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1.1 Allmänna principer
Svarsstöden är baserade på de allmänna riktlinjer för radiologiska utlåtanden som finns att
läsa i: Regionens riktlinjer för radiologiska utlåtanden. Riktlinjer för radiologiska utlåtanden
finns också på europeisk nivå (ESR Guidelines).
Den vetenskapliga bakgrunden till svarsstöden baseras på Mamlouk et al 2018, Lee and
Whitehead 2017 och Flanders and Lakhani 2012. Andra publikationer kring radiologisk
kommunikation är Brady 2017 och Wallis 2011.
Svarsstöden är i första hand ett stöd för hur utlåtanden bör formuleras och vilka begrepp som
är lämpliga att använda utifrån en korrekt språklig och vetenskaplig kontext. Vissa
undersökningar/frågeställningar lämpar sig bättre för detta arbetssätt än andra. Svarsstöden
ersätter därför INTE den egna bedömningen eller omdömet.
Disposition av utlåtande (nytt stycke för varje del)
Undersökning

Rubrik och datum ges automatiskt

Förutsättning för
bedömning
Fynd som underlag för
bedömning

Jämförande undersökningar, artefakter etc.

Bedömning

VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT! Fynd är underlag för
bedömningen. Bedömningen är INTE en sammanfattning
av fynden utan en tolkning. Vid osäkerhet om fyndens
betydelse kan detta anges i bedömningen (svårvärderat,
oklar genes etc.). Besvara alltid frågeställningen!

Beskriv fynd utifrån anatomisk lokal, måttangivelser när
det är nödvändigt. Börja med anatomisk lokal.

Datum och namn

Använd i mesta möjliga mån ord och begrepp som finns i SAOL/SAOB och Medicinsk
terminologi av Bengt I. Lindskog i enlighet med regionala riktlinjer.

Undvik överflödiga ord och omskrivningar.
Styckesindelning vid utlåtanden längre än fem rader är en bra tumregel.
Undvik att blanda fynd och bedömningar i löpande text (viktig information kan missas).

Fynd först – Bedömning sen
Undvik deskriptiva utlåtanden och termer. Vi ska rapportera fynd och göra en bedömning
INTE enbart en beskrivning av bilden.
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1.2 Begrepp och uttryck
Ett mål med svarsstöden är att vi ska standardisera de begrepp och termer vi använder. Vi bör
därför använda standardiserade begrepp vilka tas upp kort nedan. Undvik engelska begrepp så
långt det är möjligt.

Begrepp vi bör undvika: allmänt
Regress/Progress

Vid uppföljning av tumörer definieras detta olika
beroende på vilka kriterier som används (ex.
NIRADS, RANO, RECIST). För radiologer betyder
begreppen ändrad storlek/utbredning av tumör men
för onkologerna har begreppen en annan betydelse.

Begreppen progress/regress bör reserveras
för när onkologiska utvärderingskriterier
används.
Använd i första hand begreppen:
”ökning/minskning/oförändrat”
Signalförändringar

Beskriv inte bilden. Om begreppet används måste det
förtydligas för vilken sekvens det gäller.

Det ses/anas/noteras

Detta är passiva former av jag ser/jag anar/jag
noterar som bör undvikas.

Epicentrum

Projektionen av centrum på ytan av en sfär. För en
hjärntumör blir detta en punkt på skalpen varför
begreppet ska undvikas.

Åldersadekvat

Det finns inget definierat normalt för åldern men viss
ledning ges av definierade normalintervall i de
skattningsskalor vi använder.

Demarkerad

Ordets betydelse enligt SAOB är avmarkerad dvs.
inte längre avgränsad. Bör därför undvikas. Se nedan

Masseffekt

Ordet finns inte på svenska. Se nedan.

Luft

Vi kan inte skilja luft från annan gas. Se nedan.

Bild - Svarsstöd vid akuta neuroradiologiska undersökningar

3

Begrepp vi bör undvika: hjärnan

Undvik

Använd

Symmetriska likvorrum

Ingen atrofi. Inget expansivt.

Normalvida odislocerade likvorrum

Ingen atrofi. Inget expansivt.

Åldersadekvata likvorrum

Ingen atrofi

Normalt för åldern

Ingen atrofi
Inga för åldern avvikande fynd

Periventrikulära
vitsubstansförändringar
Kronisk degenerativ natur

Vitsubstansförändringar

Hållpunkter för

Fynd (som vid)

Ingen avgränsbar färsk ischemi

Ingen stor färsk ischemisk lesion

Småkärlssjukdom

Färsk ischemisk lesion kan inte uteslutas
Ingen synlig färsk ischemi

Ingen stor färsk ischemisk lesion
Färsk ischemisk lesion kan inte uteslutas

Demarkerad ischemi

Avgränsad färsk ischemisk lesion

Demarkerad infarkt

Subakut infarkt

Ingen synlig fraktur

Ingen skelettskada
Ingen påvisad skelettskada

Demarkerad

Avgränsad
Demarkation av

Masseffekt

Fokal expansiv effekt
Expansiv effekt

Intrakraniell luft

Intrakraniell gas

Ordinär

Normal

Förtätning

Utfyllnad

Gas/vätskenivåer

Vätska

Man ser/anar/noterar

Det finns

Det ses/anas/noteras/föreligger

Det finns

Inga hållpunkter för

Inga tecken till
Ingen
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Partiell regress

Minskning

Inhomogen

Heterogen

I anslutning till

Invid

Normalt luftförande bihålor och
cellsystem.

