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Norsk selskap for nukleermedisin og molekyler
avbilding (NSNM) -Hsstmste 2010
AV RUNE SUNDSET, LEDER FOR NSNM

Arets hsstmste for Norsk selskap for
nukleermedisin og molekyler avbilding
(NSNM) gikk av stabelen 26. oktober i
Ar. Over 70 deltagere hadde funnet
veien til Rikshospitalet. SA vidt styret for
selskapet kjenner til har det aldri vart sd
mange tilhsrere pA tidligere hostmster.
Det ble servert fire spennende og tids-
riktige foredrag; "PET beyond FDG"
(Jacek Koziorowski, sjefskjemiker ved
Herlev Hospital i Danmark), "Multimodal
imaging in preclinical cancer research"
(Frits Thorsen, leder av Molecular lma-
ging Center, Universitetet i Bergen),
"Partial volume correction in SPECT"
(Christopher Coello, postdoc ved Uni-
versitetet i Oslo) og "Clinical audits ved
nukleermedisinske enheter" (Odd
Harald Odland, kjernefysiker og syklo-
tronansvarlig ved Haukeland Universi-
tetssykehus). Styret vil takke alle som
deltok - b6de gjester og foredragshol-
dere. Kopi av foredragene ligger pA vAr
hjemmeside (www.nsnm.no). Etter det
faglige programmet ble det servert
tapas og drikke i Forvalterboligen til

Rikshospitalet. Under mAltidet fikk Arets
nye doktorrand pris for sin doktorav-
handling. Fysiker og forsker Trine Hjor-
nevik disputerte for doktorgraden den
22. oktober i Ar. Hun har brukt smAdyrs-
PET ved UiO til a studere funksjonelle
endringer i rottehjernen for d ske forstA-
elsen ved de mekanismer som inntrer
ved langvarige smerter. Hennes forsk-
ning viser at en kortvarig smertefull sti-
mulering kan gi vedvarende funksjonelle
endringer i det opioide reseptor syste-
met i omrAder som modulerer smerte-
signaler og sAledes kan opplevelsen av
ubehag og smerte lagres i smertebane-
ne. Trine Hjornevik er ansatt som for-
sker ved Akershus Universitetssykehus.
Trine er opprinnelig fra Harstad og
gaven hun fikk overrakt er Dagfinn Bak-
kes bilde som heter "Nordlandsjenter".

PET beyond FDG
PET er en molekyler funksjonell medi-
sinsk avbildingsteknikk som mAler
distribusjon av radioisotoper og er den
eneste medisinske avbildinosteknikken

hvor man kan studere biokjemiske pro-
sesser in vivo. Jacek Koziorowski, sjefs-
kjemiker ved Herlev Hospital i Danmark
Apnet hastmotet med et foredrag om
PET-radiofarmaka utover FDG. I Dan-
mark er det na over 20 PET skannere
og 7 syklotroner. I Norge er det PET{il-
bud ved Oslo Universitetssykehus
(Rikshospitalet og Radiumhospitalet),
Aleris i Oslo, Haukeland Universitetssy-
kehus og Universitetssykehuset i Nord-
Norge. UllevAl vil starte opp PET skan-
ning 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 halver ingst id (110 minutter) .  18F-
FDG har sine begrensinger da den gjen-
speiler generell sukkermetabolisme og
derfor ikke er selektiv for kreft, men
viser akkumulering ogsA ved bl.a.
inflammatoriske lesjoner. Det finnes
over 20 andre 18F merkede PET radio-
farmaka og noen vil nok vere aktuelle i
Norge kanskje allerede til neste Ar. I
Danmark er fluor-18-natriumfluorid

