
HVORDAN KAN RADIOLOGI 
GI BEDRE HÅNDTERING AV 

IDRETTSSKADER?
ROAR PEDERSEN

FAGANSVARLIG MSK UNILABS NORGE



HVA ØNSKER 
IDRETTSMEDISINEREN 
MED BILDENE?

• Å stille riktig diagnose

• Å avklare 
differensialdiagnoser

• Å vurdere indikasjon for 
tiltak

• Å anslå return to play



HVA MÅ EN 
«IDRETTSRADIOLOG» 
FORHOLDE  SEG TIL?

• Ser andre faser av et skadeforløp enn hva man er 
vant til

• Små detaljer, små funn

• Kroniske forandringer

• Mange funn med forskjellig alder

• Å måtte skille ut det aktuelle

• Et annet spektrum av skader enn hos menigmann

• Postoperative forandringer

• Tidsfrister og annet press

• En klinisk vurdering som er mer profesjonell og 
avansert (noen ganger...)



HIGHWAY TO HE...  RADIOLOGY

REPETITIVT STRESS

•SMÅ RUPTURER I SENER

•SMÅ RUPTURER I 
MUSKULATUR

•SMÅ FRAKTURER I BEN

TILHELING

•ØDEM

•SKLEROSE

•ARRVEV NYE 
STRESSREAKSJONER

ANNERLEDES 
BELASTNING SVAKE OMRÅDER

STØRRE SKADER

•AVULSJON

•RUPTUR

•FRAKTUR



HVA MÅ EN 
«IDRETTSRADIOLOG» 
FORHOLDE  SEG TIL?

• Ser andre faser av et skadeforløp enn hva man er vant til

• Små detaljer, små funn

• Kroniske forandringer

• Mange funn med forskjellig alder

• Å måtte skille ut det aktuelle

• Et annet spektrum av skader enn hos menigmann

• Postoperative forandringer

• Tidsfrister og annet press

• En klinisk vurdering som er mer profesjonell og avansert 
(noen ganger...)





28 YO MALE PRO 
SOCCERPLAYER, 
SUDDEN PAIN
WHEN KICKING
THE BALL



HVA MÅ EN 
«IDRETTSRADIOLOG» 
FORHOLDE  SEG TIL?

• Ser andre faser av et skadeforløp enn hva man er 
vant til

• Små detaljer, små funn

• Kroniske forandringer

• Mange funn med forskjellig alder

• Å måtte skille ut det aktuelle

• Et annet spektrum av skader enn hos menigmann

• Postoperative forandringer

• Tidsfrister og annet press

• En klinisk vurdering som er mer profesjonell og 
avansert (noen ganger...)



19 YO FEMALE
SUDDEN PAIIN
WHEN KICKING
THE BALL



17 YO MALE ATHLETE SUDDEN PAIN
WHILE PLAYING SOCCER



20 YO FEMALE



HVA MÅ EN 
«IDRETTSRADIOLOG» 
FORHOLDE  SEG TIL?
• Ser andre faser av et skadeforløp enn hva 

man er vant til

• Små detaljer, små funn

• Kroniske forandringer

• Mange funn med forskjellig alder

• Å måtte skille ut det aktuelle

• Et annet spektrum av skader enn hos 
menigmann

• Postoperative forandringer

• Tidsfrister og annet press

• En klinisk vurdering som er mer profesjonell 
og avansert (noen ganger...)

• Pubalgi
• Labrum
• Impingement
• Mikroinstabilitet
• Stressfrakturer og stressreaksjoner



HVEM ER 
«MENIGMANN»?

• Unge

• Gamle

• Aktive voksne

• Rehabilitering

• Ensidig trening

• Konkurranser



HVA MÅ EN 
«IDRETTSRADIOLOG» 
FORHOLDE  SEG TIL?

