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Nukleærmedisin
Konvensjonell nukleærmedisinsk 
 diagnostikk og behandling foregår  
i dag på 19 nukleærmedisinske 
avdelinger i Norge. Avdelingene kan 
tilby et stort antall nukleærmedisinske 
undersøkelser innen tumordiagnostikk 
og organrelaterte sykdommer i hjerne, 
spyttkjertler, thyreoidea, parathyreoi-
dea, hjerte, lunge, gastrointestinal 
systemet, binyrer, nyre, galleveier, 
lever, lymfesystemet og skjelett. I til-
legg til rene nukleærmedisinske appa-
rater som gammakamera har de fleste 
avdelinger nå også kombinerte skannere 
der en kan fusjonerer tredimensjonale 
nukleærmedisinske bilder (SPECT) 
med CT bilder av samme kroppsregion. 
En får da bilder som gir både funksjo-
nell og anatomisk informasjon. SPECT 
avbildning er mer sensitiv enn planar 
avbildning, og sammen med CT bidrar 
dette til bedre og mer presis diagnos-
tikk. 

De nukleærmedisinske avdelingene 
kan også tilby behandling med radio-
nuklider til pasienter med en rekke 

forskjellige sykdommer som thyreoidea - 
sykdommer, nevroblastomer, synovitt, 
thyreoidea cancer, prostata cancer med 
skjelettmetastaser, nevroendokrine 
tumorer og levertumorer eller metas-
taser i lever. Det sist etablerte behand-
lingstilbudet innen konvensjonell 
nukleærmedisin er Selektiv Intern 
Radio Terapi (SIRT).  Dette er et tilbud 
til pasienter med primær leverkreft 
eller levermetastaser. Behandlingen er 
et alternativ når tumor er inoperabel 
og annen lokal behandling ikke er 
 velegnet, eller hvis kjemoterapi eller 
annen medisinsk behandling ikke har 
vært vellykket. SIRT gjøres nå i til-
knytning til et forskningsprosjekt ved 
Oslo Universitetssykehus, og det er 
også planlagt oppstart ved Haukeland 
Universitetssjukehus vår 2015. Gjennom 
et kateter som er innført i leverarterien 
injiseres det små mikrokuler direkte 
inn i arterien som forsyner tumorvevet 
med blod. Mikrokulene inneholder den 
radioaktive beta-emitter yttrium-90. 
Betastråling har en meget kort rekke-
vidde og det er dermed mulig å oppnå 
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Det første nukleærmedisinske 
laboratoriet i Norge ble etablert 
av overlege Odvar E. Skaug ved 
psykiatrisk klinikk i Oslo i 1950. (1). 
I 1951 ble kjernereaktoren ved 
Institute of Atomic Energy (IAT) 
på Kjeller installert og året etter 
ble det for første gang produsert 
radionuklider i Norge (24 Na, 32P, 
131 I). Fra 1966 ble også 99mTc 
generatorer produsert ved Kjeller. 
I mange år var instituttet lever-
andør for alle radionuklider til 
medisinsk bruk i Norge. Nukleær-
medisin var lenge en underspesia-
litet til klinisk kjemi og fysiologi 
og ble først en egen spesialitet i 
1997.  Norsk forening for nukleær-
medisin (NFNM) ble etablert 
samme år. Med fremveksten av 
kombinerte avbildningsmetoder 
som SPECT-CT, PET-CT og  
PET-MR har samarbeidet med 
radiologiske avdelinger økt og alle 
de nukleærmedisinske avdelingene 
er i dag organisert sammen med 
bildediagnostiske avdelinger ved 
de forskjellige sykehusene. I 1993 
ble Kjell Rootwelt oppnevnt som 
den første professor i nukleær-
medisin, han er også forfatter av 
den første norske læreboken innen 
faget (ref. Rootwelt 1995) (2).
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en høy stråledose i tumorvevet sam-
tidig som en unngår bestråling av det 
friske vevet.

