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Positronemissiontomografi (PET)-Datortomografi (CT) 
diagnostik–bristområde med ökande behov 
 
Bakgrund  
PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och 
nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 
undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i 
Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).  
 
Under våren 2015 har en bristsituation uppstått där de aktuella väntetiderna ökat från 1-2 
veckor till 3-4 veckor, vilket förklaras av ökad efterfrågan. Kapacitetsbristen förklaras dels av 
att antalet PET-CT maskiner är för få men också att det finns en kompetens- och 
medarbetarbrist inom PET-CT diagnostik i Södra sjukvårdsregionen med avseende på 
biomedicinska analytiker, röntgensköterskor och läkare inom nuklearmedicin och radiologi.   
 
Efterfrågan av PET-CT förväntas att öka ytterligare under hösten 2015 samt 2016 då 
standardiserade vårdförlopp för cancer införs. De standardiserade vårdförloppen innebär att 
kravet på snabb handläggning ökar. Ett ökat behov av PET-CT utrustning och kompetens 
motiveras av nya indikationer för PET-CT, inom cancer såväl som andra diagnoser, 
undersökning tidigare i vårdflödena, en reellt ökad användning vid vissa diagnoser, minskad 
nyttjandegrad för att klara de väntetidsuppdrag som kopplas till standardiserade vårdförlopp 
och nya udersökningsmöjligheter med fler tillgängliga spårsubstanser.  
 
Mot denna bakgrund har behoven inom PET-diagnostiken kartlagts i föreliggande rapport i 
samarbete mellan Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd), Klinisk fysiologi och 
nuklearmedicin vid SUS och Röntgenavdelningen i Växjö. Rapporten har kvalitetsgranskats av 
en referensgrupp (se s. 12).  
 
Föreslagna åtgärder 
För att tillgodose ett ökande behov av PET-CT behövs följande: 
Steg 1 2015-2016: 
* Regional samverkan kring undersökningsprotokoll och kompetensuppbyggnad samt 
kompetensutveckling med ett ökat antal medarbetare inom samtliga personalkategorier i 
PET-CT verksamhet i regionen. 
* För att nå nödvändig PET-CT kapacitet under 2016 behöver, utöver den beviljade 
investeringen i ett fjärde PET-CT vid SUS, ytterligare ett system införskaffas och tas i drift så 
snart möjligt.  
* Nyttjandet av befintliga system, avseende användandegrad liksom tillgång till isotoper, 
behöver ökas. 
Steg 2 2016-2017: 
* Installation samt kompetensuppbyggnad av PET-CT på andra sjukhus i regionen. 
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Vad är PET? 
PET är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av radioaktiva isotoper 
som konjugeras med kroppsegna ämnen till ett radiofarmaka. Den vanligast använda 
substansen är Fluor-18 kopplat till en glukosmolekyl (18-F-FDG) vilket ger en ansamling i 
områden med hög sockermetabolism (ämnesomsättning). Onkologiska frågeställningar 
dominerar men radiofarmakat används t.ex. också vid inflammations- och 
infektionsutredningar. PET ger ett viktigt tilläggsvärde hos patienter där man finner oklara 
förändringar på tex sedvanlig CT-undersökning eftersom tekniken visar funktionella 
förändringar. Vid tumörsjukdom har tumörcellerna en högre konsumtion av glukos än 
normala celler, vilket leder till ansamling av radionukleiden i tumörvävnaden och en 
kontrastskillnad i bilden där, förenklat, tumörerna lyser mer än den omkringliggande 
normalvävnaden. PET ger i sig dålig anatomisk information, varför undersökningen kopplas 
till en CT-undersökning för att få detaljerad information om var en viss förändring är 
belägen. Det finns även andra typer av PET-spårämnen än 18-F-FDG. Dessa kan vara att 
föredra vid specifika diagnoser. Dessa inkluderar bla 18-F-Cholin, 68-Ga-DOTATATE och 18-F-
Flutemetamol och 13-N-NH3. Antalet spårämnen ökar i antal varje år. 
 
PET-verksamheten vid SUS 
Under 2014 utfördes 4699 PET-CT undersökningar vid Skånes universitetssjukhus. Av dessa 
utfördes 3864 (82%) med radiofarmakat 18-F-FDG. Andelen undersökningar som utförs med 
andra spårämnen än 18-F-FDG är högre vid SUS än vad som generellt ses i Sverige och i 
Danmark, vilket förklaras av delaktighet i utveckling och införande av nya radioisotoper. Idag 
finns 7 spårämnen tillgängliga i verksamheten (Se tabell i appendix 1). De icke-FDG tracers 
där antalet undersökningar ökar mest är 18-F-Cholin, 68-Ga-DOTATATE och 18-F-
Flutemetamol. Idag utförs i genomsnitt strax under 1600 undersökningar/år på vart och ett 
av SUS tre befintliga PET-CT system. Flest undersökningar ses på de kameror som främst kör 
diagnostiska 18-F undersöknigar medan nyttjandegraden sjunker ju fler radiofarmaka som 
används. Dosplaner inför strålbehandling tar 1,5 kameratid i anspråk och minskar därför 
nyttjandegraden på kameran. Fig 1 visar fördelningen av olika isotoper och undersökningar 
vid SUS. 

