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Äntligen blir dagarna ljusare och våren kommer närmare. Vad passar då bättre än att  
 få välkomna dig till ett nytt extra laddat nummer av vår kundtidning ”Next Level of 

Medical Solutions”. Den här gången ger vi dig en intressant inblick i olika projekt med fokus 
på MR, multidisciplinära hybridrum och framgångsrikt arbete med akut strokevård. I våra 
reportage kan du bland annat läsa om när det är relevant att behandla med vitamin D.  
Du får också följa med en av våra serviceingenjörer Marcus Clementsson under en dag på 

Innehåll
Beata Landelius 

Chefredaktör och ansvarig utgivare. 
beata.landelius@siemens.com

Intervju med 
Ole Per Måløy
Namn: Ole Per Måløy
Ålder: 52
Familj: Gift, två barn. 
Jobbat på Siemens Healthcare:14 år. 
Kommer närmast från en tjänst inom 
Imaging & Therapy där jag ansvarade 
för verksamheten i Mellanöstern och 
Afrika, ett ansvar som innefattade  
77 länder. 
Nuvarande uppdrag: Sedan 1:a  
februari ansvarar jag för Healthcare 
Sverige men mina två officiella titlar 
är Healthcare Region Division Lead 
Imaging & Therapy Systems for North 
West Europe och Healthcare Country 
Lead for Sweden. 
Bakgrund: Elektronikingenjör och 
ekonom. 

Bästa ledaregenskap/er?
– Kundorienterad 
– Bygger team
– Resultatfokuserad 

Om du tvingas välja – Humanism  
eller finansiella resultat? Humanism.
Varför? För att det har bättre långsik-
tig effekt. 

Mest stolt över? Att jag var med och 
utvecklade Siemens Healthcare Norge 
till Siemens bäst rankade serviceorga-
nisation. Vi började på botten 2001 då 
vi var sämst rankade, sex år senare var 
vi bäst! Ett praktiskt exempel på kraf-
ten av ett väl fungerande teamarbete, 
gruppen var i stort sett densamma 

från start till mål. Erfarenheten har 
lärt mig att när vi människor får rätt 
förutsättningar kan vi uträtta stordåd. 
En fantastisk resa som påverkat och 
lärt mig mycket

Motto i livet? Se framåt. Historien kan 
man inte ändra. 
 
Senast lästa bok? Camilla Läckberg, 
Fyrvaktaren.

Vad ser du mest fram emot med ditt 
nya uppdrag? Med en så internatio-
nellt erkänd kundkrets kan det inte bli 
annat än spännande! 

Din främsta uppgift? Etablera det 
nya Siemens Healthcare. Från och 
med 1:a oktober i år kommer vi ha nya 
förutsättningar som kommer göra oss 
ännu starkare. 

Utmaningar? Att fortsätta leve-
rera lösningar av hög kvalitet till våra 
kunder, samtidigt som vi jobbar med 

uppbyggnaden av det nya Siemens 
Healthcare. 

Hur kommer kollegorna märka att 
du börjat? Vi kommer öka vårt kund-
fokus. 
 
Hur hoppas du kunna sammanfatta 
ditt första år? Våra kunder är mer 
nöjda med våra tjänster än för ett år 
sedan. 

Framgångsfaktorer för att lyckas? 
– Behålla och vidareutveckla våra      
   nyckelmedarbetare
– Utveckla teamkänslan 

Varför ska kunden välja Siemens? 
Vi ser långsiktigt på vår relation och 
vill vara ett stöd för våra kunder – hela 
vägen. Utöver att komma med de 
mest omedelbara lösningar på våra 
kunders utmaningar, investerer vi mer 
i forskning och utveckling än våra kon-
kurrenter för att se till att vi kan lösa 
även morgondagens utmaningar. 

Varför ska man välja att jobba på 
Siemens? Är du en person som gillar 
tanken på att både kunna vara en del 
av samhällsutvecklingen och ha kul på 
jobbet, då ska du söka dig till Siemens! 
Dessutom finns det fantastiska utveck-
lingsmöjligheter hos oss, då vi är ett 
stort, globalt företag, verksamt inom 
många områden. 

Till sist – byta Dubai mot Stockholm, 
hur tänkte du nu? Ja, du, det är 
många som undrat. Stockholm är nog 
lite kallare och mörkare men framti-
den ser ljus ut!

jobbet. Våra serviceingenjörer jobbar hårt för att du som 
kund ska kunna erbjuda patienterna den bästa vården.
 
Jag vill också ta tillfället i akt att presentera vår nya VD  
Ole Per Måløy som sedan 1:a februari i år har fått det  
spännande uppdraget att leda Siemens Healthcare i Sverige. 
Vi önskar honom varmt välkommen och lycka till.  
 
Trevlig läsning!
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Vårens mässor och möten

Bild- och laboratoriediagnostik för sjukvården

Siemens Academy är Siemens Healthcares 
utbildningsenhet med placering vid Siemens  
i Upplands Väsby, Stockholm. 

Academy erbjuder ett unikt och omfattande 
utbildningsprogram inom både bild och labo-
ratoriediagnostik där vi integrerar ett flertal 
kliniska discipliner. 

Academy består av erfarna applikationsspe-
cialister med utbildning och lång klinisk erfa-
renhet av att arbeta med respektive system. 
Academy har även ett brett kontaktnät med 
erfarna experter från olika delar av världen.

Våra utbildningspaket omfattar kliniska som 
tekniska utbildningar. Vi erbjuder även ett 
brett utbud av kurser för att understöda kon-
tinuerligt lärande samt kundanpassade spets-
utbildningar som skräddarsys efter behov.

Under våren 2015 erbjuder Academy ett antal 
kurser som omfattar hela produktsortimentet 
inom Siemens Healthcare.

För mer information, kursdatum och anmälan 
besök vår hemsida;  
www.siemens.se/academy

Vi uppdaterar med information kontinuerligt.

Kontakta oss gärna på Academy om det 
finns någon annan kurs du är intresserad 
av: academy.se.healthcare@siemens.com

5 maj 
SC 2000 Kardiologi/Vaskulärt,  
utan hands on.

6–7 maj 
SC 2000 Kardiologi/ 
Vaskulärt, inklusive hands on.

19 maj 
S-Family Radiologi/OB Gyn/Vaskulärt, 
utan hands on.

20–21 maj 
S-Family Radiologi/Vaskulärt,  
inklusive hands on, fusion, ARFI.

13 oktober 
SC 2000 Kardiologi/Vaskulärt,  
utan hands on.

14–15 oktober 
SC 2000 Kardiologi/Vaskulärt,  
inklusive hands on.

20 oktober 
S-Family Radiologi/OB Gyn/ 
Vaskulärt, utan hands on.

21–22 oktober 
S-Family Radiologi/Vaskulärt,  
inklusive hands on, fusion, ARFI.

Siemens Academy kursutbud 2015
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Vårens kurser

11–12 mars | Teknikerutbildning för 
Syngo Dynamics. Siemenskontoret i 
Upplands Väsby.

13 mars | Syngo Dynamics – Report 
Designer Baskurs. Siemenskontoret i 
Upplands Väsby.

13 mars | Avancerad kurs i Transtora-
kalt 3D Ultraljud. I samarbete med Im-
perial College UK och Royal College of 
Irland. Royal College Ireland/Dublin.

24–25 mars | CT-Workshop för Fysiker 
Forchheim, Tyskland.

24–26 mars 
Syngo-utbildning för tekniker. 
Siemenskontoret i Upplands Väsby.

13–14 april | NYHET! Grundkurs  
CT-vägledd Intervention.  
Arrangeras i samarbete med  
BFC Uppsala Akademiska Sjukhus.  
Uppsala Akademiska Sjukhus.

15–17 april | MR Sekvensoptimering. 
Gävle Sjukhus.

19–20 maj | MR Grundkurs. 
Siemenskontoret i Upplands Väsby.

19–21 maj | Syngo-utbildning för  
tekniker. Siemenskontoret i Göteborg.

Maj/juni 2015 | DX // Koagulation,  
basic och advanced. Plats och datum 
publiceras på hemsidan.

Höstens kurser

22–23 september 
MR DOT engine Neuro o Cardio. 
Siemenskontoret i Upplands Väsby.

22–24 september 
Syngo-utbildning för tekniker. 
Siemenskontoret i Upplands Väsby.

18–19 november 
CT Protokolloptimering, Linköping.

24–26 november 
Syngo-utbildning för tekniker. 
Siemenskontoret i Malmö.

Regional  
Education  
Seminars  
(RES-kurs)
Vårens kurser hålls på Siemens-
kontoret i Upplands Väsby, 
höstens kurser på Siemens-
kontoret i Malmö.

Mars

4–8 mars | ECR with evening event Siemens Wien.

5–6 mars | Equalis-användarmöte hematologi, Arlanda.

11–12 mars | SKKLFs och SSKFs utbildningsdagar på  
Vår Gård i Saltsjöbaden, Nacka.

12 mars | Equalis-användarmöte koagulation, Arlanda. 
Equalis-användarmöte mikrobiologi, Stockholm.

18–20 mars | RUD steg 3, Tylösand.

25–26 mars | 3rd Cardiac Imaging Meeting, Turku.

26–27 mars | Equalis-användarmöte klinisk immunologi, 
Knivsta.

April

13–14 april | Equalis-användarmöte proteiner.

22–24 april | Kardiovaskulärt vårmöte, Örebro.

23–24 april | Isotopdagarna, Viru, Tallinn.

Maj

20–22 maj | Vårmöte nuklearmedicin, Helsingborg.

20–22 maj | Vårmöte klinisk kemi, Örebro.

21–22 maj | Seldingermötet, Lund.

28 maj | Swedish Labtech Forum, Stockholm.

28–30 maj | Optimization in X-ray and Molecular  
Imaging 2015, Göteborg.

28–30 maj | Fourth Malmö Conference on  
Medical Imaging, Göteborg.

Juni

6–10 juni | EACCI 2015, Barcelona.

21–25 juni | IFCC Euromedlab, Paris.

Medtech Garden, Almedalen.
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Klockan är 7.45 och Marcus Clementsson är på plats på 
Nyköpings lasarett. Han har precis dragit sin pirra lastad 

med tre serviceväskor upp till röntgenavdelningen. I fokus 
för dagen står det årliga underhållet av röntgensystemet 
Axiom Artis.  

– Den typiska uppgiften för den här maskinen är undersök-
ning av mag- och tarmkanalen. Efter att patienten har fått 
svälja kontrastvätska genomlyser läkaren buken och kan då 
se eventuella avvikelser, berättar Marcus. 

Rummet är inte särskilt stort. Det rymmer nätt och jämnt 
röntgensystemet, som består av c-bågen, britsen, monito-
rerna och styrenheten. I ett intilliggande rum finns ström-
försörjningsdelen och datorenheten. Föga förvånande finns 
ingen sjukhuspersonal och patienter här i dag. 

Marcus är  
ingenjören  
som ger  
strålande  
service

Runt om på landets sjukhus och kliniker används olika röntgen-

system från Siemens. System som måste kontrolleras, underhållas 

och servas – dels för att de ska vara säkra för patienterna, dels för 

att hela vårdkedjan ska fungera utan att stoppas upp på grund av 

stillastående maskiner. Denna viktiga uppgift utförs av ett grupp 

kunniga serviceingenjörer. En av dem är Marcus Clementsson som 

vi följde med under en dag.

– Vi har en koordinator som har kontakt med sjukhuset i 
god tid så att de kan boka av systemet för underhåll.
Under tre dagar ska han gå igenom såväl systemets hård-
vara som mjukvara, vilket tar sin lilla tid. 

– Man ska ta bort alla kåpor för att se allt fungerar rent me-
kaniskt. Sedan ska funktioner testas och mätas. Alla säker-
hetsfunktioner måste kontrolleras, som till exempel krock- 
och kollisionsskydd. Och till sist ska allt dokumenteras.

En viktig kugge i vårdkedjan

Marcus följer en detaljerad instruktion, ett slags checklista 
som finns i hans laptop. 

– Det första jag gör är att läsa ut systemets loggfiler för att 

Marcus genomför en skärmkalibrering. 
Utan optimala bilder blir det svårt för 
läkaren att se och bokstavligen bedöma 
”sjukdomsbilden”
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se om det har genererat några fel som användare kanske 
inte har sett. Är det något som behöver bytas eller justeras 
gör vi det på en gång. Oftast är det mindre saker vi åtgärdar. 
Är det större saker kanske det krävs en extra dag.

En av huvuduppgifterna är att mäta röntgendoserna och se 
till att de är enligt specifikation, så att inte patienter riskerar 
att utsättas för onödigt mycket strålning. Marcus fäster en 
dosmätare på detektorn, sätter på sig blyrocken och tar en 
bild.