PET-CT/ PET-MR
PET satsingen i Norge har vært kriti-
sert for å ha startet for sent,  og det er 
ingen tvil om at vi i Norge ligger etter 
andre europeiske land i bruk av PET-
CT og i antall PET-CT skannere. De 
første PET-CT skannerne i Norge ble 
installert ved Radiumhospitalet i 2005 
og ved Rikshospitalet i 2006. De siste 
årene har imidlertid flere PET-CT 
skannere blitt installert, slik at vi nå  
pr. jan. 2015 har 6 offentlige PET-CT 
skannere: tre i Oslo, en i Bergen, en i 
Tromsø og en i Trondheim.  I forbind-
else med bygging av nytt sykehus i 
Fredrikstad vil det etableres en PET-CT 
skanner også der, og Stavanger regner 
med å ha PET-CT skanner på plass 
innen 2016. St. Olavs Hospital i Trond-
heim var det første sykehuset i Norge 
som fikk en PET-MR maskin. Denne 
startet opp i oktober 2013. PET senteret 
ved Haukeland Universitetssykehus 
har egen syklotron og legemiddel-
fabrikk, og ved UNN i Tromsø plan-
legges det også etablering av et full-
verdig PET senter med egen syklotron. 

En PET-CT undersøkelse er en kom-
binasjon av to avbildningsmetoder: en 
nukleærmedisinsk undersøkelse (PET) 
og en radiologisk undersøkelse (CT). 
Den mest brukte radioaktive tracer 18F 
FDG består av en radioaktiv isotop 
(18F) og et sukkermolekyl (Fluoro 
Deoxy Glucose). Dette radioaktive 
legemiddelet transporteres inn i celler 

på samme måte som blodsukker. Inne  
i cellene vil den radioaktive isotopen 
«henfalle» , og i den prosessen sendes 
det ut stråling som kan detekteres med 
et PET-kamera. På 18F-FDG PET bil-
der vil kreftsvulster kunne «lyse opp» 
og ofte være lettere å se enn med andre 
røntgenundersøkelser. Ved enkelte 
kreftformer kan en dermed påvise 
kreft på et tidligere stadium eller på-
vise metastasering eller residiv.  Ved 
utvalgte kreftformer kan metoden også 
brukes for å se om kreftsykdommen 
har gått tilbake under cellegiftbehand-
ling. Pasienter med lungekreft utgjør 
den største gruppen av kreftpasienter 
som blir undersøkt med F18 FDG  
PET-CT, og PET-CT inngår i det nylig 
publiserte pakkeforløp for kreft for 
disse pasientene (3). Andre større kreft-
grupper som undersøkes med F18 FDG 
PET-CT er utvalgte pasienter med 
tykk- og endetarmskreft, lymfom, kreft 
i spiserøret, kreft i skjoldbruskkjertelen, 
kreft i øre-nese-halsområdet, kreft 
med ukjent utgangspunkt, livmorhals-
kreft og føflekk kreft. Det sees en klar 
trend i økt bruk av PET-CT også ved 
ikke onkologiske tilstander særlig 
innen fagfeltene kardiologi, nevrologi, 
infeksjonsmedisin og revmatologi, og 
F18 FDG PET-CT har vist seg nyttig i 
diagnostikk og sykdomsmonitorering 
av pasienter med systemiske inflam-
matoriske tilstander.

F18 FDG-PET brukes ved diagnos-
tikk av patologiske prosesser i hjernen 
som demens, bevegelsesforstyrrelser, 
for identifikasjon av epileptiske foci og 
for påvisning av tumor, spesielt ved 

residiv.  Alzheimer er den vanligste 
nevrodegenerative hjernesykdommen, 
og et sentralt element i sykdomsutvik-
lingen er opphopningen av amyloid i 
hjernen. Behandling som kan stoppe 
eller bremse sykdommen er under 
utvikling, men tidlig diagnose er avgjør - 
ende. Avbildning av hjernen med den 
nyetablerte radiotraceren 18F-flu-
temetamol gjør det mulig å stille 
 diagnosen Alzheimer før en pasient 
har utviklet demens.  