[kan i regel utelämnas]

Begrepp vi bör undvika: hals och rygg

Undvik
Körtlar

Använd
Lymfknutor
Lymfkörtlar

Symmetriska förhållanden

Inget expansivt

Signifikant
Påverkan på avgående nervrot

[används endast vid signifikant stenos i
karotis]
Påverkan på XX-roten

Rotkanalstenos

Foraminal påverkan på XX-roten

Förutsättning för rotpåverkan

Ingen säker påverkan
(Möjlig) påverkan på XX-roten

Recesspåverkan
Disksänkning

Påverkan på XX-roten i laterala
recessen
Höjdreducerad disk

2.1 DT hjärna U – stroke och blödning
Bedöm enligt punkterna nedan:

Blödning:
Negera alternativt beskriv alltid blödning.

 Parenkymblödning
Klassisk hypertoniblödning är belägen i basala ganglier. Ange storlek (djup x bredd x höjd)
och expansiv effekt. Alternativt kan största längdmått och volymen anges.
Spontan parenkymblödning på annan lokal kan vara blödning i tumör/metastas och måste
utredas vidare. Vid utredning med MR bör denna göras inom första dygnet för att undvika
reaktiv kontrasuppladdning i blödningskanten, annars bör utredning med MR avvaktas i 4-6
veckor.
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Traumatiska blödningar
 Subduralblödning
Tre-regeln för åldersbestämning. Attenuering i jämförelse med hjärnparenkymet.
Akut:
Subakut:
Kroniskt:

Högattenuerande i tre dagar.
Isoattenuerande i tre veckor.
Lågattenuerande efter tre veckor.

Kroniskt hygrom kan kvarstå som rest långt efteråt. Ange största spalt (oftast tydligast i
koronalplanet) och ange om expansiv effekt.

 Epiduralblöding
Begränsas (i regel) av suturerna. Ofta associerade med skallfraktur och ofta linsformade.
Ange största spalt och om expansiv effekt.

 Kontusionsblödningar
Från små till stora parenkymblödningar med utbredda perifokala vitsubstansförändringar och
ofta uttalad svullnad. Kan progrediera även om initial bild ser beskedlig ut.

Akut ischemi (<24 timmar):


Upphävd grå-/vitsubstansdiskrimination:

Inom 3-4 timmar vid storkärlsocklusion. Fönstra om (F3) för bättre kontrast. Små
infarkter (<15 mm) kan ha ett varierande utseende och är ofta svåra att karakterisera ffa. om
det samtidigt finns utbredda vitsubstansförändringar. Jämför alltid med gammal
undersökning.
En stor färsk ischemisk lesion omfattar ett helt eller stora delar av ett kärlterritorium. Stor
Ischemisk lesion/infarkt är ≥15 mm och en liten ischemisk lesion/infarkt är <15 mm.
Vid samtidiga vitsubstansförändringar och nytillkommet neurologiskt bortfall kan liten
ischemisk lesion inte uteslutas på DT hjärna, detta bör framgå av utlåtandet. Se exempel på
formulering vid normalt fynd nedan:
Använd begreppet:

”ischemisk lesion”

Inga vitsubstansförändringar 

”Ingen färsk ischemisk lesion”

Vitsubstansförändringar 

”Ingen stor färsk ischemisk lesion.
[Lätta/måttliga/uttalade] vitsubstansförändringar
där liten färsk ischemisk lesion inte kan
uteslutas.”
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Ökad kärlattenuering:

S.k. ”dense artery sign” eller ökad täthet som indirekt trombtecken. Titta på de tunna snitten.
Detta fynd måste alltid korreleras till klinisk bild då kärlens täthet normalt kan variera. Det är
av värde att rutinmässigt rapportera längden segmentet då detta kan påverka beslut om
trombektomi.
Använd begreppet:

”indirekt trombtecken (dense artery sign) i ett x mm långt
segment av […]”

Subakut infarkt (>24 timmar):


Sänkt attenuering:

Sänkt täthet i infarktområdet och tydligare avgränsning av infarkten.


Kortikal svullnad:

Tydligare avgränsning av svullet kortex i infarktområdet. I denna fas kan svullnaden bli
expansiv och leda till inklämning. Detta är viktigt att tänka på vid infratentoriella infrakter.