– I systemet sitter en mätare 
som läser av röntgenstrål-
ningen från röntgenröret. 
Jag kontrollerar att den 
mätaren läser av rätt. Den 
ska stämma överens med det 
faktiska värde som dosmäta-
ren ger.

Monitorerna som hänger 
i vagnar i taket ska också 
kontrolleras så att de sitter 
säkert och inte kan ramla ner 
på patienter eller personal. 
Den medicinska utrustningen ska inte bara vara säker för 
patienter och personal – den ska givetvis också ge läkare 
och andra inom vården bästa möjliga underlag för att kunna 
ställa diagnos och ge rätt behandling. Det ställer höga krav 
på leverantörerna som en viktig kugge i vården, inte minst 
då allt mer diagnostik och behandling görs med hjälp av 
maskiner. 

Inom röntgen handlar det givetvis om att bildkvaliteten 
måste vara hög och pålitlig. Utan optimala bilder blir det 
svårt för läkaren att se och bokstavligen bedöma ”sjukdoms-
bilden” – i värsta fall kanske man missar en viktig avvikelse. 
Därför kontrollerar Marcus med hjälp av instrument också 
själva bildkvaliteten, att maskinen levererar rätt ljusstyrka, 
kontrast och dynamik i bilderna.

Vinimportören blev ingenjör

Att Marcus hamnade på Siemens är en udda historia. Från 
att ha jobbat på Systembolaget och sedan en vinimport-
firma sadlade Marcus om totalt. Teknikintresset tog över 
och han bestämde sig för att söka in till Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) för att läsa data och elektronik – vid 33 års 
ålder. Knappt hade han tagit sin examen förrän han fick  
jobbet på Siemens – och ännu mer tid vid skolbänken. 

– Det blev mycket utbildning i Tyskland. Första året tillbring-
ade jag totalt 13 veckor på olika kurser för att lära mig de 
olika systemen. Sedan dess har jag gått många kurser för att 
lära mig nya system.

Jobbet som serviceingenjör betyder inte bara servicejobb. 
Marcus jobbar även med installationer av nya system och 

utbildar då också den tekniska personalen på sjukhusen. I 
genomsnitt är han ”ute” tre dagar i veckan och på kontoret 
två. 

– Tidigare i år hjälpte jag till inför en upphandling av mobila 
c-bågar, som man använder vid operation. Kunden lånar då 
utrustningen för att testa och utvärdera den. Då var jag på 
plats och demonstrerade systemen för användarna. Jag var 
också med några gånger vid operation och fick en inblick i 
hur de använder maskinen i skarpt läge.

 
Marcus tillhör en grupp med 
20 serviceingenjörer som 
täcker hela Sverige från 
Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Umeå. Marcus område är 
Stockholm med omnejd och 
Mälardalen.

– Jag trivs väldigt bra med 
jobbet. Dels är jag tekniskt 
intresserad, dels är det kul att 
jobba med röntgen. Och det 
är väldigt omväxlande. Ibland 
årliga underhåll, ibland akut-

service, ibland utbildning. Sedan är det kul att åka till olika 
ställen och träffa nya människor.

När det årliga underhållet är klart är det dags för Marcus 
att dokumentera och protokollföra allting. Protokollet, som 
brukar bli ungefär 20 sidor långt, skickas till sjukhusets 
medicintekniska avdelning.

– Det blir ett kvitto på att vi har varit här. Dokumentet ger 
spårbarhet och är viktigt så att man vet vad som är gjort i 
systemet.

Klockan är 16 och dagen är slut. Det är dags för Marcus och 
hans pirra att vända hem mot Stockholm. n

Namn:  Marcus Clementsson
Yrke:  Serviceingenjör, Siemens Healthcare
Ålder:  43 år
Bor:  Norra Ängby, Bromma
Familj:  Hustrun Maria och barnen David (11)  
 Simon (8) och Ellen (1,5)
Fritids-
intressen: Familj och idrott (tennis, badminton   
 och löpning)

För att möta både dagens och 
framtidens patienters behov bygger 
Västra Götalandsregionen ett nytt 
Bild- och Interventionscentrum 
(BoIC) på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset i Göteborg. Investeringen 
som är en av de största som gjorts 
på Sahlgrenska kommer att bidra 
till utvecklingen av kunskap och 
kompetens inom diagnostik och 
behandling. Bild- och Interventions-
centrum kommer också att spela en 
viktig roll i regionens långsiktiga 
utveckling gällande biomedicin, 
medicinsk teknik och hälsa.

Siemens Healthcare och Västra Gö-
talandsregionen tecknade nyligen 

ett avtal gällande en leverans av fyra 
hybridoperationssalar till Sahlgrenskas 
nya Bild- och Interventionscentrum. 
De medicintekniska systemen som 
omfattar avancerade röntgenappara-
ter och MR (Magnet Resonans) saknar 
i sin kombination och utförande mot-
svarighet i norra Europa. Installationen 
är beräknad att påbörjas under 2016 
och har ett värde på ca 86 MSEK.

Installationen kommer att ge Sahl-

grenska möjlighet till bättre och 
säkrare ingrepp vid avancerade 
operationer. Behovet av denna lösning 
är framförallt drivet av neurokirurgin, 
men behovet och möjligheterna finns 
även inom specialiteter som behandlar 
andra delar av kroppen, framförallt vid 
cancer.

Avtalet omfattar bland annat två styck-
en så kallade hybridoperationssalar, 
med avancerad 3D-röntgenteknik 
som används i realtid under pågå-
ende operation. I avtalet ingår också 
en MAGNETOM Skyra 3T MR som 
monteras på skenor i taket som kan 
åka in i den angränsande operations-
salen under pågående operation för 
att öka precisionen i ingreppet, vilket 
är särskilt viktigt vid operationer i hjär-
nan. En viktig orsak till att Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset sökt denna lös-
ning är att patienten inte ska flyttas till 
utrustningen utan utrustningen flyttas 
till patienten istället, vilket ger en klart 
högre patientsäkerhet. 

Siemens Healthcare fokuserar på 
lösningar med avancerade röntgen-
system i operationsmiljön då det ger 

effektivare ingrepp. De operationer 
som tidigare genomförts med öppen 
kirurgi kan idag genomföras med så 
kallade minimalt invasiva lösningar. 
Det innebär att läkaren med hjälp av 
en kateter som sätts in i ett blodkärl 
i exempelvis ljumsken kan ”reparera” 
kärl eller byta klaffar i hjärtat vilket 
innebär att mindre operationer kan 
ersätta stora och riskfyllda ingrepp.

– Genom att kombinera den senaste 
tekniken med vår medicinska spets-
kompetens kommer vi att kunna 
erbjuda våra patienter vård av högsta 
kvalitet, säger Robert Leth, projektle-
dare och överläkare i kirurgi på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset.

– Fördelen för patienten med mindre 
ingrepp och mer, för den enskilda 
patienten, avpassade ingrepp är up-
penbar och leder också till att patien-
ten kan lämna sjukhuset tidigare än 
vad annars skulle varit fallet. Siemens 
Healthcare ser därför en stark trend 
till en ökad efterfrågan inom detta 
område i Sverige samt övriga världen, 
säger Johan Mälsjö, divisionschef på 
Siemens Healthcare. n

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Siemens Healthcare i unikt samarbete

”Genom att kombinera den senaste tekniken med vår medicinska spetskompetens kommer vi att kunna erbjuda våra patienter vård av 
högsta kvalitet.” Robert Leth, projektledare och överläkare i kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Case | Next Level of Medical Solutions 

Utan optimala bilder blir det svårt 
för läkaren att se och bokstavligen 
bedöma ”sjukdomsbilden”
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Den multidisciplinära resan i  
Göteborg inleddes kring 1996 när 

kärlkirurgerna insåg fördelarna med 
att ha en hybridoperationssal. Idén 
började ta mer konkret form i början 
av 2000-talet när Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset (SU) planerade en ny 
byggnad för interventionell bilddiag-
nostik där några rum var öronmärkta 
för att fungera som hybridoperations-
salar. Med traditionell skandinavisk 
planering och noggrannhet beslutade 
man sig för att först göra en relativt 
liten investering och installera en Artis 
zeego på en befintlig operationsavdel-
ning för att få förståelse för processen, 
lära sig av erfarenheten och begränsa 
antalet misstag i den nya multilabb-
installationen. I denna pilotversion av 
hybridsalen har under de första tre 
åren sjuksköterskor och specialister 
inom kardiologi, kärlkirurgi, ryggkirur-
gi, interventionell radiologi (IR) samt 
anestesi utvecklat sina arbetsflöden 
och sin kommunikation för att kunna 
arbeta i samklang. 

Planering av pilotversionen 
av hybridoperationssalen

När förslaget om en hybridoperations-
sal lämnade drömstadiet arbetade 
Karin Zachrisson och Håkan Roos, 
interventionell radiolog respektive 
kärlkirurg vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, tillsammans för att se till 
att behoven inom både kärlkirurgi och 
interventionell radiologi skulle uppfyl-
las. Det är till stor del tack vare deras 
insatser som hybridoperationssalen 
har fått en så framgångsrik start.

Pilotversionen av hybridoperations-
salen var från början en operationssal 
och två angränsande rum som slogs 
ihop till ett rum på 100 kvadratmeter. 
Artis zeego i kombination med Sie-
mens angiografibord för operations-
miljö installerades diagonalt i relation 
till väggarna, vilket innebär att i den 
vanligaste arbetspositionen (bordet i 
15˚ från patientens högra sida, Artis 
zeego från patientens vänstra sida) 
är bordet parallellt med väggarna och 
anestesiläkarna har största möjliga 
utrymme vid patientens huvudände. 
Två stora displayer på båda sidor av 
borden och ytterligare två skärmar på 
vardera sidan av rummet placerades 
så att all personal har optimal uppsikt 
över de intraoperativa och preope-
rativa bilderna samt över de vitala 
parametrarna. Ett laminärflödestak 
som ger högsta hygieniska standard 
installerades tillsammans med belys-
ning med så kallad ambilight-funktion 
för att bland annat ge bättre kontrast 
på skärmarna. 

Lagarbete från början

Innan Artis zeego installerades 
skapade SU en operationsutbildnings-
grupp under ledning av Christina 
Ekroth, som har en bakgrund som 
operationssjuksköterska. Under ett 
tvåårigt samarbete mellan Siemens 
och sjukhuset togs en utbildningsplan 
fram. Målet var att introducera de 
olika grupperna (assistenter, sjukskö-
terskor, specialister inom interventio-
nell radiologi, kirurger och anestesi-
läkare) för hybridrumskonceptet och 
de fördelar det ger deras patienter. 
Christina Ekroth, Håkan Roos och Karin 
Zachrisson betonar att utbildning och 
kommunikation är avgörande för att få 
en smidig start i hybridoperationssa-
len. Christina Ekroth rekommenderar 
att man har en vision av vad man vill 
uppnå och att man gör sig av med alla 
förutfattade meningar om arbetsflö-
det. ”Det är en utmaning att arbeta i 
ett hybridrum och det fordrar att man 
anpassar sig och är flexibel. Människor 
som säger ’vi vill göra så här, eftersom 
vi alltid har gjort så här’ kommer inte 
att kunna nyttja alla fördelar som en 
hybridoperationssal ger”.

En majoritet av specialisterna inom 
interventionell radiologi var bekanta 
med Siemens system, som finns på 
olika avdelningar inom SU. Övergång-
en till Artis zeego var enkel, med bara 
en extra joystick som styr roboten.  
För de kirurger som inte var vana vid 
angiografisystemet var inlärningskur-
van lite brantare. ”Ett par månader” 
är ofta den tid det sägs ta att lära sig 
att arbeta med Artis zeego om man 
saknar tidigare erfarenhet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Multidisciplinärt hybridrum

Under 2011 startade Sahlgrenska Universitetssjukhuset upp sin hybridsalsverksamhet som ett pilotprojekt där 

tanken var att lära sig så mycket som möjligt, inom så många olika kliniska områden som möjligt, inför planering-

en av de kommande hybridsalarna i nya Bild och Interventionscentrum (BoIC). Följden har blivit ett världsunikt 

centrum med multidisciplinärt nyttjande av en hybridsal. Här arbetar idag flertalet discipliner och många fler vill 

in. Vi följde verksamheten under tre dagar för att observera olika ingrepp och diskutera deras erfarenheter. 

Alla planerade EVAR-procedurer utförs i hybridoperationssalen

Artikeln är tidigare publicerad i AXIOM Innovations, December 2013.

Dr Håkan Roos, kärlkirurg och dr Karin 
Zachrisson, specialist inom interventionell 
radiologi.
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sigt mindre än 30 sekunder av genom-
lysning vid skolios- and fusionsfall.