I tillegg til F18 FDG PET-CT benyttes 
18F-FACBC ved PET sentrene ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS) og Hauke-
land Universitetssjukehus. Det plan-
legges etablering av PET-CT med 
PET-tracerne 68Ga DOTATOC eller 
64Cu DOTATATE og 18F-flutemetamol 
i løpet av 2015. Øvrige PET-tracere 
som er etablert ved OUS er 18F-NaF og 
18FDOPA , og 15O er under utvikling. 

Forskning
PET er et felt med høy forsknings-
aktivitet. Dette har gitt og gir en riv-
ende utvikling også i de kliniske fag, 
bl.a. brukes PET-CT til å planlegge 
terapi (f. eks stråleterapi) og til tidlig 
responsevaluering av nye målrettede 
medisiner. Innenfor klinisk forskning 
er det særlig evaluering av nye medi-
siners virkning på sykdom kort tid 
etter oppstart av behandling som har 
hatt forskningsfokus. Slik informasjon 
gjør det mulig å tilby en mer skredder-
sydd behandling og er et viktig bidrag 
til personalisert medisin.

Det pågår for tiden seks doktorgrads- 
prosjekter innen nukleærmedisin. 
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Figur 3. Diagnostisk CT med IV-kontrast og PET med inntegnet stråleterapivolum av primærtumor 
(PVT-T) og regionalt lymfeknuteområde på venstre side av halsen (PVT-E.L.).

Pasienten har samtykket til publisering av bildene. 

Figur 1. Diagnostisk CT med IV-kontrast og fusjonsbilde viser økt FDG opptak i en tumor på 
venstre side av tungebasis. 

Figur 2. Diagnostisk CT med IV-kontrast og fusjonsbilde viser økt FDG opptak i en lymfeknute-
metastase på halsen.

Kasuistikk
Pasient med lymfeknutemetastase ve. side  
av halsen fra tungebasiscancer ve. side.

Senter for nukleærmedisin/PET, Hauke-
land Universitetssjukehus. Takk for utlån av 
kasuistikk til Henning Langen Stokmo

Pasienten oppsøkte lege pga. vedvarende 
kul på ve. side av halsen. Ultralydveiledet 
biopsi viste metastase fra høyt differensiert 
plateepitel cancer. Grundig utredet med 
 klinisk undersøkelse, fiberlaryngoskopi,  
CT og MR uten funn av tumor.  F18FDG- 
PET-CT tatt dagen etter MR undersøkelsen 
viste asymmetrisk FDG-opptak i tungebasis 
med økt opptak på venstre side (figur 1).  Den 
forstørrede lymfeknuten på venstre side av 
halsen viste kun økt FDG-opptak i randsonen 
best forenlig med cystisk/nekrotisk innhold 
(figur 2). Det ble gjort ny målrettet klinisk 
undersøkelse og panskopi i generell narkose 
uten sikre funn av makroskopisk tumor. Ut ifra 
PET-CT funnet ble det tatt blinde insisjons 
biopsier av tungebasis på venstre side. Histo-
logi viste moderat til lavt differensiert platee-
pitelcancer (subepitelialt), positiv for HPV 
type 16.  Pasienten ble operert med blokk-
disseksjon på venstre side i nivå III (midtre 
jugulære gruppe) og det ble påvist metastase 
til 1 av 23 lymfeknuter uten ekstrakapsulær 
vekst. Det ble til slutt gitt definitiv strålebe-
handling til primærtumor og adjuvant stråle-
behandling til de regionale lymfeknuteom-
rådene på venstre side som var kirurgisk 
behandlet (figur 3). Det ble gitt lateralisert 
intensitetsmodulert strålebehandling (IMRT) 
med 5 felts teknikk og 6 MV fotonstråling mot 
primærtumor. Uten informasjon fra PET- 
undersøkelsen ville postoperativ strålebe-
handling trolig vært vesentlig mer omfattende 
og mindre målrettet.
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Prosjektene omhandler bruk av hen-
holdsvis F18 FDG PET-CT ved endo-
metriecancer, F18 FDG PET-CT ved 
integrert funksjonell og morfologisk 
hjerneavbildning av pasienter med 
bevegelsesforstyrrelser, F18 FDG  
PET-CT ved aterosklerose i hals kar, 
18F-FACBC ved prostata cancer, F18 
GE180 ved hypoxisk hjerneskade og 
bruk av ulike PET tracere ved nevrode-
generative tilstander. 

