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FORORD 
Bildediagnostiske metoder innenfor medisinen blir i stadig større grad basert på 
digital teknologi. De seineste årene har man sett en slik utvikling også i 
mammografi. Dette skiftet i teknologisk grunnlag betyr nye utfordringer og til dels 
store endringer i forhold til hvordan man jobber med mammografi. 

 

En vesentlig del av mammografivirksomheten i Norge skjer innenfor 
Mammografiprogrammet. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene med 
digital teknikk, ble det i Mammografiprogrammet våren 2004 etablert seks 
arbeidsgrupper som skulle utrede følgende områder nærmere: 

 

1. Utstyr for digital mammografi 

2. Arbeidsflyt/systemflyt 

3. Computer-Aided Detection (CAD) 

4. Informasjonsteknologi (IT) 

5. Opplæring/kompetansebygging 

6. Konsekvenser for Kvalitetsmanualen 

 

Gruppene ble satt sammen av kompetente fagpersoner, inkludert en gruppeleder. 
Arbeidet ble koordinert fra Kreftregisteret. 

 

Det ble tidlig klart at arbeidet i gruppe 4-6 helt eller i stor grad ville måtte bygge 
på resultatene de tre første gruppene kom fram til. Man har derfor valgt å publisere 
flere delrapporter fra utredningen. Dette dokumentet inneholder rapportene fra 
gruppe 1, 2 og 3. Navn på gruppemedlemmene framgår av forsidene for hvert 
kapittel. 

 

 

 

Mars 2005 

 

 

Kristin Pedersen (redaktør, leder av arbeidsgruppe ”Utstyr”) 

Trine Røkke (leder av arbeidsgruppe ”Arbeidsflyt”) 

Barbro Furebotten Iversen (leder av arbeidsgruppe ”CAD”) 
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PREFACE 
Imaging methods in medicine are to an increasing degree based on digital 
technology. Over the last few years this has become the case even in 
mammography. This shift in the tecnological basis introduces new challenges and 
to some extent also large changes in how mammography is performed. 

 

A major part of mammography in Norway is being performed within the 
Norwegian Breast Cancer Screening Program. In order to face the challenges and 
take advantage of the possibilities created by digital technique, six working groups 
were established in the screening programme in the spring of 2004. Their mandate 
was to look closer at the following areas: 

 

1. Equipment for digital mammography 

2. Workflow/system flow 

3. Computer-Aided Detction (CAD) 

4. Information Technology (IT) 

5. Training 

6. Quality Assurance/Quality Control 

 

The groups consisted of competent professionals, including a group leader. The 
work was coordinated by the Cancer Registry of Norway. 

 

It soon became evident that the work of group 4-6 partially or completely would 
have to build on the results of the first three groups. One therefore decided to 
publish several reports. This document contains the reports of group 1, 2, and 3. 
The names of the group members can be found on the front page of each chapter. 
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Kristin Pedersen (editor, leader of working group “Equipment”) 

Trine Røkke (leader of working group “Workflow”) 

Barbro Furebotten Iversen (leader of working group “CAD”) 
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1.1 Innledning 

Det arbeides internasjonalt med å utarbeide kvalitetskriterier og kontrollrutiner for 
digitalt mammografiutstyr. I Mammografiprogrammet (MP) har Statens strålevern 
ansvaret for oppfølgingen på dette området. En testprotokoll i MP vil i første 
omgang i stor grad bygge på protokollen utarbeidet i Europa (1). Protokoll for MP 
forventes å foreligge innen utgangen av første halvår 2005. Når det gjelder teknisk 
ytelse er hovedregelen at utstyret ved installasjon må tilfredsstille testkriteriene i 
gjeldende testprotokoll. Ved endringer i kravene bør utstyrets ytelse i så stor grad 
som mulig justeres slik at også krav tilkommet etter installasjon blir oppfylt. 

 

 

1.2 Generator og røntgenrør/filtrering 

Flertallet av produsenter av utstyr for digital mammografi (DM) har en bakgrunn i 
filmbasert mammografi. Deres første digitale produkter bygger derfor gjerne på 
godt innarbeidede analoge modeller. Dette betyr at det ikke er vesentlige 
forskjeller mellom analoge og digitale mammografiapparater når det gjelder 
generator og røntgenrør. Det er vist (2, 3) at optimale signal-støyforhold (SNR) og 
kontrast med digitale detektorer ved avbildning av spesifiserte objekter, oppnås 
ved andre anode-filter-kombinasjoner enn den tradisjonelt mest brukte 
molybden/molybden (Mo/Mo). Dette betyr at utstyret bør ha alternative 
anode/filterkombinasjon(er) til Mo/Mo. Det bør også være mulig å velge kV-
verdier opp mot 40. 

 

 

1.3 Detektor 

1.3.1 Bakgrunn 

Digitalt utstyr som er tilgjengelig på markedet i dag, benytter til dels ulik 
detektorteknologi: 

• Direkte detektorer: består av et materiale der det dannes elektron/positron-
par i vekselvirkningen med røntgenfotonene. Ved å sette en spenning over 
detektormaterialets overflater samler man opp positiv ladning nær ett 
overflatesjikt og negativ ladning nær det andre. Størrelsen på ladningen 
registreres og videreformidles (leses ut og lagres) ved hjelp av elektroniske 
komponenter (tynn-film transistorer (TFT), utlesningselektronikk). 
Detektorelementets samlede overflateareal er med på å bestemme 
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detektorens romlige oppløsning (hvor små detaljer den teoretisk sett kan 
skille imellom). Eksempler på systemer som benytter direkte detektorer: 

o Lorad/Hologic Selenia 
o Siemens Novation DR (detektor fra Hologic) 
o Agfa Embrace™ DR Mammography System (røntgen- og 

detektordelen av systemet er identisk med Lorad Selenia) 
o IMS Giotto 

• Indirekte detektorer: består av et tynt lag av et materiale (scintillator) som 
omdanner røntgenfotonene til lys. Lyset blir i sin tur registrert av en 
lysdetektor (fotodiode) og omdannet til elektronisk signal. Dette signalet 
videreformidles (leses ut og lagres) ved hjelp av elektroniske komponenter 
(TFT, utlesningselektronikk). Detektorelementets samlede overflateareal er 
med på å bestemme detektorens romlige oppløsning (hvor små detaljer den 
teoretisk sett kan skille imellom). Eksempel på system som benytter 
indirekte detektorer: 

o GE Senographe DS 
• Fotontellere: består av en faststoffdetektor, f.eks. med silisium, som er 

følsom for røntgenfotoner. Røntgenenergien omdannes direkte til 
elektronladning etter interaksjonen med detektoren. Hvis detektoren er 
tilstrekkelig rask, vil dette muliggjøre registrering av individuelle 
røntgenfotoner. Eksempel på system som benytter fotonteller: 

o Sectra Microdose: Detektoren er integrert i et såkalt 
”spaltescanningsystem” der strålefeltet er kollimert ned til et smalt 
stråleknippe som sveiper over brystet sideveis. Detektoren er ei 
smal stripe som er tilpasset stråleknippets bredde, og som følger 
stråleknippets sveipebevegelse. 

• Bildeplater (Computed Radiography (CR)) i kombinasjon med 
mammografiapparater med bucky: Teknologien er kjent fra generell 
røntgen og beskrives ikke nærmere her. Bildeplatesystemer til bruk i 
mammografi bør være spesialtilpasset formålet, bl.a. med hensyn til romlig 
oppløsning, støy og tilgjengelige muligheter for prosessering av 
bildeplatene. Eksempler på leverandører av bildeplatesystemer for 
mammografi: 

o Fuji CR for Mammography (FCRm) 
o Agfa Embrace CR 
o Konica Minolta 

• Detektorer med CCD-brikker (Charge-Coupled Device (CCD)): 
Røntgenfotonene omdannes til lys i en scintillator. Lyset ledes via 
fiberoptiske ledninger til en eller flere CCD-brikker, hvor det blir registrert. 
Utlesningselektronikk besørger videreformidling av signalverdiene. 
Eksempler på systemer som benytter CCD-teknologi: 

o Fischer Senoscan: Detektoren er integrert i et såkalt 
”spaltescanningsystem” der strålefeltet er kollimert ned til et smalt 
stråleknippe som sveiper over brystet sideveis. Detektoren består 
tilsvarende av en smal CCD-stripe som følger stråleknippets 
sveipebevegelse. 
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1.3.2 Detektorstørrelse 

Med analoge systemer har to detektorstørrelser (filmstørrelser) blitt standard: 18 
cm x 24 cm og 24 cm x 30 cm. De digitale systemene som fins på markedet i dag, 
viser en større variasjon på dette området. Aktuelle detektorstørrelser er vist litt 
seinere i avsnittet. Før det en kort kommentar til et par andre forhold relatert til 
detektor- og ”bucky”-størrelse hos systemer der detektoren er en integrert del av 
”bucky”: 

 

Størrelsen på ”bucky” 

”Bucky” blir gjerne større og mer ”klumpete” enn for analoge systemer. En 
potensiell fordel med dette kan være at det blir lettere å unngå hudfolder på 
undersiden av brystet ved CC-projeksjon. På skråprojeksjonen kan et tykkere 
”bucky” fungere som en god støtte for armen og for å unngå ”grevinnehenget”. 
Den større tykkelsen på ”bucky” kan være en ulempe ved fotografering av 
kvinner/pasienter i stol/rullestol/seng. 

 

Overflatestørrelsen til ”bucky” 

Selve detektoren er mindre enn ”bucky”. I analog mammografi kreves det at 
detektor (film) er maksimalt 5 mm fra buckykant på brystveggsiden. Alle aktuelle 
analoge systemer har vært innenfor dette kravet med god margin. Det er imidlertid 
kjent at enkelte digitale systemer har problemer med å oppfylle dette kravet. 

 

Også på sidekantene vil det være et større eller mindre avvik mellom fysisk 
avgrensing av ”bucky” og detektorens faktiske utstrekning. Hvis man for et system 
har et valg mellom flere (to) bildestørrelser, vil i tillegg produsentens valg av 
løsing for dette være av betydning. Eksempelvis benytter Lorad og Siemens 
samme detektor. Begge leverandører tilbyr to bildeformater, her betegnet ”stort” 
og ”lite”. På Loradsystemet benyttes henholdsvis venstre og høyre side av 
detektoren til skråbilder i ”lite” format. Kompresjonsplaten forskyves tilsvarende 
til høyre eller venstre. Hos Siemens sentreres bildet ”midt på” detektor både for 
”stort” og ”lite” bildeformat. Begge løsninger avviker litt fra det man er vant til 
ved analoge systemer. Projeksjonene kan utføres som ved analog mammografi. Det 
kan imidlertid, selv om apparatet i utgangspunktet er isosentrisk, være nødvendig å 
justere høyden på apparatet mellom front- og skråbildene. 

