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Side 3 

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. Rapportene fra gruppe 1, 2 og 3 er tidligere 
publisert som Kreftregisteret rapport 1-2005 (1). Dette dokumentet inneholder 
rapportene fra gruppe 5. Navn på gruppemedlemmene framgår av forsidene for 
hvert kapittel. 

 

 

 

November 2005 

 

 

Kristin Pedersen, redaktør 

Bente Vee (radiograf) og Else Berit Velken (radiolog), ledere av arbeidsgruppe 
”Opplæring/kompetansebygging” 
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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 technological basis introduces new challenges and 
to some extent also greater 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 totally would have 
to build on the results of the first three groups. One therefore decided to publish 
several reports. The reports of group 1, 2 and 3 are previously published as 
“Kreftregisteret rapport 1-2005” (1) . This document contains the reports of group 
5. The names of the group members can be found on the front page of each 
chapter. 

 

 

 

November 2005 

 

 

Kristin Pedersen, editor 

Bente Vee (radiographer) and Else Berit Velken (radiologist), leaders of working 
group “Training”) 
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1.1 Innledning 

Mammografibildene er første ledd i screeningkjeden, og radiografene er den 
utøvende faggruppen i dette leddet. Det stilles høye kvalitetskrav til det produktet 
(mammografibilder) som radiografene skaper for at radiologene skal være i stand 
til å skille de syke kvinnene fra de friske til rett tid. Kunnskap og kompetanse hos 
radiografene vil være avgjørende for kvaliteten på mammografibildene. 

 

Konsekvenser av digitaliseringen innen medisinsk bildediagnostikk er at det åpner 
seg nye muligheter bl.a. når det gjelder optimalisering av bildekvalitet, 
kommunikasjon, lagring av data og bruk av programvare som en støtte i tydingen 
av bilder. Samtidig kan egenskaper ved det digitale utstyret gjøre det vanskeligere 
å avsløre at avbildingsteknikk og prosedyrer ikke er optimale. Den avanserte 
teknologien gjør det vanskeligere å forstå hvilke faktorer som bidrar til at et bilde 
blir seende ut som det gjør og hvordan bruk av forskjellige 
bildebehandlingsverktøy påvirker bildenes diagnostiske kvalitet (2). 

 

I Mammografiprogrammet (MP) skjer det nå en gradvis overgang fra analog til 
digital avbildningsteknikk (Digital Mammografi - DM). Dette medfører til dels nye 
krav til kunnskap. Denne delrapporten tar for seg områder der den nye teknologien 
krever ny kompetanse hos radiografene, og hvordan opplæring på disse områdene 
kan bygges opp. Arbeidet er bl.a. basert på erfaringer gjort i MP. Målet er at de 
ulike brystdiagnostiske sentra (BDS) kan lage en lokal opplæringsplan ved 
innføring av digital mammografiscreening. 

 

Ved innføring av ny teknikk kan man erfaringsmessig forvente en viss nedgang i 
produksjonen i en oppbyggings- og opplæringsperiode. En screeningrunde i Norge 
er to år, og dette kravet må overholdes (3). For å korte ned opplæringstiden og 
samtidig få raskt god kvalitet på screeningkjedens første ledd, er det av avgjørende 
betydning at opplæring og kompetansebygging for radiografer er målrettet og 
strukturert ved innføring av digital teknikk. 

 

1.2 Opplæring og kompetansebygging for radiografer i 
MP i dag 

Opplæring for radiografer er beskrevet i et eget avsnitt i Kvalitetsmanualen for MP 
(3, avsnitt 5.11). Der slås det fast at 

”Radiografer som skal arbeide med mammografi skal gjennomgå både praktisk og 
teoretisk undervisning”. 

Det beskrives et anbefalt minimum for begge tilfeller. 
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Videre sier strålevernforskriften fra 21. november 2003 (nr 1632) om strålevern og 
bruk av stråling (4): 

§ 33 Krav til kompetanse og opplæring "Alt berørt personale skal ha spesifikk 
opplæring før ny apparatur eller nye metoder tas i klinisk bruk". 

Når det gjelder den teoretiske delen, har det helt fra starten av MP vært gitt tilbud 
om kurs. I en periode sto MP som arrangør av et kurs som i denne rapporten 
omtales som ”Oslo-kurset”. I de seinere år har Norsk Radiografforbund (NRF) 
vært arrangør av dette kurset, med representanter fra MP som aktive i fagkomiteen. 
I Kvalitetsmanualen anbefales det at alle radiografer i MP gjennomgår dette kurset, 
som har vært arrangert årlig. I starten og de siste par årene har kurset gått over åtte 
dager fordelt på to ukesamlinger. Mellom ukesamlingene har kursdeltagerne hatt 
hjemmeoppgaver knyttet opp mot egen arbeidsplass. Behov, muligheter og faglig 
innhold bør vurderes etter hvert kurs, bl. a basert på deltagernes kursevaluering. 