Hybridsjuksköterskan

Monika Wass är operationssjuksköter-
ska med drygt 20 års erfarenhet på 
Sahlgrenska. Hon tycker att det har 
varit utmanande och intressant att 
arbeta med röntgensjuksköterskorna. 
”Sjuksköterskorna som jobbar med 
interventionell radiologi har utvecklat 
sin sterilteknik och vi har lärt oss mer 
om att hantera katetrar och ledare”, 
säger Wass. ”I början hade vi många 
möten och övade på simulerade fall, 
men ingenting kan till 100 procent 
förbereda dig för det första verkliga 
fallet. Man måste vara flexibel och öp-
pen för intryck. Efter två år med Artis 
zeego lär vi oss fortfarande nya saker.” 
Håkan Roos säger att ett långsiktigt 
mål är att sjuksköterskor med båda 
bakgrunderna ska utvecklas och bli 
”hybridsjuksköterskor”.

Även om den globala trenden går mot 
interventionella procedurer uppmanar 
Wass operationssköterskorna att hålla 
sina kirurgiska färdigheter aktuella. 
”När en interventionell procedur går 
fel kan patienten mycket snabbt för-
sämras. Då behöver läkarna ett erfaret 
och kompetent operationssjuksköter-

sketeam vid sin sida. Håll er uppdate-
rade”, råder hon.

Framtidsperspektiv

Operationsavdelningen anordnar 
regelbundet introduktionsdagar där 
kirurger från olika verksamheter bjuds 
in till hybridoperationssalen och 
förevisas de funktioner hos Artis zeego 
som skulle vara gynnsamma inom 
deras specialiteter. Fördelar som är 
gemensamma för alla specialiteter är 
bland annat Automap, syngo DynaCT, 
det kraftfulla röntgenröret och poten-
tialen för strålningsminskning. De som 
idag använder hybridoperationssalen 
anser att andra specialiteter som skulle 
kunna ha nytta av rummet är trans-
plantationsteamet, gastroenterologi, 
gynekologi, onkologi, interventionell 
neurologi, neurokirurgi, ortopedi, uro-
logi och thoraxkirurgi. Flera av dessa 
specialiteter kommer att starta upp 
verksamhet i hybridoperationssalen 
när de nya salarna i BoIC står klara.

När de olika teamen tillfrågades vilka 
förändringar de skulle föreslå i en ny 
sal framhölls några mindre ändringar. 
Håkan Roos och Karin Zachrisson har 
önskemål om ett operationsbord, 
såsom Trumpf eller Maquet. Kardio-
logerna föredrar dock den flytande 

bordsytan hos Siemens operations-
bord. Anestesisjuksköterskorna skulle 
föredra att stå närmare dörren för att 
lättare kunna kommunicera med sina 
kolleger. Många uppger att rummet 
skulle kunna vara bredare, men är 
också medvetna om att en operations-
sal aldrig kan vara tillräckligt stor. 
Operationssjuksköterskorna skulle vilja 
ha ett större laminärt flödesområde, 
vilket fick Christina Ekroth att skämta 
om att hela taket skulle kunna vara ett 
laminärt flöde. Detta skulle vara helt 
och hållet möjligt med den golvmon-
terade Artis zeego och tillräckligt med 
golvyta.

Alla verksamheter hoppas att salen 
snart kan hållas öppen dygnet runt, så 
att man där kan ta hand om patienter 
med okontrollerad blödning som vid 
rupturerade aneurysm och trauma. 
Håkan Roos menar att det är för dessa 
patienter som hybridoperationssalen 
har störst betydelse. Idag kan man av 
logistiska skäl inte bemanna hybrid-
operationssalen nätter och helger.  
Målet är att kunna erbjuda befolkning-
en i Västra Götaland säkrast möjliga 
vård under dygnets alla timmar. n
 

För mer information kontakta
magnus.loemaeng@siemens.com

Interventionell radiologi

Specialisterna inom interventionell 
radiologi leds av Karin Zachrisson, som 
har arbetat med interventionell radio-
logi i 20 år varav 10 år på Sahlgrenska 
sjukhuset. Hon och hennes team utför 
kärl-, emboliserings- och TIPS-procedu-
rer på Artis zeego och betonar att den 
främst används vid procedurer där pa-
tienten löper hög risk för okontrollerad 
blödning. Om samspelet mellan olika 
specialiteter säger Karin Zachrisson: 
”En av de mest oväntade och samtidigt 
givande fördelarna med hybridlabbet 
är det förbättrade samarbetet mellan 
IR och andra avdelningar. Vi har alltid 
haft ett bra samarbete med kärlkirur-
gerna. Arbetet på hybridsalen innebär 
ökad kontakt med andra verksamhe-
ter. Vi utvecklas genom detta samspel 
mellan olika specialiteter.” 

Hjärtingrepp

Kardiologerna utför regelbundet TAVI-
procedurer i hybridlabbet för att nyttja 
fördelen med de sterila förhållandena 
och närheten till thoraxkirurgerna.
Thoraxkirurgerna bistår när det gäller 
området runt aorta och under nyckel-
benet, men i området runt lårbenet  
arbetar de oftast på egen hand. 
Teamet inom interventionell kardio-
logi, som utgörs av bland andra Truls 
Råmunddal och Petur Petursson, har 
ännu inte börjat använda program-
varan för syngo Aortic ValveGuide 
rutinmässigt, eftersom CoreValve-pla-
ceringen har en felmarginal, men allt 
eftersom anatomiskt specifika klaffar 
blir allt mer attraktiva kommer man 
att få stor hjälp med korrekt placering 
genom 3D-bilddiagnostiken med rörel-
sekorrigering.

Truls Råmunddal håller med Karin 
Zachrisson om att endast vissa fall 
passar för hybridoperationssalen. 
”Den stora majoriteten av hjärtrelate-
rade interventionella procedurer bör 
utföras på det traditionella labbet. 
TAVI-ingrepp och ingrepp på mitralis är 
undantag. Idag använder vi hybridope-
rationssalen för två fall varje onsdag. 
Detta kan komma att förändras i fram-
tiden, men just nu passar det oss bra.”

När Truls Råmunddal tillfrågades om 
hybridoperationssalens betydelse 
för patienterna sade han: ”Här på 

Sahlgrenska utför vi TAVI-procedurer 
uteslutande på patienter som inte är 
lämpade för konventionell hjärtkirurgi. 
De flesta patienter är dock fortfarande 
kandidater för kirurgisk hantering 
av komplikationer när så krävs. Vi är 
övertygade om att hybridoperations-
salen gör TAVI-proceduren säkrare. 
När det exempelvis gäller livshotande 
komplikationer som hjärttamponad, 
kan vi öppna bröstkorgen på under tio 
minuter och eventuellt åtgärda proble-
met. Hybridoperationssalen innebär 
ökad säkerhet för våra TAVI-patienter, 
eftersom det där finns omedelbar 
tillgång till specialister inom kärl- och 
thoraxkirurgi”.

Kärlkirurgi

Håkan Roos har tillsammans med sina 
kolleger envist framfört kärlkirurgins 
vision om hybridsalskonceptet, och 
det är under hans tid på Sahlgrenska 
sjukhuset som planerna äntligen har 
realiserats. 

”Det är en uppenbar fördel för patien-
ten när du inte behöver väga riskerna 
för att flytta en patient för att kunna 
gå över till öppen kirurgi”, säger han. 
”På hybridoperationssalen är öppen 
kirurgi och interventionella proce-
durer utbytbara”. Hela spektrat av 
kärlingrepp utförs. Komplexa proce-
durer med fenestrerade eller grenade 
stentar är nu genomförbara i denna 
typ av miljö och har blivit standard för 
kärlkirurger.

En teknik som hjärt- och kärlkirurgerna 
håller på att förfina kombinerar fem 
sekunder syngo DynaCT och syngo 
InSpace 3D/3D Fusion för att kunna 

överlappa anatomiska markörer under 
EVAR-procedurer (Fig. Giasemi Kou-
touzi är specialist inom interventionell 
radiologi och bistår regelbundet det 
vaskulära teamet med efterbehandling 
och fusion på syngo X Workplace. 

Ryggkirurgi

Specialisterna inom ortopedisk rygg-
kirurgi kom in i Artis zeego-projektet 
sent. 2011 hade ryggkirurgi (tillsam-
mans med hjärt-/lung-, ortopedisk- 
och urologisk kirurgi) inte ansetts vara
verksamheteter som skulle dra någon 
större fördel av att använda Artis 
zeego. I efterhand kan man se att den 
ökade kraften i röntgenapparaten och 
Automap-funktionaliteten gör den 
betydligt överlägsen de gammaldags 
mobila C-bågarna som annars används 
inom ryggkirurgi.

Eftersom andra verksamheter än IR, 
kärlkirurgi och kardiologi skulle prova 
att arbeta på hybridoperationssalen 
bjöds ryggkirurgerna in att använda 
salen på måndagar. Efter det fanns 
det ingen återvändo för dem. ”Möjlig-
heten att ha tillgång till ett rum med 
ett bilddiagnostiskt system som Artis 
zeego har stort värde”, säger ryggorto-
peden Per Wessberg.

Per Wessberg uppskattar den betyd-
ligt bättre bildkvalitén och använder 
hybridoperationssalen vid komplexa 
ryggradsingrepp. ”Vid skoliosproce-
durer på ungdomar tar Artis zeego 
kirurgin till en ny nivå.” Med en syngo 
DynaCT i portättläge och dess utmärk-
ta spatialupplösning kan han placera 
ryggradsimplantat på ett mer exakt 
sätt. Dessutom kan en skruv korrigeras 
där och då om den inte sitter perfekt. 
En syngo DynaCT i slutet av proce-
durerna hjälper kirurgen att avsluta 
operationen med vetskapen om att 
alla skruvar är optimalt placerade.

För denna sista 3D-insamling använ-
der SU ett lågdosprotokoll 5 s DR-L 
som endast fordrar 30 procent av 
dosen jämfört med ett normalt 5 s DR-
protokoll. För mycket unga patienter 
används ett specialprotokoll som 
endast samlar in halva antalet bilder. 
På så sätt halveras dosen ytterligare.  
Kirurgerna använder främst 3D-voly-
men för kontroll av skruvplaceringen 
och på så sätt använder de rutinmäs-

Artis zeego kan parkeras utanför operationsfältet och flyttas in till exakta bildpositioner med hjälp av Automap.

Christina Ekroth är ansvarig för en operations-
utbildningsgrupp och har en bakgrund som 
operationssjuksköterska.
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Vinnova-projekt 
utvecklar 
användningen 
av MR för bättre 
strålbehandling

Projektet Skonsam strålbehandling ska förbättra strålterapin 

mot cancer genom att utveckla metoder för att använda MR-

bilder istället för datortomografi i planering och behandling. 

Alla universitetssjukhus deltar i projektet, i nära samarbete 

med flera medicinsk-tekniska företag.

CT- respektive MR-
bild av prostata där 
mjukdelsinformationen 
visas med olika MR-
tekniker.

I den bästa av världar skulle strål-
ning av en cancerpatient bara träffa 

själva tumören, hela tumören och ing-
enting annat. Det är knappast möjligt 
att uppnå – åtminstone än så länge. 
Den traditionella metoden att använda 
CT, datortomografi, ger en ungefärlig 
bild av tumören vilket innebär en risk 
att strålningen även träffar vävnad 
runt omkring. Det är givetvis särskilt 
riskabelt vid tumörer som sitter nära 
känsliga organ. 

Vinnova-projektet Skonsam strålbe-
handling ska förhoppningsvis bidra till 
en betydligt mer träffsäker strålterapi. 

Det handlar om att utveckla metoder 
för att använda MR, magnetresonans, 
som verktyg för bilddiagnostik som 
alternativ till CT. På Karolinska Univer-
sitetssjukhusets strålbehandlingsavdel-
ning har man redan börjat använda 
metoden kliniskt, Gunilla Jansson 
Frykholm är en av onkologerna som 
deltar i projektet.

– Vi har börjat implementera MR i 
planeringen för strålbehandling. I pro-
cessen när vi ritar in vad som ska strål-
behandlas är man väldigt beroende av 
bildunderlaget och den kunskap man 
har om strålmålet. För vissa områden 
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i kroppen och vissa diagnoser är MR 
överlägset andra metoder. Målet är att 
förbättra vår inritning på detaljnivå av 
det vi ska stråla och inte stråla, säger 
Gunilla Jansson Frykholm. 

Drivkraften är inte bara att förbättra 
behandlingen för att öka överlevna-
den. Det handlar också om att allt 
fler av oss kommer att leva i många 
år med en botad cancersjukdom. Att 
minimera biverkningar är därför viktigt 
för att ha en bra livskvalitet utan inva-
lidiserande skador av behandlingen. 