 

Detektorstørrelser 

Systemer som tilbys på det norske markedet i dag, har følgende detektorstørrelser: 
 GE: 19,1 cm x 22,9 cm 
 IMS Giotto: 17,4 cm x 24 cm (lanserer 24 cm x 30 cm i løpet av 2005) 
 Lorad: 23 cm x 29 cm. 
 Sectra: 24 cm x 26 cm 
 Siemens: 23 cm x 29 cm. 
 Agfa: Som Lorad 
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1.3.3 ”Pixelstørrelse” og romlig oppløsning 

Hvert detektorelements overflateareal er med på å bestemme detektorens romlige 
oppløsning (hvor små detaljer den teoretisk sett kan skille imellom). Med film har 
man i prinsippet kunnet skille opp mot 20 linjepar per millimeter (lp/mm), dvs. 
detaljer av utstrekning ned mot 25 mikrometer (25 µm). Med digital teknikk kan 
produsentene, innenfor de begrensninger deres valgte teknologiske løsning gir, 
velge detektorelementenes overflateareal og dermed hvor små detaljer den i teorien 
kan skille imellom. ”Prisen” for å velge små detektorelementer er bl.a. at antallet 
fotoner per detektorelement går ned, noe som i sin tur bidrar til å øke støynivået. 

 

Det var i lengre tid en sterk debatt innen digital mammografi angående hvilken 
romlig oppløsningsevne man måtte kreve. Denne debatten ser nå ut til å ha stilnet 
av, med 100 µm som en tilsynelatende akseptert øvre grense for 
detektorelementets lengde/bredde. Hos systemer som fins på markedet i dag sees 
detektorelementstørrelser fra 50 til 100 µm, svarende til en teoretisk mulig romlig 
oppløsning på fra 10 ned til 5 lp/mm. Årsaken til at man kan akseptere en lavere 
romlig oppløsning enn man har med film ligger bl.a. i at det menneskelige øyet har 
et maksimum når det gjelder kontrastoppfattelse ved detaljer på 1-3 lp/mm (4), noe 
som svarer godt til området for maksimal signaloverføring i de digitale systemene. 
Ulemper med små detektorelementstørrelser er f.eks. en (vesentlig) økning i 
datamengde, og behov for større stråledoser for å oppnå samme signal-støyforhold. 

 

1.3.4 Kontrastoppløsning 

Systemer som er på markedet i dag har gjerne detektorer med opp til 16 bits 
kontrastoppløsning i selve signalregistreringen. Etter at dataene har gjennomgått 
ulike prosesseringsalgoritmer, vil bit-dybden i det endelige bildet være noe 
redusert i forhold til opprinnelig nivå. 

 

1.3.5 ”Spøkelsesbilder” og ”mørke bilder” 

Tidsavhengige bildekarakteristikker for røntgenavbildningsdetektorer kan deles 
inn i to kategorier: ”lag” og ”ghosting”. ”Lag” innebærer et fenomen der ladning 
generert ved tidligere eksponeringer tas med over i påfølgende bilder. Dette 
kommer til uttrykk som endringer i ”mørke bilder” (”dark images”), som er 
utlesning av detektoren uten røntgeneksponering. ”Spøkelsestrykk” (”ghosting”) er 
endringen i detektorens sensitivitet for røntgenfotoner (forsterkningen - ”gain”) 
som følge av tidligere eksponeringer for røntgen. Fenomenet kan kun observeres i 
påfølgende bilder (5). 

 

Konsekvenser av tidligere eksponeringer for detektorenes egenskaper er beskrevet 
både for direkte (5) og indirekte (6) digitale detektorer. Hvis spøkelsesbilder fins, 
vil de utgjøre et uønsket artefakt. Metoder for å begrense fenomenet består bl.a. i 
egne elektroniske sletteprosedyrer for detektorelementene. En praktisk konsekvens 
av slike kan være å forlenge tiden fra en eksponering til den neste. 
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For mer informasjon om detektorer brukt i digital mammografi, se f.eks.referanse 7 
og 8. 

 

 

1.4 Ergonomiske forhold 

1.4.1 Radiografenes arbeidsforhold 

Ved overgang til DM bør man legge stor vekt på de ergonomiske forholdene. 
Arbeidsdagen kan bli mer statisk for alle profesjoner i MP og det vil bli en 
utfordring å gjøre den tilstrekkelig variert. Med opptil 12 undersøkte kvinner per 
time stiller det store krav til arbeidsstillinger og god ergonomi. 

 

Radiografenes arbeidskonsoll (”Acquisition workstation” - AWS) 
• Bør være hev- og senkbar. Arbeidsplassen kan med fordel også inkludere en 

hev- og senkbar stol, siden man ikke står/sitter lenge av gangen. 
• Klargjøring av systemet for rutineundersøkelser (”screeningmammografi”, 

”klinisk mammografi” osv.) må i størst mulig grad være 
forhåndsprogrammerbart og innebære et minimum av brukerinteraksjoner. 
Hurtigvalg bør være tilgjengelig, og bruk av mus bør unngås i størst mulig 
grad. 

• Gode lysforhold forenkler den tekniske vurderingen av bildene. Dette betyr 
f.eks. at skjermen ikke bør være utsatt for direkte belysning eller være vendt 
mot et (uskjermet) vindu. 

 

Mammografiapparatet: 
• Apparatvinkel bør kunne forhåndsprogrammeres til ønsket grad, f.eks. 60 

grader. 
• Vinkling med kun ett tastetrykk er å foretrekke – det vil si at man slipper å 

holde knappen inne helt til ønsket vinkel er oppnådd. 
• Det bør være pedaler for høydejustering av apparatet. Det bør i tillegg være fire 

sett knapper, ergonomisk riktig plassert, for regulering av høyde og vinkel. 
• Apparatet bør være isosentrisk – det vil si at man kan slippe å heve/senke 

apparatet mellom front og skrå projeksjon. 

 
• Kompresjonen må kunne styres med pedaler, men med mulighet for manuell 

justering. 
• Det bør være to hastigheter på kompresjonen slik at kompresjonsplaten går 

roligere når den treffer brystet. 
• Det er en fordel med fleksibel (fjærbelastet) kompresjonsplate. 
• Nødstoppknappene bør være hensiktsmessig plassert slik at de ikke kommer i 

konflikt med posisjoneringen. 



Side 13 

 

Støy: 

Det er mer støy fra de digitale mammografiapparatene enn de analoge. Dette 
skyldes blant annet kjølevifter i bakkant av detektorene. Noen systemer har også 
en del støy fra radiografenes arbeidskonsoll og tydestasjonene. Grupper som har 
vurdert ulike systemer for digital mammografi har opplevd til dels store 
variasjoner i støy hos de ulike leverandører. 

 

Når det legges planer for anskaffelse av digitalt utstyr, må tiltak for å 
redusere/minimalisere støynivået tas med. For eksempel kan man, i den grad det er 
mulig, vurdere å bygge inn støyende elementer (kjøleenhet, generator, harddisk og 
lignende) eller plassere dem i separate avlukker/rom. 

 

Varme: 

DM krever flere elektroniske komponenter, datamaskiner osv. som avgir varme. 
Det bør tas høyde for dette og eventuelt installeres ekstra kjøling i aktuelle rom. 
Enkelte detektorer har også et relativt begrenset optimalt temperaturområde. 

 

1.4.2 Undersøkt kvinne/pasient 

Eksponeringstid: 

Med eksponeringstid forstår vi den totale tiden fra man begynner å eksponere til 
kompresjonsplaten går opp. Per i dag er vi kjent med en variasjon mellom de ulike 
digitale apparatene fra 7 – 13 sekunder. I enkelte tilfeller er dette en ganske stor 
økning i forhold til analog teknikk. 

 

Tid mellom eksponeringene: 

Her varierer tiden hos de ulike leverandørene: 
• GE   15 sekunder 
• IMS Giotto 20 sekunder 
• Lorad   60 – 70 sekunder 
• Sectra  umiddelbart 
• Siemens   60 – 70 sekunder 
• Agfa:  som Lorad 

 

Det er viktig å være klar over dette når man velger utstyr, siden det vil være av 
betydning for hvor mange kvinner man kan undersøke i timen. Aktuelle 
spørsmålsstillinger er f.eks.: 

 Hvor stor er screeningpopulasjonen? 
 Hvor mange kvinner må undersøkes per time for å komme gjennom i løpet 

av en toårsperiode? 

Det kan bli aktuelt med utvidet åpningstid/mer bemanning dersom man velger 
utstyr med lav kapasitet. Med de langsomste systemene vil det være vanskelig å 
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hente seg inn igjen ved eventuelle forsinkelser. De aktuelle produsentene hevder at 
dette problemet er et satsingsområde og at teknologien vil bli bedre og 
effektiviteten i systemet øke. 

 

 

1.5 Radiografenes arbeidskonsoll 

Det må være mulig å importere dagens arbeidsliste (”WorkList”) til radiografenes 
arbeidskonsoll. Alle opplysninger om kvinnene som skal undersøkes bør være 
registrert på forhånd, slik at det ikke blir nødvendig å skrive inn tilleggsdata på lab. 
Det skal registreres hvilken operatør som utfører undersøkelsen. Kjennetegn for 
utførende radiograf(er) må derfor kunne registreres for hver enkelt undersøkelse. 
Det bør være mulig å overføre denne informasjonen til andre aktuelle systemer. 

 

Aktuelle prosedyrer må kunne programmeres inn på forhånd, slik at 
radiografen(e)s interaksjoner med arbeidskonsollen blir så få som mulig. 

 

Det må være mulig å programmere inn automatisk videresending av undersøkelser 
til aktuelle mottakerstasjoner (PACS1, tydestasjoner, skriver). Tilbakemelding om 
vellykket lagring (”Storage commitment”) må kunne mottas og leses. 

