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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 Jämförande undersökningar, artefakter etc. 

 
Fynd som underlag för 
bedömning 

Beskriv fynd utifrån anatomisk lokal, måttangivelser när det är 

nödvändigt. 

 
Bedömning VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT! Fynden 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! 

 
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. Vid osäkerhet om fyndens betydelse kan detta anges i 

bedömningen. 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/riktlinje-for-radiologiska-utlatanden-2016-04-04-tom-2020-05-14.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3259387/pdf/13244_2011_Article_66.pdf
http://www.ajnr.org/content/ajnr/39/8/1406.full.pdf
https://www.clinicalkey.com/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-S0363018816300664.pdf?locale=en_US&searchIndex=
https://www.clinicalkey.com/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-S0363018816300664.pdf?locale=en_US&searchIndex=
https://www.clinicalkey.com/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-S1052514912000676.pdf?locale=en_US&searchIndex=
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5893492/pdf/13244_2018_Article_596.pdf
https://www.clinicalkey.com/service/content/pdf/watermarked/1-s2.0-S0009926011002388.pdf?locale=en_US&searchIndex=
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1.2 Demonstrationer 
 

Allmänna riktlinjer för demonstrationsutlåtande finns att läsa i: Regionens riktlinjer för 

radiologiska utlåtanden.  

 

Eftergranskning: 
 
När vi på begäran eftergranskar en/flera undersökningar. Det ska framgå vilka undersökningar  

som eftergranskats, var de är utförda samt vilka eventuella undersökningar man jämfört med. 

Vi ska alltid göra en bedömning även om vi instämmer i originalutlåtandet. 

 
Demonstration: 
 
När vi visar ett fall på rond. Det ska framgå vilka undersökningar som demonstrerats, var de  

är utförda samt på vilken rond demonstrationen gjorts. Vi ska alltid göra en bedömning även  

om vi instämmer i originalutlåtandet. 

 

Onkologisk rond: 
 

Vid onkologiska fall med många undersökningar ska den äldsta relevanta undersökningen  

med primärtumören alltid visas samt åtminstone fyra (4) kontroller däremellan  

 

Vi ska alltid göra en bedömning även om vi instämmer i originalutlåtandet. 

 
1.3 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” 
 
 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtmoKSpZXQAhUDDywKHQj7D3cQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fvardgivare.skane.se%2Fsiteassets%2F1.-vardriktlinjer%2Fregionala-riktlinjer---fillistning%2Friktlinje-for-radiologiska-utlatanden-2016-04-04.pdf%3Fhighlight%3Dsund%2Boch%2Bkry&usg=AFQjCNH4rhlWOc_pVYk-iDWlAipNXMzbBg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtmoKSpZXQAhUDDywKHQj7D3cQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fvardgivare.skane.se%2Fsiteassets%2F1.-vardriktlinjer%2Fregionala-riktlinjer---fillistning%2Friktlinje-for-radiologiska-utlatanden-2016-04-04.pdf%3Fhighlight%3Dsund%2Boch%2Bkry&usg=AFQjCNH4rhlWOc_pVYk-iDWlAipNXMzbBg
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Signalförändringar Beskriva 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. 

 
 
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 

Vitsubstansförändringar 

Kronisk degenerativ natur Småkärlssjukdom 

Hållpunkter för Fynd (som vid) 

Ingen avgränsbar färsk ischemi Ingen stor färsk ischemisk lesion 

Färsk ischemisk lesion kan inte uteslutas 

Ingen synlig färsk ischemi Ingen stor färsk ischemisk lesion 

Färsk ischemisk lesion kan inte uteslutas 

Demarkerad ischemi 

Demarkerad infarkt 

Avgränsad färsk ischemisk lesion 

Subakut infarkt 
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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 

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 Använd 

Körtlar Lymfknutor 

Lymfkörtlar 

Symmetriska förhållanden Inget expansivt 

Signifikant [används endast vid signifikant stenos i 

carotisbifurkationen] 

Påverkan på avgående nervrot Påverkan på XX-roten 

Rotkanalstenos Foraminal påverkan på XX-roten 

Förutsättning för rotpåverkan Ingen säker påverkan 

(Möjlig) påverkan på XX-roten 
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Recesspåverkan Påverkan på XX-roten i laterala 

recessen 

Disksänkning Höjdreducerad disk 

 
2.1 Demensutredning 
 

Remiss från vårdcentral inför kontakt med minnesklinik eller remiss från minneskliniken. 

Strukturen utgår från artikeln i Läkartidningen 2013. Radiology Assistant är också ett bra 

stöd. Bedömningen utgår från visuella skattningsskalor. Kliniska exempel finns i Wahlund et 

al. 2017. 

 

Fynd ska alltid graderas och värderas i förhållande till andra undersökningar. I bedömningen  

Ska det anges om fynden kan stödja klinisk misstanke om demenssjukdom. Ställ INTE  

demensdiagnos. Bihålor och sinus behöver inte beskrivas om fynd inte bedöms 

förklara aktuella symtom. 

 

Vaskulära förändringar 
 

 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. 

 

Visuell skattning med stöd av Fazekas-skalan som finns i Radiology Assistant. OBSERVERA 

att Fazekas-skalan är framtagen för MR och inte är fullt överförbar till DT. I första hand ska 

anges om vistsubstansförändringar är lätta/måttliga/uttalade enligt nedan, gradering enligt 

Fazekas anges med fördel inom parentes enligt nedan. 

 

Inga: Fazekas 0 

Lätta: Fazekas 1 

Måttliga: Fazekas 2 

Uttalade: Fazekas 3 

 

Enstaka förändringar behöver inte vara avvikande hos äldre (≥65 år) patienter. Fazekas 2-3 

uppfattas som patologiskt hos äldre, Fazekas 1-3 uppfattas som patologiskt hos yngre. 

 
Exempel:  

 

”lätta vitsubstansförändringar (Fazekas 1)” 
 

”måttliga vitsubstansförändringar (Fazekas 2)” 
 
 
 

 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/11/Strukturell-hjarnavbildning-kan-forbattra-diagnostiken-vid-demens/
http://www.radiologyassistant.nl/en/p43dbf6d16f98d/dementia-role-of-mri.html#i43dbf6d180707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5265189/pdf/13244_2016_Article_521.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5265189/pdf/13244_2016_Article_521.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322308003909
http://www.radiologyassistant.nl/en/p43dbf6d16f98d/dementia-role-of-mri.html#i445b1615c293a
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 Mikroangioapti.  
 
Om MR med blödningskänslig sekvens (SWI/SWAN/SWIp) utförts. Beskriv om central eller  

perifer dominans. 

 
Atrofiska förändringar 
 
Atrofi ska alltid graderas och värderas i förhållande till andra undersökningar. Begreppen  

ingen/lätt/måttlig/uttalad ska användas och korrelerar till graderingarna i respektive  

skattningsskala. 

 

 Medial temporallobsatrofi: 
 
Fyndet med högst sensitivitet och specificitet i demenssammanhang. SKA ALLTID  

RAPPORTERAS. Visuell skattning enligt Scheltens MTA-skala som bl.a. finns i  

Radiology Assistant. Relatera till åldern.  

 

Ingen: MTA 0-1 

Lätt: MTA 2 

Måttlig: MTA 3 

Uttalad: MTA 4 

 

Måttlig-Uttalad är alltid patologisk. Lätt är patologisk hos de yngre än 75 år. 

 

Exempel:  ”måttlig medial temporallobsatrofi (MTA 3)” 
 

 Frontal atrofi: 
 
Sammanvägd bedömning av vidden av sulci och volymen av gyri frontalt. Bedömning i  

transversalplanet. 
 

Visuell skattning enligt en anpassad version av Pasquiers skala (GCA-F) (se Ferreira et al.). 

Graderingen är samma som för GCA som bl.a. finns beskriven i Radiology Assistant.  

 

Ingen: GCA-F 0 

Lätt: GCA-F 1 

Måttlig: GCA-F 2 

Uttalad: GCA-F 3 

 

Det är viktigt att relatera fynden till åldern och jämföra med tidigare undersökningar. Det 

finns inget entydigt definierat normalt för åldern. Generellt är måttlig-uttalad atrofi (GCA-F 

2-3) ofta att betrakta som avvikande oavsett ålder. 

