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#PrecisionMedicine

Forskningsmiljøet ved NTNU  
og St. Olavs hospital har Norges  
første 7 Tesla MR-skanner.  
Les mer på side 3.

#CareDelivery

Trombektomi er en ny behandlings- 
metode som kan avgjøre resten av 
livet for mange ved hjerneslag.  
Les mer på side 22. 

#DigitalHealth

Gode løsninger innen  
fjernovervåkning av pasienter 
gjennom nytt partnerskap. 
Les mer på side 14.

Utgave 1- 2020

Les om HUSLAB sine erfaringer på veien 
til ny laboratorieautomasjon med Atellica 
Solution, side 15.

Innovativ automasjon  
vokser frem hos HUSLAB

#CareDelivery

Studier viser at lungescreening- 
program for høyrisikopasienter kan 
redde liv. Hvorfor ikke starte nå? 
Les mer på side 8.  

#PrecisionMedicine    #CareDelivery
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Engasjement for innovasjon  
i helsevesenet 
Som et av de ledende MedTech-selskapene i verden, har innovasjon, forskning og 
utvikling vært integrerte deler av vår forretningsvirksomhet og selskapskultur helt fra 
starten av. Det er nesten 125 år siden vi solgte våre første røntgenrør til Wilhelm Conrad 
Röntgen. Å være i forkant av den teknologiske utviklingen og sørge for at ny medisinsk 
teknologi blir tatt i bruk i diagnostisering og behandling av pasienter, har vært en viktig 
del av oppdraget vårt siden den gang. 

I denne utgaven av Next Level kan du lese om noen av våre innovative løsninger for 
2020. Du kan lære mer om hvordan vi forbedrer hjerneslagbehandling med vårt nye 
ARTIS Icono-system i Østerrike. Vi har nylig også installert Norges første 7 Tesla MR i 
Trondheim. Skanneren vil bli brukt til nevroforskning som potensielt kan bidra til å løse 
Alzheimers-gåten. I Finland har vi inngått et innovativt samarbeid med det nye  
\å,k Nova-sykehuset i Jyväskylä, og i Örebro, Sverige, hjelper vi laboratorieavdelingen 
med arbeidsflytoptimalisering og automatisering. 

I tillegg til innovasjon av vår egen produkt- og tjenesteportefølje, er Siemens Healthineers 
i Norden og Baltikum engasjert i å dele kunnskap og kompetanse. Vi ønsker å bidra i 
forbedring av helsevesenet i landene våre til fordel for pasientene. Et eksempel på dette 
er vårt engasjement for å hjelpe til med etableringen av screeningprogrammer for 
lungekreft. Du kan lese mer om det på de neste sidene. 

Video: Shaping the Future of Healthcare
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Forsidebilde
Lasse Lehtonen, diagnostisk direktør i HUSLAB, avbildet med den nye 
laboratorieautomasjonen fra Siemens Healthineers.

Første 7 Tesla MR  
på plass i Norge 
Forskningsmiljøet ved NTNU og St. Olavs hospital har fått på 
plass Norges første 7 Tesla MR-skanner. Den skal benyttes 
både i nevroforskingen og til klinisk bruk. Utover våren 
vil skanneren bli testet for å se hvordan den fungerer til 
bildeopptak av mennesker.  

Eksempel på TOF-MRA-bilde som viser  
blodårene i en frisk hjerne hos en frivillig.  

Video: MAGNETOM Terra lastes inn i Trondheim

https://www.youtube.com/watch?v=o8NIN8dJqdc
https://www.youtube.com/watch?v=5x-_zaH9AHY
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De ansatte ved  
senteret får opplæring 
fra Ioannis Giapitzakis, 
7T spesialist i Siemens 

Healthineers. 

”Dette gir oss muligheten til å studere for eksempel  
hippocampus med enestående oppløsning.”

Den installerte MAGNETOM Terra, 7 Tesla MR i Trondheim.  Radiograf Knut Nordlid på skannerbordet  
etter at trappetrinnene er installert.   

Raphael Kaplan, førsteamanuensis ved Kavli-senteret
Den nye MAGNETOM Terra-skanneren fra 

Siemens Healthineers ved NTNU og St. 
Olavs hospital benyttes i første omgang 
til skanning av friske frivillige for 

protokolloptimalisering. Magneten er den 
kraftigste som i dag er godkjent for klinisk bruk i 
verden, og har en styrke på 7 Tesla. 

– Allerede de første bildene viser en detaljrikdom 
som vi ikke har sett tidligere på MR. Vi kommer til 
å bruke tiden fremover til å bli bedre kjent med 
den nye MR-skanneren, forteller Erik M. Berntsen, 
nevroradiolog ved Klinikk for Bildediagnostikk. 
Han legger til at MR-skanneren og er godkjent for 
klinisk bruk ved St. Olavs hospital.  

- Det blir her viktig å finne ut hvilke pasient-
grupper som kan ha nytte av en undersøkelse 
med 7 Tesla, sier Berntsen, som har deler av sin 
stilling dedikert til å jobbe med 7 Tesla MR. 

Førsteamanuensis Raphael Kaplan ved Kavli-
senteret, er også entusiastisk etter å ha sett de de 
første bildene.

– Dette gir oss muligheten for å studere for 
eksempel hippocampus med enestående 
oppløsning, sier Kaplan. 

Infrastruktur for hele landet

Innkjøpet av MR-skanneren er finansiert av 
Norges Forskningsråd og NTNU, mens Helse Midt-
Norge og NTNU deler på driftskostnadene.  
Skanneren vil i hovedsak brukes til nevroforskning 
og driften er organisert under det nystartede 
Norwegian 7T MR Center ved NTNU.  

– Vi er en nasjonal forskningsinfrastruktur 
under NORBRAIN-paraplyen og er åpne for alle 
fagmiljøer som ønsker å benytte 7 Tesla MR i 
sin forskning. Skanneren gir dermed ikke bare 
nye muligheter for nevroforskningen her på 
NTNU, men samtlige forskningsmiljøer i Norge 
har anledning til å benytte skanneren, sier 
senterleder Pål Erik Goa.  

Spennende prosjekt og videre 
samarbeid 

Byggingen av de nye 7 Tesla-fasilitetene ved 
St. Olavs hospital har vært et spennende 
prosjekt hvor mange har vært i sving for å få 
det til. Det har vært et omfattende samarbeid 
mellom sykehuset, Siemens Healthineers 
og ulike underleverandører. Etter en intens 
arbeidsperiode, er nå skanneren inne i testfasen. 
Engasjementet fra Siemens Healthineers stopper 
vel og merke ikke når prosjektet er levert og 
opplæringen er gjennomført. Forsker Neil Jerome 
har blitt ansatt i selskapet og vil jobbe fulltid 
sammen med kunden ved 7T-senteret.   

– Jeg har bakgrunn som MR-forsker, og har 
dermed relevant kompetanse for å være 
bindeleddet mellom Siemens Healthineers som 
leverandør og forskerne ved NTNU som kunder. 
Jeg er sikker på at min rolle her vil føre til et enda 
tettere samarbeid. Vi er nå inne i en spennende 
fase i prosjektet, og skanneren leverer svært godt 
i det vi begynner å nærme oss å skanne for de 
første forskningsprosjektene og de første kliniske 
pasientene, sier Jerome.  

Erik M. Berntsen, nevroradiolog, 
klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital

”De første bildene viser en detaljrikdom 
som vi ikke har sett tidligere på MR.”

Les mer om forskning og klinisk bruk av 7 Tesla

https://www.siemens-healthineers.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/no-static/wcm/idc/resources/hwem_assets/mri/htmlApps/terra20150925/index.html?device=mobile&language=no
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“Ideer presenteres, utfordres og testes i fellesskap.”
Tisha Boatman, administrerende direktør i Siemens Healthineers, 
 i de nordiske og baltiske landene.

meningsfulle jobber til de ansatte og tiltrekker oss 
nye talenter, sier Michel Nemery, overlege, avdeling 
for radiologi, Herlev og Gentofte sykehus.

Samarbeid for å støtte innovasjon 

Siemens Healthineers har introdusert konseptet 
Vitenskapelige partnerskap, som Herlev og Gentofte 
Hospital-avtalen er et eksempel på. Det betyr i 
utgangspunktet å jobbe sammen som partnere, være 
på utkikk etter samarbeidsmuligheter innen 
vitenskapelige temaer, og å være en del av et team 
som deler ideer og felles mål. 

– Vitenskapelige partnerskap har som mål å søke 
langsiktige samarbeid med kundene våre, det være 
seg innen klinisk arbeidsflytoptimalisering eller 
gjennombrudd innen helseteknologier. Målet er å 
ikke bare fokusere på dedikerte modalitetsdrevne 
studier, men også å se på mulige innovasjoner på 

tvers av hele utstyrsporteføljen på sykehuset, samt å 
bruke alle relevante data for å bidra til forbedret 
pasientbehandling, sier Henrik Jessen, ansvarlig for 
vitenskapelige partnerskap i Siemens Healthineers. 

Per i dag er det inngått flere masterforskningsavtaler 
med kunder over hele Norden og Baltikum. Denne 
avtalen er et sett med gjensidige avtalte generelle 
vilkår for et samarbeid, og gir en mye mer 
strømlinjeformet prosess når man etablerer nye 
spesifikke forskningsprosjekter.

– Et partnerskap handler også om å dele ressurser.  
For å gi best mulig støtte er også en del av dette 
konseptet at Siemens Healthineers i større grad tilbyr 
lokale ressurser, som for eksempel kliniske forskere 
og applikasjonsspesialister, som igjen jobber tett 
sammen med kundene for å gi support på stedet og 
forenkle utveksling av ideer med andre 
samarbeidende sykehus, sier Jessen.

Siemens Healthineers har introdusert 
konseptet Vitenskapelige partnerskap, 

som Herlev og Gentofte Hospital- 
avtalen er et eksempel på. Her 

signeres avtalen med Tisha 
Boatman (til venstre), fungerende 

sykehusdirektør Steen Werner Hansen, 
og Michel Nemery, overlege ved 

radiologiavdelingen på Herlev og 
Gentofte Hospital.

Forskningsavtale for å  
optimalisere akuttmottak  

Siemens Healthineers ser store  
muligheter i å kombinere 
bildediagnostikk og laboratorie-
resultater for å optimalisere 
arbeidsflyten i akuttmottak. En 
ny omfattende forskningsavtale 
med Herlev og Gentofte hospital 
i København er opprettet, 
og utvider det mangeårige 
innovasjonssenterpartnerskapet 
Siemens Healthineers har hatt 
med radiologiavdelingen ved 
sykehuset. 

Det vitenskapelige partnerskapet vil kombinere 
informasjon fra bilde- og laboratorie-
diagnostisk for å sikre en raskere vurdering av 
pasienter i akuttmottaket. Dette skal bidra til 

at pasientene starter med riktig behandlingsforløp for 
tilstanden deres så raskt som mulig. Fremover vil det 
vitenskapelige partnerskapet utvides til å omfatte 
samhandling på tvers av flere fagområder, utover 
avdelingene for radiologi og klinisk biokjemi. 

– Samarbeidet med Herlev er ekstremt viktig for 
Siemens Healthineers. I tillegg til å få tilbake-
meldinger på våre nye innovasjoner, har vi også 
fordeler av å lytte til sykehusets utfordringer og i 
fellesskap utvikle gode løsninger. Dette tankesettet 
om å skape noe sammen, der ideer presenteres, 
utfordres og testes i fellesskap, er en utmerket 

samarbeidsform som sikrer rask implementering av 
pasientsentrisk innovasjon, sier Tisha Boatman, 
administrerende direktør i Siemens Healthineers i de 
nordiske og baltiske landene. 

Raskere implementering av  
innovative ideer

Siemens Healthineers og Herlev Hospital dannet i 
fellesskap et innovasjonssenter for computer-
tomografi (CT) i 2013. Formålet var å raskt teste 
innovative ideer innen CT-avbildning og tilhørende 
prosesser, inkludert pasienthåndtering. Dette 
samarbeidet har vært unikt ved at Siemens  
Healthineers og radiologiavdelingen har jobbet 
sammen for å stimulere utvikling av nye ideer og 
sikre at begge parter kom opp med potensielle 
løsninger som gikk ut over de tradisjonelle grensene. 
Fokuset har vært å løse utfordringer og bringe nye 
innovasjoner inn i helsetjenestene for pasientene. 