Utöver att kunna stråla med bättre 
precision kan MR även ge större 
möjligheter att tidigt se hur tumören 
svarar på behandlingen och att ge 
extra stråldos till mer resistenta delar 
av tumörer. Dessutom har MR fördelen 
att inte ge någon strålning vid själva 
bildtagningen, till skillnad från både 
CT och andra former av röntgenunder-
sökningar. 

På KS har man börjat implementera 
metoden i behandling av mjukdelstu-
mörer i bäckenområdet, exempelvis 
prostatacancer. Förutom bäckenpartiet 
är hjärna, huvud, hals och munhåla 
andra kroppsdelar där MR kan ge en 
bättre bilddiagnostik i planeringen av 

strålterapi. För områden som bröst-
korg och buk väntas däremot MR inte 
ge säkra fördelar i jämförelse med CT. 

Lars Filipsson på Siemens Healthcare 
är projektledare för det första så kall-
ade arbetspaketet i projektet, som 
fokuserar på att utveckla standarder 
för bildsekvenser och segmentering 
med MR. Tillsammans med onkologer, 
radiologer, sjukhusfysiker och MR-
sjuksköterskor arbetar Lars med att 
optimera kamerans bildtagning för att 
hitta rätt inställningar som ger bästa 
möjliga bildunderlag för just strålbe-
handling. Därför har KS strålbehand-
lingsavdelning numera en alldeles 
egen MR-utrustning, av modell  
Magnetom Skyra med en fältstyrka  
på 3 Tesla.
 
– För att använda MR inom strålterapi 
behöver vi kunna göra MR-under-
sökningen i den exakta positionen 
patienten har under strålbehand-
lingen, för att se hur strålfälten kan 
formas så att man träffar tumören och 
inte omgivande vävnad. Med MR får 
man kontrasten i bilden att se olika ut 
beroende på hur man ställer in maski-
nen, och detta gör MR så användbar 
inom diagnostiken. Det vi gör nu är att 
tillsammans med expertis på kliniken 

testa och optimera olika verktyg i den 
kliniska miljön för just strålbehandling, 
säger Lars Filipsson.

I samband med projektet Skonsam 
strålbehandling har man också planer 
på att bygga upp en nationell atlas 
där man ritar in riskorgan i exempelvis 
huvud- och halsområdet, för att skapa 
ett standardiserat sätt att bedöma bil-
derna och definiera exakt vad som ska 
undvika att bestrålas, berättar Mattias 
Hedman, onkolog och medicinskt an-
svarig för strålbehandlingsavdelningen 
i Stockholm:

– Det är individer som ska definiera 
området som ska strålbehandlas, och 
det finns självklart skillnader mellan 
olika röntgenläkares och onkologers 
bedömningar. Därför behöver vi stöd 
för att göra våra bedömningar mer 
lika. Även om det ligger mycket längre 
fram i tiden kan det också på sikt fin-
nas fler funktioner inom bilddiagnostik 
som kan ge information om en tumör 
på mer personlig nivå. Då kan man 
anpassa strålbehandlingen för olika 
individer. Men det kräver kunskap, ut-
veckling och mycket samarbete, säger 
Mattias Hedman.

– En av de stora fördelarna med 
Vinnova-projektet är att man får en 
struktur för utvecklingsarbete och 
forskning. Vi är ett ganska litet land 
där varje center inte är så stort, så vad 
vi behöver är att arbeta mer tillsam-
mans för att stärka vår position, säger 
Mattias Hedman.

Samtidigt finns en hel del utmaningar 
vad gäller utbildning och nya arbets-
sätt, exempelvis behövs ett närmare 
samarbete mellan olika professioner 
och specialiteter, menar Gunilla Jans-
son Frykholm.

– Ja, det ställer större krav på team-
arbete. Vi behöver också generellt 
mer utbildning. Vi onkologer är de 
som ritar in det som ska strålas, men 
vi är ganska ovana vid MR-bilder. 
Där behöver vi utbildning och mer 
samarbete med radiologer och andra 
yrkesgrupper, som sjukhusfysiker och 
MR-sjuksköterskor.

Inte minst MR-sjuksköterskorna har ett 
nära samarbete med Siemens Health-
care eftersom det är de som hanterar 
MR-kameran rent praktiskt. En ny 
speciell programvara har utvecklats 
för att rita tumören mer exakt. På sikt 
finns även förhoppningar att kunna 
programmera strålningen utifrån pa-
tientens rörelsemönster vid andningen 
då också tumören rör sig.

Idén att använda MR för bilddiagnostik 
inom strålterapi har funnits ett tag, 
men utvecklingen har inte tagit fart 
tidigare. Lars Filipsson menar att Sve-
rige har en bra möjlighet att ta täten 
genom det här samarbetet.

– Ja, vi ser att MR har en stor kraft och 
Sverige ligger väldigt långt framme i 
att driva den utvecklingen, inte minst 
genom Vinnova-projektet. På RSNA** 
2014 lanserar vi en konfigurering av 
en MR-kamera särskilt anpassad för 
strålbehandling. 

Men det är förstås inte så enkelt att 
bara byta ut en teknik mot en an-
nan. MR kommer inte att ersätta CT, 

Ett av tre nationella Vinnova-projekt inom strålterapi

Projektet Skonsam strålterapi pågår i tre år och involverar alla 
universitetssjukhus samt Center for Medical Image Science and 
Visualization och ett antal företag: Siemens Healthcare, Näslund 
Medical, Micropos Medical, Elekta Instrument och Raysearch 
Laboratories. 

Satsningen är ett av de tre nationella Vinnova-projekten med syfte att 
förbättra strålbehandling mot cancer. De andra två är: 
• Testbädden för innovativ strålterapi, där innovatörer kan få möjlighet 
att testa och utvärdera nya metoder och idéer.
• Skandion-kliniken som byggs i Uppsala och blir den första kliniken för 
protonterapi i Norden. 

Siemens Healthcare deltar även i testbädden och delmoment i projektet 
Skonsam strålterapi kommer troligen också att testas inom ramen för 
testbädden.

Strålbehandlingsavdelningen på KS har nu en alldeles egen MR-kamera på plats, av modell 
Magnetom Skyra. Här flankeras den av från vänster Elisabeth Myrvold Rooth, MR-sjuksköterska, 
onkolog Gunilla Jansson Frykholm, Lars Filipsson, projektledare Siemens Healthcare, Kristofer 
Hed, MR-sjuksköterska och Mattias Hedman, onkolog.
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 * Van Lin et al. IJROBP 2006;65:291–303. Kuban et al. IJROBP 2011;79:1310-1317.  
Kuban et al. IJROBP 2011;79:1310-1317.

utan båda behövs och kompletterar 
varandra. Att införa MR i verktygslådan 
kräver utveckling av både metoder, 
teknik, programvara och arbetsflöde. 
Därför är det så viktigt med en nära 
kontakt mellan vården och de olika 
företag som levererar utrustning och 
teknik. 

– Ja, det är viktigt att interagera med 

de företag som finns inom området. I 
det här projektet har vi fått väldigt god 
hjälp i uppstarten av en ny metod, och 
det är betydelsefullt att ha leverantö-
rens stöd när man startar något nytt 
där det behövs utbildning och kom-
petenshöjning, säger Gunilla Jansson 
Frykholm. n

** En världskongress om bilddiagnostik i  
Chicago i början av december 2014.

Skonsam strålbehandling  

är en treårig satsning med 

delfinansiering av  

Vinnova. Förutom alla  

universitetssjukhus är ett 

flertal företag involverade 

utöver Siemens Healthcare. 

Just det här samarbetet  

mellan olika kliniker,  

professioner och medicinsk-

tekniska företag ser  

deltagarna som väldigt 

betydelsefullt. 

Drive better therapeutic outcomes* 
Multi-parametric MRI enables tailored treatment planning
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En kamp mot klockan
Finland är världsledande inom akut  

strokevård. Ingen annanstans adminis-

treras trombolys på ett mer effektivt sätt. 

Professor Markku Kaste vid Helsingfors 

universitets centralsjukhus är maestron 

bakom hela historien.

Förbättringen inom strokevården vid Helsingfors 
universitets centralsjukhus är kostnadseffektiv och 

väcker intresse hos vårdgivare runt om i världen:  
Kastes kollega, dr Atte Meretoja, för idag vidare 
kunskapen om optimal strokevård till Melbourne i 
Australien.

Vilka fördelar ger den finska  
modellen för strokevård?

Kaste: I Finland har investeringen i strokevård gett 
resultat. Dödligheten bland patienterna har minskat, 
livslängden har ökat och dessutom har livskvaliteten 
förbättrats.
 
Meretoja: Vår finska modell är en fantastisk möjlighet 
att förbättra strokevården. Vi uppmanar vårdinrätt-
ningar runt om i världen att utnyttja denna möjlighet.

Professor Markku Kaste vid Helsingfors universitets centralsjukhus och dr Atte Meretoja i samspråk om strokevård.

Vad ligger bakom den  
snabba behandlingen av 
strokepatienter vid  
Helsingfors universitets  
centralsjukhus?

Kaste: Den viktigaste komponenten 
inom optimal strokevård är att ha 
en CT på akuten. Ju snabbare du får 
bilddiagnostiken, desto bättre blir 
behandlingsresultatet, i synnerhet 
om trombolys är ett möjligt alternativ. 
När modern teknik för bilddiagnostik 
förs in på akuten förkortas tiden från 
ankomst till behandling och patient-
resultatet förbättras. 

Meretoja: I Helsingfors lyckades vi 
minska snittiden från ankomst till 
behandling till 18 minuter. Detta 
innebär att vi är mer än en timme 
snabbare än exempelvis våra kolleger 
i USA och i många delar av Europa. En 
annan viktig aspekt är att vi hela tiden 
har strokespecialister tillgängliga på 
akutavdelningen. Vi har totalt 40 neu-
rologer på vår avdelning. Det innebär 
att vi kan erbjuda service dygnet runt, 
alla dagar i veckan.

Kan den finska  
framgångshistorien  
överföras till andra  
länder? 

Meretoja: Vår erfarenhet av att 
överföra kunskap mellan Helsing-
fors och Melbourne visar att det är 
genomförbart. Samma resultat som i 
Helsingfors skulle kunna uppnås inom 
ett år. Åtgärder för processförbättring 
av liknande sort som de som nämns 
ovan förkortade tiden från ankomst till 
behandling från 45 till 21 minuter. n

Text: Philipp Grätzel von Grätz, dr 

Foton: Matti Immonen

De resultat som Siemens kunder uppnådde och som beskrivs här, uppnåddes i kundens unika 
miljö. Eftersom det inte finns något ”typiskt” sjukhus och att det förekommer många variabler 
(till exempel sjukhusets storlek, patientsammansättningen, nivå vad gäller IT-användning) finns 
det inga garantier för att andra kommer att uppnå samma resultat.

Case | Next Level of Medical Solutions 
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Det är hårda dagar för kosttillskot-
ten. Även om allmänheten gärna 

tagit sina dagliga vitaminpiller har det 
vetenskapliga stödet för dess nytta 
aldrig varit starkt. Snarare tvärt om. 
Nyligen gav SBU en rapport om det 
vetenskapliga stödet för kosttillskott 
till äldre (1). SBU-rapporten säger 
inte att kosttillskott till äldre, som 
ofta lider av näringsbrist, skulle vara 
fel. Bra att det finns svaga eller inga 
belägg för att äldre människor skulle 
må bättre av extra näringstillförsel. 
Nog verkar det klokt, men att visa det 
i forskningsstudier är svårare.

Teorin är tilltalande. Bota och före-
bygg med vitaminer! Men hjälper 
det att ta extra vitaminer? Frågan har 
diskuterats i många år, stormigast i 
samband med Linus Paulings teori 
om megavitamindoser, att hästdoser 
av vitamin C skulle kunna ha under-
görande effekt (2). Pauling var ett 
geni, tilldelades två nobelpriser (kemi 
och fred), skrev på trettiotalet den 
epokgörande boken ”Nature of the 
chemical bond and the structure of 
molecules and crystals” (3). Men inte 
ens genier kan ha rätt alla gånger.  
Det visade sig inte hålla måttet, veten-
skapligt, men röner fortfarande stöd 
bland delar av befolkningen.

Nu riktas fokus på frågan om kosttill-
skott av vitamin D. Under 2014 har det 
publicerats flera metaanalyser som 
summerar de interventionsstudier 
rörande vitamin D som gjorts senaste 
åren (4-6). Och de börjar bli många, 
med olika uppföljningsparametrar för 
olika sjukdomar.