Hsstmste i Norsk sel-
skap for nukleermedisin
og molekylar avbilding
samlet i alt 70 tilhsrere
som trolig er ny delta-
gerrekord.
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(18F-NaF), som beskriver beinmetabo-
lisme, godkjent for klinisk bruk. Marks-
ren har samme opptaksmekanisme som
99mTc-MDP som brukes ved tradisjo-
nell skjeletfscintigrafi, men er overlegen
nAr det gjelder sensitivitet. Norsk Medi-
sinsk Syklotronsenter AS (NMS AS) i
Oslo regner med A starte opp produk-
sjon av 18F-NaF i 2011. I Bergen bereg-
nes produksjonsstart av syklotronen
medio januar 201 1 .  I  t i l legg t i l  18F-FDG
vil Bergen produsere ytterligere to 18F
PET-radiofarmaka; f luor-1 8-f luorothymi-
dine (1 8F-FLT) og fluor-1 8-fluoromisoni-
dazole (18F-FMISO). Begge radiofar-
maka er i ferd med A bli ti lgjengelige for
klinisk bruk i Danmark. 18F-FLT er en
analog av aminosyren thymidin og opp-
tak in vivo reflekterer thymidin kinase-1
aktivitet som er et enzym som er over-
uttrykt under syntesefasen av DNA ved
celledelingen. 18F-FLT har sin styrke i
tumores uten akt sukkermetabolisme, i
evaluering av hjernetumor og ved moni-
torering av behandlingsrespons da
undersskelsen kan utfores umiddelbart
etter behandling. Behandlingsrespons
ved 18F-FDG mA utsettes til minst 10
dager etter behandling da cellene kan
gA i "sukker-stunning" som medfarer
falsk negative funn og man har ogsA
innslag av inflammatoriske responser
som kan gi falsk positive funn. 18F-FMl-
SO er en hypoksi markar som under
hypoksi bindes til makromolekyler (prote-
iner og RNA). Hypoksi er en viktig prog-
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nostisk faktor innen strAlebehandling og
marksren kan brukes til A definere
omrAder i tumormassen som trenger
maksimal strAledose. I ti l legg til 18F for-
bindelse er det planlagt at syklotronen i
Bergen ogsA skal produsere karbon-1 1
radiofarmaka. Karbon-1 1-acetat (1 1C-
acetat) og karbon-1 1-cholin (1 1C-cho-
lin) brukes begge til tumores hvor suk-
kermetabolismen er lav. Marksrene
inkorporeres i l ipid metabolismen og
markerer zkt lioid metabolisme som
man finner ved celler som har okt proli-
ferasjon. Marksrene egner seg godt til
hjernekreft da opptak i normalt hjerne-
vev, i motsetning til 18F-FDG, er lavt.
1 1C-cholin og 1 1C-acetat egner seg
ogsa til prostatakreft da det er lite som
skilles ut via urinveier og opptak fra urin-
blera "skygger" derfor ikke for opptak i
prostata som er tilfelle ved 18F-FDG.
Karbon-1 t har 20 minutters halverings-
tid og det er derfor nodvendig med
syklotron i umiddelbar narhet av PET-
skanneren. BAde Bergen og Oslo har
planer om d begynne med gallium-68-
DOTATOC som er en somatostatin-
analog og vil vare en konkurrent til tra-
disjonell octreotid SPECT undersokelse
hvor man ser okt opptak i carsinoide
tumores med lav sukkermetabolisme.
Gallium-68- DOTATOC har hoyere sen-
sitivitet enn octreotid SPECT scintigrafi
pA grunn av sterkere affinitet for soma-
tostatinreseptorer og at PET teknikken
gir bedre opplzselighet enn SPECT.

og nuk learmed is in  n r .  412010

Fysiker Trine Hjornevik disputerte for
graden Ph.D. 22. oktober i dr og fikk til-
delt disputasgave fra styreleder i sel-
skapet Rune Sundset.

Gallium-68 er generatorbasert og kan
elueres i ett ar og kan derfor benyttes av
enheter som ikke har tilgang til syklotron
i umiddelbar narhet. I Tromso planleg-
ges etablering av PET-senter med
syklotron men forelopig leveres PET-
radiofarmaka fra MAP Medical i Helsin-
fors, Finland. I ti l legg til 18F-FDG produ-
serer MAP Medical 18F-NaF og i 2011
begynner de produksjon av 18F-cholin,
som har samme bruksomrAde som 1 1C-
cholin og som kan v@re aktuelt for PET-
tilbudet i Tromss. Med utvikling av og til-
gang pA nye radiofarmaka vil behovet
for PET undersokelser ake betraktelig i
fremtiden og det er viktig at de regionale
helseforetakene ser nodvendigheten
med A bygge ut PET-tilbudet og at de
riktige fagfolkene utdqnnes og tilsettes.

