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Høstmøte 2012 for NSNM ble arrangert 7. november på Rikshospitalet. I alt 70 påmeldte fikk 

gleden av å høre på tre forskningsorienterte foredragsholdere; ”Is in vivo animal PET/CT 

imaging golden standard for drug/tracer development?” (Pasha Razifar), ”Etablering av 

preklinisk PET/SPECT/CT i Tromsø” (Samuel Kuttner) og ”Bruk av hybrid-teknikk med 

koronar CT angiografi og SPECT som gatekeeper for invasiv utreding av koronarsykdom” 

(Jan Dag Solli). Kopi av alle foredragene ligger på vår utmerkede hjemmeside www.nsnm.no. 

Styret for NSNM vil takke alle som deltok – både foredragsholdere og tilhørere. En stor takk 

også til GE Healthcare som inviterte på tapas i Forvalterboligen etter foredragene.  

 

Preklinisk PET forsking i Norge 

Universitetet i Oslo har i mange år hatt preklinisk PET og preklinisk CT i adskilte 

modaliteter. Universitetet i Bergen er i ferd med å anskaffe preklinisk PET/CT. Ved 

Universitetet i Tromsø installeres preklinisk trippelmodalitet PET/CT/SPECT. Fysiker 

Samuel Kuttner er heltidsansatt for å ivareta driften av skanneren. I sitt foredrag gjorde 

Samuel rede for prosessen med etablering av modaliteten, spesifikasjoner for utstyret, krav til 

skannerrom og viste eksempler på avbilding og hvilke forskningsmuligheter som åpner seg 

med et slikt utstyr.  

 

Fysiker Pasha Razifar, som er dosent ved Universitetet i Uppsala ved ”Centre for Image 

analysis” og har etablert firmaet RM Medic-Tech AB (www.rm-medic-tech.com), har over ti 

års erfaring med preklinisk PET. Foredraget til Pasha hadde fokus på nødvendige 

støttefunksjoner som har betydning for å etablere en komplett og velfungerende preklinisk 

avbildingsenhet. Tekniske begrensninger (f.eks lav oppløsning og sensitivitet) i teknologien 

ved dagens prekliniske PET-skannere medfører at en ikke kan avbilde alle ønskelige 

biologiske prosesser i levende forsøksdyr in vivo. For eksempel er oppløsningen ved en 

preklinisk PET i størrelsesorden 1-2 mm, noe som er mye større en mange anatomiske og 

biologiske funksjoner en ofte ønsker å avbilde i forsøksdyrene. For å verifisere resultatene fra 

prekliniske-PET-skann er det derfor nødvendig å ta i bruk andre, mer nøyaktige 

avbildningsmetoder, f.eks autoradiografi som har en oppløsning på mellom 0,05-0,2 mm. 

Bakdelen med disse ex vivo-metodene er at forsøksdyrene må avlives før avbildning. I 

gjengjeld kan en avbilde funksjoner og kvantifisere resultater med en oppløsning på cellulær 

nivå på et mindre utvalg forsøksdyr og på så vis verifisere in vivo-metodene for senere 

studier. Denne verifiseringen er spesielt viktig ved utvikling av nye molekyler ved preklinisk 

avbildning for å avgjøre nøyaktig hvilken informasjon som gis i in vivo-PET-bildene.  

 

Med preklinisk PET i Oslo, Bergen og Tromsø er det sannsynlig at det vil være stort behov 

for preklinisk kurstilbud. Det norske nukleærmedisinske miljøet har i samråd med nasjonal 

forskerskole i medisinsk avbilding (MedIm) blitt enige om å etablere et jevnlig nasjonalt PhD-

kurs i preklinisk PET i Tromsø. 

 

Dedikert hjerte SPECT/CT  
I omlag 30 % av pasienter som undersøkes med invasiv koronar intervensjon finner man 

ingen tegn til koronar patologi. Undersøkelsen er befengt med en viss risiko og det er ønskelig 

å etablere ikke-invasive metoder som kan være portåpner for eventuelt stent behandling av 

koronar arterier. Sykehuset i Telemark HF, Skien, har landets eneste dedikerte hjerte 

SPECT/CT og er Nordens første. SPECT teknologien bygger på halvlederteknologi som gir 

systemet ekstrem følsomhet og høy oppløsning. SPECT opptak av hjerte på et vanlig 



konvensjonelt system tar ca 15 minutter mens det dedikerte apparatet bruker kun 2 minutter. 