 
Fig 1. Exempel på fördelning av undersökningstyper under vecka 7 2014 på de två PET-CT kamerorna placerade 
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Fram till hösten 2014 har PET-CT verksamheten genom kontinuerligt leanarbete med 
effektiviseringar och omprioriteringar inom verksamheten i stort sett kunnat möta upp till 
den ökade efterfrågan. Under 2014 ökade antalet undersökningar med 18% jämfört med 
2013. Under senhösten 2014 och första kvartalet 2015 har efterfrågan fortsatt att öka vilket i 
kombination med kortare oplanerade driftsstopp lett till ökande väntetider.  
 
 
Remittenter till PET-CT vid SUS 
Av förvaltningarna inom region Skåne stod kostnadsställen vid SUS som beställare av drygt 
3200 av PET-CT undersökningarna vid SUS, Sund för knappt 600 och Kryh för knappt 450. 
Drygt 500 av undersökningarna beställdes från kostnadsställen utanför region Skåne. 
Fördelningen av remittenter till PET-CT vid SUS redovisas i Appendix 1 
 
Befintlig PET-CT utrustning vid SUS 

• Cyklotroner; 2 st; en GE PETtrace 880 och en äldre Scanditronix MC17, båda 
placerade i Lund  

• PET 1; Philips Gemini TF, Lund 
• PET 2; GE Discovery 690 VCT, Lund 
• PET 3; Philips Gemini TF, Malmö 

 
En utökning planeras och upphandling pågår av ytterligare ett PET-CT system till VO Bild och 
funktion, med placering på strålbehandlingsenheten vid SUS, samt investeringssäkanden för 
utbyte av de två befintliga Philips Gemini systemen vid SUS i Lund och Malmö. Nyinstallation 
beräknas starta kvartal 1 2016 och  investeringsäskanden för utbytena av de äldre systemen 
följer sedan seriellt därefter.  
 

  
Fig 2. PET-CT vid SUS inklusive tänkbart scenario för den i nuläget planerade upphandlingen inkl. byten 
 
 
PET-verksamheten vid Centralsjukhuset i Växjö  
Vid Centralsjukhuset i Växjö finns ett PET-CT system (GE Discovery 710) installerat hösten 
2014. Idag utförs ett planerat antal på 460 undersökningar per år på systemet som är i drift 
som PET-kamera en dag/vecka. Övriga dagar används systemet som traditionell CT-
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utrustning. En ökning av antalet 18-F-FDG undersökningar skulle vara möjlig. Förutsättningen 
är bättre bemanning och en lösning på dagens rekryteringsproblem som framför allt gäller 
röntgensjuksköterskor. Det saknas även CT utrustning och PET-CT systemet utnyttjas därför 
mest som CT för att klara stipulerade väntetider. Det finns dessutom en begränsning på 
grund av strålskyddet i den provisoriska PET-CT byggnaden vid en betydande ökning av PET-
CT undersökningar utöver dagen nivå.  
. 
 
PET-CT verksamhet kräver processflöde avseende radiofarmaka och patienter 
PET-CT verksamhet kräver planering och synkronisering av två flöden:  
1) tillverkning av radiofarmaka och 2) patientflöde. I båda fallen finns en rad olika krav och 
begränsningar som påverkar hur en undersökning kan planeras och genomföras: 
 
1) Radiofarmaka:  Tillverkningen sker med cyklotron (eller generator, 68-Ga-DOTATATE). 

a) Produktionstid: Avgörs av typen av radiofarmaka och varierar mellan 60 min och 4,5 
h. Vanligast är en tillverkningstid på 3 h. Detta innebär att produktionen av tex FDG 
behöver starta senast 5:30 för en första injektion i Lund vid 8:45. Ju längre avståndet 
är från cyklotronen till PET-CT kameran desto senare kan undersökningen starta. 

b) Batchtillverkning: sker i batcher som oftast är ämnade för 6-20 patienter/tillverkning. 
Ibland mer (se appendix 2). Även om antalet faktiska patienter skulle vara mindre är 
batchen oftast lika stor. 

c) Personalkrävande: Varje produktion kräver 4-5 medarbetare på plats från olika 
yrkeskategorier för att hantera cyklotron, syntes, kvalitetskontroll och frisläppande. 

d) Ständig samordning med patientflödet: I vissa fall produktion i direktanslutning till 
undersökning av förutbestämd dos beroende på kort halveringstid av radiofarmaka, 
tex 13-N-NH3 (T½=10 min), i vissa fall hållbarhet i 10 h (18-F-FDG), i andra fall krav på 
att dosen ska injiceras i direkt anslutning till producerad dos (13-N-NH3). Skulle 
ytterligare undersökning behövas med injektion efter att hållbarhetstiden gått ut, 
behövs en ny produktion. En cyklotron kan bara tillverka ett radiofarmaka åt gången. 