Mange av prosjektene har hatt digital innovasjon og 
kunstig intelligens som tema. Herlev Hospital var 
blant annet et av sykehusene som testet en ny CT-
skanner som automatisk oppdager pasientens stilling 
for å sikre raskere og mer nøyaktig avbildning med 
lavere stråledose. Innovasjonssenteret vil fortsette 
satsingen innen kunstig intelligens med testing av 
nye applikasjoner og integrering av nye produkter og 
tjenester i klinisk praksis. 

– Brukerdrevet innovasjon satt i kliniske omgivelser er 
et grunnleggende prinsipp for Innovasjonssenteret. 
Det har vist seg å være en kraftig plattform for 
implementering av nye teknologier og for å sikre 
oppdatert kunnskaps- og kompetanseutvikling hos 
personalet. Det har vært helt avgjørende for at 
avdelingene våre har lykkes med å levere moderne 
diagnostikk til pasientene våre, samtidig som vi tilbyr 
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#PrecisionMedicine#TransformingCareDelivery
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Lungekreftscreening   
kan redde liv 
De fleste som får lungekreft i dag får diagnosen så 
sent at sykdommen ikke kan kureres. Studier viser at 
lungescreeningprogram for høyrisikopasienter kan  
redde liv. Hvorfor ikke starte nå?

Risikoen for å utvikle lungekreft 
påvirkes av mange faktorer, 
som alder, genetikk, livsstil og 
eksponering av miljømessige 

forhold. Fordi denne kreftformen er så 
farlig, er lungemedisinske fagmiljøer 
nå opptatt av å få på plass nasjonale 
lungescreeningprogram for å få ned 
dødeligheten. 
 
Nytteverdi av CT-screening
 
National Lung Screening Trial (NLST) 
fra USA og den såkalte NELSON-
studien fra Belgia og Nederland er de 
største studiene som er foretatt om 
nytteverdien av CT i lungescreening. 
I NLST fra USA deltok over 50.000 
pasienter med røykere som hadde 
røkt 20 sigaretter daglig i tretti år. 
Studien viste en forbedring i 

overlevelse for gruppen som fikk 
lavdose-CT-screening, sammenlignet 
med kontrollgruppen som fikk 
røntgen av lungene.

NELSON-studien har fulgt over 
15.000 deltakere i ti år og studien 
viser god effekt av lungescreening. 
De endelige tallene fra studien er nå 
publisert. De viser at dødeligheten 
ble redusert med 24 prosent hos 
menn og 33 prosent for kvinner. 
Screeningmetoden var også her 
lavdose CT-undersøkelser blant 
dagligrøykere i risikogrupper. 

Lungekreft tar flest liv

Mange fagpersoner i Norden har 
uttalt seg i mediene om lunge- 
screening den siste tiden. Radiolo-

gen Haseem Ashraf har en doktor-
grad i lungekreftscreening og sitter i 
Screeningutvalget for både Dansk og 
Norsk lungekreftgruppe. Han mener 
at funn fra studiene tilsier at man 
bør få på plass screening av stor- 
røykerne i Norge.

– Lungekreft er den kreftsykdommen 
som tar flest liv både i Norge og på 
internasjonalt nivå. Når vi har en 
metode for å redusere dødeligheten 
vesentlig, hvorfor ikke innføre den? 
Nå har man to store studier fra de 
siste ti årene som viser at man kan 
redde mange liv ved å innføre et 
screeningprogram. Fordi man kan 
oppdage kreften før den har spredd 
seg, er det mulig å tilby en mer 
kurativ behandling, sier Haseem 
Ashraf, som er førsteamanuensis ved 

Studier viser bedre overlevelsesmuligheter for høyrisikopasienter

“Studiene tilsier at man 
bør få på plass screening 
av storrøykerne i Norge.”

Haseem Ashraf PhD, førsteamanuensis ved 
Universitetet i Oslo, seniorkonsulent thorax- 
radiologisk avdeling ved Akershus universitets- 
sykehus.

Breast Cancer
80% survive

Lung Cancer
80% die

Ca. 79 % av lungekrefttilfeller 
hadde vært mulig å forhindre.

Ca. 72 % lungekrefttilfeller 
skyldes tobakksrøyk.

Ca. 13% av lungekrefttilfeller 
skyldes eksponering gjennom 
arbeidsmiljø.

Ca. 8 % av lungekrefttilfeller er 
forårsaket av luftforurensing.

Statistikk og fakta  
om lungekreft

Kilde:  Cancer Research UK;     
https://www.cancerresearchuk.org/
about-cancer/lung-cancer/about

Universitetet i Oslo og seniorkonsu-
lent ved thorax-radiologisk avdeling 
ved Akershus universitetssykehus.

Tidlig funn viktigste tiltak 

Screeningutvalget i Norsk lunge-
kreftgruppe har estimert at syv til 
åtte prosent av den norske 
befolkningen i aldersgruppen 55–75 
år vil falle inn under kriteriene. Noen 
vil takke nei, og de anslår derfor at 
om lag 50.000 kan være aktuelle for 
screening årlig.

– Et screeningprogram for lungekreft 
bør være like selvsagt som annen 
screening dersom det er godt 
fundert i vitenskapelige studier. Når 
to store studier har vist positive 
resultater, er det all grunn til å 
vurdere om ikke Norge skal sette i 
gang målrettet screening mot denne 
sykdommen, sier leder av Norsk 
radiografforbund Bent Ronny 
Mikalsen til fagbladet Hold Pusten.

Må ha kapasitet

Mikalsen mener tilgjengelig 
kapasitet innen bildediagnostikk og 
patologi blir et sentralt tema når 
myndighetene skal ta avgjørelsen 
med tanke på innføring av et 
CT-screeningprogram for lungekreft. 

Zaigham Saghir er spesiallege i 
lungemedisin, Ph.D. og klinisk lektor 
ved lungemedisinsk seksjon, 
medisinsk avdeling ved Herlev og 
Gentofte Hospital og Københavns 
Universitet. Han er opptatt av gode 
rutiner for utvelgelse av hvem som 
skal tilbys screening.

– Det er ikke tvil om at screening 
virker, men vi kan godt bli bedre til å 
velge ut dem som skal screenes. Vi 
skal finne dem med høyest risiko og 
unngå overdiagnostikk. Vi ser gode 
resultater allerede, så det er bare å 
komme i gang med høyrisiko-
pasientene og bli løpende bedre til å 

Kampen mot lungekreft 
Ved å strategisk kombinere bilde-
diagnostikk, IT og laboratorie-
applikasjoner kan lungekreft bekjempes 
gjennom:
  - Tidlig oppdagelse ved screening-   
    programmer for å redusere 
    dødelighet
-  Avansert bildediagnostikk for bedre  
   visualisering av tumor
-  Innovativ behandlingsplanlegging  
   for bedre overlevelse og færre  
   bivirkninger
-  Individuelt tilpasset behandling og  
   systematisk vurdering av respons

Brystkreft
80 % overlever

Lungekreft
80 % dør

Kilde: cruk.org/cancerstrats 2014

Kilde: siemens-healthineers.com/clinical-
specialities/oncology/cancer-types/lung-cancer

Video: Lungekreftscreening

https://www.siemens-healthineers.com/no/clinical-specialities/oncology/cancer-types/lung-cancer
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Dr. Richard Booton er klinisk leder av avd. thorax onkologi ved Manchester University Hospital NHS Trust og 
leder av Lungehelse-programmet i Manchester. Han mener lungekreft er en stor byrde i dagens samfunn og at 
vi bør gjøre mer for å forebygge og forhindre. Se videointervju med Dr. Booton og mer fra lunge-screeningen i 
Manchester ved å skanne QR-koden til høyre. 

Lungekreftscreening kan gjøres tilgjengelig for dem som trenger det mest:

I Manchester i England har de tatt forebygging av lungekreft på alvor. I en trailer med CT fra 
Siemens Healthineers ble screeningen flyttet nærmere de som trenger det mest. Risikopasienter 
som ellers ikke ville brukt tid på screening, fikk muligheten til å skanne lungene med CT der  
de befant seg. 

“Med denne skanneren 
har vi kunnet redusere 
stråledosen per 
skanning. En mobil 
skanner gjør at vi når 
de rette menneskene.”

Dr. Richard Booton, klinisk leder thorax 
onkologi ved Wythenshawe sykehus, 
Manchester University NHS Trust.

Spesiallege i lungemedisin, Ph.D. og klinisk 
lektor Zaigham Saghir ved lungemedisinsk 
seksjon, medisinsk avdeling, Herlev-
Gentofte Hospital og Københavns 
Universitet. 

Lars Karlsson, leder for bildediagnostikk i 
Siemens Healthineers, mener det er på tide 
å innføre lungescreening for høyrisiko-
pasienter. 

differensiere, sier Zaigham Saghir til 
Diagnostisk Tidsskrift. 

Studier som er gjort i Danmark viser 
samme resultater som NELSON og 
NLST. 

– Vi så at screening over fem år ikke 
gir vesentlige resultater, men da vi 

fulgte opp med fem år til, kunne vi 
se effekt hos personer med høyest 
risiko. Det blir spennende å se hva 
oppfølging lengre enn 10 år vil vise, 
sier Saghir.

Dansk lungekreftgruppe (DLCG) 
mener lungescreeningen bør være 
nøye tilrettelagt og organisert for å 
gi resultater. 

– Screening, som ikke er syste-
matisert og organisert, har stor risiko 
for å ende opp i sløsing med 
ressurser. DLCG arbeider derfor med 
å definere hvordan screening for 
lungekreft med lavdose CT best kan 
innføres i Danmark, forteller DLCG i 
en fersk kronikk i danske Dagens 
Medisin.

Engasjement i Sverige

Det lungemedisinske fagmiljøet i 
Sverige har også engasjert seg for å 
få fart i et nasjonalt lungescreening-

program for pasienter med høyrisiko. 
Hver dag dør 10 mennesker i Sverige 
av lungekreft. 

– Vi foreslår at Socialstyrelsen, på 
bakgrunn av de nye funn og den nye 
teknikken som foreligger, kan 
utarbeide forutsetninger for å inn- 
føre organisert screening av lunge-
kreft i hele Sverige, kombinert med 
effektive preventive tiltak for å nå 
målet om totalt røykestopp. 
Kostnaden for å gjennomføre 
screening og påfølgende nødvendig 
behandling er lavere enn kostnaden 
for behandling av en pasient som blir 
rammet av avansert, alvorlig lunge- 
kreft, som ytterst sjelden lar seg 
behandle. Spesielt når screeningen 
kombineres med røykeavvenning blir 
den helseøkonomiske gevinsten for 
samfunnet stor, sier Roger 
Henriksson, Hirsh Koyi, Eva Brandén 
og Tommy Björk i en kronikk i 
Dagens Medicin. 

Pionerer i lavdose CT

Med CT-plattformen SOMATOM go. 
har Siemens Healthineers 
teknologien som skal til for å gjøre 
lungekreftscreening med lavdose CT 
effektivt og komfortabelt for 
pasienten. 

– Dette er en ny og enkel måte å 
bruke en CT på. Undersøkelsen er 
gjort på noen sekunder, og 
stråledosene til pasienten er lavere 
sammenlignet med de stråledosene 
man er kjent med fra vanlig røntgen. 
Med CT-undersøkelsen får man 
tredimensjonale bilder og dermed en 
langt bedre oversikt enn med vanlig 
røntgen. Mistanke om patologiske 
forandringer kan oppdages svært 
tidlig, sier produkt-spesialist for CT 
Kjell Fladstad i Siemens Healthineers 
Norge.

Fladstad understreker at lavdose CT 
er spesielt godt egnet i tidlig fase 

ved screening av høyrisikopasienter. 
Ved mistanke om lungekreft bør det 
brukes diagnostisk CT-skanning i tråd 
med pakkeforløpene.

Mulig med mobil skanning

Siemens Healthineers i England har 
gjennomført et lungescreenings-
prosjekt for høyrisikopasienter med 
mobil CT-skanner i Manchester og 
det kan være en mulighet å bruke 
denne modellen i de nordiske 
landene. Modellen har blitt 
muliggjort gjennom samarbeid med 
flere organisasjoner.

