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Sammanfattning 
 

Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) är en metod som kvantitativt 

visualiserar olika fysiologiska processer. Vanligaste indikationerna för hjärnundersökningar på 

PET/CT är tidig diagnos av olika demenstyper med 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). 

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping installerade under år 2018 in en ny PET/CT, dock har inga 

hjärnundersökningar på kameran börjat utföras än. Syftet med studien var att kartlägga hur 

sjukhusen i Sverige utförde sju utvalda hjärnundersökningar med PET/CT med fokus på 

modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod samt jämföra 

stråldosen mellan PET/CT och single photon emission computed tomography/CT (SPECT)/CT. 

Av urvalets nio universitetssjukhus exkluderades två. Metoden var prospektiv med kvantitativ 

ansats och material insamlades genom protokoll. Sammanställningar gjordes i Excel och 

statistisk jämförelse av stråldos bearbetades med Wilcoxon Signed Ranks Test. Resultatet visade 

variation med både likheter, exempelvis rekonstruktionsmetod och skillnader, exempelvis 

fastetid inför undersökning med 18F-FDG. Effektiv dos var högre på SPECT än PET vid 

undersökning av Parkinsons sjukdom hos fyra universitetssjukhus, men ingen signifikant 

skillnad (p = 0,059) påvisades. Högre effektiv dos på SPECT än PET berodde på längre 

halveringstid och större dosering av Ioflupan (123I-Datscan) än 18F-FDG. För vidare studier kan 

fler sjukhus, fler parametrar i protokollet och fler värden för statistiken inkluderas. 

 

Nyckelord: 18F-FDG, Demenssjukdomar, Effektiv dos, EANM 

 

  



 

 

Summary 
 
Mapping of brain imaging with PET/CT in Swedish university hospitals  

- Presentation of modality structure, examination method and reconstruction method 

with a comparison of radiation dose between PET and SPECT 

 

Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a method that quantitatively 

visualizes physiological processes. The most common indications for PET brain are early 

diagnosis of various dementia types with 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). The hospital in 

Jonkoping installed a new PET/CT and brain examinations have not yet been performed. The 

aim of the study was to map how hospitals in Sweden performed seven selected brain 

examinations with PET/CT focusing on modality structure, examination method and 

reconstruction method, with a comparison of radiation dose between PET/CT and single photon 

emission computed tomography/CT (SPECT)/CT. Out of the nine university hospitals selected, 

two were excluded. The method was prospective with quantitative approach and data was 

collected through a protocol. Compilation was made on Excel and the statistics were processed 

using the Wilcoxon Signed Ranks Test. The result showed similarities, for example 

reconstruction method and differences, for example fasting time. Effective dose was higher on 

SPECT than PET in examination of Parkinson's disease, however no significant difference (p 

= 0,059) was detected. Higher effective doses on SPECT was due to longer half-lives and 

greater dosages of Ioflupane (123I-Datscan) than 18F-FDG. For further studies, more hospitals 

and parameters in the protocol can be included.  
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Förkortning  Betydelse 
BMA   Biomedicinsk analytiker 

Bq   Becquerel 

CT   Computed tomography 

CTDIvol   Volumetric computed tomography dose index 

DLP   Dos-längd-produkt 

E   Effektiv dos 

EAN   European Academy of Neurology 

EANM   European Association of Nuclear Medicine 

FBP   Filtrerad bakåtprojektion 

FOV   Field of view 

Gy   Gray 

ICRP   International Commission on Radiological Protection 

IF   Impact factor 

k   Koefficient 

keV   Kiloelektronvolt 

LOR   Line of response 

LSO   Lutetiumoxyortosilikat 

LYSO   Lutetiumyttriumoxyortosilikat 

PET   Positron emission tomography 

PM-rör   Fotomultiplikatorrör 

SNMMI   Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 

SPECT   Single photon emission computed tomography 

SPSS   Statistical Package for Social Sciences 

Sv   Sievert 

TOF   Time of flight 
11C-MET   11C-Metionin 
123I-Datscan   Ioflupan 
18F-L-DOPA   18F-fluoro-l-dopa 
18F-FDG   18F-Fludeoxyglucose 
18F-FET   18F-Fluoroethyl-l-tyrosine 
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1. Inledning 

Klinisk tillämpning av positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) har 

under senaste 20 åren ökat. Detta på grund av den information som modaliteten ger av 

fysiologiska och patologiska processer samt behandlingsuppföljning (1). Länssjukhuset Ryhov 

i Jönköping installerade under år 2018 in en ny PET/CT kamera. Kameran är regionens andra, 

vilket ökar nivån av kapacitet och minskar patientköerna för undersökning. Tidigare har 

patienter i sydöstra sjukvårdsregionen åkt till universitetssjukhuset i Linköping för utredning 

och uppföljning gjorda med PET/CT, vilket inte täcker behovet för invånarantalet på en miljon 

(2). I nuläget har inte hjärnundersökningar på PET/CT i Ryhov börjat utföras. Därför kom 

förslaget från Ryhov att kartlägga andra sjukhus hjärnundersökningar på PET/CT med fokus på 

modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod. Vinsten med 

kartläggningen är därmed att resultatet kan användas av Ryhov inför uppstart av 

hjärnundersökningar med den nya kameran. Undersökningar gjorda på single photon emission 

computed tomography (SPECT) har börjat utföras mer på PET istället (3). Därav var det även 

av intresse att jämföra om signifikant skillnad av stråldos mellan PET/CT och SPECT/CT 

förekom. 

2. Bakgrund 

2.1. Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) 

Positron emission tomography (PET) 

PET är en metod som kvantitativt visualiserar olika fysiologiska processer beroende på vilket 

spårämne som används (1). Radionuklider för PET sönderfaller genom beta-plussönderfall och 

bygger på att en positron sänds ut från atomkärnan. När en proton transformeras till en neutron 

sker ett sönderfall på grund av överskott av protoner i radionukliden. Samtidigt emitterar 

atomkärnan en positron och neutrino. På grund av växelverkan med andra elektroner i kroppen 

förlorar positronen rörelseenergi så att positronium bildas. Positronium är ett instabilt tillstånd 

som leder till annihilation, positronen och elektronen förintas och två 511 kiloelektronvolt 

(keV) fotoner bildas som emitteras samtidigt i 180 graders riktning (3). Radioaktiva isotoper 

som används inom PET utgörs av grundämnen förekommande i organiskt material som 

exempelvis kol, syre och kväve, vilket möjliggör tillverkning av spårsubstanser med samma 

kemiska sammansättning som stabila substanser. Tillverkning sker genom cyklotronproduktion 

och på grund av kort halveringstid krävs närbelägen produktion. Radionukliden 18F-
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fludeoxyglucose (18F-FDG) har dock en halveringstid på 110 minuter och kan därmed 

transporteras (4). 