 
2) Patientflöde; 

a) Olika radiofarmaka kräver olika flöden: vissa radiofarmaka ackumuleras under 60 min 
efter injektion för att det ska vara möjligt att genomföra undersökningen. Andra 
radiofarmaka som tex 13-N-NH3 har så kort livslängd att det inte finns utrymme för 
förseningar i någon del av processen. 

b) Långa undersökningstider: Kameratiden är en relativt liten del av en PET-CT 
undersökning. I appendix 3 redovisas sammanlagd undersökningstid för de vanligaste 
PET-CT undersökningarna. 

c) Dubbelkompetens: det behövs både kompetens att genomföra den nuklear 
medicinska undersökningen (PET) och den radiologiska undersökningen (CT). Under 
2011-2012 inleddes i samarbete med högskolan en satsning för att utbilda 
biomedicinska analytiker och röntgenssjuksköterskor som arbetar med PET-CT på 
SUS till dubbelkompetens. 

d) Planering av patientflödet i samordning med isotopproduktionen: Då radioisotoper 
tillverkas i batcher behöver flera kameror köra undersökningar parallellt för att 
utnyttja isotopen på bästa sätt med tanke på halveringstider och batchstorlek. 
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e) Förberedelsetid: Produktionen av radiofarmaka kräver framförhållning, eftersom 
tillverkningen är resurskrävande (4-5 personal per produktion). I nuläget sker 
planeringen på veckobasis. 

f) Personalkrävande: För fullbemanning av patientflödet kring en PET-CT kamera krävs 
motsvarande heltidsnärvaro av ett stort antal medarbetare. Det behövs ett flertal 
biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker, specialistläkare i 
nuklearmedicin och specialistläkare i radiologi,  sekreterare och ingenjörer. 
Bemanningsbehovet för en PET-CT kamera redovisas nedan.  Gemensamma 
kontrollrum för flera PET-CT kameror leder till effektivare bemanning. Bemanningen 
kan också påverkas av typen av undersökning. Behovet av CT kompetens ökar ju 
större andel diagnostiska CT undersökningar som körs 

 
Bemannings- och kompetensbehov 
För att fullbemanna patientflödet kring en PET-CT kamera dagtid (8h) behövs motsvarande 
heltidsnärvaro av 3,5-4 BMA/Rtg ssk med PET-CT kompetens. För patientflödet är det 
optimalt om de BMA/Rtg ssk som arbetar i verksamheten kan hantera både den 
nuklearmedicinska delen och CT-delen av undersökningen.  Avseende läkare behövs 1,5 
heltidstjänster för specialister i nuklearmedicin respektive 0,8 i radiologi. Dessutom behövs 
en sekreterare per kamera. Behovet av sjukhusfysiker och ingenjör påverkas av kamerornas 
geografiska placering, på SUS är det idag beräknat till vardera ca 0,2 per kamera. Behovet av 
sjukhusfysiker är betydligt större när andra radiofarmaka än 18-F-FDG används. 
 
Aktuell bemanningssituation vid SUS 
Vid SUS finns det idag 5 nuklearmedicinare  med mycket god kompetens and handlägga och 
besvara PET-delen av undersökningarna. En av dessa är pensionär (67+) och arbetar 40 %. 
Upplärning inom PET-delen är påbörjad avseende ytterligare 4 läkare och det finns planer på 
att påbörja utbildningen av åtminstone en läkare till under året. Upplärningen begränsas av 
bemanningssituationen på sektionen i kombination med en ökande efterfrågan ffa efter mer 
tidskrävande fysiologiska och nuklearmedicinska undersökningarna. Det finns idag 6 
radiologer vid SUS som har en regelbunden placering inom CT-delen av PET-CT 
verksamheten. Det finns även 5 radiologer som har viss kompetens inom PET-CT så att de 
kan gå in och täcka enstaka dagar upp till en vecka inom CT-delen. Kapaciten avseende 
radiologer inom PET-CT är begränsas av en ökad efterfrågan av ffa avancerad bilddiagnostik. 
 
Inom CT-delen av PET-CT finns 8-10 röntgensköterskor, fem av dessa har genomgått 
dubbelkompetensutbildning så att de också kan köra PET. Två röngensjuksköterskor lärs upp 
inom området. Avseende biomedicinska analytiker finns vid SUS idag 23 personer med PET 
kompetens, 8 av vilka har dubbbelkompetens för att köra diagnostisk CT för effektivare 
flöden. Avseende framtida behov, penioneras en snart, en är föräldraledig, en genomgår 
dubbelkompetensutbildning och 3 är under upplärning. Avseende röntgensjuksköterskor och 
biomedicinska analytiker finns idag ett stort rekryteringsbehov pga ökad efterfrågan och 
pensionsavgångar. Rekrytering är svårt då få erfarna medarbetare är intresserade av att 
flytta över till verksamheten, varför rekryteringar främst sker från utbildningen av personer 
som saknar tidigare erfarenhet. Utbildningen är inte dimensionerad för att täcka behovet av 
röntgensköterskor och biomedicinska analytiker, varför diskussion med lärosätena behövs. 
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Bemanningen av sjukhusfysiker är dimensionerad att endast 18-F-FDG används och därmed 
ett begränsat antal undersökningsprotokoll. Idag används även 7 andra radiofarmaka, 
förutom 18-F-FDG som alla kräver unika undersökningsprotokoll, vilket ställer orimliga krav 
på dagens bemanning. Det finns goda möjligheter att rekrytera sjukhusfysiker.  
 
I nuläget finns bemanningsmässigt liten möjlighet för de med PET-CT kompetens, oberoende 
av personalkategori,  att arbeta heltid inom området då medarbetarna även behövs i övrig 
verksamhet inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt inom radiologin. Det behövs 
alltså en utökad bemanning, också för att möjliggöra en effektiv upplärning. 
 
