Norsk nukleærmedisinsk vårmøte
NSNM 2022

Scandic Ambassadeur, Drammen
20. - 22. mai 2022
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Velkommen til NSNM 2022!

På vegne av NSNM-styret og seminarkomiteen er det en glede å ønske dere velkommen til
det 35. nukleærmedisinske vårmøtet! Det har nå gått hele tre år siden forrige vårmøte og
det er på høy tid at den nukleærmedisinske storfamilien samles igjen. Etter to år med
pandemi håper vi alle er veldig klare for nukleærmedisinsk vårmøte. Blir det ny
deltakerrekord i år?
Årets vårmøte går av stabelen 20.-22. mai på Scandic Ambassadeur i Drammen. Hotellet
ligger strategisk plassert midt i sentrum, i gangavstand fra både jernbanestasjon og Flytog.
Drammen er en by som de siste årene har gjennomgått en omfattende utvikling.
Det faglige programmet byr på sesjoner innen PET, konvensjonell nukleærmedisin, terapi,
strålevern, kliniske revisjoner og forskning. Vi fortsetter suksessen med Pecha Kucha, og nye
nukleærmedisinske enheter vil i år få muligheten til å presentere seg. Bidrag fra våre egne
engasjerte fagmiljø er en viktig del av vårmøtet. Vi oppfordrer derfor alle til å bidra med
presentasjoner, både frie foredrag og postere.
Som tidligere år vil vi takke alle våre utstillere og sponsorer. Mange av dere er trofaste
støttespillere år etter år, og det takker vi dere for. Vi oppfordrer alle til å ta seg en tur innom
utstillerområdet i løpet av vårmøtet.
NSNM avholder i år generalforsamling etter det faglige programmet lørdag ettermiddag.
Tradisjon tro avsluttes lørdagen med festmiddag på hotellet.
Ønsker alle sammen innholdsrike dager i Drammen, både faglig og sosialt!

På vegne av styret og seminarkomiteen,
Marianne Leirdal Stokkan

Leder, NSNM

__________________________________________________________________________________
Det flotte bildet på forsiden har vi fått låne fra Visit Drammen
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Program
Fredag 20. mai 2022
10:30 – 11:30

Registrering

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 12:45
12:45 – 13:15
13:15 – 13:30

Velkommen og åpning av NSNM2022 - med presentasjon av styret og seminarkomite
Marianne Leirdal Stokkan, leder NSNM

Pecha Kucha
Drammen, Elverum, Aleris, IFE

Presentasjon av utstillere

TEMA: PRRT – Lutathera og veien videre del I
Møteleder: Torjan Haslerud
13:30 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:15

Erfaringer med Lutathera i Norge
Jostein Frid, Haukeland universitetssykehus

PRRT behandling ved nevroendokrin kreft – erfaringer fra OUS
Jon Sponheim, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Lu-PSMA ved metastatisk prostatakreft
Arne Stenrud Berg, Vestre Viken, Drammen sykehus

Pause med industri og posterutstilling

TEMA: NFNM
Møteleder: Eivor Hernes
15:15– 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:15
17:15 – 17:30

Helkropps PET/CT
Malene Fischer, Rigshospitalet København

Pause med industri og posterutstilling
Multiparametrisk PET/MR
Andreas Tulipan, Oslo universitetssykehus

Pause
Omvisning ved nukleærmedisin/PET Drammen sykehus

17:30 – 18:30
Generalforsamling NFNM
19:30 -

Middag på hotellet
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Lørdag 21. mai 2022
TEMA: Frie foredrag og poster walk
Møteleder: Tone Eriksen og Jostein Frid
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:25

Betraktninger etter 33 år i nukleærmedisinsk tjeneste
Birger Tvedt, Haukeland universitetssykehus

Siste nytt fra DSA innen nukleærmedisin
Annette Andersen og Kristine Gulliksrud, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Preoperative 18F-FDG PET/CT predicts survival following resection for colorectal liver
metastases
Harald Grut, Vestre Viken

09:25 – 09:35

Survival after liver resection and liver transplantation for colorectal liver metastases: a
comparative analysis stratified by metabolic tumor volume assessed by 18F-FDG PET/CT
Harald Grut, Vestre Viken

09:35 – 09:45

Sammenheng mellom biologisk halveringstid og estimert GFR ved bruk av BröchnerMortensens metode.
Sebastian Schaanning, St. Olavs hospital

09:50 – 10:30

Pause med industri og poster walk

TEMA: Kliniske revisjoner
Møteleder: Rune Sundset
Erfaringer fra kliniske revisjoner
10:30 – 11:30

Jeanette Kjerpeseth, Nordlandssykehuset, Ingunn Løvik, St. Olavs hospital,
Tone Eriksen, Sørlandet sykehus

11:30 – 12:00

Pause med industri og posterutstilling

TEMA: Frie foredrag
Møteleder: Gilyana Skjervold og Henning Langen Stokmo
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30

PETcore: The preclinical imaging facility at Tromsø
Rune Sundset, Universitetssykehuset Nord-Norge

Production and Separation of 45Ti from a Liquid natSc Target
Chubina Pathma Kumarananthan, Haukeland universitetssykehus

Enhancing PSMA-PET with intravenous contrast: Improved tracer clearance in the
prostate bed
Andreas Tulipan, Oslo universitetssykehus
15

12:35 – 12:45

12:50 – 13:00

O-vann: Erfaringer rundt etablering av ny metode i OUS

Alexander G Sherwani, Oslo universitetssykehus

Pasientforberedelse med glukosebelastning og nikotinsyrepreparat ved
viabilitetsundersøkelse av hjertet med FDG PET/CT
Siv Tone Jensen Kjellstad, Universitetssykehuset Nord-Norge

13:00 – 14:00

Lunsj
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TEMA: Nukleærmedisin i Norge i 2027
Møteleder: Henning Langen Stokmo og Andreas Tulipan
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45

Status nukleærmedisin i Sverige - småskala vs storskala tracere, små vs store sentre
Mattias Ögren, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Status produksjon av PET-tracere i Norge. Distribusjon av PET tracere i Norge, hva gjør
vi med småskala PET-tracere?
Tom Christian Adamsen, Haukeland universitetssykehus

14:45 – 15:30

Paneldebatt:
- Trenger vi PET-radiofarmakaproduksjon på ethvert sykehus?
- Skal pasienter eller tracere sendes?
- Hva skal gjøres hvor og hvem skal gjøre hva?
Ledes av:
Tom Christian Adamsen, Haukeland universitetssykehus
Henning Langen Stokmo, Vestre Viken, Drammen sykehus

15:30 – 16:00

Pause med industri og posterutstilling

TEMA: Konvensjonell nukleærmedisin og fremtiden
Møteleder: Katrin Weigel og Torjan Haslerud
16:00 – 16:25
16:25 – 16:50

MIBG og F-DOPA
Ankush Gulati, Haukeland universitetssykehus

Er fremtiden annihilert?
Martin Biermann, Haukeland universitetssykehus

16:50 – 17:00

Pause

17:00 – 18:00

Generalforsamling NSNM med valg

19:30 -

Festmiddag på hotellet
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Søndag 22. mai 2022
TEMA: PRRT – Lutathera og veien videre del II
Møteleder: Rune Sundset
177

09:00 – 09:15

Lu-PSMA case fra Bergen

Jostein Frid og Torjan Haslerud, Haukeland universitetssykehus
177

09:15 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00– 10:30
10:30 - 11:15

Lu-PSMA case fra Tromsø

Trond Bogsrud, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Dosimetri ved PRRT
Johan Blakkisrud, Oslo universitetssykehus

Neste generasjons teranostikk med Lu-PSMA
Gustav Widar, SAM Nordic

Pause

TEMA: Arne Skrettings minneforelesning
Møteleder: Marianne Leirdal Stokkan
11:15 – 12:15

Arne Skrettings minneforelesning
Tore Bach-Gansmo, Universitetssykehuset i Nord-Norge