 

Visningen av mammogrammene på arbeidskonsollen behøver ikke være av 
diagnostisk kvalitet. Den må likevel være god nok til å gi radiografen(e) 
tilstrekkelig informasjon om bildets kvalitet, inkludert teknisk utførelse. Tekniske 
data om hver enkelt eksponering (anode/filter, kV, anvendt kompresjonskraft, 
brysttykkelse, mAs, midlere absorberte kjerteldose) må kunne vises i tilknytning til 
bildet. Tilsvarende må data om undersøkt kvinne (navn, identifikasjonsnummer 
som f.eks. undersøkelsesnummer, invitasjonsnummer) være synlig. 

 

Det bør være mulig å ta ut og importere (CD, DVD) bilder i DICOM2 ”for 
processing”- og ”for presentation”-format fra/til arbeidskonsollen. Hvis dette ikke 
er mulig, må det kunne gjøres fra lagringssystemet (PACS). 

 

Arbeidskonsollen må kunne hente/motta bilder fra PACS. Dette gjelder f.eks. 
tidligere undersøkelser for inviterte kvinner. For systemer som også skal benyttes 
til kliniske undersøkelser vil det også være nødvendig å kunne motta legen(e)s 
påtegninger og kommentarer med bildene, f.eks. angående område av interesse ved 
supplerende bilder. 

 

                                                 
1 PACS: Picture Archiving and Communications System 
2 DICOM: Digital Imaging and COmmunication in Medicine. 
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Arbeidskonsollen må ha verktøy for analyse av bilder, som: 
• Tegning av område av interesse (”Region Of Interest” (ROI)), angivelse av 

områdets størrelse i cm2, samt middelverdi og standardavvik for 
pixelverdiene innenfor området. 

• Angivelse av lengde (i cm). 

 

Det må være mulig å rette eventuelle feil før undersøkelsen sendes til lagring. 
Dette kan f.eks. dreie seg om feil merking av bilder (RCC i stedet for LCC, feil 
navning osv.). Feil merking av bildene vil f.eks. kunne føre til feil henging av 
bildene på tydestasjonen eller at bilder knyttes til feil person. 

 

 

1.6 Systemet som helhet 

Effektiviteten og balansen mellom kostnad og nytte i screeningprogrammet er 
avhengig av at man kan undersøke et høyt antall kvinner på kort tid. Med analogt 
utstyr og to radiografer i arbeid med bildetakingen på laboratoriet, inviteres opp til 
12 kvinner per time til screeningundersøkelse. I utgangspunktet må man kunne 
forlange samme høye effektivitet av digitalt utstyr. Ekstra viktig er dette for de 
mobile enhetene som forflyttes etter nøye oppsatte tidsplaner og ofte også benyttes 
av ulike fylker/brystdiagnostiske sentra (BDS). Hvis det vurderes å kjøpe inn 
utstyr som ikke kan levere en slik høy ytelse, må konsekvensene av dette vurderes 
nøye. Dette må gjøres i dialog med Kreftregisteret, som har det overordnede ansvar 
for at programmet gjennomføres i henhold til kvalitetskravene (bl.a. at alle kvinner 
i aldersgruppen får tilbud om undersøkelse hver 24. måned). 

 

Systemet bør blokkere for muligheten til å utføre ”ulogiske” handlinger som f.eks. 
å tillate eksponering med apparatet i 0° hvis en vinklet projeksjon er valgt, eller å 
heve/senke apparatet når ei kvinne står med brystet komprimert. 

 

I enkelte tilfeller er det nødvendig å ta flere bilder for å få med hele brystet, eller å 
ta ett eller flere ekstrabilder for å framstille en mindre del av brystet bedre enn på 
standardprojeksjonen. I DICOM-standarden er det beskrevet standardmåter å 
håndtere merking av slike bilder på (”Partial View”, ”Tag” (0028,1350) og ”Partial 
View Descriptor” (0028, 1351)). En mer presis måte å gjøre dette på, der del- og 
ekstrabilder merkes i henhold til hvilken del av brystet som er avbildet, er i ferd 
med å legges til i standarden. 
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1.7 Spesielle krav til utstyr som skal benyttes i mobile 
enheter 

De mobile enhetene byr på spesielle utfordringer når det gjelder digitalt 
mammografiutstyr. Det er kjent at slikt utstyr er mer følsomt for forhold i 
omgivelsene, som temperatur og risting/vibrasjoner, enn analogt utstyr. 
Produsentene av utstyret er de nærmeste til å uttale seg om hvor langt de er 
kommet i å teste sitt utstyr for bruk i mobile enheter og hvilke miljømessige krav 
som må være oppfylt. Innhenting av informasjon for å få en samlet oversikt over 
dette, kan med fordel samordnes sentralt. 

 

I tillegg til selve bildeopptakssystemet vil digital drift i mobile enheter også kreve 
spesielle løsninger når det gjelder lagring og sending av data. Dette blir behandlet i 
en egen rapport. Det samme gjelder hvilket utstyr (antall skjermer o.l.) og 
informasjon (f.eks. tidligere screeningbilder) man ønsker å ha tilgang til på de 
mobile enhetene. 

 

 

1.8 Kvalitetskontroll 

I en stor del av de foreslåtte prosedyrene for teknisk kvalitetskontroll benyttes 
såkalte ”rådatabilder” (DICOM ”for processing”) for analyse av ulike 
kvalitetsparametre. I framtida vil det trolig være krav om enkle tester på 
radiografnivå som benytter denne type bildedata. Man må derfor kunne ha enkel 
tilgang til bildedata av denne typen. Dataene må kunne evalueres på radiografenes 
arbeidskonsoll (se 1.5). Dataene må også kunne sendes til aktuelle 
mottaksstasjoner (CD, DVD, PACS). 

 

 

1.9 Kommunikasjon av bildedata 

Bildedata skal kommuniseres mellom en rekke ”stasjoner”: 
 Fra modalitet til/fra PACS 
 Fra PACS til/fra tydestasjon 
 Fra modalitet/PACS/tydestasjon til flyttbart medium (CD, DVD,…) 
 Eventuelt fra modalitet til/fra tydestasjon 
 Eventuelt fra modalitet/tydestasjon/PACS til filmskriver 

 

Innen digital mammografi har det til nå ikke vært uproblematisk å vise bilder fra 
en leverandør på visningsutstyr fra en annen og få en optimal framstilling av 
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bildene. Ved anskaffelse av digitalt utstyr bør det tas med i beregningen at det vil 
være aktuelt/nødvendig å kunne vise bilder fra flere ulike leverandører på den 
tydestasjonen man velger. Dette vil gjøre det mulig å: 

 Ha utstyr fra ulike leverandører i samme virksomhet. 
 Ta imot og vise bilder fra en annen virksomhet (direkte på 

modalitet/tydestasjon eller via PACS). 
 Gjøre valg av utstyr til de mobile enhetene uavhengig av lokale forhold. 

 

 

1.10 Arbeidsstasjon for tyding av bilder 

1.10.1 Skjerm 

Det skal benyttes monokrome (svart-hvitt) skjermer til tyding av mammogrammer. 
Dagens standard er å benytte to høyoppløselige (2048 x 2560 pixler) rektangulære 
skjermer plassert tett ved siden av hverandre. 

 

Siden flatskjermer (”Liquid Crystal Display” (LCD)) er forbundet med redusert 
kontrastoppløsning ved andre betraktningsvinkler enn normalt på 
skjermoverflaten, har det til nå vært vanlig å benytte såkalte CRT-skjermer 
(”Cathode Ray Tube” (CRT), d.v.s. katodestrålerør) i mammografi. Ved ønske om 
bruk av flatskjermer må det dokumenteres at problematikken rundt 
betraktningsvinkel og andre forhold som er avgjørende for bildekvaliteten, er tatt 
hensyn til på en forsvarlig måte. 

 

Skjermer har til dels betydelig lavere lysstyrke enn lyskasser. Skjermenes 
maksimale lysstyrke og forholdet mellom høyeste og laveste lysstyrke, er blant de 
forhold som må vurderes ved anskaffelsen. Krav på dette området vil avhenge av 
hvilke omgivelser skjermene skal brukes i: Jo mer lyssterke omgivelser desto 
høyere lysstyrke må skjermene være i stand til å gi. Det må ellers følge med 
programvare og måleutstyr for kalibrering og kvalitetskontroll. 

 

Knapper for regulering av lysstyrke og kontrast må kunne låses slik at de ikke kan 
benyttes av den vanlige bruker av systemet. Dette fordi en endring i disse 
parametrene vil forringe eller ødelegge kalibreringen av skjermene. 

 

1.10.2 Skjermkort 

For visning av mammogrammer har det vært vanlig å benytte skjermkort med en 
bit-dybde på 10, dvs. at 1024 gråtoner kan vises på skjermen samtidig. Det er også 
viktig at skjermkortet kan håndtere store datamengder på kort tid, slik at bildene 
lastes inn så raskt som mulig. 



Side 18 

 

1.10.3 Tydeforhold – påvirkning fra omgivelsene 

Lysnivået rundt tydestasjonen må reguleres slik at det er tilpasset skjermenes 
karakteristika (laveste og høyeste lysstyrkenivå). Lysforholdene under normale 
arbeidsforhold må i så stor grad som mulig være identiske med lysforholdene ved 
kalibrering av skjermene. 

 

Andre lyskilder (f.eks. lamper, vinduer, døråpninger, andre PC-skjermer, lyskasser 
for betraktning av analoge bilder) og kilder til refleksjon i skjermenes overflate må 
skjermes bort. 

 

Arbeidsplassen (plassering av dataskjermer, øvrig støtteverktøy) bør være utformet 
slik at radiologen i størst mulig grad kan fokusere på granskningen av bildene. 

 

1.10.4 Kvalitetskontroll 

Programvare og nødvendig utstyr (lysmåler) for kalibrering av skjermene skal 
leveres med arbeidsstasjonen. Kalibreringen skal skje i forhold til skjermkortet slik 
at kortets utgangsverdier justeres i henhold til målinger gjort i 
kalibreringsprosessen. Kalibreringen skal kunne kontrolleres opp mot standarden 
som er benyttet. Resultatet av kalibreringene skal kunne lagres og hentes fram for 
inspeksjon. 

 

Andre forhold (oppløsning, geometrisk gjengivelse osv.….) skal kontrolleres med 
uavhengige testbilder etter den til enhver tid gjeldende protokoll for 
kvalitetskontroll. Det må derfor være mulig å importere uavhengige testbilder i 
DICOM-format til arbeidsstasjonen, fortrinnsvis fra PACS eller via modalitet, 
alternativt fra en CD/DVD-lesestasjon. 

