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Siemens Healthineers AcademyLeder

Fremtidens helsevesen er digitalt
De teknologiske mulighetene innen helsesektoren endrer seg raskere en noen gang 
tidligere. En sentral utvikling de siste årene har vært den stadig viktigere rollen digital 
teknologi, deling av data og kunstig intelligens har fått, både for å redusere kostnader  
og for å forbedre behandlingen av pasientene.

Deling av data vil tillate raskere og mer presise analyser av symptomer og gi bedre innsikt 
i pasienters helse. Kunstig intelligens vil bli benyttet til å analysere data fra medisinske 
tester og utstyr, og forutse sannsynligheten for at enkeltindivider kommer til å få  
spesifikke sykdommer. Digital teknologi generelt vil også hjelpe til i utviklingen av nye 
behandlinger og nytt utstyr, som kan ha stor effekt på pasientbehandlingen.

I Siemens Healthineers har vi historisk vært kjent for å være i front når det gjelder 
innovasjon. I dag kan vi tilby våre kunder teknologisk ledende verktøy for dataanalyse og 
beslutningstøtte, som bidrar til optimalisering i hele behandlingsforløpet. Vi brenner for å 
gjøre helsetjenestene bedre for pasientene, de ansatte i helsevesenet, og samfunnet som 
helhet. Dette er et overordnet mål for hele virksomheten og er en del av kulturen i 
selskapet vårt.

I dette nummeret av kundemagasinet Next Level viser vi hvordan vi forsøker å være en 
partner for kundene våre innen digitalisering av helsevesenet. Du kan blant annet lese 
om hvordan vi har jobbet med arbeidsflytsimulering i Irland og hvordan vi benytter syngo 
virtual cockpit for avstandsstøtte ved skanning av pasienter i Sveits. I tillegg kan du 
selvfølgelig også lese om erfaringer, innovasjon og innsikt fra kunder i de nordiske og 
baltiske landene. 

God lesning!

Leticia Boatman 
Head of the Nordic  
and Baltic countries 
Head of Denmark 
 

Fredrik Altmeier 
Head of Norway  
 

Tomas Kramar 
Head of Sweden  
 
 

Jarno Eskelinen 
Head of Finland and 
the Baltic countries  
 
 

Kursoversikt Siemens Healthineers Academy
Oppdatert kurskalender finner du på våre nettsider.

Kurs Dato Sted
CT

CT Basic 1. - 2. oktober Solna, Sverige

CT Dual Energy Symposium* 4. - 5. September København, Danmark

MR
MRI Dot 25. - 27. september Solna, Sverige

Nordic MRI Safety Seminar* 10. - 11. september Uppsala, Sverige
MRI Advanced 14. - 15. november Solna, Sverige
MRI Sequence Optimization 20. - 22.  november Gävle, Sverige
Laboratoriediagnostikk
Advanced user training Sysmex CS-5100 30. sept  - 3. oktober Solna, Sverige
Advanced user training Sysmex CS-2000i/2100i/2500 4. - 7. november Solna, Sverige
syngo
syngoDynamics Report & Design 21. - 22. august Solna, Sverige

syngo for technicians 19. - 20. november Solna, Sverige

syngo.via
syngo.via CT-kurs for radiografer (inkl. Dual Energy) 17. - 18. september Bergen, Norge
syngo.via CT-kurs for radiologer (inkl. Dual Energy) 19. - 20. september Bergen, Norge
Ultralyd
Technical training for ACUSON SC2000 15. - 17. oktober Göteborg, Sverige
Technical training for ACUSON S-Family 5. - 7. november Göteborg, Sverige
Technical training for ACUSON NX2 / NX3 1. - 2. oktober Göteborg, Sverige

Brukerforum Dato Sted

SOMATOMforum 5. - 7. juni Bodø

MAGNETOMforum 25. - 27. september Drammen

Nordisk og Baltisk brukerforum for Atellica Solution 6. - 7. november København

Skandinavisk brukerforum i hematologi 5. - 6. februar 2020 Oslo

Syngo.via kursene gir en god oversikt over grunnleggende 
og mer avansert bruk av syngo.via, noe som vil kunne  
gi en raskere arbeidsflyt ved rekonstruksjon av rutine- 
undersøkelser. Målgruppen er radiografer og radiologer 
som ønsker å bruke syngo.via til postprosessering og 
rekonstruksjon.

syngo.via CT-kurs  
for radiografer og  
radiologer i Bergen 
17. - 20. september

Next Level
Publisert av Siemens Healthineers

Ansvasrlig redaktør 
Espen Mathisen, tlf. 950 44 789 
espen.mathisen@siemens-healthineers.com

Trykket av AitBjerch  I  Opplag: 6000 

Bidragsytere:  Anne Kvarvåg, Tonje Meluken, Vilhelmina Tirri, Rikke  
Pedersen, Tomas Kramar, Per Simonsson, Markus Fahlström, Niels Anner 
og Robert Wengler.

Forsidebilde
Radiolog Lisbet Brønsro Larsen, MD, og radiograf Melika Khanzadeh, 
med den nye skanneren MAMMOMAT Revelation på Odense Hospital.

* Kurset holdes på engelsk

Mer informasjon om våre kurs og  
brukerforum funner du her

https://www.siemens-healthineers.com/se/education/siemens-healthineers-academy/kursplan
https://www.siemens-healthineers.com/no/news-and-events/siemens-academy-no
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Chapter#DigitalHealth

Resultatene som ble oppnådd 
ved Mater Private Hospital:

reduksjon på 25 min. for CT

80,5 % 

Kapasitet opp med 32 % for MR 
Kapasitet opp med 26 % for CT  

50 min. mindre overtid ved MR per dag
Opptil €9,500 i årlige besparelser 

Kortere ventetider for pasienter: 

Raskere pasientflyt fra ankomst til avreise:

Økt utnyttelse av utstyr:

Lavere driftskostnader:

reduksjon på 13 min. for CT 
reduksjon på 25 min. for MR 

Slik ser en digital tvilling av et sykehusmiljø ut. Digitale tvillinger er mer enn bare data. De inneholder også modeller, simuleringer og 
algoritmer som beskriver miljøet og hva som faktisk skjer med ulike variabler. Noen av fordelene som ble oppnådd etter modelleringen 
ved Mater Private hospital var mer fornøyde pasienter, mer effektive prosesser, smartere fordeling av ressurser, forbedret klinisk 
sikkerhet, mer fornøyde ansatte og mer fleksibel drift. 

Mater Private Hospital, Irland 

Har 205 senger og behandler 480 pasienter 
daglig. Sykehuset i Dublin har vært i drift 
siden 1986. Over 200 spesialister har  
ansvaret for å gi best mulig diagnostikk  
og behandling. I 2017 tok 1300 leger og 
sykepleiere imot 205 000 pasienter.

Forbedret sykehuset ved 
hjelp av digital tvilling   

Hvordan kan et sykehus utformes best mulig? Hvilket utstyr skal velges? 
Hvor skal utstyret plasseres slik at gangavstandene blir kortest mulig og 
resultatet så bra som mulig for pasienten? Hva skjer når antall pasienter 
øker? Svarene på dette får du ved å simulere med en digital tvilling.

Forretningsområdet Enterprise Services (ES) kan 
tilby mange spennende tjenester. Simulering av 
arbeidsflyt er et stort steg inn i den digitale 
fremtiden for et smartere helsevesen. 

Ved å bygge opp en virtuell 3D-modell av 
sykehusmiljøet kan Siemens Healthineers simulere og 
forutse resultatet av ulike scenarioer. For eksempel ved 
bygging av nytt sykehus, utvidelse eller ombygging av 
avdelinger eller ved anskaffelse av nytt utstyr. Ledelsen 
kan dermed prøve ut ulike løsningers effekter på 
kostnader og operasjonell drift før beslutningene tas. 
3D-modeller kan lages fra både radiologiavdelinger, 
akuttmottak og operasjonsrom, og gir realistiske 
grafiske animasjoner og ytelsesrapporter. Kapasitet, 
pasientflyt, prosesser og infrastruktur kan dermed 
optimaliseres for å få full kontroll over driften.  

Mer effektive radiologitjenester
Mater Private Hospital i Dublin i Irland er et av 
sykehusene som ønsket å bruke Siemens Healthineers 
virtuelle løsning for simulering av arbeidsflyt for å gjøre 
radiologiavdelingen mer effektiv. 

‒ Det var utrolig å se hvordan våre 2D-planer ble 
forvandlet til både 3D og deretter 4D. Takket være den 
digitale tvillingen som ble laget, har vi nå utformet 
avdelingen på best mulig måte. Med økt fokus på 
verdibasert radiologi, der pasientens opplevelse betyr 
like mye som kostnaden, er det betryggende å ha denne 
innsikten. Vi fikk hjelp til å kombinere pasientflyt med 
bra design. Pasientene våre merker forskjellen allerede, 
sier Associate Professor Paddy Gilligan, Chief Physicist & 
Registered Radiation Protection Advisor ved avdeling for 
bildediagnostikk ved Mater Private Hospital Dublin, 
Ireland.  

“Takket være den digitale  
tvillingen som ble laget, har vi nå 
utformet avdelingen på best 
mulig måte”.

Professor Paddy Gilligan, Chief Physicist & Registered Radiation 
Protection Advisor ved avdeling for bildediagnostikk ved Mater 
Private Hospital Dublin, Irland.  

Hvordan gjøres simuleringen?
Først lages en nå-situasjon av radiologidriften ved hjelp 
av data fra røntgen-informasjonssystemet. Siemens’ 
designteam jobber sammen med sykehusets arkitekter for 
å vurdere nåværende utforming og finne forbedringer. 
Deretter blir en tilstandsanalyse gjennomført på 
sykehuset med workshops, intervjuer og prosess-
beskrivelser. Basert på resultatene blir det laget en digital 
tvilling av sykehusmiljøet. Flere scenarioer for fremtidige 
utfordringer modelleres. Effekten av ulike scenarioer 
gjennomgås, analyseres og diskuteres av alle involverte. 
Deretter utformes ny infrastruktur for å levere optimal 
arbeidsflyt, høyere effektivitet og bedre opplevelser for 
ansatte og pasienter.