12:15 – 12:30

Avslutning og annonsering av NSNM 2023

12:30 – 13:30

Lunsj
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Deltakerliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Etternavn
Adamsen
Alm
Alsvik
Amin
Amundsen
Andersen
Andersen
Andersen
Angell
Antonsen
Antonsen
Babovic
Bach-Gansmo
Bendiksen
Berg Juell
Bergmo
Biermann
Blakkisrud
Boateng
Bocké
Bogsrud
Boklund
Botten
Branescu
Breivik
Brekke
Brink
Brovold
Bøstrand
Calisch
Christensen
Dahlstedt
Dalen
Dalsjö
Djuric
Dontala
Dunseth
Duong
Edøy
Eidstuen
Ellingsen

Fornavn
Tom Christian Holm
Göran
Line
Yacoub
Ingrid
Jeanette
Annette
Erik Normann
Kristina
Jeanett Hoff
Magnus
Almira
Tore
Cecilie
Anne Brit
Marit Louise
Martin
Johan
Emmanuel
Hans
Trond Velde
Martine
Nora
Irina
Tonje Elisabeth
Jorunn-Marie
Alice
Annika
Anne
Frederikke B.
Anne Line
Lisa
Marianne M.
Patrik
Sandra
Sanjana
Stian
Lynn
Thomas
Signy Camilla
Jarle A.
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Bedrift
Helse Bergen HF
Curium Sweden AB
PET-senteret UNN
Wiik Pharma ApS
Sykehuset Telemark HF
Nordlandssykehuset, Bodø, Nukleærmedisin
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Oslo universitetssykehus HF
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
St. Olavs Hospital
GE Healthcare
Oslo universitetssykehus
UNN, Tromsø
St. Olavs hospital
Scanrad Protection AS
Sykehuset Østfold
Helse Bergen
Oslo Universitetssykehus
Siemens Healthineers
Cyclomedica Nordic AB
PET-senteret, Universitetsykehuset i Nord-Norge
Oslo universitetssykehus
Oslo Universitetssykehus
Vestre Viken HF
Alliance Medical NE
Radiologisk avdeling Kristiansand.
Haugesund sjukehus, Helse-Fonna
GE Healthcare Norge AS
Ålesund Sykehus
OUS, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Institutt for energiteknikk
SAM Nordic
Vestre Viken HF
Curium Sweden AB
Oslo universitetssykehus HF
Haukeland Universitetssykehus
UNN
Oslo universitetssykehus HF
GE Healthcare as
St. Olavs hospital
Oslo universitetssykehus HF

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Engelsen
Engelsjord
Engen
Engh
Eriksen
Ersdal
Eswaravaka
Fischer
Fjerdingby
Fosseide
Foyn
Fredriksen
Frid
Fridheim
Frostad
Gjervan
Gridset
Grinde
Grut
Gulati
Gulliksrud
Gundersen
Hagve
Halvorsen
Hammer Olsen
Harestad
Haslerud
Haukebø
Hegg
Hernes
Hillestad
Hjørnevik
Hodt
Holtedahl
Hommersand
Hårstad
Iversen
Iversen
Jacobsen
Jacobsen
Jahnsen
Jensen
Johansen
Johnsen
Johnsrud

Ola
Eline Hjetland
Stine Merethe
Rune
Tone
Martin
Naresh
Malene
Lisbeth
Ida
Nina
Thomas
Jostein
Elisabeth Lie Pedersen
Gro
Vera
Lars-Erik
Christina
Harald
Ankush
Kristine
Eirik
Signe Elise
Erling
Elin
Rolf
Torjan
Andrea Berg
Sigrunn
Eivor
Thor Olav
Trine
Anders
Jon Erik
John Magne
Jone
Gisle
Wilhelm
Karin
Bernt
Lili Marita
Miriam
Håkon
Boel
Kjersti
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UNN Tromsø
HNT
Sykehuset Innlandet Elverum
Oslo universitetssykehus
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
Sørlandet Sykehus HF
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
Rigshospitalet
Akershus Universitetssykehus
UNN
Institutt for Energiteknikk
Oslo Universitetssykehus
Haukeland Universitetsykehus
OUS
Akershus universitetssykehus
St. Olavs hospital
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Helse Bergen
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Nerliens Meszansky AS
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
Sykehuset Innlandet Elverum
Vestre Viken HF
SUS
Oslo Universitetssykehus HF
Vestre viken HF
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset i Vestfold
Oslo Universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Siemens Healthineers
Siemens Healthineers
Vestre Viken HF
PET-senteret, UNN Tromsø
St.Olavs
Haukeland universitetssjukehus
Aleris Røntgen AS
AET - Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS
Haukeland universitetssykehus
St.Olavs hospital
Haukeland Universitetssjukehus
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Jøraholmen
Jørgensen
Jaakola
Kirkevold
Kjellstad
Kjerpeseth
Knutsen
Kongsten
Kroken Aarseth
Kumarananthan
Kvarvaag
Kvernenes
Kvitastein
Lafjell
Laingen
Langen Stokmo
Larsen
Ludvigsen
Løvik
Løvik
Mannfjord
Martinsen
Melbøe
Midthun
Mjelde
Mjøs
Mo
Myhre
Müller
Myrstad
Nedregotten
Nesle
Netten
Nguyen
Nikoletic
Nyenget
Nygård
Næss
Næss
Olsen
Pedersen
Perez
Pettersen
Pettersen
Phillips

Vivi
Siv
Jyri
Richard
Siv
Jeanette
Lill
Ida
Amalie
Chubina Pathma
Anne
Ole Heine
Unni
Mie Molin
Anne Elisabeth
Henning
Torhild
Kristin Wibeke
Camilla
Ingunn
Hanne
Hege
Aud Emblesvåg
Ronja
Mari
Anders
Anne Lise
Christian
Ebba
Line
Steffen
Marte Herring
Emiel
Lily
Katarina
Heidi
Inga Susanne
Kristin
Bodil
Benedicte Haug
Lena
Alexander
Marit Omnes
Geir Valen
Hilde Feiring

AHUS/Haugesund Sykehus
SSHF Kristiansand
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Vestfold
PET-senteret, UNN Tromsø
Nordlandssykehuset
Sykehuset Telemark HF
Oslo universitetssykehus HF
Ålesund Sykehus
Helse Bergen
Siemens Healthineers
Helse bergen
Helse Bergen
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
IFE
Drammen Sykehus
Institutt for energiteknikk
PET-senteret Tromsø
Sykehuset i Vestfold SIV
St. Olavs hospital
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus
Vestre Viken HF
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
Sykehuset Innlandet, Elverum
GE Healthcare Norge AS
Oslo Universitetssykehus HF
Nordlandssykehuset Bodø
Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Alliance Medical
IFE, Institutt for Energiteknikk
Vestre Viken HF
Oslo universitetssykehus HF
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Sykehuset Telemark HF
Haukeland universitetssykehus
Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund
Nukleærmedisin, PET-senteret, Tromsø
St. Olavs Hospital
Norsk medisinsk syklotronsenter as
Oslo universitetssykehus
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Rannekleiv
Reiersøl
Revheim
Rislien
Rodell
Rygh
Rørmark
Saga
Sahraoui
Sandven-Thrane
Schaanning
Selboe
Sergi-Lindell
Sherwani
Sivesind
Skjervold
Skredegård
Skåla
Slette
Steien
Stenbekk Giltvedt
Stokkan
Storsten
Suikki
Sundset
Svendsen
Sørli
Tahir Shino
Thomsen
Thue Berthelsen
Toneva
Tran
Tran
Troue Jensen
Tulipan
Tvedt
Tørnes
Ueland
Walther
Weigel
Westad
Widar
Ögren
Örsing
Aanonsen

Anne Helen
Barbro
Mona-Elisabeth
Ingrid Annette
Anders
Cecilie Brekke
Tine
Thor Audun
Selma
Eirik
Sebastian
Silje
Elin
Alexander
Silje
Gilyana
Anne Karine
Ingrid Vedaa
Nina
Sissel Ragnhild
Håvard
Marianne Leirdal
Petter
Tuomas
Rune
Mie
Ola
Tirosj
Casper
Marte
Svetoslava
Hang Thi
Johnny
Erik
Andreas
Birger
Alvhild
Ragnhild Wold
Hanne
Katrin
Hilde Høgetveit
Gustav
Mattias
Sara
Merethe Dose