Aktuell bemanningssituation i Växjö 
I Växjö finns två radiologer som också är dubbelspecialister i nuklearmedicin som handlägger 
och besvarar PET-CT undersökningar. Undersökningarna utförs av 6 röntgensjuksköterskor. I 
Växjö begränsas verksamheten kompetensmässigt framför allt av röntgensjuksköterskebrist. 
 
Utvecklingen av PET-CT verksamheten 
Efterfrågan av PET-CT har ökat snabbt såväl på SUS som i övriga Sverige och internationellt. 
Speciellt är det undersökningar inom onkologisk verksamhet som ökar. Vid SUS har antalet 
undersökningar ökat mer än fyrfaldigt sedan 2006-2007 då Philips Gemini systemen 
installerades. På senare år har en snabb ökning setts under 2012-2014. För närvarande ökar 
antalet undersökningar med 15-20% årligen. Under åren 2009-2013 har SUS, enligt 
strålskyddsmyndighetens statistik, stått för mellan 29 och 33% av det totala antalet 
undersökningar i Sverige (Fig 3). 
 

Fig 3 .Antalet PET-CT underökningar vid Skånes universitetssjukhus 2006-2014 (till vänster) och i Sverige 2006-
2013 (till höger) (Källa Statens strålskyddsmyndighet förutom för SUS 2014* som ännu inte är inrapporterade 
data) 
 
I Sverige finns idag 12 PET-CT system (1 PET-CT per 800 000 invånare). Därtill finns två 
PET/MR, en i Uppsala och en i Umeå. I Södra sjukvårdsregionen finns idag 3 PET-CT på SUS 
och 1 i Växjö (sammantaget 1 PET-CT per ca 425 000 invånare). I Växjö körs idag PET en dag i 
veckan.  
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I Danmark finns ca 35 PET-CT på 5,3 miljoner invånare (ca 1 PET-CT per 150 000 invånare). 
Flest PET-CT (16 st och 1 PET/MR) finns i region Hovedstaden som har ca 1,7 miljoner 
invånare (ca 1 system/100 000 invånare). Danmark ligger avseende antal PET-CT system per 
invånare i samma storleksordning som bl a USA, Kanada och Japan. 
 
Värdering avseende fortsatt PET-CT behov och framtida tillväxtområden 
Cancer 
Användningen av PET bidrar till att säkerställa diagnos och utbredning av cancersjukdomar, 
vilket i sin tur säkrar rätt behandling och bidrar till att minska under- såväl som 
överbehandling. PET bidrar till att klarlägga om oklara förändringar utgör metastaserad 
sjukdom, varvid patienten inte behöver genomgå omfattande kirurgi utan erbjuds palliativ 
behandling. PET kan ockå bidra till att tidigt identifiera enstaka metastaser där tex kirurgisk 
behandling kan bota patienten. PET används i olika omfattning vid olika diagnoser, vilket 
beskrivs i de nationella vårdprogrammen (www.cancercentrum.se).  
 
I regionens cancerplan för 2015-2018 beskrivs behoven i form av: 

• Åtgärder för att möta behoven av ökande volymer av bild- och funktionsdiagnostiska 
undersökningar.  

• Regionens samlade resurser behöver optimalt utnyttjas och investeringar förutses i 
form av CT-, MRT- och PET-CT-utrustning.  

Ökad regional samverkan och regionala investeringsplaner lyfts i cancerplanen fram som ett 
prioriterat område.  
 
PET-CT verksamheten beräknas framöver fortsatt öka med 15-20% årligen.  Inom onkologin 
ökar kraven på PET-diagnostik genom att metoden tillämpas vid allt fler diagnoser och att 
PET ingår som del av den definierade och tidssatta utredningen inom de standardiserade 
vårdförloppen. Dessutom används PET-CT i samband med planering av strålbehandling. 
Inom cancerområdet ses också ett utvecklingsbehov, bla genom använding av nya och bättre 
radiofarmaka. 
 
Användningen av PET definieraras inom i de nationella vårdprogrammen. Vid flera 
diagnoser, t ex huvud-halscancer och lungtumörer, är metoden väl inarbetad, målgruppen 
definierad och ett eventuellt ökande behov förklaras av ökande incidenser och ökande 
prevalenser. Vid andra diagnoser, t ex lymfom och kolorektalcancer, har metoden visats ha 
ett vetenskapligt underbyggt värde, varför den introduceras (definierat i vårdprogram). I 
dessa diagnoser uppkommer en reell ökning av antalet undersökningar. Förväntat antal 
undersökningar/diagnos i samband med införandet finns i Appendix 4. 
 
Introduktion av standardiserade vårdförlopp vid cancer i enlighet med regeringens satsning 
för 2015-2018 innebär i sig inte ett ökat antal PET-undersökningar, men då vårdförloppen 
ställer krav på minimala väntetider (som riktlinje undersökning med svar inom en vecka) 
behöver kapaciteten ökas. För att uppnå ett effektivt flöde behöver den förväntade 
nyttjandegraden minska från dagens nivå som leder till flaskhalsar och oönskade väntetider. 
Denna erfarenhet har också dragits från Danmark som haft ”pakkeförlopp” sedan 2008. En 
riktlinje för den svenska nyttjandenivån skulle kunna vara 70-80%. Även om den absoluta 
nyttjandegraden av maskinen minskar kommer medarbetarna forfarande utnyttjas fullt ut. 

http://www.cancercentrum.se/
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Undanträngningseffekter på diagnoser som inte ingår i de standardiserade vårdförloppen 
behöver följas. 
 