 
Exempel: ”lätt frontal atrofi (GCA-F 1)” 
 
 
 
 

http://www.radiologyassistant.nl/en/p43dbf6d16f98d/dementia-role-of-mri.html#i445b14a5e5f55
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00330-015-4101-9.pdf
http://www.radiologyassistant.nl/en/p43dbf6d16f98d/dementia-role-of-mri.html#i445b139abe503
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 Parietal atrofi:  
 
Sammanvägd bedömning av vidden av sulci och volymen av gyri i bakre gyrus cinguli,  

parietalloben. Bedömning i alla tre plan. Visuell skattning enligt Koedam-skalan som finns  

beskriven i Radiology Assistant. 

 

Ingen: Koedam 0 

Lätt: Koedam 1 

Måttlig: Koedam 2 

Uttalad: Koedam 3 

 

Det är viktigt att relatera fynden till åldern och jämföra med tidigare undersökningar. Det 

finns inget entydigt definierat normalt för åldern. Generellt är måttlig-uttalad atrofi (Koedam 

2-3) ofta att betrakta som avvikande oavsett ålder. 

 
Exempel: ”uttalad parietal atrofi (Koedam 3)” 
 

Ventrikelvidd: 
 
Ange om normalvida eller inte. Bedömning enligt Evans index. Se Brix et al. för  

normalvärden relaterade till kön och ålder. För yngre (<65 år) är Evans index >0,30 ofta att  

betrakta som avvikande.  

 

Bra tumregel hos äldre (>65 år):  

Lätt vidgade: Evans 0,31 – 0,39 

Måttligt vidgade: Evans 0,40 – 0,49 

Uttalat vidgade: Evans ≥ 0,50. 

 

Exempel:  ”lätt vidgade sidoventriklar (Evans index 0,35)” 

 

 Normaltryckshydrocefalus: 
 

Bedöms enligt DESH-kriterierna (Hashimoto et al). Uppfyllda DESH-kriterier innebär vida 

sidoventriklar (Evans >0,30), komprimerade sulci mot vertex till och oproportionerligt vida 

fissurae Sylvii i relation till övriga sulci. 

 

Corpus callosumvinkeln ingår inte i DESH-kriterier och är endast ett stöd vid beslut om 

shuntinläggning (ffa. om <70 grader). Fullgod uppskattning vid mätning vid bakre 

komissuren (ungefär pons bakre kant) i koronar projektion. Vi använder inte corpus 

callosumvinkeln i diagnostiken eller inför bedömning inför kirurgi. Corpus callosumvinkeln 

behöver rutinmässigt inte rapporteras. 

 

 Infratentoriell atrofi: 
 
Mesencefalon/Pons förhållandet; Vid Parkinson eller parkinsonism. Sagittalt i medellinjen  

(se Radiopaedia). Ingen entydig normalgräns eller konsensus kring definitionen i litteraturen,  

≥0,24 uppfattas som normalt.  

 

Vermis; Atrofi graderas som lätt, måttlig eller uttalad. 

http://www.radiologyassistant.nl/en/p43dbf6d16f98d/dementia-role-of-mri.html#i4f0a53c4f2d81
https://reader.elsevier.com/reader/sd/B6A9DABBCFC39FF078F7AAE846199A42BF1B3EBA080D995F338C4DF1D19705943A148EE33678E262A1CA882B5FADAFF0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987762/pdf/1743-8454-7-18.pdf
https://radiopaedia.org/articles/midbrain-to-pons-area-ratio-psp
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2.2 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 (d x b x h). 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 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.  

 

 Övriga fynd: 
 
Infarkt, blödning, vitsubstansförändringar förändringar, atrofi etc. 
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 Bedömning: 
 
Diagnosförslag. Misstänkt tumörtyp.  

 
2.3 Intraaxial tumör 
 

Bedöm och beskriv enligt punkterna nedan.  

 

 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 (längd 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 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:  

 
”vitsubstansförändringar [där växt av icke-kontrastuppladdande tumör inte kan 
uteslutas]” 
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2.4 Kontroll av glioblastom 
 
Vid uppföljningar vill onkologerna att vi rapporterar och bedömer vitsubstansförändringar 

(T2 Flair), kontrastuppladdning (T1 Gd), perfusion (rCBV) och diffusion (ADC). Detta SKA 

alltid kommenteras i utlåtandet. Se länk till bifogat utbildningsmaterial med fallexempel här. 

 

Om perfusion INTE är utförd bedöms handlingsrespons i första hand enligt RANO- 

kriterierna för uppföljning av glioblastom. Se Radiology Assistant för närmare beskrivning.  
 

Kortfattat SKA det finnas en mätbar, homogent kontrastuppladdande lesion (lesion ≥1 x 1 x 1 

cm i alla plan) som ökat i storlek samt vitsubstansförändringar som ökat för att bedömas som 

progress enligt RANO. Perfusion ingår inte i RANO-kriterier (tillkomst av ökad rCBV 

bedöms som progress oavsett RANO-kriterier). 

 

 Perfusion: 
 
Kontroll av tumörer/metastaser under behandling med radio/kemoterapi. Bedöm rCBV.  

Dikotom bedömning, hela färgskalan (grön  röd) räknas som ökad rCBV. Det går inte att  

kvantifiera ökningen med säkerhet utan denna bedöms kvalitativt. Små lesioner kan vara  

svåra att värdera med säkerhet och närhet till större kärl och cortex kan påverka 

bedömningen. 

 

 Diffusion: 
 
Uteslut abscess i utredningsskedet. En typisk abscess har kraftigt inskränkt diffusion. 

 

Vid uppföljning av tumör är ökad diffusionsinskränkning ett tecken på ökad celltäthet. ADC  

kan kvantifieras med mätning i PACS.  

 

Mät minADC, MÄT INTE MEDEL!  

 

MinADC <800 kan medföra sämre prognos men TRENDEN ÄR VIKTIGARE ÄN DET  

ENSKILDA MÄTVÄRDET. ADC-värdet BÖR INTE rapporteras i utlåtandet. Kommentera  

däremot alltid diffusionen vid tumörkontroller.  

 

 Övriga fynd:  
 
Infarkt, blödning, vitsubstansförändringar förändringar, atrofi etc. 

 

 Bedömning:  
 
Diagnosförslag. Misstänkt tumörtyp. Onkologerna vill att vi bedömer vitsubstansförändringar,  

kontrastuppladdning, perfusion och diffusion. RANO-kriterier om perfusion saknas. 

 
2.5 Multipel skleros (MS) 
 

Neurologerna vill att vi bedömer punkterna nedan. 

 

 

file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/Uppföljning%20av%20GBM.pdf
https://radiopaedia.org/articles/rano-criteria-for-glioblastoma
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 Allmänt: 
 
Neurologerna vill att nedan är det som minst ska ingå i utlåtandet. Att endast skriva;  
”Oförändrat jämfört med tidigare” är således INTE önskvärt. 
 

 Anatomiskt läge: 
 
Ange om supra- eller infratentoriellt vid många lesioner. Var mer specifikt vid färre lesioner.  

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

 

 Antal lesioner (T2 FLAIR/STIR): 
 
Totalt antal lesioner intrakraniellt/intramedullärt. Undvik begreppet; signalförändringar. 

Om 0-9 st., ange exakt antal. I övrigt anges intervallen i intervallen 10-20 st. eller >20 st.  

Ange antal nytillkomna lesioner. Ange om lesion ökat eller minskat i storlek. 

 

 Kontrastuppladdning: 
 
Ange antal lesioner med kontrastuppladdning och om dessa är nytillkomna. 
 

 Spridning i rum (DIS): 
 
Periventrikulärt, juxtakortikalt, infratentoriellt eller i medulla.  
 

 Spridning i tid (DIT): 
 
Nytillkomna lesioner FLAIR/T2 jämfört med föregående undersökning och/eller  

nytillkommen kontrastuppladdning ska anges. 

 

 Övriga fynd: 
 
Ange eventuella övriga fynd (infarkt, tumör, atrofiska förändringar etc.) 
 

 Bedömning: 
 
Oförändrat. Nytillkomna lesioner. Kontrastuppladdning. 

 
2.6 Neonatal och pediatrisk utredning 
 

Tänk på att besvara alla frågeställningar. Ta ställning till dina fynd. 

