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Vår respons på  
COVID-19-pandemien  
Vi jobber alle hardt for å gi pasientene et  
godt møte med helsevesenet, både ved  
diagnostisering, behandling, oppfølging  
og rehabilitering. Les mer på side 6-15.

#PrecisionMedicine

Et privat-offentlig samarbeid  
kan forbedre pasientflyten på 
akuttavdelinger i Danmark.  
Les mer på side 22.

#Vår respons på COVID-19

En studie om antistofftesting i Tele- 
mark og Agder vil gi ny kunnskap om 
immunitet og senskader for COVID-19- 
smittede. Les mer på side 6. 
 

#DigitalHealth

Aleris har fått hjelp til å tolke 
CT-thorax bilder. Hjelperen er et 
dataprogram med kunstig 
intelligens. Les mer på side 3.

#PrecisionMedicine

Skåne universitetssjukhus benytter 
en ny MR-teknikk som kan gi en 
bedre og raskere diagnose  
ved brystsmerter. Side 32.



2 3Next Level · siemens-healthineers.com/no Next Level · siemens-healthineers.com/no

#DigitalHealth

Å ta vare på kundene i spesielle tider
Mye har endret seg for oss alle siden starten av COVID-19-pandemien, både profesjonelt og i 
privatlivet. For MedTech-bransjen er endringene grunnleggende for måten vi henvender oss til 
kundene på og hvordan vi tilbyr våre tjenester. 

En ting som ikke har endret seg er imidlertid vår drivkraft og søken etter løsninger som kommer 
både helsepersonell og pasienter til gode. En tett dialog med kundene våre er viktigere enn 
noensinne, og vi prioriterer dette hver dag ved å møtes ansikt til ansikt der det er mulig, eller 
gjennom digital dialog.

Pandemien har absolutt økt bevisstheten rundt innovasjon i vår bransje. Et eksempel fra vårt eget 
forretningsområde laboratoriediagnostikk, er Siemens Healthineers sin lansering av 
antistofftester. Vi jobber hardt for å oppnå det felles målet om å bekjempe COVID-19. Vi har nylig 
sluttet oss til et samarbeid med amerikanske og europeiske reguleringsbyråer for å etablere en 
kvantifiseringsstandard for COVID-19-antistoffer. Denne nye standarden forventes å være viktig 
for å sikre effektiviteten av vaksinasjonsprogrammene når disse blir tilgjengelige. 
Siemens Healthineers vil være en dedikert partner i dette viktige arbeidet.

I denne utgaven av Next Level kan du lese om hvordan vår kunde Sykehuset Telemark har begynt 
å bruke antistofftesten. De forklarer hvorfor de tror antistofftesting vil spille en viktig rolle i 
fremtiden og forteller om det pågående forskningsprosjektet deres. Du kan også lese historien om 
hvordan vi har inngått et innovativt partnerskap med Hospital Nova i Finland, for å levere alt av 
bildediagnostisk utstyr i 12 år fremover. I tillegg finner du artikkler om blant annet Aleris sin 
erfaring med programvare med kunstig intelligens, og om hvordan robotteknologi finner veien 
inn i hjertelaboratoriet.

God lesning!

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

Fredrik Altmeier 
Head of Norway  
 
 

Eric LaFleche 
Head of Sweden  
 
 

Jarno Eskelinen 
Head of Finland and 
the Baltic countries  
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Forsidebilde
Astrid Bjøreid er fagansvarlig på avdeling for laboratoriemedisin på 
Sykehuset Telemark, Skien. Det er her antistofftestene som kommer 
inn fra blant annet Covita-studien analyseres.

B egge radiologene har lenge vært nysgjerrige 
på hvilken kvalitet et slikt verktøy kan levere 
og om det kunne bidra til å spare tid. 
Mengden av radiologiske undersøkelser har 

økt nesten eksponentielt de siste årene og den 
tekniske utviklingen fører til mer komplekse sett med 
bildedata. I en hektisk arbeidshverdag opplever de at 
det blir stadig mindre tid til tolkning av bilder. 

– Tidligere har vi opplevd at Computer Aided 
Diagnosis (CAD) ikke innfridde forventningene, 
forteller Christian Rüger, radiolog på Aleris Røntgen 
Porsgrunn. CAD baserer seg på matematiske 
modeller for å finne blant annet pulmonale noduli 
eller kalk på mammografibilder. Studier har vist at 

programmene genererte for mange falske positive 
funn og førte til økt tidsforbruk for radiologene.

I dag er derimot metoden som kalles «deep learning» 
innen kunstig intelligens (KI), i ferd med å 
fundamentalt endre mulighetene for hvordan et 
datasystem kan lære å kjenne igjen for eksempel 
bildemønstre. For radiologiens del betyr dette at KI-
algoritmer mates med store mengder bildedata, slik 
at patologiske funn etter hvert gjenkjennes 
automatisk. 

– Målet med å teste AI-Rad Companion var å vurdere 
den diagnostiske kvaliteten. Vi ønsket også å teste 
arbeidsflyten med implementering i vårt RIS/PACS, 

Med kunstig intelligens 
som en usynlig hjelper 
 
Siden begynnelsen av året har radiolog Christian Rüger og 
kollega Ida Morken på Aleris Røntgen Porsgrunn og Oslo City 
fått hjelp til å tolke CT-thorax bilder. Hjelperen heter AI-Rad 
Companion, en programvare med kunstig intelligens.

AI-Rad Companion 
Chest CT har her 
markert og angitt 
størrelsen på flere 
pulmonale lesjoner 
(markert i rødt) i 
lungene til en 
pasient. Dette kan 
representere 
forskjellig type 
patologi, for 
eksempel beten-
nelse, arrforandring-
er, kreft eller 
metastaser. 

På bildet til venstre er to små noduli markert. En nodul er i utgangspunktet en liten, uspesifikk 
lungeknute som kan representere alt fra små lymfeknuter, væskefylte luftveier, betennelsesvev, 
arrvev, til tidlig kreft. Derfor eksisterer det retningslinjer til oppfølging avhengig av størrelsen.  
Hos kreftpasienter er det viktig å oppdage selv de aller minste noduli, da disse kan være små 
metataser. Vurderingen av slike er tid- og konsentrasjonskrevende og at de er forhåndsmarkert  
av en KI-programvare kan være til god hjelp for radiologene.
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#PrecisionMedicine #PrecisionMedicine

Nytteverdien

– Det gikk kun 15-20 minutter fra CT-under-
søkelsen var avsluttet til resultatene var 
tilgjengelige, så rapporten ble ikke forsinket. 
Men for best nytteverdi av et slikt verktøy er 
en implementering i PACS-systemet etter vår 
mening essensiell. Det å jobbe på to parallelle 
programmer ville redusert nytteverdien 
betraktelig, sier Rüger.

Han påpeker at prosessen skaper flere 
bildeserier og at en omfattende bruk av KI-
programmer sannsynligvis vil medføre et økt 
behov for lagringsplass. 

– Vurderingen av små pulmonale noduli er tid- 
og konsentrasjonskrevende. Vi oppfattet det 
som positivt å ha en programvare som kunne 
brukes som en kontroll av våre egne 
granskningsresultater. Det ga en ekstra 
trygghet.

Han forteller videre at grenseverdiene for hva 
AI-Rad Companion skal markere av noduli kan 
justeres, noe som kan være svært nyttig ved 
metastasekontroller hos kreftpasienter. En 
annen nyttig funksjon er beregningen av 
kalkmengden i coronararteriene. 

– AI-Rad Companion klarte nesten på alle CT-
undersøkelser å lage en kvalitativ tilstrekkelig 
3D-rekonstruksjon av aorta, selv om under-
søkelsene ble tatt uten iv-kontrast. Men de 
mange målingene av aorta kan i starten virke 
litt uoversiktlige. Særlig med tanke på at 
mange CT-pasienter tilhører en eldre 
aldersgruppe, så bør kanskje referanse-
verdiene heves litt.

Mer KI, forandret 
granskningsprosess 

Begge radiologene mener at økt bruk av KI-
applikasjoner i radiologien må knyttes til en 
forandret granskningsprosess. De ser for seg 
at dersom programvare med kunstig 
intelligens kunne «forhåndssortere» normale 
fra ikke-normale undersøkelser, så ville dette 
kunne forandre måten man prioriterte 
undersøkelseslister på. 

– Særlig når det gjelder pasienter som 
kommer til kreftkontroll, kunne man med 
hjelp av KI-programvare enklere skilt mellom 
de undersøkelsene hvor det mistenkes 

metastaser, fra de hvor det ikke er mistanke. 
På standardundersøkelser ville det også hjelpe 
om eventuelle noduli allerede er markerte, 
istedenfor å starte fingransking av lungene i 
frykt for at man overser en liten, men 
signifikant fortetning, sier de.

Det å innføre KI som en slags «second 
opinion» eller «kontrasigneringsfunksjon», 
anser de for øyeblikket som lite 
hensiktsmessig, selv om de oppfattet det som 
positivt underveis i arbeidet med AI-Rad 
Companion. 

– Med prisnivået vi har på radiologisk 
diagnostikk i Norge er det ikke økonomisk 
bærekraftig. Men i andre land der 
dobbelsignering er påkrevd, kunne KI 
eventuelt overtatt noe av denne funksjonen 
på sikt. Jeg tror også det ikke er utenkelig at 
flere applikasjoner etter hvert kan kobles 
sammen, slik at man for eksempel kan sile ut 
alle normale CT- og MR-undersøkelser. Men da 
må det i såfall må være klare retningslinjer i 
forhold til ansvarsforhold ved feiltolkninger av 
programvaren, sier Christian Rüger. 

3D-bildet viser hoved-
pulsåren i brystkassen 
(Thoracalaorta). Bildet 
er automatisk generert 
av AI-Rad Companion og 
inkluderer forskjellige 
målinger av relevante 
parametre.

Bildet illustrerer hvordan 
høyden på rygglegemene 
automatisk blir målt og 
sammenlignet. Avvik er 
fremhevet og markert 
med en fargekoding. I 
blått vises bentettheten 
definert i Hounsfield 
Units.

for å få et inntrykk av om dette kunne føre til tids-
besparelser, sier Christian Rüger.

Han forklarer at det allerede eksisterer mange 
algoritmer som har ført til godkjent KI-programvare 
for radiologisk diagnostikk. Noen eksempler er 
mammografi-screening, MS-plakk deteksjon på MR-
caput eller skjelettalderbestemmelse. Likevel er det 
foreløpig få radiologer som benytter seg av KI-
algoritmer i hverdagen. En utfordring er at de i 
mange tilfeller er vanskelig å integrere i diagnostiske 
systemer som Radiology Information System (RIS) 
eller Picture Archiving and Communication System 
(PACS). 

Enkelt å implementere

– For vår del gikk implementeringen til vårt eget 
PACS problemfritt. Over en periode på om lag fire 
måneder ble samtlige CT-thorax bilder uten 
intravenøs kontrast, det vil si både de med vanlig 
dose og de som ble tatt med lavdoseteknikk, 
tilgjengeliggjort for AI-Rad Companion, forteller 
Rüger.