Clinical Audits ved nukle@r-
medisinsk enheter
Et tema som vil komme til a bli behand-
let av NSNM i tiden fremover er behovet
for og hvordan man skal gjennomfore
"clinical audits" ved norske nukleerme-
disinske enheter. To av selskapets med-
lemmer, Trine Hjarnevik fra Akershus
Universitetssykehus og Odd Harald
Odland fra Haukeland Universitetssyke-
hus, har representert selskapet pA
EANM-kurs i "Clinical Audit and Quality
Assurance" hvor EANM har henstilt alle
medlemsland om A stille med to kandi-
dater. I siste foredraget pA hsstmotet
definerte Odland begrepet "clinical
audits" som en orosess der man konti-
nuerlig ssker e. forbedre kvaliteten ved i
systematisk undersake gjeldende prak-
sis samt modifisere gjeldende praksis
hvor det er nodvendig. En clinical audit
er ikke a betrakte som en inspeksjon
med krav til forbedringer der hvor man
eventuelt finner mangler, men er ment A
skulle vere en hjelp for den enkelte
enhet til 6 kartlegge behov for forbe-
dringer for A kunne strekke seg etter
internasjonale og nasjonale standarder.
Til forskjell tra ISO-sertifisering og
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EANM-akkreditering der fagkomiteer
oppnevnt av EBNM (European Board of
Nuclear Medicine) og UEMS (European
Union of Medical Specialists) vurderer
sskerne opp mot de gjeldende kriterier
for akkreditering, vil en clinical audit
vere lettere og rimeligere A implemen-
tere i Norges 20 nukleermedisinske
enheter. Konseptet "clinical audits" ble
introdusert i EUs' direktiv 97l43lEURA-
TOM hvor medlemslandene anmodes
om A imolementere clinical audits i sine
land etter egne gjeldende regler. I land
som Finland, Frankrike, Tyskland,
Sveits og England er clinical audits
innen nukleermedisin etablert som en
kontinuerlig repeterende prosess. Det
er naturlig at NSNM foler eierskap og
tar ansvaret for A etablere en plan for
gjennomforingen av clinical audits i
nuklearmedisinske enheter i Norge.
Hvordan vi skal gjennomfore dette er
ikke klart og det er nadvendig med inn-
spil l fra medlemsmassen i NSNM. Sty-
ret for NSNM har laget et forslag ti l
mandat til en prosjektgruppe som skal
ha som malsetting A fremarbeide et sys-
tem for clinical audits blant nuklearme-
disinske enheter i Norge. Prosjektgrup-
pen bar bestA av alle de profesjoner
som jobber i faget og hvor alle helsere-
gioner er representert. Forslag til mandat
ligger som horingsutkast pA hjemmesi-
den til NSNM (www.nsnm.no) og styret
ber om ti lbakemelding innen utgangen
av januar 201 1. Det minner meg om at
det narmer seg jul og jeg vil pi vegne av
styret onske alle medlemmer en riktig
god jul og et strAlende nytt Ar.

Hilsen Rune Sundset
Leder av Norsk selskap for

nukleermedisin og
molekyler avbilding (NSNM)

Neste nummer av
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Forskningsrapport fra gruppe 1
sykehusene
AV NILS-EINAR KLOW

De syv gruppe 1 avdelingene fikk anled-
ning ti l  A rapportere sin satsing pA forsk-
ning. Radforsk har de siste Arene lagt
stor vekt pA A synliggjore at forskningen
er en del av aktiviteten ved de store
radiologiske avdelingene og at forsk-
ningen er forankret i ledelsen. I Ar
snsket vi spesielt fokus pd strategipla-
nen som er utformet av Radforsk, hvor-
dan avdelingene tenker at denne kan
benyttes for A stimulere ti l  aket og
bedret forskning. Forskningsrapporter
ble lagt frem av Renate Gruner for HUS,
Per Nakstad for OUS, Michael Schubert
for SUS, Frode Lerum for AHUS, Elisa-
beth Olstad for UNN, Karin Steen for St
Olavs hospital og Ase Tangerud for
Vestre Viken HF, Drammen.

Totalt ble det rapportert seks gjennom-
tsrle dr. grader hvorav tre var radiologer.
Det ble ogsA rapportert at 33 radiologer
for t iden holdt pA med dr. gradsarbeid.
Det er relativt store forskjeller mellom
sykehusene om hvor aktive de er med A
videreutdanne radiologene. Her er det
flere sykehus som har store utfordringer.
Serlig hyggelig var det A hore at det
foregAr en del samarbeid mellom syke-
husene, der kandidater veiledes fra et
annet sykehus enn der de arbeider. Her
er det mye 6 hente ogsA fremover da det
er en stor skjevfordeling av radiologer
med akademisk kompetanse.

Forskning foregAr i mange sti l l inger,
men det er vanskelig A fA oversikt over
hvor mange sti l l inger eller sti l l ingsbroker

som benyttes ti l  forskning. OUS har
avsatt 'l 6 Arsverk til forskning, mens de
fleste andre har avsatt 1-2 Arsverk. Det-
te har ogsA gitt seg utslag i antall dr.
gradskandidater og publikasjoner.
Forskningsutvalg ser ut t i l  A vare en
nskkel t i l  A fokusere pA forskningsopp-
gaver. Fire av sykehusene oppgir at de
har et slikt utvalg.

Radforsk har lagt frem en strategiplan
ti l hjelp for de radiologiske avdelingene
for A fremme forskningen. Planen var
vedlagt invitasjonen. Med to unntak la
alle avdelingene frem sin strategi, svak-
heter og styrker, og ikke minst noen tan-
ker om hva de kan gjare fremover for A
styrke aktiviteten.

Dette Aret har tre radiologer
disputert:
- Tone Rannaug Enden: "Towards

improvement in deep vein thrombosis;
studies on diagnostic MRl, thromboly-
tic therapy, and quality of l i fe." Oslo
universitetssykehus, UllevAl.

- Hellund, Johan Castberg: "Slow

flow sensitive MRl. Exoeriences with
MRI-assisted visualization of f low and
the use of secretin in the pancreatico-

bil iary tract." Oslo universitetssyke-
hus,  Ul levAl .

- Signe Helene Forsdahl. Abdominal
aortic aneurysms: risk factors and
cardiovascular consequences. The
Tromss study,  1994-2001.  UNN,
Tromss.
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