
Radiologforeningens meget aktive leder Frode
Lærum og hans innsatsvillige styre har så visst
ikke ligget på latsiden siden de ble valgt for ett
år siden.  De har jobbet jevnt og trutt etter sitt
banebrytende strategiseminar på Voss i januar i
fjor, hvor de blant annet la grunnlaget for for-
eningens fremtidige satsing på forskning.  

På årets generalforsamling presenterte styret
fruktene av sitt arbeid.  Styret fikk full tilslut-

ning av generalforsamlingen for sitt forslag om
å etablere "Radiologisk forskningsinstitutt" og
valg av styre (se bilde). 

Noen syntes nok det var noe dristig å satse
300 000 kroner av foreningens egenkapital.
Men de fleste var tydeligvis så begeistret at de
ga sin tilslutning etter at styret overbeviste
tvilerne om at dette var en viktig og verdig sak
for foreningen.                                    Se side  6

Vedtatt med akklamasjon på årets generalforsamling:

Radiologforeningen etablerer 
sitt eget forskningsinstitutt
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Leder

Denne høsten har jeg vært ekstra
stolt og glad over å være lege. Høs-
ten store TV-aksjon ga et rekordstort
innsamlingsbeløp til "Leger uten
grenser", den samme organisasjo-
nen som for få år siden også ble til-
delt Nobels fredspris.

"Leger uten grenser" viste oss alle
hva leger, sykepleiere og andre hel-
searbeidere satser og får utrettet der
nøden og farene er størst. Millioner
av medmennesker lider umenneske-
lig. Med små ressurser og med opp-
ofrende innsats møter "Leger uten
grenser" disse menneskene, redder
mange liv, lindrer og trøster. De
handler raskt. De griper inn med de
ressursene de har til rådighet, venter
ikke til alt av utstyr og infrastruktur er
på plass. Tariffavtaler og faste lunsj-
pauser er neppe noe som opptar
dem mest. Det viktigste er å bruke
sin utdannelse og kompetanse til å
hjelpe alle dem som trenger deres
hjelp aller mest, de sykeste og fattig-
ste.

Det som også gledet meg stort
med denne TV-aksjonen var at den
norske befolkningen fikk se hva
leger, sykepleiere og andre helsear-
beidere står for, verdiene de kjem-
per for, og hva de er villige til å satse
av egeninnsats for å hjelpe. Det nor-
ske folk så dette, forsto dette og ga

penger til "Leger uten grenser" slik
at de blir i stand til å redde enda
flere liv i de fattigste delene av vår
verden.

Hvor godt gjør det ikke å se kolle-
gaer stille opp i media og vise fram
helsearbeidere slik de fleste av oss
ønsker å bli sett på – hjelpere for
mennesker som lider.

De siste årene har jo nok av kolle-
gaer vært framme i offentlighetens
søkelys under helt andre overskrif-
ter.

Vi har kollegaer som har solgt fal-
ske legeerklæringer til høye sum-
mer. Har vi forresten tatt et skikkelig
oppgjør mot disse? Har Legefor-
eningen i klartekst gått ut og sagt at
slikt overhodet ikke aksepteres, og
at det skal reageres overfor dem
som har gjort seg skyldig i slikt? 

Vi har opplevd at en høyt respek-
tert medisinsk forsker ved et av lan-
dets mest prestisjetunge sykehus til
de grader har jukset i sin forskning.
Vi kan håpe at dette er et enkeltstå-
ende tilfelle, i alle fall i omfang, men
det er for naivt å tro at ikke også
andre har "pyntet" på sine resultater.

Vi opplever stadige anklager mot
vår stand om for nær tilknytning til
legemiddelindustrien. Jeg leste nylig
i et britisk tidsskrift en oversikt over
verdens 500 største bedrifter. Exxon

tronet høyest foran GE og Microsoft.
Men blant de 10 største var det 2
legemiddelfirmaer og mange flere
blant de neste 50. Det er store peng-
er vi her snakker om, og at penger
er makt er neppe diskutabelt. Det
betyr helt sikkert at vi har kollegaer
som lar seg kjøpe, og sannsynligvis
er dette mere utbredt i enkelte andre
land enn hos oss.

Kjære kollegaer, denne høsten ble
virkelig god takket være "Leger uten
grenser". Så bør vi kanskje stanse
opp litt, bli bevisste og takknemlige
for de enorme ressursene vi her
hjemme har til rådighet, ikke minst
innen radiologien, sammenlignet
med store deler av verden rundt oss.
Vi skal bruke vår utdannelse og
kompetanse til å hjelpe, og stadig
jakte etter ny viten. Mange av våre
hverdagsproblemer blir så små når
"Leger uten grenser" kommer på
banen. 

Juleforberedelsene har fått en god
start i år – jeg ønsker at selve jula
blir like god for oss alle.

Finn G. Lilleås
Ansvarlig redaktør

Leger uten grenser Ansvarlig redaktør
Finn G. Lilleås
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Lederens hjørne

Så har Radiologforeningen fått sitt forsk-
ningsinstitutt. Vi må håpe at dette kan bli
en katalysator for økte forskningsakti-
viteter både i mengde og bredde blant
Radiologforeningens medlemmer. Jeg
har bestemt inntrykk av at prosjekt-idé-
ene og problemstillingene er mange
rundt om i landet, men at tersklene for å
starte med forskning har vært litt for
høye. 

Styret i Forskningsinstituttet må nå
finne de mest effektive tiltakene for å for-
løse noe av det potensialet som finnes.
Noen tiltak – til dels utradisjonelle – har
de fått med som føringer på ferden, for
eksempel støtte til medlemmenes søk-
nadsskriving. 

Men fortsatt er effektiviserings- og
produksjonspresset i de radiologiske
avdelingene en klar motkraft til forsk-
ning. Vi vil være helt avhengig av at
avdelingslederne prioriterer forskning og
skjermer de forskningsinteresserte –
innenfor rimelige rammer. 

Forskningsinstituttets styre må gjerne
søke allianser inn mot HF’ene, slik
Radiologforeningen allerede har initiert
gjennom den årlige forskningsrapporte-
ringen fra de store avdelingene. 

Det ble lagt fram en meget bra rapport
om "molecular imaging" under forsk-

ningsseminaret. Forskningsinstituttet må
- sammen med Foreningens styre – føl-
ge opp de gitte anbefalingene der vi kan
bidra, slik at den satsningen som skjer i
feltet snarest kan reflekteres i norsk
kompetanse og forskning på godt euro-
peisk nivå. 

Jeg vil takke generalforsamlingen for
det jeg oppfattet som unison og kon-
struktiv støtte til opprettelsen av Forsk-
ningsinstituttet og til de etter forholdene
betydelige ressurser som ble sendt med
på veien. At vi i styret og i komitéen
også måtte tåle noe kritikk på enkelte
detaljer, finner jeg nokså rimelig med
tanke på den hurtigtogsfart saken har
hatt før framlegging. 

Jeg føler at varme vinder blåser over
norsk radiologi for tida, og tar de frie
foredrag, det øvrige faglige programmet
og rekordoppslutningen om høstmøtet til
inntekt for det. Takk til alle som bidro til
et særdeles godt og aktivt høstmøte,
takk til komitéene som har lagt ned stort
arbeide i de framlagte rapporter og for
organisering av møtet!

Forholdet til Legeforeningens omorga-
nisering ble også behandlet under gene-
ralforsamlingen. Det var interessant å se
at medlemmene delte styrets skepsis
mot dette framstøtet, som i praksis inne-

bærer en avvikling av vår Forening i
nåværende form. Det tjener nok Lege-
foreningens interesser, men at det også
tjener Radiologforeningens er vanskelig
å se. Til det er Legeforeningens kontroll-
og sanksjonsmuligheter overfor spesial-
foreningene for tydelige. 

Jeg er glad for at vi har fått et år på
oss til å avvente den videre utvikling og
regulering av praktiske detaljer. Det er
en stor kamel som skal svelges, og så
store i munnen er ikke en gang vi radio-
loger!

Frode Lærum
Leder i Norsk Radiologisk Forening

Frode Lærum
Leder i Norsk 

radiologisk forening

Merkedag for norsk
radiologisk forskning
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Det var rekordstort oppslutning om årets
høstmøte i radiologforeningen med 138
deltagere.  - Både kvaliteten og bredden
på de faglige foredragene, er i hvert fall
mye bedre enn i min tid, var kommenta-
ren fra professor Petter Eldevik som etter
mange år i USA nylig tiltrådte som avde-
lingsleder og professor ved Universitets-
sykehuset i Nord Norge. 

Det var også god oppslutning om for-
eningens generalforsamling som hadde
store og viktige prinsipielle og fremtids-
rettede saker på agendaen.  Etablering-

en av et eget forskningsinstitutt og lege-
foreningens nye organisasjonsstruktur
var hovedsaker på årets generalforsam-
ling.  Radiologforeningens meget aktive
leder Frode Lærum og hans innsatsvillige
styre har så visst ikke ligget på latsiden
siden de ble valgt for ett år siden.  De har
jobbet jevnt og trutt etter sitt banebry-
tende strategiseminar på Voss i januar i
fjor, hvor de blant annet la grunnlaget for
foreningens fremtidige satsing på forsk-
ning.  

Styret fikk full tilslutning av generalfor-
samlingen for sitt forslag om å etablere

"Radiologisk forskningsinstitutt".  Noen
syntes nok det var noe dristig å satse 300
000 kroner av foreningens egenkapital
på et slikt prosjekt, men de fleste var
begeistret og styret overbeviste tvilerne
om at dette var en viktig og verdig sak for
foreningen.  

Forslag til vedtekter for Radiologfor-
eningens forskningsinstitutt som ble lagt
frem på generalforsamlingen den 25.
oktober var utarbeidet av et utvalg bestå-
ende av Frode Lærum (leder), Einar
Hopp, Kjell Arne Kvistad, Anne Negård,

Hans-Jørgen Smith og Jarle Rørvik.
Vedtektene ble godkjent med noen få
kommentarer og styret fikk fullmakt til å
gjøre noen små justeringer i forhold til
dette.

Den andre store og prinsipielle saken
på generalforsamlingen var Legefor-
eningens nye organisasjonsstruktur. Eric
Dorenberg orienterte generalforsamling-
en om endringene i Legeforeningens
organisasjonsstruktur hvor spesialfor-
eningene omgjøres til fagmedisinske for-
eninger og fremla styrets betenkeligheter
med en slik organisasjonsendring som

også var meddelt medlemmene i brev før
generalforsamlingen.  

Ut fra styrets behandling av denne
saken på flere styremøter, møter med
ledelsen i Legeforeningen og et med-
lemsbrev i forkant av generalforsamling-
en presenterte styret saken for general-
forsamlingen med forslag til tre vedtak
hvorav styret anbefalte følgende vedtak
som ble enstemmig vedtatt; 

"Generalforsamlingen vedtar at Norsk
radiologisk forening ved styret arbeider
videre med å få avklart de usikre prinsipi-

elle og praktiske forholdene ved over-
gang til fagmedisinsk forening.  Endelig
avstemning om statusskifte og nye ved-

Radiologforeningen etablerer eget forskningsinstitutt
Radiologforeningen har hatt et meget aktivt styre i året som gikk.  Fra sitt første strategimøte på

Voss i januar har det nedsatt hurtigarbeidende komiteer og jobbet med mange store saker i
ekspressfart.  Noen av resultatene kan dere lese om i dette nummer av Noraforum.  Det mest

banebrytende resultatet så langt er etableringen av  "Radiologisk forskningsinstitutt".

AV: ANNE BETH MOSLET

Nyheter

EGET FORSKNINGSINSTUTT: Radio-
logforeningen vedtok å opprette "Radio-
logisk forskningsinstitutt" med et styre
bestående av (f.v.) Frode Lærum
(leder), Kjell Arne Kvistad, Hans Jørgen
Smith, Einar Hopp og Jarle Rørvik
(Anne Nergaard mangler).  





tekter utsettes til neste generalforsam-
ling."

Generalforsamlingen vedtok styrets
årsberetning og fikk også presentert rap-
porter fra flere av foreningens utvalg.

Først ut var leder av Stillingsstrukturut-
valget, overlege Ola Heldaas som også
ble takket for sin store innsats i dette
utvalget ved å bli utpekt til æresmedlem i
foreningen.  Styrets nestleder Else-Berit
Velken leste opp en kort orientering fra
den nye leder av Norako-komiteen, Olav
Sporaland.

Det nye kvalitetsutvalget ble presentert
ved sin nye leder, Carsten Brocker og
Else-Berit Velken leste opp en kort orien-
tering fra lederen for det nye utvalget for
bruk av bildediagnostikk, Jan Størmer.
Med seg i utvalget har han Petter Elde-
vik, Kirsti Løken, Finn Lilleås og Anne
Gunther.  Fondsstyrene årsrapport ble
lagt frem av sekretær Hans Jørgen Smith
(se egen sak).

Kasserer Karin Mæland la frem styrets
forslag til regnskap og budsjett og orien-
terte om begrunnelsen for skifte av regn-
skapsfirma.  Generalforsamlingen god-
kjente regnskap og budsjett og vedtok
trolig i sin begeistring over styrets aktive
innsats å øke medlemskontingenten etter

forslag fra salen til kr 750.
Følgende valg ble foretatt ved akkla-

masjon:
Ny valgkomite: Aslak Aslaksen (ny),

Staal Hatlinghus (ny) og Kirsti Løken
(ny).

Desisorer: Trond Hagtvedt (gjenvalg)
og Ulf Erik Madsbu (ny).

Redaktør i Noraforum: Finn Lilleås
(gjenvalg).

Nye medlemmer i fondstyrene: Nils
Einar Kløw og Petter Eldevik erstatter
henholdsvis Arnulf Skjennald og Hans
Henrik Lien.

Tre frie medlemmer i styret for Radiolo-
gisk forskningsinstitutt: Jarle Rørvik, Kjell
Arne Kvistad og Anne Negaard.

På vegne av styret fremmet Frode
Lærum følgende forslag til utnevnelse av
æresmedlemmer; radiolog Ola Heldaas
(Helse Blefjell) leder av Radiologfor-
eningens stillingsstrukturutvalg gjennom
mange år, professor Holger Pettersson
(Universitetet i Lund), professor Hans
Ringertz (Karlolinska Instituttet) og pro-
fessor Tatsuo Kumazaki (Nippon Medical
School i Tokyo).  Generalforsamlingen
vedtok styrets forslag til æresmedlemmer
med akklamasjon. (se egen sak)

Besteprisen for 2006 gikk til dr. med.
Trond Bjerke Larssen for hans medi-
sinske doktorgrad ved UiB for avhand-
lingen Hepatic cysts: Occcurence and
effect of single-session alcohol sclero-
therapy.  Avhandlingen består foruten 5
originalartikler, alle publisert i internasjo-
nalt anerkjente tidskrifter og med Trond
Bjerke Larssen som førsteforfatter, av en
grundig bakgrunnsbeskrivelse av embry-
ologi, genetiske aspekter, patologi, epi-
demiologi, symptomer, diagnostikk og
behandlingsalternativer, inklusive kirurgi
og skleroterapi (se egen sak).

Vedtekter for Radiologisk
forskningsinstitutt
§ 1. Instituttets navn og formål
Instituttets navn er Radiologisk forsk-
ningsinstitutt. Kortformen Radforsk kan
også brukes.
Instituttets formål er å stimulere og frem-
me norsk radiologisk forskning.

§ 2. Styret i Radiologisk forskningsin-
stitutt
Radiologisk forskningsinstitutt har et sty-

re på opp til seks personer. Det består av
sekretæren i fondsstyrene, den til enhver
tid sittende vitenskapelig sekretær
og/eller leder av styret i Norsk Radiolo-
gisk Forening og i tillegg tre representan-
ter valgt på Norsk Radiologisk Forenings
generalforsamling etter forslag fra styret.
Man tilstreber god representasjon i styret
med tanke på kjønn, geografi og ulikt
nivå på forskningsbakgrunn.
De frie styremedlemmene velges for en
periode på to år med mulighet for gjen-
valg tre ganger. 
Styret velger selv sin leder.
Styret har styremøter etter innkalling fra
leder eller tre av styrets medlemmer. 
Styremøte kalles inn med minst to ukers
varsel, og styret er beslutningsdyktig
med minst fire representanter. Beslut-
ninger krever simpelt flertall. Ved stem-
melikhet teller leders stemme dobbelt.
Leder kan også kalle inn til elektronisk
møte via e-post. Dette må på forhånd
være avtalt med alle styremedlemmer,
med på forhånd avtalt frist. Beslutninger
kan fattes på elektronisk møte med sim-
pelt flertall med minst fire stemmeberetti-
gede deltagere.

§ 3. Radiologisk Forskningsinstitutts
oppgaver
Radiologisk Forskningsinstitutt skal fore-
slå og gjennomføre tiltak som kan stimu-
lere til økt mengde og bedret kvalitet av
radiologisk forskning i Norge. Instituttet
skal arbeide for å senke terskelen for at
norske radiologer starter med forskning.
Instituttet skal videre arbeide for å gjøre
norsk radiologisk forskning kjent.
Radiologisk Forskningsinstitutt har som
konkrete oppgaver å:
a) – opprette og vedlikeholde et sett av

kontaktpersoner for forskningsveiled-
ning.

b) – opprette og vedlikeholde et stipendi-
atnettverk og sørge for at de kan
møtes.

c) – opprette og vedlikeholde et profes-
sornettverk og sørge for at de kan
møtes.

d) – kalle inn til årlig rapportering om
radiologisk forskningsaktivitet fra alle
gruppe I-sykehusene og forskningsak-
tive gruppe II-sykehus.

e) – ta imot og viderebefordre rapporte-
ring fra komiteen for Radiologforening-
ens Bestepris.
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Nyheter

VEL BLÅST: Radiologforeningens nest-
leder, Else-Berit Velken, hadde en fast
hånd med klubben som ordstyrer for
årets generalforsamling.
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Nyheter

f) – sørge for utdeling av pris for beste
frie foredrag av lege i spesialisering
ved foreningens møter.

g) – sørge for utdeling av oppmerksom-
het i forbindelse med oversiktsfore-
drag etter radiologiske disputaser.

h) – arbeide for å gi norske radiologer
konkret oppstartshjelp i forskning og
søknader til forskning

i) – rapportere instituttets virksomhet i en
skriftlig årsrapport som også legges ut
på Radiologforeningens nettside, der
det framgår hvem som har fått praktisk
hjelp og økonomisk støtte

I tillegg skal Radiologisk forskningsinsti-
tutt ta initiativ til forskningsrelaterte kurs
innen radiologi, og Radiologisk forsk-
ningsinstitutt skal oppfordre til at radiolo-
gisk forskning tas opp på de ulike spesia-
listkursene i radiologi. 