AI-Rad Companion genererer blant annet forskjellige 
3D-animasjoner basert på en automatisk deteksjon 
og størrelsesmåling av pulmonale solide lesjoner/
noduli og segmentering av lungelapper med samtidig 
emfysemvurdering.

“Økt bruk av KI-applikasjoner i  
radiologien må knyttes til en  
forandret granskningsprosess.”
Ida Morken, radiolog, Aleris Oslo City 
Christian Rüger, radiolog, Aleris Røntgen Porsgrunn.

CT-bildet viser funn av 
lungeemfysem, en kronisk 
sykdom der mange av skille- 
veggene i lungen mellom blod 
og luft er ødelagt. AI-Rad 
Companion genererer 
forskjellige 3D-animasjoner 
basert på automatisk 
deteksjon og størrelsesmåling, 
segmentering av lunge- 
lapper og emfysemvurdering.
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Antistofftesting skal gi ny 
kunnskap om immunitet 
For å få mer kunnskap om immunitet og senskader etter 
COVID-19, blir antistofftesting nå et tilbud til alle pasienter 
som har vært smittet i Agder og Telemark. Studiet startet i 
sommer og vil pågå i to år.  

Astrid Bjøreid er fagansvarlig på avdeling for laboratoriemedisin på Sykehuset Telemark, Skien. Det 
er her antistofftestene som kommer inn fra blant annet Covita-studien analyseres.

Hver sjette måned i to år får pasienter 
som har vært smittet av COVID-19 
tilbud om å ta en blodprøve for å 
måle nivået av antistoffer. Studiet er 

et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og 
Sørlandet sykehus og har fått navnet Covita-
studien. Pasienter med symptomer fra 
luftveiene som hadde negativ PCR-test i 
samme periode blir inkludert som kontroll-
gruppe.

– Det skal bli interessant å se hvordan 
immuniteten utvikler seg over tid og hvor 
lenge den varer. Det vi har sett foreløpig i 
Telemark er at alle vi har virustestet, som har 
fått påvist COVID-19 gjennom PCR-testen, også 
har hatt antistoffer, sier Yngvar Tveten, 
overlege på Sykehuset Telemark, Skien.

Nå håper de både tidligere og fremtidige 
smittede i Agder og Telemark blir med i Covita-
studien, som kan bidra med viktige svar på 
noen av de ukjente faktorene ved virus-
sykdommen. Antistoffer kan påvises hos de 
fleste 2–3 uker etter smitte, og sannsynligvis 
tidligere hos noen. Men hvor lenge man har 
antistoffer og om det er mulig å bli smittet 
flere ganger vet man foreløpig for lite om. 

Flere prosjekter på gang 
Covita-studien er ikke det eneste initiativet når 
det gjelder antistoffer. Det pågår også et 
landsomfattende prosjekt mellom norske 
blodbanker og Helsedirektoratet for å 
identifisere blodgivere som har hatt COVID-19, 
for framstilling av plasma som inneholder 
beskyttende antistoffer mot SARS-CoV-2. 15 
norske blodbanker fått tillatelse til å tappe og 
distribuere COVID-19 rekonvalesensplasma. 

Liten etterspørsel så langt
Som overlege på avdeling for laboratorie-
medisin er Yngvar Tveten overrasket over at 
etterspørselen etter antistofftesting har vært så 
liten etter at epidemien inntraff, og mener 
Norge burde være interessert i immunitets-
nivået til befolkningen. 

– Siden juni har vi kun analysert ca 250 
antistofftester. Dersom etterspørselen øker, er 
vi klare til innsats. Da er det sentralt å kunne 

Virus deteksjon med PCR-test i  
luftveiene:  
Fra 2 timer til 5* dager
 
Antistofftest med blodprøve:  
Fra 30 minutter til 5* dager 

*avhengig av hvor du tar testen.

“Vi er overrasket over den lave 
etterspørselen etter antistoff- 
testen for COVID-19. Vi trodde det 
skulle bli et mye større trykk.”
Yngvar Tveten, overlege på Sykehuset Telemark.

Prøvesvar
Hvor lang tid tar det for 

pasienten å få svar på en 
prøve av høy kvalitet? 
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analysere testen på en effektiv laboratorie-
automasjon, sier Astrid Bjøreid, fagansvarlig på 
laboratoriet på Sykehuset Telemark, Skien.

I Sverige sier myndighetene at dersom du er 
symptomfri og har antistoffer, har du redusert 
risiko for å bli smittet med COVID-19, og 
dermed redusert risiko for å overføre 
infeksjonen til andre. Det anbefales at alle skal 
få tilbud om antistofftesting mot en vanlig 
pasientavgift. 

I Norge er det annerledes. Her får man dekket 
kostnaden til antistofftesting via statens 

refusjonsordning dersom det er klinisk 
indikasjon for å teste. Det vil si at dersom man 
er blitt frisk etter en sykdomsperiode og ønsker 
å vite om man har hatt COVID-19, må dette 
dekkes av egen lomme. 

Mange som var syke i mars og april fikk aldri 
testet seg på grunn av manglende kapasitet. 

– For dem kan det være viktig å få vite om de 
har hatt Covid-19 eller ikke. I tillegg er det 
mange som gjennomgår infeksjon med 
koronaviruset uten å merke at de er syke. 
Hvordan nivået av antistoffer utvikler seg hos 
disse pasientene vil det også være interessant å 
kartlegge. Vi har sendt ut informasjon til alle 
fastleger i vår region og informert om at vi kan 
utføre antistofftesting, sier seksjonsleder 
Ann-Christin Dahl.

– Ingen har foreløpig etterspurt en antistoff- 
test på mitt legekontor, sier Adnan Warraish, 
fastlege i Sandefjord. Men det henger nok 
sammen med lav forekomt i området her. 

Han sier det sikkert er interessant for mange å 
få sjekket om de har antistoffer eller ikke, og at 
testen er lett tilgjengelig, men at vi foreløpig 
ikke har nok kunnskap om viruset til å kunne 
trekke noen fornuftige konkusjoner ut av 
svaret. 

– Vi får se hvordan det utvikler seg fremover. 
Ny forskning indikerer at man kan være immun 
i opptil 6 måneder etter infeksjon, men så kan 
det være usikkert når man fikk infeksjonen. Om 
du får påvist antistoffer har heller ingenting å 
si for karantenebestemmelsene, i følge norske 
myndigheter, forklarer Adnan Warraish.

Human cell

ACE2 Receptor

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 spike protein

Antistofftesten til Siemens Healtineers er laget for 
å oppdage en spike proteinreseptor (S1RBD) på 
overflaten av SARS-CoV-2-viruset. Denne protein- 
reseptoren binder viruset til celler via en reseptor 
(ACE2), som finnes i organer som lunger, hjerte og 
blodkar.

Forhåpentligvis tar det ikke alt for lang tid før 
forskningen gir oss noen flere svar. På 
Sykehuset Telemark har alle ansatte med påvist 
COVID-19 virus blitt testet for antistoffer. 

– Mengden antistoff kan se ut til å henge 
sammen med hvor syke pasientene har vært, 
sier Yngvar Tveten. 

Vaksinering og antistofftesting

Kunnskap om immunitet er et nødvendig 
verktøy i utviklingen av en vaksine. 
Antistofftesting vil kunne si noe om vaksinen 
har nødvendig effekt. Yngvar mener det vil 
være for ressurskrevende med en omfattende 
antistofftesting i forkant av en vaksine. 

“Mengden antistoff  
kan se ut til å henge 
sammen med hvor syke 
pasientene har vært.”
Yngvar Tveten, overlege på Sykehuset Telemark.

– Det kan heller være hensiktsmessig etter 
vaksinering, for eksempel for å få svar på om 
det er behov for en revaksinering, sier han.  

Tror du vi får en vaksine som virker?

– Det vil tiden vise. Kanskje bli det slik som det 
er med influensavaksinen, at vi må vaksineres 
flere ganger. 

“Dersom etterspørselen 
for antistofftesting øker, 
er vi klare til innsats. Da 
er det sentralt å kunne 
analysere testen på en 
effektiv laboratorie- 
automasjon.”

Astrid Bjøreid,  
fagansvarlig, 
Sykehuset Telemark

Kvaliteten på testen er viktig 
 
Det finnes mange tester på markedet 
for å oppdage selve viruset og 
antistoffene mot det. Ikke alle er like 
nøyaktige. Sykehuset Telemark 
benytter en av markedets mest 
sensitive antistofftester, noe som 
reduserer risikoen for falske positive 
og falske negative resultater.

– Studier viser at vår totale antistoff- 
test, og vår semikvantitative IgG-test 
holder veldig høy kvalitet, og er blant 
de aller beste på markedet. Begge 
metodene detekterer antistoffer mot 
S1RBD antigenet, et antigen som er 
inkludert i utviklingen av flere  
potensielle vaksiner. Dette gjør at vi 
har stor tro på at våre tester også  
kan brukes til bestemmelse av immu-
nitetsstatus når vi forhåpentligvis 
snart har en vaksine på plass, sier  
Petter Søberg i Siemens Healthineers. 

– Vi har sammenliknet flere analyser, 
og analysen til Siemens har så langt 
gitt entydige svar, sier Yngvar.
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Ultralyd på pasienter med 
COVID-19, for å indentifisere  
lungesykdom, er et nytt  
område for mange klinikere. 
I mange tilfeller kan luft være en forstyrrende 
faktor under ultralyd, da det kan forårsake 
artefakter. I lungeultralyd kan man faktisk 
utnytte artefaktene som skapes av 
ultralydbølger til å se forandringer mellom 
vevet og luften. Teknikken har skapt interesse 
under pandemien.  

Det pågår nå en italiensk studie i regi av det 
italienske sykehuset Guglielmo de Saliceto om 
bruk av lungeultralyd for å diagnostisere 
lungebetennelse ved covid-19-infeksjon.

– Hvis forskningsresultatene viser at ultralyd er 
presist nok ved covid-19, så er dette en mye 
raskere og smidigere måte å kunne påvise 
tilstanden på, sier sonograf og leder av 
Ultralydklinikken Dag Harald Hovind til Hold 
Pusten.

Raskt svar og ingen stråling
COVID-19 har en tendens til å påvirke terminale 
alveoler i det perifere området av lungen. 
Lesjoner er ofte nær pleura. Det betyr at 
ultralydskanning vil fungere bra fordi den 
sunne og syke lungen vil vise spesifikke 
artefakter som kan veilede klinikeren i å 
avgjøre om og i hvilken grad av alvorlighet 
covid-19 har på lungene. En sunn lunge vil ha 
stor uoverensstemmelse mellom lungehinnen, 
kroppsvev, og luften i lungen bak den. Den 
spesifikke artefakten kalles A-line og er 
assosiert med et normalt ultralydfunn. En frisk 
lunge kan også vise noen få B-linjer, men tre 
eller flere artefakter indikerer at det er økt 
tetthet og tap av lufting i den perifere lungen. 
Artifakten vil ses som en stråle, omtrent som et 
blitslys fra pleuralinjen.