Därutöver finns inom cancersjukvården utvecklingsbehov som innefattar behov av andra 
spårämnen, t.ex. Cholin och 68Ga-PSMA vid prostatacancer och 68-Ga-DOTATATE vid bl a 
neuroendokrina tumörer. Kartläggning av skelettmetastasering med 18-F-NaF (flourid) 
förväntas delvis ersätta traditionell skelettskintigrafi om kamerakapaciteten tillåter. Idag 
görs i storleksordningen 1200 skelettscintigrafier vid SUS. Situationen kompliceras av en 
förutspådd brist på 99m-Tc under 2016-2017 då två reaktorer stänger ner sin produktion. 
 
Antalet PET-CT i samband med dosplanering inför strålbehandling förväntas öka. Vid 
Rigshospitalet i Köpenhamn utförs idag 1500 dosplaneringsundersökningar/år. Behovet vid 
SUS anges från strålbehandlingen till 1050 dosplaneringsundersökningar årligen. Dosplaner 
tar 1,5 kameratid i anspråk. Detta innebär att dosplanerings undersökninar förväntas fylla 
motsvarande en kamera framöver 
 
Hjärt-kärlsjukdom 
PET-CT vid utredning av ischemisk hjärtsjukdom: Kartläggning och kvantifiering av 
kranskärlens funktion med 13-N-NH3 och eventuellt Vatten och Rubidium. Både Ammoniak 
och vatten har mycket kort halveringstid och kräver direkt närhet till cyklotronen. Viabililitet 
i hjärtmuskeln kan studeras med 18-F-FDG. PET-CT av hjärtat kan delvis komma att ersätta 
myokardscintigrafi. På Rigshospitalet görs idag ca 1000 hjärtundersökningar/år.  
 
Infektions- och inflammationsutredningar 
FDG-PET används redan idag vid utredningar av vaskuliter. Ett behov ses också för 
användningen av PET inom andra inflammatoriska tillstånd och autoimmuna sjukdomar. 
Utredning och behandlingskontroll av sarkoidos och utredning av oklar feber finns idag bland 
indikationerna för PET-CT. Infektions- och inflammationsutredningar kan idag inte erhålla 
PET-undersökning i den utsträckning som efterfrågas från remittenterna pga kapacitetsbrist. 
I region Syddanmark med en befolkning motsvarande Skånes uppskattas behovet av dessa 
undersökningar sammantaget till ca 1500-2000 undersökningar/år. 
 
Neurologiska sjukdomar 
Antalet PET-CT undersökningar inom neuroområdet på SUS ökar snabbt men är betydligt  
färre än internationellt. Det uppskattade behovet vid SUS är utifrån en jämförelse med 
Danmark och diskussioner med neurologen ca 1000-1500 undersökningar/år. Utvecklingen 
inom neuroområdet går dock snabbt med flera nya markörer på väg in. Behovet kan därför 
vara underskattat. Inom neuroområdet pågår lokal forskning kring nya diagnostiska 
markörer för bla demens. 
 
PET-MR 
I Sverige finns idag två PET-MR system, ett i Uppsala och ett i Umeå. PET-MR kombinerar PET 
tekniken med MR vilket har tänkbara fördelar inom vissa områden. Tekniken är fortfarande 
dyr och kräver ytterligare utvärdering innan den införs i utökad omfattning i klinisk rutin. 
PET-CT verksamheten behöver expanderas först. 
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Erfarenheter från Danmark 
Under 2015 påbörjas i Sverige den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp 
(SVF) inom cancer. Detta har inspirerats av Danmark. I Danmark påbörjades införandet av 
”pakkeförlopp” 2007 och det sista förloppet infördes 2009. PET-CT identifierades i Danmark 
tidigt som en potentiell flaskhals. En nationell utredning avseende behovet av PET-CT 
gjordes 2002 och reviderades 2006 inför införandet av pakkeförloppen (Sundhetsstyrelsen, 
2006). Utredningen uppskattade att antalet undersökningar i Danmark skulle öka till 
åtminstone 19 000/år 2010. Uppskattningen innebar att antalet PET-CT undersökningar 
skulle öka drygt 3 ggr jämfört med 2006. Till följd av detta fattades ett nationellt beslut i 
Danmark om att expandera PET-CT och cyklotrontillgången, samt satsa på ökad rekrytering 
och utbildning inom PET-CT. Antalet ST-tjänster inom nuklearmedicin utökades. 
 

 
Fig 4. Antalet PET-CT undersökningar i Danmark under perioden 2006-2013. Införande av Pakkeförloppen 
startade 2007. (Data från Danska Sundhetsstyrelsen, Statens institut för strålebeskyddelse) 
 
Det faktiska antalet PET-CT undersökningar i Danmark 2010 översteg prognosen (fig 4). 
Siffror från Rigshospitalet och Region Syddanmark (Odense) visar att antalet undersökningar 
fortsatt att stiga efter 2011. I t ex region Syddanmark sågs 47% ökning av antalet 
undersökningar mellan 2011 och 2013 och där förespås från dagens nivåer en fortsatt ökning 
med 10-15%/år (årsberättelse 2013, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Rigshospitalet och 
PET-CT i region Syddanmark, Avdelningen för kvalitet och forskning, 2014). Även i resten av 
Europa ökade antalet PET-CT undersökningar med i genomsnitt 21% per år mellan 2005 och 
2010 (EANM 2011). 
 
