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Hvor ligger fremtiden i nukleærmedisin? De fleste vil svare «Nye tracer» eller «Nye 
modaliteter» (som f. eks. PET-MR). Begge er store områder for fremtidig faglig 
ekspansjon. Jeg påstår derimot at fremtiden allerede er kommet med SPECT-CT, PET-CT 
og ultralyd – vi må bare ta dem i bruk.  

Jeg viser tre områder fra vår egen virksomhet i Bergen der multimodal diagnostikk har 
endret den diagnostiske hverdagen. 

Ved utredning av hyperthyreose og struma kombinerer vi pertechnetat-scintigrafi med 
ultralyd hals gjennomført av samme lege på PET-senteret (266 undersøkelser av 5 leger i 
2012). Ved utredning av hyperparathyreoidisme tar vi først en dynamisk serie 0 – 30 min 
etter injeksjon av 750 MBq Tc-99m-MIBI, deretter en tidlig SPECT-CT av hals/øvre 
mediastinum og et planart senbilde 3 timer p.i. samt ultralyd (139 undersøkelser i 2012). 
Jeg vil vise flere eksempler der multimodal billeddiagnostikk med scintigrafi og ultralyd har 
vært avgjørende for behandlingen. 

Ved residivutredning av differensiert thyreoideacancer (TC) har vi siden juni 2009 etablert 
en multimodal protokoll med (1) ultralyd hals på PET-senter (Hitachi Preirus), (2) jod-
scintigrafi (3 – 5.6 GBq jod-131; fra 2/2012 370 MBq jod-123) incl. SPECT-CT hals/thorax 
(Siemens Symbia T6), (3) PET-CT med 370 MBq F-18-FDG inkludert kontrastmiddel-CT 
av hals/mediastinum (Siemens Biograph 40), (4) ultralyd med evt. finnålsbiopsi (FNB) etter 
PET. Fra 6/2009 og til 1/2012 undersøkte vi 51 pasienter (alder 57 +/- 15 år, 57 % kvinner, 
80 % papillær TC). Multimodal billeddiagnostikk (MMBD) var sann positiv hos 32 
pasienter, sann negativ hos 16, falsk positiv hos 2 og falsk negativ hos 1. Av totalt 63 
påfallende lesjoner i hals og mediastinum hos 24 pasienter var 43 maligne: 6 
lokalresidiver, 35 lymfeknutemetastaser og 2 metastaser fra andre tumores. Av disse 
hadde 83 % FDG-opptak mens kun 11 % hadde jodopptak. 13 pasienter hadde 
fjernmetastaser (lunge hos 9, skjelett hos 3, binyre hos 1). Terapien ble endret hos 14 
pasienter (27 %) som konsekvens av multimodal utredning med PET og kontrastmiddel-
CT: fokal terapi av lesjoner som ikke hadde blitt sett i ultralyd hos 9 (7 kirurgi, 1 
endotracheal laser-ablasjon, 1 stråleterapi), utvidet kirurgi pga. nye funn i PET/KM-CT hos 
3, radiojodbehandling av en mediastinal metastase hos 1 og konservativ behandling hos 1. 
Omvendt hadde ultralyd stor betydning ved å avkrefte malignitetsdiagnosen pga. FDG-
opptak i 9 benigne lesjoner i halsregionen hos 8 pasienter og for å demonstrere resul-
tatene fra billeddiagnostikk til endokrinkirurgen. 

La oss ta de nye mulighetene i bruk mens vi venter på nye tracere og modaliteter. Dette 
stiller krav til alle bildediagnostiske fagmiljøer – ikke minst godt samarbeid med radiologer. 
Multimodal billeddiagnostikk er ikke bare en berikelse for faget vårt, men gir bedre 
diagnostikk og skreddersydd, anatomisk målrettet optimal behandling av våre pasienter. 

 


