
UNDERVISNING I RADIOLOGI 
 
Radiologi er en klinisk spesialitet som benytter ulike bildedannende metoder for diagnostikk 
av sykdom og som veiledning for minimal invasiv terapi. De ulike metodene kalles gjerne 
modaliteter og kan inndeles etter hvilken type ”stråler” som ligger til grunn for 
bildedannelsen. De viktigste bildedannende modalitetene er radiografi, CT, scintigrafi og 
PET/CT, ultralydundersøkelse og MR. 
 
Radiografi (analoge og digitale røntgenundersøkelser) og computertomografi (CT) er begge 
modaliteter som baserer seg på at ioniserende røntgenstråler fra et røntgenrør trenger gjennom 
pasienten og registreres av en detektor på motsatt side av pasienten. Radiografi med 
stillestående røntgenrør og detektor gir todimensjonale projeksjonsbilder, mens CT med rør 
og detektorer som roterer omkring pasienten, gir tredimensjonal informasjon om kroppen. 
Denne tredimensjonale informasjonen kan rekonstrueres til snittbilder i alle plan og også til 
dreibare 3D-modeller, f.eks. av organer eller blodårer (CT-angiografi, CTA). Både radiografi 
og CT kombineres ofte med røntgenkontrastmidler (f.eks. barium til kun peroralt bruk og 
ulike jodholdige kontrastmidler til bruk peroralt, intravenøst, intraarterielt, intrathekalt eller i 
ulike hulorgan).  
 
Bildedannende nukleærmedisinske modaliteter som scintigrafi med gammakamera og 
positron emisjonstomografi (PET) benytter radioaktivt merkede farmaka som injiseres 
intravenøst eller inhaleres. Fordelingen av disse farmaka i kroppen kan detekteres og 
fremstilles bildemessig fordi de sender ut ioniserende gammastråler. Den nyeste modaliteten 
innen nukleærmedisin er en kombinasjon av PET og CT (og kalles derfor PET/CT). Bruk av 
denne krever både radiologisk og nukleærmedisinsk kompetanse. 
 
Ultralydundersøkelse baserer seg på ekkoloddprinsippet; korte pulser av ultralyd (ikke-
ioniserende mekaniske bølger i frekvensområdet ca. 2-15 MHz) sendes inn i kroppen fra et 
lydhode (transducer), og ekkoene fra kroppens indre registreres av samme lydhode og 
omformes til sanntids snittbilder (ultrasonografi). Ved hjelp av dopplerprinsippet kan ultralyd 
også benyttes til å måle blodstrømshastighet samt til å fargekode blodårer i ultralydbildene. 
Intravenøse kontrastmidler for ultralyd er laget av gassfylte mikrobobler så små at de passerer 
lungekapillærene. 
 
Magnetisk resonanstomografi (MR) benytter ingen ioniserende stråler. Ved hjelp av kraftige 
magnetfelt og kortvarige radiobølgepulser kan signaler fra hydrogenkjernene i kroppen 
detekteres og omformes til både snittbilder og tredimensjonale bilder (f.eks. 3D-fremstilling 
av galleveiene, MRCP, eller blodårer, MR-angiografi, MRA). MR kan også benyttes til å 
måle blodstrømshastighet, vise hjertets kontraksjoner (cine-MR), avbilde hjerneaktivitet 
(funksjonell MR, fMRI) og foreta in-vivo kjemisk analyse av et vevsområde (MR 
spektroskopi, MRS). Det finne mange ulike typer kontrastmidler for MR; de fleste innholder 
det paramagnetiske metallionet gadolinium. 
 
Bildeveiledet minimal invasiv behandling kalles ofte intervensjonsradiologi og kan inndeles i 
en vaskulær og en ekstravaskulær del. Vaskulær intervensjon kan dreie seg om utblokking og 
stenting av stenoser (perkutan transluminal angioplastikk, PTA), lokal trombolyse, 
embolisering, stentgraftbehandling av aortaaneurismer, tetting av intrakraniale aneurismer, 
karfistler eller arteriovenøse malformasjoner. Ekstravaskulær intervensjon omfatter 
bildeveiledet biopsi, drenasje av abscesser, urinveier og galleveier. 



 
Hoveddelen av undervisningen i radiologi foregår i 4. – 6. semester og i 11./12. semester. I 
tillegg gis forelesninger i nevroradiologi i 7. og 8. semester. 
 

4. semester 
Undervisningen gis i form av forelesninger. Det legges vekt på oversikt og prinsipper. 
Studentene blir introdusert for de bildedannende metodene og også for bruk av kontrastmidler 
i radiologien.  
 
Emner del 1, Fordøyelse og ernæring: 
Generelt om bildedannende metoder: røntgen, CT, PET/CT, ultralyd, MR 
Radiologisk undersøkelse av abdomen (med hovedvekt på gastrointestinaltractus) 
 
Emner del 2, Bevegelsesapparatet: 
Radiologisk fremstilling av anatomi og patologi i følgende deler av bevegelsesapparatet: 
hofte, kne, fot/ankel, overekstremitet, rygg 
 

5. semester 
Undervisningen gis som forelesninger og smågruppeundervisning. Emnene er relatert til 
hovedtemaene for semesteret: hjerte/sirkulasjon, lunger/respirasjon, nyrer/urinveier.  
 
Emner: 
Radiologisk diagnostikk av sykdom i thorax vha. røntgen, CT og MR 
Radiologisk diagnostikk og behandling av karlidelser 
Radiologisk utredning av nyre- og urinveispatologi 
 

6. semester 
Undervisningen gis som forelesninger og smågruppeundervisning. Emnene er hovedsakelig 
relatert til ett av hovedtemaene for semesteret: fordøyelse.  
 
Emner: 
Radiologisk diagnostikk ved akutt abdomen 
Radiologisk diagnostikk ved sykdom i lever, galleveier, pancreas 
Radiologisk diagnostikk ved sykdom i tykktarm 
 

7. semester 
Undervisningen gis som forelesninger/seminar i nevroradiologi. Hovedtema for semesteret er 
nevrobiologi, øre-nese-halssykdommer og nevrologi. 
 
Emner: 
Nevroradiologisk diagnostikk av sykdom og skade i sentralnervesystemet og columna. 
Bildedannende teknikker innen nevroradiologi. 
Metodene konvensjonell røntgen, CT og MR gjennomgås med fokus på diagnostiske 
muligheter og prioritering mellom metodene ved forskjellige sykdommer innen CNS. 
Kontrastmiddelbruk og -indikasjoner blir også omtalt. 



 

11./12. semester 
Undervisningen gis som forelesninger og smågruppeundervisning. Det legges hovedvekt på 
oversikt og repetisjon av diagnostikk innen de største organsystemene samt å gi kjennskap til 
de viktigste intervensjonsradiologiske prosedyrene.  
 
Emner: 
Intervensjonsradiologiske prosedyrer i thorax 
Intervensjonsradiologiske prosedyrer i abdomen 
Intervensjonsradiologiske prosedyrer i CNS 
Radiologisk diagnostikk i thorax 
Radiologisk diagnostikk ved akutt abdomen 
Radiologisk diagnostikk innen muskel-skjelettsystemet 
Valg av radiologisk undersøkelse ved sykdom i gastrointestinaltractus 
Valg av radiologisk undersøkelse ved sykdom i lever, galleveier, pancreas 
Valg av radiologisk undersøkelse ved multitraume 
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