 

Totalt avges 1022 keV av elektromagnetisk strålning från annihilationen. Genom att detektera 

båda annihilationsfotonerna i två detektorer inom kort tid, koincidensfönstret, kan 

koincidensmätning genomföras i line of respons (LOR). LOR används för detektering av vart 

annihilationen skett mellan detektorerna och ju fler registreringar av LOR, desto bättre 

uppskattning av annihilationens position (3–4). Vad som mäts i detektorerna bestäms av 

koincidenskretsens upplösningstid som normalt ligger mellan 6–12 ns. Kortare tid riskerar 

utebliven detektion eftersom fotonerna kan passera i olika sträckor till detektorerna. Det tar 

även tid för detektorerna att ge signal och scintillationsljuset kan hinna avvecklas. Begränsning 

av upplösningstiden kan dock ge felkällor av oönskade koincidenser (4). Fyra olika 

koincidenser finns inom PET. Vid sanna koincidenser har ingen av de två detekterade 

annihilationsfotonerna växelverkat på vägen till detektorn. En spridd koincidens innebär att en 

eller båda annihilationsfotonerna sprids i nya riktningar i patienten, vilket leder till degenererad 

kontrast och övervärdering av aktivitetens koncentration på grund av fel position av LOR. 

Andelen detekterade slumpmässiga koincidenser ökar med antalet emitterade fotoner, vilket 

leder till övervärdering av aktivitetskoncentrationen och ökning av statistiskt brus. När två eller 

fler fotoner detekteras under kort tid erhålls multipla koincidenser. Spridning av fotoner utanför 

bildfältet eller absorption av fotoner i vävnaden på grund av attenuering, leder till ett mindre 

antal registrerade koincidenser (3). 

 

Uppbyggnad av kamera 

Strålningen som sänds ut fångas upp av detektorer omgiven av gantry (5). PET-kameran 

innehåller 20 000 detektorelement som resulterar i hög känslighet och geometrisk upplösning. 

Viktiga egenskaper hos PET-systemets scintillationsdetektorer är hög sannolikhet för 

absorption av fotonerna, vilket erhålls från högt atomnummer och hög täthet av materialet. 

Materialet för detektorerna är bland annat av taliumdopad natriumjodid (Na(TI)) och 

lutetiumoxyortosilikat (LSO). Det är viktigt att detektorerna har högt ljusutbyte så att brus 

reduceras och energiupplösningen höjs, vilket möjliggör särskiljning av spridda fotoner. Ringen 

i PET-kameran består av enskilda detektorelement som utgörs av kristallelement på 

fotomultiplikatorn (PM-rör) i axiell riktning och är antingen cirkulär eller hexagonal och 

ungefär 2 cm tjock. Systemets geometriska upplösning korreleras till detektorstorleken, då 

bättre upplösning fås ju mindre detektorn är. Ju kortare avstånd mellan detektorn och PM-rör 
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desto säkrare lokalisation av koincidenser. Avståndet kan dock begränsas av PM-rörets storlek, 

vilket kan undvikas med detektorer av kvadratiska kristaller (blockdetektorer). Signalens 

storlek anger platsen för enskilt detektorelement. Utvecklingen av detektorer sker för 

förbättring av kamerans känslighet, geometriska upplösning och energiupplösning (4). 

 

Computed tomography (CT) 

CT är en röntgenbildningsteknik som registrerar sektionsvyer parallellt med bordsplattan som 

patienten ligger på. Bilder framställs i transaxiella sektioner och medför lokalisation av 

anatomiska strukturer till PET-bilden. Matchning av rotationsposition, transversalplan och 

matrisstorlek krävs för att få en spatial överensstämmelse av bilderna. Detta kan vara svårt om 

modaliteterna inte används samtidigt på grund av rörelse och olika positionering mellan 

bildtagning. I hybridsystemet är både PET och CT ihopsatta så att en CT-scanning först görs 

och sedan flyttas bordet till rätt positionering för PET-insamlingen (5). 

 

Bilduppbyggnad 

Bilderna med PET fås som vid gammakameran, dock är statisk, dynamisk och 

helkroppsundersökning refererade till som tredimensionella undersökningar där volymen 

representerar kamerans field of view (FOV) (3). FOV bestäms av antalet LOR som definieras 

och fås från antalet motstående detektorer som kopplats samman med enskild detektor. Detta 

kan styras elektroniskt för att optimera bildkvaliteten (4). Aktiviteten i varje volymelement 

representeras av ett voxelvärde (3D-pixel) där intensiteten är radioaktivitetens koncentration i 

Becquerel (Bq)/ml i vävnaden. För att få tillförlitliga voxelvärden är korrektioner för 

koincidenser samt attenuering viktigt. Bilderna presenteras i färgskalor och gråskalor där 

tolkning av bilden görs efter visuell detektering av högintensitetsregioner. För tolkning av 

fysiologiska parametrar registreras koncentration av radioaktivitet över tid i olika tidsfönster 

och korrigeras efter isotopens halveringstid (1). Beroende på vad som undersöks varierar 

matrisstorleken som bestäms av operatören. Intervallet kan sättas mellan 64 ∙ 64 till 512 ∙ 512 

(5). PET-bildens matris ska ha åtminstone 16 pixlar för att ge tillräckligt intervall av värden och 

bilden ska visas i transaxial orientering med morfologiska bilder i sagittalplan och frontalplan 

(6–7). 