Les mer om denne tematikken her

https://www.siemens-healthineers.com/no/services/enterprise-services/healthcare-consulting-and-transformation-services/workflow-simulation
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Pauls Stradiņš Clinical  
University Hospital

Silkeborg Hospital

‒ Vi er stolte av å være en av de første Atellica Solution-kundene i  
regionen. Den funksjonaliteten vi setter mest pris på er reagenslastingen, 
lagringen av QC-kalibratorer, HIL-systemet og mengden data systemet gir 
oss, sier Dr. Janis på Pauls Stradins Clinical University Hospital i Riga.  
Det er fortsatt fasinerende å se på hvordan prøvene transporteres  
gjennom systemet. Selvfølgelig har det også vært en del ting det har 
vært nødvendig å forbedre med et helt nytt og innovativt system i drift, 
men serviceingeniørene har vært tilstedeværende og hjelpsomme, og vi 
er totaltsett veldig begeistret.

‒ Avdeling for klinisk kjemi i Skåne står ovenfor en om-
fattende teknisk oppgradering i tiden fremover, fra å ta 
imot papirbestillinger med mange manuelle rutiner, til å 
bygge en plattform hvor hver enkelt prøve ikke  
lenger trenger å håndteres manuelt av de ansatte, sier 
Sten-Erik Bäck, prosessleder og dosent på avdeling for 
Labmedisin i Skåne. Ambisjonen er en jevnere og mer 
stabil produksjon, med kortere svartider og et bedre 
arbeidsmiljø. Atellica Solution vil være en sentral brikke 
for å klare å oppnå denne ambisjonen, med blant annet  
automatisk håndtering av kalibreringer og kontroll- 
kjøringer. Vi ser frem til et langvaring samarbeid  
med Siemens Healthineers og Atellica Solution hvor  
vi sammen utvikler labdriften.

Åpningen i Riga ble  
feiret 6. september  
2018

28. november ble kontrakten med Region Skåne  
signert for installasjon av fire automasjonsløsninger  
og 34 stk. Atellica Solution fordelt på ti laboratorier.

HUSLAB Herlev-Gentofte HospitalRegion Skåne

Eksote

‒ Siemens Healthineers har vært en meget god og 
støttende partner i planleggingen og leveringen av 
vår nye automasjonsløsning her på Eksote. Vi setter 
stor pris på samarbeidet vi har hatt over mange år, 
sier Arja Nenonen, ansvarlig ingeniør på Eksote i 
Finland.

Kontrakten ble signert 2. februar, og løsningen  
ble satt i rutinedrift i oktober 2018. Den offisielle 
åpningsseremonien ble holdt 14. februar 2019.

I desember valgte HUSLAB Siemens Healthineers som 
sin foretrukne leverandør nå de nå skal investere i nye 
automasjonsløsninger på nesten alle sine laboratorier i 
Finland. HUSLAB er den ledende aktøren innen  
kliniske laboratorietjenester i Finland, med analysering 
av omkring 24,5 millioner tester per år. 

Flere kunder med Atellica Solution   
i Norden og Baltikum

‒ Å velge Atellica Solution var en naturlig videreføring av det gode  
samarbeidet vi har hatt med Siemens Healthineers over flere år.  Vi 
har hele veien vært fornøyd med hvordan de som leverandør har 
stilt opp som en støttende partner, og vi har kommet frem til gode 
løsninger sammen. Nå gleder vi oss til å få på plass Atellica Solution. 
Vi har store forventninger til raskere svartider, sier Silja Schaug  
Aarstad, seksjonsleder på laboratoriet for medisinsk biokjemi på 
Bærum sykehus.

Kontrakten ble signert i januar 2019.

Viborg Hospital Fürst Medisinsk Laboratorium

Nordlandssykehuset HF

Falu Lasarett

Hvem blir den neste Atellica 
Solution kunden?
Det er ventet en rekke anbud i Norden og Baltikum  
det neste året. Vi er spente på hvem som blir de  
neste Atellica Solution kundene.

Atellica Solution brukerforum
6. - 7. november 2019
Det første brukerforumet for Atellica Solution kundene  
finner sted i København 6. - 7. november. Noen av temaene  
vi ser nærmere på vil være Akridinium Ester, transport- 
systemet Magline, software oppdateringer, open channel 
applikasjoner, Atellica Diagnostics IT, deling av erfaringer 
med mer. 

Fürst Medisinsk Laboratorium var representert i 
vårt Customer Advisory Board da Atellica Solution 
var under utvikling, og var en av de første kundene 
som tok i bruk Atellica Solution globalt i september 
2017.

‒ Vi setter stor pris på prøvesorteringen, reagens- 
lastingen under kjøring og muligheten for  
automatiske re-runs mens prøvene står på  
instrumentet, sier Sissel, Anne Kari og Bente,  
som alle jobber på teamet for spesialanalyser på 
Fürst Medisinsk Laboratorium.

Tidslinjen, fra juni 
2017 til juni 2019, er 
basert på tidspunkt 
for signert kontrakt. 

Vi har spurt kundene hva de setter 
mest pris på med Atellica Solution,  
og hva de synes om samarbeidet  
med Siemens Healthineers. Dette  
er det de svarte.

Vestre Viken HF,  
Bærum sykehus

Ansatte på avdeling for medisinsk biokjemi på Bærum sykehus

Automasjonsløsningen på Eksote

Les mer om Atellica Solution her

https://www.siemens-healthineers.com/no/integrated-chemistry/atellica-solution-broad-assay-menu
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Det mobile behandlingsteamet bærer utstyret 
på vei mot den gamle damens hus, i et landlig 
område i Sverige. Jeg hjelper til med å bære en 
av de fire bagene, den med laboratorieutstyr. 
Vi er på vei til et rutinebesøk til den syke gamle 
kvinnen. 

Hun smiler og inviterer oss inn i stua. Etter å ha 
diskutert plagene sine med legen, tar 
sykepleieren en blodprøve og analyserer den 
med blodgassanalysatoren epoc. Vi sitter rundt 
kaffebordet og venter på resultatet fra epoc. 
Damen må ta mange ulike hjerte-medisiner og 
det er stadig problemer med elektrolytt-
verdiene. Nå er det på tide å sjekke om de siste 
endringene i medisineringen har hatt en 
positiv effekt. Det kommer et lite stykke papir 
ut av printeren. Legen titter på svaret på 
elektrolytt- og kreatininverdiene. Han nikker.

‒ Ja, resultatene ser bra ut nå, sier han til 
pasienten. De smiler og nikker til hverandre. 

Damen er en av 36 pasienter som får fast 
oppfølging av det lokale, mobile teamet i 
Ängelholm i Sverige. Hun har tidligere vært 
hyppig innlagt på sykehusets akuttavdeling.  
Nå kan hun være hjemme og få hjelp av et 
profesjonelt team med ansvar for den 
sammensatte behandlingen.  Det er lenge 
siden hun måtte kjøres i ambulanse til sykehus. 
Damen er fornøyd. Det samme er teamet og 
sykehuset.  

For noen år siden måtte hun ofte ringe 
ambulanse og tilbringe flere dager på sykehus, 
for å så bli skrevet ut igjen. Behandlingen var 
ustrukturert. De akutte symptomene ble tatt 
hånd om, men ingen så helheten i 
helsesituasjonen hennes. 

En dag ble hun henvist av fastlegen til det 
mobile teamet. Hun var en pasient som trengte 
deres høyt kompetente desentraliserte 
behandling. Det ble satt opp en plan i 
samarbeid med pasienten, der tiltak for ulike 
situasjoner som kunne oppstå ble bestemt. 
Hva skulle gjøres? Hvem skulle ringes og når? 
Denne tilnærmingen ga både kvinnen, primær- 
og spesialisthelsetjenesten et nytt verktøy - en 
indiviuell tilpasning til damens behov, basert 
på dagens medisinske løsninger.

Pasientnær analysering har en 
sentral rolle i den nye mobile 
behandlingen

‒ Pasientnær analysering i denne type 
hjemmebehandling er rett og slett uerstattelig. 
Disse krevende pasientene ville normalt blitt 
behandlet på sykehuset. Og der ville legene 
trengt de rette verktøyene og analysene for å 
ta riktige beslutninger. I stedet kan alt gjøres 
hjemme hos pasienten. Uten å måtte tvile, sier 
avdelingsleder Marie Bladh i Ängelholm 
kommune. 

Marie Bladh manøvrerer i et edderkoppnett av 
helseaktører: Spesialisthelsetjeneste på 

Slik kan epoc behandle 
pasientene der de helst 
vil være
Det er ingen steder som hjemme. Pasienter i 
Ängelholm i Sverige kan slippe gjentatte 
akuttinnleggelser og få hjelp av et profesjonelt 
medisinsk team der de aller helst vil være. I sitt 
eget hjem. Resultatene er lovende og høyt 
verdsatt av pasienter, familie, leger og sykehus.
Tekst og bilder: Per Simonsson, Medical Advisor, Siemens Healthineers

Dr. Johan Anderberg, med 
epoc i hendene, etter et 
hjemmebesøk hos en 
pasient. 
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sykehus, primærhelsetjenesten og kommunale 
tjenester. Å lage et program som alltid setter 
pasienten i fokus i dette nettverket krever nye 
måter å tenke på. Å komme ut av silotenkingen 
har vært avgjørende for både gjennom-
føringen og suksessen. 

‒ Vi må jobbe koordinert og kommunisere godt 
med alle inovolverte parter, sier Marie Bladh. 

I dag er prosjektet en fast del av behandlings-
tilbudet for kronisk syke pasienter. De som 
trenger konstant overvåkning for å redusere 
faren for funksjonshemming. For a gi dem så 
høy livskvalitet som mulig. 

‒ Vi tilbyr behandling til to grupper pasienter, 
eldre med akutte tilstander og de som har 

behov for kontinuerlig medisinsk oppfølging 
og behandling. Og dette kan vi gjøre i 
hjemmene, langt unna overfylte 
aktuttavdelinger og venterom, sier Bladh. 

I de få tilfellene som krever sykehus-
behandling, kan pasientene legges inn direkte 
på avdelingen, uten å gå via akuttmottaket. 

‒ Det vi har oppnådd blir høyt verdsatt av både 
pasienter, familie, leger og sykehus. Dette er 
noe helt nytt. Og du må huske på at dette 
virkelig er alvorlig syke pasienter, som kanskje 
lever sine siste år. Disse årene kan de tilbringe 
hjemme og ikke på sykehuset, sier Marie Bladh.