§ 4. Radiologisk forskningsinstitutts
økonomi
Radiologisk forskningsinstitutt disponerer

øremerkede midler fra Norsk Radiologisk
Forening. Andre kilder er også mulig.
Norsk Radiologisk Forening har dessu-
ten forpliktet seg til å dekke driftsutgifter
til innkalling og avholdelse av minst ett
styremøte i året, og Norsk Radiologisk
Forening dekker i den forbindelse også
reiseutgifter for tilreisende styremedlem-
mer til Oslo.  
Videre dekker Norsk Radiologisk For-
ening de faste kostnadene Radiologisk
Forskningsinstitutt får som følge av sine
forpliktelser ved Norsk Radiologisk For-
enings møter.
Budsjett og regnskap for Radiologisk
Forskningsinstitutt må godkjennes av
styret i Norsk Radiologisk Forening.

§ 5. Endring av vedtekter
Vedtektene kan endres av generalfor-
samlingen i Norsk Radiologisk Forening.
Forslag om endringer av vedtektene må
være sendt styret minst 8 uker før gene-
ralforsamlingen og være utsendt til med-
lemmene minst 4 uker før møtet. Til gyl-

dig vedtak kreves flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede på generalforsam-
lingen.

Addendum 1:
Forskningsdagene 2007 (Midlertidig
oppgave):
Radiologisk Forskningsinstitutt skal inngå
samarbeid med "Forskningsdagene
2007" gjennom Kristian Søvik i forbin-
delse med at Norsk Radiologisk Forening
har stands.

Addendum 2:
Medisinsk skribent (Midlertidig opp-
gave):
Radiologisk forskningsinstitutt skal jobbe
videre med et forslag fra styret i Norsk
Radiologisk Forening angående konkret
assistanse til søknadsskriving for forsk-
ningsstøtte. Styret i Radiologisk forsk-
ningsinstitutt skal arbeide for å opprette
kontakt og distribuere støtte innenfor en
økonomisk ramme definert av styret i
Norsk Radiologisk forening. 



Innvilget
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Abildgaard, Andreas Rikshospitalet- Støtte til forskningsarbeid med bruk av 3-dimensjonal skjerm
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Banitalebi, Hasan Ullevål Støtte til doktorgradsprosjektet "Evaluation of MR lymphography, 

Universitetssykehus diffusion weighted MRI and PET in detection of lymph node metastases" 40.000
Beyer, Mona K. Stavanger Støtte til forskningsprosjektet "Voxel-wise analysis of diffusion weighted

Universitetssykehus imaging of the olfactory tract in Parkinson’s disease" 30.000
Dullerud Reidar Lovisenberg Støtte til forskningsprosjektet "Craniocervical MR av pasienter med 

Diakonale sykehus WAD (whip-lash associated injury) og av friske kontroller" 25.000
Espeland, Ansgar Haukeland Støtte til forskningsprosjektet "MR av nakkeligamenter ved  

Universitetssykehus nakkesleng og revmatoid artritt" 20.000
Hagen, Gaute Rikshospitalet- Støtte til presentasjon av forsknings-resultater vedr. 3D angiografi

Radiumhospitalet av stenoser i transplanterte nyrearterier 10.000
Hagtvedt, Trond Rikshospitalet- Støtte til forskningsprosjekt om CT kontrastoppladning i lymfeknuter 

Radiumhospitalet hos pasienter med lymfom 20.000
Negård, Anne Ullevål Støtte til dyreforsøk: MR etter indusert tynntarmsinflammasjon

universitetssykehus os gris 10.000
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Styret for Radiologforeningens fond
"Haakon og Sigrun Ødegaards fond til
fremme av norsk radiologisk forskning"
og "Professor dr.med. Johan Frimann-
Dahls fond til fremme av norsk radiolo-
gisk forskning" vedtok på sitt styremøte
den 26. oktober å dele ut til sammen kr

145 000 fordelt på seks radiologer som
har søkt støtte til forskningsprosjekter og
doktogradsarbeider.  De som fikk støtte
er Andreas Abildgaard, Hasan Banitale-
bi, Mona Beyer, Reidar Dullerud, Ansgar
Espeland og Gaute Hagen (se tabell).

Styret for fondene har følgende

sammensetning: Frode Lærum (leder),
Else Berit Velken (nestleder), Hans-Jør-
gen Smith (sekretær), Hans Henrik Lien
(erstattes av Petter Eldevik fra 2007),
Jana Rydland (varamedlem), Arnulf
Skjennald (varamedlem) erstattes av
Nils-Einar Kløw fra 2007).

Utdeling av årets fondsmidler 

Nyheter

Fondstyret fra venstre: Arnulf Skjennald, Hans-Jørgen Smith, Frode Lærum (leder), Else Berit Velken og Petter Eldevik.
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"Trond Bjerke Lars-
sen disputerte
13.10.2006 for den
medisinske doktor-
grad ved UiB på
avhandlingen Hepa-
tic cysts: Occcuren-
ce and effect of sing-
le-session alcohol
sclerotherapy.

Avhandlingen be-
står foruten 5 origi-
nalartikler, alle publi-
sert i internasjonalt
anerkjente tidskrifter
og med Trond Bjerke
Larssen som første-
forfatter, av en grun-
dig bakgrunnsbeskri-
velse av embryologi,
genetiske aspekter,
patologi, epidemiolo-
gi, symptomer, diag-
nostikk og behand-
lingsalternativer,
inklusive kirurgi og
skleroterapi.

Hensikten med stu-
dien har vært å:
• Undersøke effekten på kort og lang

sikt på størrelsen av benigne lever-
cyster av en enkelt alkoholinjeksjon i
cysten

• Undersøke samme effekt av kort tids
(10 minutter) eksponering av cyste-
veggen for alkohol

• Undersøke effekten av en gangs alko-
holinjeksjon på pasientens sympto-
mer

• Undersøke cystens innhold før og
etter behandling, spesielt med hensyn
på residiv av cystevæske

• Undersøke forekomsten av sympto-
matiske og ikke-symptomatiske lever-
cyster i populasjonen på et universi-
tetssykehus
Pasientmaterialet består av 28 symp-

tomatiske levercyster omtalt i artiklene
1-4 og 1541 fortløpende pasienter hen-
vist til diagnostisk ultralyd av abdomen
(artikkel 5).

Artikkel 1
Single-session alcohol sclerotheraphy

in benign symptomatic hepatic cysts. TB
Larssen, A Viste, DK Jensen, K Sønde-
naa, O Røkke, A Horn. Acta Radiol 38
(1997), 993-997.

I denne artikkelen behandles 10 pasi-
enter, hver med en cyste, med perkutan
injeksjon av 96% etanol tilsvarende 10%
av cystens volum, men aldri mer enn 100
ml. Maksimal behandlingstid var 20
minutter, etter dette ble alkohol og kate-
ter fjernet. Hos 8 pasienter fyltes cysten
igjen med innhold, men dette ble fulgt av

en signifikant volumre-
duksjon ved senere
kontroller hos alle. Det
var ikke nødvendig å
gjenta behandlingen
hos noen.

Artikkel 2
Single-session alcohol
sclerotheraphy in
symptomatic benign
hepatic cysts. Long
term results. TB Lars-
sen, DK Jensen, A
Viste, A Horn. Acta
Radiol 40 (1999), 636-
638

Etter en gjennom-
snittlig oppfølgingstid
på vel 3 år (38,3
måneder) av 11 cyster
med volum på 0,2 -
2,7 l fant man en
gjennomsnittlig volum-
reduksjon på 98%.
Bortsett fra smerte,
var det ingen kompli-
kasjoner. Konklusjo-
nen er en injeksjon

med absolutt alkohol gav et tilfredsstil-
lende resultat hos alle.

Artikkel 3
Single-session alcohol sclerotheraphy in
symptomatic benign hepatic cysts

performed with a time exposure to
alcohol of 10 min: initial results. TB
Larssen, K Rosendahl, A Horn, DK Jen-
sen, J Rørvik. Eur Radiol 13 (2003)
2627-2632

I årene 1995-1999 ble 15 symptoma-
tiske levercyster hos 9 pasienter
behandlet som beskrevet ovenfor. Etter
minst ett års observasjonstid ble det
utført leverfunksjonsprøver, CT og kli-
nisk undersøkelse. Cystevolumreduk-
sjonen var på 95%, og alle pasientene
var symptomfrie.

Besteprisen i radiologi 2006
Besteprisen i Radiologi for 2006 gikk til dr. med. Trond Bjerke Larssen, Haukeland Universitetssy-
kehus.  Utvelgelses-komiteen har i år har bestått av Gunnar Sandbæk,  Reidar Dullerud og Karen

Rosendahl.  Prisen på kr. 25 000 er gitt av GE Healtcare og ble delt ut på radiologforeningens gene-
ralforsamling den 25. oktober av Gunnar Sandbæk.  

Her følger begrunnelsen for utdelingen:

FIKK PRISEN: Dr. med Gunnar Sandbæk (t.v.) overrekker Besteprisen i Radiologi
for 2006 til dr. med. Trond Bjerke Larssen.
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Artikkel 4
Biochemical and cytological analysis of
cystic content in symptomatic benign
non-parasitic hepatic cysts before and
after ethanol sclerotheraphy. TB Lars-
sen, J Rørvik, A Horn, B Karwinski, Ø
Skadeberg, OM Pedersen, K Rosen-
dahl. Acta Radiol 45(5) (2004), 504-509

Væsken i 11 cyster ble undersøkt
behandlingsdagen og 2-8 dager
senere. Cytologiske tegn til akutt eller
subakutt inflammasjon var fraværende
før behandling og tilstede etter behand-
ling hos alle. Biokjemiske parametre
som reflekterer akutt inflammasjon
(CRP, orosomucoid og haptoglobine),
endringer i kapillær permeabilitet (pro-
tein, albumin) og epitelfunksjon (biliru-
bin, alkaline phosphatase) var signifi-
kant økt etter skleroterapi. Konklusjo-
nen er at væskeansamlingen i cysten
etter behandling trolig skyldes inflam-
masjon. Dette forklarer behandlingens
gode effekt.

Artikkel  5
The occurrence of asymptomatic and
symptomatic simple hepatic cysts. A
prospective, hospital-based study. TB
Larssen, J Rørvik, SR Hoff, A Horn, K
Rosendahl. Clinical Radiology 60
(2005), 1026-1029

Ved ultralydundersøkelse 1541 pasi-
enter fant man at 11% hadde levercys-
ter (kvinner 12,5%, menn 9,7%). Hos
413 individer yngre enn 40 år, fant
man ingen cyster. Over 40 års alder,
øker prevalensen. Forekomsten av
cyster er høyere enn det som er rap-
portert i tidligere studier. 

Arbeidene er systematisk og vel
utført med høy vitenskapelig standard,
der den prospektive del 2 omfatter et
imponerende stort pasientmateriale.
Presentasjonen er klar og tydelig og
konklusjonene relevante. Trond Bjerke
Larssen har med dette fine arbeidet
utvilsomt gjort seg fortjent til Radiolog-
foreningens bestepris for 2006.

Materialfrist neste nummer
5. februar 2007
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Fire nye æresmedlemmer
Generalforsamlingen i Norsk radiologisk forening utnevnte fire nye æresmedlemmer etter 

forslag fra styret.  Denne gangen var det også tildeling av æresmedlemskap til utenlandske 
kolleger.  De nye æresmedlemmene er Ola Heldaas, Tatsuo Kumazaki, Holger Pettersson og

Hans Ringertz.  Nedenfor er styrets begrunnelse.

Overlege Ola Hel-
daas er 66 år gam-
mel. Spesialiserte
seg i radiologi ved
Rikshospitalet og
Radiumhospitalet,
men har det meste
av sitt profesjonelle
liv arbeidet ved
Kongsberg syke-
hus’ røntgenavde-
ling. Heldaas har
vært slik vi ønsker
norske radiologer
skal være; en
meget solid fag-
mann som kontinu-
erlig har tilpasset og
kvalifisert seg i takt
med fagets utvik-
ling. I tillegg har han
gjort en stor innsats
i Radiologforening-
ens stillingsstruktur-
utvalg, først som sekretær fra oppret-
telsen i slutten av 1980-årene, og siden
begynnelsen av 1990-årene til i dag
som leder av   utvalget. Dette arbeidet
har vært krevende, men har vært svært
nyttig for Norsk Radiologisk Forening og
andre med ansvar eller interesse for
planlegging og administrasjon av norsk
radiologisk virksomhet.

Professor Tatsuo Kumazaki er 64 år
og professor & chairman ved radiologisk
avdeling, Nippon Medical School, Tok-
yo. Professor Kumazaki leder den store
og avanserte røntgen- og intervensjons-
avdelingen ved Japans største private
medisinske universitet. Han har gjort
banebrytende forskning og utvikling bl a
innen rotational angiography og har en
stor virtenskaplig produksjon etter at
han i sin tid disputerte ved Karolinska
Institutet. Han har vært president i Den
japanske radiologiforeningen, i den
nasjonale foreningen for minimal-invasiv
terapiu og i flere av de mest betydelige

internasjonale/asiatiske røntgenfor-
eningene. Professor Kumazaki har vært
en "driving force" i Japanese-Scandina-
vian Radiologic Society siden 1980-
årene og har sendt en rekke stipendia-
ter for lengre opphold bare her til Norge.
En av dem disputerte her ved Univer-
sitetet i Oslo, flere har disputert i Sveri-
ge under dette programmet. Han har
invitert flere norske akademiske radiolo-
ger som gjesteforelesere ved sitt univer-
sitet og ved ulike nasjonale og interna-
sjonale kongresser i Japan, og har
arbeidet systematisk for å gjøre norsk
radiologi kjent i Asia. Tatsuo Kumazaki
har vist en utrolig evne for og vilje til
kontaktskapende virksomhet mellom
japanske og skandinaviske radiologiske
miljø. Dersom vi skal få samarbeide
mellom land med store kulturelle og
språklige forskjeller, er vi avhengige av
fagpersoner som professor Kumazaki,
som målrettet har prioritert Norge fram-
for mange andre land med langt større
radiologiske miljø. Styret har, etter for-

slag fra de norske
representantene i
Japanese-Scandin-
avian Radiologic
Society, innstillt pro-
fessor Tatsuo Kuma-
zaki som æresmed-
lem av NoRaFo.

Professorene Hol-
ger Pettersson (63),
Universitetet i Lund
og Hans Ringertz
(67), Karolinska In-
stituttet, Stockholm/-
Stanford University,
Palo Alto kan nesten
presenteres sam-
men. Begge er frem-
stående radiologi-
professorer i Sveri-
ge, har store viten-
skaplige produksjo-
ner,  og begge har

vært skandinavisk radiologis mest fram-
tredende internasjonale representanter
og ansikter utad  i en årrekke, bl a som
presidenter i European Congress of
Radiology. Muskel-skjelettradiologen
Holger Pettersson var – etter å ha tatt
initiativet sammen med Harald Østensen
- driving force i Nicer i alle år det eksis-
terte, organiserte en rekke internasjona-
le symposier, kurs, laget lærebøker og
radiologiske encyklopedi. Barneradiolo-
gen Ringertz har i mange år vært med-
lem og leder av Nobel-komiteen og inne-
har en rekke internasjonale æresmed-
lemskap m.v. Begge har imidlertid vært
sterkt opptatte av å inkludere norske
radiologer i sine aktiviteter og har i høy
grad bidratt til internasjonalisering også
av norsk radiologi. De har også vært
mye brukt som foredragsholdere og sak-
kyndige i komiteer her i Norge.

Styret i NoRaFo  har innstilt dem beg-
ge som særdeles kvalifiserte for æres-
medlemskap i vår Forening.

ÆRESMEDLEM: Nytt æresmedlem overlege Ola Heldaas (t.h.) gratuleres av
Radiologforeningens leder Frode Lærum.



Forskningsseminar på høstmøtet
Høstmøtet startet opp med et forskningsseminar hvor lederne for de radiologiske avdelingene

ved universitetssykehusene og Sykehuset Buskerud presenterte avdelingenes forskningsarbeid.
Her følger hovedinnholdet i foredragene basert på presentasjonene i alfabetisk rekkefølge.  

Etterfølgende seminar om  Molekulær Bildetaking (se egen sak).
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Aker US (Dag Bay)
Spisskompetanse innen vaskulær inter-
vensjon, MR ved ortopediske sykdom-
mer og  idrettskader og uroradiologi.
Avdelingen har i alt 21,7 stillingshjemler;
8 leger i utdanning (LIS), 11 overleger, 1
avdelingsoverlege, 1 professor, 1
post.doc lege i 0,7 stilling.

Forskningsstrategi; stimulere til viten-
skapelig aktivitet, spesielt trekke med
"LIS" legene, synliggjøre forskning over-
for administrasjonen, stillingshjemler,
professorat /vitenskapelige stillinger,
påse at legene ved radiologisk avdeling
trekkes inn i kliniske prosjekter.  Ikke
budsjettert med egne budsjettposter
(integrert del av øvrig virksomhet), stil-
lingene inngår i det generelle arbeidet.

