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PET/CT i Sydöstra sjukvårdsregionen  

1. Sammanfattning 
Kapaciteten avseende PET/CT (Positronemissiontomografi –Datortomografi)  i sydöstra 

sjukvårdsregionen är i förhållande till omvärld och ökande behov låg. Idag finns en kamera vid 

Universitetssjukhuset i Linköping (US) som ska täcka behoven hos sjukvårdsregionens en miljon 

invånare. Som jämförelse finns i Region Skåne en PET/CT per 300 000 invånare vilket också är den 

kapacitetsnivå som bedöms som adekvat generellt inom Europa. 

Inom en 5 års period bedöms finnas behov av att öka kapaciteten till totalt fyra PET/CT i sydöstra 

sjukvårdsregionen baserat på omvärldsanalys av sjukdomsutvecklingen och att alltfler 

användningsområden pekar på ökad efterfrågan av PET/CT undersökningar. Dessa bör ur ett 

befolknings-, patient och effektivitetsperspektiv placeras enligt följande; två i Region Östergötland och 

en vardera i Region Jönköpings län respektive i Kalmar län. 

Kortsiktigt bedöms nuvarande utrustning i Linköping nå maxkapacitet under 2017 och fortsatt ökade 

behov kan inte mötas med nuvarande kapacitet. Utredningen bedömer att det under 2017 behöver 

investeras i ytterligare en PET/CT verksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen. En optimal placering av 

sjukvårdsregionens andra PET/CT beror på vilket perspektiv som är styrande för beslut.  

Utredningen föreslår att regionens andra PET/CT placeras i Region Jönköpings län, dels då det ur ett 

befolkningsperspektiv är logiskt och dels utifrån att Region Jönköping ligger långt fram avseende 

kompetensförsörjning, utbildning, lokalplanering och upphandling för drift av PET/CT undersökningar 

från hösten 2017. 

2. Inledning 
Vid RCC sydösts (Regionalt cancercentrums) möte, 4 november 2015, presenterade representanter från 

US i Linköping, information och statistik över PET/CT  som visar på behovet av att utöka antalet 

PET/CT i sydöstra sjukvårdsregionen. Eftersom RCC sydöst inte har beslutandemandat när det gäller 

respektive landstings eller regions ekonomi beslutades att frågan skulle lämnas vidare till RSL 

(Regional sjukvårdsledning). Vid RSL:s möte den 11 november 2015, diskuterades PET/CT-frågan om 

hur befintlig utrustning kan användas gemensamt och vilka investeringar som behöver göras för 

framtiden. Initiativet till investeringar tas lokalt i varje region/landsting.  

Flera samstämmiga utredningar visar att behovet av PET/CT-undersökningar ökar. Nya nationella 

riktlinjer och införande av standardiserade vårdförlopp för allt fler diagnoser ökar efterfrågan och 

innebär i många fall krav på väsentligt kortare väntetider än vårdgarantin. Vid US i Linköping görs 

bedömningen att kapacitetstaket, 2 000 undersökningar per år, nås under 2017.  

3. Syfte och mål 
Organisera PET/CT verksamheten så att patienter i Sydöstra sjukvårdsregionen kan erbjudas jämlik 

vård. 
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4. Uppdraget 
Uppdraget är att utreda behovet av PET/CT inom Sydöstra sjukvårdsregionen och placering av en 

eventuell ny/leasad utrustning så att patienter inom sjukvårdsregionen kan erbjudas tillgång till PET/CT 

undersökningar på ett jämlikt sätt. För att genomföra uppdraget krävs: 

 Vid behov uppdatera befintliga prognoser om ökningstakten  

 Föreslå lämplig placering av en eventuellt ny/ leasad utrustning  

o beskriv konsekvenserna för övriga regioner/landsting  

o hur tillgång till radioaktiva läkemedel ska säkerställas  

o beskriv konsekvenserna för patienterna (t ex resor och restid)  

o beskriv bemanningsbehov (beakta eventuellt rekryteringsbehov och/eller behov av 

utbildningsinsatser) 

o ekonomisk analys av föreslagna åtgärder 
 

5. Bakgrund  

5.1. PET/CT  
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 Flour-18 

kopplat till en glukosmolekyl (18.F-FDG) vilket tillfälligt tas upp i kroppen och ger en ansamling i 

områden med hög sockermetabolism (ämnesomsättning). Onkologiska frågeställningar dominerar men 

radiofarmaka används även t ex vid inflammations- och infektionsutredningar. 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. En PET/CT bedöms 2016 ha en 

kapacitet på maximalt 2 000 undersökningar per år..  

Det finns även andra typer av PET-spårämnen än 18-F-FDG vilka kan vara att föredra vid specifika 

diagnoser. Dessa inkluderar bl a 18-F-Cholin, 68-Ga-DOTATATE OCH 18-F-Flutemetamol och 13-N-

NH3. Antalet spårämnen ökar i antal varje år. 

 

5.2. Sydöstra sjukvårdsregionen 

5.2.1. Översikt över PET/CT – verksamheten i Östergötland 
Sammantaget i Sydöstra regionen finns i dagsläget en PET/CT utrustning i sydöstra sjukvårdsregionen 

placerad vid US i Linköping dit patienter från Region Jönköpings län, Region Östergötland och 

Landstinget i Kalmar län remitteras. 

Den första PET/CT utrustningen i Sydöstra sjukvårdsregionen installerades våren 2007 på 

Röntgenkliniken US i Linköping. Antalet undersökningar har ökat med drygt 15 % de senaste åren. För 

2015 ökade antalet med 5 % vilket får tillskrivas bytet av PET/CT-utrustningen under hösten 2015.  



 

Sida 3 av 21 
 

 

Tabell 2: Antalet PET/CT-undersökningar 2007-2015 vid US i Linköping. Källa: 

Strålskyddsmyndigheten och US i Linköping för 2015.   

Under hösten 2015 installerades ny PET/CT utrustning på Röntgenkliniken Linköping, med lägre 

stråldos och en ökad känslighet och PET/CT enheten byggdes om för att klara 2 000 - 2 500 

undersökningar per år. Detta var tänkt att klara sydöstra sjukvårdsområdets behov fram till 2018. Under 

hösten 2015 installerades en cyklotron vid US i Linköping som planeras kunna försörja området med 

radiofamaka/isotoper från sent hösten 2017.  