• Ser andre faser av et skadeforløp enn hva man er 
vant til

• Små detaljer, små funn

• Kroniske forandringer

• Mange funn med forskjellig alder

• Å måtte skille ut det aktuelle

• Et annet spektrum av skader enn hos menigmann

• Postoperative forandringer

• Tidsfrister og annet press

• En klinisk vurdering som er mer profesjonell og 
avansert (noen ganger...)



POSTOPERATIVE 
FORANDRINGER

Hva er vanlig?
Hva er forventet?
Hva er patologisk?
Hva er betydningsfullt?



LETT ELLER 
VANSKELIG?

• Ulnare håndleddssmerter og -skader

• Ruptur av bakre korsbånd

• Ruptur av fremre korsbånd

• Syndesmoseruptur

• Stressreaksjon i ben

• Vurdere graden av muskelskade

• Differensialdiagnoser rundt hofteleddet

• Postoperative vurderinger



HVA MÅ EN 
«IDRETTSRADIOLOG» 
FORHOLDE  SEG TIL?

• Ser andre faser av et skadeforløp enn hva 
man er vant til

• Små detaljer, små funn

• Kroniske forandringer

• Mange funn med forskjellig alder

• Å måtte skille ut det aktuelle

• Et annet spektrum av skader enn hos 
menigmann

• Postoperative forandringer

• Tidsfrister og annet press

• En klinisk vurdering som er mer 
profesjonell og avansert (noen ganger...)



HVORDAN GJØRE RADIOLOGI DÅRLIG 101

Dårlig henvisning
Ingen anamnese 

eller klinisk 
informasjon

Ingen informasjon 
om tidligere 

inngrep/tiltak

Uklar 
problemstilling

Lang ventetid på 
time

Dårlige bilder -
eller feil bilder

Ingen korrelasjon 
med tidligere 

bilder

Lang ventetid på 
svar

Lite kunnskap hos 
radiologen

Mange ukjente 
radiologer å 

forholde seg til

Morfologisk 
beskrivelse, ingen 
klinisk konklusjon

Underdiagnostikk 
og overdiagnostikk



DEN GODE 
HENVISNING

• Aktuelle er at pasienten søker, sterkt 
bekymret, etter at en narkoman har 
bemerket at han ser sykelig tynn ut. Ber 
om CT abdomen.

• “Drikker ikke mye alkohol. Ingen alvorlig 
bilulykke i anamnesen. Kjæresten er 
frisk, hunden og katten er frisk, 
undulaten er frisk, 7000 høner er friske. 
Ber om MR nakke”

• ”Skuldersmerter - ber om MR begge 
skuldre og albuer”



VIKTIGST PÅ EN HENVISNING

Problemstilling Problemstilling Problemstilling Problemstilling Problemstilling Problemstilling





Hvor var Willy?





HVILKEN PROTOKOLL ER 
RIKTIG?

• Hofteeksempel

• Bekken

• Bekken og hofter

• Hofte

• Pubalgi

• Lår



SUKSESSFAKTORER FOR 
SAMARBEID MED 
RADIOLOGER

• Flinke henvisere

• Flinke radiologer

• Direkte kontakt

• Gode henvisninger

• Tilbakemeldinger og læring

• Få navn å forholde seg til

• Tillit



HVORDAN KAN RADIOLOGI GI BEDRE HÅNDTERING 
IDRETTSSKADER?

• Vi kan gi riktig diagnose når klinikken er uklar

• Vi kan utelukke differensialdiagnoser, eller foreslå nye differensialdiagnoser

• Vi kan gi en beskrivelse av skadeomfang og assosierte funn - som kan endre 
både konservativ og operativ håndtering

• Vi kan være en diskusjonspartner med tanke på alvorlighetsgrad og omfang av 
skadene - og også med tanke på korrelasjon av klinikk med funn

• MEN - vi blir bare bedre når vi spiller på lag med dere!



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

• Roar Pedersen

• roar.pedersen@unilabs.com

• pedersen70@gmail.com

mailto:roar.pedersen@unilabs.com
mailto:pedersen70@gmail.com