Hemorragisk transformation:

Petekiala eller större blödningar i infraktområdet.
Använd begreppet:

”subakut infarkt”

Gammal infarkt:


Infarkt:

Likvoromvandling och tydligare avgränsning. Ingen svullnad.
Använd begreppet”

Gammal infarkt [men nytillkommen jämfört med]”

Bifynd:
 Vitsubstansförändringar:
Utbredda vitsubstansförändringar orsakade av småkärlssjukdom. Små färska ischemier kan
döljas av vitsubstansförändringar och kan därför inte uteslutas med DT. Detta är viktigt att
tänka på vid neurologiskt bortfall utan påvisad stor färsk ischemisk lesion.
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Som stöd kan man använda Fazekas-skalan som finns i Radiology Assistant.
Inga:
Lätta:
Måttliga:
Uttalade:

Fazekas 0
Fazekas 1
Fazekas 2
Fazekas 3.

Använd INTE begreppet ”periventrikulära vistubstansförändringar”. Se nedan.
Använd begreppet:
”vitsubstansförändringar med utseende som vid småkärlssjukdom. [Liten färsk
ischemisk lesion kan inte uteslutas].”
OBS! Det är bar vid neurologiskt bortfall det behöver förtydligas att liten färsk ischemi inte
kan uteslutas.

 Intrakraniell expansivitet:
I första hand avses tumör. Tecken till intrakraniell expansivitet är; fokalt expansiv lesion,
komprimerade sulci, komprimerade ventriklar, överskjutning av medellinjestrukturer.
Använd begreppet:

”Ingen intrakraniell expansivitet”

2.2 DT hjärna U - allmänt


Bihålor och cellsystem:

Fynd i bihålorna anges BARA när de kan förklara symtomen i anamnesen eller om det är ett
klart patologiskt fynd (ex. sinuit, huvudvärk).


Skelett:

Glöm inte att bedöma skelettet. Detta är extra viktigt vid trauma. Bedöm de tunna snitten. Det
är viktigt att rapportera förekomst av intrakraniell luft. Ett tips är att leta efter frakturlinjen vid
eventuella subkutana mjukdelshematom eller gasbubblor.

 Orbita:
Retrobulbärt hematom. Påverkan på synnerven eller ögongloben. Ange om
orbitaengagemang; inpressade eller nerpressade fragment samt herniering av intraorbitala
strukturer. Ange om intrakraniell gas.
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 Atrofi:
OM och endast OM det finns anamnes på kognitiv svikt eller demens eller om klart
patologiskt fynd ska atrofi kommenteras även på akuta/inneliggande undersökningar. Det är
kliniskt ofta viktigare att kommentera patologisk atrofi än bihålor!
Använd INTE begrepp som; ”åldersadekvata likvorrum”, ”normalvida odislocerade
likvorrum”, ”symmetriska likvorrum” då dessa saknar stöd i litteraturen.
Använd begreppet: ”Ingen atrofi. [Inget expansivt]”
Är man bekväm med att använda skattningsskalor kan man med fördel göra detta.
Annars graderas förändringar som lätta/måttliga/uttalade. Att rapportera att atrofi är INTE
detsamma som att ställa demensdiagnos.

 Vitsubstansförändringar:
Orsakas av småkärlssjukdom eller kronisk hypoperfusion (Woong Kim et al.).
UNDVIK begreppet ”periventrikulära vitsubstansförändringar”. Detta är ett snävt
definierat begrepp i litteraturen och används ofta felaktigt.
Gradering och visuell skattning kan göras med stöd av Fazekas-skalan som finns i Radiology
Assistant.
Inga:
Lätta:
Måttliga:
Uttalade:

Fazekas 0
Fazekas 1
Fazekas 2
Fazekas 3.

Måttliga-Uttalade uppfattas som patologiskt hos äldre, Lätta-Uttalade uppfattas som
patologiskt hos yngre (≤65 år).
Använd begreppet:
”vitsubstansförändringar med utseende som vid småkärlssjukdom.”

 Medial temporallobsatrofi:
Fyndet med högst sensitivitet och specificitet i demenssammanhang. BÖR
RAPPORTERAS OM PATOLOGISKT. Som stöd kan Scheltens MTA skala som finns i
Radiology Assistant användas.
Ingen:
Lätt:
Måttlig:
Uttalad:

MTA 0-1
MTA 2
MTA 3
MTA 4
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Måttlig-Uttalad är alltid patologisk. Lätt är patologisk om <75 år.

 Frontal atrofi:
Pasquiers GCA-F skala som bl.a. finns beskriven i Radiology Assistant. Behöver inte
rapporteras rutinmässigt.
Ingen:
Lätt:
Måttlig:
Uttalad:

GCA-F 0
GCA-F 1
GCA-F 2
GCA-F 3.

Måttlig-uttalad atrofi ofta att betrakta som avvikande oavsett åldern.