Samtliga sjukhus inom Sydöstra sjukvårdsområdet har skickat undersökningar för PET/CT till US i 

Linköping och antalet remitterade patienter har fram till och med 2015 ökat kraftigt från både Region 

Jönköping (350 st år 2015) och Landstinget i Kalmar län (180 st år 2015 men då genomfördes ett 100-

tal i Växjö och Lund). 200 patienter är tillräckligt underlag för en PET/CT (gränsen 200 är rent 

kunskapsmässig, enl Gunnar Lindblom, överläkare, Onkologisk radiologi inkl PET/CT, röntgenkliniken 

US i Linköping) och 200 undersökningar per år måste göras, d v s minst en dag per vecka, för att ha 

möjlighet att skapa och vidmakthålla kunskap om basal PET/CT. Detta innebär att både Region 

Jönköping och Landstinget i Kalmar län i dagsläget har underlag för en egen utrustning.  

Vid Röntgenkliniken i Linköping har gjorts en uppskattning av den framtida utvecklingen inom området 

vilken visar på en möjlig ökningstakt med 25 % per år. I dag finns ny PET/CT, Discovery 710 från GE 

Medical med Advantage Workstation (AW) vid US i Linköping. Tanken var att detta skulle klara 

sjukvårdens behov i regionen fram till 2018. Dock bedöms att maxtaket nås redan under 2017. 

Den cyklotron som finns vid US i Linköping kommer från hösten 2017 att kunna leverera 

egentillverkade isotoper till 3-4 PET/CT. Det innebär att regionen för den närmaste framtiden har säkrat 

egenförsörjning av radiofarmaka och kan leverera isotoper till både Jönköping och Kalmar. (Förutsatt 

att det är ok rent juridiskt). I dagsläget finns tre kommersiella leverantörer som kan försörja med F18-

FDG dvs MAP i Finland, SAM Nordic från Berlin och GE Uppsala samt Lund som säljer F18-FDG. 

5.2.2. Översikt över PET/CT – verksamheten i Jönköping 

Jönköping skickade från start 80 patienter och har ökat till 350 patienter år 2015. Efterfrågan på 

PET/CT förväntas öka i en snabbare takt än under hösten 2015/2016 då nya SVF (Standardiserade 

vårdförlopp) för cancer infördes. I Region Jönköping har inriktningsbeslut fattats och idrifttagande 

planeras hösten 2017. Eftersom Linköping klarar att ta patienter från Jönköping under 2017 kommer 

Region Jönköping efter installationen att minska köpen av undersökningar. Det finns därför inte något 
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behov av en mobil utrustning (PET/CT buss). Med den fasta utrustningen kan Jönköping dessutom vid 

behov ta emot patienter från Kalmar och Östergötland.  

5.2.3. Översikt över PET/CT – verksamheten i Kalmar 

Landstinget i Kalmar län skickade från start 40 patienter och har ökat till 180 patienter år 2015. 

Efterfrågan på PET/CT förväntas öka i en snabbare takt än under hösten 2015/2016 då nya SVF 

(Standardiserade vårdförlopp) för cancer infördes. 

Utifrån de behov som finns i Landstinget i Kalmar län, klaras situationen i dag genom att patienterna 

remitteras till Linköping och i en del fall till Växjö som tar emot patienter i mån av tid.  

I dagsläget har Landstinget i Kalmar län inte kapacitet att med befintliga resurser utöka verksamheten 

med en PET/CT-utrustning. Det betyder att antalet tjänster behöver utökas i samband med att ett 

inriktningsbeslut om inköp av PET/CT-utrustning tas. Utbildningen av personal tar lång tid och ett antal 

yrkeskategorier behöver utbildas; läkare, sjuksköterskor med dubbelkompetens, BMA. För en radiolog 

krävs normalt att de skrivit på cirka 50 undersökningar för att kunna slutsignera och 200 för att 

självständigt hantera PET/CT. För att leda verksamheten krävs cirka 2000 undersökningar eller två år. 

För fysiolog är motsvarande siffror 200, 500 och 5000 eller fem år pga DT-kunskapen. 

För röntgensjuksköterskor och BMA krävs praktisk tjänstgöring under cirka 2 månader, gärna i 

kombination med kompletterande högskolestudier.  

En mobil utrustning (PET/CT-buss) kan kortsiktigt användas, vilken kräver personal- och kompetens 

som i dagsläget inte finns i inom radiologiska verksamheten. Patienterna behöver därför fortsättningsvis 

remitteras till andra sjukhus för PET/CT undersökning under en tid fram till dess att personalen har 

utbildats. Om kapaciteten inom sydöstra sjukvårdsregionen visar sig inte täcka behoven i Landstinget i 

Kalmar efter 2017 behöver eventuellt behovet av mobil utrustning undersökas för att temporärt täcka för 

behovet inom Landstinget i Kalmar län.   

I och med att Landstinget i Kalmar län beslutar om en fastighetsstrategisk plan ska behovet av PET/CT i 

sydöstra sjukvårdsregionen följas upp. Om ytterligare behov av PET/CT utrustning föreligger i regionen 

kan det utifrån ett patientperspektiv (minskade resor) vara lämpligt att installera kommande fasta PET-

CT utrustning vid den planerade röntgenkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Om ny fast maskin nr 3 

eller 4 installeras omkring år 2020 - 2021 finns förutsättningar tidsmässigt att utbilda personal som kan 

börja arbeta med undersökningarna omgående.  

 

6. Omvärldsanalys 

6.1. Utveckling av PET/CT-verksamhet i omvärlden 
Efterfrågan av PET/CT har ökat snabbt såväl i Sverige som internationellt. Speciellt är det 

undersökningar inom onkologisk verksamhet som ökar. Vid US i Linköping har antalet undersökningar 

med PET/CT mer än fördubblats sedan starten 2007. Ökningstakten har varit cirka 18 % årligen fram till 

2015. Den framtida uppskattade utvecklingen vid US i Linköping pekar på en ökad utvecklingstakt som 

uppskattningsvis ligger närmare 20 - 25 % årligen (baserat på idag kända fakta). Enligt 

strålskyddsmyndighetens statistik stod US i Linköping, med en PET/CT, för 7 % av det totala antalet 

PET/CT-undersökningar (F-18) i Sverige under år 2014.  

 

• I Sverige finns i dagsläget 14 PET/CT system vilket blir 1 PET/CT per 704 000 invånare.  