SSHF
AET - Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Vestre Viken HF
Siemens Healthineers
Haukeland universitetssjukehus
Akershus universitetssykehus
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
Oslo universitetssykehus
GE Healthcare AS
St. Olavs hospital HF
Oslo universitetssykehus
Customer Success Manager
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Institutt for energiteknikk (IFE)
IFE
Sykehuset i Vestfold
Oslo Universitetssykehus
Pet-senteret UNN
Sykehuset Innlandet, Elverum
Oslo universitetssykehus HF
St. Olavs hospital
Oslo Universitetssykehus
Chief Business Officer
Universitetssykehuset Nord-Norge
Oslo universitetssykehus
GE Healthcare
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
GE Healthcare AS
Nukleærmedisin ahus
Sykehuset i Vestfold
Akershus universitetssykehus HF
Matriks AS
Nerliens Meszansky AS
OUS
Helse Bergen Haukeland universitetssykehus
Sykehuset Telemark
OUS HF, Nukleærmedisin Rikshospitalet
Sykehuset Østfold
Sørlandet sykehus Kristiansand
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Medical Affairs Manager
Norrlands Universitetssjukhus
Bracco Imaging Scandinavia AB
Sykehuset Innlandet. Elverum
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Leders beretning
Styret har siden siste valg som ble avholdt under generalforsamlingen avholdt digitalt 27.
mai 2020, bestått av følgende medlemmer:





Marianne Leirdal Stokkan, leder, St. Olavs hospital, Trondheim
Tone Eriksen, sekretær, Sykehuset Sørlandet, Kristiansand
Jostein Frid, kasserer, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Henning Langen Stokmo, webansvarlig, Vestre Viken/OUS, Drammen/Oslo

I denne perioden har det blitt avholdt til sammen seks styremøter. I tillegg har styret jevnlig
hatt kontakt på e-post eller telefon ved behov.
I NSNMs vedtekter er selskapets hovedmål å arrangere vitenskapelige møter:
§2
Selskapets formål er å fremme nukleærmedisinen i Norge ved å holde møter med
vitenskapelig program. Videre skal selskapet ivareta nukleærmedisinske faglige interesser
innenfor det norske helsevesen.
Siden siste generalforsamling er det ikke blitt arrangert møter på grunn av pandemien.
Vårmøte 2020 var planlagt til Drammen 5.-7. juni 2020, men måtte dessverre avlyses. Det
ble inngått avtale med hotellet om kostnadsfri flytting til 28.-30 mai 2021, men dette kunne
heller ikke gjennomføres. Ny dato ble satt til 12.-14. november 2021, som igjen måtte
forskyves til 20.-22. mai 2022.
Jeg vil rette en stor takk til medlemmene i seminarkomiteen i perioden for utmerket innsats
og samarbeid i en utfordrende tid for planlegging av vårmøte. Seminarkomiteen utnevnes av
styret og har i denne perioden bestått av følgende medlemmer:





Rune Sundset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Tom Christian Holm Adamsen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Gilyana Skjervold, IFE, Lillestrøm
Andreas Tulipan, Oslo universitetssykehus, Oslo

Seminarkomiteen og styret i samarbeid bruker mye tid og ressurser på å arrangere vårmøte.
Sist gjennomførte vårmøte (Kristiansand, 2019) hadde ca 135 deltakere. Deltakerantallet har
som regel vært i området 120-150, med en topp i 2018 på 170 deltakere da vårmøtet ble
arrangert på Sommarøy. Det er mye administrasjon og et økonomisk aspekt ved dette, som
gjør at styret og seminarkomite ikke kan ta hele jobben rundt arrangementene selv, og da
spesielt vårmøtet. Vi har da valgt å fortsatt benytte oss av en kongressarrangør for å ta det
praktiske rundt betaling og den økonomiske sikkerheten rundt arrangementet. Dette fikk vi
erfare som spesielt viktig med vårmøtet 2020 som måtte avlyses, samt tre flyttinger av dato,
på grunn av situasjonen med Covid-19. Vi har hatt et godt samarbeid med Xtenso de siste
årene, og vil fortsatt benytte oss av kongressarrangør i den kommende perioden. Styret og
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seminarkomite hadde ved planlegging av vårmøtet 2020/2021/2022, som ble flyttet tre
ganger, tre fysiske og fire digitale møter, resten av planlegging og kommunikasjon foregikk
stort sett på e-post. Vårmøtene er i tillegg også et fast punkt på styremøtenes agenda.
Vårmøte
Vårmøtet i 2019 ble avholdt 24. - 26. mai på Scandic Bystranda i Kristiansand og trakk ca. 135
deltakere. Scandic Ambassedeur i Drammen vil være lokasjonen for vårmøtet i 2022 som
skal gå av stabelen 20.-22 mai 2022. Det ser ut til deltakerantallet passerer 150, noe som er
meget bra.
SSCPNM
Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine (SSCPNM),
https://www.sscpnm.com, er en organisasjon som er sammensatt av representanter fra de
nasjonale selskapene og foreningene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fra NSNM er det
leder som er representant. NSNM har ikke hatt noe dialog med SSCPNM i perioden 20202022.
EANM
European Association of Nuclear Medicine (EANM), www.eanm.org, jobber med faglige og
politiske spørsmål i tillegg til å arrangere konferanser og kurs. Nasjonal delegat fra NSNM har
i perioden 2017-2021 og videre fra 2021 vært Tom Christian Holm Adamsen, med Rune
Sundset som vara. Delegat og vara bestemmes av styret i NSNM, og sitter for fire år av
gangen.
WFNMB
NSNM er medlem av World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB), WFNMB
- World Federation of Nuclear Medicine and Biology, og har følgelig også møterett i
Delegates Assembly. Møtene i WFNMB arrangeres hvert 4. år, og ved siste møte i som ble
avholdt i Australia i 2018 deltok Tom Christian Holm Adamsen som NSNM delegat. Neste
møte skal avholdes i Kyoto 7.-11. september 2022. Det er per dags dato ikke tatt stilling til
om NSNM skal sende delegat. Frist for tidlig påmelding med redusert pris er 1. juli 2022.
Nettsiden, www.nsnm.no, og sosiale medier
Nettsiden fikk nytt utseende i 2018 og vi har forsøkt å holde denne mer oppdatert en
tidligere. Av sosiale medier er NSNM registrert på Facebook og LinkedIn. Både Facebook og
LinkedIn er en effektiv metode å nå ut på, forutsatt at medlemmene selv er registrert og
liker/følger NSNMs side. Vi ønsker å benytte denne kanalen mer, og legge ut mer
informasjon og videreformidle det vi tror kan ha interesse blant medlemmene.
Stipend
Styret har ikke mottatt noen søknader om stipendmidler siden forrige generalforsamling.
Retningslinjer for stipend ligger på hjemmesiden, og vi oppfordrer medlemmene om å søke.
Vi tildeler 5.000,- til kongresser der søker skal presentere vitenskapelig arbeid.
I tillegg til NSNMs stipend er det også mulig å søke stipend fra SCCPNM. Til tross for at dette
har vært en sovende organisasjon deler de ut ca. SEK 100.000,-/år. Søknadsfrister og
kontaktpersoner finnes på SCCPNMs hjemmeside (www.sscpnm.com).
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Den kommende perioden, 2022-2024
Selskapets formål er å fremme nukleærmedisin i Norge ved å holde møter med vitenskapelig
program og ivareta nukleærmedisinske faglige interesser innenfor det norske helsevesen.
Styret vil i den kommende perioden arrangere vårmøter i 2023 og 2024 med godt faglig
innhold. I tillegg til vårmøter vil vi også arrangere andre faglige møter, om enn i andre
formater enn vi tradisjonelt har gjort. Nukleærmedisin er i stor utvikling og styret følger nøye
med for å kunne ivareta nukleærmedisinske faglige interesser på en god måte. Vi tar veldig
gjerne imot innspill fra våre medlemmer.
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NSNM takker sponsorer, utstillere og annonsører!
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Abstracts
PRRT behandling ved nevroendokrin kreft – erfaringer fra OUS
Jon Sponheim, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Behandling med peptidreseptor radionuklidterapi med 177Lutetium ved metastatisk
nevroendokrin kreft ble startet opp ved OUS 19.11.19, og siden er det blitt gitt nær 250
behandlinger til 83 pasienter. Erfaringene så langt tilsier at dette kan gis både trygt og
effektivt som dagbehandling. Samtlige pasienter som har fått slik behandling hos oss har også
samtykket til registrering i NET registeret, samt samtykket til biobank prøver

Lu-PSMA ved metastatisk prostatakreft
Arne Stenrud Berg, Vestre Viken, Drammen sykehus
Gjennomgang av kliniske effektdata ve Lu-PSMA som behandling mot metastatisk
prostatakreft.