När PET-CT produktionsdata från Sverige korrigeras för skillnaden i folkmängd mellan Sverige 
och Danmark hade Sverige 2013 en PET-CT produktion i nivå med den Danmark hade 2006-
2007, dvs innan pakkeförloppen infördes. Region Skåne har några års försprång avseende 
PET-CT produktion jämfört med Sverige som helhet. 
 
Konsekvenser i Danmark av införandet av pakkeförlopp (standardiserade vårdförlopp) 
För att kraven på korta ledtider i SVF ska kunna tillgodoses krävs tillgång till 
fasta/garanterade undersökningstider. För andra undersökningsmodaliteter, som tex MR 
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och CT, kan ej utnyttjade tider oftast användas till inneliggande eller akuta 
patientundersökningar. En PET-CT undersökning är en komplex process som omfattar 
cyklotron, PET-CT kamera, patient och personal. Det krävs relativt lång förberedelsetid 
inklusive fasta för varje patient. Detta innebär att outnyttjade fasta tider med större 
sannolikhet går förlorade när det gäller PET-CT än för andra undersökningar. En lägre 
nyttjandegrad behöver därför accepteras. Detta kan också observeras från dansk 
produktionsstatistik. Den danska Sundhetsstyrelsen har angett att den praktiska 
nyttjandegraden som kan förväntas av ett PET-CT system som drivs efter införandet av 
pakkeförlopp är 1200 undersökningar/år. I realiteten har flera enskilda kameror i Danmark 
idag en större produktion. Vid SUS genomförs idag i genomsnitt ca 1600 undersökningar per 
PET-CT utrustning och år. 
 
 
Föreslagen expansion av PET-CT verksamheten 
 
Expansionen av PET-CT verksamheten i södra sjukvårdsregionen behöver beakta regional 
samverkan, kompetensförsörjning, ökat utnyttjande av befintliga system, nyanskaffningar av 
apparatur och dencentralisering av vissa delar av verksamheten.  
 
Regional samverkan och kompetensförsörjning 
Samverkan kring PET-CT undersökningarna i södra sjukvårdsregionen behöver öka med en 
nära samverkan mellan de enheter som erbjuder CT-PET, i dagsläget SUS och Växjö, med 
harmonisering avseende  bedömningskriterier, utbyte av protokoll och svarsrutiner. Detta är 
är en viktig del av den regionala kvalitetssäkringen inom området. 
 
I samband med upphandlingen av ny utrustning behöver kompetensbehoven tillgodoses dels 
genom upplärning inom verksamheten av bla nuklearmedicinare, radiologer, biomedicinska 
analytiker, röngensköterskor, fysiker och ingenjörer och dels genom nyrekrytering av dessa 
yrkeskategorier och en utökning av antalet ST-tjänster inom nämnda specialiteter för att 
möta behoven av en utökad verksamhet. Mot bakgrund av en aktuell brist på medarbetare 
med PET-CT kompetens i Sverige är en långsiktig strategi för detta central. Kompetensbristen 
innefattar främst läkare, men även biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. 
Bemanningsbehovet skiljer sig mellan enheter som enbart genomför 18-F-FDG 
underökningar och de som hanterar flera olika radiofarmaka. De sjukhus i regionen som 
planerar att starta med PET-CT verksamhet bör tidigt identifiera de läkare som kommer 
jobba med PET-CT och erbjuda dessa på vidareutbildning vid en enhet med stor PET-CT 
produktion. Erfarenheter från SUS visar att det tar ca två år för en nuklearmedicinare att bli 
självständig inom PET. Längre tid ju fler radiofarmaka man planerar arbeta med. För de 
radiologer som kommer arbeta med CT-delen är upplärningstiden kortare då metoden är 
känd även om abetssättet med relation till funktionella fynd skiljer sig. Utbildningstiden 
överenstämmer tidsmässigt med europeiska radiologföreningens/europeiska 
nuklearmedicinarföreningens rekomendationer som dock inte är bindande. 
 
En tänkbar utbildning avseende nuklearmedicinare som ska lära sig PET och inte tidigare har 
erfarenhet av metoden skulle kunna vara motsvarande ca 1 års heltidsplacering på ett 
centrum med hög produktion och därefter, med hjälp av sekundärgranskning från SUS eller  
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Växjö, att hemifrån besvara hemmaförvaltningens undersökningar som utförs på kamerorna 
på SUS eller i Växjö. Detta skulle skapa förutsättningar för en samordning av verksamheten 
inom regionen. PET-utbildningen förutsätter en grundkompetens inom nuklearmedicin 
annars förlängs upplärningstiden. I dagsläget är rörligheten hos de få läkare som har 
kompetens inom PET-CT i Sverige minimal. Nuklearmedicinare medverkar i ökande 
omfattning vid  multidiciplinära terapikonferenser, vilket bidara till ett ökat 
bemanningsbehov. Upplärningen av medarbetare behöver behöver beaktas i 
resursplanering. Det finns en beredskap från Växjö att utbilda inom Blekinge och Kronoberg, 
vilket dock kräver en satsning på ökad bemanning i Växjö samt lösning av aktuella 
rekrytering- och kapacitetsproblem.  
  
