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Vi samler fagmiljøet innen hemostase 31. mai -  
1. juni for kunnskapsutveksling og diskusjoner. Alle 
bioingeniører og leger med interesse for fagområ-
det er velkommen. Fagmøtet starter med en egen  
brukerdel for Siemens Healthineers kunder. 

Meld deg på her: 
www.siemens.no/academy

Temaer: 
PT-INR måling i Norden - på lab og ved egen-
måling, Lupus fra et laboratorie- og kliniker- 
perspektiv, monitorering ved heparinbehandling, 
NOAK / DOAK - hvor går utviklingen?, trombolyse-
behandling med mer. 

Siemens Academy 

 

Du lurer kanskje på hvorfor vi har skiftet selskapsnavn  
og lansert en ny strategi for hele den globale organisasjonen vår?    

Stavanger
31. mai - 1. juni

Hemostase

                                                                                                                                                    
Trender som digitalisering og 
automasjon er noen stikkord 
som dukker opp når man dis-
kuterer samfunnsutviklingen. 
Vi som jobber med helse er ikke 
isolert for disse utviklingstrek-
kene. Healthcare-bransjen er 
kanskje en av bransjene der noe  
av den mest spennende tekniske 
innovasjonen foregår. 

For oss i Siemens Healthineers 
er det et mål å være en partner 
som kundene våre kan stole på 
både for å løse utfordringer, 

men også for å se nye muligheter. Selv om  
implementering og anvendelse av ny teknologi tar tid, 
ønsker vi å være en katalysator som bidrar på en kon-
struktiv måte til utvikling og implementering av innova-
tive løsninger i det norske helsevesenet. 

I praksis betyr det at også vi som leverandør må utfor-
dre oss selv til å tenke nytt. Helt konkret betyr det at vi 
ønsker å se utover rollen som en leverandør av medi-
sinsktekniske produkter, og være en partner som kan 
bidra med mer helhetlige tjenester og løsninger. Det kan 
handle om alternative kontraktsformer, prosjekt- 
rådgivning, innsamling og anvendelse av metadata, eller 
andre digitale servicetjenester for å nevne noen eksem-
pler. Nylig har vi blant annet inngått et samarbeid med 
IBM Watson hvor analyse av ”big data” og pasient- 

kommunikasjon er noen av tingene vi ønsker å bistå våre  
norske kunder med. Du har kanskje fått det med deg alle-
rede, men hvis ikke så har vi altså endret navn til Siemens 
Healthineers. Ordet ”Healthineers” spiller på de engelske 
ordene engineering og pioneering innen healthcare, og 
underbygger den nye forretningsstrategien som går ut på 
å rendyrke selskapet som en ledende aktør i healthcare-
markedet - samtidig som vi fortsatt er en del av Siemens-
familien. 

Da jeg nylig besøkte RSNA-konferansen i Chicago, var 
tilbakemeldingen fra flere kunder at dere har behov for en 
partner som sammen med dere kan adressere utfordringer 
hvor førstehåndskunnskap om nye teknologiske løsninger 
er en forutsetning for å sikre gode prosesser og arbeidsme-
toder. Vi i Siemens Healthineers er trygge på at vi kan være 
en slik strategisk samarbeidspartner, noe vi har erfaring 
med både i og utenfor Norge. 

Vi har tatt et steg inn i fremtiden, og vi håper at du som 
kunde vil være med oss på reisen!

Fredrik Altmeier
Leder for Siemens Healthineers i Norge

En langsiktig partner                   Siemens 
  Academy

syngo.via-forum 25. - 26. april, Høgskolen i Bergen 
Siemens Academy Hemostase, 31. mai - 1. juni, Scandic Park Hotel, Stavanger
SOMATOMforum 7. - 9. juni, Clarion The Edge, Trømsø 
MAGNETOMforum 25. - 27. september Clarion Hotel & Congress, Trondheim 

Bli inspirert  
og del nyttige erfaringer

Årets syngo.via-forum i Bergen er et 
lunsj-til-lunsj møte med felles- 
sesjoner og parallellsesjoner for  
IT-personell og klinisk personell. Den 
kliniske delen skreddersys ved at hver 
deltaker velger to av av seks workshops, 
som gjennomføres i små grupper. 

Meld deg på her: 
www.siemens.no/academy

Gled deg til SOMATOMforum i juni! 
 
Få med deg nyttige tips og triks fra andre brukere og 
Siemens Healthineers sine spesialister, som kan gjøre 
CT-hverdagen enklere og bedre. Oppdag mulighetene 
med syngo.via – og få innsikt i postprosessering og 
praktisk bruk, alt i samarbeid med dyktig ekspertise. 
Over 20 foredragsholdere bidrar med innsikt i dette 
forumet, som i år arrangeres i Tromsø 7. - 9. juni.

Temaer:
CT-angio abdomen: Anatomi, patologi, protokoll, 
pasienthistorier, CRADLE – et program for  
optimalisert bruk av kontrast ved CT-angio,  
kontrastmengde - teori og praksis, erfaringer fra CT-
hjertelab, iterativ rekonstruksjon – CT lever/ 
pankreas/nyrer - med visning i syngo.via, trippelan-
gio, slagalarmprotokoll, CT ved hjerneslag med mer.

Meld deg på her: 
www.siemens.no/academy
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Det er slett ikke bare industrien som 
har glede av robotteknologi. Også 
røntgendiagnostikken har god nytte av 
automatiserte bevegelser. Siden oktober 
i 2016 har Ringerike sykehus på Hønefoss 
brukt nye Multitom Rax. En røntgenrobot 
som gir stor fleksibilitet og presisjon.

På røntgenlab 3 i Hønefoss er tempoet høyt. Hit kommer 
det mange akuttpasienter med store smerter. Området 
har mange turister både sommer og vinter og spesielt 
på vinterstid er trykket stort. I tillegg er distriktet i vekst 
og antall pasienter øker. Antall daglige undersøkelser 
varierer i dag mellom 50 og 120 på denne ene maskinen. 
Røntgenavdelingen håndterer alle typer undersøkelser 
innenfor konvensjonell røntgen med hovedvekt på ortopedi. 
Radiografene ved Ringerike sykehus er ofte alene på 
nattevakt og kun to på alle andre vakter. Da er  maskinens 
bevegelsesmuligheter viktig. Den reduserer behovet for å 
flytte på pasienten, og dermed minsker belastningen på 
både pasienten og personalet.

- Multitom Rax er meget fleksibel. Den gir større frihet i 
rommet uten fastmontert veggbucky. Når detektoren er 
stilt midt i rommet kan vi enkelt bevege en seng rundt den 
og ta bilder av pasient som sitter på sengekant. Dette gjør 

systemet unikt i forhold til å ta flest mulig oppreiste bilder 
av for eksempel thorax. I fritt rom uten hindringer beveger 
maskinen seg raskt, sier modalitetsansvarlig radiograf 
Guro Borg. 

Den nye maskinen henger ned fra taket gjennom to 
uavhengige armer og beveger seg på skinnene. Armene 
flyttes raskt fra bordet og ut i det frie rommet, som også har 
plass til en seng eller stående pasient. Radiografen stiller inn 
på forhåndsvalgte programmer og trenger bare å trykke på 
fjernkontrollen, så posisjonerer robotarmene seg automatisk 
rundt pasienten og det kan tas en rekke bilder uten at man 
må inn i rommet for å flytte på pasienten. Noen pasienter er 
så hardt skadet at de helst bør ligge i ro og er ikke i stand til å 
bevege seg. Da er det en fordel at systemet flytter seg i stedet. 
Da unngår man smertefulle bevegelser. 

Når pasienten står, kan man ta bilder av ryggen og knær 
under belastning, noe som gir annen diagnostisk verdi enn 
ved bilder tatt liggende. 