Besøker 6-7 pasienter hver dag 

To mobile team, med en sykepleier og en lege, 
besøker 6-7 pasienter hver dag. I begynnelsen 
av behandlingen kan besøkene være ukentlige, 
men etter hvert som planen blir rullet ut, kan 
antall besøk reduseres. Både pasientene og 
legene vet hva de skal gjøre. Behandlingen er 
optimal. 

Hvert team er utstyrt med fire bager med 
verktøy for å diagnosere og behandle. I tillegg 
til blodgassinstrumentet epoc og en CRP-måler, 
har de en urinblæreskanner for å påvise 
sykdom i urinveiene. De kan også gi blod-
overføring og sette antibiotika intravenøst.  

Hva ønsker du deg for fremtiden, Marie? 

‒ Mye handler om IT. Vi ønsker at resultater og 
dokumentasjon fra alle kilder skal kunne vises i 
et IT-system. Nå må epoc-verdier overføres til 
IT-systemet manuelt. Men viktigere er det nok 
å få alle systene til å kommunsere. Vi har tre 
forskjellige IT-systemer, et på sykehuset, et i 
primærhelsetjenesten og et i kommunen, og 
de snakker ikke sammen. 

Utfordringen er IT

Når det kliniske i prosjektet har vært så 
vellykket er det åpenbart at utfordringen ligger 
på IT-siden. Det multidisiplinære teamet er på 
plass, de diagnostiske verktøyene er på plass, 
men IT-systemene henger etter. De må være 
sømløst integrerte for å kunne leve opp til den 
nye standarden som er satt i hjemme-
behandling.

Ängelholm-teamet inspirerer andre kolleger. Et 
lignende system skal implementeres i hele 
region Syd-Sverige. Flere andre regioner jobber 

“Vi må jobbe  
koordinert og 
kommunisere 
godt...”
Marie Bladh, leder av hjemmehjelpstjenesten i 
Ängelholm, Sweden.

Les mer om dette temaet, hvilke muligheter som finnes 
og hvordan potensielle fallgruver kan håndteres, i 
Clinical Chemistry (Parker ML et al. There’s no place like 
home: Exploring home-based, acute-level healthcare. 
Clin Chem 2018;64:1136-1142) 

i samme retning. Internasjonalt er denne 
måten å jobbe på et svært aktuelt tema. Det er 
er ingen vei tilbake. Hjemmebasert behandling 
har kommet for å bli. 
 
‒ Ellers må vi bygge flere sykehus, sier Marie 
Bladh smilende og legger til: Eller installere 
køyesenger, med pasienter over hverandre i 
høyden! 

Når min samtale med Marie Bladh går mot 
slutten åpner døra seg. Et team kledd i rødt 
kommer til syne foran oss. Den kalde 
vinterlufta fyller korridoren, og de setter fra 
seg utstyret. Jeg spør Dr. Johan Anderberg om 
han har tid til et kort intervju. Han avslår 
høflig, det er for mye å gjøre. Han viser frem 
epoc som nettopp har gjort jobben sin ute på 
den svenske landsbygda. Jeg erindrer mitt eget 
besøk i den gamle damens stue, og hvordan vi 
satt sammen og diskuterte hvordan hennes liv 

kunne bli så bra som mulig. Hvordan jeg så ned 
på epoc, og innså at jeg ikke bare så ned på et 
lite håndholdt instrument, men også opplevde 
fremtidens laboratoriemedisin. Akkurat der, på 
et kaffebord. 

Pionerer i nytt medisinsk fagfelt - hjemmebasert behandling

Det mobile behandlingsteamet i Ängelholm er pionerer i et nytt medisinsk felt. Dette er ikke 
bare tradisjonelle hjemmebesøk. Det er flere fagprofesjoner som jobber strukturert sammen for 
å behandle de eldste og sykeste pasientene med sammensatte lidelser. Pasientene må ha minst 
fire alvorlige diagnoser og være avhengig av seks medikamenter for bli behandlet av teamet. De 
kliniske resultatene i prosjektet er har vært gode. Innleggelsene på akuttavdelingene på sykehus 
har gått ned med 90 % for pasientene som det mobile teamet har hatt ansvaret for. 

Hjemmebehandlings- 
teamet pakker sakene 
for å dra på pasient- 
besøk. Mats Larsson fra  
Siemens Healthineers er 
med sykepleier Annika 
Fridfors og Dr. Viktor 
Lundblad.

Les mer om epoc her

https://www.siemens-healthineers.com/blood-gas/blood-gas-systems/epoc-blood-analysis-system
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V  i dro rett til Sørum og Fet veterinær- 
kontor hvor vi tok blodprøver og  
undersøkelser. Ettersom Zoey frem-
deles hadde anfall når vi kom dit,  

og hun ikke viste tegn på noe annet av blod-
prøvene, så var vurderingen at dette var  
epilepsi, forteller Victoria Hamren. Veterinæren 
henviste oss videre til utredning på nyåret, 
med medisinering og MR som en del av dette.

En mer nøyaktig prognose med 
MR-teknologi

Sykdom og skade i det sentrale nervesystemet 
kan være vanskelig å diagnostisere siden 
nervesystemet ligger godt beskyttet av hode-
skallen og ryggvirvlene. Blodprøver gir ikke  
alltid gode nok svar, og det kan derfor være 
nødvendig med en MR av hodet hvis man er 
ute etter patologi i hjernen og i nervesystemet.

‒ Med MR-teknologi fra Siemens Healthineers 
kan vi raskt gi svar på om det er en tumor, se 
hvor stor den er og hvor den er plassert, sier 
veterinær og daglig leder Halldor Skålnes på 
Anicura Jeløy Dyresykehus. Dette gjør det mye 
enklere å gi en nøyaktig prognose.

 
Det gode tilbudet utenfor Moss gjør at hunder, 
katter og andre smådyr kommer tilreisende  
fra store deler av Norge sammen med sine  
eiere. Våre firbente familiemedlemmer har  
begrensede muligheter til å kommunisere sine 
smerter og problemer, og eierne er villige å 
strekke seg langt for å få så presise svar som 
mulig på hva som kan gjøres for å hjelpe.   

‒ Eierne som kommer hit er veldig opptatt av å 
ikke utsette dyret sitt for unødvendige inngrep, 
og å få et så nøyaktig svar som mulig om hva 
som er galt, før det tas en beslutning om hva 
som bør gjøres videre, sier radiograf Milena  
Licina. 

En MR-undersøkelse kan være relativt kostbar, 
men det kan være penger å spare ved å unngå 
unødvendige operasjoner og inngrep. Og  
verdien av å vite at man har gjort alt man kan 
for hunden eller katten man er så glad i, er  
viktig for kundene.

‒ Med åpne inngrep følger det alltid en risiko, 
og ved å ta et MR-bilde av for eksempel et kne-
ledd kan vi finne ut om det er en meniskskade 
uten å åpne, forklarer Skålnes.

“Eierne som kommer hit 
er veldig opptatt av å 
ikke utsette dyret sitt for  
unødvendige inngrep, 
og å få et så nøyaktig 
svar som mulig om hva 
som er galt, før det tas 
en beslutning om hva 
som bør gjøres videre”.

Milena Licina, radiograf,  
Anicura Jeløy Dyresykehus

Hva er galt, kjære Zoey?
Den to år gamle familiehunden Zoey, en aktiv og ivrig Toller 
som elsket å trene agility sammen med bestevennen sin, 
fremsto som helt frisk frem til hun fikk et illebefinnende  
andre juledag. 
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Zoey var en høyt elsket hund som sov i barnas seng hver natt.

Anicura Jeløy Dyresykehus har investert i en ny MR-maskin,  
MAGNETOM Amira 1,5 tesla.

En tragedie for familien 
 
Tolleren Zoey var en høyt elsket hund som sov i 
barnas seng hver natt. Dessverre fikk hun et nytt 
anfall allerede under en uke etter det første, så det 
ble aldri noen videre utredning.

‒ Når vi kom til veterinærkontoret igjen hadde hun 
vært uten oksygen i ca 40 minutter og ingenting så ut 
til å hjelpe. Så da besluttet vi i samråd med veterinær 
å la henne slippe. Det som skjedde med Zoey var en 
tragedie for oss og noe hele familien tok veldig tungt, 
forteller Victoria.

Jevnt stigende etterspørsel

Anicura Jeløy Dyresykehus har hatt et tilbud om 
MR-undersøkelse til hunder og katter i 12-13 år, og 
opplever en jevnt stigende etterspørsel. Flere aktører 
har nå konkrete planer om å ta i bruk MR-teknologi på 
dyr, som for eksempel Veterinærhøyskolen.

‒ Vi er glade for at det kommer flere på banen med 
dette tilbudet, for da vil også kunnskapen rundt dette 
bli bedre, sier Skålnes. 

I dag snakker alle om kunstig intelli-
gens, uten at vi kanskje vet hva det 
betyr. Derfor er det på sin plass med en 
kort definisjon. Kunstig intelligens er 
«et produkt som har evne til å etter- 
likne menneskelig intelligens». En  
annen litt lengre definisjon er at 
kunstig intelligens er «en utvikling av 
maskiner og systemer som effektivt 
utfører oppgaver som vanligvis krever 
menneskelig intelligens». Kunstig  
intelligens kan praktisk talt ikke gjøre 
feil, fordi den lærer av sine feil under 
“opplæringen” og nekter å starte før 
alle feil er fjernet. Men paradoksalt 
nok kan kunstig intelligens lære seg 
feil og dermed gjøre feil, avhengig av 
inndata og programmering. Og det er 
mennesker som starter programmet, 
etter at det er validert. Som all annen 
teknologi er kunstig intelligens verken 
ond eller god, og det er opp til oss hva 
vi gjør med den. All teknologi er nøytral. 
Det er et verktøy som forsterker våre 
egne evner. Kunstig intelligens er et 
verktøy, eller et middel til å oppnå noe, 
for eksempel friskere mennesker eller en 
renere verden.

Sikkerhet og prestisje
 
For å opprettholde høy sikkerhet 
innenfor kunstig intelligens og maskin-
læring kreves det hele tiden oppdatert 
menneskelig kompetanse innenfor blant 
annet medisin. Når det oppstår nye 
forutsetninger og utfordringer innenfor 
helsevesenet, for eksempel med nye 
sykdommer eller nye behandlingsmulig-
heter, er det en risiko for at denne  
kompetansen mangler. Det er etisk 
viktig at kunstig intelligens både gjør 
ting riktig, av hensyn til sikkerheten, 
og at kunstig intelligens gjør de riktige 
tingene.