 

Bildrekonstruktion 

PET och CT är detektorsystem som tomografiskt rekonstruerar avbildning av organet. Filtrerad 

bakåtprojektion (FBP) används inom båda modaliteterna och resulterar i jämn fördelning längs 
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projektionslinjen. FBP utgår från direkt bakåtprojektion och görs i datorn. Olika värden 

avbildas beroende på vinkeln i matrisen och registrerade värden på projektionslinjen visar inte 

lokalisationen, således fås en jämn fördelning på den återprojicerade linjen. Den tomografiska 

bilden som bildas blir väldigt brusig på grund av att data även projicerats på aktivitetslösa 

områden (3). Problemet kan lösas med brusreducerande förfiltrering (4). 

 

Principen bakom iterativ rekonstruktion bygger på en algoritm, aktiviteten som mäts upp 

jämförs med ett tidigare antagande av aktivitetsfördelningen. Med en attenueringsprofil skapas 

initialt ett antagande av projiceringsdatan varpå en framåtprojektion görs. Ursprunglig bild och 

framåtprojektion jämförs med uppdatering av antagningsbilden. Processen repeteras tills 

bildkvaliteten skiljer så lite som möjligt mellan antagningsbilden och framåtprojektionen. 

Resultatet blir reduktion av brus och artefakter samt förbättring av spatial upplösning och 

kontrast (8). 

 

Time of flight (TOF) är en teknik som används för att mäta tidsskillnaden av 

annihilationspositionering längs LOR. TOF möjliggörs av effektivare scintillatorer och snabb 

elektronik, vilket leder till högre signal i jämförelse med brus på grund av att sannolika 

positioner längs LOR detekteras (3–4). 

 

Patientrörelser och organrörelser är rörelseartefakter som kan undvikas genom 

spiralundersökningsteknik och snabba rotationstider. Attenuering är en följd av patientens 

tjocklek, vävnadskompensation, radionuklidens fotonenergi och fördelning i patienten. Inom 

PET/CT nyttjas informationen från CT-delen vid attenueringkorrektion, vilket ger högre 

upplösning och kontrast samt lägre brusnivå (3). 

2.2. Hjärnundersökningar på PET/CT 

Indikationer 

Vanligaste indikationerna för bildtagning av hjärnan med PET är tidig diagnos samt 

differentialdiagnostisering av demenstyper, differentialdiagnostik vid neuroonkologi, 

preoperativ utvärdering vid epilepsi och differentiering mellan Parkinsons sjukdom och 

atypiska Parkinson-symtom (9–10). 

 

Radiofarmaka 
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Radiofarmaka vid hjärnundersökningar passerar blod-hjärnbarriären genom diffusion eller med 

specifika transportmekansimer. Beroende på vad det är som ska avbildas används olika 

spårämnen för exempelvis regionalt cerebralt blodflöde, metabolism, amyloider, 

neurotransmission, receptorer och hjärntumörer. Glukosmetabolismen i hjärnan studeras med 

glukosanalogen 18F-FDG vid PET-avbildning. 18F-FDG tas upp av cellens glukostransportörer 

eftersom det inte kan passera blod-hjärnbarriären eller cellmembranet genom fri passage. FDG 

fosforyleras av hexokinas till FDG-6-fosfat och blir instängt i fosfatet så att det inte kan 

metaboliseras. Efter intravenös administrering tar det tolv minuter innan metabolisering sker. 

Ungefär 7% av injicerad dos ackumuleras till hjärnan efter två timmar och utsöndring sker via 

njurarna. Glukosmetabolismen står primärt för hjärnfunktionens ATP och korreleras till 

neuronaktiviteten. Sjukdomar som påverkar neuronaktiviteten kan urskiljas genom att studera 

regional metabolism. Normalt är det högt upptag i grå substans och basala ganglier samt lägre 

upptag i vit substans (9). 

 

Vid undersökning av Parkinsons sjukdom, Lewy-body-demens, frontallobsdemens, 

epilepsiutvärdering och tumörutredning används 18F-FDG. Vid epilepsi injiceras radiofarmaka 

under anfall (interiktalt) för att identifiera topografin av anfallet (10, 11). Cancerceller och 

metastaser innehåller höga glukosvärden, vilket gör att frisk vävnad kan urskiljas från 

metastaser, där ökat upptag av 18F-FDG korreleras till ökad tumörgrad. Vid detektion av 

metastaser kan även aminosyror användas som spårämnen, där ökat upptag av aminosyror tyder 

på ökning i tumörkärlssystemet, exempelvis radiofarmakan (18F)-fluoroethyl-l-tyrosine (18F-

FET). Det vanligaste spårämnet vid diagnostisering av gliomatumörer är aminosyran metionin 

kopplat till kol-11 (11C-MET) (12–14). Alzheimers sjukdom kännetecknas av extracellulära 

amyloida plack och intracellulära neurofibrila knutar, tau. 18F-FDG används i stor räckvidd 

kliniskt vid alzheimersutredning, men specifika radiomarkörer skulle innebära användning av 

betaamyloider och tau i cerebralvätskan. Med 18F-ligander och kol bundet till en analog, 

exempelvis Pittsburgh Compound B (11C-PIB) är det möjligt att karakterisera 

amyloidbelastning (15–17). Utöver 18F-FDG används även radiofarmakan (18F)-fluoro-l-dopa 

(18F-L-DOPA) vid differentiering av Parkinsons sjukdom och atypiska Parkinson-symtom. 18F-

L-DOPA tas upp genom dopaminerga nervterminaler och omvandlas till 18F-dopamin. 

Förlusten av dopaminerga neuroner påvisas tydligt i striatum vilket gör att Parkinsons sjukdom 

kan urskiljas från andra sjukdomar (7, 18). Vid användning av FDG i hjärnundersökningar ska 

skärmskalan justeras så att radioaktiviteten i normal hjärnbark är i den högre änden av 
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maximalskalan. Om någon lesion har högre upptag än barken ska skalan ändras så lesionen 

hamnar högre upp i färgskala (6). 

 

Undersökningsmetod 

Enligt riktlinjer ska patienten vara positionerad så att huvudet ligger stadigt i en hållare och 

armarna längs med kroppen. Hela hjärnan ska vara med i FOV inklusive hela cerebellum och 

extension samt flexion av nacken ska undvikas. Ett axiellt synfält på 15 cm täcker hela hjärnan 

och hjärnstammen. Patienten ska instrueras om att ligga stilla innan bildtagning och hjälpmedel 

som exempelvis tejp och mjuk vaddering kan vara användbart för att minska huvudrörelser. 