Antall årsverk forskning ca 5,4.              
To doktorgrader siste 5 år (Gunnar

Sandbæk, Heidi Eggesbø).  To doktor-
gradskandidater.

Vitenskapelige prosjekter innenfor
flere av modalitetene /også i samarbeid

med andre sykehus.  Mange samar-
beidsprosjekter med de kliniske avde-
linger.

Forskningssenter Aker Universitets-
sykehus (FAS): Stimulere og samord-
ne forskningen ved Aker universitetssy-
kehus. Arbeide for ekstern finansiering

av forskningen ved universitetssykehu-
set.  Arbeide for å bedre kvaliteten på
universitetssykehusets forskning.
Informere om forskning og spisskom-
petanse ved Aker universitetssykehus.  

Eksternt finansierte forskningsprosjek-
ter ved Aker universitetssykehus som
foregår i forskerens arbeidstid ved syke-
huset og /eller medfører bruk av sykehu-
sets ressurser, blir organisert gjennom
FAS.  FAS er en del av sykehusets orga-
nisasjon. Driftsutgiftene dekkes over
sykehusets budsjett, mens de inntekter
som genereres gjennom FAS virksom-
het, uavkortet anvendes til formål som
fremmer forskningen ved sykehuset.

Sykehuset Buskerud (Tor Erik
Gudmundsen)
Historikk: Avdelingen ved sykehuset i
Drammen ble etablert i 1905 og er en
av de eldste i landet.

Allerede før andre verdenskrig var
den vitenskapelige aktivitet høy ved
avdelingen idet det til 1939 var utgått

12 publikasjoner fra avdelingen. Frem
til 1985 ble ytterligere 16 arbeider
publisert.

I 20-års perioden 1986 -2005 var
antallet publikasjoner 34. Fra 1990, da
vi begynte å registrere posters og tryk-

TO SEMINARER: Foredragsholdere
på seminarene om forskning og mole-
kulær bildetaking på høstmøtet (f.v.):
Rasmus Svihus, Karin Steen, Willy
Eidsaunet, Audun Berstad, Jarl Å.
Jakobsen, Eli Marie Sager, Aslak
Aslaksen ogTor Erik Gudmundsen.
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te foredrag til 2005 er tallet 17 i nasjo-
nal og 26 i internasjonal sammenheng.
I perioden var avdelingen 8 ganger pre-
sentert ved ECR i Wien, riktignok med
atskillig flere presentasjoner enn 8 idet
man flere ganger hadde flere presenta-
sjoner. Av andre steder man hadde
presentasjoner kan nevnes Firenze,
Bologna, Zürich, Athen, Paris, Was-
hington og Sidney.

Vedrørende de 34 publikasjoner var
underordnede leger hoved- eller med-
forfatter 22 ganger, ved de 17 presen-
tasjoner i nasjonal sammenheng 15
ganger og ved de internasjonale 17
ganger.  Man har lagt særlig vekt på å
stimulere underordnede leger til forsk-
ning.

"Produksjon" i 2006: Tre publikasjo-
ner i internasjonale tidsskrifter utgått
fra avdelingen ( J Bone Joint Surg
(BR), Eur. Radiol og Scand J Urol
Nephrol ).  Den ene publikasjon var i
samarbeide med Thrombosis Researc
Institut i London og Høgskolen i Buske-
rud (HiBu), de to andre i samarbeide
med Statens strålevern, WHO, Geneve
og HiBu.

To presentasjoner på internasjonale
kongresser (ECR 2006, Wien og Annu-
al Congress EANM, Athen ).

En presentasjon på nasjonalt møte
(Høstmøtet 2006, Oslo ).

Pågående aktivitet: Man er i gang
med en rekke egenprosjekter og er del-
tager i flere multisenterstudier.  Av
egenprosjekter kan nevnes: Kartleg-
ging over tid av undersøkelsesmøn-
stret i flere organsystemer med særlig
fokus på strålebelastningen og hva
man har å hente her fremover.  Kart-
legging av kunnskapene om strålebe-
lastning i bildediagnostikk hos rekviren-
ter.  Undersøkelse av effekten av for-
lenget antithrombotisk profylakse etter
større ortopediske operasjoner. (Dette
er en oppfølging av tidligere arbeider ).

Av multisenterstudier kan nevnes:
Stix-studien. Utprøving av en urinstix
for å påvise DVT, FAME-studien.
Sammenlikne behandlingseffekt av for-
skjellige terapiopplegg ved mamma-
cancermetastaser.  Biopsistudien i
Kvinner og Kreft. En studie av foran-
dringer i genetisk aktivitet i brystkreft-

svulster.  Av plasshensyn er det her
bare nevnt noen av egenprosjektene
og multisenterstudiene.  I inneværende
år er ni av avdelingens 24 leger invol-
vert i forskning.

Forskningskompetanse og mangler.
Avdelingsoverlegen med kompetanse
vurdert tsv. norsk dr.grad, bistilling som
førsteamanuensis ved HiBu.  En kolle-
ga med tysk dr.grad.  Strålefysiker med
dr.grad, hovedstilling som professor
ved HiBu.  To kolleger med forsknings-
opplæring ved HiBu. Man mangler D-
stillinger.

Sluttord: Entusiasmen blant kollega-
ene for å drive forskning er betydelig.
Imidlertid må så godt som alt arbeide i
forbindelse med forskning gjøres på
ubetalt fritid. Dersom nåværende forsk-
ningsaktivitet skal opprettholdes, enn si
økes, må avdelingen tilføres D-stil-
ling(er). Sykehusets ledelse går inn for
å opprette 1-2 D-stillinger ved avdeling-
en. Ved søknad om dette håper man
på velvilje fra sentralt hold – stillings-
strukturutvalget. 

Haukeland US (Aslak Aslak-
sen)
Strategi: Forskning skal understøtte
og utvikle den kliniske radiologi (La
tusen blomster blomstre), klinisk evalu-
ering av metoder og klinisk epidemiolo-
gi.  Samtidig ønsker vi å satse på
grunnforskning innenfor MR og PET for
å utvikle nye metoder.

Eksempler/ klinisk forskning: "Kon-
vensjonell radiologi og nukleærmedi-
sin", oppfølging av barn screenet for
hofteleddsdysplasi i ungdomsalder (To
doktorgradskandidater), MR-prostata
ved negativ PSA (Fordypningskandi-
dat), MR-tynntarm (Mulahasanovic),
evaluering av MR av alar-ligamentene
ved nakkesleng (Doktorgradsarbeid
Kråkenes og Vetti), oppfølging av pre-
mature i ungdomsalder MR 3T (Doktor-
gradsarbeid Aukland), cerebrale lymfo-
mer (Doktorgradsarbeid Haldorsen),
multisenterstudie ca thyroidea (Bier-
mann), fMRI, evaluering av pasienter
med depresjon, psykose og tourette
syndrom (Søknad om senter for frem-
ragende forskning).

Grunnforskning; Utvikling av nye
metoder for måling av perfusjon i ulike
organer (Samarbeid med Institutt for
biomedisin, professor Taxt), utvikling
av metoder for måling av nyrefunksjon
med MR (samarbeid med Institutt for
biomedisin, professor Lundervold,
Institutt for Kirurgiske fag, 1. amanuen-
sis Rørvik), fMRI, utvikling av paradig-
mer for måling av BOLD-effekt (profes-
sor Hugdahl).

Forskningskoordinator (overlege Jar-
le Rørvik), avdelingssjefs nærmeste
rådgiver. Hovedstiling UiB, Forsknings-
sekretær (kontorleder Helga S. Hove).

Forskningsråd: Utvidet seksjonsover-
legemøte en gang pr måned, ta opp
forsknings-relaterte saker, forsknings-
møter 2 ganger i måneden, forsknings-
pris på kr 10.000 for beste presentasjon
utdeles på avdelingens juleseminar.

Meget godt samarbeid med UiB:
Institutt for kirurgiske fag og Institutt for
biomedisin

Erfaring så langt: Svært gode. Syste-
matisert eksterne prosjekter, oversikt
over forskning som utføres ved Radio-
logisk avdeling harbidratt til å gjøre
forskning til en naturlig del av hverda-
gen ved avdelingen.

Resultater: 5 doktorgrader fra perso-
ner tilknyttet Radiologisk avdeling siste
4 år.  Siste arbeid: Trond Bjerke Lars-
sen: disputerte 13. oktober 2006 for
dr.med. graden. ved Universitetet i Ber-
gen med avhandlingen: "Hepatic cysts.
Occurrence and effect of single-sessi-
on alcohol sclerotherapy." 3 eksternt
finansierte stipendiater arbeider med
doktorgradsprosjekt

1 postdoc (fysiker) 2 millioner fra
Trond Mohn, 3 (2) fordypningsstillinger
øremerket til forskning, aktiv forskning
på alle seksjoner.  1 mastergrad radio-
grafi 2005, 2 mastergrader under utar-
beidelse.

Nye muligheter: Utvikle og utnytte
multimodale forskningsmuligheter som
ligger i 3T MR, PET-CT og SPECT, nytt
PET-senter i 2008, utnytte de unike
epidemiologiske data som finnes til
gode kliniske undersøkelser, samar-
beid med Ocean Road hospital og
Muhimbili hospital i Tanzania.
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St. Olavs Hospital (Kari Ste-
en)
Regional strategiplan for forskning og
utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004
– 2007:
Hovedmål: "Helse Midt- Norge RHF
skal sørge for at spesialisthelsetjenes-
tene, som leveres innenfor ansvarsom-
rådet, holder høy faglig standard og
kan dokumenteres.

Dette forutsetter at forskning og
utvikling er en naturlig og kontinuerlig
del av virksomheten:"

Resultatmål
Ved utgangen av 2007: Den samlede
forskning og utvikling skal ha et omfang
tilsvarende 3 % av HMNs brutto drifts-
budsjett – 1,5 % på foretaksnivå, -minst
10 doktorgrader og 3 post doc kandida-
ter i hvert HF (følges ikke opp i bud-
sjettarbeidet, nå på – 0.89%)

Ønsket økning til 20 doktorgradskan-
didater og 10 kliniske post doc kandi-
dater/pr år.  Ønsket utvikling for St.
Olav er en fordobling av dagens nivå.

"St. Olavs Hospital skal, gjennom å
være et integrert universitetssykehus,
drive klinisk forskning på internasjonalt
toppnivå.  Som universitetssykehus
stilles særlige krav til fagmiljøenes
kompetanse: minst 75 % av overlegene
og 5% av høgskoleutdannede, i hver
klinikk, skal ha doktorgradskompetan-
se.  St. Olavs Hospital skal være lan-
dets ledende sykehus innen forsk-
ningsområder hvor NTNU har nasjona-
le oppgaver (teknologi).

Klinikk for bildediagnostikk: Klinik-
ken skal drive med klinisk rettet forsk-
ning.  Stillinger og prosjekt skal gjen-
speile dette.  Klinikken har opprettet et
forskningsråd som har spesielt ansvar
for at målene innen forskning oppnåes.
- være aktiv i fht søknad av utvikling-

smidler og for å registrere publikasjo-
ner

- prioritere områder der vi skal være i
front

- mål 2007: min. 20 artikler pr år
- professorkompetanse må knyttes til

klinikken
- utvikle samarbeid med

NTNU/HSIT/SINTEF og sykehuset
for øvrig
Antall artikler øker.  MRI: To nasjona-

le kompetansesenter. In vivo MR spek-
troskopi

Funksjonell MR, sammen med Ber-
gen. Fremtidens Operasjonsstue
(FOR): Forskningsrelatert aktivitet med
kikkhullskirurgi og kar- intervensjon, en
doktorgrad i løpet av 2007 (ass lege),
en spesialist har søkt stipendiatmidler.
To D-stillinger (Prosjekt hodeskader
pågår, prosjekt MR- nevroradiologi –
oppstart høst 2006?). Økt forsknings-
aktivitet krever øket interesse fra radio-
loger og radiografer og økonomi    -
med gode prosjektbeskrivelser.

SFI midler fra NFR over 8 år = 10
mill/år i 8 år = 80 mill. Industrien skal
delta med 3 mill/pr år i 8 år = 24 mill +
stipender og annen ekstern finansie-
ring + egeninnsats.         

St Olav får tildelt midler fra HMN
etter antall artikler, klinikken får tildelt
eksterne forskningsmidler  3.8 mill,  kli-
nikken har 2 D- stillinger, satt av midler
til en halv radiografstilling til forsknings-
rettede tiltak, en 3 Tesla MR "deler"
aktivitet med NTNU

Ullevål US (Eli Marie Sager)
Forskningsutvalget for divisjonen:
Hver avdeling har sin forskningsan-
svarlig eller eget forskningsråd avheng-
ig av størrelse (varierer fra 110-13
ansatte).  Nyansatt leder er Peter Kie-
rulf

FOU enhet:  Samlet har alle de radio-
logiske enhetene en for radiologi, hvor
alle forskningsprosjekter registreres og
budsjetteres.  Støttepersonell er sekre-
tærhjelp og økonomikonsulent. 

Leder Nils Einar Kløw.  Modellens
viktighet er at representant for forsk-
ning og utvikling samt undervisning sit-
ter i avdelingsledelsen/divisjonsle-
delsen. Behovene i forbindelse med
disse aktivitetene målbæres tydelig.

Det bygges opp et miljø rundt MR:
Ved hjelp av forskningsmidler fra
Uio/HØRHF skaffes det en 3T.  Pro-
sjekter som omhandler tema tarm-MR,
TOP prosjektet i psykiatri med fMRI
studier, spektroskopi-hjernetumores.
Kjernefasiliteter med kompetanse hos
radiografer, radiologer, fysikere bygges
opp.

Miljø rundt kar- intervensjon: bl.a
hjerter, hjerne, traumer.

Stort miljø rundt brystkreft; professor
Per Skaane som tre år på rad har fått
direktørens pris for fremragende forsk-
ning (ISI artikler). 

Støttes av god fysiker kompetanse
på området digital mammografi.

Traumeradiolgi blir et viktig område
med dr. Johan B Dormagen som
ansvarlig.

Rikshospitalet – Radiumhos-
pitalet (Jarl Å. Jakobsen)
Bilde- og intervensjonsklinikken
Omfatter følgende gamle strukturer:
Fagområde bildediagnostikk Montebel-
lo (rad + nukleærmedisin + mammo-
grafiscreening i Akershus), Radiologisk
avdeling Gaustad, Nukleærmedisinsk
seksjon Gaustad, Klinisk del PET-sen-
teret Gaustad + PET/CT Montebello,
1/3 av virksomheten på Montebello, 2/3
på Gaustad,. Klinikksjefene har siden i
sommer ansvar for all forskning i sin
klinikken, også universitetets forsk-
ningsstrategi:

Drive radiologisk forskning der R-R
har naturlige forutsetninger ut fra kli-
nisk drift.

Vi forsker i forhold til klinikkens eget
behov, deretter de kliniske avdelingers,
deretter de eksternes. Optimalisering av
bildediagnostikk ved forskjellige syk-
domstilstander (f. eks. 3T MR, funksjonell
MR, MDCT).  Intervensjonsradiologi
(embolisering, radiofrekvensablasjon).
Orientering mot molekylær bildediagnos-
tikk, translasjonsforskning og kontrast-
forskning. Kvalitetskontroll / retrospektive
studier av eget arbeid.  Forskning knyttet
til høykompetent fysiker- og ingeniørmil-
jø, PET-senteret, Intervensjonssenteret
og Visualiseringssenteret.

Forskningsaktiviteter Ni doktorgrad-
skandidater etter ny PhD-ordning, to
dr. med.- kandidater etter gammel 

Ordning, en oppmeldt fysiker. Har
opprettet en funksjon som forsknings-
koordinator 

Publikasjoner med fagfellevurdering 
2003: 38, 2004: 18 (første halvår),

2005: 27. 
2006: Innsendt flere vitenskapelige

artikler og foredrag siden rapport i mai,
hvorav noen allerede akseptert.  Fått
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Her er en liten rapport om nettsidene til
radiologforeninge fra nettredaktør,
radiolog Roar Pedersen.

Det siste året har vi hatt ganske jevnt
med publiseringer på nettsidene,
hovedsaklig: 
- kasuistikker (14 stk)
- kasuistikk-konkurranse (med god

respons fra publikum, rundt 25 svar-
forslag)

- kurs-annonseringer
- bok- og filmomtaler
- styrereferater
- smånyheter og reportasjer

Dessuten bygges det opp en god len-
kesamling med mye relevant stoff for

radiologer. Nettsidene inneholder all
relevant kontakt informasjon for radio-
logforeningen, inkludert en ganske
omfattende oversikt over verv, komite-
er og utvalg som radiologforeningen
administrerer eller er involvert i.  

Forum-funksjonen tok ikke av, det
var relativt dårlig respons på denne.
Dessverre ble forumet også "infisert"
med uhorvelige mengder spam - og
selv om jeg skrudde på alle sikkerhets-
funksjoner klarte vi ikke å unngå dette.
Forumet er derfor fjernet nå.  

Daglig er det rundt 110 unike brukere
på nettsidene, besøket er lett økende. 

Fremover planlegger vi flere kasuis-

tikker, faglige oversiktsartikler, konkur-
ranser og mer reportasjer fra
kurs/møter.  

Det er mange tilbakemeldinger på at
sidene brukes og er nyttige for det
radiologiske miljøet - nå publiserer vi i
disse dager en infoside for Norsk Nev-
roradiologisk Forening, som Bjørn Ten-
nøe skal administrere med smånyheter
og fagstoff for denne spesialforening-
en. 

Hilsen Roar 

Se på bildene mine:
http://www.flickr.com/photos/parsonreed/ 

Økt interesse  for www.radiologforeningen.no

antatt foredrag på RSNA.  To premierte
foredrag på internasjonal MR-kongress 

Annen akademisk aktivitet Post.
doc., gjesteprofessor, professor emeri-
tus, opponenter i Norge og Sverige,
referees, deltar i redaksjonsarbeide i
tidsskrifter, faglige medarbeidere ved
internasjonale kongresser og styre-
medlemmer i vitenskapelige foreninger,
et eget forskningsforum (UFO) i vår kli-
nikk, foredrag i inn- og utland.

