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Høstmøte 2011 for Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbilding (NSNM) ble 

arrangert 24. november på Rikshospitalet. Om lag 70 deltagere fikk gleden av å høre på fire 

spennende foredrag; ”PET i Aarhus i dag og i Norge om 10 år?” (Trond Velde Bogsrud), 

”Ingenuity PET/CT – new PET/CT with third generation Time of flight” (Jan-Erik Flink), 

”Forberedelser for clinical audits ved nukleærmedisinske enheter på norske sykehus – del 2” 

(Rune Sundset) og ”PET/MR – en ny dimensjon innen nukleærmedisin” (Jan-Erik Flink). 

Kopi av alle foredragene ligger på vår utmerkede hjemmeside www.nsnm.no. Styret for 

NSNM vil takke alle som deltok – både foredragsholder og tilhørere. En stor takk også til 

Philips som inviterte på tapas i Forvalterboligen etter foredragene.  

 

PET i Norge versus Aarhus. 
I sitt foredrage innledet Trond Velde Bogsrud møtet med å stille spørsmål om Norge vil være 

der Aarhus er i dag om 10 år. Trond har vært ansatt på PET-senteret i Aarhus i om lag ett år 

hvor de har seks PET/CT-skannere – altså to flere enn det er i Norge. To av skannerne er 

spesialskannere: en Philips Big Bore for stråleterapiplanlegging og en Siemens HRRT (High 

resolution research tomograph) for hjerne med ultrahøy oppløselighet. I tillegg har de en 

dyreskanner for forskning på smågnagere. Tilsvarende dyreskanner finnes også i Norge. Om 

ikke det var nok så har dette sykehuset to syklotroner til legemiddelproduksjon, tilsvarende 

antall syklotroner finnes i hele Norge. Nukleærmedisinsk avdeling og PET-senteret ved 

Aarhus Universitetssykehus hadde i 2011, 140 fulltidsansatte som er omlag samme antall 

ansatte som i hele Norge, de utførte over 16.000 pasientundersøkelser og hadde et budsjett på 

45 mill danske kroner. Så langt kan man kanskje si at Aarhus versus Norge kommer likt ut 

men så var nok ikke tanken bak spørsmålet å sammenligne den nukleærmedisinske 

virksomheten i Norge med ett enkelt universitetssykehus i Danmark som nå nærmer seg hele 

30 PET/CT skannere. Likheten mellom Aarhus Universitetssykehus og Norge stopper for 

øvrig der. I sitt foredrag listet Trond Bogsrud opp 70 PET-isotoper som brukes ved sykehuset 

til forskning og i klinisk rutine. Per i dag er det i Norge kun fluor-18-FDG og fluor-18-

FACBC som brukes. Til vår beundring fikk vi også se at PET-senteret har sin egen grisegård 

hvor danske landgriser brukes til nukleærmedisinsk forskning. Kanskje ikke så rart at Dagens 

Medicine kåret PET-senteret ved Aarhus universitetssykehus til beste nukleærmedisinske 

avdeling i Danmark i 2011.  

 

PET/MR 
Høstmøtets produktinformasjon var gitt av Philips sin representant Jan-Eirik Flink som bl.a. 

snakket om PET/MR. Styrken til PET ligger som kjent i det store spennet av forskjellige 

biologiske relevante isotoper man kan benytte og den kraftige sensitiviteten PET har til å 

fange opp små isotop konsentrasjoner (10
-11
 – 10

-12
 mol/l) samt kvantifisering av 

isotopfordelingen med relativt god romlig oppløsning (~4 mm for kliniske helkropps 

skannere). Styrken med å koble CT til PET ligger i å få et godt anatomisk/morfologisk bilde 

slik at man kan se anatomien og cellenes metabolske aktivitet i ett og samme bilde. Hva skulle 

så være styrken med å koble MR til PET? I motsetning til CT som benytter seg av ioniserende 

stråling baserer MR seg på en vekselvirkning mellom et sterkt magnetisk felt og protoner i 

vann og fett for å få frem anatomiske strukturer. Norge bruker over dobbelt så mange CT 

undersøkelser per 1000 innbygger (195 CT us/1000 innbygger) sammenlignet med våre 



naboland. Statens strålevern har nylig sendt ut bekymringsmelding om at vi i Norge bruker 

betydelig mer CT per innbygger enn andre land, noe som medfører en høy befolkningsdose 

med ioniserende stråling. ALARA prinsippet skulle derfor tilsi at vi burde se på PET/MR med 

stor interesse. MR har også sin fordel i at den har meget god romlig oppløsning (~1 mm) og at 

modaliteten gir bedre kontrast for bløtvev sammenlignet med CT. I tillegg kan MR gi 

verdifull informasjon om vevets fysiologi, slik som ved diffusjonsvektet MR for å avklare 

vevsiskemi og kontrastbasert perfusjon for å avdekke perfusjonsdefekter i hjerne og hjerte. 

Den store utfordringen med å koble MR og PET i samme skanner er at fotomultiplikator 

rørene (PMT) som PET benytter seg av for å fange opp gammastrålingen er sensitive til 

magnetfelt og kan derfor ikke koples sammen med det sterke magnetfeltet til MR. 

Utviklingen av nye fotomultiplikatorer (avalanche fotodioder) har gjort at dette nå er mulig. 

En måte å komme unna problemet med PMT og magnetfelt er som Philips har gjort; å utføre 

såkalt tandemskanning hvor MR og PET er adskilte og er i hver sin ende av pasientbordet. 