– Med de rette samarbeidspartnerne 
og finansiering på plass, er vårt mål 
å bidra til at lungescreeningprogram 
kan gjennomføres i de nordiske 
landene. Vi mener det er på høy tid å 
innføre lungekreftscreening av 
høyrisikogrupper, sier leder for 
bildediagnostikk i Siemens  
Healthineers, Lars Karlsson.

Slik ser det ut inni den  
mobile CT-skanneren.
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Bak kulissene på det moderne 
Stockholm University Brain  
Imaging Center

Det nye senteret er unikt i Sverige, med forsknings-
muligheter på tvers av alle fakulteter. Prins Carl-
Philip og prinsesse Sofia deltok på en omvisning i  
det nye anlegget.

Stockholm University Brain Imaging Center 
(SUBIC), som har vært under utvikling i noen  
år, vil gi forskere tilgang til noe av den mest 
avanserte bildeteknologien på markedet.  

SUBIC vil spesialisere seg på å studere menneske- og 
dyrehjernens anatomi og fysiologi.

Det nye senteret blir et knutepunkt for en rekke 
avdelinger og forskningsfelt tilhørende universitetet, 
inkludert institutt for lingvistikk, zoologi og psykologi. 
Andre institusjoner og internasjonale partnere er også  
i ferd med å knytte seg til senteret. 

Et viktig bidrag til svensk forskning

En viktig brikke i det nye senteret er Siemens 
Healthineers sin høyteknologiske MAGNETOM 
Prisma 3 Tesla og et avansert røntgenmikroskop. 
Røntgenmikroskopet har en ekstremt høy oppløsning 
og kartlegger objekter i 3D ved å rotere en prøve 
mot røntgenmikroskopets sensor. Denne muligheten 
er nyttig for Niclas Kolm, professor ved institutt for 
zoologi. Han kan bruke apparatet til å kartlegge 
individuelle nevroner i guppyfisk, noe som kan bidra til 
å forstå hvordan den menneskelige hjernen fungerer.

Med MR-maskinen fra Siemens Healthineers har 
senteret et viktig verktøy for å kunne studere hjernens 
anatomi og fysiologi. En rekke studier er allerede 
planlagt, for eksempel innen persepsjonsevne, 

luktesans og studier av vårt syns- og bevegelsessenter i 
hjernen, som gjennomføres ved hjelp av kognitive tester 
og MR. Det er også planlagt et prosjekt for å kartlegge 
hjernen til operasangere ved bruk av  
sanntids MR-avbildning.

SUBIC vil bli en viktig bidragsyter til svensk 
grunnforskning innenfor humanistiske, atferds- og 
naturvitenskapelige studier. Senteret vil også kunne ha 
stor betydning for pasienter med for eksempel dysleksi, 
siden hjerneforskningen kan bidra til å utvikle nye 
metoder og strategier for å adressere tilstanden.

Seminar om dysleksi

Den uoffisielle innvielsen av SUBIC ble åpnet av 
professor Elisabeth Wåghäll Nivre, som introduserte 
tre foredrag om ”læring og dysleksi”. Professor Nivre, 
spesialist i tysk språk under middelalderen, understreket 
hvor viktig det er med språkforskning, og at de 
nå har avanserte ressurser på SUBIC for å studere 
språkvitenskap.

En av hovedtalerne, Gustav Öqvist Seimyr, presenterte 
studien som bidrar til å forstå hvordan mennesker med 
dysleksi leser og behandler en tekst, ved å følge barnas 
øyebevegelser ved hjelp av en øye-tracker. Studien har 
resultert i et program (Lexplore.com) som bruker en 
spesiell maskin- og programvare med maskinlæring, slik 
at lærere kan hjelpe elever med dysleksi på en bedre 
måte.

Dysleksi kan også studeres ved bruk av MR, som Julia 
Uddén presenterte i foredraget om hva som gjør oss 
forskjellige som individer. Ved hjelp av et MR-kamera 
kan forskjeller i hjernestruktur og fysiologi studeres, 
i håp om å finne personlige behandlinger for de med 
lærevansker.

Det siste foredraget, av professor Usha Goswani 
fra Cambridge University, beskrev hvordan dysleksi 
er relatert til vanskeligheter med rytmen i språket. 
Seminaret ble etterfulgt av en paneldiskusjon ledet av 
professor Johan Lundström.

Seminaret og den påfølgende omvisningen var svært 
interessant for de to kongelige gjestene: prins Carl-
Philip og prinsesse Sofia. Begge var imponert over den 
avanserte teknologien og forelesningene om dysleksi. 
Prinsen, som selv har dysleksi, benyttet muligheten til å 
forstå sin egen funksjonshemming bedre.

Imponerende krefter

Under omvisningen fikk prinsen og prinsessen 
muligheten til å stå ved siden av MR-maskinen og 
kjenne på kraften. Ved bruk av en tennisball fylt med 

litt jern og en aluminiumsplate, fikk de en følelse av det 
sterke magnetfeltet. Prinsen, som er en ivrig tilhenger 
av teknologi og motorteknikk, ble imponert over at 
systemet genererer nesten 8000 hestekrefter. På 
kongeparets Instagramkonto la de ut at de var veldig 
imponert over alt de lærte og at de fortsetter kampen 
mot dysleksi.

Drivkraften

Drivkraften bak SUBIC er professor Fransisco Lacerda, 
også kalt ”Frasse”. Frasse er professor i fonetikk og har 
en doktorgrad i elektronikk. Personen som er ansvarlig 
for å lede den daglige driften er Johan Lundström, 
professor ved Karolinska Institutet. Elin Allzén (Lab) og 
Patrik Andersson (MR) er ansvarlige for ressursene på 
SUBIC.

Den offisielle åpningen av Stockholm University Brain 
Imaging Center er planlagt våren 2020.

Seminaret og den påfølgende omvisningen var svært interessant for de to 
kongelige gjestene: Prins Carl-Philip og prinsesse Sofia. Begge var imponert 
over den avanserte teknologien og forelesningene om dysleksi.

https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/3t-mri-scanner/magnetom-prisma
https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/3t-mri-scanner/magnetom-prisma
https://www.su.se/subic/
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Gode løsninger innen  
avstandsoppfølging av pasienter  
gjennom nytt partnerskap

Den moderne løsningen kan 
brukes til oppfølging av en rekke 
sykdommer (multisykdommer). 
Siemens Healthineers i Norden 
og Baltikum vil være ansvarlig for 
hele den tekniske løsningen og 
logistikken. 

OpenTeleHealth (OTH) startet 
som et forskningsprosjekt innen 
Open Source i Danmark i 2013. 
De har vært medvirkende til å 
dokumentere og bygge opp en 
god forretningsmodell innen 
fjernovervåkning av pasienter, 
og har vært inspirasjonskilden 
til den nasjonale lanseringen av 
telemedisin i Danmark, med KOLS 
som det første fokusområdet.

– Vi er stolte av å bli anerkjent 
som en effektiv plattform for 
samarbeid innen fjernovervåkning 
av pasienter. Vi har jobbet med 
Siemens Healthineers i det norske 
forskningsprosjektet TELMA siden 
2016, og har bidratt til å forberede 
utvidelsen av Telehealth-tjenestene 
i det skandinaviske markedet. Vi er 
nå klare for neste skritt og utvider 

til alle de nordiske og baltiske 
landene. Siemens Healthineers er 
ekstremt profesjonelle og vi ser 
frem til å støtte deres innsats i 
regionen, sier Henrik L. Ibsen, CEO 
i OpenTeleHealth

– Vi er overbevist om at vi med 
dette partnerskapet har en konkur-
ransedyktig og solid løsning som 
oppfyller de nordiske og baltiske 
kravene og integrasjonsbehovene. 
Digitalisering av helsevesenet er et 
sentralt element i strategien vår, 
og vi har nå tatt et viktig skritt ved 
å samarbeide med OpenTeleHealth, 
sier Ole Nygaard, Head of Digital 
i Norden og Baltikum, Siemens 
Healthineers.

Som en av verdens ledende 
leverandører av bildebehandling, 
lab og relaterte IT-løsninger, dekker 
Siemens Healthineers nå hele 
pasientens vei fra hjemmet, via 
henvisning til sykehusinnleggelse, 
diagnose, behandling og 
oppfølging ved hjelp av fjern-
overvåking når pasienten er tilbake 
i hjemmet igjen. 

Siemens Healthineers har inngått et samarbeid med OpenTeleHealth 
for å kunne tilby telemedisin til helsepersonell i Norden og Baltikum. 
Partnerskapet er et naturlig steg mot et større fokus på digitalisering 
av helsevesenet. 

”Vi er overbevist om at vi med dette partner-
skapet har en konkurransedyktig og solid 
løsning som oppfyller de nordiske og baltiske 
kravene og integrasjonsbehovene.”
Ole Nygaard, Head of Digital, Norden og Baltikum, Siemens Healthineers

”Vi har jobbet med 
Siemens Healthineers i 
det norske forsknings-
prosjektet TELMA siden 
2016, og har bidratt til 
å forberede utvidelsen 
av Telehealth-tjenestene 
i det skandinaviske 
markedet.”
Henrik L. Ibsen, CEO i OpenTeleHealth

Henrik L. Ibsen (t.v) sammen med Ole Nygaard.

Bilde fra TELMA prosjektet i Agder, hvor pasientene 
har rapportert om større trygghet og bedre kontroll i 
hverdagen. 

Innovativ automasjon  
vokser frem hos HUSLAB
Hvordan måler du suksess når du implementerer den 
største, automatiserte laboratorieløsningen i Finland? 
For ledelsen ved HUSLAB er det én målsetning som 
har vært spesielt viktig: At pasienter, rekvirenter og 
laboratoriepersonalet er fornøyde.

Lasse Lehtonen, diagnostisk direktør 
på HUSLAB, her avbildet med den nye 
automasjonen i Meilahti.

Bilder: Tuukka Ervasti

Video: Avstandsoppfølging i norske kommuner

https://www.siemens-healthineers.com/no/infrastructure-it/digital-avstand
https://www.youtube.com/watch?v=hjTcC6b6jbA
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I Sør-Finland ligger et av Nordens 
største laboratorienettverk, HUSLAB. 
Det å levere diagnostiske tjenester i et 
så stort område - på tvers av sykehus, 
laboratorier, instutisjoner og poliklinikker 
- krever 24-timers drift og en god 
logistikk.

– På alle sykehusene hvor vi har 
laboratorier har de døgnåpne 
akuttmottak. Derfor har vi mange 
spesialiserte avdelinger, sier Tiina Mäki, 
direktør for klinisk kjemi på hoved-
laboratoriet i Meilahti, beliggende rett 
nord for Helsinki sentrum. 

Her mottar de prøver tre ganger om 
dagen fra rundt 100 legekontorer. Men 
det som er spesielt med HUSLAB er ikke 
nødvendigvis størrelsen. HUSLAB er stolt 
av servicenivået de leverer til klinikerne, 
personalets tilfredshet og den personlige 
kontakten de har med pasientene. De 
ansatte på HUSLAB har nemlig en unik 
kobling til pasientene, på en måte som 
mange laboratorier ikke er: Personalet tar 
selv blodprøvene på de fleste pasientene. 

– Våre bioingeniører går først 
prøvetakingsrunder. Deretter kommer 
de tilbake til laboratoriet for å 
analysere prøvene. Dette skaper en 
sterk forbindelse mellom pasienten og 
analysen, siden de ansatte ser pasientene 
og får stadige påminnelser om hvorfor vi 
gjør dette arbeidet, sier Mäki.

Selv om det er sjeldent at laboratorie-
personell brukes til blodprøvetakning ute 
på avdelingene i andre land, er dette en 
viktig del av kvalitetskontrollen og Lean-
metodikken som brukes ved HUSLAB. 
Denne tilnærmingen gir minimalt 
med feil, både når det gjelder rørtyper 
og behovet for å merke om prøvene. 
Laboratoriet får også bedre kontroll på 
den pre-analytiske prosessen, noe som 
for eksempel kan redusere problemer 
med hemolyse.