Ultralydundersøkelsene kan gjøres i løpet av 
noen få minutter, har ingen stråleeksponsering 
og man slipper å vente på prøvesvar.

Peder Langeland Myhre er lege ved Ahus og 
forsker ved Klinikk for indremedisin og 
laboratoriefag ved Universitetet i Oslo. Nylig 
publiserte han en artikkel i Indremedisineren 
om mulighetene ved lungeultralyd. Han sier til 
magasinet Hold Pusten: 

– Vi har benyttet lungeultralyd for å følge opp 
covid-19-pasienter på intensivavdelingen. Selv 
har jeg brukt den på pasienter med tung pust 
som har en kjent hjertesvikt, for å se om 
årsaken til tungpusten er covid-19 eller 
hjertesykdom. Det er ganske enkle mønstre 
man ser etter. Man deler brystkassen i åtte 
soner og ser på lungevevet for hver sone, 
forklarer Myhre. Jeg tror koronapandemien kan 
forandre dette slik at vi begynner å bruke mer 
lungeultralyd, sier han.

Lungeultralyd effektivt for å 
diagnostisere lungebetennelse 
ved COVID-19-infeksjon  

Hvilken som helst ultralydmaskin kan brukes, også 
håndholdte apparater som er enkle å transportere og 
som får plass til i lomma. Bildet viser ACUSON P500, 
et mobilt ultralydapparat fra Siemens Healthineers 
som kan brukes ved sengeposten.

Fokusert abdominal sonografi ved traume (FAST)

Eksempel på ultralydfunn: 
 
• Fortykket, uregelmessig 
   pleurallinje
• B-linjer (flekkete områder sett i
   viral lungebetennelse ved noen
   normal lunger)
• Samløp (flere B-linjer
   som går sammen)
• Konsolidering (størkning av
   lungevev; vev og væske
   hvor luft normalt ville vært)
• Pleural effusjon (væske i
   brysthulen)
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Digital hjemmerehabilitering 
etablert på rekordtid 
Nesten 150 pasienter var under rehabilitering ved 
LHL-sykehuset på Gardermoen i mars da hele Norge  
stengte. I løpet av én dag ble alle sendt hjem for å  
forhindre COVID-19-spredning. Med en digital løsning 
kunne rehabiliteringen av pasientene fortsette 
hjemme.

Anne Edvardsen, 
tidligere leder ved 
rehabilitering og for 
poliklinikken for 
hjerte-, lunge- og 
søvnutredning ved 
LHL-sykehuset. 

- Viljen til å få til dette 
har vært stor og en 
god partner som 
Siemens Healthineers 
har vært essensielt, 
mener Anne.

Foto til høyre: Illustrasjons-
foto Shutterstock

I samarbeid med OpenTele-
Health tilbyr vi digital 
hjemmeoppfølging. Løsningen 
kan brukes innenfor en rekke 
medisinske områder og 
Siemens Healthineers er 
ansvarlig for den tekniske 
løsningen og logistikken.
Bildene nederst er fra 
TELMA-prosjektet i Agder, der 
kronisk syke blir fulgt opp 
digitalt hjemme.

– Det var litt kaotiske tilstander den dagen, forteller 
Anne Edvardsen, avdelingleder på rehabilitering og for 
poliklinikken for hjerte-, lunge- og søvnutredning. Man-
ge av pasientene våre har vesentlig svekket funksjonsev-
ne og lang vei hjem. 

LHL-sykehuset er ledende i Norge på utredning og reha-
bilitering av pasienter med hjerte- og lungeproblema-
tikk. Rehabiliteringspasientene tilbys et opphold på fire 
uker, hvor de blandt annet får et skreddersydd opp- 
treningsprogram og veiledning i kosthold- og livsstils- 
endringer. 

– Med pandemien ble mye usikkert: «Hva gjør vi nå? Vil 
ventetiden bli enda lenger? Hva med hun som sitter med 
oksygenmaskin hjemme og allerede har ventet i seks 
måneder på en rehabiliteringsplass? Skal de som er i 
gang med rehabiliteringen bare sendes hjem, uten et til-
bud?», forteller Anne Edvardsen.

Kjærkomment tilbud for pasientene
I krisetider mobiliseres det. Søknad om finansering fra 
Stiftelsen Dam ble innvilget og pasientene ble innskrevet 
på hjemmesykehus. I løpet av kun to uker ble det eta-
blert en løsning for digital hjemmerehabilitering i samar-
beid med Siemens Healthineers.   

– Jeg har vært med i prosjektet for digital hjemme- 
oppfølgig som kommenene Ullensaker og Gjerdrum har 
etablert for sine innbyggere. Denne erfaringen var god å 
ha med seg og bidro til at vi klarte å etablere vår egen 
løsning på rekordtid, forklarer Anne Edvardsen.

Løsningen fra Siemens Healthineers ga LHL mulighet til 
å lansere hjemmerehabilitering som en ny tjeneste. Med 
egne ansatte utarbeidet LHL instruksjonsvideoer og den 
digitale rehabiliteringstjenesten for både hjerte- og  
lungepasienter. Pasientene ble innrullert i et fire ukers  

rehabiliteringsprogram tilpasset hver enkelt. Sittende 
trygt i sitt eget hjem benyttet pasientene eget utstyr i 
kombinasjon med en enkel løsning for digital hjemme-
oppfølging.

Tilbudet har primært blitt gitt til voksne pasienter med 
alvorlig og/eller kompleks lungesykdom med komorbidi-
tet (to eller flere samtidige uavhengige sykdommer), som 
på grunn av COVID-19 pandemien ikke kunne motta den 
vanlige rehabiliteringen på sykehuset.  

Gode tilbakemeldinger
Rundt 30 pasienter benyttet seg av tilbudet i april og mai. 
Tilbakemeldingene viser at dette var et kjærkommet  
tilbud: “Dette ga meg motivasjon til å starte med trening”, 
“Flott med videomøter”, “Dette burde vært et tilbud til 
alle”, “Det ga meg et realt puff” og “Jeg følte meg veldig 
ivaretatt”.

– Den digitale plattformen er enkel og fleksibel, sier Lars 
Houge, leder for digitale tjenester i Siemens Healthineers. 
Han er er imponert over fokuset og viljen til å gjennom- 
føre prosjektet hos LHL, og er sikker på at slike digitale 
løsninger er kommet for å bli.

Den pågående forskningsstudien PCI@Home vil gi LHL 
svar på hvordan et digitalt tilbud kan bidra til bedre helse-
kompetanse etter utført utblokking av årer i hjertet (PCI). 
Håpet er at dette kan bidra til økt trygghet og en bedre 
livskvalitet for pasientene. Men sykehuset etterlyser en 
endring i takst- og refusjonssystemet.

- Slik reglene er i dag får vi ingen støtte for å gi pasiente-
ne et digitalt tilbud. Så fort pasientene skrives ut fra syke-
huset er det slutt på pengestøtten. Viljen til å få til dette 
har vært stor og en god partner som Siemens  
Healthineers har vært essensielt. Nå håper vi på en god 
fortsettelse, sier Anne Edvardsen.

Da COVID-19-pandemien traff 
landet vårt i mars, trengte også 
kommunene et digitalt verktøy for 
å følge opp kroniske syke med  
COVID-19-symptomer.
Kommunene, fastleger og sykehus har lenge vært med 
på å utvikle og prøve ut at pasienter med KOLS, 
diabetes, hjertesvikt og psykiske tilstander kan følges 
opp hjemme, basert på Siemens Healthineers digitale 
plattform. Løsningen er utviklet på OpenTeleHealth, en 
åpen skybasert plattform for fjernovervåkning. Den 
digitale oppfølgingen for koronapasienter ble en 
videreutvikling av den eksisterende løsningen. 

Kommunene i Agder fylke, Ullensaker og Gjerdrum var 
de første til å ta i bruke den digitale hjemme-
oppfølgingen for COVID-19-pasienter. Kommunene har 
selv vært med på å utarbeide hvordan oppfølgingen 
skal være. 

– Et godt samarbeid mellom kommunene i Agder og 
Siemens Healthineers har gjort det mulig å lansere en 
nasjonal løsning for digital oppfølging av pasienter, og 
som samtidig kan motvirke utbredelsen av korona. 
Løsningen kan tas i bruk av fastleger, kommuner og 
sykehus, sier Wenche Dehli, direktør for samfunn og 
innovasjon i Kristiansand kommune.

Fra en link på kommunens hjemmeside kan pasienten 
registrere seg fra smarttelefon, PC eller nettbrett for 
egenvurdering av symptomer. Verdier på målinger fra 
medisinsk utstyr kan også legges inn, som for 
eksempel blodtrykk, feber eller oksygenmeting. 
Pasienten kan motta meldinger og ha samtaler med 
helsepersonell hjemmefra. Etter registrering kan man 
også laste ned appen Digital Hands. Dette gjør 
oppfølgingen enklere og du kan gjennomføre 
videosamtaler med oppfølgingstjenesten ved behov. 
Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play. 
Helsepersonell kan se hver enkelt pasients registrerte 
data, svar på skjemaer, grafer, tabeller og målinger i en 

Digital hjemmeoppfølging ved COVID-19 for kommuner

https://www.lhl.no/gardermoen/
https://www.siemens-healthineers.com/no/infrastructure-it
https://www.lhl.no/forskning-og-utvikling/fou-prosjekter/pasientoppfolging-etter-hjerteutblokking/
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Pensjonerte  
systemer  
tilbake i  
drift under 
pandemien
Med god felles innsats klarte 
Karolinska universitetssjukhus og 
Siemens Healthineers ansatte å 
få nesten 40 år gamle røntgen-
systemer i drift igjen. De kan nå 
bidra med lungebilder under 
pandemien.

I begynnelsen av pandemien kom 
Karolinska tidlig frem til at det mobile 
røntgenutstyret de hadde tilgang til 
ikke ville dekke behovet deres. Ved å 
kontakte fysikerne på sykehuset og 
Karolinska Institutet fikk de tilgang til 
tre Siemens Mobilett Plus-systemer fra 
midten av 90-tallet, som ikke hadde 
vært i bruk på mange år.

Siemens Healthineers ble kontaktet for 
å finne ut hvordan systemene kunne 
testes og settes i gang igjen. Service-
ingeniør Lazlo Wohlgang hjalp til med å 
skaffe en servicehåndbok for det gamle 
systemet. Systemene ble sjekket og to 
av de kunne ganske enkelt settes i gang 

igjen, mens med det tredje systemet 
bød på større utfordringer. 

En feilmelding dukket opp med beskjed 
om høye kilovolteksponeringer (kV, høy 
spenning). Videre undersøkelser førte 
til behov for en opplading av 
kondensatorbanken, siden kV-verdien 
viste et for høyt avvik i forhold til det 
som var forventet. 

Teknikerne testet videre, men fikk det 
ikke til å fungere. Ved å kjøre gjennom 
programmet fem eller seks ganger, over 
flere dager, var det til slutt mulig å 
eksponere med tilstrekkelig høy kV for 
lungebilder.