 Parietal atrofi:
Koedam-skalan som finns beskriven i Radiology Assistant. Behöver inte rapporteras
rutinmässigt
Ingen:
Lätt:
Måttlig:
Uttalad:

Koedam 0
Koedam 1
Koedam 2
Koedam 3.

Måttlig-uttalad atrofi ofta att betrakta som avvikande oavsett åldern.

 Ventrikelvidd:
Ange om normalvida ventriklar eller inte. Kvantitativt görs bedömning enligt Evans index.
Se Brix et al. för normalvärden. För yngre (<65 år) är Evans index >0,30 ofta att betrakta som
avvikande. I PACS kan CTR-funktionen användas för att beräkna index direkt.
Bra tumregel hos äldre (≥65 år):
Lätt vidgade:
Måttligt vidgade:
Uttalat vidgade:

Evans 0,31 – 0,39
Evans 0,40 – 0,49
Evans ≥ 0,50.

 Normaltryckshydrocefalus:
Radiologiska DESH-kriterier (Hashimoto et al). Uppfyllda DESH-kriterier innebär vida
sidoventriklar (Evans >0,30), komprimerade sulci mot vertex till och oproportionerligt vida
fissurae Sylvii. Vi använder inte corpus callosumvinkeln som ett diagnostiskt kriterium.

 Infratentoriell atrofi:
Atrofi graderas som lätt, måttlig eller uttalad.
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 Förkalkningar i basala ganglier
Kommentera om de är uttalade.

2.3 DT hjärna K - intraaxial tumör
Bedöm och beskriv enligt punkterna nedan. Det viktigaste i primär tumördiagnostisk är att
utesluta abscess. Detta kan inte göras med säkerhet med DT hjärna U+K utan kräver MR. DT
hjärna U behöver därför inte rutinmässigt kompletteras med DT hjärna K för tumördiagnostik.


Anatomiskt läge:

Sida, lob/lober, gärna gyrus/sulcus, corpus callosum, thalamus, basala ganglier, hjärnstam etc.


Kontrastuppladdning:

Negera när det inte är kontrastuppladdning. Beskriv kontrastuppladdning om det finns
(ringformig, punktat, homogen, heterogen etc.).


Tumörstorlek:

Mät längsta mått i respektive plan (djup x bredd x höjd). Om du mäter i millimeter: ange i
heltal! Var konsekvent; växla inte mellan centimeter och millimeter i utlåtandet.


Tumörutseende:

Nekroser, cystor, blödning, förkalkningar, multifokalitet, solida partier.


Expansiv effekt:

Kompression av sulci. Överskjutning av medellinjestrukturer. Komprimerade eller vidgade
ventriklar.


Vitsubstansförändringar:

Perifokala vitsubstansförändringar kan utgöras av vasogent ödem och
icke-kontrastuppladdande tumör. Det kan vara svårt att skilja dessa men försök alltid bedöma
vad som är vad.
Exempel:
”perifokala vitsubstansförändringar [där växt av icke-kontrastuppladdande tumör inte
kan uteslutas]”


Övriga fynd:

Infarkt, blödning, vitsubstansförändringar förändringar, atrofi etc.
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Bedömning:

Diagnosförslag. Misstänkt tumörtyp.

2.4 DT hjärna K - extraaxial tumör
Bedöm och beskriv enligt punkterna nedan.


Anatomiskt läge:

Sida, sellärt, parasellärt, främre skallgropen, mellersta skallgropen, bakre skallgropen,
infratentoriellt, supratentoriellt, skallbasen etc.


Kontrastuppladdning:

Beskriv kontrastuppladdningen (dural, ringformig, punktat, homogen, heterogen etc.).


Tumörstorlek:

Funktionen för volymberäkning i PACS är väl lämpad för just meningeom.
Mät längsta mått i respektive plan (djup x bredd x höjd). Om du mäter i millimeter: ange i
heltal! Var konsekvent; växla inte mellan centimeter och millimeter i utlåtandet.


Tumörutseende:

Nekroser, cystor, blödning, förkalkningar, multifokalitet, solida partier.


Expansiv effekt:

Kompression av sulci. Överskjutning av medellinjestrukturer. Komprimerade eller vidgade
ventriklar. Påverkan på kranialnerver (se nedan).


Kranialnervspåverkan:

Tumörer med växt i skallbasen och ponsvinklarna. Vid suprasellär växt viktigt att bedöma
chiasma.


Kärlpåverkan:

Öppetstående venösa kärl, inväxt i kärl (viktigt inför planerad kirurgi).


Vitsubstansförändringar:

Vasogent ödem kan finnas även vid extraaxiala tumörer.
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Övriga fynd:

Infarkt, blödning, vitsubstansförändringar förändringar, atrofi etc.


Bedömning:

Diagnosförslag. Misstänkt tumörtyp.
.