 

For mer informasjon om visningssystemer for digital mammografi, se Samei (9). 

 

1.10.5 Funksjonelle krav 

Screening av mammografibilder krever hurtighet og nøyaktighet. Ved analog 
tyding vil en radiolog normalt kunne tyde fra 50-100 undersøkelser per time. 
Samme ytelse bør forventes med digital skjermtyding og systemet må derfor kunne 
presentere minimum 100 undersøkelser per time inkludert gamle bilder. 

 

Det er ingen etablert standard for hvordan bildene skal presenteres. Det vanlige er 
at man først viser et oversiktsbilde der samtlige projeksjoner både ved aktuell og 
evt. tidligere undersøkelse er med. Deretter vises hvert enkelt av de aktuelle 
bildene på full skjerm. 
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Arbeidsstasjonen må ha et system av hurtigtaster slik at mye brukte funksjoner nås 
gjennom enkle tastetrykk. Bruk av mus må minimeres og helst unngås fullstendig, 
da dette ikke er ergonomisk akseptabelt. 

 

Følgende hurtigfunksjoner bør være et minimum: 
• Bytte av pasient etter arbeidsliste 
• Skifte mellom forhåndsprogrammerte hengninger 
• Skifte mellom aktuelle og tidligere bilder 
• Forstørrelse (zoom) 
• Skifte mellom alternative prosesseringer, evt. forhåndsinnstilte verdier for 

window/level. 
• (”Computer-Aided Detection (CAD)) 

 

Antall pixler på monitoren er begrenset, 2048 x 2560 pixler (5 megapixel 
oppløsning) er mest vanlig i dag. Dette medfører at bare bilder fra detektorer med 
pixelstørrelse 100 µm kan vises i full oppløsning på ett enkelt skjermbilde. For 
detektorer med mindre pixelstørrelse vil man ikke kunne vise hele bildet i full 
oppløsning på skjermen samtidig. Arbeidsstasjonen må av denne grunn ha lett 
tilgjengelige zoom-funksjoner. Kvadrant- eller sektor-zoom der man viser utsnitt 
av bildene på full-skjerm er å foretrekke. Dette skal skje parallelt slik at man 
sammenligner samme utsnitt av bildene på høyre og venstre side. 

 

Arbeidsstasjonen må integreres/synkroniseres mot det administrative 
pasientsystemet (”Radiology Information System” (RIS)) i 
Mammografiprogrammet. Denne funksjonaliteten er omtalt i rapporten som tar for 
seg arbeidsflyt. 

 

Radiologens arbeidsplass må være ergonomisk utformet da arbeidet er statisk og 
krever maksimal konsentrasjon. Tyding av screeningbilder bør foregå i eget rom 
skjermet fra annen virksomhet. Dette må være skjermet for støy og ha tilstrekkelig 
ventilasjon. Bakgrunnsbelysningen skal være regulerbar og direkte lys mot 
skjermene skal unngås. Arbeidsbordet bør være hev-/senkbart slik at det enkelt kan 
tilpasses radiologen og at man i tillegg kan veksle mellom sittende og stående 
arbeidstilling. 

 

En komplett utredning ved mistanke om brystkreft vil kunne inkludere andre 
bildeteknikker enn mammografi, f.eks. ultralyd og MR. Hvis man ønsker å kunne 
vise bilder fra denne typen undersøkelser på tydestasjonen for mammografi, må 
man forsikre seg om at aktuelle tydestasjoner gir muligheter for dette. 
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1.11 Bildeprosessering 

Digitale bilder består prinsipielt av en rekke tallverdier som representerer 
strålemengde mot de enkelte pixelelementer. Bildeprosesseringen i digital 
mammografi består av to hovedelementer (9): 

1. Korrigering av ikke-uniform respons i detektorsystemet. 
2. Forsterkning av utvalgte elementer i bildet og prosessering for 

bildevisning. 

Når det gjelder punkt 1 kan det i tillegg til forhold ved detektoren også korrigeres 
for forhold knyttet til selve røntgensystemet (hæl-effekt, røntgenfotonenes ulike 
veilengde gjennom filter, kompresjonsplate og raster). 

Når det gjelder punkt 2 fins det er i dag ingen etablert standard for hvordan et 
digitalt bilde skal presenteres på skjerm. Et gråtonebilde er basert på en 
oppslagstabell (”Look-Up Table” (LUT)) der hver tallverdi omsettes til en bestemt 
gråtone mellom svart og hvitt. Det har vært naturlig å forsøke å etterligne analog 
film da erfaringsgrunnlaget her er stort og patologien som er beskrevet i 
litteraturen er vist med denne teknikken. Digital teknikk åpner imidlertid for andre 
muligheter, enkelte av disse beskrives nærmere nedenfor. 

 

Kontrastoppløsningen i et digitalt bilde er som regel høyere enn i et analogt bilde. 
Dette er nyttig informasjon som bør komme fram til betrakter. LUT-kurven 
tilstreber derfor en forsterkning av disse forskjellene ved en bratt kurve i det 
tetthetsområdet som tilsvarer kjertelvevet. Dette gjør at en stor del av gråtonene 
reserveres dette området. I andre deler av spekteret som f.eks fettvev, kan man 
nøye seg med mindre oppløsning. 

 

Kantforsterkning er en annen teknikk som fremhever kontrastforskjeller. Brå 
overganger i kontrast fremheves, noe som f.eks. kan gjøre det lettere å detektere 
mikrokalk. 

 

Digital bildeprosessering vil også kunne fremheve og forsterke deler av bildet som 
avviker vesentlig. Dette gjelder f.eks. det subcutane fettvevet og hud samt området 
bak brystkjertelen, mot brystveggen. Dette er områder som framstilles mørke på 
analoge bilder og kan kreve spesielt sterkt lys for å kunne tydes (hudforsterkning). 

 

Enkelte valg av strategi for bildeprosesseringen kan føre til at digitale 
mammografibilder oppfattes som mer kontrastrike og ”harde” enn de analoge 
bilder man er vant til fra tidligere. Dette krever tilvenning og kan skape 
vanskeligheter når man skal sammenligne med tidligere analoge undersøkelser. 

 

Produsentene av digitalt mammografiutstyr viser varierende vilje til innsyn i bruk 
av bildeprosesseringsparametre. Dette skyldes hovedsaklig markedskonkurransen. 
Produkter basert på samme detektorteknologi presenteres som forskjellige mye på 
grunn av ulik prosessering av bildedata. 
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Nærmere beskrivelse av ulike prosesseringsalgoritmer og deres effekt på 
bildeframstillingen kan med fordel inkluderes i et opplæringsprogram for 
radiologer. 

 

 

1.12 Filmskriver 

For å kunne utnytte potensialet til digital mammografi fullt ut, er det stort sett 
enighet om at visning på skjerm er veien å gå. Noen kan allikevel av ulike grunner 
ønske å ha mulighet for å skrive ut de digitale bildene på film. En laserskriver som 
brukes ved øvrig radiologisk virksomhet vil sannsynligvis ikke være egnet/optimal 
for digital mammografi. Følgende forhold er viktig å være oppmerksom på (11): 

• Skriverens oppløsningsevne må være minst like høy som den digitale 
detektorens oppløsningsevne. 

• Skriverens bør kunne gi en maksimal svertning på minst 3,5 (ordinære 
skrivere ligger langt lavere). Grunnsløret bør ligge under 0,25. 

• Skriveren bør kunne ta imot og prosessere bildedata med opp til 16 bit 
oppløsning og kunne skrive ut bildene med minst 12 bits oppløsning. 

• Skriveren må kunne håndtere de bildeformatene (areal) som er aktuelle. 
• Skriveren bør kunne foreta automatisk kalibrering og sensitometrisk 

kontroll. 
• DICOM-funksjonalitet bør være integrert i skriveren. 
• Hvis det er aktuelt, bør skriveren kunne håndtere bilder fra andre 

modaliteter, som ultralyd og stereotaksi. 
• Skriveren må kunne håndtere de store datamengdene i mammografi raskt 

og effektivt, slik at det ikke oppstår forsinkelser. 

 

Filmbasens farge må også vurderes, og bør tilsvare fargetonen i analog film hvis 
bilder på analog film og laserfilm skal sammenliknes. 

 

 

1.13 CAD 

Forhold knyttet til bruk av CAD er omtalt i en egen rapport. 
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2 ARBEIDSFLYT 

 

 

Trine Røkke (Radiograf, Trøndelag; gruppeleder) 
Tone Lønningen (Radiograf, Hordaland) 
Mari Løvstad (Radiograf, Oslo) 
Sonja Stormo (Radiograf, Troms og Finnmark) 
Barbro Furebotten Iversen (Radiolog, Rogaland) 
Steen Klenow (Radiolog, Troms og Finnmark) 
Einar Vigeland (Radiolog, Vestfold) 
Jan Husebye (Rådgiver, Kreftregisteret) 
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2.1 Innledning 

Innføring av digital mammografi (DM) i Mammografiprogrammet (MP) vil få stor 
betydning for system- og arbeidsflyt. Denne rapporten skal se på de muligheter, 
ønsker og begrensninger som systemskiftet kan bringe. Rapporten skal også 
vurdere de økonomiske påvirkninger som omleggingen kan medføre. I bunnen for 
de vurderinger gruppen gjør ligger Kvalitetsmanualen for MP, revidert i 2003. 

 

En utfordring vil være integrasjon og synkronisering av MedOutlook, dagens 
radiologisk informasjonssystem (RIS) i MP, med de lokale løsninger. Dette vil 
også avhenge av om man velger å etablere et sentralt bildelager (PACS) for MP 
eller benytter de lokale PACS. Det er uansett nødvendig at synkronisering mellom 
MedOutlook og andre RIS/PACS-løsninger blir så tett at det er mulig å bevege seg 
mellom systemene med minimalt antall omlogginger/søk. 

 

Mange av de krav som kommer fram i denne rapporten vil også være et innspill til 
revisjon av MedOutlook. 

 

 

2.2 Definisjoner og avklaringer 

Det forutsettes at: 

1. Man inntil videre må forholde seg til to uavhengige RIS: MedOutlook og 
det lokale sykehus-RIS. 

2. Det ikke etableres et sentralt PACS for MP. 

Overføring av data mellom de lokale system og MPs system kompliseres av 
forhold knyttet mot brannmurer og datasikkerhet. Det må imidlertid være et 
overordnet mål å unngå dobbeltføring av opplysninger i MedOutlook og lokalt 
RIS. 