- En fast detektor i bord gir begrensninger i forhold til hvor 
på bordet pasienten ligger og hva vi ønsker bilder av. For 
eksempel ved bilaterale hofter må vi ofte flytte pasient på 
et system med fast detektor. Det trenger vi ikke på Multitom 
Rax, da detektor kan beveges fritt under røntgenbordet. 
Multitom Rax har fem kammer i detektor, noe som sammen 
med pulset gjennomlysning bidrar til bedre optimalisering av 
bilder, sier Guro.   

Norges første installasjon på plass i Hønefoss

Norges første robotisere røntgenmaskin fra Siemens Healthineers er nå i drift ved Ringerike sykehus. Pasientene kan trilles inn i sengen sin 
og bildene kan tas uten at pasienten trenger å flytte seg. Roboten beveger seg rundt i hele rommet. Guro Borg  demonstrerer maskinen 
med Julia Sakshaug fra Siemens Healthineers som pasient.

Svenske sykehus har tryk-
ket Multitom Rax til sitt 
bryst. Siden lanseringen 
for et drøyt år siden, er 15 
systemer solgt og ni av dem 
er i full drift. Fordelene ved 
det nye røntgensystemet er 
mange i følge svenskene.

- Muligheten for å kunne bruke bare 
ETT system for de fleste undersøkel-
sene bidrar til en effektiv utnyttelse av 
avdelingens ressurser. Gjennomlysning 
på samme system, er også en klar fordel 
i tilfeller der det kreves. Svenske kunder 
setter stor pris på muligheten til gjen-
nomlysning før eksponering for å posi-
sjonere gjennom leder ved kompliserte 
projeksjoner. Det er spesielt nyttig om 
pasienten har implantat, sier produktsjef 
Håkan Strannelind i Siemens  
Healthineers Sverige. 

Røntgenundersøkelsen har blitt mer 
bekvem for pasienten og mer effektiv for 
de ansatte med Multitom Rax.

- Systemet beveger seg rundt pasienten, 
som derfor kan ligge i ro på undersøkel-
sesbordet. Den automatiske bevegelsen 
er bekvem for personalet også, som bare 
behøver å holde i en trådløs fjernkon-
troll for all posisjonering av både rør 
og detektor. Arbeidsflyten har blitt 
ytterligere forbedret, da Multitom RAX 
kan kompletteres med en stor og en liten 
bærbar detektor, for undersøkelser av 
pasient i seng, sier Strannelind.

Med muligheter for 3D-undersøkelser 
gjør det enklere å ta bilder i komplekse 
tilfeller.

- Visse pasienter med kompliserte 
frakturer kan undersøkes i samme rom 
og man slipper booke ekstra CT-under-
søkelse. Det gir logistiske fordeler for 
sykehuset , bedre pasientflyt og raskere 
diagnostikk, sier Strannelind.

Multitom Rax salgssuksess i Sverige

Multitom Rax er å finne følgende 
steder i Sverige:
Malmö: Første systemet i Sverige, det tredje 
i verden. Referanseklinikk. Blir den første 
kunden i Sverige til å bruke 3D fra midten 
av 2017.
Sunderbyn i Luleå: Ett rom for undersøkelser 
av akutte pasienter.
Halmstad: Tre stk. Multitom Rax  for alle 
typer undersøkelser. Ett rom med 3D i 
bestilling.
Varberg: To stk. Multitom Rax for alle typer 
undersøkelser. Ett rom med 3D i bestilling.
Nya Karolinska Universitetssjukhuset: To 
Multitom Rax til undersøkelser av skjelett 
samt visse gjennomlysningsundersøkelser.

Kan ta  
3D-bilder

Multitom Rax  er det første røntgensystem med mulighet for 3D-
bilder av skjelett som oppgradseringsmulighet.  Det kan avlaste 
CT- og MR-rommene. Fordi man kan ta bilder stående av blant annet 
rygg, knær og nakke på Multirom Rax, vil det være mulig å se ting 
som ikke er synlig når pasientene ligger. Ryggen forandrer seg når 
pasienten står og det er enklere å se om noe ligger i klem på stående 
bilder. 3D-bilder med en røngtenmaskin vil derfor være et viktig 
supplement til diagnostikk av rygg og nakke. Ved avbildning av 
håndledd vil 3D også være fordelaktig. Pasienten slipper å bevege 
håndleddet, noe som kan være svært smertefullt ved bruddskader.

Ny røntgenrobot med 3D gjør undersøkelsen enklere - pasientene kan være i ro mens maskinen roterer
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Innovative   

- Da all funksjonalitet styres direkte fra nettbrettet trenger 
ikke radiografen lenger å bevege seg mellom skanneren og 
kontrollrommet under forberedelsen av en undersøkelse. I 
tillegg til å spare tid blir det også mer behagelig for pasi-
entene. Radiografen oppholder seg i rommet sammen med 
pasienten, noe som kan være betryggende ved for eksempel 
undersøkelser av barn, sier Kjell Fladstad, produktspesia-
list for CT i Siemens Healthineers.

Fleksibelt med nettbrett

Fleksibiliteten i betjeningen av maskinen, gir også en an-
nen vesentlig fordel. Med en slik løsning er det nemlig ikke 
behov for et eget kontrollrom i tillegg til rommet der CT-
skanneren står, noe som har vært standard frem til nå. 

- I undersøkelsesrommet trenger man kun en blyglassvegg 
som radiografen stiller seg bak under selve eksponeringen 
som styres fra nettbrettet.  Det vil dermed ikke være behov 
for arbeidsstasjoner og separat kontrollrom, noe som bidrar 
til lavere installasjonskostnader og investering i infrastruk-
tur og bygningsmasse, sier produktsjef Kjell Fladstad. 

Skanneren egner seg for private røntgeninstitutter, mindre 
sykehus og veterinærmarkedet.  SOMATOM go vil være 
tilgjengelig fra 2. kvartal 2017.

Ny måte å jobbe med 
computertomografi (CT) 

Basert på tilbakemeldinger fra kunder 
om hvordan den ideelle CT-skanneren 
bør være, har vi bygget en helt ny 
CT-plattform, SOMATOM go. En av 
nyvinningene er at betjeningspanelet 
er et avtakbart nettbrett. Dette gir stor 
fleksibilitet i betjeningen av maskinen. 

SOMATOM go

ARTIS pheno kan posisjonere pasienten og ta 3D-bilder 
av høy kvalitet i nær sagt alle vinkler ved hjelp av den 
robotiserte C-armen og  den fleksible bordplaten pasienten 
ligger på. Ved å justere bordets posisjon kan pasientens 
blodtrykk stabiliseres eller gjøre det enklere for pasienten 
å puste. C-armen tilpasser seg automatisk bordplatens 
posisjon og arbeidsminnet gjør at den kan tilbakestilles til 
samme posisjon i situasjoner hvor armen er flyttet raskt for 
å gi helsepersonalet tilgang. 

Dyna3D Highspeed teknologi gjør at skanningene går 
raskere en tidligere systemer fra Siemens Healthineers og 
muliggjør 3D-bilder ved bruk av mindre kontrastveske. 

Hygiene i fokus

Til enhver tid har fem til seks prosent av pasientene i norske 
sykehus en helsetjenesteassosiert infeksjon, det vil si hver 
20. pasient. 

-  På ARTIS pheno er det ikke gjort noen kompromisser når 
det gjelder hygiene. Systemet har store  antimikrobiske 
overflater som forhindrer bakterie-  og virusoppblomstring 
og gjør det enklere å holde rent. Systemet, som  er 
gulvmontert, forstyrrer ikke luftesystemet og har gode 
rengjøringsprotokoller, sier produktsjef Anne Figel i 
Siemens Healthineers.

Intervensjonsradiologi 
med robotteknologi 

Pasienter kommer i alle størrelser 
og fasonger, sykdomstilstander 
og alvorlighetsgrad. Det fleksible 
angiografisystemet ARTIS pheno tilpasser 
seg hver enkelt unike pasient.  Systemet 
er utviklet med tanke på fremtidens 
hybride operasjonsstuer.