Prestisje kan være en bremsekloss for 
utviklingen av kunstig intelligens. Det 
finnes konservative krefter innenfor 
helsevesenet som prøver å hindre at 
maskiner og kunstig intelligens skal ta 
over helsepersonellets kompetanse og 
til og med arbeidet deres. Det handler 
om frykt. Hvis profesjonen ikke tillater 
bedre omsorg ved å kjempe mot ny 
teknologi som kunstig intelligens, kan 
det oppfattes som uetisk.

Informasjon

Tenk deg at en urolog sender en pasient 
til en MR-undersøkelse på grunn av for 
eksempel mistanke om prostatakreft, 
som så vurderer resultatet som gjelder 
den mistenkte diagnosen, og ingenting 
annet. En 15 minutters MR-undersøkelse 
med automatiske beregninger basert 
på kunstig intelligens kan avdekke så 

uendelig mange flere funn om de  
forskjellige organene i kroppen. Verdi-
fulle tilleggsdata kan sendes videre til 
medisinsk kompetanse. Dermed kan  
det være mulig å oppdage andre syk-
dommer tidligere og gi pasienten bedre 
livsbetingelser, samtidig som helse- 
vesenet får lavere kostnader. Men det 
etiske spørsmålet er om radiologen skal 
sende denne ikke-etterspurte informa-
sjonen videre til den legekompetansen 
som er relevant for sykdomsbildet?

Ut fra et informasjonsperspektiv er 
behovet for data til utvikling av kunstig 
intelligens et annet interessant etisk 
spørsmål. Leverandører som vil utvikle 
kunstig intelligens, har ikke tilgang til 
data, men det har helsevesenet. Kan 
helsevesenet selge disse dataene? Kan 
pasienter dele eller selge sine egne 
data? Hvem eier alle dataene som helse-
vesenet genererer?

Medmenneskelighet

En vellykket innføring av kunstig intel-
ligens i helsevesenet vil gi muligheter 
for mer nøyaktige diagnoser og bedre 
behandlingsforslag enn legene kan gi 
oss i dag. Men omsorg og behandling 
vil fremdeles kreve menneskelig kontakt 
med den magien, intimiteten og den 
menneskelige berøringen som dagens 
helsevesen gir. Verken digitale leger  
eller kunstig intelligens vil kunne  
erstatte dette. Å være menneske handler 
ikke bare om å leve et friskt liv, men 
også et godt liv. Det etiske spørsmålet er 
naturligvis i hvilken utstrekning og hvor 
er det etisk riktig at kunstig intelligens 
overtar for menneskelig berøring.

Ansvar og syndebukker

I alle tider har mennesker hatt vanske-
lig for å erkjenne feil. I middelalderen 
brukte de en bukk som syndebukk for 
forskjellige feil. I fremtiden vil kunstig 

intelligens uten tvil være en perfekt 
syndebukk. Vurderinger og beslutninger 
tas jo av andre enn mennesker. Ansvars-
spørsmålet fører til etiske spørsmål.  
Kan vi legge skylden for feil på en  
maskin, eller er det maskinens eier  
som er ansvarlig? Eller er det program-
mereren, firmaet eller til og med  
samfunnet som tillater ny teknologi? 

Økonomi og prioritering

Selvfølgelig finnes det allerede etiske 
problemstillinger innenfor helsevesenet. 
Et spørsmål som er aktuelt, er hvilke  
pasienter som skal få effektive, men 
dyre medisiner. De mest effektive 
legemidlene har en høy prislapp, og 
samtidig finnes det ikke uendelige  
ressurser. Dermed vil det være nødven-
dig å prioritere hardt mellom enkelt-
personer og pasientgrupper i tiden 
fremover også. Kan vi overlate disse 
prioriteringene til algoritmer ved å mate 
inn menneskeverdprinsipper, behov-
sprinsipper og effektivitetsprinsipper? 

Hvordan legger vi inn de etiske perspek-
tivene i forskjellige kulturer eller ved 
forskjellige økonomiske forutsetninger? 
I dag utvikles kunstig intelligens av en 
snever gruppe som sannsynligvis i stor 
grad har felles bakgrunn og verdens-
bilde. Hvordan demokratiseres kunstig 
intelligens? Dette er bare noen få av de 
etiske dilemmaene vi må være bevisst 
på og diskutere for å kunne utnytte de 
fantastiske mulighetene som kunstig 
intelligens gir, samtidig som vi unngår 
fallgruvene. Hvis vi kan håndtere etiske 
dilemmaer på riktig måte, går leger, 
sykepleiere og annet pleiepersonale en 
spennende fremtid i møte der de kan 
bruke kunstig intelligens for å gi enda 
bedre omsorg, være enda mer tilstede 
hos pasientene og redusere risikoen for 
feilbehandlinger. Eller hva tror du?

Forsvinner 
etikken når 
AI tar over 
omsorgen?

Innføringen av kunstig  
intelligens skjer i rekordfart 
i stort sett alle bransjer, for 
eksempel innenfor krigs- 
industrien, idretten, medie-
bransjen, finansverdenen 
og byggebransjen. I mange 
bransjer er det rom for å 
feile, men ikke når vi  
mennesker står i sentrum, 
slik som i helsevesenet. 
Hvis kunstig intelligens 
mislykkes, skyldes det ikke 
annet enn at mennesker 
kommer til kort med tanke 
på for eksempel prestisje, 
stolthet og frykt. Derfor  
er vi nødt til å fortsette  
å diskutere kunstig  
intelligens og de etiske  
fallgruvene.

av Tomas Kramar, Head of Sweden,  
Siemens Healthineers
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Les mer om kunstig intelligens her

https://www.siemens-healthineers.com/no/infrastructure-it/artificial-intelligence
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Mindre belastende mammografi- 
undersøkelser for pasienten - og mer  
presise resultater

Mammografi kan være belastende for pasienten. I Danmark  
legger nå et sykehus stor vekt på å gjøre brystundersøkelser  
mindre ubehagelig, samtidig som de tilrettelegger for mer  
personlig tilpasset behandling med forbedret diagnostisk  
nøyaktighet.

Tekst: Niels Anner | Bilder: Robert Wengler

‒ Sykehuset har en rolig og vennlig atmos- 
fære, men naturlig nok er det mange nervø-
se eller redde kvinner som oppsøker mam-
mografiavdelingen ved Odense universitets-
sykehus, sier radiograf Julie Hauge Andersen. 
Noen av pasientene synes komprimeringen 
av brystet i undersøkelsen er ekstremt 
ubehagelig, mens andre er bekymret for 
funn som kan indikere at de har en ondartet 
svulst. Hauge Andersen og kollegaen Melika 
Khanzadeh vet at god kommunikasjon er helt 
avgjørende i disse situasjonene. De forklarer 
pasientene hvordan undersøkelsen gjennom-
føres, og hjelper dem å forstå at kompresjon 
av brystet er helt avgjørende for å kunne ta 
presise røntgenbilder. 

‒ Vi forteller dem at kvaliteten på diagnosen 
avhenger av at vi får svært tydelige bilder, 
sier Khanzadeh. I tillegg til å fokusere på 
god kommunikasjon med pasientene har 
avdelingen også skaffet ny teknologi som 
kan forbedre pasientopplevelsen.

Fullt fokus på pasienten takket 
være forenklet arbeidsflyt

Ifølge Hauge Andersen og Khanzadeh har 
de allerede observert en rekke forbedringer 
etter at det nye MAMMOMAT Revelation- 
systemet ble installert. En enklere arbeidsflyt 
og forbedret bildekvalitet forenkler radio-
graf-teamets arbeid. Raskere resultater og en 
sømløs overgang fra 2D- til 3D-undersøkelser 
gjør at de sparer tid, forteller Khanzadeh:   

‒ Tid vi kan bruke på pasienten og til å forsikre 
oss om at brystet er riktig plassert. Optimalise-
ringen av arbeidsflyten er ikke bare gunstig for 
avdelingen som en helhet, men gjør det også 
mulig å gi pasientene en bedre opplevelse.

Optimalisert kompresjon tilpasset 
hvert enkelt bryst

Det er helt avgjørende at pasientene er så  
avslappet som mulig, forteller radiografene. 
Med den fleksible høydejusteringen i det  
nye systemet kan avdelingen tilby en mer  
komfortabel og personlig tilpasset under-
søkelse. Pasientene merker stor forskjell på 
brystkompresjonen, som mange opplever som 
ubehagelig. De nye kompresjonsplatene med 
avrundede kanter reduserer trykket på  
musklene. 

‒ Mange pasienter har fortalt oss at de merket 
forskjellen med en gang, sier Khanzadeh. Hun 
legger til at det også er enklere å posisjonere 
brystet for hånd, ettersom de avrundede  
platene gjør at det er bedre plass til å ta  
hånden ut igjen etter posisjonering. Pasientene 
setter pris på den mindre ubehagelige kompre-
sjonen. Når platen registrerer motstand, senkes 
hastigheten på kompresjonen automatisk, og 
systemet justerer trykket for hvert enkelt bryst. 
Dette gir optimal bildekvalitet samtidig som 
man unngår unødvendig press. 

‒ Vi kan også bruke den samme kompresjons-
platen til både 2D- og 3D-undersøkelser,  
forklarer Khanzadeh. 

”... under- 
søkelsen er 
ekstremt 
nøyaktig, og 
arbeidsflyten 
er enkel”.

Melika Khanzadeh, 
radiograf

Mer komfortable mammografiundersøkelser: radiograf Melika Khanzadeh demonstrerer  
den pasientvennlige designen på MAMMOMAT Revelation-skanneren.

‒ Resultatet er en reduksjon i antallet undersøkelser  
og timeavtaler pasienten må gjennom, og mer  
komfortable og avslappede undersøkelser. Og  
ettersom vi oppnår optimal kompresjon uavhengig av 
pasienten eller teknikeren, kan vi optimalisere  
arbeidsflyten ytterligere.

Mer fleksibel arbeidsflyt reduserer  
antall sykehusbesøk

Antallet pasienter øker stadig på sykehuset, som  
driftes av det offentlige helsevesenet i Danmark. 