Et system fra 1984 blir satt  
i drift

I en bod på Karolinska ble det også 
funnet en Mobilett fra 1984 med en 
etikett om at neste oppdatering skulle 
gjøres senest i 1993, noe som indikerer 
at det var da den sist var i klinisk bruk. 

Teknikerne åpnet systemet og opp-
daget raskt at det de hadde lært om 
Mobilett Plus ikke kunne brukes her. 
Det var ingen merknader om hvordan 
de kunne sette maskinen i service-
modus. Uten denne innstillingen turte 
de ikke starte maskinen, siden den da 

ville lade opp kondensatorbanken, som 
ikke hadde blitt ladet på mer enn 20 år. 
De trengte en måte å lade den sakte opp 
på, ellers kunne det være en risiko for at 
den ble ødelagt.

Teknikerne fra Karolinska fikk tak i noen 
serviceingeniører som jobbet med 
systemet på 80-tallet, og som fremdeles 
jobbet i Siemens Healthineers. Dessverre 
kunne ingen huske hvordan de skulle 
sette systemet i servicemodus. Via en 
brukerhåndbok som var festet til 
maskinen, fant de ut at informasjonen 
de trengte fantes på en mikrofilm, men 
denne var det ikke mulig å bestille 

lenger. Og selv om det hadde vært mulig 
å få tak i mikrofilmen, hadde ikke 
sykehuset en mikrofilmleser. De måtte 
finne instruksjonene et annet sted.

Etter ytterligere detektivarbeid klarte 
kundeansvarlig, og tidligere 
serviceingeniør, Magnus Kokk å få tak i 
en side fra en manual fra en tidligere 
Siemens Healthineers kollega. Bildet av 
siden ble raskt oversendt via smart-
telefon og teknikerne fikk endelig vite 
hvordan de skulle sette Mobilett i 
servicemodus. En langsom lading kunne 
nå settes i gang. Etter kondisjonering og 
eksponering med gradvis økende mAs 

og kV, var de i stand til å nå den effekten 
som trengtes for lungebilder. 

– Imponerende at en så gammel maskin 
fungerte uten feilmeldinger, sier 
Karolinska-tekniker Andreas Hultgren.

“Imponerende at en 
så gammel maskin 
fungerte uten 
feilmeldinger.” 
Andreas Hultgren, tekniker på Karolinska  
universitetssjukhus.



16 17Next Level · siemens-healthineers.com/no Next Level · siemens-healthineers.com/no

#PrecisionMedicine #CareDelivery

Sykehuset Nova i Midt-Finland helseregion har valgt 
Siemens Healthineers som ny langsiktig partner. Det nye 
sykehuset skal være klart for pasienter i begynnelsen av 
2021, og vil ta i bruk innovativ teknologi innen bilde- 
diagnostikk. COVID-19 pandemien har ikke stoppet  
gjennomføringen av prosjektet. 

Banebrytende partnerskap 
med sykehuset Nova i Finland  

“En langsiktig avtale som 
denne er pionerarbeid innen 
helsevesenet i Finland,  
spesielt innen bilde- 
diagnostikk, som er en viktig 
funksjon ved sykehuset.”
 
Jarno Eskelinen,direktør i Siemens Healthineers Finland og 
de baltiske landene

Photo: JKMM Arkkitehdit Oy

Fakta om Nova Hospital i Finland
• Totalområde på ca. 100,000 brm2
• Projektkostnad på ca. 411millioner EURO
• Sykehusdriften vil være i gang i  
   begynnelsen av 2021  

Det nye sykehuset i tall:
• Studie- og mottaksrom: 360
• Inpatientavdelinger: 368
• Operasjonssentre: 24
• Fødeavdelinger: 10

Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Kombinerer partnerskap med 
strategi

Utgangspunktet for prosjektet har vært 
at partnerskapet skal være en del av 
strategien til Midt-Finlands helse 
region, som fokuserer på ”pasienten 
først”. 
 
- Det er essensielt at undersøkelser blir 
gjort riktig. Teknologien må være i 
orden, også de ansattes ferdigheter. 
Samarbeidet med Siemens Healthineers 
ivaretar dette gjennom å forbedre 
arbeidsflyt og optimalisere utstyr, 
forteller Kirsi Timonen hos Nova.
 
I følge Jarno Eskelinen i Siemens  
Healthineers passer det strategien til 
Siemens Healthineers og 
sykehusdistriktet perfekt sammen.
 
- Ett av våre fire verdiløfter er 
“forbedring av pasientopplevelsen”, 
som betyr kontinuerlig utvikling av vår 
portefølje på pasientens vilkår. 
Siemens Healthineers sitt syn på 
pasientopplevelsen er ikke begrenset til 
avdeling eller utstyr. Vi har et bredt syn 
på forhold som påvirker pasient-
opplevelsen fra komfort til det kliniske 
resultatet, sier Eskelinen.
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Timonen er leder for styringsgruppen i samarbeids-
prosjektet med Siemens Healthineers og er overlege 
for diagnostiske tjenester på sykehuset Nova, og 
overlege for klinisk fysiologi og isotopmedisin. 

– Et slikt langsiktig partnerskap innen helsevesenet er 
banebrytende i Finland, spesielt innen bilde-
diagnostikk, som er et av sykehusets viktigste 
funksjoner, sier Jarno Eskelinen, administrerende 
direktør i Siemens Healthineers Finland og i de 
baltiske landene.

Fokuser på behovene
Før helseregionen sendte inn anbudet, møtte de 
potensielle partnere flere ganger. Diskusjonene 
fokuserte på behov og mulighetene for tjeneste-
leverandører. Etter forhandlingsrundene ble det 
endelige anbudet utformet. Valget falt til slutt på 
Siemens Healthineers.

– Vi var ute etter et langsiktig og omfattende 
samarbeid. Vi ønsket en partner som kunne tilby en 
enhetlig utstyrsbase, med vedlikehold og opplæring 
av personalet. Arbeidet på et sykehus går mye lettere 
når modaliteter og brukergrensesnitt er enhetlige. 
Partnerskapet varer til 2032, med en 7-årig opsjon for 
neste anskaffelse, sier Kirsi Timonen. 

“Som en Siemens Healthineers 
partner vil vi ha tilgang til 
innovativ teknologi. 
Medarbeiderne vår er oppdatert  
og det er motiverende å jobbe 
med ny teknologi.”
Kirsti Timonen, overlege for klinisk fysiologi og overlege for 
isotopmedisin, Nova i Midt-Finlands sykehusdistrikt

– Man kan spørre seg om et slikt partnerskap er 
vanskelig å gjennomføre. Fra brukerens synspunkt er 
dette faktisk en løsning uten bekymringer, men det 
krever forarbeid. Du må tenke gjennom hva du virkelig 
vil, sier Kirsi Timonen.
 
– Hvis hver enhet kjøpes separat, kreves det enormt 
mye arbeid og tid. Separate kjøp kan føre til bruk av 
mange forskjellige enheter, selv i samme 
produktgruppe. De som er her daglig, bør få opplæring 
i hvordan alt kan brukes. Med en enhetlig utstyrsbase 
kan vi fokusere på vårt motto ”pasienten først”. 
Pasientsikkerheten vil bli bedre og mobiliteten til 
ansatte mellom forskjellige arbeidsplasser blir bedre 
tilrettelagt, fortsetter Timonen.
 
– Når kunden har vurdert sine behov, kan vi begynne å 
formulere de beste løsningene for å oppfylle dagens og 
fremtidige krav, sier Jarno Eskelinen.
 
Effektiv med moderne teknologi 
 
– Med moderne teknologi og de nyeste kunstig- 
intelligensbaserte analysetjenestene kan ansatte ved 
sykehuset Nova foreta undersøkelser og diagnoser til 
pasientens fordel, sier Jarno Eskelinen

Undersøkelsestidene kan forkortes og strålings-
eksponeringen for pasienten reduseres. I løpet av en 
dag er det mulig å gjøre mer og dermed forkorte køen 
for bildetolkninger. Intelligent programvare er i stand til 
å overvåke bruken av enheter, antall pasientbesøk, 
effektivitet og monitorere dosenivåer.

– Som et eksempel på forbedret effektivitet, kan min 
egen spesialitet innen PET-avbildning med ny detektor-
teknologi nevnes. Med det nye utstyret tar det bare 10 
minutter, eller enda mindre, å skanne en pasient. Med 
det gamle utstyret tok det 25 minutter, sier Kirsi 
Timonen.

Partnerskapet mellom Midt-Finland helseregion og 
Siemens Healthineers inkluderer også vedlikehold.
 
– I den tradisjonelle anskaffelsesmetoden skjer det ofte 
noe kun på slutten av utstyrets levetidssyklus, da kjøper 
man gjerne noe nytt. I stedet innebærer partnerskapet 
med Siemens at vi oppgraderer enheter gjennom hele 
livssyklusen, sier Timonen. 

Bedre flyt i prosessene
Det gamle Nova-sykehuset ble bygget for 50 år siden. 
Nå er det en unik mulighet til å introdusere, 
vedlikeholde og utvikle nye funksjoner og prosesser. 
Kirsi Timonen minner oss om at det er lett å bli blind for 
egen virksomhet. 

– I vårt tilfelle er det hensiktsmessig å ha en ekstern 
analyse av hvordan funksjonene kan strømlinjeformes. 

Også her er samarbeid med Siemens Healthineers 
gunstig. Ved å se på prosessene og behandlingsveien 
sammen, kan vi forbedre pasientopplevelsen og 
operasjonelle aktiviteter, sier Timonen. 

COVID-19 satte leveransen på prøve

Siemens Healthineers skal levere totalt 30-35 ulike 
enheter av bildebehandlingsutstyr, alt fra MR-
skannere til mobile C-armer. Installasjonene var 
opprinnelig planlagt våren og sommeren 2020.

Da arbeidet skulle begynne, trådte imidlertid 
reisebegrensningene som følge av COVID-19-
pandemien i kraft. De fleste installatørene var fra 
Tyskland. Hvordan skulle man få disse til Finland og få 
installert et så stort volum innen fristen, under slike 
eksepsjonelle omstendigheter?

– Begge parter i prosjektet måtte strekke seg 
ytterligere og installasjonene forble etter planen. 
Siemens Healthineers bidro til å sikre suksess og 
overgikk forventningene, sier oppkjøpskoordinator 
Pekka Nykänen fra sykehuset Nova.

Prosjektet ble organisert slik at de samme 
serviceingeniørene installerte flere forskjellige 
enheter i Finland. Noen av dem jobbet i Finland i 
opptil tre måneder i et strekk. Vanligvis varer 
installasjonsjobber omtrent en uke.

– Det ser ut til at Siemens Healthineers har lagt ned 
mye krefter på prosjektet globalt, og at deres 
nasjonale organisasjon i Finland har fått støtte i 
konsernet. Det var aldri snakk om å gjemme seg bak 
“force majeure” i forbindelse med COVID-19. De valgte 
i steden å finne løsninger, sier Pekka Nykänen.