 

Høgskolen i Bergen, Institutt for radiografi, har siden 2001 hatt et 
videreutdanningstilbud (deltidsstudium) i mammografi. Studietilbudet er på 30 
studiepoeng og går over ett studieår. I studieåret 2005-06 blir det ikke tatt opp et 
nytt kull studenter grunnet evaluering og revidering av dagens studietilbud. Det er 
ventelig at digital mammografi vil få en bredere plass i det reviderte opplegget. 

 

Den praktiske opplæringen er mer knyttet opp mot lokale forhold, utstyr og 
prosedyrer. Praktisk opplæring er aktuell i to tilfeller: 

1. Nytt personale  

2. Nytt utstyr  

 

I en veletablert virksomhet håndteres opplæring av nyansatte vanligvis av erfarne 
radiografer på stedet. Ved nyetablering er hospitering ved en annen, veletablert 
virksomhet et godt alternativ.  

 

Applikasjonsspesialist(er) fra den aktuelle utstyrsleverandøren gir vanligvis 
opplæring ved installasjon av nytt utstyr. Detaljer angående dette spesifiseres i 
kjøpekontrakten. Det kan være hensiktsmessig at en eller noen få radiografer settes 
spesielt inn i bruken av det nye systemet for så å være ansvarlig(e) for opplæringen 
av de øvrige. Applikasjonsspesialisten kan med fordel komme tilbake for 
ytterligere oppfølging etter at ustyret har vært i bruk i noe tid. 
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1.3 Kartlegging, behov og bygging av kompetanse 

1.3.1 Kartlegging av kompetanse 

Tilbud om offentlig mammografiscreening er nå landsdekkende. Radiografer ansatt 
i mammografiscreeningen har forskjellig bakgrunn og erfaring med digitale 
systemer og prosedyrer. For å kunne si noe om opplæringsbehovet for radiografer 
ved innføring av digital teknikk er det viktig å få frem at det er forskjeller i 
”bakgrunnskompetansen”, slik at opplæringsbehovet vil variere. Den enkeltes 
kompetanse innenfor et gitt område kan f.eks. beskrives som 

 
• Ingen eller lite kompetanse 
• Noe kompetanse/føler seg usikker 
• God kompetanse/håndterer all ”vanlig bruk” uten assistanse 
• Inngående kompetanse/kan utføre feilsøking og rettelser/kan lære opp 

andre 

 

Når opplæring skal planlegges, vil det være en stor fordel å først foreta en 
kartlegging av den enkeltes kompetanse, ønsker og behov innenfor de aktuelle 
opplæringsområdene. Vi anbefaler derfor at hvert BDS før innføring av digital 
mammografi kartlegger personalets kompetanse og undersøker tilgang til lokal 
kompetansebygging på områder der dette er aktuelt. 

 

1.3.2 Nye kompetansebehov ved innføring av digital teknologi 

Ny teknologi vil, på en del områder, kreve ny kunnskap. Opplæring og 
kompetansebygging ved innføring av digital teknologi vil primært skille seg fra 
tidligere ved at opplæringens innhold endres og utvides. Spørsmålene som må 
stilles, er: 

 
• Hva skal/bør radiografene kunne/lære? 
• Hvor skal denne kunnskapen hentes ifra? 

 

Følgende områder peker seg ut om spesielt relevante: 
 
1 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT -system). 

• Generell databehandling (teksbehandling, regneark, internett, e-post,….) 
• MedOutlook (RIS-systemet i MP) 
• Virksomhetens lokale RIS 
• Virksomhetens lokale PACS 
 

2. Digital røntgen – praktisk anvendelse av aktuelle systemer 
• Digital mammografi – direktedigital eller bildeplater (bildeopptak, 

prosessering og lagring av digitale mammografibilder). 
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3. Kvalitetskontroll 
• PGMI-vurdering (se Kvalitetsmanualen, avsnitt 5.7). 
• Teknisk kvalitetskontroll 
 

4. Teoretisk bakgrunnskunnskap 
• Digital røntgen (detektortyper, digitale bilder, bildeprosessering) 
• Visningssystemer 
• Aktuell forskning. 
 

I de følgende avsnittene gis en oversikt over disse kunnskapsområdene.  
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1.3.3 Kompetansebygging innen IKT-systemer 

IKT-kunnskap og -erfaring er grunnleggende for å føle seg trygg og komfortabel i 
en digital mammografihverdag. I Tabell 1 peker arbeidsgruppen på områder som 
bør vektlegges ved innføring av digitale prosedyrer. 

 
Tabell 1 

Emne  Hvor tilbys opplæring? Kommentarer 

Generell 
datakompetanse, 
eks. 
tekstbehandling, 
regneark, 
Internett,             
e-post,… 

• Friundervisning 
 

• Tilbydere av 
undervisning for 
”Datakortet” (se 
http://www.datakortet. 
no/) 

 
• Helseforetaks egne 

læringsportaler i 
forbindelse med eller 
uten tilbud om 
hjemmepc. 

 
• Forkurs Digital 

bildebehandling ved 
Høyskolen i Gjøvik 
(http://www.hig.no/at/ra
diograf/Om_forkurset.ht
m) 

• Anbefalt som første 
byggesten før man får 
opplæring i 
digitalteknikk/RIS og 
PACS. 