 
Utbildningen av biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inom PET-CT har 
erfarenhetsmässigt tagit 6-9 månader, beroende på tidigare erfarenhet. Personalen bör så 
långt möjligt utbildas för att erhålla dubbelkompetens inom nuklearmedicin och CT, vilket 
ger effektivare patientflöden. Dubbelkompetensutbildningen har idag för låg kapacitet för 
att täcka efterfrågan. Möjlighet att effetivisera utbildningen, ge denna under kortare tid och 
beställa denna som en uppdragsutbildning bör undersökas. 
 
PET-CT verksamheten kräver också ett nära samarbete mellan radiolog, klinisk 
fysiolog/nuklearmedicinare som tar tid att etablera. En utökad PET-CT verksamhet kräver 
också en utökning av antalet sjukhusfysiker och ingenjörer placerade i verksamheten. 
 
Nyttjadet av befintliga system behöver ökas 
Möjligheten att öka nyttjandegraden i befintliga system behöver ses över. Detta kan 
innefatta kompetensöverföring mellan olika yrkeskategorier, utökade öppettider för 
undersökningar och rationaliserad svarshantering. En möjlig utökning av PET-CT 
verksamheten i Växjö behöver utvärderas och tillgång till undersökningar sommartid 
behöver säkras på alla enheter.  
 
PET-CT-verksamheten är direkt förknippad med cyklotronenhetens verksamhet och en 
utökning av antalet undersökningar kräver utökad kapacitet, tex i form av tidigare och flera 
dagliga leveranser, av radiofarmaka. Detta har vid flera tillfällen diskuterats och behöver 
analyseras mer då hela verksamheten är beroende av detta steg.  
 
Nyanskaffningar av apparatur och decentralisering 
PET-CT verksamheten behöver reellt byggas ut under de närmsta åren. Verksamheten 
förväntas också decentraliseras inom regionen, vilket behöver ske med säkerställande av 
kompetensförsörjning och relevant kompetensöverföring. 
 
Nyanskaffning av apparatur föreslås ske i två steg: 
Steg 1  
En utökning av maskinparken med ytterligare ett PET-CT system med installation under 
2016. Detta skulle innebära att PET-CT kapaciteten ökar från Q2 2016 (Fig 5). Placering av 
detta system behöver strategiskt värderas. Decentralisering av verkamheten är en naturlig 
utveckling, särskild avseende FDG-PET undersökningr, men detta behöver ske inom ramen 
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för en långsiktig strategi med regional samverkan som säkrar kompetensuppbyggnad och 
kompetensutveckling. Samtidigt finns argument för en centaliserad verksamhet med  närhet 
till cyklotronverksamheten och användande av parallella system som har driftsfördelar 
avseende utrustning och kompetens, och skapar tillräckligt underlag för forskning, 
utbildning, utveckling och möjlighet att uppnå spetskompetens, vilket är en förutsättning för 
god utbildning. 
 
Steg 2  
Installation av PET-CT vid andra sjukhus i regionen samtidigt som det fortsatta behovet på 
befintliga PET-CT centra utvärderas. Framöver  förespås en installation av PET-CT system på 
större sjukhus i regionen. Starten för detta bedöms till 2016-2017,. 
 

 
 
Fig 5. Tänkbart scenario vid installation av ett femte PET-CT system Q1 2016 
 
PET-CT verksamheten förväntas decentraliseras, vilket behöver ske med beaktande av 
samordningsvinster och kompetenssäkring på samtliga enheter. Eftersom upplärningen 
inom PET-CT är tidskrävande behövs en planering för att säkra befintlig kompetens när 
kameror införskaffats. För att den långsiktiga utbyggnaden av PET-CT verksamheten ska ske i 
en omfattning och takt som motsvarar behovet behövs en kontinuerlig utvärdering av 
regionens samlade behov.  
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Appendix 1 
 
PET-underökningar vid SUS 2014 uppdelat på  
remitterande sjukhus (med ≥5 remisser under året) 
Rem. kostnst Sjukhus Summa 
Skånes universitetssjukhus - SUS 3224 
Helsingborgs lasarett - Skånevård Sund 422 
Centralsjukhuset - Skånevård Kryh 256 
Blekingesjukhuset 191 
Lasarettet i Ystad - Skånevård Kryh 171 
Hallands sjukhus Halmstad 144 
Lasarettet i Trelleborg - Skånevård Sund 117 
Centrallasarettet Växjö 97 
Ängelholms sjukhus - Hälsostaden / Skånevård Sund 39 
Lasarettet i Ljungby 21 
Hässleholms sjukhus-Skånevård Kryh 16 
Länssjukhuset i Kalmar 14 
Capio 13 
Lasarettet i Landskrona - Skånevård Sund 10 
Curakliniken, specialistläkarna 8 
SU - Sahlgrenska Universitetssjukhuset 8 
Carlshamns specialistklinik 6 
Carema Närvård AB 5 
Carlanderska sjukhuset 5 
Primärvård – SUS 5 
Sjukhuset i Varberg 5 
Övriga remittenter 26 
SUMMA (inkl sekundär undersökningar) 4819 
SUMMA (exkl sekundär undersökningar) 4699 
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Appendix 2  
 