 

 Anatomi: 
 
Normalt anlagd hjärna.  
 

 Myelinisering: 
 
Bedöm myeliniseringsgraden och relatera till ålder. Ta hjälp av myeliniseringsatlas: 

Brain atlas (finns som länk på skrivbordet, fungerar endast på PACS-datorer).  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CHRMC/Myelination%20Atlas/Atlas/atlas.exe
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 Fokala lesioner:  
 
Heterotop grå substans, dysplasier, kavernom, tumörer etc. 
 

 Övrig patologi:  
 
Tumör, blödning, ischemi eller infarkt. 

 
2.7 Hypofys rutin 
 

För beskrivning av sellär och parasellär växt är SIPAP-klassifikationen (Läkartidningen nr 13 

2006) vara till hjälp. För beskrivning av parasellär växt och påverkan på arteria carotis interna 

är Knosps klassifikation (Micko et al) till hjälp. 

 

 Tumörer: 
 
Tumörstorlek anges i mm (l x b x h). Ange om växtsättet är suprasellärt, infrasellärt eller  

parasellärt samt ev. anterior eller posterior utbredning. 

 

Vid kraniofaryngiom ska även intraventrikulär växt och morfologi kommenteras. Ange hur 

solid tumören är. Ange om monocystisk eller polycystisk. 

 

Chiasmapåverkan ska alltid kommenteras. 

 

 Bedömning:  
 
Diagnosförslag. Misstänkt tumörtyp.  

 
2.8 Neuronavigering 
 

Utförs inför kirurgi. Ska endast bedömas översiktligt och ett kort svar avges.  

 

 Tumörer: 
 
Känd tumör. Kommentera om ökning eller minskning. Mät längsta mått i respektive plan  

(längd x bredd x höjd). Om du mäter i millimeter: ange i heltal! 

 
2.9 Postoperativ tumörkontroll 
 

Utförs inom 24-48 timmar efter kirurgi. Jämför med preoperativ undersökning. Bedöm och  

beskriv enligt punkterna nedan: 

 

 Postoperativa förändringar:  
 

Kraniotomi, pachymeningeal kontrastuppladdning, epidural utgjutning, resektionshåla etc.  

Dessa är förväntade. Beskriv endast översiktligt. 

 
Intrakraniell gas kan orsaka postoperativ huvudvärk. Ange om lätt/måttlig/uttalad mängd. 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/3/3634/LKT0613s1016_1021.pdf
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/3/3634/LKT0613s1016_1021.pdf
http://thejns.org/doi/pdf/10.3171/2014.12.JNS141083
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 Anatomiskt läge: 
 
Sida, lob/lober, corpus callosum, thalamus, basala ganglier, hjärnstam etc. 

 

 Kontrastuppladdning: 
 
Negera när det inte är kontrastuppladdning. Beskriv kontrastuppladdning om det finns. 

 

 Blödning: 
 
Blod kan ha samma signal som kontrastuppladdning på T1-viktad sekvens. Jämför alltid med  

T1-viktad sekvens före kontrast. 

 

 Tumörstorlek: 
 
Kvarvarande tumör. Mät längsta mått i respektive plan (längd 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 (l x b x h). Glöm inte att lågmalign tumörväxt 

kan finnas utanför det kontrastuppladdande området. 

 

 Expansiv effekt:  
 
Kompression av sulci. Överskjutning av medellinjestrukturer. Komprimerade eller vidgade  

ventriklar. Nytillkommen svullnad. 

 

 Vitsubstansförändringar: 
 
Perifokala vitsubstansförändringar kan orsakas av ett vasogent ödem MEN låggradig  

tumörväxt kan inte med säkerhet särskiljas från vasogent ödem. Är i regel känt preoperativt  

och behöver endast beskrivas översiktligt.  

 

 Diffusion: 
 
Ischemier kring resektionshålan ska anges. Tänk på att ischemier kan ladda kontrast.  

 

 Bedömning: 
 
Kvarvarande tumör. Kontrastuppladdning.  

 
3.1 DT hals 
 

Allmänna principer för bedömning enligt punkterna nedan. 

 

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

https://radiopaedia.org/cases/deep-spaces-of-the-head-and-neck-annotated-mri
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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 (längd 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. Påverkan på kärl. 

 

 Diffusion:  
 
MR för att utesluta abscess. En abscess har kraftigt inskränkt diffusion på MR. 

 

 Tumörkontroll:  
 

 

3.2 DT hals: tumöruppföljning 
 

Kontroll enligt TNM-klassifikationen (se länk till TNM-klassifikation finns här). Kortfattad  

Beskrivning och allmänna rekommendationer nedan. För mer detaljerad beskrivning för varje  

tumörtyp se länk till bifogat material här. 

 

 Tumör:  Olika bedömningar beroende på tumörtyp och lokal: 

 

Munhåla: Största mått (tra, cor eller sag). Infiltrationsdjup. 

Skelettpåverkan. Perifokal överväxt. 

 

Orofarynx (tonsillcancer): Största mått oavsett projektion. 

Perifokal överväxt. 

 

Nasofarynx: Skelettdestruktion. Perifokal överväxt. Växt över 

medellinjen. OBS! Kräver MR för bedömning av T-stadium. 

http://headneckbrainspine.com/web_flash/newmodules/neck%20ct%20cervical%20lymph%20node%20levels.swf
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/Halstumör%20PDF.pdf
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Hypofarynx: Största mått oavsett projektion. Perifokal överväxt. 

 

Glottis: Broskdestruktion. Perifokal överväxt. 

 

Supraglottis: Broskdestruktion. Perifokal överväxt. 

 

Subglottis: Broskdestruktion. Perifokal överväxt. 

 

Näsa och bihålor: Perifokal påverkan. Skelettdestruktioner. 

 

Spottkörtel: Största mått oavsett projektion. Perifokal överväxt. 

Skelettpåverkan. 
 

I resektabilitetsbedömning ingår; inväxt i kärl, växt i djupa 

vävnadslager (orbita, skallbas, fossa pterygopalatina, intrakraniellt, 

mediastinum), skelett/broskdestruktion och perineural spridning) 

 

 Lymfknutor:  Lokalisation enligt angivna nivåer (se HeadNeckBrainSpine). 

Ipsilateralt följt av kontralateralt. Största längdmått oavsett 

projektion. Perifokal spridning/växt. Specificera om supra- eller 

infrahyoidala 

 

 Metastaser:  Metastasstadium för relevanta fynd 

 

 FDG-PET:  Bedöms enligt NIRADS-kriterierna om DT hals och FDG-PET är  

utfört (se Presentation här). Kortfattat nedan;  

 

NIRADS 1: Ingen kvarvarande malignitet 

NIRADS 2: Låg sannolikhet för kvarvarande malignitet,  

NIRADS 3: Hög sannolikhet för malignitet (biopsi) 

NIRADS 4: (Tydlig) malignitet.  

 

Vid bedömning av tumör på annat sätt är det bättre att ange om tumören är  

oförändrad/minskad/ökad. 

 

 Bedömning: Diagnosförslag. Resektabilitet. NIRADS (vid PET-CT). TNM- 

klassifikation görs i regel på MDK-konferens. 

 
3.3 DT temporalben 
 

Ange fynd utifrån anatomisk lokal. Komplex anatomi. Bra anatomisk atlas finns i 

HeadNeckBrainSpine. Det går inte att karakterisera en utfyllnad (vätska, vax etc.) av ett 

hålrum på DT temporalben. 

 
Använd begreppet: ”Utfyllnad” 
 

 

http://headneckbrainspine.com/web_flash/newmodules/neck%20ct%20cervical%20lymph%20node%20levels.swf
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/Behandlingskontroll%20o%20NIRADS.pdf
http://headneckbrainspine.com/web_flash/newmodules/Temporal%20bone%20CT.swf
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Vid misstänkt kolesteatom kompletteras undersökningen med MR temporalben med diffusion 

(non-EPI) för diagnostik. Dessa undersökningar görs ofta tillsammans eller nära i tid och kan 

med fördel sambedömas. Av utlåtandet ska framgå vilka strukturer som har bedömts. 

Bedömning enligt punkterna nedan: 

 

 Mellanörat: 
 

Luftat mellanöra och cellsystem. 

Normal hörselbenskedja 

Destruktioner talande för kolesteatom. 