Indicierna är legio för att detta hor-
monella vitamin skulle ha betydelse 
inte för bara för skeletthälsan utan 
också många andra sjukdomar. En 
utmärkt översikt till hela fältet finns i 
Martin Carlssons bok ”Vitamin D – En 
medicinsk överblick” (7). Vitamin D 
forskningen har varit en guldgruva för 
kliniska kemister och epidemiologer. 
Men korrelation är inte detsamma 
som kausalitet, och även om det finns 

ett orsakssamband är det inte säkert 
att intervention, att ta extra vitamin 
D, har en positiv effekt. Och om vita-
mintillskott har en effekt kan det vara 
svårt, och ta många år, att visa det 
vetenskapligt. De stora antioxidant-
studierna på nittiotalet som avsåg 
att minska cancerrisken hos storrö-
kare visade ju sig snarare ha motsatt 
effekt. Ett förbryllande, paradoxalt 
resultat som i vart fall illustrerar en 
sak: Biologin är komplex och följer 
inte enkla regler.

Brist på vitamin D var en folksjukdom 
för inte mer än hundra år sedan, i 
en tid utan tillräcklig solbelysning 
och med bristfällig kost (7). Bättre 
levnadsförhållanden och fiskleverolja 
hade effekt. Tillstånd som rakit har 
därefter blivit rariteter, till den milda 
grad att de avskrevs från listan över 
vanliga diagnoser. Så kom ny forsk-
ning och nya data. Kanske lider vi av 
subklinisk brist, speciellt vi som lever 
inomhus, och vi som bor i mörka  
Norden. Vi som klär oss ljusskyddat, 
och när solen äntligen skiner använ-
der solskyddsfaktor 30, under skydd 
av parasoll. Nästa steg, att interve-
nera och se om det går att förändra 
risker genom vitamintillförsel, har 
varit mer fylld av negativa fynd. 

Svenska osteoporossällskapet har nu 
lagt fram sina reviderade riktlinjer 
(7). De utgår delvis från rekommen-
dationer från Institute of Medicine 
(8). Osteoporosexpertisen har en 
något lättare och mer väldefinierad 
uppgift än de som studerar vitamin 
D vid andra sjukdomar. Slutsatsen är 
att vitaminbehandling ska göras först 
vid nivåer under 25 nmol/L, eller om 
patienten har ”insufficienta” nivåer på 
25-50 nmol/L, samtidigt som det finns 
kliniska symptom. Alternativt att calci-
umnivån är låg och PTH-nivån är hög. 

Detta är en uppstramning av indika-
tionerna jämfört med tidigare. Och 
belyser två andra viktiga analyser: 
Calcium och PTH. Ett ”insufficient” 
resultat, mellan 25 och 50 nmol/L, 
är således inte i sig en indikation för 
terapi. Mer underlag – klinik, calcium, 
PTH – krävs. Det är en klok linje, men 
gör det inte lättare för den allmän-
medicinare som ska avgöra om en 
patient bör behandlas.

Skelettexperterna summerar veten-
skapen i dagsläget och förespråkar 
också att vitamin D-behandling på 
dessa indikationer ska göras i kombi-
nation med calcium. Monoterapi med 
vitamin D har inte bevisad effekt som 
förebyggare av benbrott. Slutsatsen 
är således: Utred med såväl vitamin D 
som calcium och PTH, och finns det 
patologiska resultat, eller kliniska fynd, 
behandla med rejäla doser av både 
vitamin D och calcium. 

En specialgrupp är de patienter som 

får frakturförebyggande terapi, till ex-
empel bisfosfonat. Dessa ska också ha 
tillskott av vitamin D samt calcium och 
vid behov utredas på samma sätt som 
andra patienter där brist på vitamin D 
kan misstänkas.

Att följa upp behandling med vita-
mintillskott är inte enkelt. Det tar lång 
tid, ofta månader, att få upp plasma-
koncentrationen märkbart. Sannolikt 
är förmågan att ta upp tillskottet, och 
ibland viljan att inta det, varierande 
från person till person. Men en upp-
följning kliniskt och labmässigt rekom-
menderas med en intervall på tre till 
fyra månader.

Och alla andra som tror på vitamin D? 
Uppfattningarna är olika. Även bland 
kliniskt verksamma läkare kan man 
finna både troende och otroende. 
Vissa allmänmedicinare tycker sig se 
god effekt på muskel- och ledsmärtor 
med vitamin D. Andra tycker att det är 
verkningslöst. Med eller utan känne-
dom om plasmanivåer. Hur det är med 
kopplingen till alla andra sjukdomar, 
utanför skelettet, återstår att se. 
Vitamin D-nivån spelar in i en mängd 
processer i kroppen, låga nivåer kan 
vara skadliga, men om extratillskott 
under vinterns mörka dagar verkligen 
förebygger, återstår att se. Låga nivåer 
har de flesta, efter en lång mörk  
vinter. Låga plasmanivåer – och en 
djup själslig längtan efter sol! n

Per Simonsson 

Siemens Healthcare Diagnostics

Vintern går mot sitt slut och solen stiger mot de höjder på himlen där dess strålar äntligen förmår bilda 

Vitamin D3. Säkert har många tagit sin dos vitamin D under den gångna vintern, som skydd mot rakit, 

benskörhet, cancer, allmän vintertrötthet och alla de tillstånd som brist på vitamin D sätts i samband 

med. För vitamin D är livsviktigt. Och utan sol, eller tillskott, så hotar bristtillstånd. Men när är det  

nödvändigt att komplettera med vitamintillskott? 
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Den feta och  
den fibrotiska 
levern Levern är ett ofta tyst organ som inte brukar 

ge ifrån sig några alarmerande symptom 
förrän sjukdomen är långt gången.  
Leverfibros, utvecklad ur fettlever, ökar nu. 
Dagens metoder är otillräckliga och nya 
metoder behövs, inte minst i primärvården, 
som behandlar merparten av patienterna.

Diagnostik av begynnande leverfibros är som att leta 
efter en nål i en höstack, en höstack av fettlever [1,2]. 

Det är inte ett ofarligt tillstånd, utan kan leda till manifest 
leversjukdomar som cirros och hepatocellulär cancer. Och, 
likt andra tillstånd associerade med det metabola syndro-
met, till hjärtkärlsjukdomar. 

Hur ska vi då finna nålen? Vilka diagnostiska redskap finns 
och vilka kommer? Dessa frågor diskuterades tvärveten-
skapligt av läkare inom flera av de många medicinska 
discipliner – allmänmedicin, gastroenterologi, klinisk kemi, 
bilddiagnostik – som nu visar ett allt större intresse för detta 
nygamla tillstånd. Värd och arrangör var Siemens Academy 
och Siemens Healthcare Diagnostics AB.

Fettlever ökar – men är det farligt?
Det finns ett samband mellan fettlever och olika allvarliga 
leversjukdomar. Men det är inte ett enkelt samband. Fett-
lever är mycket vanligt förekommande och kan uppskatt-
ningsvis finnas i en femtedel av den svenska befolkningen, 

med ännu högre förekomst rapporteras från den mer 
obesa amerikanska. Tillståndet har en nära koppling till det 
metabola syndromet och diabetes. Hälften av de patienter 
med diabetes typ 2 har redan, eller kommer att utveckla, 
en abnorm inlagring av fett i levern. Samtidigt utvecklar 
hälften av fettleverpatienter diabetes inom fem år, om de 
inte redan har drabbats. Det är inget klart kausalt samband 
mellan dem, men en gemensam faktor är insulinresisten-
sen. Relationen påminner lite om talesättet hönan eller 
ägget. Det handlar sannolikt snarare om hönan och ägget, 
eller i detta fall, steatos och metabolt syndrom som två 
samverkande processer. 

Den traditionella modellen av en fettlever som i vissa fall 
utvecklar en inflammation, en Non-Alkohol StreatoHepatit 
(NASH), som därefter övergår i en kroniskt fibrotisk process 
stämmer sannolikt i vissa fall, men är inte enda patobiolo-
giska processen [3]. Fibros kan utvecklas också utan krafti-
gare inflammatorisk sjukdom. 

Reversibelt tillstånd
Något som är positivt är att tillstånden delvis är reversibla. 
Fettlever kan gå i regress efter några dagars fasta.

– Man skulle kunna lägga en svältande steatospatient i  
en MR-kamera och se fettet försvinna, sade professor 
Hanns-Ulrich Marschall, hepatolog och en av föreläsarna. 
 
Även en fibros kan gå i mer eller mindre god regress, till 
exempel om orsaken till fibrosen elimineras. Till och med 
cirros kan uppvisa en reversibilitet. Diagnosen cirros är inte 
alltid en dödsdom.
 

Däremot är fibros förenat med ökad hjärtsjuklighet, ungefär 
som andra generella metabola tillstånd som diabetes och 
metabolt syndrom. Den vanligaste dödsorsaken för denna 
patientgrupp är just hjärtkärlsjukdom, följt av cancer. Först 
på tredje plats kommer leversjukdom som dödsorsak.

Det är uppenbart att fibrosomvandlingen är en del i ett 
större patobiologiskt förlopp, kopplad till metabol rubbning. 
Gastroenterologen Kristina Önnerhag redogjorde för det 
komplexa samspelet mellan leversjukdom och insulinresis-
tens [4]. Det finns två former av resistens, och i detta fall 
är det troligen den centrala, i levern verkande, som spelar 
in. En förbättrad metabol reglering har också en effekt på 
fibros. Diabetesbehandling, inte minst livsstilsförändring, 
är gynnsam, även om inte alla diabetesterapier är effektiva. 
Bland annat verkar inte metformin.  
 
Fortsättning på sid 24

Måttlig fibros är inte homogen i en 
lever, vilket kan påverka tillförlitlig-
heten av leverbiopsi i en enskild del.
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Våra vanliga leverprover är inte alltid till hjälp vid denna 
frågeställning. Magnus Jonsson, klinisk kemist från Region 
Skåne, redogjorde för bakgrunden till enzymstegringen i 
plasma. Det rör sig om ett läckage av intracellulära proteiner 
från skadade hepatocyter. De säger inget om leverns funk-
tion – då får man analysera proteiner syntetiserade i levern 
i stället – och säger inget om fibrosomvandlingen. Det 
förklarar varför det är låg korrelation mellan enzymhalt och 
fibrosstadium, och varför många patienter med leverfibros 
har normala halter i blodet.

Fokus på fibros – men hur fokusera?
Alla deltagare var överens om att vi måste fånga fler 
fibrospatienter, och göra det tidigare i sjukdomsförloppet. 
Då krävs det andra metoder som kan användas främst i 
primärvården. En kunskapslucka är att den forskning som 
gjorts utgått från den specialiserade levervården, inte från 
primärvården, där de flesta av dessa patienter finns. Hur 
dessa patienter ska diagnosticeras och sen följas, togs upp 
ett flertal gånger.

Det finns idag några icke-invasiva strategier inom diagnos-
tiken, och fler utvecklas. Ultraljud görs ofta, kanske för ofta, 
vid misstanke om leverpåverkan. Vad gäller steatos och 
fibros är metoden okänslig. Mer känslig är elastografi. Det 
är en metod där man med speciell utrustning mäter leverns 
mekaniska elasticitet. En lätt, mekanisk stöt ges och resulta-
tet mäts. Korrelationen till histopatologisk stadieindelning 
är god.

Biokemiska markörer utvecklas nu och en av de ledande 
forskarna inom fältet, professor Julie Parkes från univer-
sitetet i Southampton, gav en utmärkt introduktion. Ofta 
nyttjas en panel av analyser, i kombination med kliniska 
parametrar. Ett exempel är FIB-4 (ASAT, ALAT, trombocyter, 
ålder). Det är en möjlig screeningpanel för att sålla fram 
de patienter som bör utredas vidare, och att sålla bort de 
patienter som har en godartad leverpåverkan.

Föreläsare vid kursen ”Den feta levern  
– Normaltillstånd eller global epidemi?”

Mattias Ekstedt, Universitetssjukhuset, Linköping

Kristina Önnerhag, Skånes universitetssjukhus, Malmö 

Staffan Lindeberg, Vårdcentralen S:t Lars, Lund

Julie Parkes, Southampton General Hospital, England. 

Carl-Erik Flodmark, Skånes universitetssjukhus, Malmö 

Jakob Swanberg, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Hanns-Ulrich Marschall, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Lisa Walther, Klinisk kemi, Skåne 

Magnus Jonsson, Klinisk kemi, Skåne
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Professor Hanns-Ulrich Marschall, Sahlgrenska, under  
diskussion om leverutredning.

ELF i framtiden?
Nya analyser kommer nu och Julie Parkes redogjorde för sin 
forskning om ELF (Enhanced Liver Fibrosis score) som nu 
kommer i kliniskt bruk i Europa [7]. Här kombineras analys 
av tre molekyler som ingår i fibrosens patobiologi (hyalu-
ronsyra, vävnadsinhibitor av metalloproteinas och prokolla-
gen III aminoterminal peptid). Genom att nyttja en speciell 
algoritm lämnas ett svar som är korrelerat till fibrosgraden. 
Vid låga värden kan fibros avskrivas, vid höga bekräftas. ELF 
har också visat sig kunna identifiera de patienter som har 
en ökad, ibland kraftigt ökad, risk att utveckla leversjukdom 
[8,9]. Metodens resultat korrelerar bra med resultat från 
leverbiopsi. 

