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Årets høstmøte for Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbilding (NSNM) gikk 

av stabelen 26. oktober i år. Over 70 deltagere hadde funnet veien til Rikshospitalet. Så vidt 

styret for selskapet kjenner til har det aldri vært så mange tilhørere på tidligere høstmøter. Det 

ble servert fire spennende og tidsriktige foredrag; ”PET beyond FDG” (Jacek Koziorowski, 

sjefskjemiker ved Herlev Hospital i Danmark), ”Multimodal imaging in preclinical cancer 

research” (Frits Thorsen, leder av Molecular Imaging Center, Universitetet i Bergen), ”Partial 

volume correction in SPECT” (Christopher Coello, postdoc ved Universitetet i Oslo) 

og ”Clinical audits ved nukleærmedisinske enheter” (Odd Harald Odland, kjernefysiker og 

syklotronansvarlig ved Haukeland Universitetssykehus). Styret vil takke alle som deltok – 

både gjester og foredragsholdere. Kopi av foredragene ligger på vår hjemmeside 

(www.nsnm.no). Etter det faglige programmet ble det servert tapas og drikke i 

Forvalterboligen til Rikshospitalet. Under måltidet fikk årets nye doktorrand pris for sin 

doktoravhandling. Fysiker og forsker Trine Hjørnevik disputerte for doktorgraden den 22. 

oktober i år. Hun har brukt smådyrs-PET ved UiO til å studere funksjonelle endringer i 

rottehjernen for å øke forståelsen ved de mekanismer som inntrer ved langvarige smerter. 

Hennes forskning viser at en kortvarig smertefull stimulering kan gi vedvarende funksjonelle 

endringer i det opioide reseptor systemet i områder som modulerer smertesignaler og således 

kan opplevelsen av ubehag og smerte lagres i smertebanene. Trine Hjørnevik er ansatt som 

forsker ved Akershus Universitetssykehus. Trine er opprinnelig fra Harstad og gaven hun fikk 

overrakt er Dagfinn Bakkes bilde som heter ”Nordlandsjenter”. 

 

PET beyond FDG 

PET er en molekylær funksjonell medisinsk avbildingsteknikk som måler distribusjon av 

radioisotoper og er den eneste medisinske avbildingsteknikken hvor man kan studere 

biokjemiske prosesser in vivo. Jacek Koziorowski, sjefskjemiker ved Herlev Hospital i 

Danmark åpnet høstmøtet med et foredrag om PET-radiofarmaka utover FDG. I Danmark er 

det nå over 20 PET skannere og 7 syklotroner. I Norge er det PET-tilbud ved Oslo 

Universitetssykehus (Rikshospitalet og Radiumhospitalet), Aleris i Oslo, Haukeland 

Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ullevål vil starte opp PET 

skanning tidlig i 2011. I Norge brukes per i dag kun Fluor-18-FDG (18F-FDG) som PET 

radiofarmakon. Den store fordelen ved 18F skyldes isotopens relative lange halveringstid 

(110 minutter). 18F-FDG har sine begrensinger da den gjenspeiler generell 

sukkermetabolisme og derfor ikke er selektiv for kreft, men viser akkumulering også ved bl.a. 

inflammatoriske lesjoner. Det finnes over 20 andre 18F merkede PET radiofarmaka og noen 

vil nok være aktuelle i Norge kanskje allerede til neste år. I Danmark er fluor-18-

natriumfluorid (18F-NaF), som beskriver beinmetabolisme, godkjent for klinisk bruk. 

Markøren har samme opptaksmekanisme som 99mTc-MDP som brukes ved tradisjonell 

skjelett-scintigrafi, men er overlegen når det gjelder sensitivitet. Norsk Medisinsk 

Syklotronsenter AS (NMS AS) i Oslo regner med å starte opp produksjon av 18F-NaF i 2011. 

I Bergen beregnes produksjonsstart av syklotronen medio januar 2011. I tillegg til 18F-FDG 

vil Bergen produsere ytterligere to 18F PET-radiofarmaka; fluor-18-fluorothymidine (18F-

FLT) og fluor-18-fluoromisonidazole (18F-FMISO). Begge radiofarmaka er i ferd med å bli 

tilgjengelige for klinisk bruk i Danmark. 18F-FLT er en analog av aminosyren thymidin og 

opptak in vivo reflekterer thymidin kinase-1 aktivitet som er et enzym som er overuttrykt 

under syntesefasen av DNA ved celledelingen. 18F-FLT har sin styrke i tumores uten økt 

sukkermetabolisme, i evaluering av hjernetumor og ved monitorering av behandlingsrespons 

da undersøkelsen kan utføres umiddelbart etter behandling. Behandlingsrespons ved 18F-



FDG må utsettes til minst 10 dager etter behandling da cellene kan gå i ”sukker-stunning” 

som medfører falsk negative funn og man har også innslag av inflammatoriske responser som 

kan gi falsk positive funn. 18F-FMISO er en hypoksi markør som under hypoksi bindes til 

makromolekyler (proteiner og RNA). Hypoksi er en viktig prognostisk faktor innen 

strålebehandling og markøren kan brukes til å definere områder i tumormassen som trenger 

maksimal stråledose. I tillegg til 18F forbindelse er det planlagt at syklotronen i Bergen også 

skal produsere karbon-11 radiofarmaka. Karbon-11-acetat (11C-acetat) og karbon-11-cholin 