Tracers som används vid Skånes universitetssjukhus 2015 
Tracer Radio-

nuklid 
Halverings-
tid 

Maximal 
batchstorlek 

Max antal 
patienter 
/batch 

Livslängd 
för produc-
erad dos1 

Prodtid per 
batch 

Kostnad 
per batch 

2-18FDG 
 

18F 
 

110 min 
 

180 GBq Ca 50 2 10 h 3,5 h 29 069 kr / 
25 GBq3 

18F-Cholin 18F 110 min 12 GBq Max ca 104 8 h 3,5 h 17 500 kr 
18F-FET 18F 110 min 20-30 GBq Ca 10 pat 8 h 3,5 h 18 500 kr 
13N-NH3 

13N 10 min 20-30 GBq 0,5-1 pat5 30 min 1 h 3 100 kr 
18F-NaF 18F 110 min 180 GBq Ca 50 8 h 2 h 7 030 kr 
68Ga-DOTATATE 68Ga 6 68 min 700-1000 

MBq 
2 7 3 h Var 3:e h 8 000kr/us 

Studier och 
planerade 2015 

       

18F-Flutemetamol 18F 110 min Tillverkas vid 
Risø8 

 8 h  Ej bestämt8 

18F-AV-1451, 
Tauprotein 

18F 110 min 20-30 GBq Ca 10 pat 8 h 4,5 h studie 

18F-DOPA 18F 110 min 10 GBq 6 pat 8 h 4,5 h Ej bestämt 
18F-FLT 18F 110 min 20 GBq 20 pat 8 h ~3,5 h Ej bestämt 
11C-Raclopride 11C 20 min 2-3 GBq 1 pat9 40-50 min 2,5 h Ej bestämt 
 

1. Livslängden är den längsta tid en tracer kan injiceras efter frisläppandet. Skall injektion ske efter denna tid behövs produktion av ny batch vid 

cyklotronen. 

2. Vid maximal produktion och att fem PET-CT kan användas parallellt 

3. Priset avgörs av hur många GBq som produceras 

4. För att hinna 10 patienter krävs parallella undersökningar på åtminstone två PET-CT system 

5. En batch räcker till en undersökning. Varje patient genomgår två undersökningar,en stress och en vila. Om två PET-CT kunde användas parallellt 

skulle antalet undersökningar/batch dubbleras. 

6. 68Ga produceras i en 68Ge/68Ga-generator. Modernukliden 68Ge har en halveringstid på 270 dagar, därför kan generatorn leverera aktivitet 

under ca 9 mån. Generatorn kan inte elueras oftare än var 3:e timme. 

7. Om undersökningen körs parallellt på 2 PET-CT kan 3 patienter köras på en batch. 

8. Flutemetamol produceras vid cyklotronen på Risø utanför Roskilde och levereras med bil till Malmö och Lund. Behöver köras parallellt på två 

kameror. Undersökningarna förs för närvarande inom ramen för en stor klinisk studie. Planerad att införas som klinisk rutin. Kliniskt pris ej 

bestämt 

9. Om två PET-CT med närhet till cyklotronen kan användas samtidigt kan 2 patienter köras/batch 
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Appendix 3 
 
Aktuella undersökningstider för de vanligaste PET-CT undersökningarna vid SUS 
Radiofarmaka Förberedelsetid  Tid i PET-CT kameran Sammanlagd tid för en 

undersökning 
2-18FDG 1h 45 min 45 min 2h 30 min 

2-18FDG, Dosplan 2h 15 min 1h 10 min 2h 45 min 
18F-Cholin 1h 45 min 45 min 2h 30 min 
18F-FET 1h 45 min 45 min 2h 30 min 
18F-NaF 1h 45 min 45 min 2h 30 min 
13N-NH3 2h 35 + 45 min 2h 30 min 
68Ga-DOTATATE 1h 45 min 45 min 2h 30 min 
18F-Flutemetamol 2h 45 min 2h 45 min 
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Appendix 4 
 

 

 
1Behandlingskontroller innefattas ej 
2Uppskattning av RCCs regionala patientprocessledare inom cancerområdet 

Årligt antal uppskattade PET-undersökningar i primär- och 
recividdiagnostik vid cancer1,2. 

 

Tumörtyp Antal nya Primär- Recidiv- Inför strål- 

  fall diagnostik situation terapi 
Bröstcancer 1700 - 10  

Bukspottkörtelcancer 200 5 5  

Barn och ungdomscancer 70 10 5  

Cancer med okänd primärtumör 350-400 50 -  

Endokrina tumörer 300 5 5  

Gallvägscancer 100 - 5  

Hudtumörer (mal mel + skivep) 2000 150 200  

Hjärntumörer 200 40 10  

Huvud-halscancer 250 170 70  

Levercancer 100 - 5  

Livmodercancer  250 10 20  

Livmoderhalscancer 85 40 25  

Lungcancer 900 500 150  

Lymfom 350 140 40  

Magsäckscancer 200 20 20  

Matstrupscancer 120 80 5  

Njurcancer 200 10 20  

Okänd primärtumör 200 20 -  

Ovanliga cancerformer 200 5 5  

Peniscancer 30 15 5  

Prostatacancer 2000 300 100  

Sarkom  70 - 5  

Tarmcancer 1600 100 50  

Testikelcancer 60 0 10  

Urinblåsecancer  500 60 40  

Vulvacancer 30 5 5  

Äggstockscancer 150 - 15  

Diagnostiskt centrum  100   

Dosplaneringsundersökningar    1050 

Totalt antal us  1835 830 1050 
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