Att ELF är korrelerade till patients framtida sjuklighet, obe-
roende av leverbiopsi, gör analysen intressant [8]. Den har 
i flera studier visat samma diagnostiska förmåga som mer 
komplicerade metoder som elastografi. Ett blodprov som di-
agnosredskap innebär förenklingar för sjukvård och patient 
jämfört med olika bildmetoder eller patologi. Nu utvärderas 
ELF i en stor interventionsstudie inom primärvården i Eng-
land för att se om man kan finna leverpatienter tidigare och 
intervenera i ett inledande skede av sjukdomen. Speciellt 
viktigt är det att finna de patienter som har en utvecklad 
fibros, innan cirros och hepatocellulär cancer debuterar.

 

Inte längre så tyst om levern
Lever är ett tyst organ och det har länge varit tyst om  
levern. Framsteg inom hepatit- och alkoholdiagnostiken  
har gjorts men för den stora gruppen med metabola 
förändringar, en grupp som kan öka i framtiden, har det 
inte kommit många nya diagnostikmetoder. Glädjande nog 
verkar de vara på väg, att kombineras med klinik, bild och 
patologi. Implementeringen av dem kommer att kräva gott 
samarbete mellan många medicinska specialiteter. n
 

Per Simonsson, Siemens Healthcare Diagnostics

Hepatologen Mattias Ekstedt, Linköping, hälsar välkommen och 
introducerar.

Livsstilsförändring behövs men specifik terapi saknas. Nu 
används glitazoner, men biverkningarna är hämmande för 
allmänt bruk. Nya terapier som obeticolsyra kan komma i 
framtiden. Däremot är antioxidanter som E-vitamin san-
nolikt verkningslösa. Om det finns en samtidig hög alko-
holkonsumtion, eller om patienten står på leverpåverkande 
läkemedel, kan åtgärder här vara viktiga för patientens 
tillstånd. 

Gyllene metod saknas
Histopatologisk diagnostik är referensmetoden. Det  
innebär dock inte att den är en idealisk referensmetod [5]. 
Det är inte ofarligt att biopsera en lever, det kräver avse-
värda resurser av sjukvården och en punktion ger inte alltid 
ett representativt utbyte av levervävnad. Det är uppenbart 
att leverbiopsi inte är en metod som kan användas inom 
primärvården för att diagnostisera dessa vanligt förekom-
mande sjukdomar. Därtill är diagnoskriterierna inte rak-
bladsvassa, och det finns en variabilitet i hur olika patologer 
bedömer ett preparat. Biopsibedömningen måste tolkas av 
behandlande läkare utifrån den kliniska situationen. 

Barnfetma är ett vanligt och ur leversynpunkt allvarligt  
tillstånd. Fibros kan uppkomma, i värsta fall leda till cirros,  
och det är inte lätt att motivera patient och föräldrar att  
barnet ska punkteras. Carl-Erik Flodmark leder barnöver-
viktsenheten i Region Skåne och redogjorde för sina erfa-
renheter och forskningsresultat. 

Leverenzymer fångar – men inte alla
De patienter som idag utreds för leverfibros har ofta fångats 
upp när man uppmätt förhöjda levervärden. ALAT är den 
viktigaste markören. Stergios Kechagias, hepatologchef vid 
universitetssjukhuset i Linköping, har lett arbetet med att 
ta fram nationella rekommendationer för utredning av för-
höjda leverenzymaktiviteter [6]. Men fibrosfrågan får inte 
heller här ett entydigt svar.
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Med nya biomarkörer som ELF 
kan riskpatienter identifieras och 
i bästa fall progress hämmas.



Next Level of Medical Solutions | Reportage Reportage | Next Level of Medical Solutions 

26 27

Svårt och spännande

Blodgaser är ett fält som är spännan-
de, och som kan vara svårt. Patien-
terna är ofta allvarligt sjuka, lider av 
akuta tillstånd. Svar måste levereras 
inom minuter. Så rätt tolkning av 
svaren, som kan vara ett dussintal 
olika resultat från ett enda prov, är en 
utmaning. Det fick kursdeltagarna lära 
sig och kursen avslutades också med 
en frågesport, med några verkliga fall 
från Karolinska Universitetssjukhusets 
intensivvård. Med narkosläkaren Leif 
Söderströms hjälp lotsades deltagarna 
förbi diagnostikens fallgropar. Insikten 
om vilken otrolig betydelse labmedici-
nen har för vården framstod klart.

Möjligheter och fallgropar 
vid analys av blodgaser

Handböcker är bra. Handböcker 

räddar i nödsituationer när bisatser och finstilt väger lätt. Hand-

böcker rymmer det viktigaste, destillerat i en form så att kunskapen 

blir användbar. Bärbar. I doktorns ficka. En bra handbok följer en  

variant av 80/20 regeln: Utgå från att 80 % av allt kunskap kan  

destilleras ner till 20 % text. Eftersom en lärobok som Laurells  

Klinisk Kemi i Praktisk Medicin är på 731 sidor (1660 gram) bör då 

en handbok kunna rymmas på 146 sidor (332 gram). Det vill säga  

en bärbar bok.

 
Christian Löwbeer och Doris Lund-Egloff har antagit utmaningen och re-
sultatet är gott. ”Klinisk kemi: Kortfattad analystolkning” (Studentlitteratur, 
2014) följer den gängse modellen. Först en allmän introduktion till klinisk 
kemi och det essentiella om vad diagnostik innebär, med alla prediktiva 
värden och alla varianter av variabilitet som bör beaktas. Därefter följer 
våra vanligaste analyser, en på varje sida. Ett koncentrat av referensinter-
valler, indikationer och tolkningar. Pinfärskt vad gäller innehållet, senaste 
rekommendationerna är från 2014. Grafiskt mycket snyggt presenterat. 
Och allt på 133 sidor (295 gram), således lätt bärbar.

Vad jag speciellt uppskattar i Löwbeers och Lund-Egloffs bok är belysning-
en av inomindividsvariationen. Den finns presenterad i en samlingsfigur, 
på en sida, i introduktionen där alla vanliga analysers variation finns sam-
lad. Sådan data ska finnas i en handbok. Ett ypperligt försök, som sätter 
vårt sedvanliga fokus på analytisk imprecision i sitt kliniska ljus. Denna 
viktiga företeelse – att människor också biokemiskt är variationsbenägna 
varelser – är något som kliniska läkare har mycket lite aning om, än mindre 
kan bruka i sin diagnostik. Därtill 
finns samma uppgifter presentade 
för varje analys, på dess egen sida, 
längre fram i boken. Så tydligt och 
användbart har jag aldrig förr sett 
denna kunskap presenterad. 
Nyttigt, användbart.

Per Simonsson

Siemens Healthcare Diagnostics AB

Under två dagar samlades ett 

trettiotal av Sveriges experter, 

på analys av blodgaser, hos 

Siemens Healthcare Diagnostics 

för att diskutera dessa viktiga 

medicinska redskap. Många 

erfarenheter utbyttes i grupp-

diskussioner, kaffepauser och 

över middagsbordet. 

Trots att tekniken förenklats så är 
biologin bakom alla de sjukdomar som 
följs komplex. Blodgas- och syrabasba-
lansen är grundläggande för liv, och 
påverkas på många sätt av sjukdomar. 
Kemin bakom är inte heller enkel, 
något som specialistläkaren Carolina 
Backman Johansson redogjorde för 
med stor klarhet. Förstår vi inte bak-
grunden till siffrorna så är det lätt att 
ramla i fallgroparna.

Snabb utveckling

Blodgasdiagnostiken har genomgått 
en stor utveckling de senaste åren. An-
talet användningsområden har ökat, 
från lungsjukvård och intensivvård till 

akutsjukvården i övrigt. Antalet olika 
analyser som nu kan utföras på ett 
modernt blodgasinstrument ökar och 
instrumenten kan nu ses som små 
”minilab”. Inte bara syrabas kan följas 
utan också elektrolyt- och vätskeba-
lans, blodbild och metabolism. Mycket 
av det man akut vill veta om en allvar-
ligt sjuk patient.

Samtidigt ställer det användarna inför 
nya utmaningar. Många analyser, 
men olika analysprinciper, ska utföras 
samtidigt i ofta akuta situationer, 
av många olika grupper inom vår-
den, som sällan har laboratorievana. 
Utbildningen av de tusentals använ-
darna vid ett stort sjukhus lyftes fram 
av flera, bland annat Helena Lindberg 
från Region Skåne. Och hur dessa ska 
kvalitetssäkras med modern IT-teknik 
beskrevs av Anna Nyman från Sahl-
grenska Universitetssjukhuset. Det går 
inte längre att jobba på hörsägen eller 
med handskrivna lappar. Bra sjuk-
vårdsövergripande IT-system är lika 
viktiga för patientsäkerheten som bra 
och driftsäkra apparater. 

Gunnar Nordin från Equalis gav sin 
syn på kvalitetssäkring av analyserna, 
som i vissa avseende skiljer sig från 
andra labanalyser. Det är något annat 
att mäta gaser än att mäta biokemiska 
molekyler. Och då får kvalitetssäkring-
en anpassas.

Nya applikationer kommer

En stor förändring sker nu när det 
gäller vilka prover man kör på blod-
gasinstrument. Ursprungligen är det 
arteriella prover som gäller. Men nu 
används alltmer venösa prover. De är 
lättare att ta och innebär färre risker 
för patienten. Men ger inte alltid 
samma resultat. Så här måste mer ut-
värdering till för att säkra att använd-
bara resultat släpps ut ur maskinerna 
och deras IT-system.

Tekniken går framåt. Systemen måste 
vara driftsäkra och enkla att, dygnet 
runt, sköta och underhålla. Kassettsys-
tem ger denna möjlighet. Men utan 
ett aktivt samarbete med klinisk kemi 
och diagnostikaindustrin går det inte 
att skapa patientsäkra och effektiva 
system. Ett sätt är att ordna utbildning-
ar. Denna kurs var den fjärde i en serie 
arrangerad av Håkan Ossowicki. n

Recension:

Ny svensk 
handbok  
i klinisk  
kemi

Christian Löwbeer och Doris Lund-Egloff.

Organisationskommittén för Blodgaskursen 2014: Kent Hägg, Håkan Ossowicki, Per Simonsson, Carolina Backman-Johansson och Bosse Sandhagen.

Per Simonsson

Siemens Healthcare Diagnostics AB
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Vårt budskap på Röntgenveckan var 
klart – ”No 1 in Radiology”.  

I montern hade vi olika stationer som 
på något sätt bevisade detta. Statio-
nerna i montern fokuserade bland 
annat på CT/MR, syngo.via, ultraljud 
med live scanning och service.  
Mobilett Mira som också visades i 
montern är en mobil röntgenutrust-
ning med en trådlös detektor och värl-
dens enda trådlösa ultraljudssystem.

Service är något som är mycket viktigt 
för oss och som vi också valde att lyfta 
fram i montern. Vår automatiserade 
service som vi erbjuder våra kunder 
med serviceavtal övervakar och diag-
nostiserar utrustningen flera gånger 
varje dag, och när något upptäcks 
får vi en signal på det och kan arbeta 
proaktivt för att undvika driftstopp.

I montern hade vi också en quiz och 
det fanns gott om plats för mingel. 
Vi satsade på mycket ljus och luft i 
montern och är därmed tacksamma 
för att vi fick ta emot priset för bästa 
stora monter på Röntgenveckan 2014 

med motiveringen ”Inbjudande och 
ren monter full med ljus och liv”.

Föreläsning om unikt 
svenskt forskningsprojekt

Siemens Healthcare arrangerade en 
välbesökt föreläsning tillsammans 
med professor, överläkare Göran Berg-
ström, Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set. Göran Bergström är ansvarig för 
studien SCAPIS (Swedish CArdio Pul-
monary bio Image Study), som är ett 
unikt svenskt forskningsprojekt inom 
hjärta, kärl och lungor. Pilotstudien ge-
nomförs av Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset samt Göteborgs universitet 
i samarbete med Hjärt-Lungfonden.
Göran berättade mer om pilotstudien 
där ca 1000 försökspersoner från två 
socioekonomiskt skilda områden i 
Göteborg deltar. Efter pilotstudien har 
den stora studien godkänts och detta 
innebär en fortsättning i Göteborg 
och en uppstart även i Malmö. Göran 
berättade vidare att studien, i en inter-
nationell jämförelse, är den största av 
sitt slag och kommer att skapa en unik 

databas med möjlighet till fortsatt 
forskning. Den senaste uppdateringen 
gällande projektet, vilket inte var klart 
vid tiden för Röntgenveckan, är att 
Hjärt-Lungfonden nu beviljat att utöka 
till full skala av studien med ytterligare 
fyra universitetssjukhus: Linköping, 
Karolinska Huddinge, Uppsala och 
Umeå, som startar studien under 
2015. Siemens Healthcares leverans 
av Definition Flash och S2000 för att 
genomföra studien sker till alla dessa 
sjukhus under 2015.