Gjennom årene har HUSLAB konsolidert 
komplekse og avanserte analyseprosesser 
på hovedlaboratoriet og utvidet rutine-
testingen på satellittlaboratoriene. 
Likevel ble det stadig tydeligere at det var 
behov for en endring.

Å velge innovasjon

HUSLAB så på Siemens Healthineers 
som en mulig partner for et nytt 
laboratoriekonsept, en leverandør med 
ny teknologi, solid prosjektstyring og 
en forståelse for HUSLAB sine behov. 
Målet var å få på plass en effektivt 
automasjonsløsning for flere fagområder 
og oppnå forbedringer når det gjaldt 
klinisk kjemi- og immunkjemianalysene.

– Dette var et veldig stort anbud, både 
i forhold til totalt testvolum og antall 
involverte laboratorier. Vi var spesielt 
interessert i løsninger som kunne 
forbedre prøveprossesseringen på de 
analytiske plattformene, sier Mäki.

Løsningen fra Siemens Healthineers 
oppfylte kravene. Atellica Solution har et 
unikt toveis prøvetransportsystem, høy 
kapasitet, automatisk kvalitetskontroll og 
kalibrering med kjøling.

– Hånderingen av øyeblikkelig-hjelp-
prøver er kritisk for rekvirentene. Vi 
ser frem til å yte en bedre service til de 
sykeste pasientene. I tillegg håndterer 
Atellica-teknologien kalibreringer på 
en mer automatisert måte, noe som er 
en god bonus for oss, sier Lotta Joutsi-
Korhonen, overlege ved HUSLAB.

Men endringer kan føre til usikkerhet og 
stress. Når nye instrumenter, IT-løsninger 
og automasjon introduseres flere steder i 
løpet av kort tid, betyr det at mye kan gå 
galt hvis planleggingen ikke er god, 
eller hvis behovene til pasienter, ansatte 
og rekvirenter ikke settes i fokus. 

– En vellykket gjennomføring av et så 
stort prosjekt krever erfaring og plan-
legging, sier Joutsi-Korhonen.

Å holde tidsplanen bidrar til 
positivitet

Prosjektet startet med en stram prosjekt-
plan, og det å klare å følge tidsplanen har 
vært nøkkelen til tilfredshet og positivitet 
blant de ansatte. Det krevde intensiv 
planlegging helt fra begynnelsen.

“Hånderingen av 
øyeblikkelig-hjelp-
prøver er kritisk for 
rekvirentene. Vi 
ser frem til å yte 
en bedre service 
til de kritisk syke 
pasientene.”

– Vi er fortsatt i en overgangsfase og 
prøver å begrense prøvebelastningen ved 
å sende en del av prøvene fra hoved- 
laboratoriet til de andre laboratoriene 
våre. Vi mener det er viktig å admini-
strere øyeblikkelig-hjelp-prøvene separat, 
så disse er allerede i full drift her, sier 
Joutsi-Korhonen.

Å simulere arbeidsflyten er avgjørende 
for å sikre at et laboratorium som 
HUSLAB, med et så stort prøvevolum, 
oppfyller kravene til analysetid, selv i 
overgangsfaser. Siemens Healthineers 
gjennomførte en grundig analyse og la 
frem en optimalisert testfordeling basert 
på antall prøver og repertoaret av tester.

– Vi behandler titusenvis av prøver hver 
dag. Jeg synes Siemens har gjort en god 
jobb med dette. I tillegg har Siemens 
også analysert arbeidsflyten og hvordan 
den vil se ut når vi går over i rutinedrift, 
sier Joutsi-Korhonen.

Både Joutsi-Korhonen og Mäki skryter av 
den interne prosjektlederen Tuula Metso 
og prosesslederen Christel Pussinen, samt 
de andre involverte ved HUSLAB. De har 
jobbet hardt og dedikert hele veien, også 
når det har vært vanskelig. 

– Det var tilfeller der instrumentene ikke 
fungerte perfekt med en gang. Men 
det vi har blitt imponert over, er at når 
vi har hatt et problem, fikk vi høre fra 
Douglas Coull (prosjektleder for Siemens 
Healthineers) at: ”Vel, eksperten er 
allerede på flyet på vei til Helsinki.” Det 
har vært bra, fordi vi føler at vi ikke har 
vært alene om et problem, sier Joutsi-
Korhonen.

Å sørge for at de ansatte er 
fornøyde

De ansatte på laboratoriet er kanskje de 
som merker endringene mest. Det er ikke 
uten grunn at HUSLAB følger nøye med 
på medarbeidertilfredsheten.

– Selvfølgelig kan denne typen endringer 
 være utfordrende. Vi har sett på result-
atene fra siste års personellbarometer og 
effekten av den økte arbeidsmengden er 
tydelig. Men på den andre siden er det et 
godt tegn at resultatene når det gjelder 
motivasjon og følelsen av å være en 
ekspert er høyere enn året før, sier Mäki.

Endringsledelse har vært en viktig del 
av prosjektet, ikke bare med intensiv 
opplæring fra Siemens Healthineers, 

Dr. Deepak Nath, president og sjef for laboratoriediagnostikk i Siemens Healthineers 
globalt, besøkte laboratoriet i Helsinki for å diskutere implementeringen så langt og gjenta 
forpliktelsen til HUSLAB.

”En vellykket 
gjennomføring av 
et så stort prosjekt 
krever erfaring og 
planlegging.”

Lotta Joutsi-Korhonen, 
overlege, HUSLAB

HUSLAB sitt hovedlaboratorium 
ligger i Meilahti, Helsinki. I 
tillegg har de ti mindre satellitt-
laboratorier.

Hovedlaboratoriet håndterer 
omtrent 25 000 prøver daglig, 
og er det mest automatiserte 
laboratoriet i Finland. Ca 15 
000 av prøvene blir analysert på 
den nye Siemens Healthineers 
automasjonen, med konsoliderte 
og automatiserte pre- og 
postanalytiske prosesser for alle 
tilkoblede instrumenter.

Tiina Mäki, Direktør for klinisk kjemi 
på laboratoriet i HUSLAB Meilahti, 
beskriver anbudsprosessen.

Lotta Joutsi-Korhonen, 
overlege, HUSLAB

https://www.siemens-healthineers.com/no/integrated-chemistry/systems/atellica-solution-analyzers
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Det krever et godt koordinert team for 
å sikre suksess. Her representert ved 
Kaisa Salmenkivi (til venste) og Anne 
Mykkänen (HUSLAB), Deepak Nath og 
Douglas Coull (Siemens Healthineers), 
Lasse Lehtonen (HUSLAB), Jarno 
Eskelinen og Kaisa Rosenström 
(Siemens Healthineers).

”For å gjøre over-
gangen enklere 
leverte HUSLAB  
ut to resultater  
for noen av de 
kritiske testene  
i en måneds tid,  
slik at klinikerne 
kunne sammen-
likne... ” 
Lotta Joutsi-Korhonen,  
overlege, HUSLAB

Vi er glade for å annonsere det første Nordiske og 
Baltiske brukerforumet i laboratorieautomasjon, 
som finner sted i Helsinki 11. - 12. november.

Hold av datoen for å lære hvordan små justeringer på 
automasjonen kan føre til optimalisering av turnaround tid 
og hvordan du kan lage arbeidsflytregler. Du får høre om 
fremtidens automasjon, det blir deling av erfaringer med 
mer.

For mer informasjon kontakt din kundeansvarlig, eller send 
en e-post til: tonje.meluken@siemens-healthineers.com

Hold av datoen! 

Nordic & Baltic 
Automation 
User Forum

men også med opplæring og støtte 
innad i HUSLAB. En gruppe dedikerte 
bioingeniører og kjemikere har vært med 
på å gi omfattende internopplæring. 

– Det har vært veldig hardt arbeid, men 
alle har stort sett vært positive, sier 
Joutsi-Korhonen.

Laboratoriene i HUSLAB-nettverket er i 
drift hele døgnet, syv dager i uken, og 
opplæringen av de ansatte som dekker 
nattskiftet kan være problematisk. Det 
krevde samarbeid fra alle laboratorie-
sjefene og de som planlegger skiftene.

– Opplæringen av nattskiftet ble 
gjennomført på dagtid. Og for å gjøre 
opplæringen effektiv fikk de forberedende 
oppgaver i forkant, sier Mäki.

Siemens Healthineers tildelte 
også opplæringspersonell til hvert 
laboratorium, og de ansatte ved hver lab 
visste hvem deres kontaktperson var. 

– Men det Siemens har vært spesielt 
gode på er å sette opp testene, 
kalibrere og kjøre testene vi først slet 
med, problemløsning og å få den nye 
automasjonen opp å gå. Det har vært 
imponerende at Siemens har vært så 
involvert, sier Mäki.

Tett samarbeid med klinikerne 

Et annet aspekt som ble identifisert 
som et potensielt problem var hvordan 
endringen ville påvirke klinikere. Når 
du bytter analyseinstrumenter er det 
typisk at resultatene på et system kan 
være forskjellig fra resultatene fra en 
lignende testkjøring på et system fra en 
annen leverandør. Dette kan skyldes flere 
faktorer, for eksempel bruk av forskjellig 
analytisk teknologi. Så selv om resultatet 
er nøyaktig kan det være et problem for 
klinikerne, som ikke er kjent med de nye 
referanseområdene og hva et spesifikt 
resultat sier om pasientens tilstand.

– Noen av testene fungerer virkelig bra 
og korrelerer med tidligere systemer. 
Andre er analytisk korrekte, men 
resultatene avviker fra vår forrige 
leverandør. Klinikerne må endre tankesett 
og integrere testene på en annen måte, 
sier Joutsi-Korhonen.

Å håndtere endringene i resultater på 
et klinisk nivå krevde et tett samarbeid 
mellom laboratoriet og klinikerne. 

- Klinikerne følger nøye med på blant 
annet tumormarkørene. Disse resultatene 
er også viktig for pasientene, som 
følger med på om nivået går opp eller 

ned, eller hvor stabilt det er. Ved et 
bytte av teknologi over natten, kan det 
gi en dramatisk endring i resultatene. 
Derfor hadde vi lange diskusjoner med 
klinikerne om hvordan vi skulle håndtere 
dette og hvordan vi kan snakke med 
pasientene om disse endringene, sier 
Joutsi-Korhonen.

For å gjøre overgangen enklere leverte 
HUSLAB ut to prøvesvar for noen av 
de kritiske testene i en måneds tid, 
slik at klinikerne kunne sammenlikne 
resultatene uten ekstra omkostninger.

– Dette ga klinikerne tid til å tilpasse seg 
det nye nivået. I tillegg ga vi de også 
muligheten til å sende prøver til et annet 
laboratorium slik at de kunne få et nytt 
resultat om de ønsket det, sier Joutsi-
Korhonen. 

Denne servicen og oppmerksomheten 
på klinikernes behov har bidratt til en 
god håndtering av forventningene og 
behovene til rekvirentene og pasientene. 
Klinikere har ikke bare blitt informert, de 
har vært en del av endringsprossessen, 
noe som har gjort det enklere for 
laboratoriet å identifisere hvilke tester 
som måtte undersøkes nærmere. 

– Dette krevde ganske lange diskusjoner 
med klinikerne. Men vi løste det 
sammen og de har forstått og akseptert 
endringene, sier Joutsi-Korhonen.

Fremtiden ser lys ut

Samarbeidet mellom HUSLAB og Siemens 
Healthineers er bare i startfasen. Med 
en kontrakt på syv pluss to år kan 
det nå bygges videre på erfaringene, 
kunnskapen og tjenestene som 
HUSLAB allerede har levert i løpet av 
installasjonsfasen.

- Vi gleder oss til fortsettelsen. Innsatsen 
vi legger ned nå for å lære om metodene 
og instrumentene, vil vi få god nytte av i 
årene som kommer, sier Mäki.

Alle satellittlaboratoriene er nå i rutine- 
drift og et fullt funksjonelt hoved-
laboratorium nærmer seg ferdigstillelse. 
Den forventede datoen for ”GO-LIVE” er i 
april 2020.

Klikk på bildet for å  
lære mer om Atellica 
Diagnostics IT

https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-diagnostics/atellica-portfolio/atellica-dx-it
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Om du ikke er en «tarianer», hva er du da? 