• I Danmark finns 35 PET/CT vilket är 1 PET/CT per 150 000 invånare 

• Kanada, USA och Japan har också c:a 1 PET/CT per 150 000 invånare1 

• I Region Skåne finns 4 PET/CT vilket innebär 1 PET/CT per 325 000 invånare 
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• I Västra Götaland regionen finns 4 PET/CT vilket innebär 1 PET/CT per 400 000 invånare 

 

(Se fördjupad beskrivning av omvärlden i bilaga.) 

I Europa bedöms behovet av PET/CT vara en per 300 000 invånare. I sydöstra sjukvårdsregionen finns 

idag en PET/CT vilket innebär en på miljonen invånare. Tillgången till PET/CT i sjukvårdsregionen är i 

ett omvärldsperspektiv låg.  

6.2. Sjukdomsutveckling kopplad till användande av PET/CT 

6.2.1. 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 överbehandlingar. PET bidrar till 

att klarlägga om oklara förändringar utgör metastaserad sjukdom, varvid patienten inte behöver 

genomgå omfattande kirurgi utan kan erbjudas palliativ behandling. PET kan bidra till att tidigt 

identifiera enstaka metastaser där t ex kirurgisk behandling kan bota patienten. PET används i olika 

omfattning vid olika diagnoser, vilket beskrivs i de nationella vårdprogrammen. 

PET/CT verksamheten beräknas framöver fortsatt öka med 20-25% årligen. Inom onkologi ökar kraven 

på PET-diagnostik genom att metoden tillämpas vid allt fler diagnoser och att PET/CT ingår som del av 

den definierade och tidsatta utredningen inom det standardiserade vårdförloppet. Dessutom används 

PET/CT i samband med planering av strålbehandling. Inom cancerområdet ses också ett 

utvecklingsbehov, bl a genom användning av nya och mer specifika radiofarmaka.  

Användningen av PET/CT definieras inom 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. 

Inom bröstkirurgin kommer man att kunna upptäcka recidiv av bröstcancer och inom urologin recidiv av 

prostatacancer vilket i sig är många patienter 

Introduktion av standardiserade vårdförlopp vid cancer i enlighet med regeringens satsning för 

2015-2018 innebär inte i sig ett ökat antal PET-undersökningar, men då vårdförloppen ställer krav på 

minimala väntetider (som riktlinje undersökning med svar inom en vecka) behöver kapaciteten ökas. 

Undanträngningseffekten 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. 

Kartläggningen av skelettmetastasering 18-F-NaF (fluroid) förväntas delvis ersätta traditionell 

skelettskintigrafi om kamerakapaciteten tillåter.  

Antalet PET/CT i samband med dosplanering inför strålbehandling förväntas öka. Vid Rikshospitalet i 

Köpenhamn utförs i dag 1 500 dosplaneringsundersökningar/år med PET/CT vilket bara det kommer att 

ta en PET/CT i anspråk.  

6.2.2. 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 cyklotron. Viabilitet i hjärtmuskeln kan studeras med 18-

F-FDG. PET/CT av hjärta kan delvis komma att ersätta myokardiscintigrafi.  
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6.2.3. Infektions- och inflammationsutredningar 
FDG-PET används redan i dag vid utredningar av inflammation. Behovet förväntas öka. Utredning och 

behandlingskontroll av sarkoidos och utredning av oklar feber finns i dag bland indikationer för 

PET/CT. Infektions- och inflammationsutredningar kan i dag inte erhålla PET-undersökning i den 

utsträckning som efterfrågas från remittenterna p g a kapacitetsbrist. I region Syddanmark med en 

befolkning motsvarande Skånes uppskattas behovet av dessa undersökningar sammantaget till 1 500-

2 000 undersökningar/år. 

6.2.4. Neurologiska sjukdomar 
Antalet PET/CT undersökningar inom neuroområdet ökar snabbt men är betydligt färre än 

internationellt. I södra sjukvårdsregionen uppskattas behovet till c:a 1 000-1 500 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 vid US i Linköping kring nya diagnostiska 

markörer för bl a demens och Parkinson.  Metoden heter FDG PET hjärna demens och den har godkänts 

av Isotopkommittén. Metodansvariga finns i vid US i Linköping och vid Uppsala Akademiska sjukhus. 

När det gäller Parkinson handlar det om c:a 100 patienter per år i Linköping. 

Andra förhållanden som kan påverka efterfrågan på PET/CT i framtiden är de nya generatorproducerade 

isotoper som Ga68, rubidium osv vilka ger möjlighet till bättre diagnostik inom neuroendokrina 

tumörer, prostatacancer samt hjärta. 

6.2.5. Sammantagen bedömning av behov av PET/CT undersökningar 

Röntgen US prognos över utveckling tom 2020

 

Tabell 1: Prognos över utvekling av PET/CT undersökningar fram till och med 2020 (Gunnar Linblom, ÖL, 

Röntgen US) 

Ovanstående prognos visar att dagens kapacitet räcker fram till och med 2017 då ytterligare en 

PET/CT verksamhet behövs för att möta efterfrågan. Omkring år 2020-2021 bör kapaciteten 

utökas med ytterligare två PET/CT till totalt fyra stycken i sydöstra sjukvårdsregionen baserat 

på samma prognos. 
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7. Förutsättningar 

7.1. Patienters restid  
De patienter som kommer att vara aktuella för PET/CT undersökningar är ofta trötta och sjuka. Närhet 

till PET/CT för att slippa långa och tröttande resor är därför av stor betydelse för patienterna. Ett mål 

bör vara att patienterna inte ska behöva resa långa sträckor för att få sin behandling. Vilket är ett skäl till 

att placera en utrustning i respektive landsting och region.  

Exempel på avstånd i regionen:  

 Från Kalmar till Universitetssjukhuset i Linköping 23 mil, c:a 3 tim och 20 min 

 Från Kalmar till Växjö, 10 mil, c:a 1 tim och 25 min 

 Från Västervik till Universitetssjukhuset i Linköping 11 mil, c:a 1 tim och 50 min 

 Från Jönköping till Universitetssjukhuset i Linköping 12 mil, c:a 1 tim och 25 min 

 Från Norrköping till Universitetssjukhuset i Linköping 4 mil, c:a 35 min 

 Från Motala till Universitetsjukhuset i Linköping, 4,5 mil c:a 50 min 

 

7.2. Processflöden kräver planering avseende radiofarmaka och patienter  
PET-CT verksamheten kräver planering och synkronisering av två flöden – tillverkning av radiofarmaka 

och patientflöden. I båda fallen finns en rad olika krav och begränsningar som påverkar hur en 

undersökning kan planeras.  