Under COVID-19 ble fordelene med 
partnerskapsmodellen tydeligere

COVID-19-situasjonen demonstrerte fordelene med 
Nova sin anskaffelsesmodell i praksis. Beslutningen 
om å kjøpe utstyr med den offentlig/private 
partnerskapsmodellen ble allerede tatt på 
innkallingsstadiet. I denne modellen er én leverandør 
ansvarlig for installasjon, opplæring og vedlikehold av 
utstyret. Vanligvis er hvert klinisk felt ved et sykehus 
ansvarlig for sine egne anskaffelser, noe som betyr at 
ansvaret for installasjoner, opplæring og vedlikehold 
av personalet er delt mellom flere forskjellige 
utstyrsleverandører.

– Forventningen er at det sømløse samarbeidet 
fortsetter i implementeringsfasen. Vi skiller ikke 
mellom kunde og leverandør, vi er ett team som 
jobber med en felles oppgave, sier Nykänen.
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– Da jeg rullet inn et gammelt system til en ventende 
pasient gikk det mange tanker gjennom holdet mitt: 
Hvordan ville dagen bli? Må jeg kansellere pasien-
tavtalene mine?, forklarer Michael Åkesson.

Det var under den europeiske radiologikongressen 
ECR i Wien at Michael kom i kontakt med Siemens 
Healthineers. Der ble han interessert i ultralyd-
systemet ACUSON Juniper, som oppfylte alle 
kriteriene han hadde for å gjennomføre vaskulære 
undersøkelser. 

– Jeg fikk allerede da inntrykk av at Siemens 
Healthineers er et løsningsorientert selskap som 
holder løftene sine, sier han.
 
ACUSON Juniper ble raskt levert og installert på 
klinikken. I måndesvis fungerte alt bra, men en 
morgen oppdaget Michael at noe var feil.

– Skjermen startet, men berøringspanelet fungerte 
ikke, forklarer han.
 
Stor innvirkning på den daglige jobben
 
Basert på tidligere erfaring forventet Michael at det 
kanskje ville ta noen dager før en serviceingeniør 
kunne løse problemet. Han fryktet at dette ville 
påvirke klinikken og pasientene som var booket inn 
de neste dagene.

– Nedetid på utstyr og systemer har stor innvirkning 
på meg som lege og i mitt daglige arbeid, men også 
for pasientene som kanskje må få satt opp ny time. 

Michael kontaktet Customer Care Center (CCC) 
samme morgen. Saken ble registrert og det ble lovet 
å ta tak i saken så snart som mulig, selv om alle 
serviceingeniørene på det tidspunktet var ute på 
oppdrag.

Service du kan stole på
En tidlig morgen på Scandinavian Venous Center  
i Malmø oppdaget lege Michael Åkesson en feil på  
ultralydapparatet. Responsen fra serviceingeniøren  
lot ikke vente på seg.

Michael Åkesson og de ansatte på Scandinavian Venous 
Centre er godt fornøyde med det nye  ultralydapparatet og 
den gode servicen.

“Jeg følte meg som 
en VIP-kunde og 
kunne ikke vært 
mer fornøyd.”
Michael Åkesson, lege, Scandinavian Venous Centre

Nyhet: Løsingen Smart Collaboration  
reduserer tiden det tar å rette opp feil

I helsevesenet er presisjon og hurtighet  
avgjørende. Smart Collaboration er en teknologi 
som muliggjør et effektivt ekspertsamarbeid via 
tale og video. 

Programvaren Virtual Interactive Presence (VIP) 
lar oss slå sammen to videostrømmer i sanntid, 
til en interaksjon. Mens den ene videostrømmen 
håndteres av en tekniker hos kunden, håndteres 
den andre av en ekstern ekspert, slik at den  

eksterne parten praktisk talt når ut og “berører” 
det teknikeren på sykehuset ser og jobber med. 
Slik skapes det en raskt en felles forståelse  
mellom partene. 

Løsningen SmartCollaboration kan føre til en 
mer effektiv hjelp fra Siemens Healthineers 
kundeservice ved planlagt eller korrigerende 
vedlikehold. 

Slik fungerer det virtuelle 
 samarbeidet:

1 – Kunden ringer Siemens  
Healthineers sitt kundesenter

2 – Samarbeidet starter
 
3 – Rask beskrivelse av problemet

4 – Partene ser på problemet  
       sammen via SmartCollaboration

5 – Partene blir enige om hva som  
      bør gjøres

6 – Problemet løses

SmartCollaboration er basert på en 
sikker skyløsning.

Endret dagens rute
Kort tid etterpå ringte en serviceingeniør tilbake.  
Han var i bilen på vei til en planlagt vedlikeholdsjobb, 
men hadde snudd og fortalte at han hadde klart å 
finne tid i kalenderen sin. Serviceingeniøren var  
altså allerede på vei og før lunsj samme dag var 
ultralydapparatet i gang igjen.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan Siemens  
Healthineers håndterte saken min. Raskt og 
profesjonelt. Jeg følte meg som en VIP-kunde og 
kunne ikke vært mer fornøyd, sier Michael.

På Scandinavian Venous Center brukes ultralyd- 
apparatet til kartlegging av venene i beina til  
pasientene, for å vurdere hvilke blodkar som er util-
strekkelige, og om det kan være aktuelt med  
kirurgisk behandling. Apparatet brukes også under 
operasjoner, som en visualiseringshjelp for legene, 
når de lukker vener med laserteknologi.
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Avanserte CT-skannere  
kan forbedre diagnostikken  
av håndleddsbrudd
Et godt privat-offentlig samarbeid forbedrer  
pasiententflyten på akuttavdelinger i Danmark.

“En av hoved- 
utfordringene har 
vært å oppdage 
blødninger i bein 
mindre enn 1 cm.”
Felix Müller, MD, avdeling for 
radiologi på Herlev og Gentofte 
Hospital

Det er omkring 30.000 pasienter 
med håndleddstraumer ved 
akuttmottakene i Danmark 
hvert år. Halvparten av disse 

pasientene har brudd.

Mens konvensjonell røntgen kan vise 
mange av bruddene, forblir noen av de 
alvorligste bruddene skjult fordi de 
forekommer i beinet. MR-skannere brukes 
til å vise disse blødningene, men 
teknologien er treg, pasienter må være 
lenge inne i skanneren, og noen 
pasienter kan ikke skannes i det hele tatt. 
CT-skannere som viser hele håndleddet 
på få sekunder, er standardutstyr på en 

moderne akuttavdeling. Imidlertid kan 
disse skannerne vanligvis ikke oppdage 
blødningen inne i beinet. Men en ny type 
CT-skanner, en Dual Energy CT-skanner, 
kan oppdage blødningen, i det minste i 
større bein. 

Testing av oppsettet

For å kunne bruke Dual Energy-teknologi 
på pasienter med håndleddsbrudd, måtte 
skanneinnstillingene på CT-maskinen 
bestemmes og optimaliseres. Dette ble 
gjort ved hjelp av en fantomstudie, hvor 
et kunstig bein ble bygget og avbildet. 
Resultatene fra denne studien var 

Et CT-bilde tatt med 
bruk av Dual Energy- 
teknologi viser et brudd 
i håndleddet, samt 
blødninger markert i 
grønt. 

Bruddet er ikke 
synlig ved bruk 
av tradisjonell 
røntgen.

oppmuntrende og viste at blødningen kunne 
oppdages også i små bein. Teamet undersøkte 
deretter hvor god ytelsen til denne skanneteknikken 
var ved å sammenligne med MR-skanningene de 
håpet å erstatte. 

I de tilfellene hvor et brudd ikke kunne sees på 
røntgenbildet, ble pasienten avbildet både med 
MR-teknologi og den nye Dual Energy CT-skanneren. 
Resultatene som nettopp er publisert i tidsskriftet 
Radiology viser at den nye CT-teknikken er like god 
som MR-teknikken. I studien hadde nesten 7 av 10 
pasienter, som hadde smerter i håndleddet uten 
synlig brudd på det opprinnelige røntgenbildet, et 
brudd.

Fra forskning til relevans for pasientene

Arbeidet til Felix Müller er en del av et doktorgrads-
prosjekt, medfinansiert av Innovasjonsfondet i 
Danmark og Siemens Healthineers. Prosjektet 
knytter sammen tre viktige aktører innen 
teknologiske fremskritt i helsevesenet: industrien, 
universitetet, representert ved professor Mikael 
Boesen fra Universitetet i København, og 
helsesektoren i hovedstadsregionen.

“Denne teknologien vil  
revolusjonere diagnostikken  
på akuttmottakene!”
Mikael Boesen, MD, professor, Universitetet i København

Prosjektet bygger videre på et veletablert forsknings- 
og innovasjonspartnerskap som Siemens  
Healthineers har med avdeling for radiologi ved 
Herlev og Gentofte Hospital. Det å jobbe både med 
industrien og på sykehuset gir Felix Müller en unik 
mulighet til å koble pasientenes behov til produkt-
utvikling og forbedring.

Flere sykehus er interessert

Teamet ønsker nå å fortsette arbeidet. Flere sykehus 
i Danmark har vist interesse for et samarbeid, for å 
kunne tilby pasientene en raskere, mer komfortabel 
og bedre service. 

Arbeidet til Felix Müller er en del av et doktorgradsprosjekt, medstiftet av  
Innovasjonsfondet Danmark og Siemens Healthineers.
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Befolkningen i Norge blir eldre og pasientene har flere valg 
når det gjelder hvor og hvordan de kan motta helsetjenester. 
Dette gjør at sykehusene må tilpasse seg. I utformingen av 
det nye sykehuset i Stavanger fokuseres det på et pasient-
sentrisk miljø ved å kartlegge prosesser og å optimalisere 
utformingen av bygget.

Ved gjennomgang av planene 
og tegningene til det nye 
sykehusbygget ble noen av de 
ansatte bekymret for at den 

foreslåtte utformingen ville påvirke 
arbeidsflyten, effektiviteten, tilfreds-
heten blant de ansatte og pasient-
opplevelsen i negativ retning. Helse 
Stavanger bestemte seg derfor for å 
inngå et samarbeid med Siemens  
Healthineers, for å vurdere det opp-
rinnelige forslaget og komme med 
anbefalinger til forbedringer før de 
endelige planene ble lagt.

Etter intensiv datainnsamling, behovs- 
prognoser og en tett dialog med aktuelle 
brukergrupper la Siemens Healthineers 
frem et nytt layoututkast. Forslaget 
fokuserte på behovet til pasientene og 
personalet som var ansvarlig for behan-
dlingen, noe som viste potensielle  
gevinster i effektivitet.

Utfordringen

Et nytt sykehus er en god mulighet til å 
skape et miljø som maksimerer 
effektiviteten, forbedrer pasientens og 
personalets tilfredshet og gir positive 
kliniske resultater. Etter å ha gjennom-
gått de første tegningene var viktige 
interessenter i Helse Stavanger bekymret 
for områdene som var avsatt til 
radiologisk, intervensjons- og 
nukleærmedisinsk avdeling. Spesielt 
bekymringsfull var pasientflyten, 
ettersom de opprinnelige planene 
indikerte en relativt lang transportvei for 
akuttpasientene. Disse måtte passere 
området for både innleggelse og en 
poliklinikk, for å få tilgang til de 
bildediagnostiske tjenestene.