‒ Vi har en stor pasientpågang, forteller senior- 
radiolog og overlege Lisbet Brønsro Larsen. 

Hver dag henvises kvinner med symptomer, som for 
eksempel en kul i brystet, til avdelingen for å diagnos-
tiseres. Det nye systemet kan effektivt bruke en rekke 
ulike prosedyrer, som mammografi, tomosyntese og 
biopsi, for å stille presise diagnoser. I tillegg hjelper 
dette avdelingen til å planlegge og ta gode beslut-
ninger om videre diagnostiske undersøkelser, som 
ultralyd.  

‒ Særlig bruken av tomosyntese vil gjøre at arbeids-
prosessene våre blir mer fleksible i fremtiden, i tillegg 
til at pasientene slipper å måtte møte opp på  
sykehuset like ofte», forklarer Larsen.

Høyere bildekvalitet med redusert  
dosenivå

Overlegen synes det er helt naturlig at sykehuset skal 
bruke den nyeste teknologien. Larsen var allerede i 
forkant for over ti år siden, da digital mammografi slo 
gjennom: 

‒ Vi vil selvsagt tilby pasientene den best mulige, 
mest effektive og skånsomme undersøkelsesformen, 
men vi vil også bidra til videreutviklingen av klinisk 
diagnostikk. MAMMOMAT Revelation har bedre  
bildekvalitet enn alle systemene som er brukt  
tidligere, forteller Larsen. 

Systemet tar tomosyntesebilder ved å ta en rekke 
projeksjoner i en vinkel på 50 grader. Resultatet er 
3D-bilder som er både skarpere og mer detaljert, og 
som gjør det mulig for radiologen å se flere lesjoner 
enn det som er mulig med 2D.
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I tillegg kan strålingsdosen reduseres med opptil 
30 prosent i 2D-mammogrammer, takket være den 
programvarebaserte anti-scatter-løsningen PRIME 
Technology.

Fordel med integrert vurdering av  
tettheten i brystvevet 

Når de ansatte er fullt ut fortrolige med det nye 
systemet, er planen å fortsette å innføre nye løsnin-
ger for å bidra ytterligere til å tilpasse arbeidsflyt og 
undersøkelser til hver enkelt pasient. Et eksempel er 
knyttet til tettheten av brystvev. Det er mer utfordren-
de å få gode bilder av pasienter med brystvev av høy 
tetthet. Hvis brysttettheten er kjent, kan det være til 
hjelp når man skal planlegge den videre diagnostik-
ken, som bruk av tomosyntese. Med dette systemet 
kan man måle tettheten av brystvevet automatisk,  
direkte på skjermen på arbeidsstasjonen. Dette vil 
hjelpe sykehuset å tilpasse arbeidsflyten. For pasienter 
med brystvev av høy tetthet kan de da for eksempel 
gjennomføre tomosyntese umiddelbart. Tidligere 
hadde pasienten vært nødt til å sette opp en ny time 
separat for denne undersøkelsen. Sykehuset kommer 
snart til å oppdatere retningslinjene i tråd med dette. 
Denne utviklingen er fordelaktig for både pasientene 
og de ansatte, da man sparer tid og kan presentere en 
diagnose på et tidligere stadium.

Avansert diagnostikk i et system

For Lisbeth Brønsro Larsen representerer den  
forbedrede diagnostiske presisjonen ved tomosyntese 
en betydelig fordel. Takket være systemets 50-graders 
vidvinkel kan man oppnå høy dybdeoppløsning, slik 
at det blir mulig å detektere lesjoner i tett brystvev 
som ikke er synlige ved 2D-mammografi. Med det nye 

systemet kan Larsens team også utføre biopsier ba-
sert på tomosyntese. Dette er en enorm fordel med 
tanke på å ta prøver på rett sted under biopsi, særlig 
når det gjelder mikroforkalkninger, som ofte er små 
og vanskelige å få tatt presise biopsiprøver av. Disse 
tjenestene ble ikke tilbudt ved avdelingen tidligere, 
og pasientene måtte derfor settes opp på en ny time 
ved en annen avdeling, for eksempel MR. Vevs- 
prøvene kan også skannes i den samme biopsi- 
prosedyren. Med andre systemer må vevet skannes i 
et annet system, som igjen forlenger undersøkelses- 
tiden. Nå kan radiologen og teknikeren derimot 
oppholde seg sammen med pasienten under hele 
prosedyren, og tiden brystet er under kompresjon, 
kan også reduseres.

‒ Tomosyntese-biopsi-undersøkelsen er ekstremt 
nøyaktig, og arbeidsflyten er enkel, sier Melika 
Khanzadeh. Ettersom biopsier kan være svært  
belastende for pasientene, er dette en super løsning 
for oss, som også reduserer kompresjonstiden.

En annen innovasjon for Larsen og teamet hennes 
er muligheten for kontrastforbedrede røntgenbilder.
Til høsten planlegger hun å gjennomføre en studie 
av funksjonell bildedanning med utvalgte pasienter 
som er under behandling for tumorer. Den nye 
teknologien vil erstatte enkelte MR-undersøkelser 
i fremtiden, slik at pasientene ikke lenger må sette 
opp en separat time ved sykehuset for dette, for-
teller Larsen. Disse nye multifunksjonelle enhetene 
reduserer den angstfylte ventetiden for pasientene, 
samtidig som mer presise diagnoser kan stilles.

”Særlig bruken av 
tomosyntese vil gjøre 
at arbeidsprosessene 
våre blir mer fleksible 
i fremtiden, i tillegg  
til at pasientene  
slipper å dra like ofte 
til sykehuset”.
Lisbet Brønsro Larsen,  
seniorradiolog og overlege

Seniorradiolog og overlege Lisbet Brønsro Larsen og radiograf Melika Khanzadeh 
med den nye MAMMOMAT Revelation skanneren ved Odense universitetssykehus.

Fra MR-trailer til nytt  
senter i Jyväskylä i Finland
For den private helseaktøren Mehiläinen i Finland, er  
vekst og kvalitet viktige fokusområder. Med et helt nytt  
MR-senter kan de nå tilby pasienter alt fra ortopediske til 
nevrologiske diagnoser. Mehiläinen valgte MR-teknologi fra 
Siemens Healthineers’ med den nye MAGNETOM Sempra. 

“MR-senteret forbedrer 
pasientopplevelsen ved å 
tilby den behandlingen 
de trenger under samme 
tak”.
Mila Korhonen, Direktør i Jyväskylä Instituttet  
ved Mehiläinen

Mehiläinen har hatt vekst i sin sykehusdrift og 
spesialiserte ortopediske tjenester har nå blitt en del 
av den daglige rutinen hos instituttet i Jyväskylä.  
MR-senteret er en del av en større investering for 
Mehiläinen. Siemens Healthineers har også levert en 
MR til instituttet Pori, som skal bruke det samme 
utstyret og konseptet til fordel for pasientene.

– MR-senteret forbedrer pasientopplevelsen ved å 
tilby den behandlingen de trenger under samme tak. 
Våre pasienter setter pris på at vi kan tilby bilde-
diagnostiske tjenester hver dag. De forventer 
kvalitet, sier Mila Korhonen, direktør ved instituttet i 
Jyväskylä hos Mehiläinen.

Tett program og høye krav
Mehiläinen ønsket å få senteret i drift så raskt som 
mulig. Dette skapte noen utfordringer for både 

Mehiläinen og Siemens Healthineers. Det er mange 
faktorer å ta hensyn til når man skal installere en MR 
på et nytt sted. Alt må planlegges i nøye detalj, fra 
det fysiske rommet til energikilder og luft-
kondisjonering. Sluttresultatet var et godt gjennom-
ført prosjekt som fikk MR-senteret opp og kjøre i 
henhold til fremdriftsplanen.  

Prosjektleder Kenneth Blomqvist fra Siemens  
Healthineers mener suksessen i prosjektet ble opp-
nådd takket være det gode samarbeidet:

– Prosjekter av denne typen krever et sømløst 
samarbeid mellom oss, kunden og våre  
underleverandører. I dette tilfellet innfridde hoved-
entreprenøren alle forventningene, og vi kunne gjøre 
vår jobb som planlagt, med gode resultater.  

– Vi er fornøyde over å få alt på plass i tide, legger 
Mila Korhonen til.

Se videointervju om tomosyntese  
med Prof. Sophia Zackrisson,   
Lunds universitet, Malmø her

https://www.youtube.com/watch?v=B3QcddQELYs
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Parametrisk bildedannelse:  
Fra forskning til klinisk bruk

På en av Skandinavias største nukleærmedisinske avdelinger ved 
Århus Universitetshospital i Danmark har 25 års dedikert forskning 
blitt satt ut i praksis ved klinisk bruk av parametrisk bildedannelse.  
Vi har besøkt avdelingen for å høre om deres erfaringer.

Ny teknologi gir et  
komplett sykdomsbilde

Ved nukleærmedisinsk avdeling i Århus 
har man forsket på en rekke ulike 
sporstoffer i mange år. Faktisk startet 
PET-avdelingen som en ren forsknings-
avdeling, men har blitt kontinuerlig 
supplert av klinikken. Parametrisk  
bildedanning har tidligere bare blitt 
brukt til forskningsformål, siden det 
bare var mulig å skanne et begrenset 
område av kroppen med skannerne 
som fantes på markedet. Med de nye 
teknologiene i Biograph Vision 600, der 

hele kroppen skannes i én dynamisk 
skanning, er det imidlertid nå mulig å 
følge sporstoffet og dermed få et mer 
komplett sykdomsbilde umiddelbart.

‒ Med Biograph Vision 600 kan vi nå 
bruke teknologien i klinisk sammen-
heng, og kan i tillegg unngå de tidligere 
mer tidkrevende prosedyrene forbundet 
med blodprøvetaking og etterbehand-
ling. En parametrisk skanning med  
Biograph Vision 600 produserer  
automatisk grafer og data som viser 
hvor mye sporstoff som absorberes i 
vevet, og kan gi et integrert parametrisk 

bilde, forklarer Dr. Med. Lars Christian 
Gormsen.