Undersökaren ska under hela undersökningen ha koll på patienten om eventuella anfall, 

exempelvis epilepsianfall, skulle uppkomma under bildtagning (6). Patientförberedelser kan 

variera beroende på indikation och radiofarmaka. En fasta på minst fyra timmar innan 

undersökning krävs för att blodsockervärdet inte ska påverka upptaget av radiofarmaka och 

doseringen är viktbaserad. Patienten skall ligga i ett tyst och svagt belyst rum före 

administrering av radiofarmaka och under upptagningsfasen. Det är viktigt att patienten inte 

pratar, läser eller är aktiv på annat sätt som kan påverka upptaget (9). 

 2.3. Dosimetri 

Inom nuklearmedicinska undersökningar är stråldosen till ett organ beroende på given 

radionuklid, aktivitet, halveringstid, organets storlek och form samt aktivitet i andra organ (4). 

Den effektiva dosen används för att jämföra stråldoser från en undersökning mot en annan, 

exempelvis PET mot SPECT och är ett genomsnitt av absorberad dos i organ och vävnader, där 

viktningsfaktorer är av betydelse för strålningsskada till specifikt organ. Formeln för effektiv 

dos inom nuklearmedicin är 

E = ∑ wT ∙ HT  

där WT är viktningskoefficienten för specifikt organ eller vävnad (T) och HT är ekvivalent dos 

i valt organ. Enheten för effektiv dos är Sievert (Sv) (19–20). Den effektiva dosen för en CT-

undersökning beräknas fram genom formeln 

E = k ∙ DLP 

där koefficienten k är en konverteringsfaktor beroende av rörspänning, ålder och 

undersökningsområde och dos-längd-produkt (DLP) är en produkt av volumetric computed 

tomography dose index (CTDIvol) och skanningslängden. CTDIvol är den absorberade dosen 

och anges i enheten gray (Gy) (21–22). 
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3. Syfte 

Det primära syftet med studien var att kartlägga hur sjukhusen i Sverige utförde sju utvalda 

hjärnundersökningar på PET/CT med fokus på modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod 

och rekonstruktionsmetod. Det sekundära syftet var att jämföra om det förelåg statistisk 

signifikant skillnad i stråldos mellan PET/CT och SPECT/CT vid hjärnundersökningar. 
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4. Material och metod 

Studien var prospektiv och med kvantitativ ansats. Förslaget till arbetet kom från Länssjukhuset 

Ryhov och inga kostnader krävdes för arbetet. 

4.1. Urval 

Kriterierna för urvalet var att sjukhuset låg i Sverige, hade PET/CT och SPECT/CT modaliteter 

samt genomförde hjärnundersökningar på nämnda modaliteter. Urvalet gjordes efter att ha sökt 

på internet om vilka sjukhus som uppnådde kriterierna och i Sverige uppnåddes det av alla 

universitetssjukhusen. Urvalet för studien bestod därmed av Karolinska Universitetssjukhuset 

i Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Universitetssjukhuset i Linköping, 

Universitetssjukhuset i Örebro, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Skånes 

Universitetssjukhus i Malmö, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Personal från 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset svarade inte på protokollet och 

sjukhusen räknades därför som bortfall i studien. 

4.2. Litteraturinsamling 

Till bakgrunden gjordes litteratursökning där litteratur och vetenskapliga artiklar användes. 

Litteraturen inhämtades från biblioteket på högskolan i Jönköping och vetenskapliga artiklar 

hämtades från sökmotorn PubMed.  

4.3. Datainsamling 

Ett protokoll bestående av sju hjärnsjukdomar samt undersökningsmetod (patientförberedelser, 

radiofarmaka och dosering), rekonstruktionsmetoder (iterativ, TOF och FBP) och 

modalitetsuppbyggnad (modellnamn, årsmodell, detektormaterial, antal detektorringar och 

matrisstorlek) konstruerades. Sjukdomarna som inkluderades i protokollet var Alzheimers 

sjukdom, Parkinsons sjukdom, frontallobsdemens, vaskulär demens, Lewy-body-demens, 

epilepsi och metastaser (Bilaga 1). Tillsammans med klinisk handledare och studier av olika 

riktlinjer om hjärnundersökningar med PET/CT, togs olika parametrar och sjukdomar fram som 

skulle ingå i protokollet. Protokollet och informationsbrevet (Bilaga 2) sammanställdes av 

författarna i Microsoft Word för Mac, version 15.25 (Microsoft Corporation, Santa Rosa, 

Kalifornien, USA). Dokumenten skickades ut via mejl av författarna till sjukhusfysiker på 

universitetssjukhusen. Kontaktuppgifter erhölls från klinisk handledare och datainsamling 
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pågick under mars-maj 2019. Under bearbetningsfasen insåg författarna att frågor om lågdos 

eller högdos CT, CTDIvol och DLP inte ingick i protokollet. Frågorna skickades ut på mejl i 

efterhand och svaren lades sedan till i resultatet. 

4.4. Bearbetning av data 

Tabeller och diagram gjordes i Microsoft Excel för Mac, version 15.25 (Microsoft Corporation, 

Redmond, Washington, USA). 

 

Eftersom alla sjukhusen inte undersökte alla sjukdomar på båda modaliteterna, valdes den mest 

frekvent undersökta sjukdomen på båda modaliteter för stråldosjämförelsen. 

Hjärnundersökningarna som undersöktes på båda modaliteter på flest sjukhus var enligt 

insamlade protokoll Parkinsons sjukdom och Lewy-body-demens, som undersöktes på fyra 

respektive fem av de sju universitetssjukhusen (Tabell 1). För Parkinsons sjukdom använde 

sjukhusen samma radiofarmaka för båda modaliteter (18F-FDG och 123I-Datscan), men för 

Lewy-body-demens varierade val av radiofarmaka för SPECT (123I-Datscan och 99mTc-Ceretec) 

mellan sjukhusen. Därmed valde författarna att jämföra om det förelåg signifikant skillnad av 

effektiv dos mellan PET och SPECT på undersökning av Parkinsons sjukdom. Då endast ett av 

de fyra sjukhusen använde CT utöver SPECT för Parkinsons sjukdom, jämfördes det om det 

förelåg signifikant skillnad av stråldos mellan PET och SPECT utan CT-delen för Parkinsons 

sjukdom. Total effektiv dos för en hel PET/CT undersökning för nämnd sjukdom redovisades 

utan jämförelse mot SPECT/CT. 