7.2.1. Radiofarmaka - tillverkningen sker med cyklotron (eller generator) 
Produktionstid: Avgörs av typen av radiofarmaka och varierar mellan 60 minuter och 4,5 h. Vanligast är 

en tillverkningstid på 3 h. Ju längre avståndet är från cyklotronen till PET/CT kameran desto senare kan 

undersökningen starta. 

Batchtillverkning: sker i batcher som oftast är ämnade för 6-20 patienter/tillverkning, ibland mer. Även 

om antalet faktiska patienter skullevara mindre är batchen oftast lika stor.  

Personalkrävande: Varje produktion kräver 4-5 medarbetare på plats från olika yrkeskategorier för att 

hantera cyklotron, syntes, kvalitetskontroll och frisläppande. 

Ständig samordning med patientflödet: I vissa fall produktion i direktanslutning till undersökning av 

förutbestämd dos beroende på kort halveringstid av radiofarmaka, i vissa fall hållbarhet i 10 h (18F-

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. 

7.2.2. Patientflöde 
Olika radiofarmaka kräver olika flöden: Vissa radiofarmaka ackumuleras, och man måste vänta med 

bildtagning under 60 minuter efter injektion för att det ska vara möjligt at genomföra undersökningen. 

Andra radiofarmaka som t ex 13-N-NH3 har så kort livslängd att det inte finns utrymme för förseningar i 

någon del av processen. 

 Långa undersökningstider: Kameratiden är en relativt liten del av en PET/CT undersökningar och 

ligger i dag på 15-20 minuter kameratid. 

Dubbelkompetens: Det behövs både kompetens att genomföra den nuklearmedicinska undersökningen 

(PET) och den radiologiska undersökningen (CT).  
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Planering av patientflödet i samordning med isotopproduktionen: Då radioisotoper tillverkas i batcher 

behöver flera kameror köra undersökningar parallellt för att utnyttja isotoper på bästa sätt med tanke på 

halveringstiden och batchstorlek. 

Förberedelsetid: Produktionen av radiofarmaka kräver framförhållning, eftersom tillverkning av 

resurskrävande (4-5 personal per produktion). I nuläget sker planeringen på veckobasis.  

Personalkrävande: En fullbemanning av patientflödet kring en PET/CT kamera kräver 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.  

7.2.3. Isotopförsörjning – Cyklotron  
Under 2015 har man haft 3-4 undersökningsdagar per vecka vid US i Linköping. Under 2015 har 

aktivitet främst levererats från MAP i Helsingfors. Transporten från Helsingfors sker med jetflygplan, 

som landar i Linköping. Vid några tillfällen har leverans även skett från E & Z i Berlin via SAM 

Nordic. Isotopleveranserna utvärderas fortlöpande. I slutet av året förekom leveransstörningar p g a icke 

fungerande cyklotron eller krånglande flygplan. 

Under året har US i Linköping haft kontakt om leverans från MAP av F-18 cholin, ett radiofarmakon 

som urologerna och onkologerna visat visst intresse för. Några andra radiofarmaka än F-18 FDG har 

dock inte använts under 2015. 

För säker leverans av radioaktiva läkemedel till PET/CT-verksamheten i framtiden, och för att kunna 

erbjuda fler undersökningstyper inkluderande även andra isotoper såsom C-11, fattade Region 

Östergötland, DC (Diagnostikcentrum) i Linköping under 2012 beslut om inköp av cyklotron till US 

och egenproduktion av nödvändiga radioaktiva läkemedel. Cyklotronen lyftes på plats våren 2015 och 

produktionsstart med tester och validering genomfördes under hösten. Efter sommaren 2017 planeras 

klinisk drift och egentillverkning av radiofarmaka, allt enligt plan. Ytterligare en radiokemist har 

anställts. Detta ger möjlighet för både Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län att köpa isotoper 

från US i Linköping.  

7.3. Bemannings- och Kompetensbehov 

7.3.1. Bemanningsbehov 
Bemanningsbehovet för en PET/CT kamera redovisas nedan. Bemanningen påverkas också av typen av 

undersökningar. Behovet av CT kompetens ökar ju större andel diagnostiska CT undersökningar som 

körs. I dag är över 85 % full diagnostisk DT i Linköping. 

Viktigt att planera behovet vid investering.  Jonas Jögi sektionschef, Kliniks fysiologi och 

nuklearmedicin, VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne menar att mest 

optimalt är att ha flera kameror på samma ställe. Då kan man nyttja kapacitet avseende personal och 

eventuell produktion av radiofarmaka/isotoper klart effektivast. 

Expansionen av PET/CT verksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen behöver beakta regional 

samverkan, kompetensförsörjning, ökat utnyttjande av befintliga system, nyanskaffning av apparatur 

och decentralisering av vissa delar av verksamheten.  

 

Samverkan kring PET/CT undersökningar i regionen behöver öka med en nära samverkan mellan de 

enheter som erbjuder PET/CT med harmonisering avseende bedömningskriterier, utbyte av protokoll 

och svarsrutiner. Detta är en viktig del av den regionala kvalitetssäkringen inom området.  
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I samband med upphandlingen av ny utrustning behöver kompetensbehovet tillgodoses dels genom 

upplärning inom verksamheten av bl a nukleramedicinare, radiologer, biomedicinska analytiker, 

röntgensjuksköterskor, 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 i dag innefattar främst läkare, men även 

biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Bemanningsbehovet skiljer sig mellan enheter som 

enbart genomför 18-F-FDG undersökningar och de som hanterar flera olika radiofarmaka. De sjukhus i 

regionen som planerar att starta PET/CT verksamhet bör tidigt identifiera de läkare som kommer att 

jobba med PET/CT och erbjuda att gå vidareutbildning vid en enhet med stor PET/CT produktion. 

Erfarenheter från SUS visar att det tar c:a två år för en nuklearmedicinare att bli självständig inom PET. 

Längre tid ju fler radiofarmaka man planerar att arbeta med. För de radiologer som kommer att arbeta 

med CT-delen är upplärningstiden kortare då metoden är känd även om arbetssättet med relation till 

funktionella fynd skiljer sig. För en radiolog krävs normalt att de skrivit på cirka 50 undersökningar för 

att kunna slutsignera och 200 för att självständigt hantera PET/CT. För att leda verksamheten krävs 

cirka 2 000 undersökningar eller två år. Utbildningstiden överensstämmer tidsmässigt med europeiska 

radiologföreningens/europeiska nuklearmedicinarförenings rekommendationer. 