ARTIS pheno

produktnyheter

Atellica

Atellica™ – vår nye instrumentfamilie

Dette året har vi gleden av å intro-
dusere Atellica i det norske markedet. 
Atellica er vår nye instrumentfamilie 
som vil vokse i årene som kommer. 

Først lanserer Siemens Healthineers Atellica COAG 360 
for hemostase, et fullautomatisert instrument som 
kombinerer fem analyseprinsipper på en plattform.  

Deretter introduserer vi Atellica NEPH 630 for plasma-
proteiner. På Siemens Academy Days, som arrangeres 
1. – 3. februar i Lillestrøm, får vi for første gang Atellica 
Solution™ på norsk jord. Dette er vår fremtidige instru-
mentering for immunkjemi og klinisk kjemi, hvor vi 
har kombinert banebrytende innovasjon og gjennom-
prøvd teknologi - med innspill fra, og i tett samarbeid 
med, kunder fra hele verden. Derfor kan vi si “Made for 
customers by customers”.

Control. Simplicity. Better outcomes.
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Når kapasiteten sprenges 
er det smart å 

Ut
vid

e klinisk kapasitet  

    
    

     
 Ef ektivitet 

De siste ti årene har Fürst Medisinsk Laboratorium gått fra frittstående 
analyseinstrumenter til en stadig større og mer imponerende  
automasjonsløsning. I april ble nye Flexlab satt i drift, og det er spesielt 
én ting ved løsningen de ikke lenger kan tenke seg å være foruten.

tenke nytt

    
    

    L
ønnsomhet

Når man kommer inn i analysehallen på  
Furuset i Oslo er det vanskelig å ikke bli  
imponert. Automasjonsløsningen på hele 120 
meter snor seg rundt i rommet som en høy- 
teknologisk sjøorm, og hvis analyserørene 
hadde vært mat, er appetitten stor. Men det 
har ikke alltid vært slik. Behovet for å ha nok 
kapasitet til å analysere alle innkomne prøver 
har nesten vært som et kappløp med klokka  
for Fürst.

– De siste fem-seks årene har vi hatt flere  
utvidelser av automasjonsløsningen på grunn 
av økt prøvetilgang. I en periode var det  
også nødvendig å utvide arbeidstiden for  
bioingeniørene, men dette er ikke en situasjon  
vi ønsker å være i, sier Marie Buchmann,  
medisinsk direktør ved Fürst Medisinsk  
Laboratorium. 

Laboratoriet analyserer i dag blodprøver fra 
om lag 10 000 pasienter daglig, og spesielt 
tirsdager og onsdager er hektiske. Målet er at 
90-95 prosent av alle innkomne prøver skal 
være ferdig analysert innen kl. 12.00 dagen  
etter ankomst. 

Et partnerskap blir til

Til tross for stadige utvidelser ble det etter-
hvert åpenbart at Fürst trengte en ny løsning 
for å møte den økende prøvemengden. Og etter 
flere års tidkrevende sjonglering med tre  
leverandører av stormaskiner, ønsket  
laboratoriet én samarbeidspartner for hele 
automasjonsløsningen. 

Et godt samarbeid tilfører partene kompetanse 
og en erfaren og tilgjengelig partner skaper 
trygghet. Med dette som bakteppe startet 
dialogen om et langsiktig partnerskap - med 
dialogmøter, diskusjoner, ideer og visjoner om 
fremtiden. Det var ikke skrevet i stein hva et 
partnerskap skulle innebære. 

Nå kan  
legene rekvirere nye 

prøver via sitt datasystem, 
bestillingen går inn vår LIS og 

deretter går prøven automatisk ut 
av kjøleskapet uten at vi trenger å 
gjøre noen manuelle steg. Det er 

som en drøm. 

Marie Buchmann, medisinsk direktør,  
Fürst Medisinsk Laboratorium

– Vi var fornøyd med både analyser, kvalitet  
og service fra Siemens, forklarer Marie  
Buchmann. Det var lite motiverende å skulle 
kjøpe en løsning hvor alt var nytt, med alt av 
verifisering og utprøving som følger med.  
Vi har forsøkt å tenke nytt rundt hva et  
samarbeid kan innebære, og en viktig del av 
avtalen handler ikke om selve automasjonen, 
men om hvordan forbruksvarene kan  
transporteres og pakkes ut på en tids- og  
plassefektiv måte, for å spare bioingeniørenes 
tid.  

Å finne den optimale løsningen

Marie kan fortelle at de ansatte føler seg  
trygge med Siemens som leverandør og at  
installasjonen stort sett gikk som planlagt. 
Men i et så stort prosjekt er det ikke fritt for 
utfordringer. Det å lande på den endelige  
løsningen var krevende, og det tok flere  
måneder med løsningsforslag frem og tilbake 
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Automasjonsløsningen 
består av 120 meters  
automasjonsbånd, tre bulk 

input, to input /output, seks 
klinisk kjemi instrumenter,  

18 immunkjemi instrumenter, 
syv kjøleskap, fem Hba1c  

instrumenter, to puck buffer 
moduler, en sentrifuge,  

avkorkere, sealere og desealere.

blir stadig viktigere, mener den medisinske 
direktøren.  

I den nye automasjonsløsningen håndterer hver 
enkelt bioingeniør flere instrumenter enn  
tidligere, og på hvert skift er det én teknisk 
ansvarlig, med nettbrett for hånden og full 
oversikt. I tillegg sorteres prøvene automatisk 
ut av kjøleskapet via et rør i gulvet når hold-
barhetstiden er nådd. Når Marie blir spurt om 
hva de ikke lenger kan tenke seg å være foruten, 
kommer svaret raskt og entydig.

– Kjøleskapene! Nå kan legene på legekontoret 
rekvirere nye prøver via sitt datasystem,  
bestillingen går inn i vårt LIS og deretter går 
prøven automatisk ut av kjøleskapet uten at vi 
trenger å gjøre noen manuelle steg. Det er som 
en drøm. De ansatte setter stor pris på at de 
slipper å kaste prøvene manuelt.

Selv om det meste går på skinner er det stadig 
en serviceingeniør fra Siemens Healthineers 
innom. Helt siden installasjonsprosjektet  
startet for litt over ett år siden,

– Vi har nok en kultur hvor alt skal være løst og 
gjennomtenkt på forhånd, og da er det planleg-
ging som gjelder. Til tross for god planlegging 
var stemningen spent uken før GO-LIVE 4. april, 
men vi sto fast ved datoen. Det er vi glade for i 
dag, for det gikk jo veldig bra, forteller Marie. 

Prosjektet har krevd store ressurser og ansatte 
ble tatt ut av vanlig rutinedrift for å jobbe med 
den nye løsningen. Marie Buchmann skryter 
av den solide og trygge prosjektgruppen. Ingen 
av prosjektfasene har vært mer krevende enn 
andre, men det har vært en stor IT-jobb. Testing 
og ruting av prøvene var høyt prioritert for å 
redusere feil og få best mulig prøveflyt. 

– Med både Siemens, båndleverandøren Inpeco 
og egen IT-avdeling i sving var kommunikasjon 
en utfordring og viktig del. Dette løste vi med å 
sette opp morgenmøter hver dag for å avklare 
hva som skulle gjøres og hvem som hadde  
behov for hva, forklarer Marie. Det har helt 
åpenbart vært en fordel med en egen IT-  
avdeling som har forståelse og nærhet, og vet 
nøyaktig hvilke krav vi har. En god IT-drift  

har serviceingeniør Tor Tverli vært mer på Fürst 
enn på Siemens. 

– Jeg er stadig vekk på Fürst ja, forklarer Tor, 
som har base på Siemens sitt servicebord i  
tilknytning til automasjonen. Automasjonen 
går godt, men det er stadig noen finjusteringer 
på en så stor automasjonsløsning.