Fagets fremtid
Nasjonalt råd for kvalitet og priorite-
ring i helsetjenesten anbefalte i 2009 
en oppbygning av PET-CT kapasiteten 
«slik at man har de syklotroner med 
det antall skannere som betraktes 
 nødvendig lokalt/regionalt»(4). En 
 større satsing på PET-CT vil kreve 
store ressurser på personellsiden og 
det må satses på utdanning og syste-
matisk rekruttering av personell. Det 
arbeides med å oppdatere tjenestekrav 
for spesialisering i nukleærmedisin der 
krav om ett års med tjeneste i radiologi 
skal inngå i utdanningen, mens tjeneste 
i klinisk kjemi (nå medisinsk biokjemi) 
utgår. Søknaden om oppdatering er 
sendt fra fagmiljøet til Legeforeningen 
høsten 2014. Det endrede kompetanse-
kravet harmoniserer bedre med den 
teknologiske utviklingen med etable-
ring av kombinerte skannere, der det 

er nødvendig med kunnskap både fra 
nukleærmedisin og radiologi. Ytterlig-
ere ett år innen radiologi kan erstattes  
i hovedutdanningen slik at inntil to års 
tjeneste i radiologi godkjennes som 
tellende tjeneste. Imidlertid vil det 
være behov for tett samarbeid med 
radiologisk miljø.  

Alle de nukleærmedisinske avdel-
ingene er pr. i dag organisert enten 
som en seksjon i eller i tett tilknytning 
til radiologisk avdeling. Samarbeid 
med radiologer om hybridundersøk-
elser (PET-CT) varierer i form, men 
beskrives som godt av de fleste en-
heter. Vi ser på samarbeid mellom de 
to spesialitetene radiologi og nukleær-
medisin som veldig nødvendig og 
 verdifullt og håper på videre god dialog 
mellom fagfolk fra begge fagmiljøer.  •
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Les mer om nukleærmedisin på hjemmesiden (2) og ta kontakt med foreningen hvis du har spørsmål om faget!
http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Nuklearmedisin/
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FaMe



Norsk overlegeforenings kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk

15. - 16. april 2015
SORIA MORIA HOTELL OG KONFERANSESENTER OSLO

VÅRKURS OG ÅRSMØTE
ONSDAG 15. APRIL 2015:
Kl. 10.00 - 14.00 med innlagt lunsj - New Public Management – tid for nytenkning
Tolv år etter at New Public Management ble innført i offentlig sektor tar stadig fler i flere sektorer til orde  
for at reformen ikke virker etter hensikten. Målstyring og rapportering tar ressursene bort fra kjerneoppgavene,  
og medarbeiderne demotiveres. Finnes det en bedre vei? Vi ser på erfaringer fra New Zealand, Sverige og Norge.

Innlegg fra:
•  The New Zealand Healthcare System – a view from inside.  

Prof. Alan Merry, Head of School of Medicine, Auckland, New Zealand. 
• Patient value - a key to survival. Prof. Martin Ingvar, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 
• Erfaring med NPM – målstyring i Forsvaret. Sverre Diesen, tidligere Forsvarssjef
• Styringssystemer i helsetjenesten. Stortingspolitikere Kjersti Toppe (SP) og Kristin Ørmen Johnsen (H) 

Kl. 14.00 - 17.30 - Årsmøte med valg 

Kl. 17.30 - Spesialtema: Arbeidsmiljø med Nobel standard
• Forskningsmiljø i Nobelpris-klassen: NTNU nå og i fremtiden. Gunnar Bovim, rektor NTNU

Kl. 19.30 - Festmiddag
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