 
• Ledelsen ved hver 

mammografiavdeling har 
ansvar for å oppfordre og 
tilrettelegge for at 
arbeidstakere som mangler 
dette i sin grunnutdanning 
har dette ved oppstart. 

 
• Radiografer må også ha et 

ansvar for selv å oppnå 
nødvendig kompetanse 

 
• Generell datakunnskap må 

brukes, repeteres og 
utvikles kontinuerlig. 

MedOutlook 
(RIS-systemet i 
MP) 

• Kreftregisteret  • IT –ansvarlig i MP 

Virksomhetens 
lokale 
RIS/PACS 

• Lokal opplæring ved 
systemkoordinator med vekt 
på praktisk anvendelse av 
systemet, databaser, 
bildelagring og kompresjon, 
digital bildebehandling. 

 
• Videre opplæring med lokal 

systemkoordinator ved 
integrasjon med 
MedOutlook 

• Lokal opplæring av en 
eller flere ”superbrukere”1 
slik at de kan bistå 
kollegaer. 

 
• Få forståelse /oppfylt 

ønsker som er viktige i 
mammografiscreening 

 
• En stor fordel å ha en IT-

ansvarlig som er dedikert 
mammografiavdelingen. 

                                                 
1 Fagperson som av ledelsen er utpekt til å ha et dypere faglig engasjement. 
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1.3.4 Kompetansebygging innen digital røntgen – praktisk anvendelse av 
systemer 

Kjennskap til de aktuelle avbildningssystemene er grunnleggende for å føle seg 
trygg og komfortabel i en digital mammografihverdag. I Tabell 2 peker 
arbeidsgruppen på områder som bør vektlegges i forbindelse med selve 
røntgenapparaturen. 

 
Tabell 2 

Emne  Hvor tilbys opplæring? Kommentarer 

Digital 
mammografi 

• Utstyrsleverandør: Få 
nødvendige kunnskaper 
om det aktuelle 
systemet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ”Oslo-kurs” 
 
• Hospitering/fadder-

ordning 
 
 
• Videreutdanning i 

Digital bildebehandling 
ved en av Høyskolene 
(Gjøvik, Bergen) 

• Ved inngåelse av 
kjøpekontrakt med 
utstyrsleverandør, avtales 
opplæring ved applikasjons-
spesialist. Kontrakten bør 
inneholde avtale om flere 
gangers praktisk oppfølging 
fra leverandør. Innhold av 
denne oppfølging må 
defineres lokalt etter behov/ 
problemer med aktuelle 
utstyrsleverandør for 
målrettet applikasjons- 
trening. 

 
• Se også avsnitt 1.2 
 
• Videreutvikles etter 

erfaringer ved oppstart av 
MP (analogt). 

 
• Se www.hib.no 
• Se www.hig.no 
 

 

1.3.5 Kompetansebygging innen kvalitetskontroll 

Den største fordelen med digitale systemer er separasjon av hvert steg av 
bildekjeden, noe som gjør at hvert steg kan optimaliseres. Produksjonen av et bilde 
i digitalt format gir muligheter for bildeprosessering. Bildeprosesseringen er laget 
for å optimalisere kvaliteten på det endelige bildet (output). Man skal imidlertid 
være kjent med at suboptimal bildeprosessering og visning kan føre til for dårlig 
bilde og feiltolkning (2). Det er derfor viktig å videreføre den systematiske 
kvalitetskontrollen som er nedfelt i Kvalitetsmanualen (3) og “skreddersy “ 
kontroller som er tilpasset digital teknikk. 
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Ved analog mammografiscreening fremkalles vanligvis ikke mammografibildene 
fortløpende slik at radiografen kan kontrollere bildeparametere for kvalitet. Man 
må stole på de daglig tekniske tester og sine egne praktiske ferdigheter når det 
gjelder posisjonering. Posisjoneringsteknikk skal være lik for digital som ved 
analog teknikk. Denne arbeidsgruppen mener det må satses videre på den utøvende 
teknikken, selve håndverket med det å posisjonere kvinnen for bildetaking. Et 
viktig moment i dette arbeidet er å se mange mammografibilder, både sine egne og 
kollegaers. En av fordelene ved digital mammografi er at bildene kan vises på 
skjerm fortløpende. Dette er i utgangspunktet positivt. Det blir lettere for 
radiografene å vurdere behov for ekstrabilder for å få optimal fremstilling av 
brystkjertelen (jmf. kap. 5.6.2 i Kvalitetsmanualen). Dette setter krav til 
radiografer, som må være trent i å se på bilder, i første omgang for å vurdere den 
tekniske/posisjoneringsmessige standarden.  

 

Videre kan man forvente en reduksjon i andel tilbakekallinger av kvinner etter 
screeningundersøkelse grunnet teknisk utilfredsstillende bilder (TUB). Ved dagens 
analoge system er andelen av slik tilbakekalling rundt 0.6% av totalt antall utførte 
undersøkelser. De største gruppene bilder som klassifiseres som TUB er svikt i 
teknisk utstyr (fremkallermaskin) og dobbeleksponeringer. Disse feilkildene 
elimineres ved digital teknikk. 