To professorer (Smith & Jakobsen).
Over 10 doktorgradskandidater.  To
professorer i Med. Fysikk forsker med
oss. En post. doc., en amerikansk gjes-
teprofessor, en prof. Emeritus.  Har en
klinisk stipendiat (Lundby).  Inndratte :
Norges eneste professor I i radiologi og
Professor II i nevroradiologi.  Truet
:Professor II i onkologisk radiologi (Mb) 

Molekylær bildediagnostikk er basert
på kunnskaper fra molekylær medisin 

Molekylær bildediagnostikk kan "se"
sykdomsprosesser i ansamling av cel-
ler før de sees på vanlige bilder.  PET:
den fremste metoden for molekylær bil-
dediagnostikk viser hva kroppen gjør
med f. eks. sukker eller surstoffoppta-
ket.  Andre molekylære bildediagnos-
tiske metoder :SPECT, MR (kontrast,
fMRI, spektroskopi), ultralyd med kon-
trast og optisk bildedannelse kan også

avbilde molekylære og cellulære pro-
sesser.

Stavanger US (Rasmus
Svihus)
Strategi: Vektlegge forskning ved utlys-
ning av stillinger.  Veileder. Assistentle-
ger seks måneder forskningspermisjon.
Tilrettelegging for forskning.

Forskningsaktivitet: To medarbeidere
med PhD, en stipendiat, 0,2 stilling fors-
kningsfri, en assistentlege IId og 0,2 stil-
ling (stipend fra NRF).

Finansiering: Forskningsstipend fra
Helse Vest RHF.  To 0,2 stilling fra
avdelingsbudsjett. Stipend fra NRF.
Generell støtte fra avdelingen, diverse
utgifter.

Helseforetak – holdning til forskning:
Både Helse Vest RHF og Helse Sta-
vanger HF stimulerer til forskning. Bety-
delig økning av forskningsmidlene de
siste årene.  Helse Vest RHF gir
bonud\s fro hver nye PhD til foretaket.

Pris til 
Sven Weum

På hvert høstmøte deles det ut en
pris for beste frie foredrag til en
assistentlege.  Denne gangen var
konkurransen større enn noen gang.
Det var det 13 frie foredrag, hvorav 4
ble presentert av assistentleger.

Konkurransen om prisen for beste
frie foredrag var mellom assistentle-
gene, og alle hadde meget gode pre-
sentasjoner.  Vinneren skilte seg ut
og det var enighet blant alle medlem-
mene i priskomiteen (Kirsti Evers
Solheim, Dag Bay og Else-Berit Vel-
ken) om hvem som skulle få prisen.

Foredraget om "Kartlegging av
vasculær anatomi med 3D CT, dyna-
misk intrarød termografi og indocya-
ningrønn fluorescens videoangiografi
i en perforatumlapp" var en flott rede-
gjørelse for hvordan man på beste
måte kan få informasjon om den best
blodsirkulerte del av et hudtransplan-
tat fra buken til mamma-rekonstruk-
sjon - noe som også er interessant
ved andre former for plastisk kirurgi.

Else-Berit Velken 
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Foreningen har 750 medlemmer inklu-
dert 568 betalende medlemmer (aktive
og assosierte medlemmer).

Styret har bestått av Frode Lærum
(leder), Else Berit Velken (nestleder),
Eric Dorenberg (sekretær for vitenskap-
lige saker), Inger-Frid Kjosavik (sekre-
tær for fagforeningssaker), Karin
Mæland (kasserer), Carsten Brocker,
Kristian Søvik og vararepresentantene
Einar Hopp og Raymond Brønn. Anne
Beth Moslet har vært referent.

Det har vært avholdt 8 styremøter og
et strategiseminar. Rundt 90 saker har
vært til behandling. Tre tema har særlig
preget styrearbeidet i perioden: Styret
har sett det som sin særlige oppgave å
sette i gang tiltak for å stimulere norsk
radiologisk forskning. For øvrig har
spørsmål rundt omlegging av Legefor-
eningens organisasjon tatt mye av sty-
rets ressurser. Regnskapsrutinene har
blitt lagt om og nytt regnskapsbyrå
engasjert. 

To medlemsmøter har blitt avholdt,

henholdsvis vårmøtet i Bergen i mai
2006 og høstmøtet nå i oktober. Begge
møter har fått svært god oppslutning.

Det har vært oppnevnt føl-
gende utvalg:
For å vurdere Radiologforeningens rolle
i utvikling av molecular imaging i Norge
(hurtigarbeidende) under ledelse av
Audun Berstad.

For bruk av bildediagnostiske tjenes-
ter under ledelse av Jan Størmer.

For opprettelse av et virtuelt radiolo-
gisk forskningsinstitutt under Norsk
Radiologisk Forening (hurtigarbei-
dende) under ledelse av Frode Lærum.

Nettredaksjonen har vært ledet av
oppnevnt redaktør Roar Pedersen. Det
er 110 daglige søk, og tallet er lett
økende.

Noraforum er kommet ut 4 ganger
med redaktør Finn Lilleås og redak-
sjonssjef Anne Beth Moslet.

Styret har vedtatt å tilby medlemmene

hjelp til utarbeiding av prosjektsøknader
(medical writer), administrert fra det
framtidige Forskningsinstituttet.

Styret har vedtatt å opprette en komi-
te for å forberede og utarbeide presen-
tasjon av norsk radiologi og norsk radio-
logisk forskning under forskningsda-
gene (NFR) i september 2007.

Styret har fremforhandlet intensjons-
avtale for samarbeid med Norsk Radio-
grafforbund. Avtalen innebærer bl. a.
utlysing av – og deltakelse i hverandres
kurs som er av gjensidig interesse. Fra
2008 vil vårmøtene bli organisert i fel-
lesskap. Også aktuelle forskningspro-
sjekter vil kunne bli gjensidig støttet.

Styret har vedtatt å gå gjennom tradi-
sjonelle industri-organiserte arrange-
menter sammen med leverandørfor-
eningen og de store industri-aktørene,
for å harmonisere dem med de nye
reglene for industrikontakt og unngå
ordninger som kan oppfattes som sær-
behandling.

Årsberetning 
for radiologforeningen 2005/2006

Spesialitetskomiteen i radiologi har det-
te året hatt følgende medlemmer: Pauli-
na Due-Tønnessen(leder), Kjell Arne
Kvistad (nestleder), Jan Prytz(kursan-
svarlig), Mona Beyer(sekretær) og Dan
Levi Hykkerud(YLF). 

Komiteen vil ved årets slutt ha besøkt
3 utdanningsinstitusjoner og avholdt 3
separate møter.

En av de viktigste oppgavene for
komiteen er gjennomgang av avdelings-
rapportene. Som i fjor beholdt alle av
avdelingene gruppeføringen, men det
ble foreslått redusert godkjenningstid for
noen institusjoner. Mange gruppe I insti-

tusjoner viser fortsatt for dårlig forsk-
ningsinnsats.

Det har skjedd noen endringer når
det gjelder kurs. Neste Gastrokurs vil bli
arrangert ved Ullevål universitetssyke-
hus og Uroradiologikurs vil bli arrangert
ved Aker Universitetssykehus. Det har
vært stor påmelding til kursene (noen
ganger over 100 kandidater) og flere har
fått avslag. Det er pånytt sendt ut brev til
kurslederne om at de må skaffe store
nok auditorier (for opptil 100 deltakere)
slik at alle kan regne med å få delta på
alle kurs i løpet av 5-årsperoden for
utdanningen. Legeforeningen betaler

om man leier lokale utenfor institusjo-
nen. Utdanningskandidatene i radiologi
har første rett til deltagelse på "radiolo-
gi"kurs. 

Fortløpende har leder tatt alle spesia-
listgodkjennings sakene (etter at de
først er kontrollert i legeforeningens
sekretariat) og godkjenning av ikke obli-
gatoriske kurs. Mer kontroversielle
saker har vært sendt på sirkulasjon i
komiteen.

Oslo, 20. oktober 2006
Paulina Due-Tønnessen

Leder av spesialiteetskomiteen i
radiologi

Årsrapport for
spesialitetskomiteen i radiologi 2006
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Tekniske opplysninger

Redaksjonskomiteen for NORAKO
Olav Sporaland (leder), Sykehuset Sørlandet HF Arendal

Tor S. Egge, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF

Barbro Iversen, Stavanger Universitetssykehus HF

Knut Korsbrekke, Bergen Røntgeninstitutt

Kulbir Singh, Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Kvalitetsutvalget
Carsten Brocker (leder), Ringerike sykehus HF

Fagutvalg for stillingsstruktur
Ola Heldaas,(leder), Blefjell sykehus HF Kongsberg 

Anniken Haslund, Sykehuset Buskerud HF

Utvalg for fjerundervisning
Jarle Rørvik (leder), Haukeland Universitetssykehus HF

Jarl A. Jakobsen, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF

Carsten Brocker, Ringerike sykehus HF

Utvalg for bruk av bildediagnostikk
Jan Størmer (leder), Universitetssykehuset Nord Norge HF

Kirsti Løken, Sentrum Røntgeninstitutt

Petter Eldevik, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Anne Günther, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF

Finn G. Lilleås, Tromsø MR-senter (TMRS)

Norsk radiologisk 
forenings fagutvalg:

Spesialistkomiteen i radiologi 
(2006 – 2009)
Paulina Due Tønnessen (leder), Radiumhospitalet Rikshos-

pitalet HF

Kjell Arne Kvistad (nestleder),  St. Olavs Hospital HF

Jan Fredrik Prytz, Nordlandssykehuset HF

Mona K. Beyer, Stavanger Universitetssykehus HF

Dan Levi Hykkerud (YLF), Akershus Universitetssykehus HF

Varamedlemmer:

Tor S. Egge, Radiumhospitalet Rikshospitalet HF

Kulbir Singh, Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Fredrik Christian Nome (YLF), Nordlandssykehuset HF

Styret i Norsk radiologisk forening
2005-2007

Leder
Frode Lærum M: 90 11 27 40
Rikshospitalet A: 23 07 01 61
Sognsvannsv. 20, 0027 Oslo P: 24 11 91 80
Epost: frode.larum@medisin.uio.no

Nestleder
Else Berit Velken A: 38 12 21 77
RøntgenSenteret P: 38 09 47 84
Tollbodgt. 4 M: 95 14 34 31
4611 Kristiansand S
Epost: elbevel@online.no 

Sekretær vitenskapelige saker
Eric Dorenberg A: 23 07 00 00
Rikshospitalet M: 90 96 28 83
Sognsvannsv. 20, 0027 Oslo
Epost: eric.dorenberg@rikshospitalet.no 

Sekretær foreningssaker
Inger-Frid Kjosavik A: 51 51 80 80 
Stavanger Universitetssykehus M: 48 29 74 27
P.B. 8100, 4068 Stavanger
E-post kjif@sir.no  

Kasserer
Karin Mæland M: 99 63 69 49
Aker Universitetssykehus HF A: 22 89 46 06
0514 Oslo
E-post: karin.maeland@akersykehus.no 

6. medlem
Carsten Brocker A: 32 11 60 64 
Ringerike sykehus HF M: 47 31 83 64
3511 Hønefoss
E-post: carsten.brocker@gmail.com   

7. medlem
Kristian Søvik M: 90 95 24 62
Haukeland Universitetssykehus A: 55 97 80 00
5021 Bergen
E-post: kristian.soevik@helse-bergen.no 

1. varamedlem
Raymond Brønn A: 74 09 80 00
Sykehuset Levanger M: 41 65 78 78
7600 Levanger
E-post: dr-_bronn@yahoo.no  

2. varamedlem
Einar Hopp A: 23 07 00 00
Rikshospitalet M: 92 29 96 29
Sognsvannsv. 20, 0027 Oslo
E-post: einar.hopp@rikshospitalet.no 

www.radiologforeningen.no
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NFPR har fått et par nye medlemmer i
løpet av året, men ønsker seg flere. Års-
møtet var enige om å rette en inntreng-
ende appell i Noraforum til alle radiolo-
ger med interesse for barneradiolog om
å melde seg inn i NFPR.

Styret består av:  leder Jostein West-
vik (RR-HF), nestleder Reidun Bull
(Ahus), kasserer Solveig Natvig (Blefjell
sykehus) og sekretær Bjarne Smevik
(RR-HF)

Her følger 
årsrapporten:
"Det har vært liten aktivitet i foreningen
dette året. 

Medlemmer
Medlemslistene har blitt revidert og vi
har nå 40 medlemmer. Kontingentinn-
betalingen henger noe etter. 

Omorganisering av spesialfor-
eninger
P.g.a. endringer i Lægeforeningens
organisasjon blir det nå bare spesialfor-
eninger med godkjent spesialitet som
fra 1.1.2007 skal omdøpes til fagmedi-

sinske foreninger og som vil innebære
obligatorisk faglig medlemskap. Det står
i Landstyrets vedtak at spesialforening-
er som ikke dekker en godkjent spesia-
litet, forutsettes videreført med frivillig
medlemsskap etter gjeldende regler.Vår
forening representerer ingen godkjent
spesialitet, og får derfor ikke uten videre
noen uttalerett i saker som angår barne-
radiologi.

Leder i NFPR ble invitert til et møte i

Norsk radiologisk forening 13.02.2006,
hvor han på vegne av styret fremførte
hvordan vi så på omorganiseringen i
Lægeforeningen og hvilken rolle vi skul-
le ønske å ha i den nye omorganisering-
en. Vi ønsker jo fortsatt å bli spurt i
saker som angår barneradiologi, men
foreløpig er ikke dette avgjort. Vi tilkjen-
nega også vår bekymring for hva som
ville skje med kontoen i NFPR hvis vi
blir "slukt" av Norsk radiologisk forening.

Høringer på nettet
Det har vært sendt ut en mengde saker
til høring på nettet til lederne i spesial-
foreningene, inklusive NFPR, men ing-

en har hatt noen direkte relevans til vårt
fagområde.

KISS-KIDD-syndrom
Foreningen fikk en forespørsel fra
Audun Berstad (Ahus) 25.11.05 fordi
manuellterapeutene ved Ahus ville ha
rtg.bilder av cervicalcolumna hos barn
som hadde KISS (Kopfgelenk Induzierte
Symmetrische Störungen)- KIDD (KISS
induced dysgnosia and dyspraxia) -

syndrom. Han ble anbefalt å være
restriktiv både av strålehensyn og fordi
bedømmelsen er meget vanskelig.

Vårmøtet i Bergen 2006
Stein Magnus Aukland representerte
foreningen med et barneradiologisk inn-
legg."

Ønsker flere medlemmer
- Vi ønsker ikke å begrense antall medlemmer til barneradiologer, men ønsker alle radiologer
med interesse for barneradiologi velkommen til vår forening, sa sekretær i Norsk Forening 

for Pediatrisk Radiologi (NFPR), Bjarne Smevik, som ledet foreningens årsmøte i 
Ingeniørenes Hus i Oslo, den 25. oktober.

ÅRSMØTE: f.v.: Tore Nordshus, Char-
lotte de Lange, Lise Heiberg, Bjarne
Smevik, Reidun Bull, Einar Hopp, Sol-
veig Natvig og Kirsti Try.
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Noraforum har fått til-
sendt referat fra gene-
ralforsamling til Norsk
Forening for Interven-
sjonsradiologi (NFIR)
som ble avholdt på
Grand Hotell den 24.
oktober.

Fra styret møtte
Asbjørn Ødegård,
Arne Heilo, Per-Kris-
tian Wigmostad og
Jon Egge.

Det var i alt 35 med-
lemmer til stede.

Årsberetning ble
gjennomgått av
Asbjørn Ødegård.
NFIR har 89 medlem-
mer og det har vært
avholdt 6 styremøter i
sist periode.  For-
eningen er på internett under adressen:
http://www.legeforeningen.no/nfir. Her
ligger lovene våre samt referat fra styre-
møter og andre møter. NIFR har avgitt
kommentar til omorganiseringen av
legeforeningen.  Vi  mister vår represen-
tant i landstyret fra  spesialforeningene
og får kun uttale oss muntlig i saker som
angår vår forening.  På vårmøtet i Ber-
gen stod NFIR v/ Overlege Jan Wirs-
ching for et innslag:"Thoracale stent-
graft"

Regnskap og budsjett ble gått i
gjennom av kasserer Arne Heilo.  Vi har
et overskudd på  kr 9 223,27.Der er
budsjettert med  et underskudd på  kr 4
500 i 2007. Der er beregnet ca kr 12 000
i kontigentinntekter og ca kr 2000 i ren-
teinntekter.  Kontingenen ble uendrett
på kr 150.

Det ble for to år siden vedtatt at for-
eningen ikke lenger skulle ha støtte-
medlemmer fra  industrien. Styret fore-
slo derfor lovendring  i § 3. Dette ble
vedtatt.

Det ble ellers oppfordret fra medlem-
mer i salen at NFIR sine medlemmer
bør melde seg inn i Karkirurgisk for-

ening. På denne måten kan vi være
med å påverka samspillet og fremtidig
organisering  mellom karkirurgene og
intervensjonsradiologene. Samarbeidet
fungerer godt i dag, men vi må være
aktive for å være på banen i fremtiden
også.

Det var også et faglig møte. Vertskap
var VingMed.

D.D.Do Professor/Director of  Inter-
ventional Angiology, Insel Spital Bern,
Sveits  holdt  et flott foredrag om Meka-
nisk trombectomi med Straub Rotarex
og Asprirex kateter system.

Tidligere var  det store flertall pasien-
ter i 50 årene med  rheumatisk hjerte-
sykdom.

Nå er pasientene i 70 årene. Sykdom-
mene er preget av arteriosclerose. Dette
gir lettere  trombose. Høyenergiskader
og  traume kan føre til karskade bl.a. i
arteria poplitea og i arteria axillaris.  Ved
slike tilfeller er mekanisk trombectomi
nyttig i lag med lokal trombolytisk
behandling. 