7.3.2. Utbildningsplanering 
En tänkbar utbildning avseende nuklearmedicinare som ska lära sig PET och inte tidigare har erfarenhet 

av metoden skulle kunna vara motsvarande c:a 1 års heltidsplacering på centrum med hög produktion 

och därefter, med hjälp av sekundärgranskning från t ex US i Linköping att hemifrån besvara 

hemmaförvaltningens undersökningar som utförs på externkamera. Detta skulle skapa förutsättningar 

för en samordning av verksamheten inom sydöstra sjukvårdsregionen. PET utbildningen förutsätter en 

grundkompetens inom nuklearmedicin annars förlängs upplärningstiden. I dag är rörligheten hos de 

läkare som har kompetens inom PET/CT i Sverige minimal. Nuklearmedicinare medverkar i ökande 

omfattning vid multidisciplinära terapikonferenser, vilket bidrar till ett ökat bemanningsbehov. 

Upplärning av medarbetare behöver beaktas i resursplaneringen.  

 

Utbildning av biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inom PET/CT har erfarenhetsmässigt 

tagit 6-9 månader, beroende på tidigare erfarenheter. Personalen bör så långt möjligt utbildas för att 

erhålla dubbelkompetens inom nuklearmedicin och CT, vilket ger effektiva patientflöden. I Linköping 

planeras inte i dagsläget någon utbildning, däremot planeras en distansutbildning i nuklearmedicin med 

start våren 2017 vid institutionen för hälsovetenskap vid Örebro universitet. 

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.  

För att fullbemanna patientflödet kring en PET/CT kamera dagtid (8 h) behövs motsvarande 

heltidsnärvaro av  

 

 3 – 3,5 BMA/Röntgensjuksköterska med PET/CT kompetens – optimalt är att de 

 BMA/röntgensjuksköterskor som arbetar i verksamheten kan hantera både den nuklearmedicinska 

 delen och CT-delen av undersökningen. 

 1-2 heltidstjänst för specialistläkare delad på nuklearmedicin respektive radiologi. 

 1 sekreterare per kamera 

 0,4 sjukhusfysiker och 0,2 ingenjör beroende av kamerornas geografiska placering. Behovet av 

 sjukhusfysiker är betydligt större när andra radiofarmaka än 18-F-FDG används. 

7.4. Ekonomi 
Under 2015 var priset vid köp av undersökningar per PET/CT undersökning 13 145 kr. Under 2016 har 

priset ökats till 16 235kr per undersökning. 
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7.4.1. Fast utrustning 
Enligt den approximerade kostnadskalkylen per helår, se bilaga, för PET/CT kommer den totala 

årskostnaden för PET/CT att hamna på c:a 9,8 Mkr. Beräkningen omfattar utrustning, lokaler, 

serviceavtal och personal. Årskostnaden för 

Utrustningen  3,4 Mkr 

Lokaler  1,3 Mkr 

Serviceavtal  0,8 Mkr 

Personal  4,3 Mkr  

Totalt per år 9,8 Mkr 

Till dessa kostnader kommer kostnader för material såsom isotoper som vid  t ex 1 500 undersökningar 

à 5 500 kr  blir cirka 8,2 Mkr per år.   

7.4.2. Mobil utrustning – PET/CT-buss 
Mobil utrustning ska ses som en tillfällig lösning. Enligt offert från Alliance Medical, daterad i 

november 2015, är kostnaden för en PET/CT, inkl röntgensjuksköterska och chaufför som placeras på 

US i Linköping; 

 

Minst 15 – högst 20 patienter per vecka:  1 000 Euro/patient 

Minst 20 – högst 25 patienter per vecka    750 Euro/patient 

Minst 25 patienter och däröver    600 Euro/patient 

Till detta kommer kostnader för granskning, isotoper, dockningsplats på respektive sjukhus d v s plats 

där bussen kan ställas upp, hygienutrymmen och vil-/väntrum för patienterna etc.  

8. Slutsatser 
Vid US i Linköping finns i dag sydöstra sjukvårdsregionens enda PET/CT utrustning. I huvudsak 

remitterar både Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län sina patienter till US i Linköping som 

bedömer att maxkapaciteten, cirka 2 000 undersökningar/patienter/år, nås under 2017.  I sydöstra 

sjukvårdsregionen finns därmed behov av att öka kapaciteten av PET/CT (kompetens och utrustning) 

för att sörja för regionens behov.  

Omvärldsanalys tyder på att det långsiktigt bör finnas ett behov av totalt fyra PET/CT i regionen. Detta 

baserat på sjukdomsutvecklingen och att allt fler tillämpningsområden pekar på en fortsatt hög och 

ökande efterfrågan av PET/CT undersökningar. 

Inriktningsbeslut är fattat och planering/upphandling för installation av fast PET/CT utrustning vid 

Röntgen Region Jönköpings län pågår. Utrustningen i Jönköping planeras att driftsättas under 2017. I 

och med detta kommer US i Linköping att avlastas patienter från Jönköping innan US når maxtaket.  

Med två PET/CT beräknas att behovet av PET/CT i sjukvårdsregionen är täckt fram till cirka år 2020 

(Obs! baserat på idag kända fakta och prognostiserad utveckling) då ytterligare PET/CT behöva 

investeras inom sjukvårdsregionen. 

Inför att sjukvårdsregionens tredje och fjärde PET/CT utrustning ska investeras bör behovet ånyo 

undersökas i detalj baserat på hur vårdens behov av PET/CT och hur den radiologiska diagnostiken har 

utvecklats kommande (2017-2019) år.   

Ytterligare två PET/CT bedöms med prognostiserad utveckling behöva investeras omkring år 2020 - 

2021. Dessa bör placeras i Kalmar respektive Östergötland för att säkerställa; dels jämlik tillgång till 
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PET/CT för patienter i regionen och dels för att så effektivt som möjligt nyttja kapaciteten (cyklotron, 

personal mm.) 

För Landstinget i Kalmar län är det viktigt med en PET/CT lokalt framför allt för en jämlik diagnostik/ 

vård, det vill säga att patienter ska slippa långa resor till behandling, men också för att temporära 

lösningar som t ex mobil PET/CT buss inte är någon långsiktig lösning med tanke på den snabba 

utveckling som sker inom PET/CT diagnostik. Patientperspektivet med långa resor talar för placering i 

Kalmar. 