Kolesteatom har kraftigt inskränkt diffusion (non-EPI)  
 

 Innerörat: 
 
Kalk/förbening i hörselsnäckan? 

Osteospongios (uppluckrat ben) som tecken på otoskleros – t.ex. vid den s.k. fissula ante 

fenestram 

Annan förändring i runda fönsternischen. 

Missbildningar i mellanöra el inneröra (kokleans vindlingar, Mondinimissbildning, 

båggångarna) 

Förekomst av modiolus och benig apertur i botten av snäckan 
 

 Kärlstrukturer: 
 
Högtstående bulbus vena jugularis som ev. påverkar implantation i eller intill runda fönstret 

Anteponerad sinus sigmoideus 

Aberrant läge av arteria carotis interna 

 

 Nervkanaler: 
 

Aberrant läge av nervus facialis, speciellt vertikala förloppet 

Relation och öppning mellan nervus facialis vertikala förlopp och chorda tympani (det är här 

den posteriora tympanotomin görs vid kokleakirurgi) 

 

Elektrodläge: 
 
Endast vid kontroll efter kokleakirurgi. Läge i innerörat (scala tympani eller scala vestibuli) 

Hur långt in i grader räknat från runda fönstret som sätts till 0°. Ett varv är 360° 

 
3.3 DT sinus/FESS 
 
Bedöm och besvara enligt punkterna nedan. För mer utförlig beskrivning se länk till bifogat 

material här. 

 

 

 

 

 

 

file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/fess%20PDF.pdf
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 Resttillstånd efter tidigare kirurgiska åtgärder  

 

 Näskavitet/conchae:   Deviation, destruktion, bullae 

  

 Främre skallgropen:   Djup av olfaktoriusfåran  

 

 Sinus:    Lamina papyracea, Onodi- och Hallerceller,  

pneumatisering av recesser (clinoid, pterygoid), 

pneumatisering av sphenoidalsinus, främre 

ethmoidalartärfåran, skelettdefekter (risk vid kirurgi)  

 

 Typ av dränageväg vid obstruktion:  OM (osteomeatal), Infundibulär,  

sphenoethmoidal recessobstruktion, 

polypös eller spridda förtätningar  

 

 Tänder:    Oftast periapikala uppklarningar kring molarer 

 

 
3.4 MR temporalbensöversikt 
 

Kontroll av kända schwannom eller utredning av hörselnedsättning. Bra anatomisk översikt 

finns i HeadNeckBrainSpine. 

 

 Nerver: 
 

Vestibulärt schwannom el. annan förändring (meningeom) i ponsvinkeln.  

Finns hörselnerv i porus acusticus internus?  

Utfyllnad av inre hörselgången.  

Likvormarginal till kokleabasen/eller utfyllnad av fundus. 

 

 Innerörat: 
 

Vätska i kokleans vindlingar. Vätska i båggångarna 

 

 Ponsvinkeln 
 

Ange om extrameatal tumörkomponent. 

 
4.1 MR halsrygg 
 

MR halsrygg deg (innehåller 3D-sekvenser). Bedöm enligt punkterna nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

http://headneckbrainspine.com/web_flash/newmodules/Cranial%20Nerves%20MRI.swf


 

Bild - Svarsstöd vid elektiva neuroradiologiska undersökningar 19 
 

 Nivå: 
 
Beskriv fynd i nivå för nivå för tydlighetens skull. Nytt stycke för varje nivå  

(Ex: ”Nivå C3-C4: Lätt diskbuktning”) 
 

 Diskbråck: 
 
I svensk nomenklatur används vanligen begreppen diskbuktning (eng. broad based  

herniation, bulging disc) och diskbråck (eng. focal herniation, protrusion, extrusion).  

 

 Durasäcken: 
 
Se Kang et al. Spinal stenos graderas som: 
 

Lätt: Reducerad likvormarginal 

Måttlig: Formförändring av medulla 

Uttalad:  Formförändring av medulla och intramedullära 

förändringar  
 

 Medullapåverkan: 
 
Formförändring. Intramedullära förändringar. 
 

 Rotpåverkan: 
 
Diskbråck och spinal stenos med intradural rotpåverkan. Unkovertebrala pålagringar och  

facettledsartros med foraminal trängsel. Se även Sujin et al. 

 

Foraminal trängsel graderas som;  

 

Lätt: Försnävning men ingen rotpåverkan  

Måttlig: Försnävning <50% av nervrotens bredd 

Uttalad: Försnävning >50% av nervrotens bredd.  

 

 Skelett: 
 
Benmärgsödem, frakturer och metastaser måste bedömas och negeras. 

 
Hemangiom med typiskt utseende behöver inte kommenteras. 

 

 Mjukdelar: 
 
Prevertebral utgjutning. Glöm inte tyreoidea och lymfknutor. 

 
 
 
 
 

http://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/AJR.10.5560
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4644751/pdf/kjr-16-1294.pdf
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4.2 MR ländrygg 
 

MR ländrygg deg (innehåller 3D-sekvenser) som medger bättre bedömning av grad av spinal 

stenos och rotpåverkan. MR ländryggsöversikt saknar 3D-sekvenser och grad av spinal stenos 

och rotpåverkan kan inte bedömas lika säkert. 

 

 Konus/nedre medulla: 
 
Intramedullära lesioner kan inte bedömas. Negera expansiv påverkan. 

 

 Nivå: 
 
Nytt stycke för varje nivå (Ex. ”Nivå L3-L4:”) 

 

 Diskbråck: 
 
Ruptur i annulus fibrosus och utpressning av innehållet i nucleus pulposus.  

Se Radiology Assistant. 
 
I svensk nomenklatur används begreppen diskbuktning (eng. broad based herniation, bulging 

disc) och diskbråck (eng. focal herniation, protrusion, extrusion), migrerat diskbråck och 

sekvestrerat diskbråck.   

 

Lokalisationen beskrivs som central, paramedian, foraminal eller extraforaminal. 

 

Se Radiology Assistant för beskrivning av disknomenklatur. 

 

 Durasäck: 
 
Spinal stenos = spinal trängsel med upphävd likvormarginal. I litteraturen även tvärsnittsarea  

<0,7 cm2 men likvormarginalen ska också vara upphävd. Se Radiology Assistant. 
 

 Rotpåverkan: 
 
Laterala recessen och foraminalt. Foraminal trängsel graderas som lätt, måttlig eller uttalad.  

Se även Radiology Assistant. 

 

 Skelett: 
 
Benmärgsödem, lys och metastaser måste bedömas och negeras. 

 
Hemangiom med typiskt utseende behöver inte kommenteras. 
 

 Bäckenregionen: 
 
Höftleder och SI-leder. Tumörer i lilla bäckenet. Glöm inte muskulatur, njurarna och levern. 

 

 
 

http://www.radiologyassistant.nl/en/p4bb9e3b74b6a0/spine-lumbar-disc-herniation.html
http://www.radiologyassistant.nl/en/p423d18702d2bd/spine-disc-nomenclature.html
http://www.radiologyassistant.nl/en/p4bb9e3b74b6a0/spine-lumbar-disc-herniation.html
http://www.radiologyassistant.nl/en/p4bb9e3b74b6a0/spine-lumbar-disc-herniation.html
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5. Exempelutlåtanden 
 
5.1.1 Demensutredning 

 Normalt fynd 

 NPH 

 Alzheimers 
 
5.1.2 Demensutredning 

 Utlåtande enligt standardsvar för demensutredning 65 år eller äldre 
 
5.1.3 Kontroll av känt glioblastom 

 Stabil sjukdom 

 Pseudoprogress 

 Progress  
 
5.1.4 Kontroll av känt glioblastom: standardsvar  

 Utlåtande enligt standardsvar för behandlingskontroll av känt GBM 
 
5.1.5 Kontroll av känd MS 

 Oförändrat: Hjärna och halsmedulla U 

 Oförändrat: Hjärna och halsmedulla K 
 
5.1.6 Kontroll av känd MS: standardsvar 

 Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS med iv 
kontrast (hjärna och halsmedulla) 

 Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS med iv 
kontrast (hjärna och medulla) 

 Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS utan iv 
kontrast (hjärna och halsmedulla) 

 Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS utan iv 
kontrast (hjärna och medulla) 