Neste innlegg var v/ overlege
Dr.med.Gunnar Sandbæk. Radiologisk
avd. Oslo vaskulære senter, Aker Uni-

versitetsjukehus.  Han
snakket om å hindre
lungeemboli ved dyp
venetrombose(DVT)
med vena cava filtre.
Ved lungeemboli dør
10 % i løpet av 1 time
og 15% i løpet av 3
mnd.  Behandling  for
å hindre lungeemboli
ved DVT var i 1860
ligatur av vena cava
inferior.

Cavafiltre har vært
brukt siden 1960. I
USA blir det lagt ca
140 filtre pr.1000 000
innbyggere, i Frankri-
ke ca 60 og i  Sverige
ca 3 pr 1 000 000 inn-
byggere.  Indikasjo-
nen  for permanent

vena cava filter innlegging er:
1) residiverande lungeembolisme             
2) DVT/lungeembolisme og kontraindi-

kasjon mot antikoagulasjon.
Problem med permanente filtre er

bl.a. migrasjon, perforasjon av vena
cava og trombose.

Det er svært liten fare for lungeemboli
under pågående lokal trombolyse for
DVT.

Fjernbare vena cava filtre bør fjernest
i løpet av 10-14 dager.  De er lette å leg-
ge. Størrelsen er  for vena cava diame-
ter opptil 30 m.m. Gi lokal trombolyse i
filteret viss det er trombe i det.

Overlege Eric Dorenberg Rikshospita-
let-Radiumhospitalet, Oslo holdt et over-
siktlig og fint innlegg om embolisering
av uterus myom (UFF). Han  har selv
stor erfaring med metoden og gode
resultat. Det  finns nå randomiserte  stu-
dier som  bekrefte at  lokal embolisering
av uterusmyom er likeverdig med  hys-
terectomi, den såkalla EMMY  studien:
Embolization versus Hysterectomy. Se
ellers  på internett: under www.cirse.org

Referent Jon Egge,
sekretær i NFIR

Topp oppslutning på NFIR-årsmøte
Nesten halvparten av alle medlemmene i Norsk Forening for intervensjonsradiologi 

(NFIR) møtte på årets generalforsamling.

FAGLIGE FOREDRAG: F.v.: Eric Dorenberg, D.D. Do, Gunnar Sandbæk og
Asbjørn Ødegård.



– Det teleradiologiske
samarbeidet med Norsk
Teleradiologisk Senter
(NTRS) er meget vellyk-
ket, sier avdelingssjef på
radiologisk avdeling på
Sykehuset Innlandet på
Elverum, Gro Christen-
sen, og roser NTRS-
leder, radiolog Gunnar
Kullmann og senterets
fagansvarlig radiolog
Finn Lilleås.

– Vi hadde den første
kontakten med Kullmann
i september 2004 og i
januar i år fikk vi en avta-
le på plass om et prøve-
prosjekt mellom Sykehu-
set Innlandet og NTRS i
januar år.  Vi startet med
å sende MR-bilder til
NTRS i mars.

– Omfatter avtalen all
radiologiske avdelinger i
Sykehuset Innlandet?

– Nei, det er bare
radiologisk avdeling her
på Elverum som bruker denne tele-
radiologiske løsningen.  Radiologisk
avdeling på Lillehammer sender CD-er,
og benytter seg således ikke av den
elektroniske løsningen gjennom Norsk
Helsenett.

– Avtalen er basert på et prøvepro-
sjekt som omfatter tolkning av MR-bilder
inntil et beløp på kr 150 000.  Prøvepro-
sjektet skal evalueres innen årsskiftet.
Dersom vi fortsatt ønsker å kjøpe en slik
teleradiologisk tjeneste, vil dette legges
ut på anbud.  Men så vidt jeg vet er det
foreløpig ingen som kan tilby en slik
teleradiologisk løsning som den NTRS
har utviklet. 

– Hvordan fungerer denne løsningen?
– Vi har en arbeidsstasjon som NTRS

eier her på vår avdeling.  Den har soft-

ware som deler opp bildeforsendelsen.
Vi sender MR-bilder for to kveldspolikli-
nikker i uken til NTRS.  Det tilsvarer
mellom 18-20 MR-undersøkelser i uken.
I tillegg benyttet vi NTRS ved andre
anledninger som ved ferieavvikling, kurs
og sykdom.  Ved ferieavviklingen i som-
mer sendte vi hele produksjonen med
inntil 70 MR-undersøkelser i uken.

– Det hele skjer ved at vi henter MR-
undersøkelsene i vår PACS, scanner
inn henvisninger og gamle bilder.  Alt
sendes samlet.  Forsendelsen bearbei-
des av dataprogrammet til NTRS.  Det
deler forsendelsen i passe store data-
mengder som sendes i kryptert form via
Norsk Helsenett.

– Helt konkret baserer løsningen seg
på følgende arbeidsflyt:

1. MR undersøkelsen
gjennomføres av
fagradiograf Terje
Tange.

2. Bildene og henvis-
ning, evt gamle
undersøkelser på
pasienten overføres
av sekretær Randi
Knudsen gjennom
Norsk Helsenett.

3. Bildene tolkes og
beskrives av radiolog
Finn Lilleås hos
NTRS. 

4. Ferdig svar på under-
søkelsen sendes til
vår radiologisk avde-
ling.

5. Vår radiologisk avde-
ling arkiverer svaret
med undersøkelsen
og sender svar til den
legen som har bedt
om undersøkelsen.

– Vi benytter denne
løsningen i tillegg til fast
bemanning på MR

maskinen. Det er derfor mulig å utnytte
kapasiteten så godt. Samarbeidet skal
være slik at ingen taper økonomisk på
løsningen. Vi har et lite overskudd nå.

– Hva med sikkerheten?
– Det er meget strenge regler for

overføring av pasientopplysninger i Nor-
ge. Det er også svært store datameng-
der som må flyttes. En undersøkelse
med tilhørende pasientopplysninger har
i gjennomsnitt en datamengde på ca 50
Mb. Dette er like mye informasjon som
det er i 30 bibler. 

– Systemet har en innebygget sikker-
het som garanterer at alt kommer frem.
Skulle en forsendelse være mislykket,
tar den opp sendingen der den ble
avbrutt.  Så langt har dette aldri skjedd
og vi har til nå (5.10.2006) sendt 450

Vellykket teleradiologisk samarbeid
Sykehuset Innlandet har en avtale med Norsk Teleradiologiske Senter om et prøveprosjekt med

teleradiologisk overføring og tolkning av MR-bilder.  Avtalen er begrenset til kr 150 000.
Avdelingssjefen på radiologisk avdeling på Sykehuset Innlandet på Elverum er 

meget godt fornøyd med samarbeidet.

AV: ANNE BETH MOSLET

Nyheter

22 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi nr. 4/2006

MEGET FORNØYD: f.v.: Gro Christensen (avdelingssjef), Terje Tange
(fagradiograf) sammen med NTRS-radiologene Finn Lilleås og Gunnar
Kullmann på Sykehuset Innlandet, Elverum 29. september.



– Jeg tror flere sykehus vil kunne ha
behov for våre tjenester, sier daglig leder
av Norsk Teleradiologiske Senter
(NTRS) , radiolog Gunnar Kullmann, og
viser til at NTRS har utviklet et unikt sys-
tem for teleradiologi som er innen for
norsk lov og som møter alle norske krav
om sikkerhet.

– Da vi ble etablert i februar 2004 had-
de vi bare en privat kunde, nemlig Tele-
mark Røntgensenter.  I år har vi fått tre
offentlige sykehus som nye kunder.  Det
er snakk om en begrenset avtale med
Akershus Universitetssykehus og Syke-
huset Innlandet hvor vi server avdelingen
på Elverum og Lillehammer.  Når det
gjelder Lillehammer sender de så langt
ikke elektronisk.

– Vår teleradiologiske løsning er basert
på en punkt til punkt kommunikasjon og
elektronisk arbeidsflyt mellom to aktører.
Det er denne løsningen vi nå benytter

overfor radiologisk avdeling på Elverum
og AHUS.  Men vi har under utvikling en
elektronisk postløsning mellom mange
aktører.

– I så fall må vel dette legges ut på
anbud?

– Ja, det må legges ut på anbud.  Det
vi venter på er at et eller flere av de regio-
nale helseforetakene legger ut anbud på
teleradiologiske tjenester.  Vi vet at
mange radiologiske sykehusavdelinger
har behov for avlastning enten i kortere
eller lengre tid.  Vårt tilbud vil sikre dem
en effektiv og rimelig løsning, sier Kull-
mann som mener myndighetene også
bør revurdere sin definisjon av teleradio-
logi.

– På Nasjonalt senter for telemedisin
hjemmeside fremgår følgende:

"Teleradiologi er et samlebegrep for
sending av pasientdata (inkludert bilder)
mellom radiologiske avdelinger. Tele-

radiologi brukes også til kommunikasjon
mellom radiologiske avdelinger og all-
mennpraktikere, sykehusavdelinger og
internt i radiologiske avdelinger.  

Bruksområdet for teleradiologi er gran-
sking av bilder, oppfølging av pasienter
(på forskjellige sykehus), vaktordninger
for radiologer og "ny vurdering" (second
opinon); spesielt ved akutte skader.

Teleradiologi innebærer effektiv
utveksling av røntgenbilder innad i syke-
hus, mellom sykehus og mellom sykehus
og eksterne brukere. Alle helsearbeidere
vil etter hvert få kontakt med teleradiologi
i en eller annen form. Det vil være tele-
radiologiske løsninger tilgjengelig for alle
helsearbeidere som har pasienter som
skal, eller har vært innom en radiologisk
avdeling."

– Hva er galt med denne definisjonen?
– Denne definisjonen fører til at alt

radiologisk arbeid som flyttes geografisk
fra et sted til et annet, blir definert som
teleradiologi.  Lover og forskrifter om pasi-
entvern gjør det imidlertid til to vidt for-
skjellige virksomheter om teleradiologi
utføres "internt" i en virksomhet (en juri-
disk enhet) eller om teleradiologi utføres
"eksternt" (mellom to separate juridiske
enheter). 

– Det er en totalt forskjellig teknisk løs-
ning som må brukes hvis samarbeidet er
eksternt. Det er betydelig større resurser
som benyttes både i form av komplek-
sitet i teknisk løsning, linjeløsninger og
tidsforbruk fra involvert personell. Dessu-
ten utløser "eksternt" samarbeid nye krav
om journalføring og arkivering som igjen
utløser nye kostnader.

– Eksempel på "intern" virksomhet er:
Radium-Rikshospitalet. Her kan det eta-
bleres felles databaser hvor ledige radio-
logresurser utfører arbeid for et geogra-
fisk annet sted og tilgangen til dataene er
enkel.

– Eksempel på "ekstern" virksomhet
er: NTRS’s samarbeid med sykehusfore-
tak hvor det er utviklet kostbare datatek-
niske løsninger for å utrette dette innen-
for rammen av norsk lov, og hvor det
påløper betydelige driftskostnader for å
holde løsningen i drift sier Gunnar Kull-
mann og mener det er viktig å være tyde-
lig når man snakker om teleradiologi.
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undersøkelser, sier Gro Christensen
som har ansvaret for den eneste MR-
maskinen Sykehuset Innlandet har ved
sine sykehus i Hedmark.

– Vi fikk MR i 2002. Den er bemannet
med en vikarpool på fem radiologer fra
Sverige og Danmark. Vi kjører nå tolv
timer fire dager i uken og åtte timer på
fredag.  Vi håper også å kunne kjøre lør-
dager.  Vi har fått ned ventetiden til tre
uker og vi betjener sykehusene på
Hamar, Kongsvinger, Tynset og Sand-
erud.

– På sikt kan løsningen til NTRS
benyttes til å sende bilder mellom syke-
hus utenfor Sykehuset Innlandet.  I dag
sendes slik bilder med taxi om det has-

ter.  Store internasjonale selskaper har
arbeidet med slike løsninger i flere år
uten å lykkes.  At vårt prøveprosjekt fun-
gerer knirkefritt er derfor en stor nyhet i
Norge

– Samarbeidet bærer også faglige
frukter.  Radiolog Finn Lilleås er en av
Norges mest erfarne MR-radiologer.
At vår avdeling har faglig veiledning og
undervisning av en slik kapasitet, er 
vi svært glade for.  Våre egne radio-
loger og radiografer har også mulighet
for å konferere med ham pr telefon ved
behov, sier Gro Christensen som håper
Sykehuset Innlandet vil fortsette med
en slik fin teleradiologisk løsning. 

Teleradiologi i støpeskjeen

Norsk Teleradiologiske Senter (NTRS) har utviklet en løsning
basert på en elektronisk arbeidsflyt mellom to aktører.  Denne
løsningen benytter de overfor to offentlige sykehus.  NTRS går
nå et skritt videre og utvikler en elektronisk postløsning
mellom mange aktører.  Spørsmålet er om sykehusNorge vil ta
den i bruk og legge tolkning av radiologiske tjenester ut på
anbud?

AV: ANNE BETH MOSLET



MUtvalgets sammensetning;
Audun Elnæs Berstad (leder), Overlege,
Bilde- og intervensjonsklinikken
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF,
0027 Oslo
Willy Eidsaunet, Direktør Technology

Collaboration R&D
GE Healthcare AS, Nycoveien 2, N-
0401 Oslo
Anne Taule, Seksjonsoverlege, seksjon
for gastro og onkologisk radiologi og
nukleærmedisin,  Radiologisk avde-
ling,Haukeland Universitetssykehus,
Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen
Frode Willoch, lege, Radiologisk avde-
ling, Aker Universitetssykehus og dyre
PET/CT-enheten ved Center for Mole-
kylærbiologi og Nevrovitenskap/Univer-
sitetet i Oslo/Rikshospitalet-Radiumhos-
pitalet HF
Atle Bjørnerud, Professor Avdeling for
Medisinsk fysikk / Fysisk institutt,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF /
Universitet i Oslo, 0027 Oslo 

Bakgrunn
Fremskrittene innenfor molekylærbiologi
har vært enorme de siste tiårene. Kunn-
skapseksplosjonen har stort sett skjedd
innenfor basalfagene, men de siste
årene har vi begynt å se bruksområder
og resultater også innenfor klinisk medi-
sin. Moderne billeddanning vil bli et vik-
tig bindeledd mellom basal og klinisk
medisin, "fra laboratoriebenk til pasient-
seng". Avbildning vil bevege seg fra
konvensjonell, anatomisk fremstilling til
avbildning med vekt på funksjon på
molekylært og cellulært plan, da gjerne i
kombinasjon med de anatomiske frem-
stillingsteknikkene. Dette kalles i eng-
elsk litteratur for "molecular imaging", på
norsk "molekylær avbildning". Vi har
valgt å definere det som "avbildning i
rom og tid av cellulære, molekylære pro-
sesser".

Positron emisjonstomografi (PET) og
Single Photon Emission Tomography
(SPECT) i kombinasjon med computer-
tomografi (CT) er de viktigste modalite-
tene på dette området, men flere andre

teknikker vil øke i omfang. Mer spesifikk
og tidligere karakterisering samt økt for-
ståelse av sykdomsprosesser enn tidli-
gere vil bli mulig. I Norge har vi havnet
bak mange andre vestlige land på områ-
det, noe som kan skyldes sen introduk-
sjon av PET samt generelt lite vekt på
radiologisk og nukleærmedisinsk forsk-
ning med små miljøer og lite ressurser
innenfor disse krevende områdene. Vi
håper at vi kan ta igjen noe av det "tap-
te" og også finne områder der vi kan
hevde oss godt i fremtiden. Norsk
Radiologforening (NoRaFo) har derfor
med denne rapporten ønsket å se
muligheter vi har i landet nå og i fremti-
den.

Aktuelle teknologier og til-
gjengelighet
Målet med molekylær avbildning vil i
mange situasjoner dreie seg om å "se"
en spesiell sykdomsmarkør. I mange
sykdomsprosesser vil det dreie seg om
overekspresjon av et gen som produse-
rer mRNA som resulterer i spesifikk eller
økt proteinproduksjon. Proteinet kan
ende opp i strukturen av cellen, som
overflatereseptor eller som enzym.
Hvert steg i denne prosessen utgjør et
potensielt mål for molekylær avbildning.
Molekylær avbildning benytter i stor
grad samme fysiske modaliteter som
tradisjonell radiologi, men inkluderer
også molekylære markører. Ved valg av
modalitet må en ta hensyn til fysiske
begrensninger mht sensitivitet,
"mengden" av målmolekyler i eller på
cellene og hvilke sporstoffer/signalmole-
kyler (eng. tracers) som er tilgjengelige
(tabell 1). Målmolekyler i lav konsentra-
sjon kan likevel visualiseres ved hjelp av
signalmolekyler som binder med høy
affinitet til reseptoren i kombinasjon med
en mest mulig sensitiv modalitet. En
annen mulighet er å utnytte cellulære
prosesser som gir akkumulasjon av sig-
nalmolekylet. Et utmerket eksempel på
en kombinasjon av disse prinsippene er
PET-skanning med [18F]-fluoro-2-
deoxy-glucose (FDG). PET-skan har

høy sensitivitet og FDG akkumuleres
gjennom en sukkerforbrenningsprosess
i cellene og gjenspeiler cellenes energi-
behov. 

Ofte benyttes ulike biologiske substra-
ter som sporstoff, slik som FDG, i mole-
kylær avbildning. Andre typer sporstof-
fer kan være prober som binder spesi-
fikke reseptorer, eller er byggesten for
synteser (f.eks. i proteiner eller DNA).
Lav molekylvekt kan gi god, mens store
molekyler, som antistoffbaserte spor-
stoff, kan gi dårlig biotilgjengelighet i
målorganet in vivo. Et problem kan
være sensibilisering mot sporstoffet da
det kan ha antigene egenskaper eller at
sporstoffet ikke taes opp i målorganet
(f.eks. krysser ikke blod-hjerne-barrie-
ren).

