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Moderne PET-scannere har en integrert multislice CT for attenueringskorreksjon og for anatomisk koregistrering 
av PET og CT. Ved PET-CT benyttes i dag oftest kun en lavdose CT uten kontrast for attenueringskorreksjon og 
bildefusjon. En perfekt anatomisk match mellom PET og CT er nødvendig for korrekt attenueringskorreksjon og 
bildefusjon. Det er derfor vanlig at pasienten puster rolig under avbildingen av lavdose CT. En diagnostisk CT 
med kontrast av thorax og abdomen utføres derimot i ro i dyp endeinspirasjon (”hold pusten”). En slik CT vil 
ikke anatomisk matche PET-undersøkelsen, og den kan derfor ikke brukes til attenueringskorreksjon eller for 
bildefusjon. Dermed må en diagnostisk CT med kontrast utføres i tillegg til en lavdose CT. Dette medfører et 
tillegg av stråledose for pasienten og en liten, men signifikant tidsforskyvning av neste PET-undersøkelse. 

Det forventes at bruken av diagnostisk CT som en integrert del av en PET-CT generelt vil øke i årene 
framover. Det er per i dag ingen enighet om hvordan diagnostisk CT med kontrast som ledd i PET-CT kan 
benyttes kostnadseffektivt og med optimal klinisk nytteverdi. Et unntak er dog bruk av diagnostisk CT med 
kontrast hos pasienter med cancer i ØNH-området og i bekken, når PET-CT utføres som ledd i 
stråleterapiplanlegging. Hos slike pasienter er hodet eller bekkenet fiksert i maske eller i en form for å sikre 
perfekt samregistrering av PET og CT med kontrast. PET fusjonert med CT-med kontrast kan da benyttes for 
inntegning av strålefelt basert på kombinert informasjon fra PET og CT. Ved bruk av pustegating under PET-
avbildingen, kan man også etablere perfekt match mellom PET og diagnostisk CT for lunge og mediastinum. 
Pustegated PET kan således også benyttes sammen med diagnostisk CT for inntegning av strålefelt for tumores i 
lunge og mediastinum.   

Ikke bare en økning av andel diagnostiske CT er forventet i framtiden, men det er også forventet at 
andel PET-spesialavbildinger vil øke. Eksempelvis forlenget avbilding av lever og benmarg og pustegating ved 
lunge og leverproblematikk.  

Utallige undersøkelser viser at PET-CT er en slagkraftig ”stand-alone” undersøkelse. Flere prospektive 
studier (brystkreft, lungekreft, ØNH-kreft, lymfom) med små pasientgrupper kan tyde på at tradisjonell 
diagnostisk CT med kontrast gir nyttig tilleggsverdi utover resultatet av PET-CT med lavdose CT kun hos en 
svært begrenset andel av pasientene. Dette gjør at en rekke sentre hittil har foretrukket en sekvensiell tilnærming, 
hvor diagnostisk CT med kontrast kun utføres dersom den er indisert på bakgrunn av resultat av PET-CT funn. 
Generelt bør det stilles større krav til kvaliteten på diagnostiske CT utført før henvisning til PET-undersøkelsen. 
Dermed vil behovet for kompletterende CT-diagnostikk reduseres. Dersom diagnostisk CT med kontrast er 
indisert uavhengig av resultat av PET-scan, kan det være hensiktsmessig å utføre diagnostisk CT med kontrast 
som en integrert del av PET-undersøkelsen.  

I dag er FDG priset per levert FDG-aktivitet. Dersom det utføres integrert diagnostisk CT og PET 
spesialavbildinger, vil disse ekstraundersøkelser resultere i at færre pasienter kan undersøkes per FDG levering 
pga. decay av fluor-18. Dette er uhensiktsmessig, da PET-kapasiteten er en knapp modalitetsressurs. En 
forutsetning for optimal bruk av diagnostisk CT som en integrert del av PET-CT er endret betalingsordning for 
FDG fra dagens ordning til pris for antall undersøkte pasienter. 
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