreleder, 
Curato AS, tlf. 91710305
Reynir Indahl, partner, 
Altor Equity Partners, tlf. 90691113

CapMan www.capman.com
CapMan Buyout er Nordens største invester-
ingsteam innenfor mid market private equity 
investeringer. Teamet har 23 års erfaring og 
består at 20 investment professionals i Norge, 
Sverige og Finland, CapMan Buyout har gjort 
69 investeringer og 49 exits og investerer for 
tiden fra sitt 10nde fond, CapMan Buyout X, 
etablert i 2013.

CapMan Buyout er del av CapMan Group,  
et ledende private equity selskap i Norden og 
Russland med forvaltningskapital på 3.3 
milliarder euro. CapMan har fem investerings-
spartnerskap- CapMan Buyout, CapMan 
Russia, CapMan Credit, CapMan Public 
Market og CapMan Real Estate – alle med egne 
investeringssteam og fond. CapMan har totalt 
105 ansatte i Helsinki, Stockholm, Oslo, Moskva 
og Luxembourg.

Altor Funds www.altor.com
Altor Equity Partners er investeringsråd- 
giver for Altor-fondene. Siden oppstarten har 
Altor-fondene investert i nærmere 40 selskaper 
med en kommittert kapital på 3800 millioner 
euro. Investeringene er gjort i nordiske 
mid-cap-selskaper med fokus på verdiskapning 
gjennom veksttiltak og driftsforbedringer. Blant 
investeringene er Lindorff, Helly Hansen, AGR, 
Eltek, Norsk Gjenvinning, SPT Group, Navico, 
Constructor og Elixia.

Curato AS www.curato.no
Curato er det ledende radiologiselskapet i Norge. 
Hovedkundene er de regionale helseforetakene, 
men også helseforsikringsselskaper og private 
pasienter er viktige kundesegmenter. Curato har 
12 klinikker i hele Norge og rundt 220 ansatte.

CapMan selger Curato til Altor
Fond forvaltet av CapMan har inngått avtale om å selge Curato AS, 
den ledende tilbyder av radiologitjenester i Norge, til Altor Fund III.



En virkelig nyvinning 
innen CT

Planmed Verity™ Ekstremitets CT-scanner revolusjonerer CT-scanning 
av ekstremiteter. Med denne mobile CT-maskinen kan en lage 
høyoppløsnings 3D røntgenbilder på legevakter, akuttmottak, 
ortopediske klinikker og skadestuer. Ekstra attraktivt er det at en kan 
oppnå dette med en dose som kun er en tiendedel av vanlig dose på en 
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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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)

Styret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær 
avbildning 2010-2014

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

Kasserer: Rajinder Midha (Akershus Universitetssykehus)

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

Håkon Johansen (St. Olav Hospital Universi-
tetssykehus i Trondheim)

Boel Johnsen (Haukeland Universitetssykehus, 
Bergen)

varamedlem: Mona Elisabeth Revheim (OUS)

Katrin Weigel (Sørlandet sykehus, Kristi-
ansand)

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

Spesialistkomiteen nukleærmedisin 2010-2014

Leder: Rajinder Midha, Vestre Viken HF, Sykehuset 
Asker og Bærum

Medlemmer: Birgit Schulz, Sørlandet sykehus

Mona-Elisabeth Revheim, OUS Rikshospitalet

Thuy Ly, Universitetssykehuset Nord-Norge

Trond Velde Bogsrud, Oslo Universitetssykehus 
Ullevål

varamedlem-
mer:

Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetssykehus 
Ullevål

Beata Paulina Gradek, Sykehuset Østfold, 
Fredrikstad

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)

hanskristian.pedersen@
uus.no

Norsk forening for thoraxradiologi
Harald Nes (leder)

harald.nes@helse-fonna.
no

Norsk forening for muskel/ 
skjelettradiologi
Roar Remseth Pedersen (leder)

pedersen70@gmail.com

Norsk forening for abdominal radiologi
Åse Kjellmo (leder)
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Norsk forening for radiologisk  
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