 
5.1.7 DT temporalben 

 Normalt fynd 
 
5.1.8 DT hals akut 

 Normalt fynd 

 Tonsillcancer 

 Abscess 
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5.1.9 DT hals kontroll av känd tumör 

 Tonsillcancer med regress 

 Tonsillcancer med recidiv 
 
5.1.10 Kontroll av känd tonsillcancer 

 Utlåtande enligt standardsvar för behandlingskontroll tonsillcancer 
(NIRADS) 

 
5.1.11 MR temporalbensöversikt 

 Normalt fynd 

 Schwannom 
 
5.1.12 Pediatrisk utredning 

 Normalt fynd 
 
5.1.13 MR ländrygg 

 Normalt fynd 

 Måttliga degenerativa förändringar 

 Diskbråck 

 Spinal stenos 
 
5.1.14 MR halsrygg 

 Normalt fynd 

 Måttliga degenerativa förändringar 
 
5.1.15 Hjärntumör 

 Intraaxial tumör DT hjärna U 

 Extraaxial tumör DT hjärna U 

 Intraaxial tumör DT hjärna K 

 Extraaxial tumör DT hjärna K 

 Intraaxial tumör MR hjärna U 

 Abscess MR hjärna K 

 Intraaxial tumör MR hjärna K 
 
5.1.16 Neuronavigering 

 Neuronavigering FLAIR + K 
 
5.1.17 Postoperativ kontroll av hjärntumör 

 Postoperativ tumörkontroll 
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5.1.18 MR hypofys 

 Normalt fynd 

 Makroadenom 
 
5.1.19 MDK konferenser 

 MDK Hjärna: svarsstöd 

 MDK Öron: svarsstöd 

 MDK hypofys 
 
5.1.1 Demensutredning 

Normalt fynd 
Jämförelse med […] 

 
Ingen intrakraniell blödning eller expansivitet. Ingen infarkt. Ingen medial 
temporallobsatrofi (MTA 0). Ingen frontal atrofi (GCA-F 0). Ingen parietal atrofi 
(Koedam 0). Ingen infratentoriell atrofi. Inga utplånade sulci vid vertex eller 
oproportionerligt vidgade fissurae Sylvii. Inga vitsubstansförändringar (Fazekas 0). 
Normalvida ventriklar (Evans index 0,25).  
 
Bedömning: 
Ingen atrofi. Radiologiska kriterier för NPH är inte uppfyllda. 
 
Datum Namn 

NPH  
Jämförelse med […] 
 
Ingen intrakraniell blödning eller expansivitet. Ingen infarkt. Lätt medial 
temporallobsatrofi (MTA 2). Lätt frontal atrofi (GCA-F 1). Lätt parietal atrofi 
(Koedam 1). Ingen infratentoriell atrofi. Utplånade sulci vid vertex och måttligt 
vidgade fissurae Sylvii. Lätta vitsubstansförändringar (Fazekas 1). Lätt vidgade 
ventriklar (Evans index 0,35). 
 
Bedömning: 
Radiologiska kriterier för NPH är uppfyllda. I övrigt lätt atrofi men detta avviker inte 
från det förväntade för åldern. 
 
Datum Namn 

Alzheimers 

Jämförelse med […] 
 
Ingen intrakraniell blödning eller expansivitet. Ingen infarkt. Uttalad medial 
temporallobsatrofi (MTA 4), mest uttalat vänster. Lätt frontal atrofi (GCA-F 1). 
Måttlig parietal atrofi (Koedam 2). Ingen infratentoriell atrofi. Inga utplånade sulci 
vid vertex, måttligt vidgade fissurae Sylvii. Lätt vidgade ventriklar (Evans index 
0,35). Måttliga vitsubstansförändringar (Fazekas 2).  
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Bedömning: 
Ökad atrofi som kan passa med klinisk misstanke om Alzheimers sjukdom. 
Vaskulär komponent. Radiologiska kriterier för NPH är inte uppfyllda. 
 

Datum Namn 
 

 
 
5.1.2 Demensutredning: standardsvar 
 
Hela tabellen kan kopieras och klistras in i RIS och men notera att tabell med svar INTE går 

över i Melior utan endast i Sectra Order Management. Med SDV ska tabellen förhoppningsvis 

finnas som svarsmall i framtiden. 

Utlåtande enligt standardsvar för demensutredning 65 år eller äldre 
  

Jämförelse med:  

Begränsningar: 
(artefakter, teknisk kvalitet) 

 

  

Intrakraniell expansivitet (Ja/Nej):  

Blödning (Ja/Nej):  

Infarkt (Ja/Nej):  

  

Vitsubstansförändringar, WMC 0-3: 
(≥2 avvikande) 

 

Mikroblödningar (Ja/Nej/Ej tillämpbart): 
(Ej tillämpbart vid DT hjärna. Om ”Ja”; ange lokal och om 
lätta/måttliga/uttalade. Ange om central eller perifer dominans) 

 

Frontal kortikal atrofi, GCA-F 0-3: 
(≥2 avvikande) 

 

Parietal kortikal atrofi, PCA 0-3:  
(≥2 avvikande) 

 

Medial temporallobatrofi, MTA 0-4: 
(<75 år: MTA ≥2 och ≥75 år MTA ≥3 avvikande. Ange sida) 

 

Övrig supratentoriell atrofi (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange lokal och om lätt/måttlig/uttalad) 

 

Atrofi av mesencefalon och/eller pons (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange om lätt/måttlig/uttalad) 

 

Atrofi av vermis och/eller cerebellum (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange om lätt/måttlig/uttalad) 

 

Ventrikelvidd (Evans index): 
Normalt: ålder; män/kvinnor: 65-69; 0.34/0.32, 70-74; 
0.36/0.33, 75-79; 0.37/0.34, 80-84; 0.37/0.36. 

 

DESH-kriterier för NPH uppfyllda (Ja/Nej): 
DESH-kriterier: utplånade sulci vid vertex, vida ventriklar 
(Evans index), måttligt/kraftigt vidgade fissurae Sylvii. 

 

  

Övriga fynd 
(fynd som inte berörts ovan) 
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Bedömning:  

 

Datum Namn 

20XX  

 
5.1.3 Kontroll av känt glioblastom 

Stabil sjukdom 
Jämförelse med […] 
 
Tumör frontoparietalt vänster med oförändrad ringformig kontrastuppladdning. 
Tumören mäter oförändrat 2 x 3 x 4 cm. Oförändrat lätta peritumorala 
vitsubstansförändringar. Oförändrat fokal lätt expansiv effekt. Ingen 
diffusionsinskränkning. Ingen ökning av rCBV.  
 
Bedömning: 
Oförändrat, stabil sjukdom. 
 
Datum Namn  
Pseudoprogress 
Jämförelse med MR hjärna 20XX-MM-DD. 
 
Tumör frontoparitealt vänster med ökad heterogen kontrastuppladdning. Tumören 
mäter 2 x 3,5 x 4,5 cm vilket är en ökning jämfört med tidigare. Oförändrat lätta 
peritumorala vitsubstansförändringar. Oförändrad fokal expansiv effekt. Ingen 
diffusionsinskränkning. Ingen ökning av rCBV. 
 
Bedömning: 
Ökad kontrastuppladdning utan ökad rCBV eller inskränkt diffusion vilket talar för 
pseudoprogress. 
 
Datum Namn  
Progress 
Jämförelse med MR hjärna 20XX-MM-DD 
 
Tumör frontoparietalt vänster med ökad heterogen kontrastuppladdning. Tumören 
mäter 2 x 5 x 5 cm vilket är en ökning jämfört med tidigare. Ökade, till nu måttliga 
peritumorala vitsubstansförändringar. Ökad fokal expansiv effekt. Ökad 
diffusionsinskränkning. Korrelerande ökning av rCBV. 
 
Bedömning: 
Progress med ökad expansiv effekt 
 
Datum Namn 
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5.1.4 Kontroll av känt glioblastom: standardsvar 
 
Hela tabellen kan kopieras och klistras in i RIS och men notera att tabell med svar INTE går 

över i Melior utan endast i Sectra Order Management. Med SDV ska tabellen förhoppningsvis 

finnas som svarsmall i framtiden. 