Hovedutfordringene i de første 
tegningene var:

• Noen av oppgavene (PET og SPECT) var 
tenkt beholdt på det gamle sykehuset, 
for så å flyttes over til det nye 
sykehusbygget i to faser over 5-10 år
 
• Det var utilstrekkelige områder for 
blant annet garderober og tilsynsrom, 
noe som er avgjørende for fornøyde 
pasienter og ansatte.

• Det var mangel på fleksibilitet i forhold 
til fremtidige utvidelser av avdelingen.

Helse Stavanger søkte hjelp fra Siemens  
Healthineers for å sikre at alle opp- 
gavene i avdelingen kunne utføres i  
riktig skala, under samme tak. Det å 
samle alt på ett sted ville være gunstig 
for både arbeidsflyt og pasientopplev-
else. Det var også viktig å lytte til  
klinikerne som snart skulle jobbe i det 
nye bygget.

Løsningen

Siemens Healthineers startet med å 
samle inn data om prosedyrer og 
prosesser på radiologisk avdeling, for å 
kunne foreslå en optimal areal-
planlegging for CT, MR og nukleær-
medisin. I tett samarbeid med de ansatte 
på avdelingen ble det også gjennomført 
en fem-dagers arbeidsflytanalyse der 
alle prosesser og trinn i diagnostisk 
radiologi, samt intervensjonsradiologi 
og kardiologi ble registrert. I dialog med 
leger, sykepleiere, teknikere og 
støttepersonell kartla Siemens  
Healthineers deres behov og ønsker. Det 
ble også gjennomført undersøkelser og 
beregninger som gjorde det mulig for 
Helse Stavanger å forutsi fremtidige 
kapasitetsbehov. Dette dannet 
gunnlaget for en skreddersydd layout.

Prosjektgruppa benyttet de innsamlede 
dataene til å foreslå en revidert layout, 
med sikte på å forbedre effektiviteten, gi 
en god pasientopplevelse og fornøyde 
ansatte. 

Resultatet

Den grundige kartleggingen og 
datainnsamlingen resulterte i en 
anbefaling om å utvide gulvarealet for 
radiologisk avdeling på det nye 
sykehuset. Dette ville gjøre det mulig å 
samle alle tjenestene på et sted og gi 
rom for arbeidsflytoptimalisering og 
fleksibilitet. Den nye layouten, laget 
sammen med og godkjent av personalet 
på sykehuset, ble bygget opp med tanke 
på god pasientflyt.

Innspill fra personalet sørget for at den 
nye utformingen ville optimalisere 
effektiviteten og forbedre opplevelsen til 
både pasienter og ansatte. Viktige 
elementer som forberedelsesområder, 
garderober og tilsynsrom ble ivaretatt. 
Mangel på gode fasiliteter kan gi en 
dårligere pasientopplevelse og forårsake 
flaskehalser, med redusert utnyttelses-
grad og pasientflyt. Den reviderte 
planen sørget også for rikelig med sollys 
i hele avdelingen, noe som er et positivt 
bidrag til å skape en god atmosfære for 
klinisk personale og pasienter.

Etter ferdigstillelsen av det nye forslaget  
hjalp Siemens Healthineers avdeling for 
radiologi å ta til orde for de foreslåtte 
endringene. Sykehusadminis-trasjonen 
har vedtatt anbefalingen om å utvide 
gulvarealet og tatt hensyn til flere andre 
anbefalinger for å oppnå best mulig  
arbeids- og pasientflyt. 

Optimaliserer det nye sykehuset 
ved å sette pasientene i fokus 

“Det tverrfaglige teamet  
fra Siemens Healthineers 
bidro med gode ideer.  
Det nyskapene avdelings- 
oppsettet til sykehusets 
byggeprosjekt ble 
implementert på en  
smart måte basert på våre 
tanker og ønsker.” 

Terje Daniel Bakkelund, avdelingsleder,  
avdeling for radiologi, Stavanger universitetssjukehus

Da planene for det nye sykehuset ble lagt frem ble noen av de ansatte bekymret for  
at utformingen ville påvirke ansatte og pasienter i negativ retning. Helse Stavanger 
bestemte seg derfor for å inngå et samarbeid med Siemens Healthineers, for å 
vurdere det opprinnelige forslaget og komme med anbefalinger til forbedringer.
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Koronarsykdom er en av de vanligste hjerte- 
og karsykdommene i vestlige industrialiserte 
nasjoner. Konsekvensen kan være akutt 
hjerteinfarkt, som er blant de ledende 

dødsårsakene over hele verden. [1] Når det gjelder 
behandling av koronar hjertesykdom er perkutan 
koronar intervensjon (PCI) med stenting etablert 
som gullstandarden.  
.
Nøyaktig plassering av stent

I dag er fjernstyrte roboter ved koronarinngrep så 
avanserte at de kan brukes som standard. 

- Imidlertid fører ikke «roboteknologi» alene til 
suksess, sier Doris Pommi, som leder Cardiovascular 
Care ved Siemens Healthineers globalt og 
koordinerer den globale oppskaleringen av 
Corindus. Hun forklarer at roboter bare kan få til en 
«revolusjon» når de brukes i kombinasjon med 
detaljerte bilder, riktig informasjon fra systemet og 
ekspertisen til en erfaren kardiolog. 

Angiografibilder gir legen en nøyaktig oversikt av 
pasientens vaskulære strukturer gjennom hele 
prosedyren. Roboteknologiens potensiale ligger i å 
optimalisere prosesser, integreringen av kunstig 
intelligens, fjernkirurgi og reduksjon av stråledoser. 
På lang sikt er tanken at robotene, i tillegg til å 
beskytte pasienter og medisinske team mot stråling, 
også kan minimere behovet for oppfølging, øke 
effektiviteten og gi flere tilgang til behandlingen.  
Presisjonsnivået er avgjørende for at PCI-prosedyren 
skal lykkes både på kort og lang sikt. Et robotystem 
kan utføre de samme bevegelser på en millimeters 
nøyaktighet om og om igjen. 

Vellykket robotassistert inngrep

Leger ved University Hospital Giessen brukte nylig 
CorPath GRX-robotanlegg i kombinasjon med et Artis 
angiografisystem fra Siemens Healthineers til å sette 
inn en stent i en hjertepasient. Inngrepet var vellykket 
og viser at systemene kan bli pålitelige kopiloter for 
kardiologer.

Første PCI-prosedyre med  
robotteknologi i Tyskland 
Robotassistert kirurgi utføres allerede innen en rekke  
medisinske felt, men er relativt nytt innenfor kardiologi i 
Tyskland. Leger ved University Hospital Giessen brukte  
nylig CorPath GRX-robotsystem i kombinasjon med et Artis 
angiografisystem fra Siemens Healthineers for å sette inn 
en stent i en hjertepasient. Inngrepet var vellykket og viser 
at systemene kan bli pålitelige kopiloter for hjertekirurger.

Fakta om CorPath 
GRX-robotsystem
Siemens Healthineers har kjøpt opp det 
amerikanske selskapet Corindus Vascular 
Robotics, som var blant de første som 
utviklet robotassisterte systemer for 
minimalt invasive vaskulære inngrep. 
Det robotassisterte systemet fra Corindus 
gjør det mulig å styre kateteret, 
ledningene og ballongen eller stenten 
med en millimeters nøyaktighet. I stedet 
for å måtte stå ved angiografibordet som 
vanlig, kan prosedyren utføres fra en 
kontrollmodul. Teknologien og 
robotsystemets potensiale ligger i å 
optimalisere prosesser. I tillegg 
reduseres stråleeksponeringen.  
Innføring av kunstig intelligens forventes 
å forenkle PCI-prosedyren og vil spille en 
viktig rolle i fremtiden. I tillegg til å 
beskytte pasienter og medisinske team 
mot stråling, er idéen at robotsystemet 
vil minimere behovet for oppfølging, øke 
effektiviteten og antall prosedyrer som 
kan utføres. Fjernkirurgi er også under 
utvikling og vil spille en viktig rolle i 
behandlingen av flere pasienter med 
lavere kostnader.
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- Intervensjonen fungerte bra. Fremgangsmåten lar deg 
bevege stenten frem og tilbake i svært små grader og 
plassere den i nøyaktig riktig posisjon. Spesielt i 
komplekse prosedyrer kan presisjonen som gis av 
robotassistanse og reduksjon i stråleeksponering være 
av grunnleggende betydning, sier Holger Nef, MD, 
kardiolog og en av Tysklands ledende spesialister på 
området. 

Nef brukte en styrespak og kontrollbord for å styre og 
lede kateteret slik at stenten ble nøyaktig plassert. 

Fjernkirurgi stort potensiale

Mona Johansson er leder for forretningsområdet 
Advanced Therapies i de nordiske og baltiske landene, 
og mener mulighetene for fjernkirurgi som 
robotsystemene kan gi på sikt er svært interessante.

- På toppen av de fordelene roboten gir i dag, ser vi et 
stort potensiale i fremtiden når fjernfunksjonen blir 
tilgjengelig. Spesielt i våre nordiske land, med lange 
avstander, åpner dette opp for muligheten til å gi et 
bredere spekter av prosedyrer nærmere pasientene, sier 
Mona Johansson.

Som en del av en klinisk studie ble PCI utført på fem 
pasienter ved bruk av telerobotics og CorPath GRX-
plattform*. [2] Albrecht Elsässer fra det tyske selskapet 
mener at det vil være mulig å bruke teknologien 
“universelt og landsdekkende” om fem til ti år. 

Den mekaniske presisjonen til et robotanlegg gjør det 
mulig å plassere en stent eller ballong i trinn på 1 mm.  
I en nylig studie har robotens sikkerhet, anvendbarhet og 
effektivitet blitt sammenlignet med vanlig PCI. Klinisk 
prosessuell suksess ble oppnådd hos 160 av 164 
pasienter (97,6%). De intervensjonelle kardiologenes 
strålingseksponering falt med 95 prosent sammenlignet 
med konvensjonell PCI. [3]

[1] https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/#tab=tab_1
[2] https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.07.017
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23500318
* Remote telerobotic PCI applications are currently under development
The product names and/or brands referred to are the property of the owner of their 
respective trademark holders. 

“Spesielt under mer komplekse 
prosedyrer, for eksempel for 
multivessel sykdommer, kan 
presisjonen som gis ved hjelp av 
robot og reduksjon i 
strålingseksponering være av 
grunnleggende betydning.”
Holger Nef, MD, Interventional Cardiologist, Associate Director 
University Hospital Giessen

Robotsystemet gjør at stenter og andre 
enheter kan plasseres med en millimeters 
nøyaktighet. Presisjonen er avgjørende 
for resultatet i en intervensjonsprosedyre 
både på kort og lang sikt.