Vi vill tacka Karlstad för en mycket väl-
planerad, intressant och trevlig Rönt-
genvecka 2014! Nu ligger Nordiskt 
kongress med Röntgenveckan 2015 
framför oss. Mötet äger rum i Malmö 
och datum är fastställt till den 8-11 
september. Radiologin i Skåne står 
värd och temat är ”Personalised Ima-
ging”. Fokus ligger på radiologi som 
anpassas till den enskilde vårdtagaren. 
Patientbemötande, undersökningsme-
todik, användning av kontrastmedel 
och bildoptimering med bibehållen 
diagnostisk säkerhet, är några områ-
den som kommer att belysas, utifrån 
individuell anpassning och patientens 
ålder, kön, kulturella bakgrund, sjuk-
domsförlopp och behandling. 

Vi på Siemens Healthcare ser fram 
emot en ny spännande Röntgenvecka 
och att träffa er alla i Malmö! n

Röntgenveckan i Karlstad 2014

Röntgenveckan 2014 gick av stapeln 8-12 september i  

Karlstad. Temat var hjärna och hjärta. Kongressen med  

utställningen ägde rum på Karlstad CCC, vackert beläget 

med sina ljusa och luftiga lokaler precis vid Klarälven.
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2014 var ett spännande år på många 
sätt, bland annat firade The Radiologi-
cal Society of North Americas (RSNA) 
kongress i Chicago 100 år. En mässa 
som bara verkar växa sig starkare för 
varje år som går. Extra kul var det att 
det var fler svenska kunder på många 
år på plats, som möjligen beror på att 
många stora sjukhus ska bygga nytt. 

Historien om röntgen

Hundraåringen kan sin historia och 
visade upp den i en av mässhallarna. 
Siemens är stolt över att vi varit med 
från början. Vårt åtagande i hälsans 
tjänst började redan när det förra  
seklet grydde genom ett samar-
bete med nobelpristagaren Wilhelm 
Röntgen. De följande årens första 
röntgenapparater och den första 
pacemakern var banbrytande medicin-
tekniska lösningar från Siemens som 
har oräkneliga tidigt ställda diagnoser 
och räddade liv på sitt goda samvete. 
Genom åren har dessa produkter gjort 
det möjligt för människor över hela 
jorden att leva ett längre och friskare 
liv. Martin Eckerwall var en av kolle-
gorna som var på plats på RSNA. 

Varför RSNA?

Ja, man kan ju undra varför vi måste 
åka ända till Chicago för att träffa våra 
kunder säger Martin Eckerwall med ett 
skratt. Våra kunder brukar säga att det 
de uppskattar mest är att det finns tid 
till att i lugn och ro testa det senaste 
inom alla områden och också disku-
tera med oss och övriga leverantörer 
utan att vardagen på jobbet knackar 
på och pockar på uppmärksamhet. 

2014 tilldelades Siemens CT So-
matom Force utmärkelsen Minnie 
Award, hur toppar man det 2015? 

Säg det? Vi är fortfarande stolta och 
lever kvar i glädjeruset efter utdel-
ningen av The Minnie Award. Priset är 
riktigt häftigt att få, det är en gedigen 
bedömningsprocess som ligger bakom 
utnämningen och ett kvitto på att vi 

fortsätter att leda utvecklingen inom 
datortomografi. 

Vad får vi se mer av under 2015?

Användarna som utvecklare – det 
här är en utveckling vi ser inom fler 
områden, vår bransch är inget undan-
tag. Syngo.via frontier är ett konkret 
exempel, det är en utvecklingsmiljö för 
avancerade CT- och MR-rekonstruktio-
ner där användarna själva kan utveckla 
och dela prototyper av program i 
Siemens egen app-store.

Än så länge har vi inte tillräckligt 
med data för att kunna analysera hur 
framgångsrikt då det inte använts så 
länge, men med fler kunder på väg in 
och med en längre tidsserie så hoppas 
vi så småningom kunna lära oss mer 
om hur användarna vill ha det. Skulle 
jag välja ut en sak som orsakade mest 
trängsel i montern och största intres-
set är det nog syngo.via frontier. 

Något som lyftes upp förra året var 
den omdiskuterade frågan gällande 
screening av lungcancer. Jag tror att 
den frågan kommer diskuteras vidare 
i Sverige. I USA subventionerar man 
screeningen. Socialstyrelsen i Sverige 
har ställt sig försiktigt positiva till att 
införa screening för en begränsad an-
del av befolkningen. Jag tror inte sista 
ordet är sagt i den frågan. 

Delad kunskap – vi ser det överallt, 
biltillverkaren Tesla gör tekniken 
tillgänglig för fler genom att släppa 
sina patent, många jobbar med öppen 
källkod, delningskulturen är här för att 
stanna. Även här är det mest konkreta 
exemplet syngo.via frontier. Använ-
darna har en egen community där de 
kan dela kunskap och utveckla saker 
tillsammans. 

Flexibla produktplattformar  
– senaste tekniken tillgänglig för alla

Jag ser det som en stor styrka hos 
Siemens, att produktplattformarna är 

så flexibla. Oavsett vilken modell som 
passar just dina behov finns det nästan 
alltid möjligheten att utnyttja den 
senaste tekniken. Exempel på detta 
är iterativa rekonstruktioner för att 
plocka bort metall i CT-bilder, iMAR,  
eller ADMIRE som är den senaste 
typen av modellbaserad iterativ rekon-
struktion som gör det möjligt att få 
lågdosbilder mer behagliga för ögat. 

Tidsomställningen – tips på hur  
man hanterar det?

Vi är ett gäng som brukar börja dagen 
med en gemensam löptur. I år deltog 
vi även i välgörenhetsloppet RSNA Fun 
Run, där vi gemensamt samlade ihop 
40.000 dollar till radiologisk forskning. 
Jag är så glad att vi hade så bra upp-
slutning. Det är också viktigt att vi gör 
saker tillsammans i teamet. Det blir 
långa och många dagar så det gäller 
att fylla på med energi också. 

Bästa minnet?

Det måste vara den fantastiska upp-
slutningen på våra två kundaktiviteter, 
frukostmötet och kundkvällen. Båda 
blev fullbokade flera veckor innan 
mässan och bara tanken på att över 
hundra personer gladeligen blir häm-
tade av en buss kl. 6 på morgonen för 
att åka till ett frukostmöte är impo-
nerande, men det visar också på att 
denna typ av möte uppskattas. Sedan 
ler jag fortfarande när jag tänker på 
kunden som kom fram och sa, ”Ni 
verkar ha så himla roligt ni som jobbar 
på Siemens, måste vara därför det går 
så bra för er!”.

Du som vill höra mer om RSNA eller 
har en riktig utmaning till oss på  
Siemens, hör av dig! n

Hundraåringen som ökar 
takten – RSNA i Chicago

2014 tilldelades Siemens CT Somatom Force 
utmärkelsen Minnie Award.
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En stor skara kunder anslöt sig till Siemens Healthcare 
Diagnostics kundevent under den Nordiska Kongressen 

i Göteborg. Middagsseminariet anordnades i hjärtat, eller 
var det pulsådern av Göteborg – nere i hamnen i Kajskul 
8. Precis vid Götaälv och mitt emot det stora varvet möttes 
kunder och minglade medan solen gick ner över havet. 
Efter att ha njutit utsikt och solnedgång samlades krafter 
för att gemensamt diskutera vad Nordens kunder vill ha 
i framtidens diagnostik. Det var många innovativa idéer 
som kom fram under Per Simonssons ledning. Slående var 
det skriande behovet av mer IT-kunskap för kommande 
laboratorier och nya verktyg för att tolka mönster av 
analysresultat. Mer visuella analysresultat som enklare kan 
tolkas av klinikerna. Det efterlystes även behov av en IT- 
plattform, eller iallafall färre. Idag har sjukvården en svår 
uppgift att samla patientresultat i en överskådlig IT-miljö. 
En önskan kring IT var även ”en IT-avdelning som gör allt 
jag önskar…” (vem önskar sig inte det?).

Framgångsrik Nordisk  
Kongress i klinisk kemi

Under den Nordiska Kongressen i Klinisk kemi 

16-18 september (NFKK) var Siemens Healthcare 

Diagnostics en av platinasponsorerna.  

Kongressen var mycket bra arrangerad och  

Siemens fick möjlighet att demonstrera tre av sina 

automationsförberedda instrument i montern:

Sysmex CS 5100 för koagulation och de  

kommande instrumenten ADVIA® XPT kemi och  

ADVIA Centaur™ XPT immunkemi. Det var 

mycket uppskattat av besökarna i montern att 

få demonstrationer av instrumenten på plats. 

Många deltagare passade också på att lära sig 

mer om Siemens produkter  

och vad som är vikigt för  

att uppnå en god total- 

automationslösning.

Onsdagen den 17 september anordnade Siemens ett 
lunchföredrag under den Nordiska Kongressen med 

inriktning på leverhälsa. Föredragshållare var professor 
William Rosenberg från University College London som är 
expert på leversjukdomar. Professor Rosenberg står bakom 
patentet för leverfibrosanalysen, ELF (Enhanced Liver 
Fibrosis test) som idag finns att köra på Siemens ADVIA 
Centaur™. Föredraget var mycket uppskattat och profes-
sor Rosenberg lyckades med konststycket att ta med sig 
åhörarna från basala kunskaper om olika leversjukdomar 
och diagnostisering till samhällsekonomiska aspekter på 
kostbesparande patientflöden inom leverdiagnostiken.

Man ser även trenden att fler och fler analyser flyttar ut från 
laboratorierna och närmre patienterna och för framtiden 
behövs därför kvalitetssäkrad patientnära diagnostik som 
dessutom kan övervakas från experterna på laboratorierna.

En annan idé som lyftes under dialogen kring framtidens 
diagnostik var automatisering av blodprovstagning, en svår 
nöt att knäcka. Förslaget som lades fram var att man i fram-
tiden skulle arbeta med torkat blod som patienten själv kan 
ta fram och skicka på posten till laboratoriet. 

Diskussionerna var mycket givande och gav tillfällen till 
många skratt och kommentarer. Siemens hade flertal 
globala representanter på plats som absorberade alla nya 
innovativa idéer som diskuterades och det återstår att se 
vad framtiden kan leda till inom laboratoriediagnostiken.

 n

Siemens Healthcare Diagnostics kundevent 17 september på Kajskjul 8 i Göteborgs Hamn
Siemens Healthcare Diagnostics en av platinasponsorerna.
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• Upp till 20 % högre signal. 
•  Minskar undersökningstiden med 25 %.
•  Ökar möjligheten till acceleration oavsett riktning.
•  Ultralätt spole ger utmärkt patientkomfort.
• Enkel att hantera för personal. 

För mer information kontakta
andreas.carlberg@siemens.com

Ny Tim-spole, 60 kanaler
Siemens presenterar en ny kroppspole med 60 kanaler som 
ger diagnostik på en högre nivå.

Siemens introducerade på förra årets 
SNM biograph mCT Flow. Systemet har 
en helt ny unik funktionalitet med 
Flow-teknologin, som medför att man 
kan skanna patienter kontinuerligt för 
högre patientkomfort samt större 
noggrannhet. 

Fördelar för kunden
•  Högre noggrannhet: Flow-teknologin 

skapar större nogrannhet i kvantifi-
eringen, samt optimerar undersök-
ningen av varje organ.

•  Bättre flöde: Flow-teknologin ger ett 
enklare arbetsflöde för personalen.

•  Bättre patientupplevelse: Flow- 
teknologin ger en bättre upplevelse 
för patienterna, vilket reducerar 
rörelser hos patienter och därmed 
skapar bättre bilder.

•  Kostnadseffektivitet: Flow kan 
konfigureras med en Somatom Edge 
CT, vilket ger topprestanda på CT i 
kombination med topprestanda på 
PET. Skapar möjlighet att reducera 
eventuellt tillkommande undersök-
ningar.

För mer information kontakta
johan.lindqvist@siemens.com

Symbia Evo Excel
Siemens introducerade en helt ny gammakamera på  
årets EANM-kongress. Systemet heter Symbia Evo Excel. 
“Small is the new big.”