4.5. Beräkningar 

Dosimetrin för PET och SPECT gjordes med hjälp av doskatalogen i 

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida där vald radionuklid och given aktivitet (MBq) angavs för 

att beräkna effektiv helkroppsdos (mSv) och absorberad dos (mGy) till hjärnan (23). På grund 

av viktbaserad dosering vid PET multiplicerades dosen med kroppsvikt på 70 kg. Dosimetrin 

för CT gjordes på Excel enligt formel, där DLP-värden multiplicerades med koefficient för 

huvud. k för huvud är i medel 0,0019 för en vuxen enligt rekommendation från International 

Commission on Radiological Protection (ICRP) publikation 103 (22). För total effektiv dos 

(mSv) av PET/CT adderades effektiv dos av CT med effektiv helkroppsdos av PET. 
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4.6. Statistisk analys 

Jämförelse av effektiva doser bearbetades med Excel och IBM Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 25.0 (IBM Corporation, Armonk, New York, USA). Excel användes 

för beräkning av differens och median för stråldosjämförelse mellan PET och SPECT. Statistisk 

metod som användes för att jämföra om signifikant skillnad förelåg var Wilcoxon Signed Ranks 

Test. Testet är icke parametrisk med parvisa observationer (2 Related Samples) och valdes att 

användas på grund av få och beroende värden mellan dosering på PET respektive SPECT (24). 

Vid signifikansprövning bestämdes signifikansnivån till 5% (p = 0,05). Sjukhusen inmatades 

som nominalvärden och effektiv dos på PET och SPECT användes som scale-värden.  

4.7. Etiska överväganden 

Av forskningsetikens fyra huvudkrav (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) var två krav relevanta för arbetet 

(informationskravet och nyttjandekravet). Enligt informationskravet har varje deltagare rätt 

till att avgöra kring medverkan i studie och information om syfte, vinst och kort beskrivning 

av metod skall ges på en nivå av förståelse. Enligt nyttjandekravet får uppgifter om insamlat 

material endast användas för forskningsändamål och inte för icke vetenskapliga syften (25). 

Information skickades ut till sjukhusen i form av ett informationsbrev och godkännande att ta 

med insamlade data i studien insamlades genom signatur från sjukhusfysiker på 

informationsbrevet. Informationen som nyttjades var endast till för studiens syfte. Sjukhusen 

behandlades konfidentiellt genom numrering. Ifyllda protokoll som skrevs ut under 

bearbetning av data förstördes i en dokumentförstörare för att utesluta möjlighet till spårning 

och resultaten kan inte kopplas till ett specifikt sjukhus på grund av avkodning. Sekretessen 

bevarades på så sätt (26). Studien berörde inte människor eller personliga uppgifter, därför 

gjordes ingen Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisning. 
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5. Resultat 

5.1. Resultat av kartläggning 

Av nio universitetssjukhus skickade sju sjukhus in svar på protokollet. Resultatet visade på att 

majoriteten av universitetssjukhusen undersökte fler sjukdomar på PET än SPECT och att 

endast sjukhus 1 undersökte alla sjukdomar på båda modaliteter (Tabell 1). Presentationen av 

PET-systemen visade på samband mellan modellnamn och matrisstorlek (Tabell 2).  
 

Tabell 1. Universitetssjukhusens fördelning över vilka sjukdomar som undersöktes på positron emission 

tomography respektive single photon emission computed tomography.  

Sjukhus Alzheimers 
sjukdom 

Parkinson 
sjukdom 

Frontallobs-
demens 

Vaskulär 
demens 

Lewy-body 
demens Epilepsi Metastaser 

1 P & S P & S P & S P & S P & S P & S P & S 
2 P P & S P P P & S P - 
3 P P & S P P P & S - - 
4 P P & S P P P & S - - 
5 P P P - - S P 
6 P P P - - S P 
7 P S P P P & S P - 

P = Positron emission tomography; S = Single photon emission computed tomography; - = Sjukdomen undersöktes inte. 

 

Tabell 2. Presentation av universitetssjukhusens positron emission tomography-system.   

Sjukhus Modellnamn Årsmodell Detektormaterial + 
ringar (n) Matrisstorlek Högdos / Lågdos CT 

1 Discovery 2015 LSO + 4 256 ∙ 256 Högdos 
2 Siemens 2010 LSO + 2 400 ∙ 400 Högdos 
3 Siemens 2012 LSO + 4 400 ∙ 400 Båda 
4 Siemens 2012 LSO + 4 400 ∙ 400 Båda 
5 Discovery 2011, 2017, 2019 LYSO + 3 resp. 4 256 ∙ 256 Lågdos 
6 Discovery 2011, 2017, 2019 LYSO + 3 resp. 4 256 ∙ 256 Lågdos 
7 Discovery 2010 LSO + 4 256 ∙ 256 Båda 

n = antal; LSO = Lutetiumoxyortosilikat; LYSO = Lutetiumyttriumoxyortosilikat; CT = Computed tomography; Båda = lågdos 

om CT gjorts nyligen, annars högdos.  

 

Kontraindikationer, Flow Bed Velocity (mm/s) och filter togs inte med i resultatet.  

 

Varje sjukhus använde olika radiofarmaka för de olika sjukdomarna. Trots att alla sjukhusen 

använde 18F-FDG, varierade svaren för patientförberedelser (Figur 1).  
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n = antal; p-glukos = blodsockervärde. 

Figur 1. Fördelning över patientförberedelser för nämnda sjukdomar på positron emission 

tomography/computed tomography mellan universitetssjukhusen för 18F-fludeoxyglucose. 