Sammen med den grønne matbølgen har det vokst  
frem en begrepsjungel: vegetarianer, pescetarianer,  
lakto-vegetarianer, ovo-vegetarianer, lakto-ovo- 
vegetarianer, veganer og fleksitarianer, som ble kåret 

til et av årets nyord i 2016. Argumentene for å velge enten det 
ene eller andre er absolutt ærbare, enten det er av hensyn til 
dyrevelferd eller miljø, men det er nok en del av oss som har 
gått oss litt bort i jungelen. For hva er forskjellen mellom de 
ulike begrepene? 

Og om du ikke er en såkalt ”tarianer”, nyord anno 2020?, hva 
er du da? Bare helt vanlig? Eller finnes det ”kjøttianere” eller 
”fullkostianere” der ute? Og kan det bli sånn at den grønne 
matbølgen blir så stor at det er ”tarianerne” som etterhvert blir 
”de vanlige”? 

Fra spøk til alvor: Forskjellige former for vegetarianisme har  
blitt praktisert i tusenvis år, og det finnes millioner av  
mennesker som velger å leve vegetarisk av etiske, samfunns- 

Å være vegetarianer ble for noen tiår siden sett på som litt rart 
og sært, men er nå ganske så trendy. Men hva er forskjellen 
mellom en vegetarianer og en pescetarianer? Og hvordan kan 
kostholdsvalget påvirke helsa?

messige, miljø- og dyrevernmessige årsaker. Norsk vegetar-
forening skriver på sine nettsider at antall vegetarianere i Norge 
antas å være mer enn doblet på 20 år. Her er forklaringen på 
noen av begrepene som brukes:

Vegetarianere spiser konsekvent ikke kjøtt, fisk eller fugl. Egg 
og/eller meieriprodukter kan inngå i et vegetarisk kosthold, 
avhengig av om man er lakto-vegetarianer (spiser plantebasert 
mat, pluss melk og melkeprodukter), ovo-vegetarianer (spiser 
egg, men ikke melkebaserte produkter) eller lakto-ovo-
vegetarianer (ja takk begge deler).

Veganere spiser ingen matvarer av animalsk opprinnelse.
Pescetarianere spiser ikke kjøtt, men spiser fisk og annen sjømat, 
i tillegg til egg og melkeprodukter.

Fleksitarianer er et relativt nytt begrep som betegner de som 
velger bort kjøtt, fisk, melk og egg innimellom, eller nokså ofte. 

Fakta om vitamin B12  (kobalamin)

Vitaminet er av avgjørende betydning for DNA-
produksjon i kroppens celler. Spesielt sårbare er 
hurtigvoksende celler som blodceller og slimhinner i 
tarmsystemet. Nerveceller er også sårbare for vitamin 
B12-mangel. Ved langvarig og alvorlig mangel kan alle 
kroppens organer bli skadet (nhi.no)

Symptomer ved B12-mangel kan være:

• Symetrisk nummenhet eller prikking i hender, ben  
 eller føtter (tegn på nerveskader) 
• Psykiske syptomer som depresjon, dårlig   
 hukommelse, nedsatt konsentrasjon
• Anemi (lav blodprosent)  
  - blekhet, slapphet, tretthet, kortpustethet
• Utmattelse
• Nedsatt matlyst 
• Nedsatt balanse

Analyse av vitamin B12

Vitamin B12 er bundet til to proteiner: haptokorrin 
og transkobalamin. Når man måler total-B12 får man 
med alt som er bundet til begge disse proteinene. 
Haptokorrin varierer veldig i befolkningen, og lave 
verdier gir lav målt total-B12, uten at det nødvendigvis 
er en reell B12-mangel. 

De siste årene har det blitt utviklet gode metoder for å 
måle kun den biologisk aktive formen av vitamin B12, 
det som er bundet til transkobalamin, som er det som 
tas opp av cellene.

Fordelene med aktiv-B12 er at denne analysen ikke 
er utsatt for den store variasjonen i bindeprotein 
som total-B12. Det er en god analyse for blant annet 
gravide og personer som bruker østrogentilskudd, 
samt nyrepasienter, hvor det ellers kan være vanskelig 
å tolke en høy MMA-verdi (metylmalonsyre). Aktiv- 
B12 kan også brukes for å kontrollere en korrigert 
mangel, der hvor det i dag er anbefalt å måle MMA. 
(vestreviken.no)

Siemens Healthineers sin aktiv-B12 analyse (AB12) tilbys 
på instrumentene Atellica IM og ADVIA Centaur.  
Mer informasjon om aktiv-B12.

Aktiv

Kilder: veg-veg.no, matprat.no, nhi.no, sprakradet.no, 
vestreviken.no

Kostholdsvalg og helse

Det offisielle kostholdsrådet i Norge, gitt av Helse-
direktoratet, er et variert kosthold som inneholder litt 
av alt det ”tarianerne” ønsker å spise mindre av. Kjøtt, 
fisk, sjømat, egg og melkeprodukter er dessuten de 
viktigste kildene til blant annet vitamin B12. Et variert 
kosthold dekker normalt B12-behovet, men blant annet 
vegeterianere, og speiselt veganere, kan ha et for lavt 
inntak. Gravide, de med mage- og tarmsykdommer, samt 
eldre mennesker kan også få B12-mangel.

I et møte på Bærum sykehus, på avdeling for medisinsk 
biokjemi, er laboratorielegene enige i at det er et paradoks 
i dag, med overflod av det meste, at folk selekterer 
matvarer på en slik måte at de kan få en B12-mangel, Det 
er viktig for de å understreke at de aller fleste får dekket 
B12-behovet gjennom et variert kosthold. Vitamin B12 
trenger kun å måles ved symptomer. De kan fortelle at vi 
mennesker har et lager av dette vitaminet som vi kan bruke 
av i årevis før en mangeltilstand oppstår. Det kan ta opptil 
ti år.

Symtomene ved en mangel kan være vage og de utvikles 
langsomt. Barn vil vise tegn raskere fordi de ennå ikke har 
hatt tid til å lagre tilstrekkelige mengder av vitaminet i 
kroppen. 

Den nye analysen aktiv-B12 fanger bedre opp 
de med en mangeltilstand 

B12-mangel kan enkelt påvises ved å ta en blodprøve 
hos legen. Bess Frøyshov, avdelingsoverlege på avdeling 
for medisinsk biokjemi i Vestre Viken, kan fortelle at det 
analyseres veldig mye B12 og D-vitamin, og at de har 
informert rekvirentene grundig om overgangen til den 
nye B12-analysen, med informasjon på nettsider og en 
kommentar på rekvisisjonsskjemaet. Dette har gjort at de 
har fått få spørsmål etter overgangen til aktiv-B12.

– Å benytte de analysene som har den beste diagnostiske 
kvaliteten er viktig for oss, sier Bess. Da vi benyttet den 
gamle analysemetoden, total-B12, var det en større gruppe 
pasienter med lave B12-verdier som ble satt på tilskudd, 
noe som blant annet øker behovet for oppfølgende 
konsultasjoner. Aktiv-B12 fanger bedre opp de som har en 
B12-mangel, slik at vi i større grad unngår å behandle de 
som faktisk er friske. Det er en vinn-vinn situasjon for både 
pasientene, helsepersonalet og økonomisk for helevesenet 
totalt sett. Vi er veldig godt fornøyd med informasjonen vi 
får fra den nye analysen.

”De aller fleste får dekket B12-behovet gjennom et variert kosthold. Vitamin 
B12 trenger kun å måles ved symptomer.”
Bess Frøyshov, avdelingsoverlege på avdeling for medisinsk biokjemi i Vestre Viken

https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-diagnostics/assays-by-diseases-conditions/anemia/active-b12-assay
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Trombekomi kan redde  
flere liv ved hjerneslag 

Såkalt blodproppfisking - trombektomi - er en ny behandlings-
metode som kan avgjøre resten av livet for mange ved hjerneslag. 
Resultatene både i Norge og internasjonalt er gode, og mye tyder 
på at flere bør få trombektomi enn de som får det i dag. Foreløpig 
foregår behandlingen bare noen få steder i landet og utføres av  
intervensjonsnevroradiologer. Godt egnet bildeveiledet ustyr er  
av stor betydning i behandlingen.

“Vi har pasienter som kan gå tilbake 
til jobb bare noen uker etter et  
alvorlig hjerneslag. Dette skjedde 
ikke for fem år siden. Jeg kan ikke 
komme på noe mer innovativt de  
siste årene som har endret behand-
lingen så mye til det bedre.”

Christian Loewe, MD, leder av avdeling for kardiovaskulær-  
og intervensjonsradiologi ved Medisinsk Universitet i Wien. 

Hvert år rammes ca. 12 000 mennesker  
her i landet av hjerneslag. Hvordan 
slagbehandling skal utføres best mulig, er 
noe mange sykehus og helseforetak er 

opptatt av. Tradisjonelt har pasienter ved mistanke 
om slag blitt innlagt på sykehus ved slagenhet for 
diagnose og raskest mulig trombolytisk behandling. 
Med moderne  kateterteknologi er det nå også 
mulig å fjerne blodproppen som blokkerer åren i 
hjernen mekanisk ved å bruke en type stent.

Suksessfaktorer: Samarbeid, verktøy og 
tilgjengelighet

Slagtrombektomi er effektivt, men ikke alltid like 
enkelt å gjennomføre. I Østerrike har avdeling for 
kardiovaskulær og intervensjons-radiologi ved 
Medisinske Universitetet i Wien fått ned “dør-til-
nål-tiden” betraktelig de siste årene.

– Det gjelder å alltid diagnostisere og behandle så 
raskt vi kan. Hjerne er tid, sier Loewe. Alle 
relevante faggrupper må samarbeide tett. Når vi 
startet fungerte ikke dette like greit, men nå har vi 
fått ned tiden, sier Florian Wolf, MD, leder av 
Intervensjensradiologisk avdeling ved MUV.

 

Tidsfaktoren er avgjørende for best mulig  
slagbehandling. Godt egnet utstyr er en annen. 
Intervensjonsradiologisk avdeling ved Medisinsk 
Universitet i Wien har nettopp fått installert ARTIS 
icono biplane  angiografisystem fra Siemens 
Healthineers. 

For Wolf og hans team i Østerrike er det et stort 
skritt fremover å kunne behandle pasienter med 
det nye systemet. 

– Med to plan, kan vi gjennomføre slagbehandling 
tryggere, bedre og raskere. Risikoen for 
 komplikasjoner er lavere, fordi vi kan se blodårene 
tydeligere. Tidligere måtte vi parkere C-armen i 
plan to for å få 3D-volumer. Nå kan vi enkelt og 
presist ta 3D-bilder med to plan, sier Wolf. 

Flere får hjerneslag på verdensbasis

Selv om antallet kateterintervensjoner ved 
hjerneslag er økende på verdensbasis, er det 
fortsatt mange pasienter med ischemisk slag som 
ikke får trombektomi. Behandlingen med 
trombolyse skjer desentralisert mens trombektomi 
gjøres sentralisert. Foreløpig foregår behandlingen 
bare noen få steder i Norge. Slik er det også i 
Østerrike.
 
– I  Wien estimerer vi at bare en tredjedel av 
pasientene som kunne hatt nytte av trombektomi 
faktisk får denne behandlingen, sier Loewe. Det er 
flere årsaker til dette. Preklinisk og klinisk 
slagbehandling har ikke blitt tilpasset ny virkelighet 
mange steder. Til tross for opplysningskampanjer, 
blir hjerneslag fortsatt ofte diagnostisert for sent. Et 
annet problem i mange land er at for få sykehus 
tilbyr nevro-intervensjon i slagbehandling. 

Biplan angiografi  - til mer enn slag

Fra et sykehusperspektiv, er det et viktig å få mest 
mulig ut av investeringen når man starter opp 
med trombektomi med et moderne 
angiografisystem. Noen sykehus velger å bruke 
systemet også til andre nevrointervensjoner, som for 
eksempel til coiling av aneurysmer. 
Intervensjonsradi ologene ved Medisinsk 
Universitet i Wien har imidlertid valgt en annen 
vei: I tillegg til trombekomi, utfører de også 
generelle intervensjoner.
 