Neste skritt på forbedringens vei

Nytenkning og teknologi har de siste ti årene 
forvandlet blodprøvens reise fra den rekvireres 
hos legen til ferdig analysesvar foreligger. Med 

1. Serviceingeniør Tor Tverli jobber med noen injusteringer automasjonen.  2.  Hver enkelt bioingeniør håndterer nå flere in-
strumenter enn tidligere, og på hvert skift er det én teknisk ansvarlig. 3. Marie Buchmann er godt fornøyd.

fokus på stadige forbedringer og planlegging er 
det ikke snakk om å hvile på laurbærene for det 
fremoverlente laboratoriet.

– Neste skritt er å få hematologiprøvene  
automatisk sortert, såkalt ”track to rack”.
Deretter skal mer av serologiprøvene over på 
automasjonsløsningen, avslutter Marie.

Det er selvfølgelig også tatt høyde for  
ytterligere utvidelse av automasjonen, dersom 
det blir behov for det.  Hvor stor kan egentlig  
en høyteknologisk sjøorm bli?

21

3
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Herlev og Gentofte Hospital i Danmark har gjennom et offentlig-
privat samarbeid etablert en egen CT-innovasjonsenhet. Siemens 
Healthineers er en av samarbeidspartnerne i prosjektet som nå kan 
vise til spennende resultater og nyvinninger.

Noen av prosjektene som så langt er gjennomført 
er blant annet utvikling av en app for pasientinfor-
masjon, validering av ny kontrastpumpeteknologi, 
klinisk anvendelse av spektral CT og nye kliniske 
prosedyrer ved akuttmottaket. 

- Innovasjon bør være en kjerneoppgave for enhver 
klinisk avdeling. Det skaper større verdi for pasien-
tene og utvikler personalet, sier ledende overlege 
Michel Nèmery ved radiologisk avdeling på Herlev 
og Gentofte Hospital.

Han mener arbeidet som gjøres ved enheten er et 
godt eksempel på hvordan lysten til at utfordre 
den nyeste teknologien fullt ut og nysgjerrigheten 
på å forstå og komplimentere hverandres faglige 
kunnskap, kan omsettes til å skape både kliniske 
og organisatoriske gjennombrudd hvor pasienten 
står i fokus. 

Tverrfaglig samarbeid ved akuttmottaket

Innovasjonsarbeidet begrenser seg ikke kun til 
radiologisk avdeling, men det jobbes også på tvers 
av avdelinger og fagområder. Spesialister innen ra-
diologi, kardiologi, nevrologi og ved akuttmottaket 
har etablert et tverrfaglig samarbeid for å tenke 
nytt rundt de første fasene av akuttpasientforløpet. 
Her får bildediagnostikken en viktigere rolle og 
kommer tidlig inn i pasientforløpet. 

- Dette er et såkalt Multiple Rule-Out-oppsett som 
det er økende internasjonal oppmerksomhet rundt. 
Målet er å vise hvilke fordeler det er ved at pasient-

en blir skannet så raskt som mulig ved ankomst. 
Dermed får vi en effektiv mulighet til å diagnostise-
re pasienten og dirigere denne til kliniske spesialis-
ter, og ikke minst, vi får mulighet til å utelukke det 
som ikke feiler pasienten, sier Nèmery.

Teknologiutviklingen støtter også denne nyten-
kningen. Nye CT-skannere kan skanne det doble 
volumet med en lavere ståledose en tidligere. 
Sammen med ansvarlig klinisk lege kan radiolo-
gen hurtig screene operasjonskrevende sykdom i 
samtlige organer og stille en presis diagnose. Det 
betyr i praksis at man kan erstatte stetoskop og 
legens følsomme fingre i den tradisjonelle første 
undersøkelsen av akuttpasienter med en presis 
helhetsvurdering i 3D. Det vil gi en positiv effekt 
at legene kan bruke mer energi på pasientens 
sykdomshistorie og planlegging av den det videre 
forløpet i behandlingen.

- Jeg ser det som nytt og spennende at radiologene 
tar en aktiv rolle i det akutte pasientforløpet. Dels 
ved å forbedre diagnostikken, og dels ved å samar-
beide så den akutte pasienten diagnostiseres og 
dermed behandles hurtigere, sier overlege Thomas 
Boel ved gastroenheten som er en av de sentrale 
kliniske samarbeidspartnerne ved sykehuset. 

Konkrete resultater innen innovasjon

Et annet resultat av innovasjonssamarbeidet er en 
app som pasienten har tilgang til før man kommer 
inn til undersøkelse.  Den gir informasjon til pasien-
tene i forkant, samtidig som radiologisk avdeling 

får informasjon tilbake fra pasientene. 

Pasienten kan navigere i app’en og gi tilbake-
melding på sine forventninger, kunnskapsnivå og 
andre forhold, slik at personalet kan gi individuelt 
tilpasset informasjon til hver enkelt pasient når 
de ankommer avdelingen. App’en er utviklet av 
en ekstern partner i tett samarbeid med Siemens 
Healthineers og radiologisk avdeling ved Herlev og 
Gentofte Hospital. 

En annen innovasjonsidé som foreløpig er im-
plementert er validering av ny kontrastpumpe-
teknologi. Tester som er utført har vist et effek-
tiviseringspotensial på opp til 10 prosent ved 
CT-skanning i forhold til teknologien de har beny-
ttet tidligere. Løsningen er nå implementert bredt i 
avdelingen, som i alt teller syv CT-skannere.

FAKTA CT-innovasjonsenheten  
ved Herlev og Gentofte Hospital: 

Dansk nytenkning  
om CT-innovasjon

Ledende overlege Michel Nèmery 
og Bjarne Roed, leder for Siemens 
Healthineers i Norden og Baltikum 
har begge vært tett involvert i utvik-
lingen av en egen pasientapp. 

Herlev og Gentofte Hospital har etablert 
en egen CT-innovasjonsenhet, som nå kan 
vise til konkrete innovasjonsresultater.

•	 Skal bidra til verdiskapning for 
pasientene gjennom innovativ 
teknologianvendelse og optima-
lisering av arbeidsflyt fra hen-
visning til beskrevet bilde- 
diagnostikk 

•	 Pasientene skal i størst mulig 
grad involveres i den diagnos-
tiske prosessen, hvor automati-
sering og god kommunikasjon er 
prioritert gjennom hele  
prosessen 

•	 Enheten er etablert i nye lokaler, 
hvor kunnskapsdeling, effektiv 
arbeidsflyt og en positiv opp-
levelse for pasientene har vært 
avgjørende for innretning og 
design helt fra starten
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Klar for det  
       

Digitaliseringstrenden 
i samfunnet er på full 
fart inn i helsevesenet. 
Siemens Healthineers 
jobber med å utvikle 
fremtidens service- og 
tjenestetilbud for å 
bidra til løsninger som 
skal gi bedre resultater 
for pasienter og øke 
effektiviteten.

digitale skiftet
i helsevesenet

En teknologidrevet utvikling av 
servicetjenester er et forventet 
vekstområde i årene som kommer. 
Siemens Healthineers ser blant 
annet på mulighetene som ligger i 
krysningspunktet mellom dataanalyse, 
kliniske applikasjoner og service, for å 
kunne bidra til relevant ny innsikt for 
kundene.

- I løpet av de neste årene vil det trolig 
være dramatiske endringer i hvordan 
dataanalyse benyttes i helsesektoren. 
Etter hvert som nye løsninger blir 
tilgjengelig for å benytte ”big data” 
for innsikt i diagnostikk og terapi, 
og helsevesenet i større grad gis 
insentiver for å forbedre kvalitet og 
redusere kostnader, vil fokuset vårt 
som leverandør utvikle seg fra enkelte 
produkter til en mer helhetlig analyse 
av hva kundene våre trenger basert 
på deres utfordringer. Vi ønsker å ta i 

bruk mulighetene som ligger i den nye 
digitale hverdagen og fungere som en 
god rådgiver for alle kundene våre, sier 
Ingvar Sørlien, ansvarlig for Digital 
Health Services i Siemens Healthineers. 