Gruppen ønsker å kommentere en del visjoner som vi mener ikke er aktuelle i 
overskuelig fremtid 

 

2.2.1 Fri flyt av bilder 
• Kvalitetsmanualen definerer tydelig at tydende radiolog også skal delta ved 

konsensus og i etterundersøkelsene3. Dette vil ikke være mulig dersom 
radiologer ved ulike Brystdiagnostiske senter (BDS) tyder de samme 
bildene. Gruppen mener likevel at det ved behov for hjelp f. eks p.g.a. 

                                                 
3 Kvalitetsmanualen kapitel 6 
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underbemanning kan fortas aktiv oversending av bilder til andre BDS. 
Tekniske løsninger vil påvirke denne arbeidsformen ved at de ulike 
system/arbeidsstasjoner kanskje ikke kan sende/ta i mot bilder til/fra 
hverandre. 

• Opplysninger fra intervju i MedOutlook kan i dag ikke sees ved andre BDS 
enn der kvinnen geografisk hører til. Dette må kunne hentes inn av andre 
BDS enn der bildeopptaket er gjort for at tydingen skal kunne foregå ved et 
annet BDS. 

 

2.2.2 ”Radiograftyding” 
• I MP er ikke radiografene tydere, dette skal ikke forandres ved innføring av 

DM. Derfor skal radiografene heller ikke vurdere ”funn” på bilder og ut i 
fra dette ta tilleggsbilder for utvidet diagnostikk. 

• Slike vurderinger og tiltak ville også ha krevd ressurser på screeningslab og 
redusere kapasiteten. 

 

2.2.3 DM sparer kvinnene for reise ved etterundersøkelse (EU) ved 
BDS 

• Man kan se for seg en løsning med en form for ”online”-tyding der 
radiologen sitter ved sin arbeidsstasjon og tyder mens radiografene 
fotograferer. Gruppen mener dette er urealistisk og lite ønskelig. 
Øyeblikkelig tyding krever tilstedeværelse av radiolog hele tiden og det er 
mer ressurskrevende enn dagens screeningsmodell. Et annet moment er 
Kvalitetsmanualens krav om uavhengig dobbeltyding4. Dette vil ikke bli i 
varetatt med denne logistikken. 

 

 

2.3 Systemflyt 

I dette kapitlet ser gruppen på arbeidsflyt i en tilnærmet kronologisk rekkefølge fra 
kvinnene inviteres til de er ferdig utredet. Arbeidsflyten beskrives i forhold til 
MedOutlook som gruppen mener vil bli det viktigste informasjons-
/kommunikasjonsverktøyet i DM. 

 

2.3.1 Invitasjon 

Selve prosessen med innhenting av personalia fra Folkeregisteret vil i liten grad 
påvirkes av omleggingen. Invitasjonsprosessen med kontroll av kvinnenes 
intervaller må styres fra Kreftregisteret (KRG) som i dag. 

                                                 
4 Kvalitetsmanualen Mammografiprogrammet kap. 4.2.3 
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Det som må vurderes ved valg av utstyr er kapasitet. Dette fordi det pr. d.d. leveres 
mammografiapparater med detektorer som ikke har den samme effektiviteten som 
dagens analoge systemer, dvs. at detektoren bruker lang tid fra en eksponering til 
den er klar for neste eksponering. Dette problemet kan nok til en viss grad 
elimineres ved valg av utstyr og forhåpentligvis ved at teknologien bedres og 
effektiviteten i systemet øker. Utstyr for DM er omtalt i kapittel 1. 

 

Opplæring i ny teknologi og optimalisering av utstyret vil også ta tid. Ved 
innføring av DM kan det derfor bli aktuelt å utvide åpningstiden p.g.a. opplæring 
og redusert kapasitet i utstyret. 

 

2.3.2 MedOutlook – Mammografiprogrammets radiologiske 
informasjonssystem (RIS) 

MedOutlook fungerer i dag som et kommunikasjonssystem fra timebestilling til 
svar foreligger hos kvinner som ikke selekteres. Informasjonsflyten mellom de 
ledd som kvinnene møter sikres i dag ved en kombinasjon av MedOutlook og aktiv 
bruk av beskjeder på bildekonvolutter eller lokale skjema. Dagens beskjeder via 
skjemaer eller bildekonvolutt må ivaretas, og MedOutlook må derfor endres og 
forbedres. I dette kapittelet vil vi forsøke å belyse hvordan informasjonsflyten bør 
være og hvilke forbedringer vi mener vil bli nødvendig i MedOutlook. 

 

2.3.2.1 Intervjuregistrering 

I det analoge systemet er konvolutten et viktig kommunikasjonsverktøy mellom 
intervjuende radiograf, bildetakende radiograf og tydende radiolog. De beskjedene 
som gis har betydning for bildekvaliteten og kvinnens opplevelse av 
undersøkelsen. Dette er beskjeder om kvinnene, som f. eks at man ikke kan 
forvente å gjennomføre undersøkelsen som ønsket p.g.a. vonde skuldre eller 
opplysninger om andre helsetilstander som kan påvirke bildekvaliteten. Disse 
opplysningene må komme videre fra intervju til bildeopptak. MedOutlook må 
håndtere at opplysninger legges inn som merknader ved intervjuet for så å være 
tilgjengelig inne på lab hos de radiografene som skal ta bildene. 

 

Det er ønskelig at intervjuet kan fungere som en ankomstregistrering slik at 
radiografene på lab vet hvilken kvinne de henter inn. Dette for å unngå at kvinnene 
opplever at de gang på gang må fortelle hvem de er i løpet av den korte tiden de er 
der. 

 

Kvinnen kan evt. markeres som ankommet på arbeidslisten (”worklist”) inne på lab 
når intervju er registrert, og personalia kan hentes opp direkte på modaliteten 
(bildetakningsenhet) eller MedOutlook-PC. Kontroll av personalia er viktig på lab, 
det kan derfor være hensiktsmessig med et ”aktivt” søk på kvinnen enten på 
modaliteten eller på PC. Ved innføring av DM må det derfor være en PC for MP- 
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RIS inne på laben. Informasjon som innhentes ved intervju må også være 
tilgjengelig på laben i det undersøkelsen skal gjennomføres og det må være mulig 
å legge til opplysninger etter bildeopptak. 

 

De opplysninger som kommer fram i løpet av intervjuet/bildeopptaket må følge 
bildene fram til tyding. 

 

Angående Opplysninger 

Kvinner som har tatt mammografi tidligere eller mellom invitasjonene: 

• Svarer vi ja her må vi kunne registrere hvor og når de har vært til mammografi. 
Denne informasjonen må være tilgjengelig for radiologer ved tyding. Dette 
gjøres i dag utelukkende på konvolutten. 

Det foreslås at det i intervjumodulen legges inn egne felt med sted for tidligere 
mammografi. Det kan gjøres en avkrysning for f. eks. fire forskjellige steder, angitt 
som alternativ A, B osv. Det enkelte BDS kan så gi de enkelte alternativ lokal 
betydning. I neste omgang kan det så trekkes ut arbeidslister/rapporter basert på 
dette og innhenting av eksterne bilder kan gjennomføres på en enkel måte. 

 

Et alternativ er et fritekstfelt der det skrives inn hvor tidligere undersøkelse er 
utført. 

 

Angående Merknader 

Merknader fra forrige runde må vises ved nytt oppmøte. Kronologisk markering av 
nye merknader er ønskelig, og det bør være automatisk vising av kommentarene i 
merknadsfeltet når dette er brukt ved tidligere intervju. Merknader må komme 
fram automatisk til tyder. 

 

Mer standardiserte merknader/ikoner? 

Dette bør vurderes dersom det kommer ønsker om registrering av mer data i 
MedOutlook. Ved for lite tid til intervjuet vil kvinnene oppleve intervjuet som 
hektisk. Her er det også viktig å huske at det på konvoluttene er system for hvor 
ulike kommentarer plasseres. Oppramsing i merknadsfeltet vil gi dårligere oversikt 
for radiologene. 

 

Endret logistikk 

Plassering av en MedOutlook-PC inne på mammografilaboratoriet vil gi 
muligheter til å gjennomføre intervju underveis i undersøkelsen. Flere av de DM-
systemene som leveres i dag krever minimum. 60 sekunders responstid i 
detektoren. Denne tiden kan brukes til å fullføre intervjuet for å unngå lange 
pauser på lab. Slike stopp kan muligens oppleves som kunstige for både kvinnene 
og radiografene. Undersøkelsene kan på denne måten gjennomføres med to 
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radiografer, men forutsetter at det er rom for hyppig rotasjon. Dette må de enkelte 
BDS selv ta stilling til. 

 

2.3.2.2 Historikk 

Radiograf bør ved intervju ha tilgang til informasjon om kvinnen ble selektert til 
EU ved forrige oppmøte. Dette fordi mange kvinner reagerer på at intervjuende 
radiograf ikke er informert ved neste oppmøte og opplever det som uprofesjonelt. 
Enkel tilgang til historikk eller overføring fra registrering av EU er ønskelig. 

 

2.3.2.3 Bildeopptak 
Det er ikke grunn til å forvente de store endringene når det gjelder selve 
posisjoneringsteknikken. Noen apparatavhengige tilpasninger må forventes. Dette 
vil gruppe 5 se nærmere på. 

 
Angående bearbeiding av bildene: Bildeparametere bør standardiseres, men 
radiografene må kunne justere bildene på lab for å vurdere behov for omtak. Det er 
viktig å sette av tid for opplæring i den nye teknologien og utvikling av gode 
prosedyrer for kvalitetskontroll for å sikre at vi ikke blir ”lurt” av muligheter til å 
manipulere bildene. I verste fall kan viktig informasjon i bildet gå tapt. 

 
På screeningslaben må det også legges opp tilgang til lokalt RIS/PACS som er 
synkronisert med MedOutlook/PACS. 

 
Hva skal vises på bildet? 