För att nyttja PET/CT kapaciteten så effektivt som möjligtska i möjligaste mån flera PET/CT placeras 

tillsammans för ett optimalt nyttjande avseende lokaler, utbildad personal och tillgång till/produktion av 

radiofarmaka. Därtill bör etablerad forskning inom området beaktas vid beslut om ytterligare PET/CT 

investering. Ovanstående talar för en placering vid US i Linköping. 

Varje landsting och region beslutar om placering av utrustningen samt vilken investering som ska göras 

dock i dialog inom sjukvårdsregionen för att säkerställa att befintlig kapacitet nyttjas optimalt. I detta 

sammanhang behöver den pågående regionbildningen, som skall vara klar 2023, beaktas. Ett förslag 

finns att Kronoberg kan komma att tillhöra sydöstra sjukvårdsregionen och i Växjö finns en PET/CT 

utrustning som då kan tillföra ytterligare kapacitet i regionen.  

Isotopförsörjningen i regionen kan ske från Linköping från och med hösten 2017 under förutsättning att 

juridiska aspekter såsom bland annat LOU och kommunallagen inte förhindrar detta då det är olika 

sjukvårdshuvudmän.  

Det bör noteras att det under pågående utredning som syftar till att utgöra beslutsunderlag av kapacitet 

av PET/CT på kort och lång sikt samt var PET/CT nummer två ska placeras är att det inom Region 

Jönköpings län planerats för såväl ombyggnad som upphandling av drift av PET/CT verksamhet vid 

Röntgen Region Jönköpings län. 

9. Förslag till expansion av PET/CT-verksamhet 
Inför investeringar av PET/CT utrustning ska möjligheten att optimera nyttjandegraden i befintliga 

system inom sjukvårdsregionen prövas i dialog mellan sjukvårdshuvudmännen. Detta innefattar 

samverkan och kompetensöverföring mellan olika yrkeskategorier och länsgränser, utökade öppettider 

för undersökningar och samordnad granskning- och svarshantering. Utredningen pekar på att det är mest 

optimalt att ha flera kameror på samma ställe då man kan nyttja kapaciteten i form av kamera, 

personalresurser och produktion av radiofarmaka bäst.  

9.1. Förslag och uppskattat behov av antal PET/CT utrustningar inom sydöstra 

sjukvårdsregionen 
I sydöstra sjukvårdsregionen finns 1 031 177 innevånare (2015-12-31). Fördelat per landsting eller 

region blir detta 

Region Östergötland 445 661 innevånare 

Region Jönköping 347 837 innevånare 

Region Kalmar 237 679 innevånare 

 

Internationellt i Europa bedöms behovet vara en PET/CT per 300 000 invånare. Med utgångspunkt i en 

beräkning utifrån detta skulle sydöstra sjukvårdsregionen långsiktigt ha behov av totalt fyra PET/CT.  

En utökning av PET/CT kapaciteten motiveras av nya indikationer för PET/CT, inte enbart inom 

cancerområdet utan även inom ett flertal andra diagnosområden samt att undersökningar förväntas göras 

oftare och tidigare i vårflödet. Med denna utveckling kommer en regional bristsituation avseende 

PET/CT att uppstå redan under 2017 då US i Linköping bedömer att maxtaket för dagens kapacitet 
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kommer att nås. Kapacitetsbristen förklaras dels av att antalet PET/CT kameror beräknas vara för få i 

förhållande till behov och omvärld samt att det finns en kompetens- och medarbetarbrist inom PET/CT 

diagnostiken inom sydöstra sjukvårdsregionen. Omvärldsanalys och en potentiell 20-25% årlig ökning 

av efterfrågan innebär att sjukvårdsregionen behöver öka kapaciteten med tre PET/CT, till totalt fyra 

inom en femårsperiod.  

En fördelning av regionens PET/CT kapacitet med fyra kameror 2020-2021 skulle utifrån ett 

befolknings- patient- och effektivitetsperspektiv bli två i Region Östergötland och en i vardera Region 

Jönköpings län och Kalmar län. 

I det korta perspektivet är det nödvändigt att under 2017 öka sjukvårdsregionens kapacitet med 

ytterligare en PET/CT. Var regionens andra PET/CT bör placeras beror, något förenklat, på vilket 

perspektiv som ska vara rådande. Ur ett befolknings- och patientperspektiv ligger Jönköping nära 

tillhands. Ur ett mer strikt patientperspektiv är dock Kalmar att föredra med tanke på långa avstånd och 

därmed långa och jobbiga patientresor. Väljer man att se det ur ett mer strikt kapacitets- och 

effektivitetsperspektiv är US det optimala valet med tillgänglig kompetens, en PET/CT sedan 2007, 

cyklotron samt pågående forskning. 

Då Kalmar bedömer att man kortsiktigt (2017-2018)  inte har lokaler eller kapacitet för PET/CT och att 

Östergötland har en ny PET/CT sedan hösten 2015 är utredningens förslag att sjukvårdsregionens andra 

PET/CT bör placeras i Region Jönköpings län som planerar för produktion av PET/CT undersökningar 

vid Röntgen Region Jönköpings län från och med hösten 2017.  

Detta innebär en fördubbling av kapaciteten och att behovet av PET/CT i sydöstra sjukvårdsregionen 

bedöms täckt till och med år 2020 (förutsatt vad vi vet idag och beräknat med en 25 % årlig ökning av 

PET/CT undersökningar). Under samma premisser bedöms det år 2020 behövas en tredje kamera och i 

nära anslutning även en fjärde. Inför varje PET/CT som ska installeras krävs att behovet av ny 

utrustning och personal utreds noga.   

Det finns möjlighet till temporär lösning genom att hyra/leasa PET/CT-buss för att täcka lokala behov. 

Detta är en kortsiktig lösning som varje landsting och region själva undersöker behovet av och beslutar 

om dock med beaktande av och med utgångpunkt från vilken total kapacitet av PET/CT som vid det 

tillfället föreligger i regionen.  