Dosimetri ved PRRT
Johan Blakkisrud, PhD
Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge
Peptid-reseptor-stråleterapi (PRRT) med 177Lu-DOTATATE er en behandlingsform for
inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer som utrykker reseptorer for
somatostatin. Behandlingen består av en somatostatin-analog knyttet til lutetium-177. Første
behandling i Norge ble utført ved Haukeland sykehus i oktober 2019. Radionukliden 177Lu
muliggjør bildebasert interndosimetri, måling av absorbert stråledose til de ulike delene av
pasienten. Dette er en prosess som involverer flere steg, blant annet:
1) Kvantitativ avbildning med SPECT/CT på flere tidspunkt etter behandling
2) Segmentering av interesseområder
3) Kurvetilpasning/inter- og ekstrapolering mellom avbildningstidspunkter og integrasjon av
tidsaktivitetskurven
4) Beregning av energiavsetning, i.e. absorbert dose
De ulike trinnene vil bli gjennomgått i forbindelse med beregning av absorbert dose til
nyrene, som er antatt å være dosebegrensende organ for behandlingen.
Interndosimetri gjøres med noe ulike verktøy og teknikker på de ulike sykehusene som utfører
PRRT-behandling, disse vil bli presentert og sammenlignet.
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Betraktning etter 33 år i Nukleærmedisinsk tjeneste
Sykepleier Birger Tvedt, Senter for Nukleærmedisin/PET, Haukeland Universitetssykehus
Hva har skjedd i faget de siste 30 årene. 4 avgjørende mursteiner. – Hotlab arbeid, - Pasientdelen med
forberedelse og bildetakning, - Bilde beabeidelse/beskrivelse, og Merkantil bakgrunns arbeid
Hot lab/radiofarmaka: Tja Strenger krav til rom og sikkerhetsbenker, «Husguden» dosemåleren,
Doseadministrative systemer som IBC minsker faren for feil dose til feil pasient. Nye klassiske
radiofarmaka? Nedleggingen av utmerket produksjon av radiofarmaka på IFE. Dårlig lønnsomhet.
Hvem eier hvem? «Felleskatalog» for radiofarmaka, katalogen i 2019 var et viktig steg i riktig retning.
Terapi behandlinger kommer og går. Unntak Jod 131. Arbeidshest i 70 år. Stort fremskritt når
kapslene kom. Nasjonale innkjøps avtaler for radiofarmaka? PET sporstoffer er derimot i vinden. Nye
tracere dukker opp stadig vekk. Lang og møysommelig godkjenningsprosess. «First time is the
deepest». Går litt lettere for hver gang. Mange ny yrkesgrupper som vi arbeider tettere med beriker
miljøet.
Pasientarbeidet: Mye det samme. Grunnsykdommene og pasientens reaksjoner er de samme.
Pakkeforløp kan gå litt fort i svingene. God fortløpende informasjon er viktig. Eldre pasienter.
«Sykdom blir aldri butikk». De glade 90 årene er forbi. Der en raus refusjonsordning virkelig ga
penger i kassen. Ved overgangen til radiologiske avdelinger meldte behovet for virksomhets koder seg
på linje med medisinsk og kirurgisk kodeverk. Det var en møysommelig arbeid med å få både
radiologiske avdelinger og helsedirektoratet til å forså hva vi gjorde. Sakte men sikkert fikk vi vår
naturlige plass i NCRP kodeverket. Prissettingen av kodene har vært og er fortsatt en kamp. At det ble
en deling av refusjonen på 40/60 mellom utførende avdeling og helseforetaket var og er en katastrofe.
Mange som var flinkest i klassen ang. økonomi er blitt mestere til å generere røde tall i budsjettet. Det
er viktig at ledere på våre avdelinger ikke skal ha dårlig samvittighet. Våre underskudd er styrt av
myndighetene. «Innsats styrt finansiering» ISF blir en floskel i vårt fag. Jo høyere innsats desto større
underskudd.
Bilde takning: Klart en forbedring Prinsippene for bildetakning en de samme som for 50 år siden, da vi
fikk de første gammakameraene. Vi arbeidet med digitale bilder lenge før røntgenavdelingen. De badet
fortsatt i sin fotokjemi, mens vi prøvde etter fattig evne å si noe om gråtonene i bildepixler. Computere
kom gradvis med inn med etter hvert enorm kapasitet og fart. Ur-nukleærmedisinerne kunne etter
hvert legge i fra seg regnestaven og logaritmepapiret. Spect/CT var et kvantesprang. Ikke minst
PET/CT. PET hadde en trang fødsel i Norge. Pionerene i faget kjempet en tilsynelatende håpløs kamp.
Lykken var stor Kjell Rodtvelt med flere endelig lykkes. Behersker man Spect/CT er overgangen til
PET/CT for oss bioingeniører, radiografer og sykepleiere enkel. De nye generasjonen kameraet har en
elektronikk og detektorutvikling som gir bedre bilder på kortere tid, med lavere radiofarmaka dose og
mindre CT stråling.
Bilde bearbeidelse og beskrivelse: Tolkning av våre bilder har alltid vært en utfordring og krever lang
erfaring, hvor fysiologien alltid vært i fokus. Med CT bilder kunne vi etter hvert lokalisere våre
«mystiske» funn. Dette har tvunget fra et bedre samarbeid med CT miljøene på radiologisk
avdelingen. Krysskompetanse skader ikke og gir klinikerne et fyldigere svar. I den medisinske jungel
er vi knøttsmå, men gjennom 50 år har vi tydeligvis levert svar som er nyttig for klinikken og at de
stoler på vår kompetanse.
Merkantilt arbeid: Skyggearbeid. Det klassiske arbeidet med å renskrive besvarelser er borte.
Innføringen av RIS/PACS har revolusjonert kontorarbeidet. Nå går det meste av deres tid til å
snekkere sammen et skapelig dagsprogram for oss. Her er det mange utfordringer som er forskjellig
fra radiologisk timeoppsett. To delte undersøkelser gjerne over flere dager er fremmede tanker i deres
hverdag. En stor utfordring er skriftlig og muntlig informasjon både om undersøkelser og om timer.
Praksis med brev og telefonisk kontakt med pasientene har fanget opp mange misforståelser og gi et
dagsprogram med mindre uteblivelser fra timer.

Tusen takk for 33 fantastiske år i faget.
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Siste nytt fra DSA innen nukleærmedisin
Kristine Gulliksrud (kristine.gulliksrud@dsa.no) og Annette Andersen
(annette.andersen@dsa.no)
Vi vil gi en kort presentasjon av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), hvilke
oppgaver vi gjør som er relevante for fagområdet nukleærmedisin og hva vi har jobbet med
siste året.
DSA arbeider for tiden med et forslag til endring av flere bestemmelser i forskrift
16.desember 2016 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Et av forslagene
omhandler innføring av krav om doseføringer ved forskning som anvender medisinsk
strålebruk på frivillige forsøkspersoner og doseføringer for omsorgsytere.
Vi samarbeider også med de andre nordiske landene med å lage felles nordiske retningslinjer
for «release criteria» (hjemsendelseskriterier for pasient).
Hvert år rapporterer norske sykehus inn til DSA antall undersøkelser og antall behandlinger
som gjøres innen nukleærmedisin. Denne rapporteringen inneholder også hvilke nuklider og
hvilke radiofarmaka som er brukt, samt hvilke mengder som er benyttet per undersøkelses- eller
behandlingstype. Basert på denne informasjonen sammenstiller DSA informasjonen og ser på
utviklingen innen nukleærmedisin i Norge. Vi vil presentere statistikk for nukleærmedisinske
undersøkelser og behandlinger for 2021, og vise de største endringene som har skjedd de siste
årene.
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Preoperative 18F-FDG PET/computed tomography predicts survival
following resection for colorectal liver metastases (1)
Harald Gruta,b, Nadide Mutlukoca Sternb, Svein Duelandc, Knut Jørgen Laborid,
Johann Baptist Dormagenb and Anselm Schulzb
aDepartment
cDepartment

of Radiology, Vestre Viken Hospital Trust, Drammen, bDepartment of Radiology and Nuclear Medicine,
of Oncology, dDepartment of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, Oslo University Hospital, Oslo, Norway