Minimum må være: 
- Pasientnavn 
- Fødselsdato/ personnummer (11 siffer) 
- Projeksjon, må settes fra modalitet. 
- Bildetakingsdato, med TYDELIG markering av årstall. 
- Bildeenhet 

Resten valgfritt, bestemmes lokalt: 
- Bildetaker skal identifiseres i MP RIS. 
- Detektorstørrelse. Dette er aktuelt kun dersom det har betydning for 

bildeopptak/kvalitet. 
- Dose 
- Klokkeslett 
- Kompresjonskraft 
- Eksponeringsopplysninger 

 

2.3.2.4 Bildebehandling, oppheng, demonstrasjon 

Hengeprotokoll standardiseres lokal. Rekkefølgen bildene tas i kan påvirke 
hengeprotokoll og lokal tilpasning til modalitet er nødvendig. Det kan diskuteres 
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hvorvidt det bør være en standardisert hengeprotokoll i MP. Gruppe 5 vil behandle 
dette. 

 

2.3.3 Tyderegistrering 

Toveis synkronisering er en absolutt nødvendighet slik at bilde og tilhørende 
informasjon aktiveres samtidig i MedOutlook og PACS. Tydingen må også 
avsluttes samtidig i begge system. 

 

Vi anbefaler eget tastatur (”keypad”) med forhåndsprogrammerte knapper for 
hurtigvalg av mye brukte funksjoner i MedOutlook. Bruk av lyspenn og mus bør 
unngås i størst mulig grad. 

 

Radiologene må ha tilgang til all historikk, inkludert kliniske undersøkelser, før 
tyding av screeningbilder, og evt. informasjon fra mammografiundersøkelser gjort 
mellom screeningsrundene (fra lokalt RIS). Dette er i dag delvis lett tilgjengelig 
via konvolutten dersom undersøkelsen er utført og arkivert i samme konvolutt som 
screeningsbildene. 

 

2.3.3.1 Opplysninger/Merknader 

Opplysninger/merknader fra tidligere undersøkelser må som nevnt under avsnitt 
2.3.2.1 gjøres lettere tilgjengelige og forbedres. På samme måte som i 
intervjusituasjon må opplysningene vises for tyder. 

 

Tyder må sikres rask tilgang til relevante data fra intervju. Dette gjelder også data 
fra tidligere screeningsrunder. Noen radiologer vil ønske at opplysningsfeltet vises 
automatisk på alle kvinner. Andre ønsker dette kun vist dersom nye opplysninger 
er registrert. Gruppen foreslår at systemet settes opp slik at lokale valg 
muliggjøres. 

 
• Avkryssing for klinisk seleksjon ved radiograf. Dette må gi automatisk visning 

av intervjuopplysningene slik som ved tumormarkering i dag. 
• Opplysninger om tidligere mammografi skal vises hos tyder slik at radiologen 

kan gi beskjed om innhenting av gamle bilder der det behov. Se avsnitt 2.3.2.1 
og 2.3.3.2. 

• Opplysningsfelt må inneholde både aktuelle opplysninger og merknader fra 
tidligere runder. 

 

2.3.3.2 Eksterne mammografibilder for sammenligning 

I utvalgte tilfeller har radiologene behov for å innhente tidligere bilder fra annet 
BDS eller privat institutt for sammenligning. Dette vil være tilfeller der en eller 
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begge radiologene har mistanke om at det kan foreligge en patologisk tilstand. 
Behovet er størst i første screeningsrunde, men vil være til stede også ved senere 
runder. Slike undersøkelser må på en enkel måte kunne ”legges til side” for så å 
hentes fram igjen når bildene er innhentet. 

Radiologen markerer behov for innhenting av tidligere bilder i tydemodul. 

 
• Arbeidet med innhenting av bildene gjøres av hjelpepersonalet ved BDS og 

systemet må ha en logistikk for å ivareta funksjonen. Nye undersøkelser 
som er ”lagt til side” må kunne identifiseres. Opplysninger om hvor og når 
bildene er tatt må være tilgjengelige (fra intervjuopplysninger). 

• Hjelpepersonellet må så markere når henvendelsen til annet senter er gjort 
og om man har fått bekreftet at bildene foreligger og blir oversendt. 

• Hjelpepersonellet må deretter markere at bildene er ankommet og 
tilgjengelige for radiologene ved tyding. 

• Disse ”ferdige” undersøkelsene presenteres på nytt for radiologene i 
tydemodul. 

• Det er viktig å fange opp undersøkelser der man tror det foreligger eksterne 
bilder, men dette senere viser seg ikke å være tilfelle. Erfaring viser også at 
slike gamle bilder kan ”forsvinne” underveis. Man må derfor etter en viss 
tid og etter at rimelige anstrengelser er gjort, kunne ta en avgjørelse om at 
aktuelle undersøkelse likevel må tydes uten støtte av gamle eksterne bilder. 
Undersøkelsen må da presenteres for radiologene til tyding. 

 

Gruppen mener det er nødvendig at denne funksjonaliteten legges inn i 
MedOutlook. Til nå har hvert enkelt BDS hatt lokale rutiner. Bildekonvoluttene 
har vært brukt til kommunikasjon med påskrift eller merkelapper. 

Man kunne tenkt seg en løsning der denne logistikken løses lokalt i 
PACS/arbeidsstasjonsoppsett. Vi tror ikke dette vil være hensiktsmessig. De 
forskjellige BDS vil ha ulike lokale IT-oppsett og mulighetene til en slik lokal 
logistikk vil variere. 

 

2.3.3.3 Tyding i overgangen fra analog til digital mammografi 

Det vil bli en utfordring å finne gode rutiner for hvordan man skal sammenligne 
digitale mammografibilder med tidligere analoge bilder. Bilder fra tidligere 
undersøkelser bør foreligge ved tyding. Dette kan løses på flere måter: 

a) Ved å bruke analoge og digitale bilder om hverandre. 
b) Ved å skrive ut på film i første digitale runde og tyde ”analogt”. 
c) Ved å digitalisere (skanne) minst en tidligere undersøkelse. 
d) Ved å hente opp gamle analoge bilder ved seleksjon. 

Problematikken er behandlet mer utførlig i avsnitt 2.5.1. 
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2.3.4 ”Consensus”/seleksjon 

Consensusmodulen i MedOutlook må forbedres på flere punkter ved overgang til 
digital bildeteknikk. Modulen skal ivareta pasientadministrasjonen fra avsluttet 
primærtyding fram til avtale om etterundersøkelse. 

 

Toveis synkronisering av bilder og tilhørende informasjon må aktiveres samtidig i 
MedOutlook og lokalt PACS/RIS. 

 

Arbeidslisten må vise bildetakingsdato, og som standard skal undersøkelsene vises 
i kronologisk rekkefølge, dette for å sikre at de eldste undersøkelsene kommer 
først videre i systemet. Kvinnens navn og personnummer må vises sammen med 
invitasjonsnummeret i arbeidslisten. Listen må være enkelt søkbar for alle disse 
opplysningene. 

 

De må være lett tilgang til historikk og intervjuopplysninger. Dette kan løses ved 
knapper som man kan klikke på for å åpne de aktuelle menyer. 

 

Ved seleksjon skal kvinnen via henvisning overføres til lokalt RIS. Dette ønskes 
gjort elektronisk, direkte fra consensusmodul. Gruppen ser at dette kan by på en 
del vanskeligheter: 

• Med henvisningen må det være nødvendige detaljopplysninger for 
etterundersøkelsen. De enkelte BDS har til nå løst dette på forskjellig vis. 
Aktuelle opplysninger vil være: 
- Årsak til seleksjon 
- Type lesjon, lokalisering, gjerne markert på figur. 
- Ønskede undersøkelser (spesialbilder, ultralyd, cytologi/biopsi) 
- Estimert tidsbruk 
- Ønsket dag for etterundersøkelse. 

Det er tvilsomt om de forskjellige lokale RIS kan støtte en slik funksjonalitet. 

Vi skisserer i det følgende en mulig løsning: 

• Et felles seleksjonsskjema utarbeides for consensusmodulen. Dette kan gjerne 
komme opp automatisk når signatur er satt. Dette inneholder i utgangspunktet 
alle personopplysninger. 

• Ved avkrysning legger radiologene inn relevante opplysninger (over) og 
markerer på figur. Det må også være mulighet for fritekst. 

• Skjema skrives ut på papir dersom dette ønskes. Det kan så lokalt skannes inn i 
RIS samt brukes til intern kommunikasjon i BDS. 

 

Ferdig utfylte skjemaer må gjøres lett tilgjengelige elektronisk i MedOutlook slik 
at de kan hentes opp på skjerm etter liste. Slik opphenting er aktuell for f. eks 
merkantilt personell ved registrering i lokalt RIS, av radiograf før bildetaking ved 
etterundersøkelse og av radiolog. Dette alternativet kan brukes hvis man ønsker en 
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mer papirløs logistikk. Ved utforming av feltene i nevnte skjema må det tas høyde 
for en eventuell elektronisk overføring av dette som henvisning direkte til lokalt 
RIS, uten forutgående skanning. 

 

2.3.5 Etterundersøkelse (EU) 

Innføring av DM vil også påvirke EU-situasjonen. Også her vil det være behov for 
en synkronisering mellom det lokale RIS/ PACS og MedOutlook. 

Bildeopptak: 

• Selve registreringen av EU skal som før skje i lokalt RIS. Dette er nødvendig 
da de fleste BDS registrerer sin kliniske aktivitet gjennom rapporter fra de 
lokale RIS og økonomien/refusjoner for produksjonen styres ved hjelp av det 
lokale RIS. 

 
Ved EU er det både for radiograf og radiolog hensiktsmessig å ha lett tilgang til: 
• ”Seleksjonsskjema” 
• Intervjuopplysninger, nye og gamle 
• Historikk, inkludert eventuelt tidligere meldeskjema fra kirurg/patolog 
Programmet som inneholder de elektroniske skjemaene, eMedKode, må derfor 
være synkronisert med MedOutlook og lokalt RIS/PACS. 

Det synes hensiktsmessig at man i MedOutlook innfører dette som en ny modul 
kalt ”Etterundersøkelse”. 

 

2.3.5.1 Svar på EU 

Dette vil skje fra det lokale RIS hvor det er uproblematisk å legge inn 
standardiserte svarbrev. Det er viktig at man ved EU registrerer kvinnens faste 
lege, da det ofte er aktuelt å sende kopi på EU-svar dit. 

 

2.3.6 Ergonomi/arbeidsmiljø 

2.3.6.1 Ergonomi 

Overgang til DM vil gi alle yrkesgrupper er mer statisk arbeidssituasjon. Ved 
investeringer må det derfor avsettes midler til gode ergonomiske løsninger. De 
hensynene som vi tar opp her har også en like stor betydning for kvaliteten på 
arbeidet som utføres. Dårlige arbeidsforhold i et screeningsprogram kan forårsake 
feildiagnostisering. Krav til arbeidsmiljø er beskrevet i den europeiske 
kvalitetsmanualen for mammografiscreening (1). 