 

Kalmar 2016-08-08  Linköping 2016-08-08 

    

 

Gunnita Augustsson  Robert Ring 

Landstinget i Kalmar län  Region Östergötland 

Utredare  Chef Diagnostikentrum, US Linköping 

Sekr i RMPG Medicinsk diagnostik  Ordförande RMPG Medicinsk diagnostik 
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10. Bilaga 1: Ekonomisk kalkyl 
Uppskattad kostnadskalkyl för PET/CT, helårsbedömning  

 

  Investering/ 

pris 

Avskrivning/ 

volym 

Årskostnad 

Utrustning PET/CT-kamera 64 sl 17 000 000 7 år 2 428 571 

 Ränta år 1  5% 850 000 

 Hotlab 500 000 10 år 50 000 

 Ränta år 1  5% 25 000 

 Flattopp och mjukvara 200 000 5 år 40 000 

 Ränta år 1 5%  10 000 

 Summa investering 17 700 000  3 403 571 

     

Lokaler Ombyggnad 7 700 000 15år 513 333 

 Ränta år 1  5% 385 000 

 Grundhyra 150 m2 2 600 150 390 000 

 Summa lokaler   1 288 333 

     

Material och 

övrigt 

Isotoper, uppskattat 

Övrigt 

5 500 1 500 us 8 250 000 

250 

 Summa material   8 250 250 

     

Serviceavtal F o m år 2 800 000  800 000 

     

Personal 2 Läkare 1 182 000  2 364 000 

 2 Rtg sjuksköterskor 530 000  1 060 000 

 1 BMA 475 000  475 000 

 0,4 Fysiker 516 000  206 400 

 0,2 Ingenjörer 450 000  90 000 

 0,2 Administratör 450 000  90 000 

 Summa personal   4 285 400 

     

   Total årskostnad 18 027 555 

 

Vid 1 000 undersökningar blir kostnaden 15 278 kr/us 

Vid 1 500 undersökningar blir kostnaden 12 018 kr/us 

Vid 1 900 undersökningar blir kostnaden 10 646 kr/us 
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11. Bilaga 2: Antal PET/CT i Sverige 
Sjukhus Antal i dag Planer Antal 

innevånare 

Antal 

innevånare 

/PET/CT   

Lund 3   1 303 637 

Region Skåne 

325 000 

Malmö 1    

Göteborg 2 2 under 2016 1 648 682 412 000 

Örebro 1  291 012 291 000 

Växjö 1  191 369 191 000 

Sydöstra 

sjukvårds-

regionen 

  1  1 PET/CT i 

Jönköping hösten 

2017. 

1 031 177 515 500 

Uppsala 2 PET/CT och 

1 PET/MR 

 354 164 177 000 

Umeå 1 PET/CT och 

1 PET/MR 

 263 378 

(Västerbotten) 

263 000 

Stockholm 

 

2 PET/CT och 

1 PET/MR 

3 PET/CT till Solna 2 231 000 446 000 

Kristianstad  Långt framskridna 

planer på PET/CT 

  

Helsingborg  Långt framskridna 

planer på PET/CT 

  

Halmstad  Långt framskridna 

planer på PET/CT 

  

Skövde  Långt framskridna 

planer på PET/CT 

  

Västerås  Långt framskridna 

planer på PET/CT 

  

Eskilstuna  Långt framskridna 

planer på PET/CT 
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12. Bilaga 3: Referenslista 
 

Rapporter 
”Positronemissiontomografi (PET) – Datortomografi (CT) diagnostik – bristområde med ökande 

behov”, Jögi, Jonas, sektionschef, klin fys och nuklearmedicin, VO bild och funktion, SUS, Region 

Skåne och Nilbert, Mef chef RCC syd, 2015-05-22 

”Behovet av PET/CT i Östergötland och Sydöstra sjukvårdsområdet 2015 – 2020 – ett försök att se in i 

framtiden” Lindblom, Gunnar, Röntgenkliniken vid US i Linköping. 2015.  

”Översikt av PET-CT verksamheten vid US under 2015”, Göran Granerus och Gunnar Lindblom, 

Röntgenkliniken, US, Linköping. 2016 

Projektdirektiv SPECT/PRT-CT Ryhov 2017, Klinisk Fysiologi/Röntgen, Ryhov i Jönköping, 

2015-09-17 

Intervjuer via telefon, video eller fysiskt möte med 
Oskar Löfgren, verksamhetschef, Röntgen Region Jönköpings län 

Patrik Skogvard, verksamhetschef, Röntgen Region Jönköpings län  

Gunnar Lindblom, Öl. Onkologisk radiologi inkl PET/CT, röntgenkliniken US i Linköping 

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef inom RCC sydost. 

Mattias Nickel, chefsfysiker, Medicinsk strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar 

Ulrika Svanholm, sjukhusfysiker, Medicinsk strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar 

Sara Axelsson, specialistläkare, Fysiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar 

Lars Brudin, överläkare, Fysiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar 

Björn Forsberg, verksamhetschef, Radiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar 

Jonas Jögi, sektionschef, klin fys och nuklearmedicin, VO bild och funktion, SUS, Region Skåne 

2 st patientintervjuer 

 

Per Dahl, Processor Diagnostikcentrum stab Region Östergötland (Ekonomisk kalkyl, 

uppskattning)
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13. Bilaga 4: Omvärldsbevakning  
Erfarenheter från Danmark 
Under 2015 påbörjades i Sverige den nationella satsningen på SVF (standardiserat vårdförlopp) inom 

cancer vilket har inspirerats av Danmark som påbörjade införandet av ”pakkeförlopp” 2007 och sista 

förloppet infördes 2009. Diagnostik identifierades i Danmark tidigt som en potentiell flaskhals och 

PET/CT ansågs vara en lösning. 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 området. Antalet ST-

tjänster bl a inom nuklearmedicin utökades. 

Det faktiska antalet PET/CT undersökningar i Danmark 2010 översteg prognosen och siffror från 

Rigshospitalet och Region Syddanmark (Odense) visar att antalet underökningar 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 produktion.  

Konsekvenser i Danmark av införandet av pakkeförlopp (SVF, standardiserat vårdförlopp) 
För att kraven på korta ledtider i SVF ska kunna tillgodoses krävs tillgång till fasta/garanterade 

undersökningstider. För andra undersökningsmodaliteter, som t ex MR 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 fastande 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 1 200 undersökningar/år. I realiteten har flera enskilda 

kameror i Danmark i dag en större produktion. Vid SUS genomförs i dag i genomsnitt c:a 1 600 

undersökningar per PET/CT utrustning/år och vid US i Linköping 1 260 under 2016 med 3,5 

undersökningsdagar per vecka.  

 

Södra sjukvårdsregionen – Region Skåne 
 

Region Skåne – Utredning från 2015-05-22 samt telefonsamtal med Jonas Jögi. 
I Region Skåne gjordes våren 2015 en kartläggning av behovet av PET/CT i regionen, 

”Positronemissiontomografi (PET)-Datortomografi (CT) diagnostik – bristområde med ökande behov”. 

SVF-PET: tredningen innehåller en kartläggning över hur situationen ser ut i dag. I utredningen har man 

tittat på utmaning – resurser och personal/kompetensbehov.  