 

Svar från sjukhus 5 och 6 angav att 18F-FET används vid metastasutredning, 18F-L-DOPA vid 

Parkinsons sjukdom och 18F-amyloid-ligander vid Alzheimers sjukdom. För 18F-FET var fasta 

innan undersökning sex timmar, ingen vila innan eller efter injektion och ingen kontroll av p-

glukos krävdes. För 18F-L-DOPA var fasta 4 timmar, vila 90 minuter efter injektion och ingen 

vila innan injektion eller kontroll av p-glukos krävdes. För 18F-amyloid-ligand krävdes ingen 

fasta, p-glukos-kontroll eller vila innan injektion men en vila på 70–90 minuter efter injektion 

utfördes. På sjukhus 3 och 4 användes också 18F-amyloid-ligander, dock vilar deras patienter 

en halvtimma både innan och efter injektion.   

 

Två sjukhus rörelsekorrigerade mellan PET och CT och två sjukhus rörelsekorrigerade endast 

vid behov för Parkinsons sjukdom, resterande sjukhus korrigerade inte alls för rörelseartefakter. 

Fördelning av vilka rekonstruktionsmetoder som användes varierade inte mycket mellan 

sjukhusen, dock var det endast ett sjukhus som rekonstruerade med FBP (Figur 2) 
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n = antal. 

Figur 2. Fördelning av rekonstruktionsmetoder på positron emission tomography/computed 

tomography som användes mellan universitetssjukhusen. 

5.2. Resultat av stråldosjämförelse 

Fyra sjukhus undersökte Parkinsons sjukdom på båda modaliteter (Tabell 1). Dosering av 123I-

Datscan var densamma hos alla sjukhusen, men dosering av 18F-FDG varierade (Tabell 3). 

Medianen av effektiv helkroppsdos vid undersökning med frågeställning Parkinsons sjukdom 

var 74 % högre på SPECT än på PET gruppvist (Tabell 4). Statistisk signifikant skillnad mellan 

effektiv helkroppsdos av 18F-FDG och 123I-Datscan jämfördes vidare och gav ett p-värde på 

0,059. Ingen signifikant skillnad kunde därmed urskiljas. Sjukhus 1, 3 och 4 hade absorberad 

dos till hjärnan på 5,32 mGy vid dosering av 140 MBq 18F-FDG för undersökning av Parkinsons 

sjukdom. Sjukhus 2 hade absorberad dos till hjärnan på 7,98 mGy vid dosering av 210 MBq 
18F-FDG för undersökning av Parkinsons sjukdom. 

 

Tabell 3. Administrerad dos av radiofarmaka vid undersökning av Parkinsons sjukdom med 18F-

Fludeoxyglucose respektive Ioflupane. 

Sjukhus 18F-FDG (MBq/kg) Dosintervall (MBq) 123I-Datscan (MBq) 
1 2 (125–250)a 185 
2 3 (200-) 185 
3 2 (125–250) 185 
4 2 (125–250) 185 

a minimumdos respektive maximumdos för dosering av 18F-FDG. 18F-FDG = 18F-Fludeoxyglucose; 123I-Datscan = Ioflupane; 

Bq = Becquerel. 
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Tabell 4. Effektiv helkroppsdos (mSv) vid undersökning av Parkinsons sjukdom med 18F-

Fludeoxyglucose respektive Ioflupane.  

Sjukhus 18F-FDG (mSv) 123I-Datscan (mSv) Differens (mSv) 
1 2,66 4,63 1,97 
2 3,99 4,63 0,64 
3 2,66 4,63 1,97 
4 2,66 4,63 1,97 

Median 2,66 4,63  

E = Effektiv dos; 18F-FDG = 18F-Fludeoxyglucose; 123I-Datscan = Ioflupane; Sv = Sievert. 

 

Total effektiv dos av undersökning på PET/CT för Parkinsons sjukdom varierade mellan 

sjukhusen och var störst för sjukhus 2, dock gav CT-delen för sjukhus 1 störst effektiv dos 

(Tabell 5).  

 

Tabell 5. Total effektiv dos vid positron emission tomography/computed tomography-undersökning 

med Parkinsons sjukdom som frågeställning. Total effektiv dos beräknades genom addering av 

computed tomography - effektiv dos och positron emission tomography - effektiv dos.  

Sjukhus E - CT (mSv) E - PET (mSv) E - total (mSv) 
1 0,16 2,66 2,83 
2 0,07 3,99 4,06 
3 0,10 2,66 2,76 
4 0,10 2,66 2,76 

Median 0,10 2,66 2,80 
E = effektiv dos; CT = computed tomography; 18F-FDG = 18F-Fludeoxyglucose; Sv = sievert. 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Både översiktsartiklar och originalartiklar har använts för att få en överblick över information 

som finns inom området samt för att få med ny forskning. Alla artiklar var peer reviewed och 

tidskrifterna granskades genom att kontrollera Impact Factor (IF). Peer reviewed artiklar 

granskas av experter inom ämnet innan publicering, vilket stärker pålitligheten av innehållet i 

artikeln (27). IF visar på inflytandet tidskriften har inom litteraturen där högre IF-värde 

indikerar på högre pålitlighet (28). För tidskrifter inom radiologi, nuklearmedicin och 

medicinsk avbildning ligger IF-intervallet mellan 0,2 och 10,2 (29). IF-intervallet i studien är 

mellan 1,6 och 8,9 och i kommande studier kan IF-nivån höjas för att ytterligare stärka 

validiteten. 

 

När inkluderingskriterierna valdes bestämdes även sjukdomarna som skulle studeras i arbetet. 

Demensinsjuknandet ökar och forskning om botemedel och nya metoder för tidig 

diagnostisering görs (10). Därmed valdes olika typer av demenssjukdomar samt epilepsi och 

metastaser. Inflammation och infektion i hjärnan utförs även på PET, men exkluderades för att 

avgränsa arbetets storlek. Protokollet som konstruerades var uppbyggt så att personal på 

sjukhusen kunde skriva in egna svar. Detta medförde att svaren mellan universitetssjukhusen 

varierade och under bearbetning av data kodades därför insamlat material in i olika intervall för 

redovisning av resultat, exempelvis resultatet som ingick i patientförberedelser (Figur 1). Vad 

som kunde gjorts annorlunda från början är att protokollet skulle innehålla svarsalternativ i 

form av färdiga svarsintervall. Då hade det räckt med att sätta kryss istället för att svara med 

egna värden. En felkälla med metoden var att svaren inte skickades tillbaka för kontroll, vilket 

kan ha medfört risken att svaren inte stämmer.  