De konvensjonelle modalitetene er
basert på måling av fysiske parametere
som absorpsjon, spredning av stråling,
protontetthet, relaksasjonsrater, eller
attenuasjon av direkte stråling. De kan
måle resultatet av forstyrrelser på mole-
kylært eller cellulært nivå uten spesifik-
ke markører, slik som ved vurdering av
lokal blodstrøm, perfusjon av organ,
vanndiffusjon på molekylært nivå og
ikke-invasiv kjemisk analyse som er
mulig med MR-spektroskopi. Slike tek-
nikker vil også kunne betraktes som
molekylær avbildning selv om ikke mål-
rettede sporstoff benyttes. "Alle" radiolo-
giske modaliteter kan i prinsippet benyt-
tes til eller som supplement til moleky-
lær avbildning (tabell 1).

CT
Perfusjonsstudier med intravenøst kon-
trast og høy tidsoppløselighet kan anta-
gelig ansees som molekylær avbildning,
men CT er mest aktuell som supple-
ment til PET.

Nukleærisotop avbildning
Nukleærmedisinske avbildningsteknik-
ker, slik som PET og SPECT er meget
sensitive og kan påvise små mengder
av radiofarmaka (isotoper) i menneske-
kroppen. PET anvender naturlig fore-

Molekylær avbildning – en fremtid i Norge?
Rapporten er utarbeidet i perioden mai til oktober 2006.
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kommende molekyler merket med posi-
tronemitterende isotoper (for eksempel
11C, 18F, 15O, 13N, 64Cu) som er spe-
sielle varianter av vanlige grunnstoffer.
Det hyppigst brukte radiofarmakon for
klinisk PET er FDG, og noen andre tes-
tes for klinisk bruk. Innen forskning er
det et stort antall forbindelser. For far-
masøytisk industri er PET et attraktivt
redskap for å karakterisere nye potensi-
elle legemidler og korte ned perioden
det tar for å bringe fram et legemiddel til
klinisk bruk.

To PET-CT skannere for humant, kli-
nisk bruk er installert og benyttes på
Nukleærmedisinsk avdeling av Bilde og
intervensjonsklinikken, Rikshospitalet-
Radiumhospitalet HF, se www.petsente-
ret.no. Det planlegges PET-CT sentre
enkelte andre steder i Norge. I Bergen
er et senter for PET under bygging med
planlagt ferdigstillelse 2007/2008. Sen-
teret vil ha egen syklotron og selvsten-
dig radiofarmakaproduksjon iflg. God til-
virkningspraksis (eng. "Good Manufac-
turing Practice (GMP)). Hovedfokus vil
være radiofarmaka basert på radioaktivt
fluor (18F), men det er også lagt til rette
for produksjon av 11C-forbindelser.
Senteret vil ha en egen enhet og labora-
torium for forskning og utvikling, hvor
det skal installeres en egen PET-CT for
dyrestudier. For human avbildning, vil
det ved oppstart være en PET-CT til-
gjengelig, men det er avsatt arealer til
ytterligere en PET-CT evt. PET-MR. I til-
legg planlegges en SPECT-CT og gam-
makameraer.

I Visualiseringssenteret som bygges
på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF,
Gaustad i Oslo, er det et sykehus og
universitetseid syklotronsenter, Norsk
medisinsk syklotronsenter AS. Det er
planlagt et spennende samarbeid med

Intervensjonssenteret hvor PET-CT vil
stå vegg i vegg med intervensjonslabo-
ratoriet og en MR skanner der pasien-
tene lett kan forflyttes mellom rommene
ved hjelp av skinnesystem i gulvet og
mobile vegger. PET-CT for dyrestudier
er allerede etablert i Oslo. 

En Enhet for smådyrs-PET og -CT ble
i mai 2005 etablert ved UiO, og er admi-
nistrert innunder Senter for molekylær-
biologi og nevrovitenskap (CMBN,
www.cmbn.uio.no). Enheten vil samar-
beide med syklotronsenteret, men er i
større grad avhengig av utviklingskjemi
og har derfor etablert et nært samarbeid
med gruppen for radiofarmasøytisk kje-
mi ved Kjemisk institutt, UiO.

SPECT er rimeligere i anskaffelse og
bruk, men har dårligere sensitivitet for
påvisning av markør enn PET. Allikevel
er høy sensitivitet en fordel ved begge
metoder sammenlignet med andre til-
gjengelige teknikker. Ved studier på dyr
kan man bruke høyere doser radiofar-
maka enn til mennesker for å kompen-
sere for lavere sensitivitet. Hovedforde-
lene ved nukleær avbildning er høy sen-
sitivitet og at helkropssavbildning og
dynamiske bildeopptak er mulig. Hoved-
begrensningen er den relativt dårlige
romlige oppløsningen, der SPECT sco-
rer dårligere enn PET for de fleste
kameraer.

Både PET og SPECT benyttes i
økende grad i klinisk medisin, spesielt
innen onkologi. Relevant informasjon i
stadieinndeling og monitorering av flere
typer tumorer som lungecancer, mesot-
heliom, colorektalcancer, lymfom og
melanom er de vanligste. Et område der
det benyttes mer og mer er i evaluering
av inflammasjon, slik som ved reumatis-
ke lidelser eller infeksjoner.

De første PET-MR skannerne er

utviklet, men det gjenstår å se om de vil
ha noen praktisk verdi i klinisk medisin.

MR
MR avbilder de magnetiske egenska-
pene til vann i organismen og gir infor-
masjon om en rekke biologiske relevan-
te parameter. MR har den beste bløt-
delskontrast av alle modaliteter og har
en svært god romlig oppløsning og er
ikke avhengig av ioniserende stråling. 

Jo høyere magnetfelt, dess bedre sig-
nal- til støyforholdet, og dermed potensi-
elt bedre bildekvalitet og oppløselighet i
bildene. Høyfelts MR (3T for humant
bruk, ennå høyere for dyrestudier) er
eller vil bli tilgjengelig flere stender i Nor-
ge, blant annet i Trondheim, Bergen og
ved intervensjonssenteret i Oslo, Det er
en generell oppfatning i utvalget at mye
av forskningen skjer i regi av andre
yrkesgrupper enn radiologer.

Arbeid har allerede startet med visua-
lisering av aquaporiner og bruskceller,
mens bruk av målrettede eller "smarte"
MR kontrastmidler, for eksempel inn-
kapslet gadolinum, koblet til en biologisk
forsterkningsmekanisme kan bli av stor
nytte innenfor molekylær avbildning
med MR. Det samme gjelder for multi-
kjerne MR og 13C-forsterket avbildning.

Optisk avbildning
I de senere år har ulike optiske avbild-
ningsteknikker fått stor utbredelse som
avbildningsteknikk innen forskning på
små dyr. Relativt høy sensitivitet kombi-
nert med fravær av ioniserende stråling
har gjort metodene attraktive. Imidlertid
begrenses mange applikasjoner av liten
penetrasjonsdybde av lys i det synlige
spektret (ofte kun opptil 2 cm). Varmeut-
vikling i vev er en relevant begrensning
ved metoden. Tilgang på prober som
kan aktiveres betinget av genetiske
mekanismer eller protein-ligand interak-
sjoner, har gjort optiske teknikker til
svært viktige metoder innen forskning
på genetisk betingede sykdommer der
genetisk modifiserte dyr utgjør en viktig
og kostbar ressurs.

Overflatisk cancer, for eksempel hud-
kreft kan egne seg for slike metoder. I
Norge er firmaet Photocure langt frem-
me i behandling av blærekreft og kan
være en aktuelle samarbeidsparter for å
avbilde blærecancer som utvikles fra
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Tabell 1. Spesifikasjon av ulike modaliteter tilgjengelig for klinisk molekylær
avbildning.(1) *Sensitivitet: laveste detekterbare konsentrasjon av sporstoff in
vivo.

Modalitet Oppløselighet *Sensitivitet Mengde sporstoff
PET 2-10 mm 10-11-10-12 mol/L ng
SPECT 5-10 mm 10-10-10-11 mol/L ng
MR 10-100 µm 10-3-10-5 mol/L µg-mg
Optisk fluorescens 1-2 mm 10-9-10-12 mol/L µg-mg
Ultralyd 50-500 µm Ikke fastlagt µg-mg



slimhinnen i blæren som dermed kan
inspiseres direkte.

Et spennende og lovende område er
tidlig påvisning av mammacancer med
optisk avbildning av angiogenese.

Ultralyd
Ultralyd lager avbildning av variasjoner i
akustisk impedans i kroppen. Den har
en høy romlig oppløsning avhengig av
frekvensen til ultralydsignalet. Ultralyd
muliggjør sanntidsmålinger og egner
seg derfor godt til å følge dynamiske
prosesser. En svakhet er den relativt
dårlige vevsoppløsningen, men signalet
som reflekteres fra organismen kan for-
sterkes i betydelig grad ved bruk av et
kontrastmiddel. Mikrobobler er bestand-
delen i ultralydkontrastmider. En mikro-
boble reflekterer ultralydsignalet mange
ganger sterkere enn en erytrocytt. Sen-
sitiviteten av metoden er høy nok til at
en enkelt boble kan følges når den pas-
serer gjennom karsystemet i en tumor.
Mikrobobler med ligander til adhesjons-
molekylet på endotelcelleoverflaten kan
konsentreres i områder med inflamma-
sjon. Man kan så benytte ultralyden til å
slå i stykker mikroboblene for å frigjøre
en substans lokalt.

Hvordan kan NoRaFo stimu-
lere/gi incentiver til økt forsk-
ning og bedret utdanning i
Norge?
NoRaFo har allerede forsøkt å styrke
forskning med å dele ut priser til beste
frie foredrag av assistentlege og beste-
mannspris ved høstmøtet, samt oppnev-
nelse av ulike arbeidsgrupper. Forsk-
ningsaktivitetene ved universitetsklinik-
kene presenteres jevnlig. Videre kan for-
eningen bidra med stipender, penger fra
fond til forskningsopphold i utlandet.
Aktuelle steder er Sloan Kettering Can-
cer Research Center i New York der
aktuelle kandidater kan søke stipend til
dette forskningsinstituttet fra ESR for 2 år
av gangen. Andre steder som er langt
fremme på området er Stanford og Har-
vard Medical School i USA og flere ste-
der i Europa. Dette bør fortrinnsvis gjøres
i samarbeid med de som allerede har
kontakter ved slike sentra.

Foreningen kan bedre feltets kår ved
at inntil 2 års tjeneste ved nukleærmedi-
sin gjøres gjeldene i radiologiutdanning-

en. En annen mulighet er å gjøre det let-
tere å oppnå "dobbel spesialitet" (radio-
logi og nukleærmedisin) ved at opptil 2
år av spesialistutdanningen i nukleær-
medisin kan avtjenes ved en radiologisk
avdeling. Dette vil i praksis ikke føre til
et nevneverdig økt antall radiologer med
kompetanse i molekylær avbildning da
det er så få spesialister i nukleærmedi-
sin. Man må også vurdere om man skal
innføre tittelen "molekylærradiolog",
men det er ikke så mye tradisjon i landet
med formell utdanning og krav til sub-
spesialiteter i radiologi. Slik dobbelkom-
petanse bør uansett gi økonomiske for-
deler på linje med annen ekstrakompe-
tanse. Opprettelse av professorat i
molekylær avbildning er sterkt ønsket.

Potensielle forskere må rekrutteres til
miljøene tidlig, helst i studietiden fordi
det ofte blir for vanskelig å kombinere
full radiologstilling og oppstart av forsk-
ning. Det er nå forskerlinjer ved univer-
sitetene der det bør være mål å ha stu-
denter som forsker innen radiologi.
Flere studenter bør skrive obligatoriske
oppgaver innen radiologi i studietiden,
men det må finnes veiledere for disse.
Det er også positivt at NoRaFo vil profi-
lere radiologisk forskning på Forsk-
ningsrådets forskningsdager i septem-
ber 2007. Fordypningsstillinger i spesia-
listutdanningen ser ut å ha funnet sin
plass og det blir satt av tid til fordypning.
Et mål bør være at man får slike stilling-
er også innenfor molekylær avbildning
og foreningen må oppmuntre avdelings-
ledelsene til å opprette slike stillinger.

Fagfeltets etablering, utvikling
og hensiktsmessig utnyttelse
Norsk selskap for nukleærmedisin
(www.legeforeningen.no/nukleaermedi-
sin) er et aktivt fagforum, så det er ikke
nødvendig å danne egen spesialfor-
ening innen NoRaFo. De holder årlige
høstmøter, nasjonale årskonferanser,
nordiske konferanser, er aktive på euro-
peisk plan og organiserer arbeidsmøter.
Selskapet inkluderer et spenn av fagmil-
jøer som er interessante for molekylær
avbildning, og er åpen for alle fagmiljø-
er. P.g.a. den tidsmessige utviklingen
vurderes det å endre navn til Norsk sel-
skap for nukleærmedisin og molekylær
avbildning. Radiologer med interesse
for molekylær avbildning bør bli medlem

og delta på slike møter. En kan holde
seg oppdatert ved å lese tidsskriftet
European Journal of Nuclear Medicine
and Molecular Imaging, som nettopp har
utfylt navnet sitt med molekylær avbild-
ning.

Et problem vil være tilgjengelighet av
PET-CT til forskning. Det er allerede i
dag lang ventetid på diagnostisk PET-
CT undersøkelser som gjør det vanske-
lig å komme til med forskningsprosjek-
ter. Selv med de planlagte, vil vi få langt
færre skannere i Norge enn i mange
andre, vestlige land som Danmark og
Italia. Mulig vil dette bedres når flere
laboratorier er i drift med nødvendige
rammebetingelser for forskning, slik
Enheten for smådyrs-PET er i ferd med
å utvikle.

Forskningsområder, forsk-
ningsmiljø eller fagnettverk
GE Healthcare holder til i Oslo og utvik-
ler blant annet programvare og radiofar-
maka til molekylær avbildning og kom-
mer til å være driftsansvarlig for FDG
produksjonen ved petsenteret på Gau-
stad. Det er også betydelig forskning på
nye MR-kontrastmidler i Oslo. Det utvik-
les forbedrede detektorer og opptaks-
metoder til bruk i maskinene og på
grunn av kort geografisk avstand kan
det være aktuelt å prøve ut både agens
og modaliteter i Norge, dersom et kon-
kurransedyktig faglig miljø blir etablert. 

UiO satser på utviklingskjemi og
radiofarmasi for PET ved kjernekjemisk
gruppe, Kjemisk institutt, UiO, med en
egen 1. amanuensisstilling opprettet og
besatt. Gjennom samarbeid med denne
gruppen er de første programmene for
PET-undersøkelser med andre sporstoff
enn FDG under etablering.

Det er sterke basalmedisinske nevro-
miljøer i Norge som Anatomisk institutt
og CMBN i Oslo som er et av Norges
forskningsråds "Sentre for fremragende
forskning". Samarbeid mellom disse og
radiologiske/nuklærmedisinske miljøer
har startet allerede og bør utvikles
videre. CMBN er med i det såkalte Gau-
stad Neuroscience Network og inngår
forpliktende samarbeid med mange eks-
terne fagmiljøer. Bl.a. samarbeider
CMBN med Radiologisk avdeling, Aker
Universitetssykehus, vedrørende
PET/CT-forskningsprosjekt, og Kjemisk
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institutt for utvikling av sporstoff til PET-
undersøkelser. Det er mulig at forskerne
i slike miljøer ikke kjenner til metoder
som er tilgjengelige innenfor avbildning
så her er det en oppgave å opplyse dis-
se. For translasjonsorientert forskning
vil et samarbeid med basalmiljøene
være av avgjørende betydning for å
bringe ny viten raskest mulig inn i klinik-
ken. CMBN har molekylær avbildning nå
som hovedprioritet, og vil være en av tre
hovedfunksjoner i nybygget på Domus
Medica. CMBN jobber med elektronmi-
kroskopi, følging av enkeltmolekyler
"molecular tracking", har en egen enhet
for in vivo optisk imaging og nå en enhet
for smådyrs-PET og -CT, og gjennom
samarbeid med St. Olavs Hospital i
Trondheim og i utlandet benyttes også
MR i forskningen.

Bruk av såkalte biomarkører i utvikling
av nye behandlingsprinsipper er et
annet område der bruk av molekylær
avbildning ventes å spille en betydelig
rolle (2). Dette gjelder både som verktøy
til å selektere pasienter mest mulig
rasjonelt til behandling med nye målret-
tede terapeutiske prinsipper, samt til å
vurdere effekten av behandlingen slik at
denne blir mer spesifikk, pålitelig og
kanskje tidligere enn med dagens meto-
der. Her kreves det imidlertid en betyde-
lig forskningsinnsats for å etablere
sammenhengene mellom biologiske
markører som kan avbildes, og de kli-
nisk  "tunge" endepunktene. 

Innen MR har vi sterk kompetanse i
Trondheim, Bergen og Oslo. I Trond-
heim har de utmerket seg både klinisk
og preklinisk, som gjenspeiles blant
annet i en Funksjonell genomforskning
(FUGE)-kjernefasilitet for smådyrs-MR
og spektroskopi. I Bergen har funksjo-
nell MRI-gruppen utmerket seg gjennom
studier av kognitiv funksjon spesielt med
tanke på psykiatriske lidelser og
sammenheng mellom språk, hukom-
melse og oppmerksomhet. Gruppen er
sammen med MR-senteret i Trondheim
Nasjonalt kompetansesenter for funk-
sjonell MR og også en del av Nordic
Center of Excellence on Cognitive Con-
trol.