Bakgrunden till utredningen vara att det under våren 2015 uppstod en bristsituation i Södra 

sjukvårdsregionen, där de aktuella väntetiderna till PET/CT undersökningar ökat från 1-2 veckor till 3-4 

veckor, och där förklaringen är ökad efterfrågan. Kapacitetsbristen förklarades dels av att antalet PET-

CT maskiner var för få, dels att det fanns en kompetens- och medarbetarbrist inom PET-CT diagnostik i 

Södra sjukvårdsregionen med avseende på biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare 

inom nuklearmedicin och radiologi.  

Efterfrågan av PET-CT förväntades öka ytterligare under hösten 2015 samt under 2016 då SVF 

(standardiserade vårdförlopp) inom cancer införs.  
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De åtgärder som föreslås för att tillgodose det ökade behovet av PET-CT i Södra sjukvårdsregionen 

delas in i två steg: 

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 som 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.  

 

Vid intervju med en av utredarna, Jonas Jögi, sektionschef, Kliniks fysiologi och nuklearmedicin, VO 

Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne, behöver 1 900 FDG-undersökningar/år 

och kamera göras på en så dyr utrustning för att den ska nyttjas optimalt. Många sjukhus, som t ex 

Växjö, använder dock utrustningen för PET/CT bara en dag i veckan och övriga dagar används 

utrustningen för DT-undersökningar enbart, varför investeringen bedöms som försvarbar och som en 

investering för framtiden. 

 

Växjö 
År 2009 beslutades politiskt att man skulle leasa en buss för PET/CT. Bussen har använts c:a 10 ggr/år 

men antalet användningar har eskalerat. Beroende på detta och som ett sparförslag beslutades att man 

skulle köpa en CT som i dag används 4 dagar/vecka och PET/CT 1 dag per vecka.  Isotoper kommer 

från cyklotron i Lund men man behöver en egen cyklotron och tittar då på Mini-cyklotron som utarbetas 

i Uppsala. Växjö har i dag fördubblat sina undersökningar vilket uppges kan bero på nya riktlinjer som 

kommit inom olika diagnoser/områden eller men också på att remittenterna har blivit mer medveten om 

att det finns en PET/CT att tillgå. I Växjö tar man i dag patienter från Blekinge som de har avtal med. 

När det gäller Kalmar, Jönköping och Helsingborg tar man i dag patienter i mån av tid.  

Antal patienter som undersökts med PET/CT i Växjö under  

2014 var 237 patienter 

2015 var 496 patienter.  

2016 (tom halva maj) prognos att antalet kommer att fördubblas under året och då närma sig ca 1 000 

patienter. Kurvan pekar rakt upp. 

I Växjö är man positiv till ett PET/CT-samarbete under en övergångstid innan Landstinget i Kalmar län 

får en kamera på plats. Från Landstinget i Kalmar län kan man i så fall skicka patienter (c:a en dag i 

veckan) fr.a. om Landstinget i Kalmar län kan bistå med sjuksköterskekompetens samtidigt den dagen. 

Detta kan dock ske först 2017. 
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14. Bilaga 5: Forskning  
Vid US i Linköping pågår i dagsläget ett antal forskningsprojekt.  

 

Forskningsprojektet avseende värdet av PET/CT vid head & neck cancer har fortsatt med in vitro studier 

för att studera upptaget av FDG vid olika typer av tumörer, men ännu har inga patientstudier utförts. De 

första preliminära in vitro resultaten verkar lovande genom att visa att vissa celltyper tar upp FDG och 

andra inte, samt att upptaget kan kvantifieras. Senare kommer dessa in vitro resultat att korreleras med 

in vivo bedömd strålkänslighet resp effekt av kemoterapi samt histologi. Projektledare är Karin Roberg, 

Öronkliniken US 

 

I slutet av 2009 påbörjades en FORSS-studie på patienter med uroepitelial cancer i syfte att jämföra 

PET/CT med andra undersökningsmetoder, och för att se om PET kan tillföra ytterligare information. 

Totalt har 78 patienter rekryterats till studien och utvärderingen avseende fynd vid DT respektive 

PET/CT har gjorts av två röntgenläkare och resultatet är nu publicerat: PET/CT versus conventional CT 

for detection of lymph node metastases in patients with locally advanced bladder cancer Firas Aljabery, 

Gunnar Lindblom2, Susann Skoog2, Ivan Shabo3, Hans Olsson3, Johan Rosell4 and Staffan Jahnson1, 

3BMC Urology201515:87 DOI: 10.1186/s12894-015-0080-z ©  Aljabery et al. 2015 Received: 

31 March 2015 Accepted: 5 August 2015 Published: 21 August 2015 Fynden tyder på att det positiva 

prediktiva värdet av PET/CT är högt, medan det negativa är lågt då tidig tumörspridning är 

mikroskopisk och inte detekterbar med PET. Som bieffekt av detta projekt har vi även granskat 171 DT-

undersökningar för att se om mer noggrann gradering av blåscancer är möjlig med DT. Bearbetning av 

det materialet pågår. Projektledare är Abdul-Sattar Aljabery Firas Urologiska kliniken US.  

 

FORSS-projektet avseende gyncancer har avslutats och någon slutsats kunde inte dras.   Mesoteliom-

projektet vilar i brist på tid av studieansvarig. 

 

Vi deltar även i flera läkemedelsstudier där PET/CT ingår. Under 2016 planeras att starta en studie med 

Ga-68 DOTA vid neuroendokrina tumörer med Bertil Ekman Endokrinmedicin som studieledare och 

Miguel Ochoa som ansvarig US i Linköping. Två ST-läkare på röntgenkliniken US har valt PET/CT 

som fördjupningsarbete, en gör en cost benefit analys av PET/CT vid Hodgkins lymfom, vilken pågår, 

den andre gör en värdering av en passant fynd vid PET/CT, en studie som är avslutad. Som grund för 

dessa två studier ligger patientmaterialet i Accessaregistret.  

 

Framtiden med nya regler från 2016 för att få forskningsbidrag, där det krävs större projekt under längre 

tid kommer troligen att omöjliggöra framtida forskning inom PET/CT. 

 

http://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-015-0080-z#Aff2
http://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-015-0080-z#Aff2
http://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-015-0080-z#Aff3
http://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-015-0080-z#Aff3
http://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-015-0080-z#Aff4
http://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-015-0080-z#Aff1
http://bmcurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12894-015-0080-z#Aff3