Digital deling er fremtiden

Utenfor Norges grenser er allerede 
Siemens Healthineers godt i gang 
med å bistå kunder med helhetlig 
IT-integrasjon og tilgjengeliggjøring 
av data på tvers av institusjoner. 
Et spesielt referanseprosjekt er 
Østerrikes ELGA-system (Elektronische 
Gesundheitsakte), et elektronisk system 
for helsejournaler som gjør det mulig å 
dele blant annet radiologiske rapporter, 
bilder og laboratorieresultater.

- Det er et desentralisert system 
som samler inn informasjon ved søk 
gjennom institusjonene hvor pasientene 

har blitt behandlet. Slik kan man få en 
helhetlig oversikt over pasientens helse, 
uten at all informasjon nødvendigvis 
er lagret i det samme systemet. 
Nylig er det for øvrig også avklart at 
datalagring og deling på denne måten 
ikke er i strid med norsk lov, slik at 
denne type løsning er fullt mulig å 
implementere i Norge, sier Sørlien.

- Et helt konkret eksempel for 
hvordan vi vil legge til rette for 
digital samarbeid gjennom Teamplay 
er stråledoseforskriften. Her kan 
Teamplay benyttes for å dokumentere 
stråledose per undersøkelse, per 
pasient, forteller Sørlien. Han 
nevner også analyse av ”big data” 
for beslutningstøtte som et mulig 
fremtidig tjenesteområde gjennom 
Teamplay-plattformen.  Siemens 
Healthineers tilbyr allerede tjenester 

Grunnsteinen i Siemens Healthineers 
digitale økosystem kalles Teamplay, 
og er et verktøy som blant annet kan 
benyttes for deling av informasjon 
på tvers mellom lokasjoner og 
organisasjoner i helsevesenet. Både 
gjennom Teamplay og gjennom 
samarbeid med innovative partnere 
globalt og lokalt, ønsker Siemens 
Healthineers å finne løsninger som 
gjør kundene i stand til å ta i bruk nye 
digitale løsninger. 

”

- Et av produktene vi tilbyr innen såkalt Population 
Health Management i samarbeid med IBM Watson er 
Explorys, som er et verktøy for ”big data”-analyse. 
Her vil toppledelse og avdelingsledelse ved et syke-
hus eller institutt få et styringsverktøy eller cockpit 
for praktisk anvendelse og overvåkning, sier Sørlien.

Han peker også på et generelt prinsipp han mener er 
viktig for den digitale utviklingen av IT-systemer i 
helsesektoren, nemlig at alt bør være basert på åpne 
standarder. 

- Ingen enkeltaktør vil kunne tilfredsstille alles 
behov. Det gjelder også for oss selv. Derfor har 
Siemens Healthineers som prinsipp at vi baserer oss 
mest mulig på åpne standarder. For å bidra til å finne 
de beste løsningene, er det viktig at det eksisterer et 
samspill mellom partnere så vel som konkurrenter 
som stadig driver videreutvikling av løsninger. Vi er 
generelt på utkikk etter partnere som kan komple-
mentere oss på områder vi selv ikke har dybdekom-
petanse, det gjelder både lokalt og globalt, sier han.

Utenfor Norges grenser er 
allerede Siemens Healthineers 
godt i gang med å bistå kunder 
med helhetlig IT-integrasjon og 
tilgjengeliggjøring av data på tvers 
av institusjoner.
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Dette er avtaler hvor det inngås en samarbeidsavtale 
med en leverandør om å levere medisinsk teknologi 
og utstyr i en periode på mellom 10 og 25 år. I tillegg 
inneholder ofte avtalene samarbeidsklausuler 
knyttet til for eksempel forskning, utvikling og 
resultatforbedringer. Dette gir et helseforetak 
fleksibilitet til å fokusere på pasienter, og ha fleksibilitet 
når det gjelder investeringer i medisinskteknisk utstyr. 

- Da momskompensasjon ble innført i Storbritannia 
ble dette en katalysator MES-avtaler, hvor dette i dag 
er en vanlig kontraktsform. Siemens Healthineers har 
god erfaring som leverandør av denne typen avtaler, 
basert på erfaringene fra Storbritannia og Nederland. 
Dette vil kunne være en hensiktsmessig kontraktsform 
for et helseforetak eller institutt i utvalgte tilfeller, 
sier Gunhild Opsahl, ansvarlig for Entreprise Services i 
Siemens Healthineers. 

Hun peker på at den store fordelen med denne typen 
partneravtaler er at helseforetaket ikke står alene 
i vurderinger omkring teknologisk oppdatering av 
utstyrsparken.

- Det åpner også mulighet for et tettere samarbeid rundt 
ny teknologi, hvor vi som leverandør jobber tett på 
kunden. Mulighetene i læring som følge av innsamling 
av store datamengder er et av områdene vi ser for oss et 
tettere samarbeid, sier Opsahl.

Nytt fokus på alternative    

- det digitale skiftet i helevesenet

Fra 1. januar 2017 er det innført momskompensasjon på tjenester 
for norske helseforetak. Siemens Healthineers tror dette kan øke 
interessen for andre avtaleformer i det norske helsemarkedet, for 
eksempel såkalte MES-avtaler (Managed Equipment Services).

Fordelen med denne 
typen partneravtaler 
er at helseforetaket 
selv ikke trenger å 
tenke på teknologisk 
oppdatering av 
utstyrsparken

”

Antallet pasienter med en metastatisk 
kreftsykdom har økt kraftig de siste 
tiårene. Metastatisk kreft oppstår når 
kreftceller fra en primærsvulst sprer 
seg til andre deler av kroppen via 
lymfesystemet og blodbanen, og danner 
nye svulster – metastaser. Metastaser 
er vanligvis observert i skjelettet, 
lever, lunge og i hjernen. Prognosen til 
pasienter med metastaser til hjernen 
er svært dårlig, og forventet levetid 
strekker seg fra måneder til noen få 
år. Behandlingen av metastaser til 
hjernen i Norge inkluderer kjemoterapi, 
strålebehandling og eventuelt kirurgi, 
og har som formål å kontrollere 
tumorvekst. De tilhørende tradisjonelle 
diagnostiske metodene for å vurdere 
behandlingsrespons hos disse pasientene 
er utformet av RANO-gruppen (Response 
assessment in Neuro-oncology), og 
er basert på radiologisk vurdering av 
tumorvolum på kontrastforsterkede 
MR-bilder. Denne metoden sier at 
responsen kan betraktes som komplett 
eller delvis dersom størrelsen på den 
kontrastforsterkede svulsten viser ≥50% 
reduksjon i minst fire uker med stabile 
eller reduserte nivåer av hjerneødem, 
samt vedvarende eller redusert bruk av 
steroider. 
 Innføringen av den nye og lovende 
behandlingsformen immunterapi 
blir av mange sett på som det største 
fremskrittet som har skjedd innen 
klinisk kreftbehandling det siste tiåret. 
Immunterapi er et samlebegrep for 

flere behandlingsmetoder der kroppens 
immunforsvar stimuleres til å angripe og 
drepe kreftcellene. Behandlingsmetoden 
har vist forbløffende resultater 
i form av forlenget overlevelse, 
spesielt for pasienter med malignt 
melanom (føflekkreft). I motsetning 
til tradisjonell kreftbehandling, hvor 
responsen vurderes på basis av endring 
i tumorstørrelse, er ikke kriteriene for 
måling av behandlingsrespons etter 
immunterapi etablert. 

Gjeldende diagnostiske metoder 
har vist seg utilstrekkelige 
fordi en ønsket respons på 
behandlingen ikke nødvendigvis 
resulterer i en enkel reduksjon 
av tumorstørrelse. 