 

ICRP är en oberoende ideell organisation som internationellt rekommenderar och arbetar med 

strålskydd (30). Därmed valdes viktningsfaktor från ICRP rekommendation att användas för 

beräkning av effektiv dos för CT. Strålsäkerhetsmyndigheten tillhör miljödepartementet och 

instruktionerna för deras arbete regleras av regeringen. Myndigheten har funnits sedan 1969 

och arbetet av patientdoser har använts i ICRP-publikationer (25). Därför ansåg författarna att 

doskatalogen var tillförlitlig vid dosimetrin. 
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Under “Material och Metod” står metoden för studien väl beskrivet och protokollet finns med 

som bilaga. Studien kan göras om med samma metod, dock behöver tre parametrar läggas till i 

protokollet (CTDIvol, DLP och högdos eller lågdos CT) och resultatet kan variera från studiens 

resultat på grund av metodens felkälla. Därför anses metodens reliabilitet sänkt (31). 

6.2. Resultatdiskussion 

Urvalet bestod av nio sjukhus varav sju inkluderades i studien. Endast ett sjukhus undersökte 

alla sjukdomar på både PET och SPECT, resterande undersökte flest sjukdomar på PET (Tabell 

1). Bildtagning av hjärnan med PET ökar kliniskt och European Association of Nuclear 

Medicine (EANM) samt European Academy of Neurology (EAN) har utvecklat riktlinjer som 

används vid diagnostisering med PET. I en studie som tar upp åtta europeiska länders kliniska 

användning av 18F-FDG med PET för hjärna, var Sverige det enda landet som använde metoden 

tertiärt om diagnos för hjärnsjukdom fortfarande var okänt. Detta skiljer sig från andra länder, 

exempelvis Frankrike som använde metoden vid tidig demensdiagnostisering (10). 

Insjuknandet i Alzheimers sjukdom ökar och sjukdomsförloppet är långt med progressiv 

symtomutveckling. Sjukdomen blir därmed bara dyrare då inget botemedel finns i dagsläget 

(32). Fördelarna med PET i liknelse med konventionell nuklearmedicin är att med PET kan 

biologiska grundämnen märkas med radioaktivitet, vilket leder till att omsättningen av det 

biologiska substratet kan studeras (33). PET-systemet har högre specificitet och sensitivitet än 

SPECT, men en nackdel med PET är att radionuklider med kortare halveringstid används, vilket 

kräver en cyklotron i närheten av sjukhuset (4). Detta innebär att tillgänglighet för radionuklider 

minskar då cyklotronproduktion inte finns på varje sjukhus. En annan nackdel med PET är 

kostnaden. Kostnad av personal, lokal, service och utrustning hamnar på cirka 10 miljoner 

kronor per år och kompetensen brister då det är nytt (2). Att alla sjukhus inte har PET-kameror 

är därför förståeligt och även fast majoriteten av Sveriges universitetssjukhus undersöker fler 

hjärnsjukdomar på PET än SPECT, finns fortsatt arbete för utveckling. Inom 

hjärnundersökningar kan utveckling bidra till bland annat tidigare diagnostisering av demens 

och metastasupptäckt. 

 

PET-systemen varierade mellan sjukhusen, med bland annat två olika PET-modeller och två 

olika detektormaterial (Tabell 2). Enligt en studie är hittills scintillatormaterial av LSO och 

lutetiumyttriumoxyortosilikat (LYSO) mest använt i PET-detektorer på grund av de fysikaliska 

egenskaperna av detektering av 511 keV fotoner, högt ljusflöde, hög linjär 

dämpningskoefficient och kort sönderfallstid (34). Kameramodell beror på avtal mellan 
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sjukhuset och försäljaren och antal detektorringar samt detektormaterial som används anpassas 

efter önskemål av beställaren (3, 35). Protokollet tog inte upp många tekniska parametrar inom 

PET-systemet, vilket skulle ha varit intressant för jämförelse av olika PET-systems bildkvalitet. 

I en studie från 2012 jämfördes tre olika PET-system i olika fantomstudier och resultatet visade 

på skillnad mellan maskinerna avseende bildkvalitet. Tekniska parametrar som skulle vara av 

intresse att ta med i kommande studier utöver vad som ingick i protokollet är exempelvis antal 

kristaller, transaxial FOV (mm), axial FOV (mm), energifönster (keV) och koincidenskretsens 

upplösningstid (ns) med mera. Detta skulle innebära att även bildkvaliteten mellan olika PET-

system kan jämföras (36). Enligt en studie som sammanställt riktlinjer från EANM och Society 

of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) ska undersökningar på PET 

genomföras på PET-system som följer nationella eller internationella kvalitetsstandarder. Att 

standarder följs ansvarar sjukhusfysiker för och vid fortsatta studier kan det vara av intresse att 

efterfråga vilka standarder som följs av respektive sjukhus då det kan förklara varför resultaten 

varierade i studien (6). 

 

Mellan universitetssjukhusen fanns variation kring patientförberedelser (Figur 1). Höga 

blodsockervärden minskar upptaget av 18F-FDG då både glukos och radiofarmakat konkurrerar 

om samma transportmekanism. Hyperglykemi kan leda till falskt negativt resultat, vilket kan 

påverka diagnostiseringen. Glukosvärdet skall därför ligga på max 11 mmol/L, vilket stämmer 

med resultatet, dock är det två sjukhus som avviker med fasta på minst 30 minuter inför 

undersökning med 18F-FDG. Inga nuvarande studier hittas som stärker att fasta på en halvtimma 

räcker (11, 37–38). Enligt riktlinjer från EANM, SNMMI och rekommendationer från en 

engelsk klinisk radiologisk fakultet, ska patienten vila i minst tjugo minuter innan injektion av 
18F-FDG och minst en halvtimme efter (8, 11, 39). Resultatet kan korreleras till riktlinjer. 