Prosessen

‒ En parametrisk skanning tar 70  
minutter. Derfor vurderer vi på daglig 
basis hvilke av de fire første pasientene 
som er mest egnet til å ligge helt stille i 
de 70 minuttene skanningen krever,  
ettersom selv svært små bevegelser  
kan ødelegge bildene, sier nukleær- 
medisiner Helle Danielsen, og fortsetter:

‒ Pasienten blir injisert med det radio- 

Medisinsk fysiker/PhD Ole Lajord Munk og Dr. Med. Lars Christian Gormsen

”Med Biograph  
Vision 600 kan  
vi nå bruke  
teknologien i  
klinisk sammen-
heng, i tillegg til  
at vi unngår de  
mer tidkrevende 
prosedyrene  
forbundet med 
blodprøvetaking og 
etterbehandling”.

Dr. Med. Lars Christian Gormsen, 
Århus Universitetshospital

MR fingeravtrykk 
Et stort steg innen presisjonsmedisin

MR-avbildning står ovenfor et paradigmeskifte. Frem til nå har 
tolkningen av et MR-bilde vært visuell og kvalitativ, og svært 
avhengig av systemparametere. Magnetic Resonance  
Fingerprinting (MRF) gjør det mulig å samle kvantitativ  
informasjon fra skanninger, slik at beslutninger kan tas basert  
på digitale vevsdata, ikke kun visuelle inntrykk. Anatomien kan 
beskrives numerisk i stedet for visuelt. Dette vil kunne gi en mer 
presis forståelse av pasientens tilstand, og har et stort potensiale 
når det gjelder å oppdage vevsforskjeller. Basert på pålitelige, 
absolutte tall, vil MRF-data kunne øke muligheten for objektive 
sammenlikninger. Dette vil, sammen med bruken av kunstig  
intelligens (AI), kunne føre til en bedre tilpasset behandling.

Les mer her

Hemoglobin A1c test for  
diagnostisering og oppfølging 
av diabetes er nå tilgjengelig 
på Atellica Solution

Det økte behovet for diabetestesting er en utfordring  
for medisinske laboratorier. Atellica CH Enzymatic  
Hemoglobin A1c (A1c_E) er mindre sensitiv for  
interferenser og gir raskere prøvesvar sammenliknet 
med tradisjonelle HPLC-metoder. Testen er enkel å ta  
i bruk, og gir presise og nøyaktige svar. 

Les mer her

Fakta om Mehiläinen, en privat 
tilbyder av helsetjenester 
in Finland

•  Mehiläinen tilbyr sosial- og helsetjenester med 
høy kvalitet og har kunden i fokus. De er tilstede 
over nesten hele Finland og har over 100 års  
erfaring.

• De har 440 ulike enheter med mer enn 18,800  
helsearbeidere innen helse- og sosialsektoren. 

• Mehiläinen tilbyr både primær- og spesialist- 
helsetjenester.

• Siemens Healthineers leverte en MR-skanner av 
typen MAGNETOM Sempra til instituttet i  
Jyväskylä. MAGNETOM Sempra er en allround- 
skanner spesielt egnet for daglige rutineunder- 
søkelser innenfor nevrologi, ortopedi, full-kropp, 
kardiologi, onkologi, angiografi, bryst, prostata 
og pediatri. 

Grundig opplæring
En viktig del av installasjonen er opplæring og 
applikasjonstrening for MR-teknikerne som skal 
bruke senteret daglig. Ahti Nurmesjärvi har 22 års 
erfaring som MR-tekniker og sier opplærings-
perioden har gått fint. Siemens Healthineers stilte 
med en ekspert for å gå gjennom all funksjonalitet 
på MR-systemet. 
 
– Jeg synes opplæringen var grundig. Det var fint å 
å ha god tid til opplæring i forkant, slik at vi slapp å 
trene i systemet med pasienter til stede, sier 
Nurmesjärvi. 

Pasienten i fokus

Bakgrunnen for etableringen av det nye MR-senteret 
var å forbedre pasientbehandlingen. 
 
– Tidligere hadde vi bare en MR-trailer for å gjøre 
MR-diagnostikk. Det nye senteret gir en helt ny 
mulighet til å tilby bildediagnostikk som en del av 
den daglige rutinen. Det har virkelig endret måten 
vi kan tilby diagnostikk og behandling på. Ved for 
eksempel en kneskade, kan pasienten komme til oss 
og få konsultasjon med en ortopedispesialist raskt, 
og ta de nødvendige bildene for å legge opp en 
behandlingsplan så fort som mulig, sier Korhonen. 

https://www.siemens-healthineers.com/no/magnetic-resonance-imaging/technologies-and-innovations/mr-fingerprinting
https://www.siemens-healthineers.com/no/laboratory-diagnostics/assays-by-diseases-conditions/diabetes/enzymatic-hemoglobin-a1c-assay
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Parametrisk bildedannelse

En diagnostisk prosedyre der et bilde av sporstoff- 
opptak avledes matematisk, noe som potensielt gjør 
det mulig for leger å identifisere cancerøse lesjoner 
eller kartlegge forhold som blodgjennomstrømning 
og hjerteaktivitet.

aktive sportstoffet mens han eller hun ligger horisontalt, og vi 
passer på at pasienten ligger komfortabelt med armene ned 
langs siden, og plasserer kiler ved hodet. Dette er ekstra viktig 
for å unngå bevegelser. Så starter skanningen, og etter det 
går resten av prosessen automatisk. Skanneren starter med 
å ta et seksminutters opptak over hjertet for å se innløpet 
av sporstoffet. Deretter skannes hele kroppen. Til nå har vi 
skannet 35 pasienter på denne måten.

Avdelingen er midt i prosessen med å etablere rutiner for 
de nye skannerne. Det er mye som er nytt, men med en 
bakgrunn som forskningsavdeling hvor alle ideer i utgangs-
punktet blir positivt mottatt, er det ikke uvant å prøve ut nye 
metoder og lære av erfaringer.

De nye skannerne har blitt svært positivt mottatt av pasien-
tene. De setter særlig pris på Flow motion-funksjonen som 
gjør skanningen mer behagelig, ettersom liggedelen beveger 
seg på en ’flytende’ og sømløs måte. Dette gir færre pasient-
bevegelser under skanning, og gjør det mulig å konfigurere 
skanneren nøyaktig for hver enkelt pasient.

Forskning er nøkkelen 

Som en del av den pågående forskningen ønsker avdelingen 
å avklare hvordan man kan optimalisere hele prosessen og 
logistikken rundt undersøkelsen med tanke på å forkorte den. 
Dette gjelder særlig for innløpet av sporstoffet i hjerteregio-
nen sammenlignet med mengden sporstoff i blodet, der man 
kan utarbeide en mal for hvordan pasienter av en viss alder 
og med en viss hjertefunksjon reagerer. På sikt er målet å 
kunne hoppe over deler av prosessen. 

‒ Personlig vil jeg veldig gjerne måle behandlingsresponsen 
på for eksempel kjemoterapi. I dag vurderer vi behandlings-
responsen visuelt, men jeg ser et stort potensial for bruk av 
parametrisk bildedanning der vi kan måle helt nøyaktig hvor 
mye glukose som brukes av den enkelte kreftprosessen. Da vil 
vi kunne etablere terskelverdier for hva som regnes som en 
adekvat respons, forteller Lars.

Fra SUV-verdier til parametrisk bildedanning

‒ Ved å måle hvor mye sporstoff som går til de enkelte  
organene, i stedet for å bruke SUV-verdier (korreksjon av 
injisert sporstoff i forhold til pasientens størrelse), unngår 
vi også eventuelle variasjoner hvis for eksempel den angitte 
injeksjonsverdien ikke er korrekt på grunn av retensjon av 
væske på injeksjonsstedet. Dette er en klar fordel!, forteller 
Ole Lajord Munk, medisinsk fysiker/PhD.

PET-skanning med FDG (glukose)

Det mest brukte sportstoffet ved PET-undersøkelser er et radio- 
aktivt merket sukkerstoff kalt 18F-FDG (fluordeoksyglukose). 
Kroppen tar opp sporstoffet på samme måte som sukker, og den 
radioaktive delen gjør det mulig å følge fordelingen av sporstoffet 
i kroppen.

Hva er fordelene for pasienten?

Med den nye generasjonen skannere får pasientene  
en mindre dose radioaktivt sporstoff og redusert skan-
netid. Bildekvaliteten er nå så god at man kan se på  
justering av andre parametre, for eksempel reduksjon 
av mengden radioaktive sporstoffer eller skannetiden, 
og optimalisering av hver enkelt undersøkelse til fordel 
for pasienten. Sammenlignet med skannerne  
avdelingen brukte tidligere, er PET-dosen redusert 
med 20 prosent, og skannetiden er halvert. Dette er to  
faktorer som ellers pleier å spille mot hverandre.

‒ Med parametrisk skanning kan vi, på grunn av et  
bedre støy/signal-forhold, få overblikk over flere 
sykdomsprosesser, ettersom glukoseopptaket kommer 
mer tydelig frem. Dette kan potensielt utløse flere 
studier, ettersom vi øker følsomheten for det vi ser, 
noe som ikke er uvanlig ved innføring av nye under-
søkelsesmetoder. Det gir imidlertid også pasienten 
en raskere diagnose og sikrer at de sendes rett vei 
gjennom systemet på sikt, sier Lars.

Teknologi og innovasjon former fremtiden

Nukleærmedisinsk avdeling i Skejby er en avdeling der 
de teknologiske løsningene er tatt i bruk og de stadig 
effektiviserer måten man jobber på. Det kan lønne seg 
å investere i teknologi. Det teoretiske grunnlaget for 
optimalisering av PET-undersøkelser er til stede, og de 
ingeniørmessige ferdighetene spisses løpende. 

 Om avdelingen

En av de største nukleærmedisinske 
avdelinger i Norden. 130 ansatte og 
forskere dekker en rekke ulike felt. 
Staben består av dedikerte fysikere, 
radiokjemikere, kliniske forskere, 
grunnforskere og nukleærmedisinere.

De daglige aktivitetene ved klinikken 
fokuserer på molekylær bildedanning 
primært innen onkologi og kardiologi, 
og gjennomfører årlig 30 000 pasient- 
undersøkelser.

For tiden er over 30 PET-tracere i aktiv  
 bruk på avdelingen, og mer enn 100  
 PET-tracere har blitt testet i løpet av de  
 siste 25 årene med forskning.