Utlåtande enligt standardsvar för behandlingskontroll av känt GBM 

  

Jämförelse med:  

Begränsningar 
(artefakter, teknisk kvalitet) 

 

  

Tumörens läge:  

Kontrastuppladdning (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange om ökning/minskning/oförändrat) 

 

Kontrastuppladdningsmönster: 
(homogent/heterogent/ringformigt/punktat) 

 

Tumörstorlek (d x b x h): 
(T1 Gd när tillämpbart) 

 

Peritumorala vitsubstansförändringar 
(Inga/lätta/måttliga/uttalade, 
ökade/minskade/oförändrade) 

 

Expansiv effekt (Ja/Nej) 
(Ökad/minskad/oförändrad. Om ”Ja”; ange om fokal 
eller generell) 

 

Diffusionsinskränkning (Ja/Nej) 
(Ökad/minskad/oförändrad. Bedöm minADC)  

 

Ökning av rCBV (Ja/Nej):  

  

Övriga fynd: 
(fynd eller annat som inte berörts ovan) 

 

  

Bedömning:  

 

Datum Namn 

20XX  

 
5.1.5 Kontroll av känd MS 
 
Kopiera in i RIS och justera efter behov alternativt använd som dikteringsmall. Neurologerna 

vill ha en standardiserad bedömning. Att bara skriva; ”Oförändrat jämfört med tidigare” 

räcker alltså INTE. 

Oförändrat: Hjärna och halsmedulla U 
Jämförelse med […] 
 
Supratentoriellt; 5 st. periventrikulära lesioner. Inga nytillkomna lesioner 
supratentoriellt.  
 
Infratentoriellt; 1 st. lesion. Inga nytillkomna lesioner infratentoriellt. 
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Intramedullärt; Inga lesioner. Inga nytillkomna lesioner intramedullärt. 
 

Bedömning: 
Inga nytillkomna lesioner 
 
Datum Namn 

Oförändrat: Hjärna och halsmedulla K 

Jämförelse med […] 
 
Supratentoriellt; 10-20 lesioner periventrikulärt och subkortikalt. Inga nytillkomna 
lesioner supratentoriellt. Ingen kontrastuppladdning supratentoriellt.   
 
Infratentoriellt; Inga lesioner. Inga nytillkomna lesioner infratentoriellt. Ingen 
kontrastuppladdning infratentoriellt.   
 
Intramedullärt; 2 st. lesioner i nivåerna C3-C4 och C6-C7. Inga nytillkomna lesioner 
intramedullärt. Ingen kontrastuppladdning intramedullärt.   
 
Bedömning: 
Inga nytillkomna lesioner. Ingen kontrastuppladdning 
 
Datum Namn 

 

 
5.1.6 Kontroll av känd MS: standardsvar 
 
Hela tabellen kan kopieras och klistras in i RIS och men notera att tabell med svar INTE går 

över i Melior utan endast i Sectra Order Management. Med SDV ska tabellen förhoppningsvis 

finnas som svarsmall i framtiden. Det finns fyra olika standardsvar beroende på undersökning. 
Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS med iv kontrast (hjärna 
och halsmedulla) 

  

Jämförelse med:  

Begränsningar 
(artefakter, teknisk kvalitet) 

 

  

Hjärna  

Totalt antal lesioner (T2 Flair): 
(exakt antal om 0-9 st., annars intervall 10-20 st., >20 st.) 

 

Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange anatomisk lokal och antal) 

 

Kontrastuppladdning (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange anatomisk lokal och antal) 

 

  

Medulla (till nivå T4)  

Totalt antal lesioner (T2 Stir): 
(ange exakt antal) 
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Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange nivå och antal) 

 

Kontrastuppladdning (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange nivå och antal) 

 

  

Övriga fynd 
(fynd som inte berörts ovan) 

 

  

Bedömning:  

 

Datum Namn 

20XX  
 

 

Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS med iv kontrast (hjärna 
och medulla) 

  

Jämförelse med:  

Begränsningar 
(artefakter, teknisk kvalitet) 

 

  

Hjärna  

Totalt antal lesioner (T2 Flair): 
(exakt antal om 0-9 st., annars intervall 10-20 st., >20 st.) 

 

Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange anatomisk lokal och antal) 

 

Kontrastuppladdning (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange anatomisk lokal och antal) 

 

  

Medulla  

Totalt antal lesioner (T2 Stir): 
(ange exakt antal) 

 

Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange nivå och antal) 

 

Kontrastuppladdning (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange nivå och antal) 

 

  

Övriga fynd 
(fynd som inte berörts ovan) 

 

  

Bedömning:  

 

Datum Namn 

20XX  
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Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS utan iv kontrast (hjärna 
och halsmedulla) 

  

Jämförelse med:  

Begränsningar 
(artefakter, teknisk kvalitet) 

 

  

Hjärna  

Totalt antal lesioner (T2 Flair): 
(exakt antal om 0-9 st., annars intervall 10-20 st., >20 st.) 

 

Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange anatomisk lokal och antal) 

 

  

Medulla (till nivå T4)  

Totalt antal lesioner (T2 Stir): 
(ange exakt antal) 

 

Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange nivå och antal) 

 

  

Övriga fynd 
(fynd som inte berörts ovan) 

 

  

Bedömning:  

 

Datum Namn 

20XX  
 

 

Utlåtande enligt standardsvar för kontroll av känd MS utan iv kontrast (hjärna 
och medulla) 

  

Jämförelse med:  

Begränsningar 
(artefakter, teknisk kvalitet) 

 

  

Hjärna  

Totalt antal lesioner (T2 Flair): 
(exakt antal om 0-9 st., annars intervall 10-20 st., >20 st.) 

 

Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange anatomisk lokal och antal) 

 

  

Medulla  

Totalt antal lesioner (T2 Stir): 
(ange exakt antal) 
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Anatomisk lokal DIS:  

Nytillkomna lesioner DIT (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange nivå och antal) 

 

  

Övriga fynd 
(fynd som inte berörts ovan) 

 

  

Bedömning:  

 

Datum Namn 

20XX  

 
5.1.7 DT temporalben 

Normalt fynd 
Jämförelse med DT hjärna 20XX-MM-DD 
 
Bilateralt; Normalt luftförande cellsystem. Normalt luftförande mellanöra och 
antrum. Normalt utseende av hörselbenskedjorna. Inga skelettdestruktioner. 
Normalt anlagda cochlea och båggångar. Normalt förlopp av facialisnerverna. 
Ingen vidgning av duktus endolymfatikus. Ingen avvikande kärlanatomi. 
 
Bedömning: 
Inget avvikande 
 
Datum Namn 

 

 
5.1.8 DT hals akut 

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. 
 

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: 
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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 

 

 
5.1.9 DT hals kontroll av känd tumör 

Tonsillcancer med regress 

Jämförelse med […] DT Hals 20XX-MM-DD 
 
Primärtumörområdet i vänster gomtonsill; minskad tumörstorlek nu 1 x 1 x 1 cm 
mot tidigare 2 x 2 x2 cm och minskad kontrastuppladdning. Behandlingsrelaterade 
reaktiva förändringar med svullnad i parafaryngeala spatiet och 
kontrastuppladdning i svalgslemhinnan. 
 
Lymfknutor; minskning av förstorade lymfknutor i nivå 2B vänster och minskad 
kontrastuppladdning. Inga nekrotiska lymfknutor. Behandlingsrelaterad reaktiv 
kontrastuppladdning i flera små lymfknutor.  
 
Bedömning: 
Regress i primärtumör och lymfknutor på halsen. Reaktiva förändringar med låg 
misstanke om kvarvarande malignitet. 
 
Datum Namn 

Tonsillcancer med recidiv 

Jämförelse med […]  
 
Primärtumörområdet i vänster gomtonsill; nytillkommen expansivitet om 1 x 1 x 1 
cm och nytillkommen homogen kontrastuppladdning i främre delen av 
primärtumörorådet. Behandlingsrelaterade reaktiva förändringar med svullnad i 
parafaryngeala spatiet och kontrastuppladdning i svalgslemhinnan. 
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Lymfknutor; Inga förstorade lymfknutor men ökad kontrastuppladdning i lymfknutor 
i nivå 2B. Inga nekrotiska lymfknutor. 
 
Inga metastassupekta fynd apikala lungor.  
 