– Selv for et universitetsykehus som vårt, er det 
ikke mulig å bruke systemet med full kapasitet til 
bare slagpasienter, sier Loewe. 

– Ved for eksempel lever- eller prostata-
embolisering, ser vi fordeler ved å bruke det nye 
biplansystemet, legger Wolf til. 

ARTIS icono biplan 
angiografisystem 
som brukes til å  
behandle slag- 
pasienter i Wien. 
 
Les mer om  
ARTIS icono

“Angiografisystemer 
som dette gir oss 
mulighet til å både 
diagnostisere og gjøre 
intervensjonen på det 
samme systemet.”
Florian Wolf, MD, leder av 
intervensjonsradiologisk avdeling 
ved Medisinsk Universitet i Wien. 

Video: From stroke to soccer in just one week.

https://www.siemens-healthineers.com/angio/artis-interventional-angiography-systems/artis-icono
https://www.siemens-healthineers.com/angio/artis-interventional-angiography-systems/artis-icono
https://www.siemens-healthineers.com/clinical-specialities/neurology/stroke-care
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CT-maskinen er til stor  
hjelp ved diagnostisering  
av skiveprolaps hos hunder 

Stadig flere velger å ta en CT-undersøkelse av hunden 
sin, siden dette som oftest gir en mer nøyaktig diagnose 
enn tradisjonell røntgen og ultralyd. På Herlev dyreklinikk 
har de over lengre tid sett et økende behov. De har derfor 
investert i en CT-maskin med den nyeste teknologien.

En CT-undersøkelse av dyr er spesielt nyttig  
for undersøkelser av: 

Kraniet:  Tumorer, blødninger og misdannelser
Brysthulen:  Tumorer, blødninger og misdannelser
Bukhulen:  Fremmedlegemer, portosystemisk   
 shunt og tumorer.
Skjelettet:  Knokler, ryggsøyle og prolaps
Ledd:  Fragmentert medial processus  
 coronoideus
Nesehule:  Sopp, fremmedlegemer og tumorer

 

En CT-undersøkelse produserer mange 2D-bilder som kan 
settes sammen til et 3D-bilde, i motsetning til et tradisjonelt 
røntgenbilde som produserer et flatt 2D-bilde. Dette betyr at 
bildene på noen punkter er mye mer detaljerte. Svulster i 

lungene kan sees på omtrent 3 millimeter, mot 5-7 millimeter ved 
røntgen. Det er også mulig å skanne nesehulrom og mellomører, 
noe som var en utfordring tidligere. Bruken av intravenøs kontrast 
ved CT-undersøkelse øker også diagnostikken fremfor tradisjonelle 
røntgenstråler.

– På en sykdom som medfødt portosystemisk shunt kan man stille 
en nøyaktig diagnose med en CT-undersøkelse og deretter operere. 
Omtrent 80 prosent av alle portosystemiske shunts er enkle å 
operere, men diagnostikken er vanskeligere. Sitter shunten inne 
i leveren eller like utenfor? Da er en CT nødvendig, sier dyrlege 
Kristian M. Kamstrup.

Portosystemisk shunt rammer hovedsakelig små hunder. Det venøse 
utløpet fra tarmsystemet shunter utenom leveren, noe som gir en 
opphopning av fett i blodbanen.

CT er et forholdsvis nytt verktøy som man kan lære å bruke mer på 
veterinærområdet. Å ta en CT kan gi god mening ved skader på ledd, 
albuer og knokler som kan gi artroser, og være vanskelig å finne med 
tradisjonell røntgen.

Den typiske pasienten

Den typiske pasienten kan være en hund hvor man mistenker en 
skiveutglidning etter en klinisk undersøkelse. Ved røntgen er det 
vanskelig å stille en presis diagnose på bakgrunn av bildet. En
CT-undersøkelse vil derimot gi et mye mer detaljert bilde av 
ryggsøylen, og man har et godt utgangspunkt for en eventuell 
operasjon.

Bildene tolkes av eksperter

– Vi ser alltid på bildene selv, men sender de i tillegg til veterinære 
spesialister i utlandet med lang erfaring i å tolke radiologiske bilder. 
Man kan gjerne si at det er et ekstra kvalitetsstempel, sier dyrlege 
Thea S. Kamstrup.

Klinikken mottar deretter en detaljert rapport, som kan brukes i den 
videre behandlingen av hunden, og som utgangspunkt for samtalen 
med eieren.

De første erfaringene

– Det er et stigende fokus på CT-undersøkelser av smådyr, noe som 
kan skyldes at eierne i større grad tegner forsikring på dyrene, sier 
Thea. En slik skanning er en relativt kostbar undersøkelse, men for 
noen sykdommer er den å foretrekke. Velges røntgen risikerer man 
å måtte ta mange bilder, med behov for en lengre bedøvelse til en 
høyere pris, uten å få den samme innsikten.

Eierne er veldig imponert over bildekvaliteten. Bildene er relativt 
enkle å forstå for ”ikke dyrleger”, siden det som er unormalt ofte 
kan sees tydelig. Det gir et godt utgangspunkt for en samtale om 
prognosen og den videre behandlingen av dyret.

Medarbeiderne på klinikken er også begeistret for CT-maskinen, som 
er så brukervennlig at alle kan betjene den med litt opplæring.

– Målet med å investere i den nyeste teknologien er selvfølgelig 
å kunne tilby pasientene våre en CT-undersøkelse, men også å 
gi andre dyreklinikker muligheten til å henvise sine pasienter til 
skanning hos oss, sier Kristian.

 



27Next Level · siemens-healthineers.com/noNext Level · siemens-healthineers.com/no26

#TransformingCareDelivery#TransformingCareDelivery

Fra frittstående instrumenter 
til automasjon i Örebro
I overgangen fra frittstående instrumenter til automasjon  
har avdeling for klinisk kjemi på Universitetssjukhuset Örebro 
innført en ny måte å jobbe på. Det har vært utfordrende,  
men de er på god vei til å nå målet.

De ansatte har vært gjennom en 
lang og ganske så gjennomgripende 
endringsreise. Som et av de siste store 
laboratoriene i Sverige, har de koblet 
opp flere fagområder enn de fleste 
til sin nye automasjonsløsning fra 
Siemens Healthineers. 

Administrerende direktør May Eriksson 
og Anne Svensson, viseadministrerende 
direktør og teknologisjef, forklarer at 
de gjorde en grundig jobb i forkant 
av anskaffelsen. De var på besøk hos 
flere laboratorier, både i Sverige og i 
utlandet, for å samle informasjon om 
den teknologiske utviklingen. Målet var 
å finne en løsning som kunne håndtere  
et stort testvolum, og at personalet 

skulle slippe å håndtere prøvene 
manuelt. 

Inspirasjonskilden 

Anne forteller at løsningene de så på 
i Europa ofte var avanserte, og at de 
fikk mange gode tips og ideer med 
seg hjem. Likevel ble deres viktigste 
inspirasjonskilde funnet i Sverige, ved 
avdeling for klinisk kjemi i Falun, som 
var tidlig ute med sin visjon om en 
multidisiplinær automasjonsløsning.

I dag har avdelingen i Örebro kommet 
langt i arbeidet med sin egen 
automasjon, og har koblet til både 

kjemi og immunkjemi, hematologi, 
koagulasjon, mikrobiologi og 
spesialanalyser innen immunkjemi til 
sin automasjonsløsning. Det er også 
rom for å koble til andre fagområder 
om det skulle bli behov for det.

Nye arbeidsmetoder

– Visjonen gjennom hele prosjektet 
har vært å utvikle arbeidsprosessene. 
Vi ønsket å oppnå en måte å jobbe på 
gjennom dagen, som lignet på hvordan 
arbeidet var organisert på natteskift 
og i helgene. Da jobbet vi som et team 
med et felles ansvar for hele prosessen, 
forklarer May.
 

”Hvis vi ikke hadde 
bestemt oss for en 
prøveperiode, ville  
vi havnet tilbake i  
de gamle arbeids-
mønstrene igjen  
etter en uke. Det var 
veldig utfordrende  
i begynnelsen.”

Anne Svensson, visedirektør  
og teknisk sjef

Anne Svensson på jobb i ”Team Kontrolltårnet”. På skjermen vises  
Atellica Process Manager og brukergrensesnittet APTIO.

Tidligere var arbeidet organisert 
rundt hvert enkelt instrument, og 
den ansatte var ansvarlig for alt fra 
vedlikehold til validering av resultater. 
Fordelen var at de ble eksperter på 
instrumentet, men ulempene var 
flere: arbeidsmiljøet var preget av lite 
samarbeid og dialog, den manuelle 
håndteringen av prøverørene tok 
mye tid og den økte arbeidsmengden 
med stadig større prøvevolum 
var utfordrende. I tillegg var det 
belastende for den enkelte å vite at 
svartidene ble direkte påvirket, dersom 
det oppsto problemer på instrumentet.

Der den nye automasjonssløsningen 
står i dag er det ingen arbeidsbenker 
eller arbeidsstasjoner. Validerings-
jobben gjøres i et annet område. Anne 
forklarer at nye måter å jobbe på, blant 
annet med nye arbeidsplasser, ble 
introdusert i september. Nå er de inne 
i en prøveperiode som skal evalueres i 
januar.

– Hvis vi ikke hadde bestemt oss for en 
prøveperiode, ville vi havnet tilbake i 
de gamle arbeidsmønstrene igjen etter 
en uke. Det var veldig utfordrende i 
begynnelsen, sier Anne.

Delt ansvar og nye team

I sin nye arbeidshverdag har 
avdelingen bygget opp forskjellige 
team som jobber med ulike deler 
av analyseprosessen. ”Team 
Kontrolltårnet” består av tre ansatte 
som er ansvarlige for alt utenfor 
automasjonshallen. De validerer 
pasientresultater og fyller input-output 
modulen med prøverrør. De har også 
ansvar for noen av småinstrumentene 
som ikke er knyttet til automasjonen, 
som for eksempel urin og blodgass.

Når det identifiseres en prøve som 
trenger oppfølging, delegeres 
oppgaven til ”Hall-teamet” i 
automasjonshallen. De er ansvarlige 
for vedlikehold og oppstart av 
alle instrumentene inkludert 
automasjonsmoduler. I tillegg har de 
ansvar for kontrollresultater, og at 
automasjonsløsningen er klar til å  
kjøre for fullt gjennom dagen. 

Avdelingen har også dedikerte 
personer med ansvar for ø-hjelps 
telefonen, som ellers er en kilde til 
forstyrrelse. Denne rollen ivaretar også 
forskjellige forespørsler fra  
 

rekvirentene og de kan støtte ”Hall-
teamet” eller ”Kontrolltårnet” om 
nødvendig.

Forbedret kommunikasjon 
avgjørende for å lykkes

En av de største utfordringene har vært 
at de ansatte ikke har kommunisert 
og samarbeidet på denne måten før, 
men avdelingen ser allerede resultater 
i form av forbedret kommunikasjon. 
Tidligere ble mye ekspertkunnskap 
værende hos enkeltpersoner. Den 
nye måten å jobbe på legger et godt 
grunnlag for utvidet kompetanse 
blant de ansatte. Det er også positivt 
at den nye arbeidsmodellen styrker 
standardiseringen på laboratoriet.

– Dette er en av de største endringene 
vi har gjort noen gang. Vi har ikke bare 
endret laboratoriet fra frittstående 
instrumenter til en helautomatisert 
løsning. Vi har også hatt et 
generasjonsskifte hvor vi har mistet 
verdifull kompetanse, og samtidig hatt 
opplæring for nyansatte, sier May.

Vi har fortsatt en reise foran oss,  men 
men vi ser lyst på fremtiden begge to, 
sier Anne. 

De ansatte har tydelig vist sin takknemlighet  
for innsatsen Anne har lagt ned i prosjektet.

Et medlem av ”Hall-teamet” i arbeid.