2.5 DT hjärna U – postoperativ
Oftast patienter inneliggande på NIVA. Bedöm enligt punkterna nedan:


Postoperativa förändringar

Postoperativa förändringar behöver endast beskrivas översiktligt. Kraniotomi med reaktiva
mjukdelsförändringar är förväntat.


Blödning:

Negera alltid blödning. Kommentera om minskning eller ökning av befintlig blödning.


Tecken till färsk ischemi:

Upphävd grå-/vitsubstansdiskrimination. Nytillkomna lågattenuerande områden. Ökad
svullnad p.g.a. subakut infarkt.


Expansiv effekt:

Kompression av sulci. Överskjutning av medellinjestrukturer. Komprimerade eller vidgade
ventriklar. Ange ALLTID om det finns risk för inklämning.


Vitsubstansförändringar:

Perifokala vitsubstansförändringar kan orsakas av ett vasogent ödem men även ischemier
kring resektionshålan. Kommentera alltid.


Tryckmätare/ventrikelkateter:

Beskriv läget av spetsen.

3.1 DT hals


Anatomiskt läge:

Beskriv fynd utifrån anatomiska spatier. Atlas över anatomiska spatier finns på Radiopaedia.
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Lymfknutor:

Anges utifrån anatomisk nivå. HeadNeckBrainSpine är ett bra stöd. Vid remiss från
öronläkare är det tillräckligt att bara ange lymfknutor utifrån nivå, anatomiska spatier behöver
då inte anges.


Kontrastuppladdning:

Beskriv kontrastuppladdning om det finns (ringformig, punktat, homogen, heterogen etc.).


Tumör:

Ta ställning till varifrån tumören utgår, anatomiskt läge (ex. orofarynx, sinus etc.)
Mät längsta mått i respektive plan (djup x bredd x höjd). Om du mäter i millimeter: ange i
heltal! Var konsekvent; växla inte mellan centimeter och millimeter i utlåtandet. Mät storlek
på T1 Gd eller DT med iv kontrast.


Tumörutseende:

Nekroser, cystor, blödning, förkalkningar, multifokalitet, solida partier.


Expansiv effekt:

Kompression av trakea eller förskjutning av larynx. Påverkan på kärl.


Diffusion:

MR behövs för att utesluta abscess. En abscess har kraftigt inskränkt diffusion på MR. På DT
kan abscess vara svår att skilja från nekrotisk tumör. Klinisk bild får vara ledande vid
bedömningen.


Bedömning:

Diagnosförslag (tumör/abscess/cysta).

3.2 DT sinus/ansiktsskelett (vid trauma)
På jourtid besvaras inte remiss för DT sinus/ansiktsskelett vid trauma.
Vid trauma kan relevant patologi beskrivas översiktligt i utlåtande för DT hjärna, följt av
kommentaren att DT sinus besvaras dagtid, vardagar, av röntgentandläkare. Se länk till
beskrivning av vanliga frakturer här. Kort beskrivning av viktiga punkter nedan.

 Orbita
Retrobulbärt hematom. Påverkan på synnerven eller ögongloben.
Bild - Svarsstöd vid akuta neuroradiologiska undersökningar
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 Vanlig fraktur:
Om zygomaticomaxillär fraktur ange om utåtroterad eller inåtroterad. Ange om
orbitaengagemang; inpressade eller nerpressade fragment samt herniering av intraorbitala
strukturer. Ange om intrakraniell gas.

3.3 DT sinus lågdos
Beskriv vad förändringarna är enligt nedan:
Gas-/vätskenivå = vätska
Förtätning = utfyllnad
Randstående slemhinnesvullnad = slemhinnesvullnad

3.4 DT angiografi av halsens och hjärnans kärl
Se Radiology Assistant för utförlig beskrivning av anatomi. Bedöm enligt punkter nedan.


Allmänt:

Bedöm främre (karotider) och bakre (vertebraler) cirkulation var för sig först på halsen och
därefter intrakraniellt. Utlåtandet kan med fördel disponeras i enlighet med detta.
Arteria cerebri media kan vara lättare att bedöma i sagittal projektion.
Arteria cerebri posterior kan vara att lättare att bedöma i coronar projektion.
Karotider är oftast lättare att bedöma i transversell projektion.
Exempel på formulering vid normalt fynd:
”Normalt kontrastfyllda kärl i främre och bakre cirkulationen på halsen. Ingen
signifikant stenos. Normalt kontrastfyllda kärl i främre och bakre cirkulationen
intrakraniellt.”


Stenos:

Observera att begreppet signifikant stenos är reserverat för karotis. Signifikant
stenos vid karotisbifurkationen och i arteria carotis interna (stenosgrad >70%) beräknas enligt
CC-metoden.
Kärlanalysfunktionen i PACS är ett bra hjälpmedel jourtid!
Stenoser i övriga kärl skattas visuellt och graderas som lätt, omkring 50% eller höggradig/tät
stenos. Glöm inte att bedöma vertebralartärerna!
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Plaque:

Beskriv om plaque är mjuka (lågattenuerande) och/eller förkalkade. Mjuka plaque kan
medföra en förhöjd risk för vaskulär insult.