Det er også forskning i internasjonal
toppdivisjon innenfor immunologi. Insti-
tutt for immunologi ved Universitetet i
Oslo utfører forskning på stamceller i

immunapparatet. Avbildning av vandring
av celler og cellesignalsubstanser som
aktiveres/deaktiveres i immunresponser
ved ulike typer immunresponser vil trolig
kunne gi mye ny, spennende kunnskap.
Det er også forskning på transplantasjo-
ner som beinmargstransplantasjon som
gir mulighet til økt kunnskap og bedrede
behandlingsprinsipper. Kanskje blir det
ikke nødvendig å utføre invasiv prøveta-
king ved mistanke om avstøtningsreak-
sjon? Ved Rikshospitalet-Radiumhospi-
talet HF er det utviklet vaksine mot kreft
i bukspyttkjertelen som også vil kunne
være en gullgruve med tanke på hva
molekylær avbildning kan bidra med. Et
spennende felt er å kunne følge stam-
celler i kroppen etter at de er injisert.
Ferromagnetisk merkete øyceller fra
bukspyttkjertelen kan følges in vivo i
mus ved MR (3). Det samme prinsippet
kan trolig utføres hos mennesker og
øycelletransplantasjon til lever gjennom
portvenen utføres ved Rikshospitalet-
Radiumhospitalet HF og det vil være
nyttig å vite hvor cellene ender opp og
hvor lenge de overlever.

Stamcellestudier injisert i hjertet etter
hjerteinfarkt er utført ved Rikshospitalet-
Radiumhospitalet HF (4). FDG-merking
og PET scanning kan benyttes for å vur-
dere biodistribusjon og om injiserte
beinmargsceller ender opp i myocard
etter slik behandling etter hjerteinfarkt
(5).

Radiologer må i mye større grad job-
be i tverrfaglige team. Det er lettere i
organ- og temabaserte enn i modalitets-
delte radiologiske avdelinger. Radiolo-
ger bør innen forskning ha en biologisk
problemstilling som er kjernen til arbei-
det, og i mindre grad metodisk, selv om
metodene alltid vil bære radiologens
forskning. Da er det lettere å få innpass
og aksept for forskningsinnsatsen innen
de enkelte fagfelt. Radiologer må også
lede forskningsprosjekter, ikke bare
være støttespiller/servicemedarbeider.
Det betyr at stipendiater skal også være
ansatt på radiologisk avdeling, selv om
det kanskje er et nevro- eller onkologi-
prosjekt. Innen PET er tverrfaglige team
helt avgjørende: radiofarmasøytisk kje-
mi, fysikere, biologer, radiografer/bioing-
eniører, leger fra forskjellige fagretning-
er. Jobber man sammen blir det innova-
tiv, produktiv og god forskning.

Faglig innføring og opplæring
Spesialistutdanningen i radiologi inklu-
derer 256 timer obligatorisk kurs fordelt
på 11 kurs og i nukleærmedisin 210
timer inkludert 60 timer stålevern. I til-
legg kommer obligatorisk kurs i adminis-
trasjon og ledelse. Det er derfor lite rom
for flere kurs. Utvalget mener det er
bedre å innføre forelesninger på allere-
de eksisterende kurs. Hvem som skal
forelese er foreløpig uklart, men det må
være fagfolk med molekylær avbildning
som interesse og arbeidsfelt. For å få
plass til molekylær avbildning må en tro-
lig kutte ned på andre områder slik som
opptrening i bariumundersøkelser og
andre gjennomlysningsmetoder.

I Nord-Amerika tar man nå konse-
kvensene av molekylær avbildnings inn-
tog i radiologien. Spørsmål om moleky-
lær avbildning har begynt å dukke opp
på avsluttende eksamen (American
board exam). Ved University of Califor-
nia har man tatt konsekvensene av det,
og spesialistkandidatene i radiologi må i
løpet av utdanningen lese 9 oversiktsar-
tikler publisert i Academic Radiology i
2003 og 2004 (1;6-13). American Colle-
ge of Radiology (ACR) har samlet 14
forelesninger om molekylær avbildning
på DVD som omhandler de mest sentra-
le temaene. Tre forelesninger er om
basal molekylærbiologi, 3 om probede-
sign og farmakokinetikk, og 8 tar for seg
prekliniske og kliniske anvendelser.
Denne DVD’en ble delt ut til alle ACR
medlemmer i augustnummeret 2006 av
deres tidsskrift.

Konklusjoner:
• Tilgang på utstyr og fasiliteter for

molekylær avbildning både til klinisk
bruk og forskning vil bedres betrakte-
lig

• Tverrfaglig samarbeid må styrkes
spesielt med sterke grupper innen
basalfagene

• Potensielle forskere må rekrutteres til
miljøene tidlig, helst i studietiden

• Det å bevare eller opprette professo-
rater i radiologi må prioriteres og
undervisningen av medisinstudenter i
radiologi må styrkes

• Molekylær avbildning må komme inn i
obligatoriske kurs i spesialistutdan-
ningen i radiologi

• Det bør bli flere leger med "dobbel
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spesialitet", både i radiologi og nukleær-
medisin og/eller det må tilrettelegges for
gjensidig godkjenning av spesialisering. 
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Nevroradiologer
i Australia

Symposium Neuroradiologicum arran-
geres hvert 4. år. XVIII Symposium
Neuroradiologicum var lagt til Adelaide i
Australia I mars I år. I 2010 vil det bli
arrangert i Venezia.

Årets symposium samlet vel 700 del-
tagere hvorav 11 norske radiologer. De
fleste av foredragsholderne var inviterte
til sine presentasjoner, de fleste fra Aus-
tralia og USA. Men svenske, andre
europeiske og asiatiske foredragshol-
dere var også representerte. Både Riks-
hospitalet og Ullevål Universitetssyke-
hus stilte med posters.

Jevnt over holdt foredragene et høyt
nivå. Dan Greitz hadde valgt tittelen:
"Current Consept of CSF Circulation
and Pathophysiology of Hydrocepha-
lus". Greitz mener å føre bevis for at
resorbsjonen av CSF skjer i kapillærene
og ikke i de Pacchionske granulasjone-
ne slik vi hittil har trodd. Fortsatt er imid-
lertid den fulle aksept for denne teorien
fraværende.

Anne Osborn er ikke uten grunn rang-

ert som en av verdens desiderte beste
undervisere og foredragsholdere. Hun
hadde flere innlegg, bl. a. om WHO’s nye
klassifisering av tumores hvor genetikk
spiller en avgjørende rolle. Nytt var det at
astrocytom grad 3, anaplastisk astrocy-
tom, ikke lader opp kontrast, så nytt at
påfølgende foredrag av William Bradley
viste slide hvor 90% av de samme tumo-
res lader opp. Bradley sa at han neste
gang skulle skifte ut sin slide! Medisinske
sannheter varer fortsatt ikke evig.

Som på alle slike symposier og kon-
gresser er det sosiale møtet med kjære
kollegaer ikke minst viktig.

Referent Finn G. Lilleås

SYMPOSIUM NEURORADIOLOGI-
CUM: Fra venstre Asbjørn Syvertsen,
Pål Kristiansen, Søren Jacob Bakke,
Johan Johansen og Victor Haughton.





Radiologforeningen har nedsatt et nytt
utvalg for bruk av bildediagnostikk.
Utvalget ledes av Jan Størmer. Øvrige
medlemmer er radiologene Kirsti Løken
(Sentrum Røntgeninstitutt i Oslo), Petter
Eldevik  (UNN HF ), Anne Gunther (RH
Oslo) og Finn G. Lilleås (Tromsø MR-
senter).
Jan Størmer har på oppdrag fra styret
sendt inn noen refleksjoner rundt arbei-
det i utvalget og et forslag til mandat
som styret har godkjent. 

– "Rett undersøkelse til rett tid" er et
dynamisk begrep som preges av
endringer i kunnskap om og forståelsen
av sykdomsprosesser, utvikling av diag-
nostisk utstyr og metoder og generelle
kulturbetingede holdninger med store
sosio-demografiske variasjoner. 

– I Norge opplever man på lik linje
med andre I-land en vekst i forbruket av
ressurskrevende medisinske utredning-
er uten at medisinsk nytteverdi alltid kan
dokumenteres. Mangel på kvalifiserte
radiologer som på forsvarlig vis kan
bearbeide den raskt økende informa-
sjons-mengde moderne teknologi kan
fremskaffe er kilde til bekymring i tillegg
til de uønskede kjente og uavklarte muli-
ge negative biologiske effekter av bilde-
diagnostiske prosedyrer. 

– Det foreligger retningslinjer, tilgjenge-
lig på www via Radiologforeningens nett-

side: http://www.radiologforeningen.no
med tittelen :  " Hensiktsmessig bruk av
en radiologisk avdeling  Retningslinjer for
leger"  

(Norsk oversettelse ved Gunnar
Sandbæk og Ole Drabløs av et arbeid
initiert av The RoyalCollege of Radiolo-
gists, London med tittelen: Making the
Best Use of a Department of Clinical
Radiology (Femte utgave, 2003))

– Utvalg for bruk av bildediagnostikk

skal utrede og belyse mulighetene for å
stimulere rekvirenter av radiologiske
undersøkelser til å mer aktivt følge de
anbefalinger til indikasjonsstilling som
baserer seg på denne type informasjon
og resultater av oppdatert medisinsk
kunnskap og forskning.

– Utvalget skal spesielt se på de mulig-
hetene som åpner seg i kjølvannet av
implementeringen av IKT  teknologi :
(RIS/PACS – HIS med elektronsk rekvire-
ring – raskere oppdatert evidensbasert
kunnskap om optimal medisinsk praksis)   

– Utvalget skal i samarbeide med kva-
litetsutvalget planlegge et eget seminar i
2008.
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Nyheter

Dignus har vært i rekrutteringsmarkedet i Norge siden 1999 og er i dag totalt 30 personer
fordelt på Dignus og Dignus Medical. Dignus Medical leverer kvalitetssikret kompetanse ved
rekruttering til faste stillinger eller gjennom utleie av vikarer. Vi er lokalisert i Oslo og Malmö
og er i sterk vekst med mange oppdrag både i Norge og Sverige. Dignus Medical vil i løpet
av2007 være en skandinavisk aktør innen rekruttering og utleie av leger og legespesialister.

Vi søker radiologer 

Vi søker radiologer til faste stillinger og vikariater i Norge og Sverige

For ytterligere informasjon kontakt:

Dignus Medical – tlf: 22 80 78 15 eller 
vår vakttelefon mob: 488 91 200

Se også vår hjemmeside: www.dignusmedical.no

SPESIALISTER PÅ REKRUTTERING OG FORMIDLING AV HELSEPERSONELL

Valentine greetings

Valentinhilsenen fra radiologisk avdeling er innsendt av overlege
Lars Høiem, radiologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Elverum.

OPPFORDRING
Med åpne øyne og et åpent sinn er det mye å finne i våre bilder.
Noraforum mottar svært gjerne nye bilder i håp om å etablere en
fast, liten "krydderspalte".

Med hilsen Redaktøren.

Utvalg for bruk av bildediagnostikk



Epilepsi er en vanlig sykdom og ca 1-2 %
av befolkningen har epilepsi. Det er 500
nye tilfeller i året blant barn (0-16 år) og
ca 4500 barn har epilepsi i Norge.

Det foreligger en rekke klassifiseringer
mht inndeling av epilepsi. Den radiologis-
ke utredning er sentral for epilepsi former
med fokal start (fokale/partielle anfall),
mens ved en primær generalisert epilepsi
vil ofte radiologisk utredning være nor-
mal.

Hos barn kan årsaksforholdene klassi-
fiseres ut ifra alder ved anfallstart; med
epilepsi- debut før 2 års alder dominerer
5 årsaksforhold:
1) skade etter gjennomgått cerebral

hypoxi/ischemi

2) congenital / ervervet infeksjon 
3) congenitale cerebrale misdannelser
4) metabolsk sykdom 
5) phakomatoser. 

Ved anfallsdebut etter 2-3 års alder vil
listen over årsaksforhold være mye leng-
er og i tillegg til overnevnte årsaker, også
inkludere hippocampus /mesial sklerose,
tumor cerebri, vaskulære malformasjo-
ner, post-traumatisk epilepsi etc.

Utredning av epilepsi inkluderer full kli-
nisk undersøkelse, nevrologisk undersø-
kelse, EEG og ofte radiologisk utredning. 

MR har vist seg å ha bedre sensitivitet
enn CT, spesielt når det gjelder utvik-
lingsforstyrrelser og spesielt ved tempo-
ral lapps epilepsi. 

PET-CT er i bruk ved pre-operativ
utredning av intraktabel epilepsi og har
vist seg å være sensitiv mtp deteksjon av
store områder med hypo-metabolisme,
men funn ved PET-CT må korreleres
med anatomiske MR opptak og med
EEG funn.

MR undersøkelse av hjernen er viktig
ved behandlingsresistent epilepsi (refrak-
tær epilepsi). Hos barn er hyppigste
årsak til refraktær frontal lapps epilepsi;
cortical malformasjon, mens hyppigste
årsak til temporallapps epilepsi er mesial
sklerose/ hippocampus sklerose. Mesial
sklerose er dog sjelden før pubertet. Hyp-
pigste årsak til refraktær parietal-/occipi-
tal lapps epilepsi hos barn er skade etter
perinatal hypoxi/ischemi.

MR undersøkelsen ved epilepsi bør
inkludere en serie med god anatomisk
fremstilling (sagittal T1), en serie med
god differensiering mellom grå og hvit
substans (aksial / koronal T1 IR), en
serie for deteksjon av evt. patologi i hvit
substans (aksial T2/ aksial FLAIR) og en
serie med god fremstilling av temporal
lapper/hippocampus(koronal T2).

Epilepsi hos barn –  
radiologisk utredning
AV: STEIN MAGNUS AUKLAND, SEKSJON FOR BARN, RADIOLOGISK AVDE-
LING, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS VÅRMØTE I BERGEN I MAI 2006
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T1 vektede volum opptak med tynne
snitt vil være indisert i en del tilfeller, spe-
sielt pre-operativt for deteksjon av corti-
cal dysplasi.

Flere studier har vist at "migrasjonsfor-
styrrelser"/cortical utviklingsforstyrrelse
(malformation of cortical development
(MCD)) er årsak til ca 25 % av tilfellene
med intraktabel epilepsi hos barn. En
viss bakgrunnskunnskap i embryologi
mhp cortex dannelse, er viktig for forstå-
elsen av "migrasjonsfortyrrelser". 

Proliferasjon av neuroner starter i
gestasjonsuke 7 og den radiale migrasjo-
nen starter i uke 8 og forsetter til rundt
20.uke. Etter migrasjon til cortex blir
neuronene organisert i forskjellige lag. 

Vi kan dele inn i 3 hovedprosesser: 1)
proliferasjon, 2) migrasjon og 3) organi-
sering. Hvilket utfall/senskade et agens /
en hendelse (mutasjoner/infeksjon /
hypoxi  /toksiner etc) gir, er i hovedsak
avhengig av når i fosterlivet skaden inn-
treffer og ikke hvilken type hendelse. 

Flere embryologiske prosesser i sen-
tralnervesystemet skjer i samme tidsrom

og en skade som gir cortical dysplasi, vil
også kunne medføre andre anomalier i
CNS. Påvisning av MCD krever en opti-
malisert MR us og krever at bildene gran-
skes av en radiolog med interesse og
kunnskap om epilepsi og radiologen må
ha kjennskap til kliniske funn, EEG funn,
evt. PET-CT funn. Dette innebærer et tett
samarbeid med kliniker/nevrolog.

I denne forelesningen vises MR bilder
av barn med epilepsi; etter gjennomgått
hypoxi/ischemi, gjennomgått infeksjon,
corticale utviklingsforstyrrelser, meta-
bolsk sykdom og phakomatoser. I tillegg
vises eksempler på tumor cerebri og vas-
kulære malformasjoner hos litt eldre barn
med epilepsi. Til slutt vises en kasuistikk
med en nå 8 år gammel jente, med
intraktabel epilepsi fra 4 måneders alder

Referanser/ anbefalt litteratur (1-4)

Reference List
(1) Raybaud C, Guye M, Mancini J,

Girard N. Neuroimaging of epilepsy in
children. Magn Reson Imaging Clin N

Am 2001 February;9(1):121-47, viii.
(2) Kuzniecky RI. Neuroimaging of epi-

lepsy: advances and practical appli-
cations. Rev Neurol Dis
2004;1(4):179-89.

(3) Kuzniecky RI, Barkovich AJ. Malfor-
mations of cortical development and
epilepsy. Brain Dev 2001 March;
23(1):2-11.

(4) Kuzniecky RI. Neuroimaging of epi-
lepsy: therapeutic implications.
NeuroRx 2005 April; 2(2):384-93.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF
THE BRAIN AND SPINE. Third Edition.
SCOTT.W.ATLAS

PEDIATRIC NEUROIMAGING.
Forth Edition. A.JAMES BARKOVICH 

MAGNETIC RESONANCE IN EPILEP-
SY. Neuroimaging techniques. Second
edition.
RUBEN I. KUZNIIECKY. GRAEME D.
JACKSON

32 NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi nr. 4/2006

Abstracts



NORAFORUM — Tidsskrift for radiologi nr. 4/2006 33

Abstracts

Bakgrunn:
Voksne som i barnealder er operert for
medfødte hjertefeil, er en økende pasi-
entgruppe. Fallots tetrade er den vanlig-
ste cyanotiske hjertefeilen og utgjør en
stor del av gruppen. Den omfatter 4 ana-
tomiske anomalier; subaortal ventrikkel-
septum defekt (VSD), overridende aorta,
varierende grad av stenose i utløpet fra
høyre ventrikkel og derav hypertrofi av
høyre ventrikkels vegg. 

Prognosen for opererte pasienter er
god (tidlig død <2 %), men flere langtids-
studier har vist at sene kompliksjoner og
sequele er relativt vanlig. Det er i hoved-
sak relatert til pulmonal insuffisiens med
påfølgende dilatasjon og dysfunksjon av
høyre ventrikkel som leder til overhyppig-
het av maligne arrytmier. Risikoen for
plutselig død blant disse pasienter øker
betraktelig 25 år etter primær operasjon.
Vedvarende dilatasjon og endrede trykk i
høyre ventrikkels vegg er antatt å påvirke
autonom sirkulasjonsregulering. Optimalt
tidspunkt for operativ behandling med
skifte av pulmonalklaffen er fortsatt
omdiskutert, da den pulmonale insuffisi-
ensens virkning på høyre ventrikkel fort-
satt ikke er fullstendig klarlagt.