Se video for mer informasjon  
om laboratorieautomasjon fra 
Siemens Healthineers.

https://www.siemens-healthineers.com/diagnostics-it
https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-automation/systems/aptio-automation
https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-automation/systems/aptio-automation
https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-automation/systems/aptio-automation
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#HealthineersAcademy#TransformingCareDelivery

Det nye sykehuset i 
Central Finland Health 
Care District blir det første 
helt nye sykehuset som 
bygges siden 1970-tallet. 
Siemens Healthineers og Nova sykehus har 
inngått et samarbeid med en målsetning 
om å forbedre pasientbehandlingen og 
effektiviteten. Og ikke bare det: Planen 
er at Nova skal bli det mest moderne og 
effektive sykehuset i hele Finland, både når 
det gjelder medisinsk utstyr og hvordan 
sykehuset drives. Dørene åpnes i løpet av 
2020.   

Visjonen til Central Finland Health Care 
District er å alltid sette pasienten først. 
Dette skal de få til ved å tilby førsteklasses 
behandling, samtidig som de oppmuntrer 
pasientene til å ta en aktiv rolle i sitt eget 
sykdomsforløp. Visjonen er på god vei til 
å oppfylles. Siemens Healthineers leverer 
alt av bildediagnostisk utstyr, opplæring 
og vedlikeholdstjenester gjennom 
samarbeidsavtalen som ble signert 
sommeren 2019.

Samarbeidet er en fordel for både 
pasientene i helseregionen sentralt i Finland 
og sykehuset, fordi det gjør det enklere å nå 
målene og forventningene om å etablere 
gode og effektive rutiner for diagnostikk og 
behandling.

Et samarbeid om å oppnå en best 
mulig pasientbehandling

De ansatte må gjennom en grundig 
opplæring på utstyr og protokoller før 
sykehuset åpnes, noe som kan være 
utfordrende i så store prosjekter. Siemens 
Healthineers bistår med lokal opplæring på 
stedet og digital oppæring gjennom den 
interaktive løsningen PEPConnect.

– Vi vil være aktivt tilstede gjennom hele 
prosessen for å sikre at de ansatte er klare 
når dørene åpnes. Vi er stolte av å være med 
på dette prosjektet, som vil gi en høyere 
kvalitet på helsetjenestene i regionen, 
sier Jarno Eskelinen, leder for Siemens 
Healthineers i Finland.

Strategisk partnerskap skal  
gjøre Nova til det mest moderne 
sykehuset i Finland   

Nova sykehus vil utstyres med 360 
undersøkelsesrom, 368 senger,  

24 operasjonsrom og ti mottaksrom.

Nova sykehus, som åpner i 2020, ligger i 
Kukkumäki, Jyväskylä, sentralt i Finland.  

Siemens Academy kurs og brukermøter 2020 

Kurs på lokalt språk Dato Sted
CT Protocol Optimization 2 - 3 March Linköping, Sweden

Advanced user training for ACUSON SC2000 11 - 12 March Solna, Sweden
CT Basic 24 - 26 March Copenhagen, Denmark
CT Advanced 31 March - 1 April Copenhagen, Denmark
Technical training for ACUSON NX2/NX3 31 March - 1 April Solna, Sweden
CT Advanced 2 - 3 April Copenhagen, Denmark
syngo for technicians 21 - 22 April Solna, Sweden
CT Advanced 22 - 24 April Linköping, Sweden
MR Basic 14 - 15 May Solna, Sweden
Basic course in skeleton 19 - 20 May Solna, Sweden
CT Postprocessing / 3D tech 9 - 10 June Copenhagen, Denmark
MR Dot 2-4 September Solna, Sweden
Nuclear Medicine & SPECT Workflow Building 21 - 23 September Copenhagen, Denmark
CT Cardiac 30. September - 2 October Linköping, Sweden

Engelskspråklige kurs Dato Sted
Nordic CT for Molecular Imaging 16 - 18 March Aalborg, Denmark
Nuclear Medicine & SPECT Principles & Practice 11 - 14 May Copenhagen, Denmark
Nordic CT for Molecular Imaging 9 - 11 June Copenhagen, Denmark
Nordic PET course 31 August - 2 September Copenhagen, Denmark
Nordic PET course 28 - 30 September Aarhus, Denmark

Brukermøter på lokalt språk Dato Sted
Artis Multipurpose User Forum 6 - 7 May Gothenburg, Sweden
Academy Days for Lab 5 - 6 May Frederica, Denmark
CT User Forum 14 - 15 May Nyborg, Denmark
Molecular Imaging User Forum 4 - 5 June Drammen, Norway
CT User Forum - SOMATOMforum 10 - 12 June Stavanger, Norway
Hemostasis User Forum 7 - 8 September Stockholm, Sweden

XP User Forum 17 - 18 September Nyborg, Denmark

Clincal Chemistry & Immunoassay User Forum 21 - 22 September Oslo, Norway

MR User Forum - MAGNETOMforum September Bergen, Norway

MR User Forum 12 - 13 November Fredericia, Denmark

Engelskspråklige brukermøter Dato Sted
Nordic PET User Forum 1 - 2 April Billund, Denmark
Nordic & Baltic Automation User Forum 11 - 12 November Helsinki, Finland

På våre nettsider www.siemens.no/academy finner du mer informasjon.

http://www.siemens.no/academy
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Innovasjonsnytt 

Med nye RAPIDPoint 500e  
får du blodgass, elektrolytt- 
og metabolittresultater 
for diagnostisering og 
overvåkning av kritisk syke 
pasienter på intensiven, 
operasjonsstuen eller lege-
vakten.

– Helsepersonalet trenger en intuitiv 
løsning for blodgassanalyse som 
gir nøyaktige resultater, i tillegg er 
sikkerheten en viktig faktor. Helse-
foretaket må kunne være trygg på 
en god beskyttelse av konfidensiell 
informasjon om brukere og pasienter, 
sier dr. Christoph Pedain, leder for 
Point of Care Diagnostics i Siemens 
Healthineers. 
 
 

Integri-sense er en serie automatiserte 
funksjoner designet for å levere 
nøyaktige testresultater. Teknologien 
kombinerer tre nivåer av automatisk 
kvalitetskontroll (AutomaticQC), 
kalibreringsrutiner og algoritmer, slik at 
klinikerne kan fokusere på pasienten i 
stedet for teknologien.

– De prøveresultatene jeg mottar som 
lege på intensiven gjør meg i stand til å 
ta livreddende avgjørelser. RAPIDPoint 
er enkel å bruke, og jeg slipper å tenke 
på maskinen. Hele mitt fokus ligger hos 
pasienten, sier Daniel Martin, lege på 
Royal Free Hospital i London.

siemens-healthineers.com/blood-gas

RAPIDPoint 500e kan enkelt kobles opp  
til sykehusnettverket ved hjelp av Point  
of Care Ecosystem, som blant annet  
tilbyr fjernstyring av instrumenter 
lokalisert på forskjellige avdelinger.

ACUSON Redwood ultralyd:   
Høy kvalitet. Gunstig pris.

For å møte behovet for kostnadseffektive medisinske bilde- 
behandlingsløsninger har Siemens Healthineers lansert  
ACUSON Redwood.

•  Presis deteksjon og karakterisering av lesjoner
•  Verktøy med kunstig intelligens bidrar til å redusere  
 undersøkelsestiden
•  Designet med tanke på enkel transport mellom avdelinger

siemens-healthineers.com/ultrasound

Brukervennlig instrument for intensiven, 
operasjonsstuen og legevakten

På EANM kongressen i oktober 
(arrangert av den europeiske 
foreningen for nukleærmedsin) 
lanserte Siemens Healthineers 
nyheter innen PET/CT og SPECT/
CT-systemer og programvare. 
En av nyvinningene er en 
utvidelse av xSPECT Quant ™ 
kvantifiseringsteknologien. 
Utvidelsen av syngo Virtual 
Cockpit for fjernbetjening, og de 
nye applikasjonene med kunstig 
intelligens for bruk i syngo.via, 
er designet for å digitalisere 
helsevesenet.

Lesion Scouter with Auto 
Identifier er designet for PET/
CT for å oppdage opptak i 

SOMATOM X.cite

pasientens kropp og klassifisere 
det automatisk som fysiologisk 
eller ikke-fysiologisk opptak. 
Denne analysen er ellers 
tidkrevende og brukeravhengig.

Auto Lung 3D er designet 
for SPECT/ CT for automatisk 
å oppdage lunge og fem 
lungelobber i pasientens 
datasett, segmentere disse og 
konstruere en 3D-modell for 
å kvantifisere parametere for 
perfusjon og lungeventilasjon. 
Nøyaktig konturering av 
lungeknuter kan muliggjøre 
nøyaktig kvantifisering, noe som 
kan påvirke legens beslutning 
om å utføre kirurgi.

Digitalisering av helse- 
vesenet med innovasjon 
innen molekylærmedisin

Kompleksiteten og antallet 
av radiologiske prosedyrer 
øker. Dette krever nye 
løsninger: Intelligent 
navigasjon. Pasientvennlig 
design. Personlig tilpasning. 
Konsistente standarder.
CT-maskinen SOMATOM X.cite kan tilby dette. Med et 
revolusjonerende, intelligent brukerveiledningssystem 
blir brukeren ledet gjennom arbeidsflyten basert på 
spesifikke spørsmål.

myExam Companion 

myExam Companion benytter seg av tilgjengelige 
pasientdata som kjønn, høyde og alder, samt 
informasjon om for eksempel metallimplantater eller 
pasientens evne til å holde pusten. Basert på dette 
optimaliserer SOMATOM X.cite skanneparametrene 
for å sikre et best mulig resultat, noe som bidrar til 
å strukturere arbeidsflyten mer effektivt, jevne ut 
forskjeller mellom radiografene og oppnå resultater av 
høy kvalitet selv i vanskelige diagnosesituasjoner.

– Vi har testet SOMATOM X.cite med den nye 
programvareplattformen de siste to månedene 
med vellykkede resultater. Vi ble imponert 
over de utmerkede bildene og måten det nye 
brukerveiledningssystemet gjorde arbeidsflyten 
raskere på, kommenterer professor Christoph Stippich, 
styreleder og direktør på institutt for nevroradiologi, 
Universitetssykehuset i Zürich.

Algoritmer med kunstig intelligens er sømløst 
integrert på våre Biograph PET/CT-skannere, med 
den nye intelligente  AIDAN plattformen.

https://www.siemens-healthineers.com/blood-gas/blood-gas-systems/rapidpoint-500e-systems
http://www.siemens-healthineers.com/blood-gas 
https://www.siemens-healthineers.com/ultrasound/new-era-ultrasound/acuson-redwood
http://siemens-healthineers.com/ultrasound
https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/single-source-ct-scanner/somatom-xcite
https://www.siemens-healthineers.com/molecular-imaging
https://www.siemens-healthineers.com/molecular-imaging/trends-innovations/aidan
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Innovasjonsnytt 
Ny mini CT: Undersøkelsen kan gjennomføres 
direkte fra sengen på intensiven 

I stedet for at pasientene transporteres 
til radiologisk avdeling, kan Somatom 
On.site tas med til avdelingen. 
CT-undersøkelsen av hodet kan 
gjennomføres direkte fra sengen, noe 
som fjerner behovet for risikofylt og 
bemanninngsintensiv pasienttransport.
 
Pasienttransport mellom avdelinger på sykehuset innebærer 
en økt risiko for komplikasjoner hos pasientene. Mer enn 
70 prosent av pasientene på intensivavdelinger opplever 
bivirkninger som følge av transport til radiologisk avdeling for 
gjennomføring av en CT-undersøkelse. Denne pasientgruppen 
påvirker også tilgjengeligheten for andre pasienter, siden 
undersøkelsestiden for disse er vesentlig lengre. Ved hjelp 
av Somatom On.Site kan undersøkelsen gjennomføres 
på intensivavdelingen, med samme bildekvalitet som de 
permantent installerte maskinene. 

AI-Rad Companion: To nye assistenter kan frigi tid for radiologene 

De to nye programvare-
assistentene er basert på 
kunstig intelligens og kan 
bidra til at radiologene bruker 
mindre tid på rutineoppgaver 
forbundet med MR-under-
søkelse av hjerne og prostata. 

AI-Rad Companion Brain 
MR segmenterer hjernen 
automatis, måler hjernevolum 
og markerer volumavvik 
i resultattabeller brukt av 
nevrologer for diagnose og 
behandling. 

AI-Rad Companion Prostate MR 
segmenterer automatisk den 
ytre konturen av prostata og 
gjør det mulig for radiologene 
å avmerke lesjoner, slik at det 
er enklere for urologene å 
utføre målrettede biopsier.