 

1.3.5.1 Projeksjonkriterier, PGMI-vurdering og digital teknikk. 

Projeksjonskriterier for de aktuelle mammografiprojeksjonene (CC og MLO) er 
beskrevet i Kvalitetsmanualens avsnitt 5.6.2. Forslag til et system for 
kvalitetsvurdering av bildene etter disse kriteriene er beskrevet i avsnitt 5.7: 
”PGMI-vurdering, kvalitetskontroll av mammografibilder.” Innføring av digital 
teknologi vil føre til behov for revisjon av Kvalitetsmanualen på en rekke områder. 
En egen arbeidsgruppe vil etter hvert se på dette. Basert på erfaringer med digital 
mammografi til nå vil vi imidlertid allerede her presisere at det ikke er grunnlag 
for å endre verken projeksjonskriteriene eller kvalitetskravene ved overgang til 
digital teknikk. Siden radiografene med digital teknikk har mulighet for å se 
bildene sine umiddelbart, kan det likevel tenkes at måten å organisere selve 
vurderingen på vil gjennomgå enkelte forandringer. Det at man fortløpende kan se 
egenproduserte bilder er uansett positivt fordi man da kan endre/forbedre 
posisjoneringsteknikk dersom mammografibildene ikke er optimale. Denne 
muligheten er etter gruppens mening en stor fordel ved opplæring av nye 
radiografer i MP. Posisjoneringsfeil som gjøres og som gir dårlig bildefremstilling 
av brystkjertelvev kan korrigeres fortløpende og utøvende radiograf har med dette 
mulighet til å forbedre egen praksis. 

 

Arbeidsgruppen vil foreslå å opprette et brukerforum for PGMI-radiografer på 
landsbasis slik at metoden kan fremstå enhetlig og gjerne videreutvikles for 
digitale bilder. En sentral kunnskapsdatabase med bildeeksempler kan være et 
alternativ (se avsnitt 1.4) og kan være en mulighet siden MedOutlook er felles for 
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alle fylkene. En oversikt over opplæring osv. innen PGMI-vurdering og kontroll er 
vist i Tabell 3.  

 
Tabell 3 

Emne Hvor tilbys opplæring? Kommentarer 

PGMI-vurdering og 
kontroll 

• Kurs 

• Arbeidsmøte/”Work-
shop” 

 

 

 

 

 

 

• Hospitering 

 

 

• “Site visits” ved 
Nasjonal 
Rådgivningsgruppe 
(Kap.2.4 Kval.man.) 

• ”Oslo-kurset” har hatt PGMI-
metoden som tema 
(forelesning, ”workshop”). 
Kursdeltagerne diskuterer 
bildekvalitet ut fra egen 
erfaring (har medbrakte 
mammografibilder), med 
utgangspunkt i PGMI-
metoden beskrevet i 
Kvalitetsmanualen. 

 

• Brystdiagnostiske sentra som 
har rutine og erfaring med 
PGMI-klassifikasjon. 

 

• Kvalitetskontroll av 
mammografibilder har så 
langt vært tema ved 
revisjonsbesøk i hvert fylke: 
30 utvalgte2 mammografi-
undersøkelser blir PGMI- 
klassifisert av lokal PGMI-
ansvarlig radiograf. Metode 
for klassifisering og resultat 
blir diskutert sammen med 
radiografrepresentanten fra 
Rådgivningsgruppen. 

 

 

1.3.5.2 Teknisk kvalitetskontroll 

I Mammografiprogrammet har Statens strålevern ansvar for koordinering innen 
teknisk kvalitetskontroll. Prosedyrer for tekniske kvalitetskontroller er beskrevet 
for analoge systemer i den nåværende Kvalitetsmanualen (Kapittel 10 -  

                                                 
2 Avdelingen velger ut selv hvilke undersøkelser som skal presenteres, eks. en dagsproduksjon eller 
utvalg hvor alle radiografer som screener er representert. 
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Konstanskontroller og Kapittel 11 - Statuskontroller). Disse kapitlene er utarbeidet 
av Strålevernet. 

 

For analoge systemer er prosedyrene for teknisk kvalitetskontroll veletablerte. Man 
ønsker en tilsvarende sikring av teknisk kvalitet for digitale systemer. Fordi disse 
systemene fremdeles er relativt ferske i markedet, er det ikke i samme grad etablert 
enhetlige kontrollprosedyrer for dem. Det jobbes imidlertid aktivt både nasjonalt 
og internasjonalt på dette feltet. Intensjonen har da vært å finne fram til prosedyrer 
som så langt det er mulig er anvendbare for alle typer digitale 
mammografisystemer. Parallelt med dette vil alle produsenter/leverandører av 
digitale mammografisystemer, blant annet på bakgrunn av krav fra amerikanske 
myndigheter, ha utarbeidet kvalitetskontrollmanualer for sine egne systemer. 