Immunterapi, og selv stereotaktisk 
strålebehandling, kan derimot 
fremkalle en midlertidig inflammatorisk 
prosess som utrykker seg i form av 
økt kontrastoppladning og observert 
tumorvolum på MR-bildene. Figur 1 
illustrerer denne problemstillingen ved 
bruk av stereotaktisk strålebehandling, 
men tilsvarende respons kan også 
fremstå ved immunterapi. 
 Studien inkluderer pasienter med 
metastaser til hjernen fra lungekreft (ca.
pulm) og malignt melanom (mal.mel). 
med repeterte MR-undersøkelser 
hver tredje måned for de relevante 
sykehusene i Helse Sør-Øst, og med bruk 

Tema: Hjerneforskning og kreft 
TREATMENT-PROSJEKTET

Avansert magnetisk resonans-avbildning 
(MRI) og ‘Vessel Architectural Imaging’ (VAI) 
hjelper forskere til å bedre forstå responsen 
på strålebehandling og immunterapi.

Av Endre Grøvik, Ingrid Digernes, Line Brennhaug Nilsen og Kyrre Eeg Emblem

Hva er TREATMENT?

Observasjonsstudium som 
adresserer det økte behovet 
for kunnskap og diagnostiske 
biomarkører i vurderingen av 
behandlingsrespons for pasienter 
med metastaser til hjernen. 
Responsvurdering er en særlig 
utfordring med innføringen av 
neste generasjons kreftmedisiner, 
herunder immunterapi. Med 
TREATMENT-prosjektet ønsker 
forskningsgruppen å tilegne seg 
ny kunnskap om underliggende 
responsmekanismer ved 
kreftbehandlingen, samt å 
forbedre diagnostikken og 
identifisere pasienter som 
responderer på behandlingen 
– og ikke minst hvilke som kun 
opplever uønskede bieffekter. 

Forbedret vurdering av behandlings-
respons hos kreftpasienter med  
metastase til hjernen

kontraktsløsninger
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av deres nye paradigme i diagnostisering av kreft; Vessel 
Architectural Imaging (VAI). Denne metoden undersøker 
forskjellen mellom to uavhengige MR-opptak, gradient 
ekko (GE) og spinn ekko (SE), tatt opp med Echo Planar 
Imaging (EPI) under kontrastmiddelpassasjen, hvor de to 
opptakene er tatt samtidig og parallelt. VAI er utviklet i 
samarbeid med miljøet på Massachusetts General Hospital 
for Siemens, og opptakene er gjort med følgende hovedpar-
ametere: TR = 1500 ms, TEGE(ca.pulm/mal.mel) = 13/30 ms 
og TESE = 104 ms. Opptaksmatrise på 120×90 brukes over 
et Field-Of-View på 240×180 (ca.pulm) og 260×195 (mal.
mel), med total opptakstid = 2 min 36 sek. VAI-opptaket 
anvendes i påvente av en rutinemessig post-kontrast T1-
bildeserie, og utnytter dermed ventetiden i motsetning til å 
øke den totale skanntiden. Dataene analyseres ved å lage 
et parametrisk plot av GE- og SE-dataene som vil danne 
en  kurve (‘loop’), hvor størrelse, form og retning på kurven 
reflekterer underliggende vaskulære egenskaper i vevet 
(Figur 2). Disse målingene danner grunnlaget for estimer-

ingen av blodårestørrelse og kan avsløre ny informasjon 
om blodåretype og funksjon som ikke fremstår ved andre 
kliniske avbildningsteknikker. Slik får man informasjon om 
hvilke typer blodårer som finnes i svulsten, hvor bra disse 
blodårene leverer oksygen til omkringliggende vev og hvor 
effektive de er til å motta og kvitte seg med blod. Metoden 
har tidligere vist at anti-angiogenetisk terapi kan forbedre 
mikrosirkulasjonen og oksygenmetning, samt redusere 
blodårestørrelsen i pasienter med primær hjernesvulst 
(glioblastom). Forskningsgruppen ønsker således å finne ut 
hvorvidt VAI kan identifisere pasienter som vil dra nytte av 
stereotaktisk strålebehandling og immunterapi, samt avs-
løre underliggende mekanismer som kan bidra til ny innsikt 
i vurderingen av pasientenes behandlingsrespons. Gitt at 
tilstedeværelse av nok oksygen er en viktig komponent for 
å oppnå god effekt av strålebehandling og sannsynligvis 
også immunterapi, kan det blant annet tenkes at VAI kan 
identifisere hvilke pasienter som har en tumorprofil som er 
mottakelig for slik behandling (Figur 3).

TREATMENT-studien er designet slik at de to pasientgrup-
pene deles inn i ulike undergrupper avhengig av hvorvidt 
de har fått stereotaktisk strålebehandling eller kombinert 
strålebehandling og immunterapi. Målet er å avbilde 100 
pasienter med opp til tre års oppfølging. 

Erfaringer så langt tyder på at immunterapi 
direkte påvirker blodårene i svulsten og således 
kan våre avanserte MR-metoder forhåpentlig-
vis med tiden gi ny innsikt i biologiske mekanis-
mer av betydning for responsevaluering. 

Den beste måten å vurdere riktig respons tidlig i behand-
lingsforløpet er ikke opplagt for de fleste kreftpasienter på 
norske sykehus i dag, og det er derfor et stort behov for å 
bedre monitoreringen av kreft, spesielt ved innføringen av 
nye behandlingsformer. 

I fremtiden bør de radiologiske responskriteriene derfor ikke 
bare være basert på tumorstørrelse, men også reflektere 
vaskulære og metabolske forandringer. Forskningsgruppen 
ved OUS håper TREATMENT-prosjektet kan være med å løse 
disse utfordringene i løpet av de neste årene. 

Pseudoprogresjon vs. sann tumorvekst. 
Figuren viser kontrastforsterkede MR-
bilder før behandling (A) og 12 måneder 
etter behandling (B) av en pasient med 
metastase til hjernen. Denne pasienten 
ble funnet å ha bekreftet tumorvekst. 
Tilsvarende vises MR-bilder før (C) og 
15 måneder etter behandling (D) av en 
annen pasient med metastase til hjernen 
som kun viser tegn på stråleindusert 
nekrose (pseudoprogresjon). Kontras-
toppladningen for denne pasienten ble 
med tiden ikke lenger synlig på bildene. 
Figuren illustrerer viktighetsgraden av 
diagnostiske biomarkører som kan skille 
mellom pasienter med behandlingsre-
spons fra pasienter som bare blir skadeli-
dende av behandlingen.
 

Figur 1 Figur 2

Figur 3

Vessel Architectural Imaging (VAI). VAI-teknikken baserer seg på et dynamisk 
gradient ekko opptak (A) og spinn ekko opptak (B). Opptakene blir gjort 
samtidig og man kan dermed beregne relaksjonsratene fra GE (C, blå kurve) 
og SE (C, rød kurve) fra en enkelt kontrastmiddelpassasje. Et parametrisk 
plot av GE- og SE-dataene vil danne en kurve (D), og ut i fra størrelse, form 
og retning på denne kurven vil man kunne kartlegge ulike vaskulære forhold 
i vevet.

MR data før behandling for metastaser til hjernen fra lungekreft. Basert på konvensjonell MR-avbildning (A) og standard 
perfusjonsavbildning (B) er det vanskelig å karakterisere heterogeniteten i tumor (blå pil). I motsetning viser VAI-data tydelig 
områder med patologisk oksygenmetning (C, rød pil) og blodårestørrelse (D, hvit pil).

TREATMENT-prosjektet (2016-2019) ledes av Kyrre Eeg Emblem, fysiker og forsker ved Avdeling for Diagnostisk 
Fysikk, som har dannet seg en forskningsgruppe bestående av onkologer, radiologer, radiografer, studiesyke-
pleiere og fysikere fra Oslo universitetssykehus (OUS). Bak fra venstre:  Kari Dolven Jacobsen, Ingrid Digernes, 
Kyrre Eeg Emblem, Oliver Marcel Geier,  Endre Grøvik. Foran fra venstre: Åslaug Helland, Line Brennhaug Nilsen, 
Cathrine Saxhaug, Edmund Reitan. I tillegg til å være en nasjonal satsning med bidragsytere fra OUS, Sørlandet 
sykehus Kristiansand (ved Birger Breivik), Sykehuset Østfold Kalnes (ved Dag Ottar Sætre) og St. Olavs Hospital/
NTNU (ved Asta Håberg), er prosjektet forankret med et sterkt internasjonalt samarbeid som inkluderer miljøer 
fra Massachusetts General Hospital og Dana-Farber Cancer Institute i Boston, begge affiliert med Harvard Medi-
cal School, samt UT Southwestern Medical Center i Dallas, USA, og The University Medical Center i Groningen, 
Nederland. Anført av Emblem og hans gruppe ved OUS, vil forskerne forsøke å tilegne seg kunnskaper som kan 
forbedre dagens vurdering av behandlingsrespons for tradisjonell- og neste generasjons kreftmedisin.