Begge de nye applikasjonene 
kan brukes på MR-skannere fra 
forskjellige produsenter og er 
tilgjengelige på teamplay, den 
skybaserte helseplattformen 
fra Siemens Healthineers. 

Video: Artificial intelligence 
support for radiologists

AI-Rad Companion Brain MR kan automatisk identifisere 
rundt 50 hjernesegmenter på MR-bilder, måle volumene og 
sammenligne resultatene mot en normativ referansedatabase 
for hjernemorfometri tilgjengeliggjort av Alzheimers Disease 
Neuroimaging Initiative (ADNI).

Kunstig intelligens: fra hype til handling 
Bruken av kunstig intelligens og deep-learning-verktøy har 
vært gjenstand for debatt i det bildediagnostiske miljøet i 
mange år. Nå er tiden inne for at kunstig intelligens kan levere 
reell verdi i den kliniske arbeidsflyten.

av oppgaver som klassifisering eller 
segmentering av objekter. Med 
andre ord er kunstig intelligens 
brukt i begrensede systemer som 
ikke tar hele bredden av pasientdata 
i betraktning, og ikke kan påta seg 
ansvaret for å ta kliniske beslutninger. 
De siste årenes overdrevne 
forventninger har gradvis endret 
seg til et nøkternt syn på et verktøy 
som vil hjelpe radiologer å takle det 
stadig økende antallet bilder som skal 
tolkes, som en assistent som utfører 
de repeterende og kjedelige delene av 
jobben.

Reell klinisk verdi

Leverandører og røntgeninstitusjoner 
må nå samarbeide for å vise at 
verktøyene deres gir reell klinisk 
verdi. Og det må gjøres mer enn å 
bevise algoritmenes ytelse. Det er 
avgjørende at verktøyene med kunstig 
intelligens leverer på et høyere nivå 

Noen har vært skeptiske til 
nytteverdien på grunn av 
erfaringer fra tidligere 
underpresterende verktøy. 

Andre har vært overbegeistret. 
Enkelte (hovedsakelig de utenfor det 
radiologiske miljøet) har provoserende 
nok antydet at kunstig intelligens vil 
gjøre radiologer overflødige. De med 
et mer moderat syn har hevdet at 
dette vil øke kapasiteten for tolkning 
av bilder, gjøre radiologien kvantitativ 
og forbedre pasientbehandlingen. 
Uansett hva du selv måtte mene, er 
tiden nå inne for at kunstig intelligens 
kan levere reell verdi i den kliniske 
arbeidsflyten - for pasientene, legene 
og leverandørene.

Fra hype til handling

Det kunstig intelligens har bidratt 
med frem til nå er automatisering 

Oskar Strand, leder for kunstig 
intelligens og maskinlæring i Norden 
og Baltikum, Siemens Healthineers.

I mange land skyter antallet  
røntgenundersøkelser i været, 
mens antallet radiologer og  
spesialister ikke følger med  
trenden. Resultatet er en  
dramatisk økt arbeidsmengde. 

Kilde: The Royal College of Radiologists. Clinical 
radiology, UK workforce census 2018 report.  
London: The Royal College of Radiologists, 2019.

Next Level · siemens-healthineers.com/no

2014 2018 2023

Demand 
Supply

Radiologist

3467

3048

4726

3622

5985

4118

shortfall 
1867 (31%)

Video: The Data Scientist 
Engineering AIVideo: SOMATOM On.Site

https://www.youtube.com/watch?v=6rWLcwasRx0
https://www.youtube.com/watch?v=6rWLcwasRx0
https://www.youtube.com/watch?v=ZPer8az0e68
https://www.youtube.com/watch?v=ZPer8az0e68
https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/mobile-head-ct/somatom-on-site
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Ny elfys lab med  
mulighet for 3D-bilder

Ved den nye hjerte-
laben ved Haukeland 
universitetssjukehus 
er 3D-bilder og 
segmentering av 
venstre forkammer 
nyttige verktøy. 

Det nye systemet Artis Q.zen floor 
brukes til gjennomlysning under 
ablasjoner og elektrofysiologisk 
behandling. Under ablasjoner 
brennes eller fryses elektrisk ledning 
i hjertet hos pasienter med hjerte-
rytmeforstyrrelser.

Systemet har også en DynaCT 
cardiac-funksjon, som gjør at 
pasientene ikke trenger å 
gjennomføre preoperativ CT før 
inngrepet, men kan gjøre dette 
under undersøkelsen.
 
Seksjonsoverlege Peter Schuster ved 
Haukeland universitetssjukehus sier:

- Prosjektet har gått over all 
forventing. Vi kan også ta CT-angio 
som vi er veldig fornøyd med. Jeg er 
imponert over at installasjonen 
kunne gjennomføres med en så 
strikt tidsramme. Bildene er svært 

gode og det er nyttig med 3D og 
overlay.

Bedre oversikt med 
bildelag

Syngo 3D Roadmap er en overlay- 
teknikk som kombinerer informasjon 
fra 2D bilder, som for eksempel 
gjennomlysning, med 3D-volum-
informasjon. 3D-voluminfomasjonen 
kan være fra tidligere CT eller MR-
undersøkelse, eller et volumopptak 
(DynaCT Cardiac) som gjøres på 
angiografi-laboratoriet under 
prosedyren. Etter opptaket 
segmenteres bildene for å få en god 
anatomisk fremstilling av ønsket 
område. Det segmenterte volumet 
legges så over en live 
gjennomlysning som veiledning 
under prosedyren. 

3D-modellen kan også eksporteres 
til annet utstyr som brukes ved 
eletrofysiologisk mapping. 
Fusjonerte bilder brukes til 
veiledning av kateterplassering i 
lungevenene under behandlingen.     

Artis Q.zen har et spesielt detektor-
materiale som reduserer den 
elektroniske bakgrunnsstøyen og 
dermed stråledosene med opp til 
70-80 prosent.

På skjermen vises segmentert venstre forkammer, 
som er lagt over “live” gjennomlysning. Det  
segmenterte resultatet baserer seg på et  
3D-opptak tatt tidligere under prosedyren.

Angiosystemet Artis Q. Zen Floor.
Automatisk segmentert venstre 
forkammer etter 3D opptak.

Haukeland universitetssykehus:

Bildet viser venstre forkammer 
markert med gult som overlay på 
live gjennomlysningsbilde.

+ 16,6 %  
      tolkningsfeil

- 50 %  
    tolkningstid

Nyere studier viser at å kutte radiologenes tolkingstid til øker 
tolkingsfeilraten. Applikasjoner basert på kunstig intelligens 
kan bidra til å gi radiologer en mer optimal arbeidsflyt.

enn ekspertene når det gjelder å trekke 
konklusjoner eller generalisere på tvers 
av datasett. Og ikke minst er det viktig at 
de bidrar til en optimal arbeidsflyt. Det 
er kun hvis radiologen får fristilt noe av 
sin tid at slike verktøy kan defineres som 
en suksess. Derfor er det helt sentralt for 
leverandørene å forstå arbeidsflyten.

Pilotprosjekter  i Norden

Siemens Healthineers sitt engasjement 
innen kunstig intelligens ble tydelig for 
et år siden med lanseringen av AI Rad 
Companion. Den første applikasjonen 
Chest-CT tilbyr en helhetlig tilnærming ved 
å adressere hjertet, ryggvirvlene og aorta,  
i tillegg til lungene.

Med et økende antall pilotprosjekter i 
Norden utvides nå porteføljen til MR. 
AI Rad Companion Brain-MR utfører 
en volumetrisk analyse av vev og 
sammenligner med en normativ database 
for å vurdere avvik som kan indikere 
sykdommer som for eksempel Parkinsons 
eller Alzheimers.

AI Rad Companion Prostate-MR 
segmenterer konturen av kjertelen for 
radiologen og markerer det mistenkte 
området. Ved overføring av resultatene 
til urologen kombineres MR-bildene, 
sammen med viktige merknader, med 
ultralydbildene for biopsiveiledning.

Bekymringer og muligheter med 
skylagring

Teknologiens modenhet er ikke det eneste 
temaet som diskuteres. Skylagring er 
også et hett tema. Mange er bekymret 
for overføring av pasientdata utenfor 
”sine egne vegger”. Det er derfor viktig at 
leverandørene åpent kan vise til hvordan 
de beskytter personvernet og håndterer 
sikkerheten. 

Skylagring har klare fordeler, for eksempel 
raske oppdateringer, muligheten for 
skalering og reduserte investerings- og 
vedlikeholdskostnader. Skyløsninger 
gir også muligheten til å bygge åpne 
plattformer som fremmer innovasjon. 
Den store mengden av nye løsninger med 
kunstig intelligens er forbløffende, selv 

om det får deg til å lure på hvordan disse 
systemene vil passe inn i IT-landskapet på 
sykehus, dersom hver applikasjon krever 
individuell implementering, server etc.

Økosystemet gjør det enklere å 
teste ut nye applikasjoner

I Siemens Healthineers bygger vi et åpent 
økosystem der tredjeparts utviklere kan 
levere innovative applikasjoner. Det er 
allerede flere nordiske applikasjoner 
tilgjengelig i dette økosystemet, som 
fungerer som en slags markedsplass for 
oppstartsbedrifter. De trenger en plattform 
for å nå ut til sykehus og klinikker som 
ønsker å teste ut lovende applikasjoner, 
uten å måtte gjennom en full IT-
implementering.

Hvordan beslutninger om diagnose og 
behandling skal håndteres vil nok være et 
diskusjonstema i lang tid fremover, men 
det er ingen tvil om at kunstig instelligens 
er på grensen til å industrialiseres og at 
denne teknologien stadig finner nye veier 
inn i oppgaver relatert til tolkning av 
medisinske bilder. Vi må nok snart slutte 
å referere til disse verktøyene som kunstig 
intelligens.

Les mer

Kilde: siemens-healthineers.com/digital-health-solutions/digital-solutions-overview/ 
clinical-decision-support/ai-rad-companion

https://www.siemens-healthineers.com/angio/artis-interventional-angiography-systems/artis-q-zen


www.siemens-healthineers.com/no

Siemens Healthineers AG (børsnotert i Frankfurt, Tyskland: SHL) er med på 
å forme fremtidens helsevesen. Som et ledende medisinsk teknologiselskap 
med hovedkontor i Erlangen, Tyskland, bidrar Siemens Healthineers til 
verdiskapning for aktører i helsevesenet ved å være en partner innen 
områder som presisjonsmedisin, optimalisering av helsetjenester, forbedring 
av pasientopplevelser og digitalisering av helsevesenet.

Siemens Healthineers utvikler kontinuerlig sin produkt- og tjenesteportefølje, 
med applikasjoner som bruker kunstig intelligens og digitale løsninger som 
spiller en stadig viktigere rolle i neste generasjons medisinsk teknologi. Disse 
nye applikasjonene vil forbedre selskapets grunnlag innen bildediagnostikk, 
bildeveiledet behandling, laboratoriediagnostikk, pasientnær anlysering og 
molekylærmedisin.

I regnskapsåret 2019, som ble avsluttet 30. september 2019, hadde 
Siemens Healthineers, med omlag 52 000 ansatte over hele verden, inntekter 
på € 14,5 milliarder og et overskudd på € 2,5 milliarder.

I Norden og Baltikum har Siemens Healthineers salgs- og servicepersonell 
nær våre lokale kunder. Med ca. 550 ansatte i regionen, ønsker vi å være en 
pålitelig partner for helsepersonell, med inngående kunnskap om deres 
spesifikke utfordringer og muligheter.

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

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

Siemens Healthineers Norge 
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

Uttalelsene fra våre kunder er basert på resultater som ble oppnådd i kundens unike setting. Siden det ikke 
finnes et “typisk” sykehus eller laboratorium, og det finnes mange variabler (for eksempel sykehusstørrelse, 
prøvesammensetning, IT-løsning og automasjonsgrad) finnes det ingen garanti for at andre kunder vil 
oppnå de samme resultatene.

Produktene og funksjonene som er nevnt i magasinet er muligens ikke kommersielt tilgjengelige i alle land.

http://www.siemens-healthineers.com/no
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