 
Tabell 4: Teknisk kvalitetskontroll 

Emne  Hvor tilbys opplæring? Kommentarer: 

Teknisk kvalitetskontroll -
Mammografiprogrammets 
Kvalitetsmanual 
 
 
 

Teknisk kvalitetskontroll – 
produsentenes manualer 

 

 

Generell kunnskap 

• ”Oslo-kurs”, evt. 
ambulerende kurspakke- 
tilbud til de ulike BDS 
fra Strålevernet / MP (se 
kap 1.5.4) 

 
• Utstyrsleverandør 

(applikasjonsspesialist) 

 

 
• Videreutdanningen i 

Digital bildebehandling 
ved en av Høyskolene 
(Gjøvik, Bergen)  

• Grunnopplæring av 
alle radiografer 

 
 
 
 

• Spesialopplæring 
for   
kvalitetskontroll 
radiografene. 

• Regionalt forum for 
kvalitetskontroll 

 

 

1.3.6 Teoretisk bakgrunnskunnskap 

Som teoretisk bakgrunnskunnskap for personalet som skal arbeide med digital 
mammografi er generell kunnskap om detektorteknologi, digitale bilder og 
bildeprosessering viktig. ”Oslo-kurset” kan være en leverandør av slik kunnskap. 
Videreutdanningene innen digital bildebehandling er et alternativ for 
kunnskapsinnhenting (deltidsstudium over 1 år). Imidlertid er det behov for korte, 
målrettede kurs. Et alternativ kan være å utvikle en kurspakke som kan tilbys de 
ulike BDS basert på oppsøkende virksomhet. Et samarbeid mellom MP og 
Strålevernet kunne være aktuelt for et slikt kursopplegg. 

 

Ved innføring av ny teknikk vil det være vanskelig for BDS/den enkelte fagutøver 
å orientere seg i informasjonsflyten om aktuelle tema. Gruppen mener at det ville 
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være positivt for fagmiljøene å få kvalifiserte anbefalinger om linker/artikler osv. 
som kan være med å opprettholde faglig standard. Et samarbeid mellom MP og 
Strålevernet på dette området er ønskelig. 

 

1.4 Kunnskapsdatabase for radiografer 

Ved innføring av digital teknikk i MP, der bilder lagres digitalt, åpner det seg 
muligheter for å opprette en kunnskapsdatabase for radiografer. En slik database 
kan opprettes lokalt i eget PACS for eget bruk til repetisjon, opplæring av nye 
radiografer, studentundervisning osv. Videre mener arbeidsgruppen at en sentral 
kunnskaps-/undervisningsdatabase hadde vært av stor verdi for aktuelle aktører i 
MP både i lokal og nasjonal sammenheng. Legges en slik kunnskapsdatabase til 
MedOutlook er dette et lukket, landsomfattende nettverk. 

 

Følgende emner kan være aktuelle: 
• Interessante tilfeller; patologi sett i relasjon til posisjonering, med fasitsvar 
• Tekniske problem med bildeeksempler: artefakt osv. 
• Posisjoneringsmessige problem, hva er feil med bildene – hvordan gjøre 

det bedre. 
• Tips fra fagmiljøene ” hvordan vi løste dette problemet”. 

 

En kunnskapsdatabase for radiografer kunne tenkes å være en del av en nasjonal 
undervisningsdatabase, hvor både radiografer og radiologer har tilgang (se avsnitt 
2.8). 

 

Organisering av en slik database må etter arbeidsgruppens mening ligge under MP. 

 

1.5 Oppsummering 

Denne arbeidsgruppen har gitt forslag til hva lokale BDS må tenke på og kartlegge 
ved innføring av digital mammografiscreening i Norge. Det høye kvalitetskravet i 
MP, nedfelt i Kvalitetsmanualen (3), må videreføres. Tilegnelse av grunnleggende 
IT-kunnskaper må ivaretaes lokalt. Brukere av ny digital teknikk (både radiografer 
og radiologer) må ha ansvar for faglig egenutvikling og oppdatering. Ledelsen ved 
de enkelte BDS må tilrettelegge for dette. 

 

Mammografiprogramet (MP) må være den samlende instans ved innføring av ny 
teknikk. Videreutvikling av MedOutlook tilpasset digital bildeteknikk må gjøres i 
nært samarbeid med brukerne. MP må som faginstans også være pådrivere ovenfor 
fagforbund og høyskoler for å få til fagrettede kurs innen digital mammografi. 
Videre er det ønskelig at MP kan tilrettelegge for utvikling av en læringsdatabase 
for digitale mammografibilder. 
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Ved innføring av digital teknikk i Mammografiprogrammet står man ovenfor 
mange utfordringer. Ved å være bevisst muligheter og fallgruver ved innføring av 
ny teknikk vil overgangen fra analog til digital hverdag bli enklere og 
kvalitskravene til våre produkter som er nedfelt i Kvalitetsmanualen kan 
opprettholdes og videreutvikles. 