 
• Gode/riktige lysforhold: For mye lys i tyderommet eller sidelys på tydemonitor 

forstyrrer bildekvalitet og radiologens øyne med risiko for feil tydning. 
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• Støyforhold/ventilasjon: PC-er produserer mye varme noe som påvirker 
inneklima. I en arbeidssituasjon med høye krav til tempo og presisjon kan 
dårlig inneklima være ugunstig for konsentrasjon/presisjon. 

• Tilleggsutstyr som avlaster de mest kroniske slitasjer: Mus og lyspenn bør 
byttes ut med eget tastatur (”keypad”) tilpasset aktivitet på arbeidsplassen. 
Dette gjelder spesielt ved tyding av screeningbilder, som bør utføres med 
færrest mulig tastetrykk/musebevegelser. 

• MedOutlook og lokalt RIS på atskilte skjermer: Dette vil sikre oversikt. 
Synkronisering er nødvendig 

• Hev- og senkbare bord og stoler til alle PC- arbeidsplasser. 
• MedOutlook og lokalt PACS/RIS tilgjengelig på laboratoriet i et enkelt og 

oversiktlig oppsett: Dagens intervjuopplysninger og intervjuopplysninger fra 
tidligere oppmøter bør være tilgjengelig for bildetakende radiograf. Slik kan 
radiografen møte kvinnen på en ”informert” måte og øke kvinnens opplevelse 
av at den informasjon hun blir bedt om, kommer fram.  

2.3.6.2 Arbeidsmiljø 
• DM vil endre det fysiske arbeidsmiljøet vesentlig til det bedre spesielt ved 

de enhetene som nå framkaller film direkte på lab, men også generelt ved at 
man blir kvitt framkallerkjemien med de problemer den gir for inneklimaet. 

• DM krever flere PC’er, dette gir mer varme og støy. Det bør tas høyde for å 
unngå de dårligste valgene med tanke på varmeproduksjon. 

• Arbeidsdagen vil nok bli mer statisk for alle profesjoner i MP og det vil bli 
en utfordring å få nok variasjon i arbeidsdagen. Det er viktig å ta hensyn til 
at ingen har godt av å bare fotografere hele dagen, hver dag eller sitte 
uavbrutt ved arbeidsstasjonen. 

• Antall radiografer som gjennomfører undersøkelsen og selve logistikken 
kan bli endret. Dersom dette skjer, vil dette kreve nye tiltak for å sikre godt 
arbeidsmiljø og variasjon i arbeidsdagen. 

 
Forhold knyttet til ergonomi og arbeidsmiljø er også tatt opp i kapittel 1. 
 
 

2.4 Kommunikasjon/distribusjon av bilder 

Som beskrevet innledningsvis ser ikke denne gruppen at fri flyt av bilder vil bli 
aktuelt p.g.a. de krav kvalitetsmanualen stiller. 

 

Det gruppen mener er en mulig og viktig funksjonsbedring er at det kan bli lettere 
å sende bilder til andre BDS for vurdering (”second opinion”). En utfordring i 
denne sammenheng kan bli kommunikasjon mellom ulike leverandørers systemer 
og hvorvidt det er mulig å vise bilder fra en leverandørs system på en annen 
leverandørs arbeidsstasjon. Dette hovedsakelig p.g.a. at de ulike 
utstyreleverandørene bearbeider bildene med forskjellig programmer. 
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Overføring av større mengder undersøkelser kan være aktuelt ved sykdom/vakanse 
o.l., men ved utstrakt bruk kan det redusere kvalitet da tyder ikke deltar i EU (se 
avsnitt 2.2.1). 

 

 

2.5 Økonomi 

Det kan være vanskelig å gi konkrete vurderinger av hvordan DM vil påvirke 
økonomien. Enkelte endringer i drift/forbruk er helt klare: 

• Innsparinger i form av manuelle arbeidsoppgaver som forsvinner: 

o Arkivering/oppleting av bilder i bildearkiv. 

o Opphenging til tyding og konsensus. 

• Innsparinger i form av materiell som ikke lenger benyttes: 

o Film/kjemi, framkalling. 

o Bildekonvolutter og en god del kontormateriell. 

• Endret logistikk i bildeopptak kan gi behov for mindre radiografressurser pr. 
undersøkelse. Dette MÅ vurderes opp mot den statiske arbeidsdagen screening 
gir og modalitetens kapasitet på antall bildeopptak per time. Det må være gode  
rotasjonssystemer for radiografene, og lokale tilpasninger forutsettes. 

 

Nye utgifter vil komme: 
• Investeringer i nytt utstyr. 
• Opplæring i ny teknologi og utvikling av ny logistikk. 
• Viktigere med gode serviceavtaler og oppdateringer 
• Økt behov for IT- personale lokalt. Erfaringene i Vestfold er at det er stort 

behov for IT- personal fra man starter installasjon til man er ferdig med 
opplæring og optimalisering. Deretter vil det være viktig å ha tilgang på 
personell som kan drifte systemet. 

• Oppdatering av maskinvare: PC, monitorer. En monitor har begrenset 
levetid og monitoren som kreves til tyding av mammografibilder må ha en 
kvalitet som er ekstra høy. 

• Oppdatering av programvare: Programvare er i konstant utvikling, og det 
må tas med i fremtidige budsjett rom for oppgradering/utbedring av 
programvare. 

 

2.5.1 Bruk av gamle bilder 
Digitalisering (skanning) av gamle bilder: 

• En skanner som takler mammografibilder koster pr, i dag ca. kr. 500 000, og 
skanning av f. eks. ett års produksjon med ca 20 000 undersøkelser pr. år kreve 
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nærmere ett årsverk regnet ut fra vanlig 7,5 timers dag. Behovet for 
digitalisering av bilder vil avta etterhvert. 

Mulige scenarier er: 
1) Gamle bilder (hvis slike fins) er tilgjengelig ved tyding av 

screeningbilder for alle som kommer til MP. Dette forutsetter skanning 
i forkant. Av etiske grunner bør man gå for dette, da det finnes 
forskning som viser at tydingen blir bedre med tilgang til gamle bilder. 

2) Gamle bilder benyttes kun etter seleksjon til konsensus: 

a)Skannet 

b)Henges opp som analoge bilder på lyskasse ved arbeidsstasjonen. 

 

Bruk av gamle bilder kun i konsensus (scenario 2) og ikke ved primær tyding 
(scenario 1) vil kunne forringe deteksjonsraten da sammenligning mellom to 
undersøkelser gir et sikrere tyderesultat (12). 

Dersom man ikke har tidligere undersøkelser til sammenligning kan dette påvirke 
både seleksjonsraten og deteksjonsraten. 

 

Tyding på både lyskasse og monitor samtidig er ugunstig. Lysintensiteten mellom 
en lyskasse og en monitor er stor. Øyene har vansker med å tilpasse seg forskjeller 
i lysintensitet på så kort tid og dette kan gi mulighet for at funn oversees. 

 

Gruppen anbefaler skanning av siste analoge undersøkelse hos alle kvinner slik at 
man har gamle bilder til sammenligning ved tyding på skjerm fra oppstart av DM. 

 

2.5.2 Lagring/Arkivering 

MedOutlook, lagringssystemer for screeningmammogramme og de lokale 
RIS/PACS-systemene må være synkronisert slik at bilder og informasjon lett kan 
utveksles. Gruppe 4 skal se på løsninger for dette. 

 

 

2.6 Mobil enhet 

DM i de mobile enhetene må vurderes ut i fra det faktum at disse i dag benyttes av 
flere fylker. Det må derfor sikres at det etter innføring av DM fremdeles lar seg 
gjøre å benytte de mobile enhetene rundt i hele landet. Det er innført RIS/PACS 
ved de fleste sykehus i Norge i dag, med mange ulike aktører. Dersom man velger 
å lagre de digitale screeningmammogrammene i de lokale PACS, kan 
koordineringen bli utfordrende. Overføring av bilder fra mobil enhet til BDS må 
avklares. 
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Digitalisering av utstyr i mobil enhet må skje i tett samarbeid med brukerne og 
koordineres i forhold til de system som de skal kommunisere med. 

 

 

2.7 Kvalitetskontroll 

Kvalitetssikring og -kontroll vil endres. Retningslinjer og anbefalinger er under 
stadig utvikling og gruppen har ikke diskutert dette. Det er viktig med 
kvalitetskontroller også ved innføring av DM. Vi kan ikke risikere at kvaliteten i 
MP reduseres som følge av DM. 

 

2.7.1 Teknisk kvalitetskontroll 

Teknisk kvalitetskontroll vil være nødvendig både som konstans- og 
statuskontroller. Kontroll av granskningsforhold (monitorer) vil trolig bli mer 
nødvendig og med økt hyppighet i forhold til dagens kontroll av lyskasser. 

 

Kontroll av bildekvalitet med fantomer kan forventes å kreve nye fantomer da det 
er andre parametere som skal kontrolleres ved DM. 

Selve modalitetene skal fortsatt kontrolleres med tanke på stabilitet, men også her 
må det utvikles metoder for hvordan disse kontrollene skal utføres. 

 

2.7.2 PGMI 

PGMI som kvalitetskontroll på det ferdige bildet fra radiografen skal videreføres. 
DM bør gjøre det lettere for ansvarlig radiograf å søke på bilder tatt av navngitt 
radiograf, noe som kanskje vil gjøre denne funksjonen lettere. Resultatene vil 
kanskje endres noe da radiografene på lab ser om bildene holder mål på monitoren 
på modaliteten. Kanskje kan dette bli et problem med tanke på at radiografene for 
lett korrigerer bilder som er akseptable? Gruppe 5 vil se mer på PGMI. 

 

 

2.8 Konklusjon 

Digital mammografi bør innføres i Mammografiprogrammet. Gruppen mener at 
man med de forbedringene vi foreslår i MedOutlook og den arbeidsflyt som 
beskrives kan få et velfungerende Mammografiprogram med digital mammografi. 
Det vil være viktige og velkomne arbeidsmiljøforbedringer for personalet i 
Mammografiprogrammet med innføring av digital mammografi: 
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• Arbeidsmiljøet vil bedres vesentlig ved at man fjerner kjemisk fremkalling 
fra laboratorier/avdelinger. 