I stedet for å måtte stå ved angio-
grafibordet som vanlig, kan leger utføre 
prosedyren fra en separat kontrollmodul, 
noe som reduserer 
strålingseksponeringen.

Innovasjonsnytt

Etablerer en standard for 
mengden av virus-  
nøytraliserende antistoffer 
 
Sammen med med amerikanske Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) og Joint Research Centre of the  
European Commission (JRC) er Siemens Healthineers  
involvert i å etablere en kvantifiseringsstandard for 
COVID-19 antistoffer. Målet er å definere en standard for 
hvilket nivå av antistoffer som er nødvendig for at cellene 
skal kunne blokkere viruset, dvs. at SARS-CoV-2 ikke klarer  
å trenge inn i cellene våre. Dette vil kunne sette oss i stand 
til å vurdere om en person har et antistoffnivå som er  
tilstrekkelig for å oppnå immunitet. 

Nytt samarbeid kan forbedre  
arbeidsflyten på laboratoriet
Medisinske laboratorier har et stadig økende behov for  
sofistikerte automatiserte løsninger gjennom hele prøveprosessen. 
Siemens Healthineers har inngått et samarbeid med LT Healthcare 
og Intelligent Systems i Norden for å imøtekomme dette behovet. 

Aptio Automation fra Siemens Healthineers tilbyr et omfattende 
utvalg av pre- og postanalytiske moduler som automatiserer prøve- 
opplastning og klargjøring av prøvene. Kombinert med robot-
løsningene fra LT Healthcare og den skybaserte sporings- og 
overvåkingsløsningen fra Intelligent Systems, kan vi bidra til 
optimal effektivitet og arbeidsflyt fra prøvetakning til prøvesvar.

“Vi ønsker å bidra til økt effektivitet i driften, bedre  
sporbarhet og overvåking av prøver, samt reduksjon av 
manuelle trinn gjennom hele prosessen.” 
 
Julia Abrams, Head of Laboratory Diagnostics, Norden og Baltikum, 
Siemens Healthineers

Siemens Healthineers har nylig lansert sin nye hurtigtest 
for SARS-CoV-2 viruspåvisning. Testen er enkelt å bruke 
og gir svar på kun 15 minutter. Dette gjør massetesting 
mulig på nye steder, for eksempel på skoler, i eldre- 
omsorgen, på store arbeidsplasser og flyplasser. For å 
forhindre spredning av COVID-19 er det et stort behov for 
raskt å kunne identifisere smittede individer i områder 
der mange mennesker samles. 

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test er enkel å 
bruke for helsepersonell og gir hurtige resultater ved 
hjelp av en nasopharyngeal prøve. Når prøven er tatt, blir 
vattpinnen satt inn i et rør med en spesiell væske for å 
ekstrahere målmolekylet. I løpet av 15 minutter vises et 
positivt eller negativt resultat.

Ny COVID-19  
hurtigtest gir svar  
på 15 minutter
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Ny robotteknologi  
innen angiografi

Corindus CorPath GRX med vårt 
angiografisystem ARTIS icono 
biplane demonstrerer hvordan 
endovaskulær robotteknologi hjelper 
leger med å kontrollere katetre, eller 
andre enheter som stenter, fra 
utsiden av angiografirommet. Dette 
beskytter også brukerne mot 
stråling.

Ny version av syngo Dynamics 

syngo Dynamics brukes for en rask og enkel 
vurdering av ultralyd- og angiografibilder,  
fra alle leverandører. Smarte rapporterings-
tilpasninger kan tas i bruk for å gjenspeile 
lokale regler for sammenlikning av 
pasientens resultater mot referanseverdier. 
Det kan også legges inn at spesifikke funn 
fører til en automatisk opprettelse av en 
tekst i rapporten. Rapportene og resultatene 
kan lastes opp til andre IT-systemer på 
sykehuset. 

Ta avgjørelser raskere. Den nye 
versjonen har flere forbedringer 
og nye funksjoner som 
effektiviserer arbeidsflyten.

Den nye versjonen, som kom på markedet i 
sommer, har flere forbedringer og nye 
funksjoner. Blant annet er brukergrense-
snittet og beregningsverktøyet nytt. Måten 
man lagrer viktige bilder på er forbedret og 
det er enda enklere enn tidligere å starte 
applikasjoner fra tredjepartsleverandører. I 
tillegg er det oppdateringer i sikkerhets-
innstillingene og i krypteringen.

Innovsasjonsnytt

På grunn av COVID-19-pandemien 
og etterslepet av utsatte 
undersøkelser, er det nå et økt 
behov for å levere med høyere 
produktivitet. Imaging System 
Interface sparer tid (ISI), forbedrer 
effektiviteten og reduserer antall 
trinn i arbeidsflyten med opp til en 
tredjedel. Injektoren og skanneren 
kan effektivt kommunisere og 
synkronisere, og sørger for riktig 
timing og forenklet arbeidsflyt. 

I stedet for flere, tidskritiske 
interaksjoner på forskjellige 

konsoller som MR-vert, injektor-
konsoll, Intercom med pasient,  
blir alt styrt med noen få klikk  
fra MR-konsollen. ISI kan  
også tilby avanserte 
kontrastforbedrede bilde-
behandlingstjenester fra distanse, 
slik at pasientene slipper å reise 
 til sentraliserte ekspertsentre.

ISI er en felles maskinvare- og 
programvareutvikling fra Bayer  
og Siemens Healthineers.

To nye applikasjoner lanseres i AI-Rad Companion-familien. 
Disse programvare-assistentene er basert på kunstig intelligens 
(KI) og er designet for å hjelpe radiologens tolkning av MR-
bilder i hjernen og prostata.

AI-Rad Companion Brain MR for Morphometry Analysis 
segmenterer automatisk hjernen i MR-bilder, måler hjernevolum 
og markerer volumavvik mot normative data fra en alders-
matchet sunn befolkning i resultattabeller.

AI-Rad Companion Prostata MR for biopsistøtte segmenterer 
automatisk prostata på MR-bilder og gjør det mulig å merke 
lesjoner for å utføre målrettede prostata-biopsier. Begge de nye 
applikasjonene kan brukes på MR-skannere fra forskjellige 
produsenter og er tilgjengelige på teamplay, den skybaserte 
plattformen fra Siemens Healthineers.

Kunstig intelligens hjelper til 
med tolkningen av MR-bilder 

Røntgen: YSIO X.pree med 
innebygd intelligens

YSIO X.pree, er det første radiografisystemet med  
integrert intelligent arbeidsflyt, myExam Companion.  
Brukervennlig grensesnitt gjør det mulig å administrere 
prosesser mer effektivt. I tillegg holder myExam  
3D-kamera pasienten i fokus og gir en helt ny og virtuell 
måte å kollimere på. Det smarte bildekonseptet myExam 
IQ  produserer konsistente bilder med lav dose. Med det 
nye enkle brukergrensesnittet kan arbeidsflyten settes 
opp individuelt.

Den ergonomiske belastningen for personalet kan også 
reduseres. Berøringsskjermen er plassert lavere enn  
vanlig, noe som reduserer behovet for bøyning av nakken. 
Brukere kan også vippe skjermen for å velge den mest 
komfortable stillingen etter behov.

MR-injektorkobling via 
systemgrensesnitt

syngo Dynamics kan brukes til 
kliniske områder som:

• Ekkokardiografi
• Hjertekateterisering
• Elektrofysiologi
• Vaskulær ultralyd
• Kjernekardiologi
• Avansert CT / MR visualisering



32 33Next Level · siemens-healthineers.com/no Next Level · siemens-healthineers.com/no

#PrecisionMedicine #PrecisionMedicine

Ny kardiovaskulær MR-
teknikk kan endre rutinene
Skånes universitetssjukhus har tatt i bruk en ny MR-teknikk 
med MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition. Den nye  
undersøkelsen kan gi en bedre og raskere diagnose av uklare 
brystsmerter og se forandringer i de minste blodårene. 
Metoden åpner opp for spennende forskning og kan bidra 
med ny kunnskap innen hjertesykdom.

Kronisk koronarsyndrom (CCS) er den vanligste 
årsaken til hjertesvikt og forårsaker flest dødsfall på 
verdensbasis. For å fastslå om en koronar stenose 
trenger behandling, i form av innsetting av stent 
eller bypasstransplantasjon, må det gjøres 
avbildning både under stress og i hvile. Forskningen 
på dette feltet i løpet av de siste tiårene har hatt 
fokus på å diagnostisere og behandle plakk som 
forårsaker stenose i de tre store koronararteriene. 
Fokuset har vært mindre på hjerteinfarkt i de 
mindre blodårene utenfor kranspulsårene. 

Inntil nylig var den eneste kliniske målingen hjerte-
positronemisjonstomografi (PET). Tilgangen til 
hjerte-PET er begrenset, logistikken tungvinn og i 
tillegg er det behov for radioaktivt sporstoff. For å 
gjøre vurderingen koronar mikrovaskulær funksjon 
tilgjengelig for en større pasientgruppe, innførte 
Skåne universitetssykehus en ny diagnostisk metode 
Quantitative CMR perfusion mapping i 2019 med 
MR-skanneren MAGNETOM Sola Cardiovascular 
Edition i stedet for bruk av gammakamera (SPECT). 

Har potenisal til å endre rutinen

Så langt har rundt 400 pasienter blitt undersøkt 
med den nye maskinen. Resultatene viser at 
kvantitativ CMR Perfusion Mapping har potensial til 
å endre klinisk rutine for vurdering av kronisk 
koronarsyndrom. Den åpner for spennende 
forskning og kan bidra med kunnskap om mye vi 
ikke vet i dag om hjertesykdom. 

Henrik Engblom er lege ved Skånes universitets-
sjukhus og er professor i klinisk fysiologi ved 
Karolinska Institutet og Lunds universitet. Han sier 
til det norske radiograftidskriftet «Hold Pusten»:

- Spesielt kvinner rammes av uklare brystsmerter 
uten av man finner ut hvorfor. Med denne teknikken 
kan vi gi dem en diagnose, for eksempel kan vi 
oppdage problemer i de mindre blodkarene i 

hjertet, eller vi kan skille mellom de som har 
problemer i ett kar og de som har problemer i 
flere kar. Samtidig kan det bidra til at legemidler 
og behandlingsmetode utvikles, siden man med 
denne MR-undersøkelsen også kan se hvordan 
ulike behandlinger virker.

Sparer tid 

Metoden kan påvise stenoser, samt alvorlighets-
graden av disse, i kranspulsårer og mindre årer. 
Metoden vil muliggjøre en mer nøyaktig diagnose, 
og antagelig resultere i færre unødvendige 
kateteriseringer og stenter hos pasienter med 
kronisk koronarsyndrom. Videre kan en helt ny 
gruppe pasienter diagnostiseres, de med sykdom i 
de mindre blodårene (angina).

MR-teknikken gjør det også mulig med tidligere 
påvisning av endringer i koronar mikrosirkulasjon 
hos pasienter med risiko for å utvikle hjertesvikt 
og hjerneslag. Den vil også være nyttig for 
pasienter med diabetes og hjertetransplantasjon.