   Konvensjonell MR        Blodvolum                         Oksygenmetning    Blodårestørrelse
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Immunterapi har vakt oppsiktsvekkende re-
sultater. Store svulster kan forsvinne i løpet 
av få uker og dødsdømte pasienter har fått 
et nytt liv.  Hemmeligheten i den nye be-
handlingsformen er å stimulere  
immunforsvaret til å kjenne igjen kreftcel-
ler og angripe dem. 

Immuncelle

PD-L1

Kreftcellen hindrer immuncellen å angripe ved 
å binde seg til PD-1 molekylet på overflaten av 
immuncellen

Immunterapi ødelegger bindingen mellom 
kreftcellen of PD-1, immuncellen angriper 
kreftcellen.

Kreftcelle
Immunterapi

PD-1  
hemmer

PD-1

Immuncelle

PD-L1

Kreftcelle

PD-1

PD-1  
hemmer

Slik virker immunterapi:

Immuncellen (rosa) oppdager kreftcellen (turkis) ved å gjen-

kjenne overflaten som noe fremmed. Kreftcellen har andre 

proteiner på overflaten som kan brukes til å stoppe angrepet 

fra immuncellen. Nye legemidler hindrer at immuncellen 

mottar stoppsignalet. Når immuncellen ikke får stopp-

signalet, sender den ut enzymer (oransje pil) som dreper 

kreftcellen. Klonede morderceller angriper kreftcellene 

(turkis) under immuterapibehandling. Såkalte bremseklosser 

regulerer samspillet mellom immunforsvaret og resten av 

kroppen. Bremseklossene er aktive på ulike steder, enten i 

en lymfeknute eller der immuncellene møter kreftcellene. De 

nye legemidlene (antistoffer) gjør at at bremseklossene ikke 

fungerer, og immunforsvaret stimuleres til å gå til angrep på 

kreftsvulsten.                                          (Kilde Kreftforeningen)

I fremtiden vil hjertesykdom øke fordi antall eldre 
øker. Hvordan vil denne utviklingen påvirke måten 
hjertespesialistene jobber på? Hvordan er  
utviklingstrendene innenfor hjertesykdom?  
Hvor viktig er det med standardiserte  
undersøkelser og ny teknologi?

På Hamar har privatpraktiserende kardiolog Arnfinn Nanbjør 
i firmaet HjerteHjelp AS nok å henge fingrene i. Gjennom 
fem års drift har pågangen av pasienter vært jevn. I kampen 
mot hjertesykdom skal Nanbjørs spesialkompetanse, 
ultralydapparatet SC2000 PRIME med 3D-funksjon for hjerte- 
og karundersøkelser, abeids-EKG og hjertemonitorer bidra 
til bedre diagnostikk og behandling. Forhåpentligvis også 
bedret livskvalitet og nedsatt dødelighet.

- Hvordan påvirker det deg i din jobb at befolkningen blir 
eldre?

- Pågangen har vært stabil de fem årene jeg har hatt 
min praksis. Men på grunn av økt forekomst av ulike 
hjertesykdommer, for eksempel atrieflimmer hos de eldre, 
tror jeg vi vil se en utvikling der allmennleger må ta mer 
ansvar. Pasientene ser ofte ikke noe mer til hjertespesialistene 
etter de har blitt akuttbehandlet på sykehusene, og blir 
henvist til oppfølging hos fastlegen. Fastlegene må derfor i 
større grad holde seg oppdatert og behandle etter de gjeldene 
retningslinjer. Spørsmålet er hva slags kvalitet og kvantitet 
fastlegene kan tilby i sin hektiske hverdag. Jeg ser dessverre 

mange eksempler på stemoderlig oppfølging av tildels 
alvorlige hjertesyke pasienter, og det er ikke fastlegenes 
skyld. Jeg håper på at de med alvorlig hjertesykdom i 
fremtiden kan få et godt tilbud for utredning og oppfølging, 
og tror at helseministers satsing på flere kardiologer i 
avtalepraksis er en vei å gå for å få dette til.

- Hvilke utviklingstrender har vi sett innen hjertesykdom i 
Norge de siste årene?

- Dødelighet av hjerteinfarkt har gått drastisk ned, og mange 
flere lever lengre med kronisk hjertesykdom. Koronarsykdom 
presenterer seg på en annen måte enn før, og flere overlever 
sitt første infarkt både på grunn av bedret akutt-tjeneste 
med helikopter, livreddende medikamenter, samt ikke minst 
moderne invasiv behandlling med blokking og stenting, 
som nå utføres rutinemessig på de store sykehusene rundt 

Hjerte for     

2015 2060
0.6 
mill.

1.5
mill.

Antall nordmenn over 67 år

ny teknologi

Det forskes på spreng både internasjonalt og i Norge og 
studier viser lovende resultater. I fremtiden forventes det at 
flere krefttyper, mer presis behandling og nye legemidler blir 
forsket frem, slik at enda flere kan bli friske.  De nye immun-
terapilegemidlene stimulerer immunforsvaret ved å hindre 
kreftcellenes forsvar. Når kreftcellene ikke kan avbryte 
angrep fra immunforsvaret, kan immuncellene gå til angrep. 
Behandlingen gjøres gjerne i tillegg til cellegift, kirurgi og 
stråling, ofte i kombinasjon. 

Immunterapi har også bivirkninger. Det kan blant annet føre 
til høy feber, lavt blodtrykk og i verste fall dødelig nervefor-
giftning når immunforsvaret kunstig tilføres ekstra ”morder-
celler. Medisinene som er utviklet innen immunterapi virker 
heller ikke på alle. Foreløpig viser tall fra Kreftforeningen 
at det er kun en liten andel på 10 til 30 prosent som har god 
effekt og det er bare noen få kreftformer den anvendes på. 
Tarmkreft, føflekkkreft og blodkreft er de mest vanlige. De 
som responderer bra på behandlingen har svært god nytte 
av den, men på forhånd er det vanskelig å forutsi effekten. 

Tema: Hjerneforskning og kreft

Immunterapi  nytt våpen i kreftkampen
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i landet. Viktig er også at forebyggende behandling har 
bidratt til bedre hjertehelse. Færre røyker, selv om det er 
bekymringsfullt at så mange snuser i stedet. Nye data 
viser at nikotin i snus kan være like farlig for hjerte og kar 
som røyking. Interessant og bekymringsfullt er det også at 
forekomst og dødelighet av hjerteinfarkt hos de yngste som 
rammes ikke ser ut til å ha gått ned på samme måte som hos 
de eldre. Dette kan ha sammenheng med fedmeepidemien 
og flere tilfeller av diabetes samt troen på feilaktige 
slankeregimer med økt inntak av mettet fett fra bacon og 
lignende. Vi må virkelig følge utviklingen nøye her. Jeg er 
selv svært opptatt av forebyggende kardiologi, og minner om 
at primærprofylakse for å hindre sykdom er minst like viktig 
som å behandle godt når man først har blitt hjertesyk.

- Hvordan påvirker utviklingen i hjertesykdom dine  
undersøkelser?