• Henting/arkivering av bilder er arbeidskrevende oppgaver som vil 
forsvinne. 

• Radiografene kan på screeningslab i stor grad eliminere teknisk 
utilfredstillende bilder ved at de ser bildet før kvinnene forlater enheten. 

• Det kan bli enklere å sende bilder til andre BDS for tyding i perioder med 
stor vakanse blant radiologer. 

 

Utfordringene ved innføring av digital mammografi i Mammografiprogrammet vil 
være mange: 

• Det vil kreve mye forberedelser. Både IT- og utstyrsinstallasjon krever 
planlegging og koordinering. 

• Det må settes av god tid for opplæring i ny teknologi og utarbeidelse av 
nye prosedyrer, rutiner og etablering av ny arbeidsflyt. 

• Oppbygging av ny kompetanse. Her blir det behov for såkalte superbrukere 
på både IT- systemet og selve apparaturen. Det vil også bli nye rutiner for 
kvalitetskontroll. Disse er enda ikke ferdig utviklet. 

• Redusert drift i installasjons og oppstartsperioden. For å holde 24-måneders 
intervall må det kanskje beregnes utvidet åpningstid og derved økt 
ressurser i overgangsfasen. 

• Investering i nytt utstyr. 

 

Innføring av DM vil kreve tilpassing og utvikling av MedOutlook. Dagens utgave 
er ikke god nok til å ivareta de kommunikasjons- og informasjonskanalene som 
skjemaer og konvoluttene i dag representerer. Dette er beskrevet i kapittel 2.3 
Systemflyt. Her har vi skissert hva vi må kunne legge inn av informasjon på de 
ulike steder i MedOutlook og også hvor denne informasjonen ønskes vist. Dette er 
ikke endringsforslag som bare kommer fram p.g.a. DM, men også ønskede 
forbedringer som har kommet fram etter flere års bruk. 

 

Det må inkluderes gode registreringsmåter for tidligere undersøkelser ved andre 
private institutt eller sykehus i MedOutlook. 

 

Gruppen mener at MedOutlook må videreutvikles for EU. 

 

Det vil bli andre behov for å sikre godt arbeidsmiljø, men fjerning av kjemisk 
fremkalling av bilder er en stor fordel. 

Ergonomi og fysiske forhold er beskrevet i den europeiske kvalitetsmanualen (1). 
Når det gjelder variasjon i arbeidsdagen må dette vektlegges lokalt ved 
innføringen. 
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Den økonomiske vinningen er løst beskrevet, men kostnadsreduksjon på 
film/kjemi er kjent. I et fylke med ca 20 000 undersøkelsr per år utgjør dette ca. 
700 000 kroner per år. 

På personalsiden er det vanskelig å anslå den økonomiske vinningen eksakt da det 
må forventes at det kan bli økt behov for IT-kompetent personell og superbrukere 
på systemet som kan sikre god og ryddig drift . Dette kan det være mulig å 
forsvare delvis ved å omdisponere de personalressursene som brukes til 
framkalling, opphenging av bildene og arkivarbeid. 

 

Endret logistikk kan også gi MP en mulighet til å se på ressursbruken i bildeopptak 
og vurdere om dagens modell faktisk passer til DM. Er dagens modell med tre 
radiografer rett for DM? Kan det være at intervjuet f.eks. kan foregå på laben? 
Dette er det vanskelig å forutsi uten å få teste det med DM. Samtidig er det viktig 
at kvinnenes behov ivaretas og at vi ikke gjør endringer i rutiner som fungerer uten 
at alle parter er fornøyd med kvaliteten på tjenesten. Innføring av DM fjerner en 
del arbeidsoppgaver fra radiografene. Dette gjør at det vil bli vanskeligere å sikre 
variasjon i arbeidsoppgavene, noe som er et veldig viktig moment i kartlegging av 
eventuelt nye rutiner. 

 

De mobile enhetene vil bli en utfordring Det er likevel et ønske at også disse 
digitaliseres, bl.a. for å slippe sending av ufremkalte bilder som kan ødelegges i 
forsendelsen. En digitalisering vil også gi muligheten til å kontrollere at bildene er 
teknisk gode nok på mobil enhet og derved unngå å etterundersøke kvinner med 
lang reisevei bare p.g.a. et dårlig bilde. 

Så lenge de mobile enhetene ikke digitaliseres betyr det doble systemer, d.v.s. 
BDS må fortsatt benytt film, kjemi og analog bildebehandling. I tillegg kommer 
eventuell skanning av bildene.  I Troms og Finnmark fylke foregår 70 % av 
screening på buss. 

 

Gruppe 2 ser store fordeler i innføring av DM og mener at de tilpassinger som 
trengs kan løses. 
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3 BRUK AV COMPUTER-AIDED DETECTION (CAD) I 
MAMMOGRAFIPROGRAMMET? 
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Jan Ole Frantzen (Radiolog, Troms og Finnmark) 
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Einar Vigeland (Radiolog, Vestfold) 
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3.1 Innledning 

Med innføring av digitale mammogrammer aktualiseres muligheten til å bruke 
forskjellige dataprogrammer som hjelpemiddel i diagnostikken. 

Den type program som er kommet lengst i utviklingen kalles CAD (Computer-
Aided Detection). 

 

CAD er dataprogrammer som identifiserer abnormaliteter ved medisinsk 
bildediagnostikk og markerer disse. Ved mammografi brukes algoritmer som 
baserer seg på utseendet til lesjoner slik som mikrokalk, fortetninger og 
asymmetrier. Noen CAD-programmer har i tillegg en karakterisering av påviste 
lesjoner som viser i hvilken grad de kan mistenkes for å være av malign karakter. 
Det er her snakk om å estimere sannsynligheten for at en lesjon er cancer. 

 

3.2 Status for CAD i mammografi 

CAD har så langt i hovedsak vært brukt i kombinasjon med tradisjonell analog 
film/folie-teknikk. Bildene blir da først digitalisert ved hjelp av en scanner. 
Tilgjengelige studier på effekt er til nå stort sett basert på slike primære analoge 
mammografibilder. 

 

CAD ved mammografi har til nå hatt sin største anvendelse i USA. Mammografi-
diagnostikken er i USA privatisert og svært forskjellig fra vår organisering. Det 
brukes i liten grad dobbelgranskning og tilbakekallingsandelen er betydelig større. 
Vi kan derfor ikke sammenligne forholdene direkte. 

Vi kjenner ikke til bruk av CAD i organiserte massescreeningsprogram i 
offentlig regi slik som vi har det her i Norge. 

Det er to leverandører aktive på det norske markedet i dag: R2 og CADx. Begge 
tilbyr CAD tilpasset digitale mammografibilder. 

Godkjenning fra FDA er nødvendig for å kunne selge systemet i USA. R2 er den 
leverandør som lengst har hatt et FDA-godkjent system, og dette tilbys nå som 
programvare til arbeidsstasjonene både av GE, Siemens og Lorad. CADx tilbys av 
GE og Siemens. 

 

CAD er i dag ikke i bruk i det norske Mammografiprogrammet. 
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3.2.1 Potensielle gevinster ved CAD 

3.2.1.1 Bedret deteksjonsrate 

Målet ved bruk av CAD er økt deteksjonsrate, spesielt når det gjelder de små 
cancere slik at en kan oppnå bedre overlevelse på sikt. 

Selv om resultatene og studiene er varierende synes det å være en trend for at en 
ved bruk av denne programvaren kan forbedre screeningens utførelse. Med dette 
mener en å kunne øke deteksjon av mindre cancer og redusere antall oversette 
cancer. 

 

3.2.1.2  Oppnå et jevnere tyderesultat 

Det er et kjent problem at tyderesultatene varierer for den enkelte tyder fra dag til 
dag. Dette kan skyldes tretthet og diverse forstyrrelse fra omgivelsene. Det er også 
større variasjoner mellom den enkelte tyder betinget i tyders erfaring. 

 

3.2.1.3 Effektivisering 

Bruk av CAD kan kanskje føre til raskere tydning og bedre utnytting av 
radiologressurser. 

Det er skrevet en del om muligheten for å erstatte en tyder med CAD. Det 
foreligger imidlertid ikke studier utført i en setting som tilsvarer det norske 
Mammografiprogrammet som underbygger dette. 

 

3.2.1.4 Opplæringsverktøy 

Det er i dag mangel på kvalifiserte mammaradiologer. CAD ser vi som et 
potensielt verktøy til opplæring og trening. 

 

3.2.2 Mulige ulemper med CAD 

3.2.2.1 Kostnader 

Det er i dag relativ høy kostnad både ved anskaffelse og oppgradering/drift. Vi 
regner imidlertid med at disse priser vil reduseres med økende salg. 

 

3.2.2.2 Falske positive markeringer 

Disse kan føre til økt tilbakekalling, noe som medfører unødvendig belastning for 
kvinnene og økte kostnader. 
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3.3 Diskusjon 

Det er utført et relativt stort antall av studier på bruk av CAD i mammografi (13, 
14, 15, 16, 17). Resultatene fra disse kan ikke uten videre overføres til det norske 
Mammografiprogrammet. 

Grunnene for dette er følgende: 

1) Studiene er hovedsakelig utført på digitaliserte analoge bilder. 

2) Studiene er retrospektive på selektert materiale med stor forekomst av cancer, 
ikke utført i en screeningsituasjon. 

3) Studiene har ikke sett på kombinasjonen av CAD og dobbeltydning. 

4) Studiene er ikke utført med skjermgranskning. 

 

Vi mener at forholdene ligger til rette for å gjennomføre en studie som kan gi de 
nødvendige svar på nytten av CAD i Mammografiprogrammet. Studien bør utføres 
i regi av Kreftregisteret hvor man kan dra nytte av den IT-infrastruktur og 
forskningskompetanse som allerede finnes. Studien vil kunne inkorporeres i den 
daglige drift ved deltagende Brystdiagnostiske sentra og på relativ kort tid gi stort 
nok volum til at man kan trekke konklusjoner. 

 

 

3.4 Konklusjon 

Ut fra de foreliggende studier som er gjort er der ingen eller lite bevis for effekten 
av CAD som kan overføres på våre norske forhold. Gruppen kan derfor verken 
tilråde eller fraråde bruk av CAD i Mammografiprogrammet på nåværende 
tidspunkt. Vi mener det bør gjennomføres en prospektiv studie før en kan ta 
stilling til bruk av CAD i Mammografiprogrammet i Norge. 
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