Dissektion

Morfologiskt kan dissektion vara svår att skilja från aterosklerotiska förändringar, framförallt
i vertebralerna. För att dissektion ska övervägas som differentialdiagnos ska det också
finnas anamnes på halssmärta.


Kärlanatomi:

Glöm inte att bedöma circulus Willisii!
Kommunikanter mellan främre och bakre cirkulationen är intressanta samt om arteria cerebri
posterior är fetalt avgående och om A1-segmentetn är kontrastfyllda.

4.1 DT halsrygg
Frakturtyper:
Frakturtyp beroende på typ av trauma, utförlig beskrivning finns på Radiology Assistant.
Beskriv frakturen. Undvik egennamn. Vill man ändå använda egennamn ska dessa stå inom
parentes.
Tre-pelar-konceptet är ett bra stöd för att bedöma om frakturer i nedre halsryggen kan vara
instabila. Se utförlig beskrivning i Radiopaedia
Främre:

Främre längsgående ligamentet
Främre 2/3 av kotkroppen

Mellersta:

Bakre längsgående ligamentet
Bakre 1/3 av kotkroppen

Bakre:

Allt posteriort om bakre ligamentet
Pediklar
Interspinalligament

Facettleder:
Vidgade ledspringor kan vara ett tecken på ligamentskador. Bilateral facettledsluxation är
alltid instabil.
Prevertebrala fettskiktet:
Glöm inte att bedöma det prevertebrala fettskiktet. Använd gärna fönstersättning för
mjukdelar (buk). Upplyft fettskikt kan vara ett tecken på ligamentskada. Kommentera alltid
om patologiskt.
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 Degenerativa förändringar
Behöver inte beskrivas utförligt men ska kommenteras om de är lätta/måttliga/uttalade. De
mest uttalade nivåerna kan med fördel beskrivas.

5.1 MR hjärna – akut stroke
För akut utredning av misstänkt stroke. Föregåtts av DT hjärna där blödning har uteslutits.
Bedöm diffusion (färsk ischemi har i regel hög signal på DWI och låg på ADC) och korrelera
till fynd på T2 FLAIR.

6. Exempelutlåtanden
Kan användas som dikteringsmallar eller klistras in i RIS.

6.1.1 DT hjärna U
Normal DT hjärna U
Intraaxial expansivitet
Stor, färsk ischemisk lesion
Subakut infrakt
Gammal infarkt
Klassisk TIA
Hypertoniblödning
Subaraknoidalblödning
Subduralblödning
Kontusionsblödning
Postoperativ DT hjärna

6.1.2 DT hjärna och DTA halsens och hjärnans kärl
Normal DT hjärna U och DTA halsens och hjärnans kärl
Stor, färsk ischemisk lesion
Klassisk TIA
Subaraknoidalblödning

6.1.3 DT hjärna K
Normal DT hjärna K
Intraaxial tumör/abscess
Extraaxial tumör
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6.1.4 DT hals K
Normalt fynd
Tonsillcancer
Abscess

6.1.1 DT hjärna U
Normal DT hjärna U
Jämförelse med […]
Ingen intrakraniell blödning. Ingen intrakraniell expansivitet. Ingen färsk ischemisk
lesion. Ingen infarkt. Ingen atrofi.
Datum Namn

Intraaxial expansivitet
Jämförelse med […]
Ingen intrakraniell blödning. Frontalt vänster finns en 3 x 2 x 3 cm stor intraaxial
förändring med central uppklarning. Måttliga perifokala vitsubstansförändringar.
Fokal expansiv effekt med svullnad kompression av vänster frontalhorn. Ingen
överskjutning av medellinjestrukturer.
Bedömning:
Intraaxial expansivitet där tumör eller abscess kan övervägas. För bättre
kartläggning rekommenderas MR i första hand.
Datum Namn

Stor färsk ischemisk lesion
Jämförelse med […]
Ingen intrakraniell blödning. Stor, färsk ischemisk lesion i insulaområdet på höger
sida. Lokal svullnad men ingen övrig intrakraniell expansivitet. Ingen gammal
infarkt. Måttliga vitsusbstansförändringar där liten färsk ischemisk lesion inte kan
uteslutas. Ökad täthet i ett 7 mm långt segment av höger arteria cerebri media
(M1-segmentet) som indirekt trombtecken.
Bedömning:
Stor färsk ischemisk lesion på höger sida. Indirekt trombtecken i höger M1segment. DTA är inte utförd.
Datum Namn
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Subakut infarkt
Jämförelse med […]
Ingen intrakraniell blödning. Stor subakut infarkt frontoparietalt och i insulaområdet
på höger sida. Måttlig fokal svullnad men ingen överskjutning av
medellinjestrukturer. Ingen gammal infarkt.
Bedömning:
Stor, subakut infarkt i mediaterritoriet på höger sida.
Datum Namn