(11C-cholin) brukes begge til tumores hvor sukkermetabolismen er lav. Markørene 

inkorporeres i lipid metabolismen og markerer økt lipid metabolisme som man finner ved 

celler som har økt proliferasjon. Markørene egner seg godt til hjernekreft da opptak i normalt 

hjernevev, i motsetning til 18F-FDG, er lavt. 11C-cholin og 11C-acetat egner seg også til 

prostatakreft da det er lite som skilles ut via urinveier og opptak fra urinblæra ”skygger” 

derfor ikke for opptak i prostata som er tilfelle ved 18F-FDG. Karbon-11 har 20 minutters 

halveringstid og det er derfor nødvendig med syklotron i umiddelbar nærhet av PET-

skanneren. Både Bergen og Oslo har planer om å begynne med gallium-68-DOTATOC som 

er en somatostatin-analog og vil være en konkurrent til tradisjonell octreotid SPECT 

undersøkelse hvor man ser økt opptak i carsinoide tumores med lav sukkermetabolisme. 

Gallium-68- DOTATOC har høyere sensitivitet enn octreotid SPECT scintigrafi på grunn av 

sterkere affinitet for somatostatinreseptorer og at PET teknikken gir bedre oppløselighet enn 

SPECT. Gallium-68 er generatorbasert og kan elueres i ett år og kan derfor benyttes av 

enheter som ikke har tilgang til syklotron i umiddelbar nærhet. I Tromsø planlegges etablering 

av PET-senter med syklotron men foreløpig leveres PET-radiofarmaka fra MAP Medical i 

Helsinfors, Finland. I tillegg til 18F-FDG produserer MAP Medical 18F-NaF og i 2011 

begynner de produksjon av 18F-cholin, som har samme bruksområde som 11C-cholin og som 

kan være aktuelt for PET-tilbudet i Tromsø. Med utvikling av og tilgang på nye radiofarmaka 

vil behovet for PET undersøkelser øke betraktelig i fremtiden og det er viktig at de regionale 

helseforetakene ser nødvendigheten med å bygge ut PET-tilbudet og at de riktige fagfolkene 

utdannes og tilsettes. 

 

Clinical Audits ved nukleærmedisinsk enheter 

Et tema som vil komme til å bli behandlet av NSNM i tiden fremover er behovet for og 

hvordan man skal gjennomføre ”clinical audits” ved norske nukleærmedisinske enheter. To av 

selskapets medlemmer, Trine Hjørnevik fra Akershus Universitetssykehus og Odd Harald 

Odland fra Haukeland Universitetssykehus, har representert selskapet på EANM-kurs 

i ”Clinical Audit and Quality Assurance” hvor EANM har henstilt alle medlemsland om å 

stille med to kandidater. I siste foredraget på høstmøtet definerte Odland begrepet ”clinical 

audits” som en prosess der man kontinuerlig søker å forbedre kvaliteten ved å systematisk 

undersøke gjeldende praksis samt modifisere gjeldende praksis hvor det er nødvendig. En 

clinical audit er ikke å betrakte som en inspeksjon med krav til forbedringer der hvor man 

eventuelt finner mangler, men er ment å skulle være en hjelp for den enkelte enhet til å 

kartlegge behov for forbedringer for å kunne strekke seg etter internasjonale og nasjonale 

standarder. Til forskjell fra ISO-sertifisering og EANM-akkreditering der fagkomiteer 

oppnevnt av EBNM (European Board of Nuclear Medicine) og UEMS (European Union of 

Medical Specialists) vurderer søkerne opp mot de gjeldende kriterier for akkreditering, vil en 

clinical audit være lettere og rimeligere å implementere i Norges 20 nukleærmedisinske 

enheter. Konseptet ”clinical audits” ble introdusert i EUs’ direktiv 97/43/EURATOM hvor 

medlemslandene anmodes om å implementere clinical audits i sine land etter egne gjeldende 

regler. I land som Finland, Frankrike, Tyskland, Sveits og England er clinical audits innen 

nukleærmedisin etablert som en kontinuerlig repeterende prosess. Det er naturlig at NSNM 

føler eierskap og tar ansvaret for å etablere en plan for gjennomføringen av clinical audits i 



nukleærmedisinske enheter i Norge. Hvordan vi skal gjennomføre dette er ikke klart og det er 

nødvendig med innspill fra medlemsmassen i NSNM. Styret for NSNM har laget et forslag til 

mandat til en prosjektgruppe som skal ha som målsetting å fremarbeide et system for clinical 

audits blant nukleærmedisinske enheter i Norge. Prosjektgruppen bør bestå av alle de 

profesjoner som jobber i faget og hvor alle helseregioner er representert. Forslag til mandat 

ligger som høringsutkast på hjemmesiden til NSNM (www.nsnm.no) og styret ber om 

tilbakemelding innen utgangen av januar 2011. Det minner meg om at det nærmer seg jul og 

jeg vil på vegne av styret ønske alle medlemmer en riktig god jul og et strålende nytt år. 
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Fig. 1. Høstmøte i Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbilding samlet i alt 70 

tilhørere som trolig er ny deltagerrekord. 

 
Fig. 2. Fysiker Trine Hjørnevik disputerte for graden Ph.D. 22. oktober i år og fikk tildelt 

disputasgave fra styreleder i selskapet Rune Sundset. 

http://www.nsnm.no/