‒ Jeg har troen på at parametrisk bildedannelse er en 
metode som etter hvert vil omfatte andre typer spor-
stoffer som akkumuleres i vev, ikke bare FDG. Dermed 
kan en større andel pasientgrupper dra nytte av denne 
metoden. Et eksempel kan være bruk av sporstoffet 
PSMA, som brukes i forbindelse med prostatakreft. 
Med de tradisjonelle skannemetodene er det vanskelig 
å oppdage svært små lymfeknuter. Den økte følsom- 
heten her vil imidlertid gjøre det mulig å oppdage 
svært små lymfeknuter og metastaser på et tidlig 
tidspunkt, sier Lars.

Ifølge Helle kan fremtiden også by på utvikling av nye 
dedikerte sporstoffer. 

- Flere pasientgrupper med kreft vil kunne dra nytte 
av denne typen undersøkelse, og vi kan jobbe mot å 
oppnå ‘persontilpasset medisin’. Man kan også se for 
seg at man kan bruke et sporstoff til deteksjon, tilføre 
et annet sporstoff og behandle pasienten umiddel-
bart. På den måten kan man se nøyaktig hvilken del av 
kroppen man behandler.

”Med parametrisk skanning kan vi, 
på grunn av et bedre støy/signal- 
forhold, få overblikk over flere  
sykdomsprosesser, ettersom glukose- 
opptaket kommer mer tydelig frem”.

Dr. Med. Lars Christian Gormsen,
Århus Universitetshospital

 

Parametric DWB FDG PET

Standard static WB FDG PET

Nukleærmedisiner Helle Danielsen snakker med pasienten

Klikk her for å høre hva ekspertene  
sier om Biograph Vision

https://www.siemens-healthineers.com/no/molecular-imaging/campaigns/imaging-professionals
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Responsen fra det nordiske markedet har vært stor under både 
RSNA, ECR og Arab Health.

‒ Mange er nysgjerrige på når de kan få dette installert. syngo Virtual 
Cockpit er en svært nyttig løsning for å takle flaskehalser og mangel på 
helsepersonell. Det er som å kunne klone sine mest erfarne 
medarbeidere! Man kan dele ekspertise på tvers av avdelinger og 
sykehus i sanntid, uansett om det er en rutineundersøkelse eller en 
avansert prosedyre, sier syngo Business Manager Christoffer Tjärnehov, 
Siemens Healthineers Sverige. 

“Det er som å 
kunne klone sine 
mest erfarne  
medarbeidere”
Christoffer Tjärnehov, syngo Business Manager, 
Siemens Healthineers Sverige

Ved hjelp av syngo Virtual Cockpit kan seks 
sykehus i Sveits jobbe mer effektivt sammen og 
utnytte ressursene sine bedre innenfor radiologi.

CT er den første modaliteten ut. Deretter er planen å utvide til alle MR-maskinene. 
Tidligere måtte vi dra til Lucerne for å få opplæring, men nå slipper vi å reise og kan bli i 
Wolhusen, sier leder av CT-avdelingen Dr. med. Jürgen Fornaro ved Lucerne Cantonal 
Hospital i Sveits (t.h. på bildet).
 

Deler kunnskap og personale  
med fjernstyrt skanning

Med den nye programvaren syngo Virtual Cockpit kan helseforetak 
med flere sykehus nå dele kunnskap enkelt og effektivt. Det kan 
bidra til økt produktiviteten og mer standardiserte radiologiske  
undersøkelser. Lucerne Cantonal Hospital (LUKS) i Sveits er blant de 
første i verden som har tatt i bruk fjernstyrt skanning med syngo 
Virtual Cockpit. Erfaringene er svært positive.

syngo Virtual Cockpit er en svært 
nyttig løsning for å takle flaskehalser 
og mangel på helsepersonell. Live 
video, lyd og chat-funksjoner gjør det 
mulig å kommunisere effektivt.

‒ En av våre største utfordringer er å ha riktig 
bemanning på rett sted til rett tid ved de ulike 
sykehusene. Å utføre samme protokoller på hvert 
sykehus har også vært en ufordring for våre radiologiske 
avdelinger. Syngo Virtual Cockpit gjør oss i stand til å 
utnytte ekspertisen vår bedre og kunne forflytte 
pasienter som trenger avanserte undersøkelser dit 
skannere er tilgjengelige. Tidligere måtte vi dra til 
Lucerne for å få opplæring, men nå slipper vi å reise og 
kan bli i Wolhusen, sier leder av CT-avdelingen dr. med. 
Jürgen Fornaro ved Lucerne Cantonal Hospital i Sveits.

Totalt er det seks sykehus i regionen som deler 
kompetanse og tre av de er foreløpig koblet opp i 
nettverk med syngo Virtual Cockpit. Målet er at alle 
sykehusene skal knyttes sammen i løpet av kort tid. CT 
er den første modaliteten ut. Deretter er planen å utvide 
til alle MR-maskinene.

‒ Med syngo Virtual Cockpit kan vi styre flere sykehus 
samtidig og være mer effektive. Vi får bedre fleksibilitet, 
kan utnytte maskinene våre bedre og dermed tilby 
bedre helsetjenester til befolkningen vår, sier Fornaro.

  4 situasjoner der fjernstyrt  
  skanning er nyttig:

1. Under rutineundersøkelser. Det er  
alltid mulig å tilkalle hjelp.

2. Under sjeldne og utfordrende  
undersøkelser. Man kan i samråd  
med eksperter justere protokollen  
via chat eller lydoverføring.

3. Ved kapasitetsbegrensninger under 
ferieperioder, sykdom og nattskift. 
Personale fra andre sykehus kan  
bistå via fjernassistanse.

4. Ved opplæring og utvikling av  
kompetanse. 

LydVideo

Chat

Chat

Les mer her

https://www.siemens-healthineers.com/no/medical-imaging-it/imaging-acquisition-solutions/syngo-virtual-cockpit
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Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester innen 
fjernassistanse. Med eSieLink Remote 
Assistance kan du tilkalle support fra en av våre 
applikationsspesialister eller serviceingeniører i 
sanntid direkte på din ultralydsskjerm via chat, 
stemme- og/eller videosamtale. Via fjernstyring 
kan vi løse kliniske eller tekniske problemer, 
samt gi support og veiledning i menyen og 
funksjoner på utstyret. Med denne funksjonen 
kan vi gi en raskt, fleksibel og kostnadseffektiv 
service. Vil du vite mer? Kontakt Customer Care 
Center på tlf. 07432

Innovasjonsnytt 

Kjenner du til eSieLink  
innen ultralyd?

Nå har vi analysemetoder  
for måling av DOAC
Siemens Healthineers har nå supplert sin portefølje 
med nye analyser for måling av DOAC. Vi kan nå 
tilby BIOPHEN™ DiXal kit som er en anti-Xa 
kromogen metode for kvantitering av direkte faktor 
Xa inhibitorer (DiXaIs), fra Hyphen BioMed for 
måling av Apixaban, Rivaroxaban og Edoxaban.

DOAC, Direkte orale antikoagulantia 
brukes for forebygging og behandling 
av trombotiske lidelser, som for 
eksempel slag ved atrieflimmer og 
venøs tromboembolisme. Disse 
midlene inkluderer inhibitorer av faktor 
IIa, som Dabigatran og faktor Xa, som 
Rivaroxaban, Apixaban og Edoxaban. 
De nye orale antikoagulantia markeds-
føres som legemidler som ikke krever 
noen laboratorietesting eller 
overvåking. Det er imidlertid enighet 
blant hemostase-eksperter at visse  
situasjoner krever testing. Eksempler 
på dette kan være før kirurgi,  
akkumulering på grunn av nedsatt 
nyrefunksjon, akutt blødning av ukjent 

årsak og for kontroll av at pasienten tar 
medisinen som angitt. 

Oslo universitetssykehus skal i nær 
framtid utføre analyser for måling av 
DOAC med analysemetoder og instru-
menter levert av Siemens Healthineers. 
De er godt i gang med implementering 
av nye koagulasjonsinstrumenter av 
typen Sysmex CS-5100. 

‒ Vi er godt fornøyde med kurset og vil 
fremheve gode norske manualer og 
deres tålmodighet og serviceinnstilling, 
sier enhetsleder Marit Jansrud ved 
Aker, Oslo universitetssykehus.

Siemens Healthineers har analyse-
metoder for måling av DOAC. 
INNOVANCE Dabigatran Assay en 
anti-IIa kromogen metode for 
kvantitering av direkte faktor IIa 
inhibitor Dabigatran.  

Bildet ovenfor:  Marit Jansrud og 
Martin Arne Nilsen ved Aker Oslo 
unversitetsykehus er godt fornøyd 
med opplæringen de har fått.

En annen nyhet Siemens Healthineers viste frem under ECR, 
var den fotorealistiske 3D visualiserings-appen Cinematic  
Rendering for Microsoft HoloLens 2. Med et VR-headset og 
3D-teknologi kan man blant annet gjøre det enklere å  
planlegge operasjoner for ulike kliniske faggrupper. Den nye  
appen viser fotorealistiske bilder fra CT og MR. Appen er  
spesielt nyttig til medisinsk utdanning og opplæring.

Fotorealistisk 3D-app til 
kirurgisk planlegging

Les mer om hemostase her

https://www.siemens-healthineers.com/hemostasis
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Innovasjonsnytt 

Nye perspektiver i 3D med  
C-buen CIOS Spin i kirurgi
Endelig er den her! Unik i sitt slag er Cios Spin 
vår siste innovasjon innen mobile C-buer for 
intraoperative 3D-bilder. Cios Spin er utviklet for 
å møte den økende trenden av flere minimalt 
invasive operasjoner. C-buen kan bidra til bedre 
effektivitet og lavere kostnader med helt nye 
måter å arbeide på. Operasjonen kan 
kvalitetssikres med ekte 3D-bilder under hele 
inngrepet. Automatisk detektering av skruer kan 
også forenkle jobben på operasjonssalen. 

God støtte under operasjoner

Med Cios Spin kan kvalitets- 
kontroller gjøres direkte under 
ortopedi-, akutt- og rygg- 
operasjoner. 3D-bilder i 
størrelse opp til 16 x 16 x 16 
cm kan gir et godt innblikk 
under operasjonen. Bedre 
bildestøtte kan også bidra til 
færre gjeninnleggelser ved 
kompliserte tilfeller.