– Det er en kvantitativ presisjonsteknikk hvor man 
får den første passasjen med kontrastmiddel, og 
hvor man kan beregne hvor mye blod som 
strømmer gjennom hver del av hjertemuskelen, 
forklarer Engblom.

En av de største fordelene med metoden er at den 
sparer både pasienter, leger og radiografer for tid.
 
- Undersøkelsen tar bare 45 minutter. Pasienten 
trenger kun å være én time på sykehuset i 
motsetning til seks timer som en klinisk 
rutineundersøkelse tar. Det frigir ressurser på 
sykehuset. Etter hvert som flere sykehus begynner 
å bruke maskinen og metoden, blir vi flere som 
kan vise mulighetene og begrensningene de har, 
sier Engblom.

Illustrasjonen viser en pasient med stressindusert 
ischemi i den nedre LV-veggen med en signifikant 
stenose i høyre koronararterie. (2A) Hvile- og 
stressperfusjonskart i en midt-ventrikulær 
kortaksevisning oppnådd ved bruk av den dobbelte 
sekvensen, enkel kontrastbolus CMR-perfusjon-
skartleggingstilnærming, som viser stressindusert 
iskemi i den nedre LV-veggen (piler). (2B) Hvile- og 
stresspolære PET-perfusjonskart oppnådd ved 
dynamisk 13N-NH3-avbildning som viser stressin-
dusert iskemi i den nedre LV-veggen (piler) som 
samsvarer godt med CMR-funnene. Den sentrale 
delen av polarplottet representerer LV-toppunktet 
og periferien representerer de basale delene av LV.

Skånes universitetssjukhus var først ute i Europa 
med sin installasjon av MAGNETOM Sola 
Cardiovascular Edition. De har implementert en ny 
MR-avbildningsteknikk for hjertepasienter som kan 
endre rutinen. Så langt er rundt 400 pasienter 
undersøkt med den nye maskinen. Resultatene viser 
at kvantitativ CMR Perfusion Mapping har potensial 
til å endre den kliniske rutinen for vurdering av 
kronisk koronarsyndrom.

Henrik Engblom er 
lege ved Skånes 
universitetssjukhus 
og professor i  
klinisk fysiologi ved 
Karolinska Institut-
tet og Lund 
Universitet. Han har 
jobbet i et forsk-
ningsprosjekt med 
den nye MR-teknik-
ken.

Nytt omslag

Ny BioMatrix teknologi
med sensorer, tunere og  
brukergrensesnitt

Nytt effektivt energi- 
styringssystem

Nytt pasientbord 
med eller uten eDrive

Nye  spoler 
BioMatrix Head/Neck 20 with CoilShim
BioMatrix Spine 32 with Respiratory Sensor 
BioMatrix Body 18 with Beat Sensor 
.........

Har du vurdert en oppgradering 
fra Skyra til Fit?

Ved en oppgradering får ditt eksisterende  
MR-system den nyeste teknologien. Det 
handler om få mest mulig ut av 
investeringen, på en fornuftig måte.

Siemens Healthineers sine systemoppgraderinger har tilnavnet 
“Fit”. For eksempel blir MAGNETOM Skyra forvandlet til en 
MAGNETOM VidaFit. En oppgradering betyr at nesten bare 
magneten og gradientspolen beholdes, alt annet byttes ut. Ved å 
inkludere den innovative BioMatrix-teknologien, utvides systemets 
funksjonalitet for å få mest mulig ut av investeringen som er gjort.

“Ved å tilby oppgraderinger får kunden 
tilgang til den nyeste teknologien, til en 
god pris. Systemet blir fremtidssikret med 
forbedret funksjonalitet, uten å bytte hele 
systemet. Jeg er veldig fornøyd med at vi 
tilbyr dette, sier Terje Solheim, produkt-
ansvarlig for MR i Siemens Healthineers.

Fordelene ved å oppgradere

En oppgradering til den nye BioMatrix-plattformen gir deg 
anledning til å jobbe med noe av det beste som finnes av MR-
teknologi. Oppgradering til MAGNETOM SolaFit eller MAGNETOM 
VidaFit betyr at behovene i en dynamisk radiologiavdeling blir 
dekket i mange år fremover.
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Som det første sykehuset i Finland har 
Kuopio universitetssykehus (KYS) installert to 
nye ARTIS icono angiografisystemer i KYS 
hjertesenter, primært for koronarprosedyrer 
og installasjoner av pacemakere. Årlig utfører 
senteret rundt 2000 koronar prosedyrer og 
1000 PCI.

Kardiolog Hannu Romppanen sier at målet 
var å anskaffe angiografilaboratorier som var 
funksjonelle og store nok.

– For hjerteprosedyrenheten ønsket vi en 
enkeltleverandør som kunne levere det beste 
og mest pålitelige utstyret for våre behov. Vi 
la også vekt på god vedlikeholdspraksis og 
stabilitet. Høy bildekvalitet, integrering med 
våre andre systemer og muligheter for 
oppgraderinger var også viktige faktorer, 
utdyper Romppanen.

Den nye robotlignende stativ- og bord-
løsningen gjør det enklere å utføre gode og 
fleksible undersøkelse av pasienter i alle 
aldre og størrelser.

– Med ARTIS icono og det lange bordet kan 
prosedyrene gjøres raskere og tryggere enn 
før, samtidig som stråledosen reduseres. 
Bevegelseområdet  til C-buen er stort, så det 
gjør det lettere å fremstille bilder av for 
eksempel håndledd og lyskeområder, sier 
Romppanen.

Høy bildekvalitet med lavere 
stråledose 

Optimal Image Quality (OPTIQ) bildekjeden 
er utstyrt med et røntgenrør og en detektor 
som er designet for hjerteprosedyrer. Det gir 
enda høyere bildekvalitet med mindre 
strålingseksponering. En brukerkonsoll som 
festes til undersøkelsesbordet gjør 
optimalisering av bildekvaliteten under 
undersøkelsen enkel for den som utfører 
prosedyren.

Romppanen er fornøyd med bildekvaliteten.

– Bildekvaliteten er utmerket for koronar- 
arterieprosedyrer. Egentlig er det mye bedre 
enn vi selv håpet det ville være. Vi har justert 
bildekvaliteten til å være mer optimal når det 
gjelder stråledose, og kvaliteten er fortsatt 
utmerket. Funksjonaliteten er mer enn nok 
for en rekke prosedyrer, inkludert CTO- eller 
angioplastikk, som involverer komplette  
blokkeringer av kranspulsårene.

Godt samarbeid

Romppanen understreker at de hele veien 
har vært fornøyde med samarbeidet med 
Siemens Healthineers.

– Alle løftene ble innfridd, installasjonene  
er gjennomført uten problemer og  
brukeropplæringen har vært som avtalt og 
gjennomført med god ekspertise. Vi har fått 

Bidrar til bedre hjerte- og 
hjerneslagbehandling 
Kuopio universitetssykehus i Finland og Aalborg  
universitetssykehus i Danmark er de første brukerne av 
ARTIS icono i Norden. Det nye systemet kan produsere 
både 2D- og 3D-bilder under prosedyrer. Erfaringene fra 
både hjerte- og hjerneslagbehandling viser at 
prosedyrene kan gjennomføres mer presist og at  
stråledosene er redusert.

Første installasjoner av ARTIS icono

Den nye robotlignende 
stativ- og bordløsningen gjør 
det enklere å utføre gode og 
fleksible undersøkelser av 
pasienter i alle aldre og 
størrelser. Som det første 
sykehuset i Finland har Kuopio 
universitetssykehus installert 
to ARTIS icono angiografi- 
systemer primært for koronar-
prosedyrer og innsetting av 
pacemakere.

kontinuerlig støtte i bruk av utstyret. Jeg vil takke 
alle hos Siemens Healthineers som har jobbet 
med prosjektet vårt, sier Romppanen.

Forbedret hjerneslagbehandling i
Danmark

Ved hjerneslag er tid en avgjørende faktor for å 
unngå varige skader. Aalborg universitetssykehus 
var det første i Norden som behandlet pasienter 
med hjerneblødning og blodpropp i hjernen med 
det nye Artis icono-systemet. Bildeveiledet utstyr 
er av stor betydning i behandlingen av slag. 
Tradisjonelt har pasienter med mistanke om 
hjerneslag blitt innlagt på sykehus for diagnose 
og raskest mulig trombolytisk behandling. Med 
moderne kateterteknologi er det nå nå mulig å 
fjerne blodpropper som blokkerer kar i hjernen 
mekanisk. 

3D-bilder under operasjonen

Den raske behandlingen er blant annet mulig 
siden Artis icono kan lage CT-lignende bilder i 3D 
og samtidig veilede plassering av mikro-
instrumenter i blodårene i hjernen. Dette bidrar 
også til at pasienten slipper å gjennomgå åpen 
operasjon. Risikoen for komplikasjoner er lavere, 
fordi blodkarene kan sees tydeligere.

På Aalborg universitetssykehus har Artis icono 
bidratt til bedre pasientbehandling. Avdelings-
leder og radiograf Monica Mejer sier til 
lokalavisen Frederikshavn at sykehuset kan 
forkorte prosedyretiden og redusere tiden 
pasienten er i narkose. Tidligere måtte pasienten 
gjennomgå en MR-skanning og vente på svar før 
behandlingen kunne begynne.

– Begge deler er av stor betydning for å forbedre 
pasientsikkerheten, og samtidig får vi forbedret 
bildekvalitet og 3D-visualisering av komplekse 
strukturer i hjernen med det nye utstyret, sier 
radiograf Monica Mejer til den danske 
lokalavisen.

Nøyaktig visualisering

Overlege Svetlana Rudnicka ser på det nye 
utstyret som et stort skritt på veien mot best 
mulig behandling av pasienter. Spesielt den gode 
bildekvaliteten kan utgjøre en stor forskjell i 
behandlingen.

– Det er viktig å ha presis visualisering av kar og 
hjernestrukturer i akutt behandling av strukturer 
med en til tre millimeters størrelse. Derfor er vårt 
nye angiografiutstyr et stort skritt på veien mot 
best mulig behandling av pasientene våre. Vi har 
nå også muligheten til å undersøke og behandle 
pasienten i en og samme prosedyre, sier Svetlana 
Rudnicka.

Det er viktig å ha presis 
visualisering av kar og 
hjernestrukturer i akutt- 
behandling. For hjernesyk-
dommer er tid en avgjørende 
faktor for å unngå varige 
skader. Aalborg universi-
tetssykehus i Danmark var 
det første i Norden som 
behandlet pasienter med 
hjerneblødning og blodpropp 
i hjernen med det nye Artis 
icono-systemet.

Med Dyna-CT kan Artis icono ta 
3D-lignende bilder under 
prosedyrer for å guide plassering 
av mikroinstrumenter.

Kuopio  
universitetssykehus  
i Finland

Aalborg universitetssykehus 
i Danmark
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Siemens Healthineers AG (børsnotert i Frankfurt, Tyskland: SHL) er med på 
å forme fremtidens helsevesen. Ved å være 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 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.
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