Fördelar för kunden
•  Optimera investeringen: Kameran är framtagen för att 

optimera kostnadseffektiviteten.
•  Litet utrymme: Kameran har ett litet “foot print”, och  

passar i existerande gammakamerarum.
•  Alla patienter: Kameran har en brits som medger scanning 

av stora patienter i kombination med ett öppet gantry. 
Systemet medger också scanning i patientsäng genom att 
vinkla undan bordet.

•  Prestanda: Systemet har samma fina NEMA-prestanda 
som övriga system inom Symbia-familjen, inkluderande 
högsta känslighet med LEHR.

För mer information kontakta
johan.lindqvist@siemens.com

Siemens introducerade på förra årets SNM Symbia Intevo. 
Systemen har en helt ny unik funktionalitet med xSPECT. 
Systemet har blivit en succé och de första systemen har 
installerats i Sverige och Finland. Totalt är det redan sålt  
nio system i vår region (SWE/FIN).

•  Större säkerhet i tolkningen: Med xSPECT får läkaren en 
större säkerhet i sin bedömning och slipper skicka 
patienten på kompletterande undersökningar.

•  Kvantifiering: Med xSPECT Quant introducerar Siemens 
det första systemet där läkaren kan göra kvantifiering på 
ett sätt som tidigare bara var möjligt med PET.  
Ger en större säkerhet i bedömningen och förbättrar 
uppföljningen på en patient.

•  Alla patienter: Kameran har en brits som medger scanning 
av stora patienter i kombination med ett öppet gantry. 
Systemet medger också scanning i patientsäng genom att 
vinkla undan bordet.

•  Prestanda: Systemet har samma fina NEMA-prestanda 
som övriga system inom Symbia-familjen, inkluderande 
högsta känslighet med LEHR.

•  Produktivitet: Med xSPECT samt den unika funktionen  
för hjärtinsamling, IQ SPECT, så erbjuder systemet en 
mycket hög genomströmning av patienter, för hög 
kostnadseffektivitet.

För mer information kontakta
johan.lindqvist@siemens.com

Symbia Intevo

 
 
Med syngo.via advanced visualization version VB10 utökar Siemens 
med ytterligare funktioner och program till den befintliga sviten.

Fördelar för kunden
• Re-designed interface.
• Flera nya funktioner.
• Flera nya program.
• Bug fixes och uppdateringar.
• Inkluderat i alla servicekontrakt.
• Ingen ytterligare utbildning behövs.

För mer information kontakta: 
nils.sjoeholm@siemens.com

Syngo.Via VB10

Siemens introducerade på förra årets 
RSNA Somatom Force. Den mest avan-
cerade CT på marknaden. Med toppres-
tanda för alla typer av undersökningar. 
Under året har den första maskinen i 
Sverige installerats i Linköping. 

Two Steps ahead in preventing care 
Möjlighet att scanna de flesta patienter. 
Force skapar möjlighet att scanna med 
mycket låg mängd kontrastmedel, och 
ger därför fler patienter tillgång till CT.

 Two steps ahead in frezzing motion 
Marknadens snabbaste CT ger unika 
möjligheter att scanna snabba förlopp, 
såsom exempelvis hjärtundersökningar 
på tidigare svåra fall med patienter 
med övervikt och/eller snabb och 
ojämn hjärtrytm.

 Two steps ahead in decision making 
Systemet skapar unika möjligheter att 
scanna dynamiska förlopp. Exempelvis 
pefusionsundersökningar och angio.  
En utvecklad dubbelenergiteknik skapar 
också stora möjligheter att utveckla nya 
metoder.

För mer information kontakta
johan.lindqvist@siemens.com

Siemens presenterar ett nytt 1,5T 
MR-system med hög klinisk prestanda 
till förmånligt pris. 

Fördelar för kunden
•  Ökad patientkomfort med tysta 

sekvenser “Quiet Suite” utan avkall 
på bildkvalitet eller ackvisitionstid.

•  Utrustad med avancerad metodik för 
bättre diagnostisk såsom FREEZEit 
och RESOLVE.

•  DotGO och optimerade protokoll 
möjliggör korta undersökningsproto-
koll, 10 min per patient. 

•  Sparar 30 % energi vid stand-by med 
Eco-Power.

För mer information kontakta
andreas.carlberg@siemens.com

PURE® är en ny plattform skapad för att 
du som användare ska kunna utnyttja 
Siemens teknologi på bästa sätt, med 
fokus på bildkvalitet, dosbesparing, och 
framför allt användarvänlighet. 

Ett axplock av nya funktioner med 
PURE®: 

Heads-up display 
Välj funktion från enkel meny på 
skärmen i undersökningsrummet med 
joystick – fokusera på patienten utan 
att behöva titta ner.

3D Wizard
Välj 3D-protokoll med vägledning steg 
för steg direkt på skärmen – få infor-
mation om organprogram, kontrast- 
injektion, tider och arbetsflöde. 

syngo 2D/3D Fusion
Spara dos och skapa en 3D-volym med 
2D-bilder från 2 projektioner, för 
fusion med pre-operativa 3D-bilder.

syngo DynaCT SMART
Ta bort metallartefakter i bilden med  
ett klick.

Parallel Patient Processing
Dela arbetsstation mellan under-
sökningsrum och kontrollrum – arbeta 
parallellt med olika bilder.

syngo Dyna4D
Se flödet i din 3D-volym – en fjärde 
dimension! 

Läs mer om PURE® på  
www.siemens.com/artis-with-pure

För mer information kontakta
anna.dalin@siemens.com

Artis with PURE® – För Artis zee, Artis Q och Artis Q.zen 

Symbia mCT FlowMAGNETOM Amira 
– The clever spin 
on 1.5T

Somatom Force
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The HELX Evolution, Linear Release
Siemens stärker ytterligare erbjudande  
inom Radiologiskt Ultraljud.

Med HELX Evolution införde vi ny  
arkitektur som möjliggjorde HD-kvalitet 
från transduser till bildskärm, en ny 
unik kontrastfunktion för att nämna 
några funktioner. I år lägger vi till helt 
nya och förbättrade funktioner för alla 
linjära prober. Vi presenterar en helt 
ny probe i tillägg.

Ett arbetsflöde och en ergonomisk ar-
betssituation utan att justera bilden på 
manöverpanelen hela tiden – Siemens

lösning heter eSie Image och erbjuder 
perfekt bild från början. Nu finns eSie 
Image på än fler prober. Biopsi utan 
nål – ja så kallas elastografi av många.  
Siemens har en unik serie program 
som erbjuder elastografi. Två med 
kompresitionsmetoden och två med 
den mest intressanta metoden med 
shear wave technology, ARFI. Helt an-
vändaroberoende. Intresset växer stort 
och vi har därför utökat antalet prober 
denna unika funktion fungerar med.

För mer information:  
thomas.lindstroem@siemens.com

Nu kan vi presentera det nyaste och mest flexibla mobila  
röntgensystemet Mobilett Mira MAX, som dessutom kan 
samarbeta med fasta system.

Fördelar för kunden
• Mobilett Mira MAX fyller alla behov gällande detektorstorlek.
• Stor trådlös detektor med låg vikt (3 kg) för bedsidelungor.
• Liten trådlös detektor med låg vikt (1,6 kg) för 
 undersökning i kuvös samt för småskelett.
• Mycket enkel att använda: Helt motoriserat system med 
 trådlös kommunikation för detektorer och RIS/ PACS.
• Rörarmen kan roteras runt sin egen axel så att positionering 
 blir lättare än någonsin.
• Detektorerna kan delas med våra fasta system Ysio MAX 
 och Luminos dRF MAX. Detta ger ett optimalt utnyttjande 
 av detektorerna.

För mer information: haakan.strannelind@siemens.com

Mobilt röntgensystem 
Mobilett Mira MAX 

Somatom Definition Edge 
Siemens introducerade på RSNA 2014, en uppdaterad Defini-
tion Edge. Systemet är numera skalbart och ger fler kunder 
möjlighet att investera i denna teknologi. I samband med 
releasen på RSNA introducerades även flera nya funktioner. 

Flexibilitet
Stor frihet i konfiguration, vilket ger en kostnadseffektiv  
lösning utifrån kundens behov.

iMAR
Ny algoritm för metallartefaktsreduktion, ger större  
diagnostisk säkerhet.

Dubbelenergi
Introduktion av ett helt nytt sätt att scanna dubbelenergi 
med en enkelrörs CT.

Bättre arbetsflöde
Introduktion av nya verktyg för att underlätta för operatören 
och skapa ett bättre flöde.

För mer information: johan.lindqvist@siemens.com
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Läsning från 
Siemens Healthcare
Våra internationella publikationer ger dig den senaste 
informationen från alla områden inom Healthcare. 
Från sjukhusdirektör till röntgensköterska, här kan du 
snabbt hitta information utifrån dina behov och intressen.

För att hitta de senaste tidningarna eller gamla utgåvor och för att beställa tidningar, 
gå in på www.siemens.com/healthcare-magazine.

Trevlig läsning!

Next Level of 
Medical Solutions
 
Om innovationer och  
utveckling inom vården.  
Tidningen publiceras tre 
gånger per år och riktar sig  
till sjukhusets ledning,  
administrativ personal och 
chefer för medicinska 
avdelningar.
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SUBSCRIBE NOW!

– and get your free copy of future 

MAGNETOM Flash! Interesting information from 

the world of magnetic resonance – gratis to your 

desk. Send us this postcard, or subscribe online at 

www.siemens.com/MAGNETOM-World
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On account of certain regional limitations of 
sales rights and service availability, we cannot 
guarantee that all products included in this 
brochure are available through the Siemens 
sales organization worldwide. Availability and 
packaging may vary by country and is subject 
to change without prior notice. Some/All of 
the features and products described herein may 
not be available in the United States.

The information in this document contains 
general technical descriptions of specifications 
and options as well as standard and optional 
features which do not always have to be present 
in individual cases.

Siemens reserves the right to modify the design, 
packaging, specifications and options described 
herein without prior notice. 
Please contact your local Siemens sales 
representative for the most current information.

Note: Any technical data contained in this 
document may vary within defined tolerances. 
Original images always lose a certain amount 
of detail when reproduced.
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– and get your free copy of future 

SOMATOM Sessions! Interesting information 

from the world of computed tomography – 

gratis to your desk. Send us this postcard, or 

subscribe online at 

www.siemens.com/SOMATOM-Sessions
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AXIOM Innovations
 
Allt från angiografi-, kardio- 
logi-, genomlysnings- och  
radiologivärlden. Tidningen  
är främst avsedd för läkare, 
fysiker, forskare och medicin-
teknisk personal. Utkommer 
två gånger per år. 

MAGNETOM Flash
 
Allt från MR-världen. Tid- 
ningen utkommer två gånger 
per år och är främst avsedd  
för läkare, fysiker och  
medicinteknisk personal. 

SOMATOM Sessions
 
Allt från datortomografi-
världen. Med sina innova- 
tioner, kliniska tillämpningar 
och visioner är denna tidning 
främst avsedd för läkare,  
fysiker, forskare och medicin-
teknisk personal. Tidningen 
publiceras två gånger per år. 

Imaging Life
 
Allt från den innovativa mole-
kylära bildtagningsvärlden. 
Tidningen presenterar kliniska 
fallrapporter, kunderfarenheter 
samt produktnyheter och är 
främst avsedd för läkare, 
sjukhusledning och forskare.

eNews
 
Registrera dig för Siemens  
globala nyhetsbrev,  
Healthcare Newsletter.  
Gå in på www.siemens.com/ 
healthcare-eNews för  
att få ett månadsbrev  
med ämnen som du är  
intresserad av.
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siemens.se/academy

Läs mer om våra kurser och utbildningar på siemens.se/academy

Vi skräddarsyr din utbildning

För att få ut maximalt av ett avancerat system behöver du 
som användare ha rätt kunskaper och utbildning. Genom 
kunskap skapas trygghet och säkerhet i ditt dagliga arbete.

Vi erbjuder ett unikt och omfattande utbildningsprogram 
inom både bild- och laboratoriediagnostik samt ultraljud, 
där vi integrerar flertal kliniska discipliner, kundanpassade 
spetsutbildningar som kan skräddarsys efter behov.

Oavsett din roll – radiolog, röntgensjuksköterska, läkare,  
medicinsk tekniker eller fysiker – eller din kunskapsnivå  
erbjuder vi dig och din arbetsgrupp olika kurser inom  
olika produktområden.

Vår ambition är att kunna erbjuda dig som användare  
relevant utbildning för just ditt specifika behov. Kontakta oss 
på academy.se.healthcare@siemens.com så hjälper vi dig.

Siemens AB
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194 87 Upplands Väsby
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Vinnova-projekt utvecklar 
användningen av MR för  
bättre strålbehandling

Marcus är ingenjören som  
ger strålande service

Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset och Siemens i  
unikt samarbete

När behandla med D-vitamin

En kamp mot klockan

Hundraåringen som ökar 
takten – RSNA i Chicago