Cios Spin er bygget på et smart 
plug og play konsept for å gjøre 
den kirurgiske arbeidsflyten så 
smidig som mulig. Cios Spin  
leveres med funksjoner som 
Easy 3D: Enkelt å lære, enkelt i 
bruk og enkelt å integrere i den 
daglige rutinen. 

Nyttige funksjoner, som for 
eksempel Screw Scout -  
automatisk detektering av 
skruer, kan forenkle jobben på 
operasjonssalen. Systemet 
finner skruene og rekonstruer-
er automatiskt tre ortogonale 
plan samt et fjerde bilde der 
hele volumet vises.

Støyende og kjedelige MR-undersøkelser tilhører nå fortiden. 
Innovision er navnet på det revolusjonerende nye 
informasjonssystemet der pasientene kan oppleve både lyd 
og bilder mens de ligger i MR-skanneren. Informasjon om 
gjenstående skanningtid vises også på skjermen i tillegg til 
eget tilpasset innhold. Visuelt gjør den nye skjermen 
tunellen større og bidrar til å motvirke klaustrofobi.  

Pasientene kan også oppleve langt bedre komfort med 
skumpute under nakken og spesialøreplugger som reduserer 
støy. Ørepluggene har klar lyd og pasientene kan lytte til sin 
favortittmusikk og ta i mot beskjeder fra radiografen i god 
lydkvalitet.

Bedre for pasienter å ta  
MR-undersøkelse
Komfort, hastighet og et helt nytt under-
holdningssystem gjør opplevelsen av å være 
i en MR-skanner bedre for pasientene.

AI Rad Companion fremhever, gjenkjenner og 
måler relevant anatomi og unormale funn  
innen bildediagnostikk. I bunnen ligger maskin-
læring og algoritmer. Rapporter kan også  
gjøres enklere, raskere og mer tidsbesparende. 
Den første applikasjonen ut på den nye AI- 
plattformen for radiologi er AI Rad Companion 
Chest CT.

‒ Vi bruker kunstig intelligens for å identifisere 
og måle funn på CT-bilder av brystregionen. 
Programvaren skiller de ulike strukturene av 
brystet, markerer og måler potensielle  
abnormaliteter. Funnene lagres enkelt i  
rapporter, sier Espen Mathisen.

‒ Det er en leverandørnøytral plattform med 
applikasjoner til alle organer. Tiden som  
brukes til manuelle gjentakende oppgaver kan  
reduseres, sier Espen Mathisen, Head of  
Communication i Siemens Healthineers.  

AI Pathway Companion ble også presentert  
under ECR. Dette er et verktøy for å  
standardisere og redusere variasjon, slik at alle 
får en mer ensartet behandling. 

‒ Det er et system for klinisk beslutningsstøtte 
basert på kunstig intelligens. Det hjelper  
klinikere til å stille riktig diagnose og gi  
korrekt behandling i pasientforløpet, sier 
Mathisen.

Ny AI-plattform til  
støtte i bildetolkning

AI Rad Companion er ett av 
våre satsingsområder innen 
AI for bildediagnostikk.  
Programmet automatiserer 
prosesser for tolkning av 
bilder.

Intraoperative 3D Imaging: More Precision and  
Reduced Surgical Revisions. Les artikkelen her

Se video her Les mer her

https://www.siemens-healthineers.com/news/mso-intraoperative-3d-imaging.html
https://www.youtube.com/watch?v=EGjXACwxi8U
https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/patient-experience
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Nytt angiografisystem
Under European Congress of 
Radiology 2019 (ECR), introduserte 
Siemens Healthineers det nye 
angiografisystemet ARTIS icono, 
med spesialfunksjoner for 
nevroradiologi. Ved hjerneslag dør 
1 million nevroner hvert minutt. 
Raske og nøyaktig bilder er 
avgjørende for riktig behandling. 
Både arbeidsflyt og bildekvalitet er 
forbedret i det nye systemet.

Produktsjef Reidun Silkoset i 
Siemens Healthineers oppsum-
merer noen av fordelene med 
den nye teknologien i systemet, 
som kan endres fra radiologisk  
til kardiologisk setting på få 
sekunder:

- Vi ser en forbedring i både 2D- 
og 3D-visualisering av struktur 
som tidligere har vist seg  
utfordrende. Bildekvaliteten er 
forbedret og arbeidsflyten er mer 
effektiv i minimale invasive 
prosedyrer. Stråledosene er  
reduserte og det er bedre støtte 
til slagdiagnoser og behandling. 
Nye bevegelsesmønstre for 
C-buen gir mindre artefakter ved 
3D-bilder av hode, forteller  
Reidun Silkoset.

Innovasjonsnytt 

Bruksområdene for ARTIS icono 
er nevrointervensjon, vaskulær 
intervensjon og kardiovaskulær 
intervensjon.

PEPconnect - lær når du vil
Den interaktive opplæringsløsningen 
PEPconnect gir deg kunnskapen du  
trenger, akkurat når det passer for deg.

“Jeg liker e-læringen veldig godt. 
Alle som skal jobbe med  
instrumentene på laben bruker 
PEP og får en standardisert  
opplæring. De får se og høre det 
samme og ingenting blir glemt. 
På denne måten blir de ansatte 
godt forberedt til den praktiske 
delen på instrumentet”.

Beathe Mittet, fagansvarlig bioingeniør,  
Vestre Viken HF, Bærum sykehus

E-læring er et godt hjelpemiddel for alle, uansett  
stilling og erfaring. Den enkelte kan tilegne seg 
kunnskap i fred og ro, skjermet fra den daglige rutinen. 
Spesielt i en opplæringsfase er dette nyttig. 

Fordeler: 
•  Teoretisk innføring og praktiske oppgaver
•  Opplæring tilpasset den enkeltes behov 
• Standardisert opplæring
•  Mer enn 3000 læringsaktiviteter 
•  Dokumentert kompetanse med sertifikater

Instrumenter og moduler tilgjengelig:
•  Klinisk kjemi / Automasjon og IT / Immunkjemi
•  Hematologi / Hemostase / Spesialanalyser
•  Pasientnær analysering / Urinanalyser / Blodgass
• Advanced Visualization (syngo) / Digitalt økosystem
• CT / MR / Mammografi / Røntgen 
•  Angiografi / Mobile C-armer / Nexaris
• Ultralyd / Stråleterapi / Nukleærmedisin 

For oss på Akademiska Sjukhuset er 
det viktig å ha gode verktøy for å  
utføre presise risiko/nytte analyser 
på pasienter med implantater. Jeg 
og to kollegaer deltok derfor på 
kurset MRI Safety Seminar med  
Dr. Kanal i København 2018. 

På kurset ble tematikken belyst 
med en metode Dr. Kanal kaller the 
three bucket analysis. Dette var en 
øyeåpner for oss, og samtidig en 
bekreftelse på at vi var på riktig  
vei i vår tilnærming. Å ta del i  
Dr. Kanal sin ekspertise og hans 
betraktninger var en positiv  
opp-levelse. Vi fikk ny kunnskap 

som vi tok med oss tilbake til jobb, 
for å forbedre det kliniske arbeidet 
innen MR sikkerhet. 

Seminaret anbefales på det  
varmeste om du ønsker mer 
kunnskap om hva som kan skje, 
og hvorfor det faktisk skjer. Den 
kunnskapen vi fikk med oss, har 
gjort oss bedre i stand til å utføre 
gode risko/nytte analyser, og vi fikk 
gode verktøy som bidrar til å  
redusere riskoen for pasienten. 
Dette er et viktig aspekt, for dette 
kan også minimere riskoen som 
ligger i det å skulle avvise en pasient 
som trenger en MR-undersøkelse.

Dr. Kanal leverer sitt budskap med 
engasjement, klarhet og humor, 
så til tross for lange dager og mye 
informasjon, var kurset som en  
vitamininnsprøytning i hverdagen.

MR sikkerhet - hva kan skje, og hvorfor skjer det?
av Markus Fahlström, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

“...vi fikk gode verktøy 
som bidrar til å redusere 
riskoen for pasienten”.

10. - 11. september, Uppsala. Seminaret ledes av den 
anerkjente eksperten Dr. Emanuael Kanal. 
 

Hovedmålet i løpet av kurset er å forstå 
prinsippene som ligger til grunn for mulige 
sikkerhetsproblemer innen MR, og å lære 
hvordan disse brukes i en klinisk  
beslutningsprosess.

•  Gjennomgang av de grunnleggende  
 prinsippene bak de potensielle sikkerhets-
 områdene 

•  Klinisk beslutningsprosess for risiko- 
 vurdering av ulike - aktive og passive -   
 implantater.

•  Formalisering av beslutningsprosessen 

MR Sikkerhetsseminar i september
Utforsk PEPconnect

Se video her

Les mer om seminaret her

https://pep.siemens-info.com/en-us
https://www.youtube.com/watch?v=IriSG-y7O10
https://www.siemens-healthineers.com/se/education/siemens-healthineers-academy/medical-imaging/magnetic-resonance-imaging/mri-safety-seminar
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Siemens Healthineers bidrar til verdiskapning for aktører i helse-
vesenet ved å være en partner innen områder som presisjonsmedisin, 
optimalisering av helsetjenester, forbedring av pasientopplevelser og 
innen digitalisering av helsevesenet. Som en ledende aktør innen 
medisinsk teknologi jobber Siemens Healthineers kontinuerlig med 
innovasjon av produkt- og tjenesteporteføljen. Kjerneområdene våre 
er bildediagnostikk, bildeveiledet behandling, laboratoriediagnostikk, 
pasientnær analysering og molekylærmedisin. Siemens Healthineers 
utvikler også digitale tjenester for helsesektoren. 

I forretningsåret 2018 hadde Siemens Healthineers en omsetning på  
13,4 milliarder euro og et resultat på 2,3 milliarder euro. Selskapet har  
om lag 50.000 ansatte globalt. Mer informasjon er tilgjengelig på  
www.siemens-healthineers.com.

Siemens Healthineers Sweden 
Customer Care Center: 020-22 50 22 
ccc.se.team@siemens-healthineers.com

Siemens Healthineers Denmark 
Customer Care Center: 70 12 44 77 
service.dk.team@siemens-healthineers.com
 

Siemens Healthineers Norway 
Customer Care Center: 07432 
ccc.no.team@siemens-healthineers.com

Siemens Healthineers Finland 
Customer Care Center: 010 511 2000 
ccc.fi.team@siemens-healthineers.com
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