 

Denne gruppen har ikke tatt for seg kostnader i forbindelse med opplæring og 
oppdatering ved innføring av digital teknikk. 
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2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEBYGGING FOR 
RADIOLOGER VED INNFØRING AV DIGITAL 
TEKNIKK 

 

 

Else Berit Velken (Radiolog, Agder/Røntgensenteret i Kristiansand; 
gruppeleder) 
Einar Vigeland (Radiolog, Vestfold) 
Jan Ole Frantzen (Radiolog, Troms og Finnmark) 
Per Skaane (Radiolog, Oslo) 
Barbro Furebotten Iversen (Radiolog, Rogaland) 
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2.1 Innledning 

Digital mammografi (DM) er på vei inn i Mammografiprogrammet (MP). Det gir 
muligheter for optimalisering av bildekvalitet og vil på sikt gi bedre arbeidsflyt. 
Det vil forenkle lagring av bilder og forbedre kommunikasjon mellom MP og 
lokale RIS-systemer. DM medfører også utfordringer, og mange praktiske detaljer 
må løses. Radiologgruppen har diskutert behovet for og ulike alternativer til 
opplæring og kompetansebygging ved overgang til DM 

 

2.2 Forutsetninger 

Gruppen forutsetter at de høye krav til kvalitet i MP som er nedfelt i 
Kvalitetsmanualen (3) også skal videreføres i DM. Det enkelte brystdiagnostiske 
senter (BDS) må ha ansvar for at radiologer som deltar i mammografiscreening, 
har nødvendig kompetanse i grunnleggende datakunnskap og tilstrekkelig 
kunnskap om de fysiske prinsipper for DM. 

 

Skolering i bruk av apparatur og arbeidsstasjoner må være presisert i kjøpekontrakt 
med leverandør. Det forventes at selger stiller med applikasjonsspesialist både ved 
oppstart og en tid etter at DM er tatt i bruk, slik at både radiografer og radiologer 
blir fortrolig med utstyret. 

 

BDS må påse at det blir en jevn rekruttering av radiologer til 
mammografiscreening. Mammografi er en viktig og faglig utfordrende del av 
radiologisk virksomhet som medfører lang opplæringstid, også etter innføring av 
DM.  

 

Den medisinsk ansvarlige lege ved hvert BDS må sørge for at både kvalifiserte 
screeningtydere og kandidater i spesialistutdanning deltar aktivt i alle ledd i 
utredning og oppfølgning av mammografifunn og at nødvendig kursvirksomhet 
blir prioritert. 

 

Leder av BDS må ha ansvar for at deltagende leger følger nasjonale og 
internasjonale retningslinjer for mammografiscreening. 

 

Statens strålevern innehar bred og oversiktlig kunnskap om røntgenrør/filtrering, 
detektorer, skjermer, skjermkort etc., og det forventes at de kan gi råd og 
veiledning angående tekniske spesifikasjoner ved innkjøp og vedlikehold av 
digitalt utstyr. Se (1), kapittel 1. 

 

Arbeidsstasjonene må kontrolleres regelmessig av Statens strålevern, slik at 
radiologene kjenner seg trygge på at tydeforholdene er optimale. 
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Statens strålevern og Kreftregisteret må holde deltagerne i MP oppdatert innen 
utviklingen av DM. 

 

2.3 Fysisk arbeidsmiljø 

DM vil medføre endringer i måten å arbeide på. Ergonomi / arbeidsmiljø er 
utførlig beskrevet i (1), kapittel 1 og 2.  

 

Karakteristisk for tyding av mammogrammer i screeningsammenheng er krav om 
hurtighet, nøyaktighet og full konsentrasjon ved hvert enkelt bilde. Det må 
opprettholdes selv om mer enn 96% av bildene er uten patologi. Det er viktig å 
presisere at radiologen selv må ta ansvar for at ergonomien og variasjon i arbeidet 
skal fungere. Pauser etter 30 min skjermbildegranskning er anbefalt. En 
funksjonell designet hurtigtaster er vesentlig. Det vil være et krav at alle 
leverandører må levere programvare med mulighet for enhetlig basisprosedyre og 
egnede spesialprogrammer for videre granskning av positive funn. 

 

2.4 Opplæring 

Bruk av fadderordning var meget vellykket ved innføring av MP. Dette prinsippet 
bør også være aktuelt nå, men man må være klar over at de ulike leverandører har 
sine egne apparater og arbeidsstasjoner, og et utvalgt faddersted bør derfor være 
sammenlignbart med ens eget system. 

 

Gruppen mener at opplæring av såkalte superbrukere vil være formålstjenlig. En 
superbruker, ideelt sett både en radiograf og en radiolog, må læres opp til å forstå 
logistikken i screeningkjeden og å ha innsikt i kommunikasjonen mellom de ulike 
IT- programmene. Hun/han må få ansvar for opplæring og kompetanseutvikling i 
det lokale BDS og sørge for at nyansatte får god informasjon.Vedkommende bør 
ha kontakt med utstyrsleverandører og følge med på hva som skjer innen 
oppdatering av programvare etc. 

 

BDS bør ha tilknyttet en fast person fra sykehusets IT-avd. Denne person bør ha 
inngående kjennskap til de dataverktøy som BDS bruker. Kontakten mellom IT-
personen og superbrukerne må være tett. 

 

For radiologen er det viktig å lære av mer DM-erfarne kollegaer, slik at noen av 
begynnertabbene kan unngås. En må kjenne til og bruke de nye mulighetene, som 
for eksempel høyere kontrastoppløsning ved tett kjertelvev, kantforsterkning ved 
mikrokalk-detektering, og tilgang til prosessering av deler av bildet. 
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2.5 Standardisering av hengeprotokoller i screeningen. 