Sammen med CT systemet gir det modaliteten en mulighet til å gjøre attenuasjonskorreksjon, 

kalsium scoring og koronar CT, alt på en gang uten å måtte sende pasienten videre. Overlege i 

kardiologi, Jan Dag Solli, fortale om status i Skien etter at de første 982 pasientundersøkelser 

er utført. Konklusjonen er at kombinasjonen av CT-angiografi og SPECT gir komplementær 

diagnostikk og verdifull prognostisk informasjon. Ganske enestående ser man også omlag 20 

% reduksjon i henvisninger til invasiv utredning av elektive pasienter som følge av etablering 

av Nordens første dedikerte SPECT/CT innen hjerte som altså er installert i Skien. 

 

Prisutdeling 

Under vårt tradisjonsrike og velsmakende tapasmåltid ble det delt ut pris for årets 

doktoravhandling. Dette er tredje 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. 

Anders Svaberg disputerte for doktorgraden i farmasi ved Universitetet i Tromsø den 2. mars 

2012 og tittelen på avhandlingen lyder: “Nucleophilic Substitution Reactions for Positron 

Emission Tomography; Factors Influencing the Reativity of 
18

F-Fluoride”. NSNM gratulerer! 

 

Fremtidens nukleærmedisin 

Det nukleærmedisinske miljøet i Norge er lite.  Vi er omlag 30 overleger, 15 LIS, 40 

radiografer, 60 bioingeniører og 10 andre (sykepleier, ingeniør, fysikere, farmasøyt, 

kjemiker). Totalt 155 personer som driver aktivt med nukleærmedisin fordelt på 20 enheter 

som gir et snitt på om lag 7,5 personer per enhet. Med vår nye PET skanner i Tromsø er det 

nå 5 PET skannere i Norge med en gjennomsnittsalder på 4 år. Det eldste fra 2005. Det er i alt 

15 SPECT/CT kamera og 22 SPECT kamera med gjennomsnittslader på hhv 5 og 9 år. 

Økningen i antall SPECT undersøkelser har vært moderat de siste årene men jeg vil anta at 

antall undersøkelser vil øke betydelig når gamle SPECT kamera byttes ut med ny SPECT/CT 

med 16 snitts CT eller bedre. Antall PET undersøkelser vil trolig eksplodere i løpet av de 

neste årene. Ved PET-senteret i Bergen har man gått fra 200 til 1200 pasientundersøkelser på 

3 år. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i sine rapporter om PET fra 2010 og 

2012 beregnet ulike scenario som antyder at i 2020 vil være et behov for godt over 28.000 

PET undersøkelser i året. Dersom man beregner 1500 pasientundersøkelser i året per PET 

skanner tilsvarer dette 19 PET skannere. I dag finnes det 4 PET skannere lokalisert i Oslo, en i 

Bergen og en i Tromsø. I alt 6 skannere i Norge. Dersom vi skal ha 19 i 2020 mangler vi 13, 

dvs. vi trenger 1-2 nye skannere per år fram til 2020 for å dekke behovet. Fram til nå er det 

kun blitt brukt FDG til PET undersøkelsene. Fremtiden ligger i bruk av nye mer spesifikke 

radiofarmaka og det vil være behov for nye PET sentre med mulighet for produksjon av 

kortlivede isotoper. I det siste er det innført tre nye radiofarmaka som øker spekteret av 

kliniske indikasjoner og forbedrer kvaliteten på PET tilbudet. Nukleærmedisinsk seksjon ved 

OUS har begynt å bruke 18F-fluorid, en utmerket radiofarmakon for skjelettundersøkelse. For 

å undersøke pasienter med prostatakreft og hjernesvulster, men også andre krefttyper, har 

Oslo miljøet begynt å bruke et radiofarmakon basert på aminosyrer merket med 18F. Det nye 

stoffet, 18F-FACBC er under etablering og indikasjoner utarbeides videre. Det siste tilskuddet 

er produksjon av vann merket med 16O som kan brukes til pasienter med behov for 

undersøkelse av hjerte- og hjerneperfusjon.  

 

Fremtidens nukleærmedisin vil kreve store ressurser fra tverrfaglige kompetansegrupper. Det 

gjelder blant annet radiofarmasøyter, radiokjemikere, medisinske fysikere og kjernefysikere, 

som det er stor mangel på internasjonalt. I tillegg vil det være behov for å styrke allerede 

eksisterende personell ved nukleærmedisin som nukleærmedisinere, radiologer, bioingeniører, 



radiografer og ingeniører. Det å investere i kompetanse er minst like viktig som den 

teknologiske investeringen. 

 

 

 

 
Figur 1. Preklinisk PET/SPECT/CT til smådyrsbruk som etableres i Tromsø. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Human dedikert hjerte SPECT/CT som er installert i Skien. 

 

 

 

  