Gammal infarkt
Jämförelse med […]
Ingen blödning. Ingen stor, färsk ischemisk lesion. Stor, gammal infarkt
frontoparietalt och i insula på höger sida. Lätta vitsubstansförändringar. Ingen
intrakraniell expansivitet.
Bedömning:
Gammal infarkt frontoparietalt höger sida. Inget nytillkommet.
Datum Namn

Klassisk TIA
Jämförelse med […]
Ingen blödning. Ingen stor färsk ischemisk lesion. Måttliga vitsubstansförändringar
där liten, färsk ischemisk lesion inte kan uteslutas. Ingen gammal infarkt. Ingen
intrakraniell expansivitet.
Bedömning:
Vitsubstansförändringar där liten färsk ischemisk lesion inte kan uteslutas.
Datum Namn

Hypertoniblödning
Jämförelse med […]
I basala ganglier på höger sid finns en 2 x 2 x 2 cm stor blödning. Fokal expansiv
effekt men ingen överskjutning av medellinjestrukturer. Ingen gammal infrakt.
Måttliga vitsubstansförändringar med utseende som vid småkärlssjukdom.
Bedömning:
Blödning i höger basala ganglier där lokalen kan passa med hypertoniblödning.
Datum Namn
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Subaraknoidalblödning
Jämförelse med […]
Subaraknoidalblödning med utfyllnad av basala cisterner och fissura Sylvii. Ingen
stor, färsk ischemisk lesion. Nytillkommet lätt vidgade sidoventriklar som tecken till
likvorcirkulationspåverkan.
Bedömning:
Subaraknoidalblödning med likvorcirkulationspåverkan.
Datum Namn

Subduralblödning
Jämförelse med […]
Högersidig akut subduralblödning med största spalt om 8 mm. Lätt expansiv effekt
med kompression av sulci. Ingen överskjutning av medellinjestrukturer. Ingen stor,
färsk ischemisk lesion. Ingen infarkt.
Bedömning:
Akut subduralblödning med lätt expansiv effekt.
Datum Namn

Kontusionsblödning
Jämförelse med […]
Uttalade frontobilaterala kontusionsskador med ett ökat, nu måttligt blödningsinslag
och uttalad perifokal svullnad. Ökad expansiv effekt med ökad kompression av
sidoventriklarnas frontalhorn. Ischemiska skador kan inte uteslutas. Occipitalt
mjukdelshematom.
Bedömning:
Frontala kontusionsskador. Ökat blödningsinslag och ökad expansiv effekt.
Datum Namn

Postoperativ DT hjärna
Jämförelse med […]
Postoperativa förändringar efter tumörresektion frontoparietalt höger. Ingen
blödning. Minskad expansiv effekt. Måttlig mängd intrakraniell gas. Ingen stor,
färsk ischemisk lesion. Extradural utgjutning med största spalt om 5 mm vid
kraniotomin.
Bedömning:
Ingen blödning postoperativt.
Datum Namn
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6.1.2 DT hjärna och DTA halsens och hjärnans kärl
Normal DT hjärna och DTA halsens och hjärnans kärl
[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT hjärna
Jämförelse med […]
Ingen blödning. Ingen stor färsk ischemisk lesion. Ingen intrakraniell expansivitet.
Ingen gammal infarkt. Ingen atrofi.

[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT angiografi halsens och hjärnans kärl
Jämförelse med […]
Normalt kontrastfyllda kärl i främre och bakre cirkulationen på halsen. Ingen
signifikant stenos. Normalt kontrastfyllda kärl i främre och bakre cirkulationen
intrakraniellt.
Bedömning:
Ingen avvikande.
Datum Namn

Stor färsk ischemisk lesion
[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT hjärna
Jämförelse med […]
Ingen blödning. Stor, färsk ischemisk lesion i insulaområdet på höger sida. Lokal
svullnad men ingen övrig intrakraniell expansivitet. Ingen gammal infarkt. Ökad
täthet i höger arteria cerebri media (M1-segmentet) som indirekt trombtecken.

[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT angiografi halsens och hjärnans kärl
Jämförelse med […]
Mjukt plaque med signifikant stenos (75 % enligt CC-metoden) vid höger
karotisbifurkation. Lätta aterosklerotiska plaque utan signifikant stenos i vänster
karotisbifurkation. Normalt kontrastfyllda vertebralartärer.
Ocklusion i proximalt höger arteria cerebri media (M1-segmentet). Inga
kontrastfyllda bakre kommunikanter. I övrigt normalt kontrastfyllda kärl inom främre
och bakre cirkulationen intrakraniellt.
Bedömning:
Stor färsk ischemisk lesion på höger sida. Ocklusion i höger M1-segment.
Signifikant stenos i höger karotisbifurkation.
Datum Namn
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Klassisk TIA
[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT hjärna
Jämförelse med […]
Ingen blödning. Ingen stor färsk ischemisk lesion. Måttliga vitsubstansförändringar
där liten, färsk ischemisk lesion inte kan uteslutas. Ingen gammal infarkt. Ingen
intrakraniell expansivitet.