Ekkokardiografi med 2D-doppler av
hjertet hos noen av disse pasientene har
begrenset verdi pga dårlig akustisk vindu
kombinert med vansker med å kvantifi-
sere høyre ventrikkels størrelse og grad
av valvulær insuffisiens.

MR av hjertet har etablert seg som gull-
standard for anatomisk og funksjonell
fremstilling av hjertet (kvantifisering av
ventrikkel størrelse, myokardmasse, ejek-
sjonsfraksjon og valvulær insuffisiens).

Hensikt: 
Hensikten med studien er å undersøke et
tverrsnitt av ferdigbehandlede ungdom-
mer primært operert for Fallots tetrade
med MR av hjertet for kvantifisering av
høyre ventrikkels funksjon og grad av

pulmonal insuffisens/stenose, korrelert til
endret autonom funksjon. MR funnene vil
bli presentert her.  

Materiale og metode
MR av hjertet ble utført fra april 2004 til
september 2005, på 21 ungdomer (7
kvinner, 14 menn) i alderen 13-19 (mean
15,6) år. Alle var ansett som ferdigbe-
handlede etter primær opererasjon for
Fallots tetrade.
MR er utført med EKG trigging: 
Aksial, koronal og sagittal T2 HASTE. 
Cine true FISP i 2-kammer, 4-kammer
projeksjon, gjennom utløpet av høyre
ventrikkel og multiple parallelle cine true
FISP i kortakse plan gjennom begge ven-
trikler med 1 cm mellomrom.

Fasekontrast VEC (velocity encoded
cine) MRI for flowmåling over pulmonal-
og aortaklaffen. 

Kontraksjonsmønster og septumbeve-
gelse ble registrert. Topphastighet og
prosent insuffisiens over pulmonal- og
aortaklaffen ble beregnet. Deretter ble
endediastolisk(EDV), endesystolisk
volum(ESV) og muskelmasse(mV) av
begge ventrikler beregnet ved manuell
tegning direkte på kortaksebildenes fla-
ter. Dette ga grunnlag for slagvolum (SV)
og korrigert ejeksjonfraksjon (EF). Alle
parametre ble indeksert mot pasientens
kroppsoverflate (BSA). Tolking og bereg-
ning av MR-funn ble utført av to uav-
hengige barneradiologer. MR-funnene
ble sammenlignet med kliniske data hen-
tet fra journal. 

Resultat 
20 pasienter var subjektivt asymptoma-
tiske. Av disse anga seks lett nedsatt
fysisk aktivitetsnivå i forhold til jevnal-
drende. I tillegg hadde en pasient kjent
nedsatt fysisk utholdenhet pga restriktiv
lungelidelse.

Ni pasienter (42 %) hadde moderat til
betydelig pulmonal insuffisiens (PI >20

%). Ingen hadde aortainsuffisiens. 77 %
(16) hadde patologisk økt EDVi (> 92
ml/m2) i høyre ventrikkel, og 52 % (11)
hadde redusert korrigert EF (< 45 %). 20
(95 %) pasienter hadde patologisk økt
mV (> 32g/m2) i høyre ventrikkel. 

38 % (8) ble operert i løpet av kort tid
etter undersøkelsen; seks pga pulmonal
insuffisiens beregnet til mellom 26 og 62
% og volumbelastning av høyre ventrik-
kel. To ble operert pga høygradig steno-
se i pulmonalklaffen (3,2 og 4,7 m/s).

Det var ingen korrrelasjon mellom grad
av pulmonal insuffisiens og EDVi, korri-
gert EF eller patologisk septumbeve-
gelse i høyre ventrikkel. Det var meget
liten interobserver variabilitet i tegning og
beregning av muskelmasser og volumer

Konklusjon: 
Voksne pasienter primært operert for
Fallots terade utvikler ofte senkom-
plikasjoner og har øket risiko for plutse-
lig død relatert til dysfunksjon av høyre
ventrikkel og pulmonal insuffisiens. MR
gir anatomisk og funksjonell fremstilling
av hjertet, og er den beste metoden 
for monitorering av denne pasientgrup-
pen.

I vår delstudie av undersøkte asymp-
tomatiske ungdommer operert for Fallot
avdekket MR av hjertet betydelige pato-
logiske forandringer med pulmonal
insuffisiens, dilatasjon, dysfunksjon og
hypertrofi av høyre ventrikkel hos flertal-
let. 38 % av ungdommene hadde
behandlingstrengende pulmonal insuffi-
siens eller stenose. MR-metoden viste
liten interobserver variabilitet og god
reproduserbarhet. 

MR data gir verdifull informasjon for
bedre å bestemme optimalt tidspunkt for
behandling av kronisk pulmonal insuffi-
siens, for å bevare ventrikkelfunksjon og
forbedre langtidsoverlevelsen ved Fal-
lots tetrade.

MR ved Fallots tetrade
AV: CHARLOTTE DE LANGE*, EINAR HOPP*, VEGARD BRUUN WYLLER**OG ***, LARS WALLØE***, ERIK THAULOW** 
*BILDE- OG INTERVENSJONSKLINIKKEN, GAUSTAD, **BARNEHJERTESEKSJONEN, RIKSHOSPITALET - RADIUMHOS-
PITALET HF, OSLO OG ***FYSIOLOGISK INSTITUTT, UIO, OSLO
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Hofte- og lyskesmerter hos idrettutøvere
kan ofte være vanskeligå diagnostisere
klinisk. Symptomene er ofte like i mange
tilfelle. Bilde diagnostikk er derfor viktig
fordi behandlingsresultatet er avhengig
av korrekt diagnose. MR spiller en
vesentlig rolle i så måte. Smerter  i lyske
regionen kan være forårsaket av ente-
sopati, sene/muskel skade av adductor
og obturator gruppene, ekstensor og

fleksor gruppene, rectus abdominis,
symfysen, hernier, skjelettet, bekken
organer.

Jeg vil vise eksempler på noen av dis-
se tilstandene.

MR er pr. i dag gullstandard i utred-
ning av lyske/bekkensmerter hos
idrettsutøvere takket være god rom- og
kontrastoppløsning og multiplanære
muligheter. Dette gir oss mulighet til å

definere normal kompleks anatomi og
en rekker bein og bløtdels anomalier og
patologi. I enkelte tilfelle må likevel MR
supplereres med konvensjonell røntgen
og CT.

Abstracts

MR av idrettsskader i bekkenområdet
AV: MORTEN G. STIRIS, RADIOLOGISK AVD., MR LAB AKER UNIVERSITETS SYKEHUS HF.

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS HØSTMØTE 2006



Problemstilling
Perforatorlapper brukes i dag innen pla-
stikkirurgi til blant annet brystrekon-
struksjon etter brystkreft. Inadekvat per-
fusjon i noen områder av lappen kan gi
partiell nekrose. Dynamisk infrarød ter-
mografi (DIRT) er en ikke invasiv meto-
de som måler hudens overflatetempera-
tur. Vi ønsker å se om denne indirekte
metoden kan brukes til å identifisere

inadekvat perfusjon peroperativt. Derfor
sammenlikner vi DIRT med den invasive
og direkte metoden indocyaningrønn
(ICG) fluorescens videoangiografi. De to
metodene som gir todimensjonale bilder
sammenliknes med tredimensjonale
rekonstruksjoner av CT-bilder.  

Eksperimentelt oppsett
En isolert lapp bestående av hud og fett

fra abdomen fjernes ved bukplastikk og
perfunderes med en perfusjonsvæske.
Ved selektiv perfusjon av en perforator
og regulering av perfusjonsvæskens
temperatur får man med DIRT fremstilt
et termisk mønster relatert til perforato-
rens forsyningsområde. Ved å perfun-
dere samme perforator med ICG får
man fremstilt et direkte perfusjonsmøn-
ster av den aktuelle perforatoren. Til
slutt perfunderes perforatoren med et
kontrastmiddel og lappen undersøkes
med CT. 

Resultater
De preliminære resultatene etter 12
kanyleringer viser påfallende samsvar
mellom bildene fra den direkte og indi-
rekte metoden. Tredimensjonale rekon-
struksjoner av CT-bildene brukes som
gullstandard og bekrefter at begge
metoder gir et godt inntrykk av arteri-
enes forsyningsområder. Funnene så
langt indikerer at den indirekte metoden
DIRT som måler hudens temperatur kan
brukes till å kartlegge perfusjonsområ-
det til en selektert perforator. 
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Bakgrunn
Studier som evaluerer dynamisk kon-
trastoppladning i lymfeknuter ved CT er
tidligere utført i begrenset omfang.

Tidligere studier har påvist lett eller
moderat grad av kontrastoppladning i
retroperitoneale, lymfomaffiserte lymfe-
knuter. Enkelte lymfeknuter hadde mer
markert kontrastoppladning.

Hensikten med denne prospektive
studien var å sammenlikne CT-

kontrastoppladningskurvene i lymfo-
maffiserte lymfeknuter på halsen hos
11 pasienter med oppladningskurver i
friske lymfeknuter hos en like stor kon-
trollgruppe.

Pasienter og metode
Pasientene bestod av 2 grupper: 

I den ene gruppen var det 11 pasien-
ter med kjent lymfom og forstørrede
lymfeknuter på halsen. I kontrollgrup-

pen var det 11 pasienter med kjent
ikke-småcellet lungecancer med antatt
normale lymfeknuter på halsen.

Hos pasientene med kjent lymfom og
forstørrede lymfeknuter på halsen valg-
te man ut en lymfeknute i høyde med
glandula submandibularis. 

Av denne lymfeknuten tok man i
samme nivå 16 CT-bilder i løpet av 7
minutter. 

Man tok ett CT-bilde før det ble gitt
kontrast iv. deretter tok man ett bilde
hver 10. sekund i 2 minutter etter at det
var startet å gi kontrast intravenøst. Ett
bilde ble så tatt etter henholdsvis 3, 5
og 7 minutter.

Samme protokoll ble fulgt hos kon-
trollgruppen.

Kurvene for dynamisk kontrastopp-
ladning for gruppene ble deretter
sammenliknet.

Resultat                     
Før kontrastinjeksjon hadde lymfeknu-

AbstractsAbstracts

Dynamisk kontrastoppladning 
i lymfomatøse lymfeknuter
– en pilotstudie

AV: T.HAGTVEDT, T.M. AALØKKEN, A.STENSVOLD, B.A.GRAFF, A.KOLBENST-
VEDT,  BIK, RIKSHOSPITALET-RADIUMHOSPITALET HF.

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS VÅRMØTE I BERGEN I 2006

Kartlegging av vaskulær anatomi
med 3D CT
Dynamisk infrarød termografi og indocyaningrønn fluorescens
videoangiografi i en perforatorlapp. Preliminær presentasjon av
en multimodal studie. 

AV: SVEN WEUM1, LOUIS DE WEERD2, ÅSHILD ODDEN MILAND3 OG JAMES
B MERCER1+3 
1. Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
2. Avdeling for plastikk- og håndkirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge
3. Avdeling for medisinsk fysiologi, Universitetet i Tromsø

ABSTRACT FRA RADIOLOGFORENINGENS HØSTMØTE 2006



Abstracts

Leger og tannleger i privat og offentlig
praksis henviser en del pasienter for
magnetisk resonans bilder (MRI) av kje-
veleddsstrukturer, og denne typen hen-
visninger har økt etter at flere MR maski-
ner har blitt tilgjengelige ved Haralds-
plass Diakonale Sykehus i Bergen.

Hensikt
Hensikten med denne undersøkelsen,
var å undersøke om pasienter fra den
gruppen som henvises direkte fra
almenpraktikere, leger og tannleger, har
samme mengde og type kjeveleddspa-
tologi som pasienter henvist fra spesia-
lister i oralmedisin og oralkirurgi, som
arbeider både i privat praksis og ved
kjevekirurgisk avdeling på Haukeland
Universitetssykehus.

Material og metode
Inkludert i studien var 73 pasienter hen-
vist fra almenpraksis i alderen 14 til 84
år og 80 pasienter i alderen 12 til 69 år
fra spesialister.

Disse to gruppene ble sammenliknet

med 15 pasienter med diagnostisert
reumatoid artritt (RA) i alderen 36 til 60
år og en kontrollgruppe på 12 friske stu-
denter, 19 til 26 år gamle.

Kjeveleddsbildene ble evaluert etter føl-
gende kritetier på patologi: Skivens belig-
genhet (normalt eller anteriort), skivens
form (normal eller deformert), kondylho-
dets form(normal, flat, osteofytter)) og
overflate (normal eller erodert) ødem i
kondyl (tilstede eller ikke), og effusjon i
leddkamrene (ikke eller tilstede i tre gra-
der). 

Resultat
-kan sees i tabellen (prosent):

Ifølge de sykdomskriterier som ble
registrert, var det litt mer sykdom i spe-
sialistgruppen enn i almenpraksis-grup-
pen, men når forskjellene ble testet etter
chi-kvadrat, var det ikke signifikante for-
skjeller på de to gruppene. 

Signifikant mer sykdom i form av ero-
derte leddoverflater, kunne bare regis-
treres i RA gruppen, og kontrollgruppen
viste ikke tegn til sykdom.

Konklusjon
Studien viser at leger og tannleger kan
ha stor nytte av å henvise til MR under-
søkelse uten å gå veien om henvisning
til spesialist i oralkirurgi.

MRI av kjeveledd
AV: SKARTVEIT L, MOEN K, HELLEM S, GEITUNG JT. ODONTOLOGISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I BERGEN,
REUMATOLOGISK AVDELING, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS, BERGEN,  HARALDSPLASS DIAKONALE SYKE-
HUS, BERGEN.
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Praksis Spesialister Rheuma. Kontroll
Skiveforskyvning 50 56 63 0

-deformering 35 41 17 0
Kondyl: - flat 47 53 60 4

- osteofytter 30 35 53 0
- erosjon 28 32 60 4
-ødem 28 31 17 4

Effusjon 40 38 40 16

tene i begge grupper en attenuasjon på
ca 42 HU.

I hele undersøkelsesperioden på 7
minutter var den gjennomsnittlige kon-
trastoppladning lavere i de lymfomaffiser-
te lymfeknuter enn i kontrollgruppen.

I tidsintervallet 40 sekunder til 180
sekunder etter start av kontrastinjek-
sjon var det i de lymfomatøse lymfe-
knutene signifikant lavere attenuasjon
sammenliknet med kontrollgruppen. 

Det var størst forskjell mellom grup-
pene mellom 40 og 120 sekunder etter
påbegynt kontrastinjeksjon.

Den største signifikante forskjellen
var det 90 sekunder etter påbegynt
kontrastinjeksjon. På det tidspunktet

hadde ingen lymfomaffiserte lymfeknu-
ter tetthet over 90 HU, mens 7 av 11 i
kontrollgruppen hadde det.

Ved 60 sekunder hadde 9 av 11 i
kontrollgruppen tetthet høyere enn 75
HU sammenliknet med 3 av 11 i lym-
fomgruppen.

Oppsummering
Kontrastoppladningsmønsteret i lymfo-
maffiserte lymfeknuter var signifikant
forskjellig fra mønsteret i kontrollgrup-
pen.

Dersom attenuasjon i lymfeknuten
var 90 HU eller høyere 90 sekunder
etter påbegynt kontrastinjeksjon tydet
funnet på en normal lymfeknute.

I tillegg til forskjeller i vaskularitet
mellom gruppene er trolig interstitielle
forskjeller i lymfeknutene som kapillær-
permeabilitet og kontrastmiddeldistri-
busjon årsaker til forskjellene i opplad-
ningsmønster.

Oppfølgingsstudier på større materi-
aler er i gang

Konklusjon-Take home
Funksjonelle CT kontraststudier kan
trolig gi bedre og mer differensiert CT-
diagnostikk hos lymfompasienter. 
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Mange lumbale intradurale tumores
nedenfor konus til ryggmargen kan lig-
ne hverandre.  Det presenteres eksem-
pler på denne problematikken, og  to
kasus som demonstrerer et sjeldent
tegn som er til hjelp i differentialdiag-
nostikken.

Det ene kasus var et schwannom
som MR viste hadde flyttet seg et vir-
velnivå lavere enn ved en forutgående
myelografi (Fig. 1).  Det andre kasus
var et paragangliom som MR viste had-
de flyttet seg nesten et virvelnivå høy-
ere enn ved en forutgående spiral CT
med iv. kontrast, og med slyngede ner-
verøtter ovenfor (Fig. 2).

Intradurale extramedullære tumores
kan ha ulike etiologier som schwanno-
nom, meningiom, hemangiom, para-
gangliom, metastase eller utsed.  Utse-
endet til disse tumores med ulike
undersøkelsesmetoder ofte er nokså
likt, spesielt hvis de er så store at de

utfyller hele duralsekken transversalt.
Selv om en bredbaset kontakt med
dura kan tale for et meningiom, er dette
funnet ikke brukbart ved store tumores
som alltid har en bred kontakt med
dura.  Det er også praktisk talt umulig å
differensiere et ependymom fra et
schwannom i cauda equina område da
det ikke kan avgjøres med sikkerhet
om de utgår fra filum terminale eller en
nerverot.

Mobilitet til en intraspinal tumor ute-
lukker tumores som ependymom eller
meningiom som er festet til strukturer
som utelukker bevegelse.  Skulle en
påvist tumor  bli  undersøkt videre med
andre modaliteter eller ved senere kon-
trollundersøkelser må man derfor se
etter om det har skjedd noen endring i
leie.  Selv om det er meget sjeldent, vil
påvisning av en eventuell bevegelse
hjelpe i differentialdiagnostikken.

Mobile lumbale intraspinale tumores
AV: JOHAN G. JOHANSEN, LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS.
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