Bedömning: 
Nytillkomna fynd i primärtumörområdet med starkt malignitetsmisstanke. Recidiv 
måste misstänkas.  
 
Datum Namn 
 
 

 
5.1.10 Kontroll av känd tonsillcancer: standardsvar 
 
Hela tabellen kan kopieras och klistras in i RIS och men notera att tabell med svar INTE går 

över i Melior utan endast i Sectra Order Management. Med SDV ska tabellen förhoppningsvis 

finnas som svarsmall i framtiden. 

Utlåtande enligt standardsvar för behandlingskontroll tonsillcancer (NIRADS) 

  

Jämförelse med:  

Begränsningar 
(artefakter, teknisk kvalitet) 

 

  

Primärtumör (T):  

Primärtumörområde: 
(Resektabilitetsbedömning ingår) 

 

Kontrastuppladdning (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange mönster och ökning/minskning/oförändrat) 

 

Hypermetabolism (Ja/Nej): 
(Metabolismgrad relaterad till mediastinal blodpool/lever 
Om ”Ja”; ange om ökning/minskning/oförändrad) 

 

Behandlingsrelaterade förändringar (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange typ) 

 

  

Lymfknutor på halsen (N):  

Morfologiskt patologiska lymfknutor (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange nivå) 

 

Kontrastuppladdning (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange mönster och ökning/minskning/oförändrat) 

 

Hypermetabolism (Ja/Nej): 
(metabolismgrad relaterad till mediastinal blodpool/lever. 
Om ”Ja”; ange om ökning/minskning/oförändrad) 

 

  

Metastaser (M):  

Malignitetssuspekta fynd i lungor(Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange antal och lokal) 

 

Övrigt malignitetssuspekt (Ja/Nej): 
(Om ”Ja”; ange lokal) 

 

Övrig hypermetabolism utanför halsen:  
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(Bukorgan: metabolismgrad relaterad till mediastinal 
blodpool/levern.) 

  

Övriga fynd 
(fynd som inte berörts ovan) 

 

  

Bedömning (enligt NIRADS):  

 

Datum Namn 

20XX  

 
5.1.11 MR temporalbensöversikt 

Normalt fynd 
Jämförelse med […] 
 
Normal vätskehalt i koklea och båggångar. Inga tecken till kokleär malformtion. 
Ingen vidgning av duktus endolymfatikus. Normalt utseende av nerverna i inre 
hörselgångarna och i ponsviklarna. 
 
Bedömning: 
Inget schwannom. 

 

Schwannom 
Jämförelse med […] 
 
Normal vätskehalt i koklea och båggångar. Inga tecken till kokleär malformtion. 
Ingen vidgning av duktus endolymfatikus. Normalt utseende av nerverna i inre 
hörselgången på höger sida. Schwannom i vänster nervus vestibulocochlearis med 
utfyllnad av inre hörselgången. Ingen likvormarginal vid kokleabasen. Extrameatal 
komponent som mäter 11 x 12 x 13 mm. 
 
Bedömning: 
Vänstersidigt schwannom med extrameatal komponent.  
 
Datum Namn 
 

 
5.1.12 Pediatrisk utredning 

Normalt fynd 
Jämförelse med […] 
 
Anatomiskt normalt anlagd hjärna. Åldersadekvat myelinisering. Inga fokala 
lesioner eller generella signalavvikelser. Ingen färsk ischemisk lesion eller infarkt. 
Ingen intrakraniell blödning. Normalvida likvorrum. 
 
Bedömning: 
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Normala fynd.  
 
Datum Namn 

 

 
5.1.13 MR ländrygg 

Exempel normalt fynd 
Jämförelse med […] 
 
Ingen påverkan på konus medullaris. 
 
Inget diskbråck, ingen dorsal diskbuktning. Ingen ligamenta flavahypertrofi. Ingen 
spinal trängsel. Ingen nervrotspåverkan. 
 
Inga metastaser. Inga benmärgsödem. Inget påvisat patologiskt vid bedömning av 
bäckenregionen. 
 
Bedömning: 
Ingen rotpåverkan, ingen spinal stenos. 
 
Datum Namn 

 

Måttliga degenerativa förändringar 
Jämförelse med […] 
 
Ingen påverkan på konus medullaris. 
 
Nivå L4-L5: Måttlig dorsal diskbuktning och ligamenta flavahypertrofi med lätt 
spinal trängsel. Påverkan på vänster L5-rot i laterala recessen. Sannolikt 
degenerativa benmärgsödem i kota L5. 
 
Nivå L5-S1: Lätt foraminal diskbuktning bilateralt. Lätt ligamenta flavahypertrofi 
med lätt spinal trängsel. Påverkan på vänster L5-rot foraminalt. 
 
Inga metastaser. Inga övriga benmärgsödem. Inget påvisat patologiskt vid 
bedömning av bäckenregionen. 
 
Bedömning: 
Måttliga degenerativa förändringar. Påverkan på vänster L5-rot. 
 
Datum Namn 
Diskbråck 
Jämförelse med […] 
 
Ingen påverkan på konus medullaris. 
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Nivå L4-L5: Paramediant vänstersidigt diskbråck med största djup om 8 mm med 
måttlig spinal trängsel. Påverkan på vänster L5-rot i laterala recessen. Ingen 
ligamenta flavahypertrofi. 
 
Inga metastaser. Inga benmärgsödem. Inget påvisat patologiskt vid bedömning av 
bäckenregionen. 
 

Bedömning: 
Diskbråck med påverkan på vänster L5-rot. 
 
Datum Namn 
Spinal stenos 
Jämförelse med […] 
 
Ingen påverkan på konus medullaris. 
 
Nivå L4-L5: Spinal stenos med upphävd likvormarginal. Foraminal påverkan på L4-
rötterna. Sannolikt degenerativa benmärgsödem i kotorna L4 och L5. 
 
Nivå L5-S1: Inget diskbråck. Måttlig dorsal diskbuktning och ligamenta 
flavahypertrofi med lätt spinal trängsel. Ingen spinal stenos. Påverkan på vänster 
S1-rot i laterala recessen.  
 
Inga metastaser. Inga övriga benmärgsödem. Inget påvisat patologiskt vid 
bedömning av bäckenregionen. 
 
Bedömning: 
Spinal stenos i nivå L4-L5. Foraminal påverkan på L4-rötterna och påverkan på 
vänster S1-rot i laterala recessen. 
 
Datum Namn 
 

 
5.1.14 MR halsrygg 

Normalt fynd 
Jämförelse med […] 
 
Inget diskbråck. Ingen dorsal diskbuktning. Ingen ligamenta flavahypertrofi. Ingen 
spinal trängsel. Ingen medullapåverkan. Inga unkovertebrala förändringar. Ingen 
rotpåverkan. Inga benmärgsödem. 
 
Bedömning: 
Inget avvikande. 
 
Datum Namn 

 
 
 



 

Bild - Svarsstöd vid elektiva neuroradiologiska undersökningar 36 
 

Måttliga degenerativa förändringar 
Jämförelse med […]. 
 
Nivå C5-C6: Måttlig dorsal diskbuktning och måttlig ligamenta flavahypertrofi. 
Spinal trängsel med formförändrad medulla. Inga intramedullära förändringar. 
Måttliga unkovertebrala förändringar med måttlig foraminal trängsel.  
 
Nivå C6-C7: Lätt dorsal diskbuktning. Ingen ligamenta flavahypertrofi. Ingen spinal 
trängsel. Ingen medullapåverkan. Lätta unkovertebrala förändringar med lätt 
foraminal trängsel.  
 
Bedömning: 
Måttliga degenerativa förändringar med spinal trängsel och foraminal trängsel i 
nivå C5-C6. Lättaförändringar i nivå C6-C7 
 
Datum Namn 

 

 
5.1.15 Hjärntumör 

Intraaxial tumör DT hjärna U 
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 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 DT hjärna U 

Jämförelse med […] 
 
Ingen intrakraniell blödning. Frontoparietalt vänster finns en 2 x 3 x 4 cm stor 
extraaxial förändring. Måttliga perifokala vitsubstansförändringar. Fokal expansiv 
effekt med kompression av sulci och vänster sidoventrikel. Ingen överskjutning av 
medellinjestrukturer. Ingen skelettdestruktion. 
 