[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT angiografi halsens och hjärnans kärl
Jämförelse med […]
Aterosklerotiska plaque med inslag av förkalkningar bilateralt i
karotisbifurkationerna. Ingen signifikant stenos. Lätta aterosklerotiska förändringar i
vid durainträdet i vertebralartärerna.
Inga kontrastfyllda bakre kommunikanter. Lätta aterosklerotiska förändringar i
arteria basilaris. I övrigt normalt kontrastfyllda kärl i främre och bakre cirkulationen
intrakraniellt.
Bedömning:
Vitsubstansförändringar där liten färsk ischemisk lesion inte kan uteslutas.
Lätt aterosklerotiska förändringar, ingen signifikant stenos.
Datum Namn

Subaraknoidalblödning
[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT hjärna
Jämförelse med […]
Subaraknoidalblödning med utfyllnad av basala cisterner och fissura Sylvii. Ingen
stor, färsk ischemisk lesion. Nytillkommet lätt vidgade sidoventriklar som tecken till
likvorcirkulationspåverkan.

[ÅÅÅÅ-MM-DD] DT angiografi hjärnans kärl
Jämförelse med […]
Det finns ett 5 mm stort, främre kommunikantaneurysm med smal hals. I övrigt
normalt kontrastfyllda kärl i främre och bakre cirkulationen intrakraniellt.
Bedömning:
Subaraknoidal blödning med tecken till likvorcirkulationspåverkan. Främre
kommunikantaneurysm som är sannolik blödningskälla.
Datum Namn
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6.1.3 DT hjärna K
Normal DT hjärna K
Jämförelse med […]
Ingen blödning. Ingen intrakraniell expansivitet. Ingen stor färsk ischemisk lesion.
Ingen infarkt. Ingen atrofi. Ingen avvikande kontrastuppladdning.
Datum Namn

Intraaxial tumör/abscess
Jämförelse med […]
Ingen intrakraniell blödning. Frontalt vänster finns en 3 x 2 x 3 cm stor, intraaxial
förändring med central uppklarning och perifer, ringformig kontrastuppladdning.
Måttliga perifokala vitsubstansförändringar. Fokal expansiv effekt med svullnad och
kompression av vänster frontalhorn. Ingen överskjutning av medellinjestrukturer.
Bedömning:
Intraaxial expansivitet där tumör eller abscess kan övervägas. För bättre
kartläggning rekommenderas MR i första hand.
Datum Namn

Extraaxial tumör
Jämförelse med […]
Ingen intrakraniell blödning. Frontoparietalt vänster finns en 2 x 3 x 4 cm stor
extraaxial förändring med homogen kontrastuppladdning. Måttliga perifokala
vitsubstansförändringar. Fokal expansiv effekt med kompression av sulci och
vänster sidoventrikel. Ingen överskjutning av medellinjestrukturer.
Bedömning:
Extraaxial förändring där meningeom bedömd mest sannolikt.
Datum Namn
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6.1.4
DT hals K
Normalt fynd
Jämförelse med […]
Inget expansivt i epifarynx, gomtonsiller, tungbastonsiller eller svalget. Inget
expansivt i larynx. Ingen avvikande kontrastuppladdning. Inga förstorade
lymfknutor på halsen. Inget avvikande fynd i spottkörtlarna.
Bedömning:
Inget avvikande.
Datum Namn

Tonsillcancer
Jämförelse med […]
I vänster gomtonsill finns en 2 x 3 x 4 cm stor förändring med omogen
kontrastuppladdning. Ingen påverkan på kärl eller prevertebrala fascian.
Förstorade och nekrotiska lymfknutor i submandibularisspatiet på vänster sida
(nivå 1B och 2A). Nytillkommen, rundad förändring apikalt i höger lunga.
Bedömning:
Malignitetsmisstänkt fynd med spridning till lymfknutor till vänster på halsen.
Misstänkt lungmetastas.
Datum Namn

Abscess
Jämförelse med […]
I parafaryngeala spatiet på höger sida finns en 2 x 3 x 4 cm stor förändring med
central uppklarning och ringformig, perifer kontrastuppladdning. Perifokala, reaktiva
förändringar med uttalad svullnad. Ingen påverkan på kärl eller trakea. Ingen
spridning till mediastinum.
Förstorade lymfknutor i submandibularisspatiet och bakre cervikala spatiet på
höger sida (nivå 2A/B och 3). Inget expansivt i larynx.
Bedömning:
Fynd i parafaryngeala spatiet höger. Mest sannolik abscess, ingen spridning till
övre mediastinum.
Datum Namn
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