- De fleste privatpraktiserende kardiologer er gode 
på grundig kartlegging av risiko hos pasienter. Vi kan 
undersøke store blodkar og halspulsårer med ultralyd 
for å se etter tidlige tegn til potensielt alvorlig sykdom. 
Kolesterol-plakk på innsidenav arterier betyr meget høy 
risiko. Plakk i hjertets kransarterier kan også kartlegges 
med enkel CT-undersøkelse, og det er vist at dette gir en 
bedre risikovurdering enn klassiske markører som måling av 
blodtrykk og kolesterolverdier. Når jeg som spesialist kan 
vise pasientene direkte på ultralydskjermen de forandringene 

de har inne i blodårene sine, blir pasientene mye bedre 
motivert for å slutte å røyke, starte et treningsprogram, og 
behandle sitt forhøyede blodtrykk og kolesterolforhøyelse 
med medikamenter. Moderne ultralydundersøkelse 
innebærer også raskere vurdering av sykdom i selve hjertet. 
Vurdering av pumpefunksjon, hjerteklaffer og blodstrøm 
gjøres i dag raskere og bedre med automatiske målemetoder, 
og ikke minst med mye bedre bildekvalitet enn tidligere. 
Pasienter med nedsatt hjertefunksjon får dermed en korrekt 
vurdering av hva slags nye medikamenter de bør behandles 
med, og om de er kandidater for spesialbehandling med 
pacemaker eller defibrillator. Alle pasienter med nyoppdaget 
atrieflimmer skal også undersøkes med ekkokardiografi i 
følge nye retningslinjer. Undersøkelsen vil kunne avdekke 
annen bakenforliggende hjertesykdom som trenger 
behandling, og i tillegg vurdere risiko som er av betydning 
for om pasientene skal behandles med ”blodfortynnende” 
medikamenter.

- For to år siden anskaffet du ultralydapparatet SC2000 
PRIME med færre knapper og bedre brukervennlighet enn 
før. Har det nye ultralydapparatet endret måten du utfører 
undersøkelser på?

- Jeg kan nå gjøre mye mer avanserte undersøkelser enn 
før. Mulighet for tilpasset arbeidsflyt sikrer at jeg gjør 
undersøkelsene automatisk på samme måte hver gang. 
Den nye maskinen har betydelig bedre bildekvalitet enn 

jeg har hatt tidligere. Moderne program for vevsdoppler-
undersøkelser kartlegger hvordan hjertemuskelen slapper 
av og trekker seg sammen på en nøyaktig måte. Jeg har også 
god nytte av 3D-ekko programmet, som raskt fremstiller 
hele hjertet i ett volum på skjermen, måler EF automatisk, 
og lar meg studere klaffefeil på en helt annen måte enn 
tidligere. 3D undersøkelse må gjøres i tillegg til standard 
undersøkelse, men tar som regel ikke mer tid enn at jeg gjør 
dette nesten daglig på utvalgte pasienter.  Jeg bruker nok 
ikke vesentlig kortere tid enn før, men jeg gjør flere analyser, 
og med bedre kvalitet enn før. Det er viktig å undersøke 
pasienten grundig, så jeg er sikker på korrekt diagnose. Med 
mitt nye ekkoapparat er jeg tryggere på meg selv enn jeg var 
tidligere. Aller viktigst for oss i privat praksis er at apparatet 
er driftsikkert og oppfører seg slik jeg forventer hver eneste 
dag. Jeg har aldri opplevd ustabilitet med den nye maskinen 
og er veldig fornøyd.

- Hvordan jobber du med standardisering av undersøkelser 
for å sikre kvalitet og redusere risiko?

- Siste generasjon ultralydapparater sikrer pasienten best 
mulig kvalitet på flere måter. Jeg har store forhåpninger til 
at automatiserte undersøkelser skal redusere risiko og føre 
til mindre synsing, for eksempel for beregning av hjertets 
pumpefunksjon. Måten hjertet arbeider på kan nå undersøkes 
mye mer detaljert enn før, og med økt datakraft kan moderne 
programvare til dels utføre beregninger kardiologen tidligere 
gjorde manuelt.

- Hvordan kan du påvirke arbeidsprosessene dine for å jobbe 
mer effektivt og samtidig sikre et best mulig resultat?

- Moderne utstyr hjelper meg til å oppnå god flyt i 
arbeidet. Men det aller viktigste er å ha tid til å snakke med 
pasienten ”face to face” og lytte til plager og bekymringer. 
Pasientsamtalen er det viktigste og mest givende med 
jobben, og bør ikke bare være bare ren sykdomsprat. For meg 
er det viktig at pasientene føler at de blir tatt på alvor og at 
de er fornøyd med undersøkelsen.

- Hva er dine største utfordringer i hverdagen?

- Å organisere praksisen og timeboken slik at de 
riktige pasientene kommer inn til rett tid. Noen trenger 
hasteutredning og utfordringen ligger i å finne ut hvilke 
pasienter som må undersøkes raskt og hvem som kan vente. 
Legene som henviser til meg må være presise i beskrivelsen 
av symptomer og tegn. Det er en fordel å kjenne henviserne 
litt fra før, og jeg prøver å hilse på så mange som mulig når 
jeg holder foredrag for allmennlegene. Da er det mye lettere 
å yte litt ekstra hvis en pasient trenger rask vurdering, og vi 
strekker oss da litt ekstra og bruker lunsjtiden eller jobber litt 
lenger utover ettermiddagen. En annen utfordring i praksisen 
er lagring av ekkobilder og andre pasientdata. Jeg ønsker å 
få på plass et godt elektronisk lagringssystem i nettskyen, 
slik at tidligere undersøkelser er lett å finne tilbake til for 
sammenligning, gjerne også når jeg selv er utenfor kontoret. 
Med ”skylagring” kan jeg også hente fram kasus på nettbrett 
for diskusjon når jeg treffer kollegaer på kongresser, avslutter 
kardiolog Nanbjør. 

Hver femte 
nordmann vil
være over 67 år  
om 40 år. 

Applikasjonsspesialist Magnus Stenberg 
(t.v.)  hjelper kardiolog Arfinn Nanbjør 
til å holde en høy standard på 
undersøkelsen og utnytte 
potensialet i apparatet. 

”
Når jeg som spesialist kan vise pasientene direkte på 
ultralydskjermen de forandringene de har inne i blodårene 
sine, blir pasientene mye bedre motivert for å slutte å røyke, 
starte et treningsprogram, og behandle sitt forhøyede 
blodtrykk og kolesterolforhøyelse med medikamenter. 

Kardiolog Arnfinn Nanbjør

Jeg kan nå gjøre mye mer avanserte undersøkelser enn 
før. Mulighet for tilpasset arbeidsflyt sikrer at jeg gjør 
undersøkelsene automatisk på samme måte hver gang. Den 
nye maskinen har betydelig bedre bildekvalitet enn jeg har 
hatt tidligere.  ”

I følge befolknings- 
fremskrivning fra SSB 
(2015-2060) kommer 
antallet nordmenn over 
67 til å stige fra 600.000 
til 1.500.000. 
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Siemens Academy kundemagasiner 

En verden av kunnskap

Går du glipp av noe? Våre kundemagasiner gir deg dybdekunnskap og oppdatert 
informasjon innen ulike kliniske fagområder.  Her kan du høste erfaringer fra hele 
verden om hvordan klinikere hjelper pasienter til best mulig behandling. Bladene 
er for alle faggrupper fra sykehusledelse til radiografer. Du kan lese bladene på din 
mobil, fra app på din ipad, via internett eller få dem i papirform.

For å lese nye og eldre utgaver - gå til  
www.siemens.com/healthcare-magazine

https://www.healthcare.siemens.com/
news-and-events/customer-magazine-
contact-formular

Hvordan abonnere?

For å bli abonnent av våre globale magasiner, gå inn 
på linken til høyre, eller skan QR-koden, hvis du har 
en QR-kodeleser på telefonen din. Da kan du fylle ut 
kontaktskjema og du har også muligheter til å dele dine 
ønsker om temaer du vil lese om, eller gi oss tilbakemel-
dinger. 
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