Den største forskjellen fra analog til digital mammografi vil for radiologen være 
overgangen til å tyde direkte på skjerm. 

 

Ved skjermgransking vil systematisk og vel gjennomtenkt framstilling av bildene 
være av helt avgjørende betydning for ikke å overse av små karsinomer. Dette 
fordi tydeforholdene ved DM er så mye mer komplekse enn ved tyding av analoge 
bilder på alternator. 

 

Sammenligning med gamle bilder bør ubetinget utføres. 

 

Vi anbefaler som et minimum følgende ”Basis-hengeprotokoll” (hvert tall 
representerer henging på to skjermer): 
1. Standardbilder fra gammel og ny undersøkelse sammenlignes. Dette vil best 

gjøres ved at de to gamle CC-bildene presenteres rygg mot rygg øverst og de to 
nye tilsvarende CC-bildene rygg mot rygg nederst på den ene 
monitorskjermen. På den andre skjermen presenteres de to gamle MLO og de 
to nye MLO bildene på tilsvarende måte. 

2. De nye CC-bildene med ett bilde på hver monitor. 
3. De nye MLO-bildene med ett bilde på hver monitor. Forstørrelse av bildene – 

fortrinnsvis med synkronisert kvadrantforstørrelse slik at sidesammenligning 
blir optimalisert. 

 

Rekkefølgen av punkt 2 og 3 kan selvsagt endres hvis man ønsker dette.  

 

Det er viktig å være oppmerksom på følgende punkter: 
a) Basis hengeprotokoll bør ikke være for komplisert. For lang tydetid i forhold til 

analog alternator-gransking er ikke akseptabelt for metoden. 
b) Forstørrelse av bildene er avgjørende viktig for å oppdage små forandringer – 

enten det dreier seg om mikroforkalkninger, distorsjoner eller fortetninger. 
Forstørrelse må minst gjennomføres i ett plan. Hvis det utføres kun i en 
projeksjon, anbefales at dette skjer på MLO, ettersom mest parenkym 
fremstilles her. Mange vil nok foretrekke å forstørre i begge projeksjoner. I de 
systemer der pixelstørrelsen på detektoren ikke kan vises i full oppløselighet på 
dagens 5K-skjermer, vil forstørring erstatte dette.  

c) Det kan være hensiktsmessig å avslutte en undersøkelse med nok en gang å 
sammenlikne gamle og nye bilder. Ved eventuell bruk av computer-aided 
detection (CAD) vil det dessuten være naturlig å bruke dette for å vurdere 
eventuelle markeringer. 

d) Ved mulig patologi vil det selvsagt være behov for å gå utover den anbefalte 
standardiserte basisprotokollen. Man må enkelt kunne sammenlikne den 
påviste lesjonen med gamle bilder i full oppløsning, eventuelt med forstørrelse. 
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2.6 Konferanserom 

De tverrfaglige møtene (patolog – radiolog – kirurg – onkolog) er et meget viktig 
forum for mammaradiologenes faglige oppdatering og kompetansehevning. En 
optimal gjennomføring av disse tverrfaglige møtene vil være en forutsetning for å 
holde en høy standard i MP. 

 

Forholdene må legges til rette for at disse møtene kan gjennomføres digitalt. Det 
innebærer at de digitale bildene skal hentes frem fra sykehusets PACS-system og 
vises med tilstrekkelig kvalitet. Siden visning av supplerende undersøkelser også 
inngår i konferansen, må det foreligge en ”multimodalitets”-stasjon, som foruten 
mammografi også egner seg til visning av ultralyd, MR, og annen bildediagnostikk 
som for eksempel nukleærmedisinske undersøkelser. I tillegg skal patologens 
histologiske snitt og cytologiutstryk også demonstreres. Alle disse modalitetene 
må kunne vises for møtedeltagerne i stort format enten en velger projeksjon via 
digital videokanon eller en LCD/plasma flatskjerm.  

 

2.7 Vedlikehold av kunnskap og erfaringsutveksling 

Gruppen ser behov for arenaer for kunnskapsformidling og erfaringsutveksling 
blant radiologer i MP. Innføring av digital teknologi aktualiserer dette ytterligere. 
Rekruttering og stabilitet kan best sikres dersom man systematisk bygger nettverk 
og fremmer kontakt mellom interesserte radiologer. Gruppen anbefaler derfor at 
det arrangeres regelmessige samlinger på nasjonalt nivå for dette formålet. Vi 
foreslår et radiologmøte hvert annet år av to dagers varighet. For å gjennomføre 
dette foreslår vi at MP utpeker en radiolog fra ett BDS for to år av gangen. Det vil 
være naturlig at denne funksjonen alternerer mellom forskjellige BDS. Radiologen 
fungerer som faglig rådgiver i planleggingsperioden og er ansvarlig for det faglige 
innhold i møtet. Ansvar for praktisk tilrettelegging og sekretariat bør ligge hos 
Kreftregisteret. 