Objective: The liver is the most frequent metastatic site from colorectal cancer and about
20% of these patients are treated by surgical resection. However, the 5-year disease-free
survival (DFS) following resection is only about 25% and 5-year overall survival (OS) about
38%. The aim of the study was to evaluate the ability of metabolic and volumetric
measurements from fluorine-18- fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET/computed tomography
(CT) prior to resection for colorectal liver metastases (CLM) to predict survival.
Patients and methods: Preoperative 18F-FDG PET/ CT examinations were assessed.
Metabolic tumor volume (MTV), total lesion glycolysis (TLG), maximum, mean and peak
standardized uptake values and tumor to background ratio, were obtained for all CLM. Cutoff
values were determined for each of these parameters by using receiver operating characteristic
analysis dividing the patients into two groups. DFS, liver recurrence-free survival (LRFS), OS
and cancer-specific survival (CSS) for patients over and under the cutoff value were
compared by using the Kaplan–Meier method and log-rank test.
Results: Twenty-seven patients who underwent 18F-FDG PET/CT prior to resection for CLM
were included. Low values of total MTV and TLG were significantly correlated to improved
5-year LRFS (P = 0.016 and 0.006) and CSS (P = 0.034 and 0.008). Patients who developed
liver recurrence had significantly higher total MTV and TLG compared to patients without
liver recurrence (P = 0.042 and 0.047).
Conclusion: Low values of total MTV and TLG were significantly correlated to improved
LRFS and CSS and may improve the risk stratification of patients considered for resection for
CLM.

1. Grut H, Stern NM, Dueland S, Labori KJ, Dormagen JB, Schulz A. Preoperative 18F-FDG
PET/computed tomography predicts survival following resection for colorectal liver
metastases. Nucl Med Commun. 2020;41:916-923.
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Survival after liver resection and liver transplantation for colorectal liver
metastases: a comparative analysis stratified by metabolic tumor volume
assessed by 18F-FDG PET/CT(1)
Harald Grut1,2, Pål-Dag Line3,4, Knut J. Labori4,5, Anselm Schulz2 amd Svein Dueland3
1Department

of Radiology, Vestre Viken Hospital Trust, Drammen, 2Department of Radiology and Nuclear Medicine,
of Transplantation Medicine, Oslo University Hospital, Oslo, 4Institute of Clinical Medicine, University of
Oslo, and 5Department of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
3Department

Background: Many patients undergoing resection for colorectal liver metastases (CRLM)
recur with poor survival. Overall survival (OS) following liver transplantation (LT) for
CRLM is reported to be about 80% at 5 years. In this study, survival following resection
versus transplantation for CRLM in patients with moderate (6–70 cm3) metabolic tumor
volume (MTV) from the preoperative positron emission tomography (PET) was compared.
Methods: Disease-free survival (DFS), OS and post recurrence survival (PRS) following
resection (n = 18) and LT (n = 12) was compared by using the Kaplan Meier method and log
rank test for patients with moderate MTV.
Results: Patients undergoing LT had unresectable metastases, significantly lower age, higher
tumor burden score and number of liver metastases, longer time from diagnosis to surgery,
and more patients received neoadjuvant chemotherapy. OS at 5 years was 39% in the
resection group and 83% in the LT group (P = 0.012). PRS was significantly improved in
patients treated with LT compared to resection with 71% alive at 5 years from recurrence
compared to 17% in the resection group (P = 0.017).
Conclusion: LT for selected patients seems to be superior to resection as treatment for CRLM
for patients with moderate MTV.

1. Grut H, Line PD, Labori KJ, Schulz A, Dueland S. Survival after liver resection and liver
transplantation for colorectal liver metastases: a comparative analysis stratified by metabolic
tumor volume assessed by (18)F-FDG PET/CT. HPB (Oxford). 2021.
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Sammenheng mellom biologisk halveringstid og estimert GFR ved bruk av
Bröchner-Mortensens metode.
Sebastian Grøvdal Schaanning (LIS) og Marit Omnes Pettersen (overlege)
Avdeling for nukleærmedisin, St. Olavs hospital
Bakgrunn:
Serieblodprøver etter administrasjon av radioisotop har i praksis erstattet inulin-clearance som
klinisk gullstandard for estimering av glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Ved St. Olavs
hospital kvantiteres telletall i serieblodprøver etter injeksjon med 99mTc-DTPA, og GFR
estimeres ved Bröchner-Mortensens metode. I tillegg til estimert GFR regner man ut den
biologiske halveringstiden (t1/2) for isotopen hos den enkelte pasient. Man har erfart en
tilsynelatende mismatch mellom t1/2 og GFR, der t1/2 synes å forbli innenfor referanseområdet
selv om GFR faller. Av denne grunn ønsket man å se nærmere på sammenhengen mellom t1/2
og estimert GFR vha. Bröchner-Mortensens metode.
Metode:
Alle pasienter som har gjennomgått estimering av GFR ved St. Olavs Hospital i 2020 og 2021
ble inkludert. Pasienter kunne bli inkludert flere ganger dersom de hadde gjennomført flere
undersøkelser i løpet av perioden. Ettersom prosjektet er å regne som kvalitetsarbeid ble det
ikke sendt søknad til REK eller etterspurt samtykke fra pasientene. Ved journalgjennomgang
hentet man ut alder, t1/2, absolutt GFR (GFRabs) og GFR korrigert for kroppsoverflate
(GFRkorr). Man utforsket grafisk sammenhengen mellom t1/2 og GFRabs og sammenhengen
mellom t1/2 og GFRkorr. Videre ble det gjennomført regresjonsanalyse for å bestemme
korrelasjonen mellom t1/2 og GFRkorr. Signifikante outliere ble gransket for å vurdere
eventuelle feilkilder.
Resultater:
Visuelt ble det observert et logaritmisk forhold mellom t1/2 og GFR. Uten korreksjon for
kroppsoverflate observerte man avvikende verdier for barn. Korreksjon for kroppsoverflate
styrket sammenhengen mellom t1/2 og GFR. Lineær regresjon basert på den matematiske
sammenhengen mellom t1/2 og en eliminasjonskonstant k viste en sterk korrelasjon mellom t1/2
og GFRkorr med R2 = 0,98. Analyse av outliere avdekket én pasient hvor GFR var blitt
feilestimert pga. feil inputdata. Øvrige outliere var i hovedsak barn, mens én voksen pasient
sto for tre outliere. Separate regresjonsanalyser på voksne (over 16 år) og barn gav respektivt
R2 = 0,99 og R2 = 0,92. Basert på våre data vil man hos voksne forvente at t1/2 i snitt blir
forlenget utenfor referanseområdet først ved GFRkorr = 77.
Konklusjon:
Det var en sterk korrelasjon mellom t1/2 og GFRkorr uttrykt ved den matematiske
sammenhengen mellom t1/2 og k. Dette kan anses som et indisium på at metoden har høy grad
av validitet. Korrelasjonen var sterkere hos voksne pasienter enn hos barn. Prinsipielt er
sammenhengen mellom GFR og t1/2så sterk at den kan benyttes som et kontrollpunkt for å
oppdage feilinntastede verdier ved utregning av estimert GFR.
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PETcore: The Preclinical Imaging Facility at Tromsø
Montserrat Martin-Armas1,2, Ana Oteiza1,2, Samuel Kuttner1,2,3, Michel Herranz1,2, Siri
Knudsen4, Rune Sundset1,2
1

PET Imaging Center, University Hospital of North Norway; 2Nuclear Medicine and Radiation Biology
Research Group, Department of Clinical Medicine, UiT The Arctic University of Norway; 3Machine Learning
Group, Department of Physics and Technology, UiT The Arctic University of Norway; 4Unit of Comparative
Medicine, Department of Clinical Medicine, UiT The Arctic University of Norway