Bedömning: 
Extraaxial tumör som kan utgöras av ett meningeom. För bättre kartläggning 
rekommenderas MR i första hand.  
 
Datum Namn 
 
 
 



 

Bild - Svarsstöd vid elektiva neuroradiologiska undersökningar 37 
 

Intraaxial tumör DT hjärna K 

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 DT hjärna K 

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 

Intraaxial tumör MR hjärna U 

Jämförelse med […]  
 
Frontalt vänster finns en 3 x 2 x 3 cm stor intraaxial förändring med central 
uppklarning. Ingen diffusionsinskränkning. Måttliga perifokala 
vitsubstansförändringar. Fokal expansiv effekt med svullnad och kompression av 
vänster frontalhorn. Ingen överskjutning av medellinjestrukturer.  
 
Bedömning: 
Ingen abscess. Intraaxial förändring frontalt vänster där glial tumör alternativt 
metastas kan övervägas. 
 
Datum Namn 
 

Abscess MR hjärna rutin K 

Jämförelse med […]  
 
Frontalt vänster finns en 3 x 2 x 3 cm stor intraaxial förändring med central 
uppklarning och perifer, ringformig kontrastuppladdning. Uttalad 
diffusionsinskränkning. Måttliga perifokala vitsubstansförändringar. Fokal expansiv 
effekt med svullnad och kompression av vänster frontalhorn. Ingen överskjutning 
av medellinjestrukturer.  
 
Bedömning: 
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Abscess frontalt vänster. 
 
Datum Namn 
 

Intraaxial tumör MR hjärna K 

Jämförelse med […]  
 
Frontalt vänster finns en 3 x 2 x 3 cm stor intraaxial förändring med central 
uppklarning och perifer, ringformig kontrastuppladdning. Ingen 
diffusionsinskränkning. Måttliga perifokala vitsubstansförändringar. Fokal expansiv 
effekt med svullnad och kompression av vänster frontalhorn. Ingen överskjutning 
av medellinjestrukturer.  
 
Bedömning: 
Ingen abscess. Intraaxial förändring frontalt vänster där glial tumör alternativt 
metastas kan övervägas. 
 
Datum Namn 
 

 

 
5.1.16 Neuronavigering 

Neuronavigering FLAIR + K 
Undersökning inför neuronavigering. Jämförelse med […] 
 
Känd tumör frontoparietalt höger. Oförändrad jämfört med tidigare. Ingen ökad 
expansiv effekt. 
 
Datum Namn 
 

 
5.1.17 Postoperativ kontroll av hjärntumör 

Postoperativ tumörkontroll 
Postoperativ kontroll. Jämförelse med […] 
 
Postoperativa förändringar efter resektion av intraaxial tumör frontoparietalt 
vänster. Lätt hemorragiskt inslag i resektionshålan. Inga ischemiska skador invid 
resektionshålan. Kvarvarande lätt kontrastuppladdning i resektionshålans periferi. 
Lätta perifokala vitsubstansförändringar. Minskad expansiv effekt. Måttlig mängd 
intrakraniell gas. Epidural utgjutning invid kraniotomin med största spalt om 0,5 cm. 
 
Bedömning: 
Kvarvarande kontrastuppladdande tumör 
 
Datum Namn 
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5.1.18 Hypofys/sella 

Normalt fynd 
Jämförelse med […] 
 
Inga fokala förändringar intrasellärt. Homogen kontrastuppladdning i hypofysen. 
Ingen supra-, para- eller infrasellär tumörväxt. Ingen påverkan på chiasma. 
 
Bedömning: 
Ingen hypofystumör 
 
Datum Namn 
Makroadenom 
Jämförelse med […] 
 
Till vänster i adenohypofysen finn en förändring, mätande 11 x 12 x 13 mm, med 
nedsatt kontrastuppladdning. Homogen kontrastuppladdning i övrig hypofys och i 
hypofysstjälken. Fokal expansiv effekt med högerdevierande hypofysstjälk. Ingen 
supra-, para- eller infrasellär tumörväxt. Ingen påverkan på chiasma. 
 
Bedömning: 
Intrasellärt makroadenom utan chiasmapåverkan. 
 
Datum Namn 

 

 
5.1.19 MDK konferenser 
 
Vi ska alltid göra en bedömning även om vi instämmer i originalutlåtandet. Att enbart skriva 

”Instämmer i originalutlåtandet/Vg se originalutlåtande” är INTE tillräckligt på MDK-

konferens (se Regionens riktlinjer för radiologiska utlåtanden.) 

MDK Hjärna: svarsstöd 
[Datum] MDK Hjärna 
 
MR hjärna med perfusion […] 
MR hjärna med perfusion […] 
MR hjärna med perfusion […] 
MT hjärna […] (postoperativ, Lund) 
 
Kontrastuppladdning; [minskad][ökad][oförändrad].  
Vitsubstansförändringar; [minskad][ökad][oförändrad][Icke kontrastuppladdande 
tumör kan inte uteslutas]. 
Perfusion; [Ingen ökad][ökad] rCBV] 
Diffusion; [Ingen] diffusionsinskränkning [trend över tid] 
[Kort sammanfattning i fri text][ [Övriga för behandling relevanta fynd][Ändringar i 
originalutlåtandet] 
 
Bedömning: 
[Oförändrat/Progress/Regress][Pseudoprogress] 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/riktlinje-for-radiologiska-utlatanden-2016-04-04-tom-2020-05-14.pdf
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Datum Namn 
MDK Öron: svarsstöd 
[Datum] MDK Öron 
 
DT hals med FDG-PET […] 
DT hals med FDG-PET […] 
[…] 
FDG-PET dosplanering […] 
DT hals […] 
 
[Beskriv enligt TNM] [Kort sammanfattning i fri text] 
Tumör; [Tumörstadium för relevanta strukturer] [Resektabilitetsbedömning; 
påverkan på skelett, prevertebrala fascian, kärl, dura, orbita och perineural växt].  
Lymfknutor; [Stadium för relevanta fynd (ange spatium och nivå)]. 
Metastaser; [Stadium för relevanta fynd][Övriga för behandling relevanta 
fynd][Ändringar i originalutlåtandet] 
 
Bedömning: 
[Regress/progress/oförändrat][Gradering enligt NIRADS vid PET-CT] 
 
Datum Namn 

 

MDK hypofys 
[Datum] MDK Hypofys 
 
MR sella […] 
MR sella […] 
MR sella […] 
MT sella […] (postoperativ, […]) 
 
[Kort sammanfattning i fri text][Ändringar i originalutlåtandet][Ingen ändring av 
originalutlåtanden] 
 
[SIPAP-klassifikation:] 
[Endast vid demonstration av preoperativ undersökning] 
 
[Klassifikation enligt Knosp:] 
[Endast vid demonstration av preoperativ undersökning] 
 
Bedömning: 
[Regress/progress/oförändrat][Fri text] 
 
Datum Namn 
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6. Samlade länkar till externa dokument 

6.1 Lista över länkar 
 

Regionens riktlinjer för radiologiska utlåtanden.  

Europeiska riktlinjer för radiologiska utlåtanden: ESR Guidelines). 

Lymfknutenivåer på halsen: HeadNeckBrainSpine 

Demensutredning svenskt styrdokument: Läkartidningen 2013. 

Behandlingskontroll H&N-tumör: NIRADS 

DT sinus/FESS 

Allmänt om TNM-klassifikationen  

TNM-klassifikation för H&N-tumörer 

Kontroll av gliobastom: perfusion med fallexempel 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/riktlinje-for-radiologiska-utlatanden-2016-04-04-tom-2020-05-14.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3259387/pdf/13244_2011_Article_66.pdf
http://headneckbrainspine.com/web_flash/newmodules/neck%20ct%20cervical%20lymph%20node%20levels.swf
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/11/Strukturell-hjarnavbildning-kan-forbattra-diagnostiken-vid-demens/
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/Behandlingskontroll%20o%20NIRADS.pdf
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/fess%20PDF.pdf
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/TNM-Classification-of-Malignant-Tumours-8th-edition.pdf
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/Halstumör%20PDF.pdf
file://///REG.SKANE.SE/RSGem/Skånes%20Universitetssjukhus/BoF-Sektion_neuroradiologi/Föreläsningar%20och%20utbildningsmaterial/Uppföljning%20av%20GBM.pdf