 

Møtet skal primært innrettes mot radiologer som arbeider i MP, men bør være 
åpent for andre leger med tilknytning til mammadiagnostikk. Det er viktig at flest 
mulig av screening-radiologene deltar ved radiologmøtene. Regelmessig deltagelse 
bør derfor legges inn i Kvalitetsmanualens krav til radiologer i programmet og 
gjennom dette gjøres obligatorisk. 

 

Fagtema for radiologmøtene vil kunne variere. Vi mener likevel at det bør være 
faste ledd der man presenterer status i MP, gjerne med en kort gjennomgang av de 
enkelte fylker. 

Det er også behov for spesialisttilpassede kurs for nye radiologer som skal inn i 
screeningarbeid. Dette vil være i tillegg til det obligatoriske grunnkurs i 
mammadiagnostikk som nå gis til alle spesialistkandidater. Et slikt kurs må 
spesielt vektlegge digital mammografi i screening og kan derfor også være et 
tilbud til erfarne radiologer som skal over på digitalt utstyr. Behovet kan per i dag 
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ikke uten videre dekkes gjennom kurs i utlandet (Nottingham, Tabar m.fl.) 
Gruppen mener at slik opplæring uansett må tilpasses norske forhold, og derfor bør 
skje innen MP. Det vil være gunstig å legge et slikt kurs til samme sted og i direkte 
forkant av radiologmøtet, slik at kursdeltagerne også deltar på dette.  

 

Det bør velges en egen kurskommite for dette screeningkurset. Denne foreslås å 
bestå av tre radiologer fra forskjellige BDS og en representant fra Kreftregisteret.. 
Gruppen bør velges for fire år. Hyppigheten av slike kurs må bestemmes av behov. 
Sannsynligvis vil hvert 2. år være et fornuftig intervall. 

 

2.8 Nasjonal undervisningsdatabase 

Ved innføring av DM ligger det gode muligheter for å bygge opp en nasjonal 
database med cases fra de enkelte BDS som vil kunne brukes til flere formål i MP, 
både lokalt og på nasjonalt plan. En slik undervisningsdatabase vil kunne fylle 
flere funksjoner: 
1) Opplæring av nye radiologer som går inn i MP uten å ha erfaring i DM med 

skjermbildegransking. 
2) Trening og videreutvikling av radiologer i MP. 
3) Selvtesting for de enkelte radiologer/fylker. 
4) Bruk ved kursvirksomhet og undervisning. 
5) Bilde-databank til forskning. 

 

For å oppnå en nasjonalt enhetlig registrering og håndtering anser vi det for viktig 
at det skjer i selve ”MP-RIS”, (MedOutlook) da dette er felles for alle fylkene. 
Man har sett for seg bl.a. følgende muligheter/scenarier: 

 

Bildene vil i første omgang kunne arkiveres på PACS ved de respektive BDS. 
Registreringen gjøres i det eksisterende MedOutlook, enten i en nylaget modul 
eller ved at en kjøper inn eksisterende kommersielle system som kan samkjøres og 
tilpasses med MedOutlook.  

 

Det er viktig at vi utnytter allerede tilgjengelig data fra MedOutlook, men en ser 
for seg nødvendigheten av tilleggsfiler beregnet på opplysninger dedikert dette 
formål. Oppbyggingen av en slik database bør gjennomføres av datakyndige i 
meget nært samarbeid med radiologer. 

 

Kommersielle testsystem viser kun mammografibilder på vanlig PC, noe som ikke 
er tilfredsstillende. Ved å sette opp rapporter med gitte parametre i den tenkte 
undervisningsdatabase vil en få lister med aktuelle tilfeller. Med den 
synkronisering mellom MedOutlook og arbeidsstasjonene som likevel må 
implementeres, vil en på den måte åpne og se bildene på arbeidsstasjonenes 
skjermer med full diagnostisk kvalitet. 
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En slik database kan utnyttes på det enkelte BDS, men en har også muligheten til å 
samle inn bilder fra flere fylker til nasjonale oppgaver. En ser muligheten å 
utveksle interessante tilfeller mellom de forskjellige BDS. I disse situasjonene må 
en på en enkelt måte kunne anonymisere bildene. 

 

2.9 Oppsummering 

Digital mammografi er i ferd med å overta for analog mammografi i Norge. Stadig 
flere BDS kjøper eller planlegger å kjøpe digitalt utstyr. Radiologgruppen har i 
denne rapporten vurdert behovet for opplæring og kompetansebygging, og vi har 
anbefalt ulike tiltak. 

 

På markedet finnes mange ulike apparater og mange kommunikasjonssystemer, og 
det er en komplisert prosess å starte opp DM. Det er derfor viktig med en viss 
samkjøring, og avgjørende at nettverk bygges opp, slik at vi kan dra nytte av 
hverandres erfaringer. 

 

Gruppen har i denne rapporten pekt på en del punkter som er viktige for å 
opprettholde god kvalitet i mammografiscreening ved innføring av DM. Vi vil 
understreke at DM er en utfordring, men gir også store muligheter for å bli enda 
bedre i diagnostikken av tidlig brystkreft.
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