In vivo molecular imaging has an increasing significance in basic and applied preclinical
research. The advantages it provides are great and the techniques are becoming more
commonly used. Positron emission tomography (PET) and single photon emission
tomography (SPECT) are today the two main techniques to visualize metabolic, physiological
and functional information on a molecular level. Fusing such studies with computed
tomography (CT) and/or magnetic resonance imaging (MRI) enables the acquisition of further
anatomical and functional information from the animals.
The Preclinical Imaging core facility (PETcore) was established at UiT-The Arctic University
of Norway (UiT) in 2012 with the installation of a Triumph® II PET/SPECT/CT (Trifoil
Imaging Inc. CA, USA). In 2022, it has expanded with the addition of (i) a simultaneous
PET/7T MR (MR Solutions, Guildford, UK); (ii) Image-Guided Irradiator with CT and
Bioluminescence Imaging (SmART, Precision X-ray, CT, USA); (iii) real-time digital
autoradiography system (BeaQuant, Ai4R, Nantes, France) and (iv) labs and equipment for
cellular and tissue experiments.
PETcore is an integral part of the Department of Comparative Medicine at UiT, responsible
for animal housing. All the PETcore infrastructure is located behind the animal barrier,
allowing long-term animals studies.
We have implemented PET, SPECT, MR and CT imaging protocols in mouse and rat models
in areas such as oncology, inflammation, neurobiology, and cardiology, by using different
radionuclides, e.g., 11C, 18F, 99mTc, 68Ga and 89Zr. The facility has run over 200 experimental
sessions in the last year, accumulating over 1400 hours of work for 8 different projects. Most
importantly, PETcore leads the preclinical project in the Norwegian Nuclear Medicine
Consortium - 180°N. The focus of this project is the development and testing of new
radiotracers for the detection and treatment of glioma and breast cancer, investigation of the
different populations of immune cells present in lung cancer in in vivo models at pre- and
post- radiation treatment by PET, and the use of machine learning and artificial intelligence to
improve PET quantification. 180°N is a collaboration between the university hospitals and the
universities of Bergen, Trondheim and Tromsø.
PETcore in Tromsø is available to researchers from all institutions in Norway and organizes
the biannual PhD course “Preclinical imaging in Nuclear Medicine”.
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Production and Separation of 45Ti from a Liquid natSc Target
Chubina Pathma Kumarananthan and Unni Augestad Kvitastein
The most common PET-radionuclides are unsuitable for imaging certain physiological
processes due to their short (e.g., 11C, 68Ga) or long half-lives (e.g., 89Zr, 64Cu). They either
result in insufficient imaging or excessive radiation exposure. Titanium-45 is a promising
PET-radionuclide with a half-life of 3.08 h. It has favorable decay characteristics for PETimaging (85% positron decay) and has been produced in a cyclotron via the 45Sc(p,n)45Ti
reaction using a solid target[1],[2]. During the irradiation, some radionuclidic impurities may
be co-produced and Ti-45 should be separated from these. In this study, we produce Ti-45 by
using a liquid target and utilize two different separation methods: method 1 using a
hydroxamate-based ZR-resin and method 2 via a liquid-liquid extraction [3].
The liquid target was prepared by dissolving Sc(NO3)3 • 3H2O in HNO3. Using a PET Trace
860 cyclotron, 0.5, 1.0, and 2.0 M solutions of Sc(NO3)3 were irradiated with a 14.3 MeV
proton beam for 15, 60, or 180 min with a beam-current of 30 μA. In method 1 Sc-species
were washed out with HCl, while Ti-45 was eluted using a ligand. In method 2 a mixture of
guaiacol/anisole was used to extract Ti-45 from the aqueous phase. The phases were then
separated using a centrifuge and isolated.
Gamma spectrometry analysis of the cyclotron products confirms the presence of 45Ti.
Activities at EOB ranged from 225 - 400 MBq and were obtained by determining the halflives of the cyclotron products. The half-lives, 178 - 198 min, were calculated by time-activity
curves with data obtained by a dose calibrator. The separation was confirmed by ICP-MS
analysis of the “cold” fractions of method 1, which was validated by gamma spectrometry of
the radioactive fractions. Gamma-spectroscopy also proved that the ligand eluted Ti-45.
Radio-HPLC of the eluate indicates the complexation of Ti-45 with the ligand. The phases
from method 2 were analyzed with gamma spectrometry, which revealed a greater activity of
Ti-45 in the organic phase, as well as the absence of radioactive Sc-species.
The productions resulted in activities (EOB) ranging from 225 to 400 MBq and calculated
half-lives are close to what is expected of Ti-45 (184.8 min). The deviation is likely due to
radionuclidic impurities. Both separation methods show promising results regarding
separation from radionuclidic impurities and complexation with the ligand but need to be
further investigated. Further work includes implementing the ZR-resin method in a FASTlab
synthesizer, performing the liquid-liquid extraction in a flow experiment, and recovering
scandium from the cyclotron product for reirradiation.
References:
1. Chaple, I. F.; Thiele, K.; Thaggard, G.; Fernandez, S.; Boros, E.; Lapi, S. E., Optimized
methods for production and purification of Titanium-45. Applied Radiation and Isotopes 2020,
166, 109398.
2. Kuhn, S.; Spahn, I.; Scholten, B.; Coenen, H. H., Positron and γ-ray intensities in the decay of
45Ti. Radiochimica Acta 2015, 103 (6), 403-409.
3. Pedersen, K. S.; Imbrogno, J.; Fonslet, J.; Lusardi, M.; Jensen, K. F.; Zhuravlev, F., Liquid-liquid
extraction in flow of the radioisotope titanium-45 for positron emission tomography
applications. Reaction Chemistry & Engineering 2018, 3 (6), 898-904.
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Enhancing PSMA-PET with intravenous contrast: Improved tracer
clearance in the prostate ded
Tulipan, A.J.; Guzman, A.J.; Haslerud, T.; Foldnes, K.; Kvernenes, O.H.; Honoré, A.;
Brekke, N.; Reisæter, L.; Biermann, M.
OUS og Haukeland

We observed hitherto unreported layering of radioactivity in the bladder on PET/CT in
prostate cancer (PC) when combined with contrast- enhanced CT (CECT). This effect
facilitates assessment of the prostate bed in PC.
Methods: Among 128 patients imaged with [18F]PSMA-1007, we selected all 8 studies
without and 28 studies with CECT. 20 patients also underwent PET/MR. As controls, we
chose 20 and 16 males studied with [18F]FDG for extrapelvic disease with and without
CECT. Posterior anterior (PA) ratio was calculated as SUVpost/SUVant * 100 % based on
maximal standard uptake values (SUV) in 20 mm spheres in the anterior and posterior
bladder. Four nuclear physicians scored assessibility of the bladder base on a 3-point Likert
scale (3 = optimal, 1 = poor). We acquired serial PET/CT over 4 hours of a flask with
layering of 100 ml intravenous contrast agent and 100 ml physiological saline with 40 MBq
of [18F]PSMA-1007, while a control flask was shaken at the start of the experiment.
Results: Layering of tracer was observed in all PET/CT studies with CE-CT, but not in
studies without contrast. Median PA ratios were 44 % (interquartile range 33 – 62) for
[18F]PSMA-1007 and 73 % (52-67) for [18F]FDG, respectively. Intravenous contrast
improved assessibility scores in PET of the bladder base, but the effect only reached
significance in the PET/MR data. In the in vitro data, radioactivity was retained in the
aqueous supernatant over the entire experiment whereas there was no separation of phases in
the control flask over time.
Conclusion: When performing PET combined with CECT, sedimentation of contrast agent
in the bladder leads to upward displacement of radioactivity, enhancing clarity of PET images
in the posterior bladder and the prostate bed on both PET/CT and PET/MR.
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O-vann: Erfaringer rundt etablering av ny metode i OUS