Etter at pasienten er skannet med PET snus pasientbordet uten at pasienten beveger seg og 

pasienten skannes med MR. Hvilke problemstiller er det så at PET/MR har sin styrke? I 

foredraget til Jan-Eirik Flink er det nevrodegenerative sykdommer, hjertepatologi, hode/hals 

kreft, brystkreft, levermetastaser, colorektal- og prostata- kreft hvor det er vist en klinisk 

nytteverdi ved å bruk PET/MR fremfor PET/CT. Det blir spennende å se hvordan utviklingen 

går mht PET/MR. Ingen overraskelse at modaliteten er godt etablert i Danmark allerede. 

 

Forbedring i kvalitet = Clinical audit 
En clinical audit er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å heve kvaliteten 

innen vår virksomhet og øke strålesikkerheten for pasienter og ansatte. EU setter krav til 

gjennomføring av clinical audit ved medisinske bildedannende virksomheter som diagnostisk 

radiologi, stråleterapi og nukleærmedisin (EURATOM Directive 97/43). Norsk selskap for 

nukleærmedisin og molekylær avbilding har tatt på seg oppgaven med å utarbeide en modell 

for clinical audit innen nukleærmedisin og har satt ned en arbeidsgruppe som etter mandat gitt 

av selskapet vil komme med en modell høsten 2013. Undertegnede gav i sitt foredrag en 

statusrapport for arbeidet med clinical audit for nukleærmedisinske virksomheter i Norge. 

Finland er nok det landet som er kommet lengst i dette arbeidet hvor de nå har gjennomført to 

nasjonale eksterne clinical audits, hhv i 2003 og 2007. I den siste gjennomføringen av clinical 

audits var det en merkbar forbedring i kvaliteten sammenlignet med gjennomføringen i 2003. 

Det er ingen tvil om at kvalitetsnivået forbedres ved innføring av clinical audit. I praksis kan 

man dele clinical audit i to hovedprosesser: intern og ekstern. Ved en intern audit 

gjennomfører enheten selv en systematisk og dokumentert kontroll av kvalitetsnivået mens i 

en ekstern audit ber enheten om å bli evaluert av et ekstern auditing team. I fremtiden vil 

Norsk akkreditering mest sannsynlig stille krav til ekstern audit før man kan bli akkreditert. 

Det er naturlig at enhetene gjennomfører intern audit før man ber om en ekstern audit. For å 

gjøre evalueringsprosessen enklere kan man fraksjonere virksomhetens gjøremål i for 

eksempel kontroll av utstyr, arbeid i hotlab, prosedyrebeskrivelser, rapportering, 

avfallshåndtering etc. For at dette skal bli en suksess i Norge er det viktig at alle våre 

nukleærmedisinske enheter stiller seg positive til arbeidet med å kvalitetssikre oss selv. 

Arbeidsgruppen har sendt ut spørreskjema til ledelsen ved alle enheter for å kartlegge 

personellsituasjon, utstyrspark og aktivitetsnivå i det ganske land. Resultatet vil bli presentert 

på det nukleærmedisinske vårmøte i Tromsø første helga i juni hvor det også blir spennende å 

høre hvordan Finland har klart å gjennomføre clinical audit. 

 

Prisutdeling 
Under vårt tradisjonsrike og velsmakende tapasmåltid fikk årets doktorrand pris for sin 

doktoravhandling. Dette er andre året på rad at NSNM har hatt gleden av å gi honnør til en 



person som har fullført høyeste universitetsutdannelse - og det innen faget nukleærmedisin. 

Spesialist i nukleærmedisin Trond Velde Bogsrud disputerte for doktorgraden 17. juni 2011 

og tittelen på avhandlingen lyder: ”Positron Emission Tomography with 2-Deoxy-2-

[
18
F]Fluoro-D-Glucose in Patients with Thyroid Diseases”. Hans doktoravhandling viser at 

FDG PET/CT kan være særlig nyttig i diagnostikk og oppfølging av pasienter med aggressive 

former av kreft i skjoldbruskkjertelen hvor det kan gi nyttig informasjon om 

sykdomsutbredelse, gi tidlig informasjon om effekt av behandling, påvise tilbakefall av kreft 

tidligere enn annen tilgjengelig diagnostikk og gi informasjon om prognose. Videre viser 

Trond i sin avhandling at et tilfeldig funn av lokalisert økt opptak av FDG i 

skjoldbruskkjertelen ved PET/CT representerer en kreftsvulst hos ca 1/3 av pasientene. 

Generelt økt FDG opptak i skjoldbruskkjertelen som et tilfeldig funn ved PET/CT tyder 

derimot på en godartet tilstand med en akutt eller kronisk betennelse og disse bør utredes med 

blodprøveanalyser av stoffskiftehormoner og autoantistoff i blodet, fordi mange av pasientene 

vil ha eller vil kunne utvikle lavt stoffskifte (hypotyreose). 

 

Velkommen til vårmøte 2012 
Vårmøte 2012 er like om hjørne og midnattssolen gjør seg klar til å ta imot det norske 

nukleærmedisinske miljøet i Tromsø. Et spennende program vil ta oss gjennom noen 

eventyrlige dager. For program, påmelding og mer informasjon: se hjemmesiden vår 

www.nsnm.no og klikk deg inn på NSNM2012. Jeg håper å se så mange av dere som mulig i 

min hjemby Tromsø. Vel møtt! 

Hilsen Rune 

 

 
 

Fig. 1. Høstmøte i Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbilding samlet i alt 70 

tilhørere 



 
 

Fig. 2. Spesialist og overlege i nukleærmedisin Trond Velde Bogsrud disputerte for graden 

ph.d. 17. juni 2011 og fikk tildelt disputasgave fra styreleder i selskapet Rune Sundset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