Sherwani AG, Stavrinou M, Eriksson A, Fjeld JG
Undersøkelser gjort med 15O-vann er regnet som en gullstandard for måling av
blodgjennomstrømning i både hjertet og hjernen.
Oslo universitetssykehus har, i samarbeid med Norsk medisinsk syklotronsenter, jobbet med å
etablere denne traceren siden starten av PET-senteret i 2006.
Første hjerneundersøkelse ble utført august 2021 og det har blitt undersøkt ca. 30 pasienter
etter dette.
Presentasjonen vil dele våre erfaringer rundt etableringen av metoden, utstyret og hvordan
data analyseres etter at bildene er tatt.
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Pasientforberedelse med glukosebelastning og nikotinsyrepreparat ved
viabilitetsundersøkelse av hjertet med FDG PET/CT
Siv Tone Jensen Kjellstad, radiograf, Gisle Iversen, bioingeniør, Trond Velde Bogsrud, overlege
PhD, PET-senteret, UNN, Tromsø.
Bakgrunn: «Hibernerende myokard» er i Store Norske Medisinske Leksikon beskrevet som:
«Hjertemuskulatur som skrur kraftig ned på energiforbruket og sammentrekningskraften for å
kompensere for nedsatt oksygentilførsel. Muskelvevet er fortsatt levende og kan gjenoppta
normal funksjon ved reetablert blodsirkulasjon og oksygentilførsel.»
Ved myokardperfusjonsundersøkelser (MP) med SPECT/CT og PET/CT vil både fibrotisk,
ikke-viabelt infarktområde og hibernerende myokard ha irreversibel perfusjonsdefekt og ha
manglende veggbevegelighet. Hos pasienter med koronarsykdom og alvorlig hjertesvikt vil det
være viktig å kunne skille mellom infarkt og hibernerende, viabelt myokard. Ved hibernerende
myokard (når involverer >25% av myokard) vil hjertefunksjonen kunne bedres ved reetablert
blodforsyning med koronar bypass eller blokking av stenoserte koronarkar, mens ved infarkt vil
slike risikofylte inngrep ikke bedre hjertefunksjonen.
I motsetning til normalt myokard, som først og fremst benytter frie fettsyrer som
energikilde, forbrenner hibernerende hjertemuskelceller glukose og som billedmessig kan
visualiseres med opptak av FDG på PET. FDG PET kan således benyttes til å skille infarkt fra
hibernerende, viabelt myokard.
Standard pasientforberedelse er en ressurskrevende prosedyre med kontinuerlig
insulininfusjon og glukoseinfusjon (hyperinsulinemisk euglykemisk «clamp») over 2 timer.
Hensikten med denne presentasjonen er å beskrive en forenklet metode for pasientforberedelse
godt egnet først og fremst for ikke-diabetikere.
Prosedyre: Dagen før undersøkelsen og om morgenen undersøkelsesdagen: Karbohydratrikt,
fettfattige måltid. Ved ankomst PET-senteret gis pasienten 250 mg x 2 av nikotinsyrepreparatet
acipimoxum (Olbetam ®, Pfizere) for å senke nivået av frie fettsyrer. Deretter peroralt
glukoseinntak ca. 50 g sukker i Coca Cola 330 ml (35g sukker). Ca. 1 time etter glukoseinntak
måles blodsukker, og under forutsetning av at blodsukker <9 mmol/L, injisert ca. 400 MBq FDG.
Dersom blodsukker >9 mmol venter man ½-1 time før ny blodsukkermåling. PET-avbildning
foretas EKG- og respirasjonsgated med 8 frames/syklus med lavdose CT uten iv. kontrast av
thorax, armer opp og akkvireringstid 10 min (Siemens Biograph Vision 128).
For evaluering av undersøkelsen benyttes hjerteprogrammet Corridor4DM v2018 (INVIA
Medical Solutions, Ann Arbor, MI, USA). Med EKG-gated undersøkelse kan vi vurdere
veggbevegelighet, og vi får også et godt mål for venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon. For
evaluering av undersøkelsen er det viktig å sammenligne funn med resultat av MPI, CT-angiografi
og ekko og/eller ev. hjerte-MR.
Erfaring: Vi har hittil undersøkt 6 pasienter med denne protokollen, og hos alle har vi fått godt
opptak i normalt fungerende myokard. Kun hos 1 pasient var blodsukker >9 mmol/LGlukosebelastningen har blitt godt tolerert. En hyppig bivirkning ved acipimoxum er flushing og
hudkløe. Slik bivirkning har vi sett hos 1 pasient. Vi har enda ikke evaluert resultatene i forhold
klinisk konsekvens og videre oppfølging av pasientene.
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En enkel innføring i MR-bilder med MR prostata som eksempel
Stian Dunseth1, Ida H. H. Fosseide1, Miguel Casteillo1, Trond Velde Bogsrud1,2
1PET-Senteret, UNN, Tromsø.
2PET-Center og nukleærmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark.

Introduksjon:
Sammenligning mellom billeddiagnostikk
som CT og MR er meget viktig ved tolkning
av PET-undersøkelser. De fleste av oss
nukleærmedisinere har god erfaring med
tolkning av CT, mens mange av oss opplever
vanskeligheter med å orientere seg i jungelen
av MR-sekvenser. Grunnleggende kunnskap
om tolkning av MR-undersøkelser er viktig
ikke bare for sammenligning med PET/CT,
men også fordi flere PET-sentre i Norge nå
har fått PET/MR-maskiner. I denne posteren
vil de vanligste MR-sekvensene bli forklart.
Vi vil benytte MR av prostata som eksempel.
Hensikt:
Gi nukleærmedisinsk personell en enkel
innføring i de viktigste verktøy for å forstå
MR-bilder som gjøres i forbindelse med
prostataundersøkelser.
MR ved prostatacancer:
Prostatacancer er den vanligste kreftformen blant menn i Norge (2, 3), og nukleærmedisin har
en sentral plass i utredning og staging av disse pasientene. De siste årene har MR-diagnostikk
og PSMA PET fått en fremtredende rolle ved både diagnostikk, behandling og oppfølging av
prostatacancer (4).
Poster:
Typiske funn fra to prostatacancere med ulik lokalisasjon, én i perifersonen og én i
overgangssonen, presenteres ved hjelp av bildeeksempler fra tre utvalgte MR-sekvenser. For
cancer i perifersonen benyttes diffusjonsvektet MR-bilde (DWI) og apparent diffusion
coefficient (ADC), mens cancer i overgangssonen presenteres med et T2-vektet MR-bilde
(2WI). Til hvert bilde følger en kort beskrivelse av hva man ser, og en enkel forklaring på
hvilke kvaliteter den enkelte sekvensen har. Avslutningsvis presenteres et bildeeksempel av et
fusjonert PSMA PET/MR-bilde som viser hvordan PSMA-opptak i metastatisk prostatacancer
kan se ut.
Referanser:
1. Israel, B. Von der Leest, M. Sedelaar. M. Padhani, A. R. Zamecnik, P. Barentsz, J. O. (2020). Multiparametric
Magnetic Resonance Imaging for the Detection of Clinically Significant Prostate Cancer: What Urologists Need to
Know. Part 2: Interpretation. European Urology, april 2020 (volum 77), side 469-480.
2. Kreftforeningen. Hentet 21.04.22 fra https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/prostatakreft/
3. Kreftregisteret. Hentet 21.04.22 fra https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/
4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlongsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av
prostatakreft, utgitt 11/2021, 11. utgave, side 33-35.
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FDG PET ved diagnostikk av polymyalgia revmatika (PMR)
Ida H. H. FosseideI, Stian DunsethI, Trond Velde BogsrudI,II
IPET-Senteret, UNN, Tromsø, IIPET-Center Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark.

Introduksjon:
Polymyalgia revmatika (PMR) er en
autoimmun systemisk inflammatorisk
sykdom som affiserer periartikulære
strukturer som bursae og sener.
Sykdommen rammer vanligvis personer
over 50 år. Typiske symptomer er
morgenstivhet i skulder, rygg og
hofteregioner med varighet på minst 45
minutter og forhøyet SR og/eller CRP.
Ofte er diagnosen vanskelig å stille. Selv
om FDG PET/CT enda ikke inngår i de
diagnostiske kriteriene, kan undersøkelsen
være nyttig både for diagnostikk av
sykdommen og for å kunne skille PMR fra
andre systemiske inflammatoriske
sykdommer som revmatoid artritt (elderly
onset RA; EORA), myositter, vaskulitter,
IgG4-relaterte sykdommer, fibromyalgi,
infeksjoner og malignitet. Ca. 20 % av
pasientene med PMR vil også ha
storkarsvaskulitt og FDG PET/CT er
meget nyttig for påvisning av konkomitant
storkarsvaskulitt.
FDG PET/CT ved PMR:
Typisk foreligger symmetrisk økt opptak periartikulært og i sener. Fordi sykdommen som
regel rammer eldre personer vil overlapp med degenerative lidelser ofte foreligge. I
litteraturen er det først og fremst fokusert på at opptaket i affiserte regioner skal være høyere
enn opptak i lever, men en typisk utbredelse kan se ut til å være vel så viktig. Høyere opptak
enn lever gjelder også i karveggen i store og mellomstore arterier ved konkomitant arteritt.
Cervikale kar kan normalt ikke sees, og således vil enhver fremstilling av disse indikere
konkomitant affeksjon.
Poster:
Det typiske mønsteret med økt opptak periartikulært og i sener vil presenteres med bildeeksempel på posteren.
Referanser:
1. Slart RHJA; Writing group; Reviewer group; Members of EANM Cardiovascular; Members of EANM
Infection & Inflammation; Members of Committees, SNMMI Cardiovascular; Members of Council, PET Interest
Group; Members of ASNC; EANM Committee Coordinator. FDG-PET/CT(A) imaging in large vessel vasculitis
and polymyalgia rheumatica: joint procedural recommendation of the EANM, SNMMI, and the PET Interest
Group (PIG), and endorsed by the ASNC. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 Jul;45(7):1250-1269. doi:
10.1007/s00259-018-3973-8. Epub 2018 Apr 11. PMID: 29637252; PMCID: PMC5954002.
2. Salvarani C, Barozzi L, Boiardi L et al. Lumbar interspinous bursitis in active polymyalgia rheumatica. Clin
Exp Rheumatol. 2013 Jul-Aug;31(4):526-31. Epub 2013 May 28. PMID: 23739147.
3. Polymyalgia Revmatika (PMR) (REV 034), kapittel 102 i: Grans Kompendium i Revmatologi for leger i
spesialistutdanning (pressbooks.com) 10. utgave 2022¸ https://revmakompendium.no
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Redusert funksjon i septum hos pasienter med systemisk høyre ventrikkel
Storsten P 1,2,3, Fjeld JG 3, Sherwani AG 3, Boe E 1,2 Remme EW 1,2,4 ,Gjesdal O 5, Erikssen G 5,
Smiseth OA 1,2,4,5,6Skulstad H 1,2,4,5,6
(1) Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (2) Center for
Cardiological Innovation, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (3) Klinikk for radiologi og
nukleærmedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (4) K.G. Jebsen Cardiac Research
Centre, Universitetet i Oslo (5) Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
(6) Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Bakgrunn: Pasienter med transposisjon av de store arterier (engelsk: transposition of the great
arteries (TGA)) ble tidligere operert med «atrial switch» prosedyre ad modum Senning eller
Mustard. Dette resulterer i en systemisk høyre ventrikkel som pumper blodet ut i aorta og
systemkretsløpet. Disse pasientene har økt risiko for hjertesvikt når de blir voksne.
Ekkokardiografi har tidligere vist redusert septumfunksjon hos disse pasientene og hensikten nå er
om dette reflekteres ved redusert metabolisme i septum.
Metode: Ti voksne TGA pasienter (30±5 år, gjennomsnitt±SD) ble inkludert. Disse var operert
med «atrial switch» kort tid etter fødsel. Det ble utført ekkokardiografi med
deformasjonsmålinger (strain) som et mål på kontraksjon i basale og midtre segmenter av septum
og høyre ventrikkels frie vegg. 18F-FDG-PET/CT med glukosebelastning (viabilitetsprotokoll)
ble utført for å måle regional glukosemetabolisme innenfor de samme segmentene. Verdiene er
presentert som gjennomsnittsverdier av absolutte FDG-opptaksverdier angitt som SUV
(Standardized Uptake Value), og som relativt opptak ved at SUV ble normalisert til den høyeste
SUV verdien hos hver pasient.
Resultater: Strain i septum var tydelig redusert sammenliknet med strain i høyre ventrikkels frie
vegg (13±2 vs 20±3%,P<0.001) (Figur, A). Videre fant vi redusert glukosemetabolisme i septum
sammenliknet med høyre ventrikkels frie vegg (SUV 5.1±1.8 vs 6.3±1.8,P<0.001). Når SUV ble
normalisert til segmentet med høyest SUV hadde septum et gjennomsnitt på 0.75±0.09 vs
0.95±0.04 (P<0.001) i høyre ventrikkels frie vegg. (Figur, B) I hver pasient uten unntak var den
absolutte verdien av SUV og strain lavere i septum enn i høyre ventrikkels frie vegg.
Konklusjon: TGA pasienter med systemisk høyre ventrikkel har redusert funksjon i septum
ledsaget av redusert glukosemetabolisme i samme område. Dette kan være et tidlig tegn på
dekompensering av den systemiske ventrikkel. Den systemiske høyre ventrikkels globale funksjon
er således mest avhengig av funksjonen i høyre ventrikkels frie vegg.
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Residiv av hyperparathyreoidisme i tidligere operert pasient
Thomas Fredriksen, Nadide Mutlukoca Stern, Mona-Elisabeth Revheim, Kristine Amlie
Introduksjon: Ved hyperparathyroidisme kan parathyroideascintigrafi med 99mTc-MIBI,
supplert med 99mTc-pertechnetate og 99mTc-MIBI SPECT/CT, påvise og lokalisere
parathyroideadenomer. Primær hyperparathyroidisme er den vanligste årsaken til
hyperparathyroidisme, og ca 85 % av disse har solitære adenomer, 4 % har multiple
adenomer, 10 % har parathyroideahyperplasi og 1 % parathyroideacancer eller ektopisk PTH
produksjon. Tertiær hyperparathyroidisme etter behandlet nyresvikt forekommer også. Ved
slike tilfeller har parathyroideahormonproduksjonen blitt stimulert over lengre tid av
hypokalsemi, kalcitriol(Vit-D)-mangel og hyperfostfatemi og responderer ikke lenger på en
normalisering av kalsiumkonsentrasjonen.1
Predileksjonsstedet for parathyroideaadenomer er dorsalt for øvre og ned del av
thyroideakjertelen. Av og til kan de være lokalisert med andre ektopiske foci.
Prosedyre: Først blir pasienten injisert med 185 MBq(voksne) 99mTc-Pertechnetat for
visualisering av thyroidea. Det tas planart scintigram forfra over collum og thorax, deretter
planare scintigrammer over collum forfra og skråprojeksjoner. Pasienten injiseres med 200
mg perklorat for tømming av thyroideakjertelen etterfulgt av injeksjon av 900 MBq 99mTcMIBI og nytt planart scintigram over collum og thorax, samt scintigrammer over collum
forfra og skråprojeksjoner. Deretter gjøres gjerne CT med intravenøs kontrast, fusjonert med
SPECT, over collum og thorax for bedre anatomisk kartlegging. Dette letter granskningen.
Man vurderer pertechnetat-bildene og deretter MIBI-bildene for å se om det tilkommer opptak
på MIBI-bildene som ikke var tilstede på pertechnetat-bildene. Opptak på MIBI-bilder kan
representere parathyroideadenom.
Diskusjon: Ved tolkning av MIBI-scintigrammene ser man vanligvis på bildene over halsen
og ser om det tilkommer et opptak på pertechnetatbildene som kan representere ett eller flere
parathyroideaadenomer. Dersom man ikke får et opptak på parathyroideaadenomenes
forventede anatomiske plassering er det viktig å se på bildene som også fremstiller thorax da
man kan finne ektopiske parathyroideaadenomer. Hos denne pasienten tilkom et opptak
mellom ventrikkel og thyroideakjertelen. Det ble gjort SPECT/CT som lokaliserte opptaket til
en struktur i fremre mediastinum. Ved fjerning av parathyroideaadenomer beliggende på hals
brukes en annen operasjonstilgang enn ved ektopiske parathyroideaadenomer. Da med
bilateral hals eksplorasjon eller fokusert parathyroidea eksplorasjon avhengig av om det
foreligger ett eller flere adenomer.2 Ved ektopiske adenomer i mediastinum kan man gjøre
cervikal thymectomy evt. sternumsplitt. 3 4 Pasientkasuistikken viser viktigheten av å ha
kjennskap til beliggenheten av ektopiske parathyroideaadenomer for å kunne veilede
kirurg til riktig operasjonsprosedyre og unngå uhensiktsmessig kirurgi.

Refractory hyperparathyroidism and indications for parathyroidectomy in adult dialysis patients UpToDate
2 Parathyroid exploration for primary hyperparathyroidism - UpToDate
3 Parathyroid exploration for primary hyperparathyroidism - UpToDate
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