 

För mer specifik identifikation av Alzheimers sjukdom kan radionuklider kopplade till ligander 

användas, exempelvis tau eller amyloid. Användning av tau-markörer har fler utmaningar än 

amyloid-markörer då tau är intracellulärt vilket gör att liganden måste passera plasman och 

blodhjärnbarriären till cellmembranet. Detta medför restriktioner för storleken på molekylen 

och dess lipofilicitet. Under 2017 fanns bara en rapport om taus utveckling inom Alzheimers 

sjukdom men fler forskningsprojekt har varit igång sedan dess (16, 38). Patientförberedelserna 

för amyloid-markörer kräver ingen vila, fasta eller mätning av p-glukos innan injektion, vilket 

överensstämmer med resultatet från sjukhus 5 och 6 (6). Vid diagnostisering av Alzheimers 

sjukdom visar resultatet att sjukhus 3–6 använde amyloid-markörer. Sjukhus 5 och 6 svarade 
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även att tau-markörer endast används i studieform. Resterande sjukhus använde 18F-FDG (Figur 

1) och svar från ett sjukhus utöver de fyra angav att ansökan om att gå över till att använde 18F-

flutemetamol kliniskt gjorts. Detta tyder på att utvecklingen i Sverige för en mer specifikt 

inriktad PET-utredning av Alzheimers sjukdom går framåt.  

 

Sedativa läkemedel, narkotikapreparat, kortikosteroider och antipsykotiska läkemedel ska 

sättas ut innan undersökning då dessa läkemedel förändrar hjärnans metabolism, vilket kan 

påverka upptaget av radiofarmakan (6). Endast svar från två sjukhus uppgav att EANM-

riktlinjer följs och svarade även att sedativa läkemedel sätts ut. Resterande sjukhus svarade att 

inga utsättningar görs.  

 

Alla sjukhus använde TOF och Iterativ rekonstruktion för rekonstruering av bilder och endast 

ett sjukhus rekonstruerade även med FBP (Figur 2). Vid hjärnundersökningar på PET är 

standardrekonstruktionen iterativ enligt studien med sammanställning av olika riktlinjer, vilket 

överensstämmer med resultatet. Nyttan av TOF vid PET-hjärna har dock ännu inte blivit 

fullständigt undersökt enligt studien och ingen annan studie om nyttan hittades (6). FBP 

används inte ofta på grund av dålig bildkvalitet och artefakter. Metoden leder till suddig bild då 

även aktivitetslösa områden detekteras, vilket kan korrigeras med rampfilter och lågpassfilter 

(3). Att endast ett sjukhus använde FBP kan bero på detta.  

 

Dosering på PET var viktbaserad och dosering på SPECT var standardbaserad (Tabell 3). 

Skillnad i effektiv helkroppsdos påvisades mellan PET och SPECT för Parkinsons sjukdom 

med högre effektiv dos på SPECT än PET, men ingen signifikant skillnad (p = 0,059) 

konstaterades (Tabell 4). Stråldosen är beroende av parametrarna fotonenergin, halveringstid 

och aktivitet. Individuell dosberäkning är inte möjlig då anatomi, upptag och omsättning av 

substansen kan variera från individ till individ. Istället används biokinetiska modeller och 

standardiserade individer för dosberäkning. Halveringstid beror på radionuklidens fysikaliska 

halveringstid och läkemedlets biologiska halveringstid. Längre halveringstid ger högre 

absorberad dos och radionuklider med hög halveringstid fortsätter att sönderfalla efter avslutad 

undersökning. Halveringstiden för 123I-Datscan är 13 timmar med en fotonenergi på 140 keV 

och ungefär två timmar för 18F-FDG med fotonenergi på 511 keV (3–4, 33). Att resultaten 

visade på högre effektiv dos på SPECT än PET kan bero på längre halveringstid och högre dos 

av 123I-Datscan än 18F-FDG. På grund av viktbaserad dos på PET kunde resultatet variera 

beroende på vilken vikt som valdes för dosimetrin. Större vikt än 70 kg hade gett högre effektiv 
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helkroppsdos av 18F-FDG på grund av mer given mängd aktivitet och högre fotonenergi. Hade 

större vikt valts kunde resultatet därför ha sett annorlunda ut. En bättre jämförelse skulle 

innebära samma typ av dosering på båda modaliteter och fler värden skulle ge bättre statistik. 

 

Ansvaret om att bidra till utveckling i samhället följer rollen som biomedicinsk analytiker 

(BMA). Arbetet inom yrket bygger på kompetens av kunskap och BMA ska kontinuerligt 

uppdatera kunskapsnivån samt bidra till vetenskapliga framsteg (39). Kunskapen från arbetet 

kan författarna implementera i den kommande rollen som BMA i arbete inom nuklearmedicin. 

Eftersom PET nuförtiden även finns på de flesta sjukhusen har studien bidragit till nytta för 

författarnas förståelse kring modaliteten. 

 

Till författarnas vetskap har ingen liknande kartläggning gjorts tidigare, vilket begränsar 

jämförelse av studiens resultat med tidigare studier. Validiteten blir därmed svår att avgöra då 

felkällor med metoden uppkom och inget material att jämföra med finns. I diskussionen 

jämfördes resultaten med bland annat nationella och internationella riktlinjer, vilket inte är det 

mest ideala då riktlinjer inte är strikta regler som måste följas. Riktlinjer uppdateras även, men 

det tar tid för uppladdning, därför kan nya kliniska riktlinjer vara på gång utan författarnas 

vetskap. Få sjukhus togs med i studien på grund av inkluderingskriterierna samt för att begränsa 

studiens omfång. Slutsatser kopplat till syftet kunde därmed dras, men generalisering hade krävt 

att fler sjukhus ingick. För fortsatta studier kan urvalet breddas där sjukhus även utanför Sverige 

som uppnår kriterierna inkluderas. På så vis utökas informationen om hur 

undersökningsmetoderna för PET hjärna går till och en bättre generalisering av kartläggningen 

kan göras. 

 

Det primära syftet om kartläggningen har uppnåtts med resultat som visar på variation mellan 

sjukhusen vad gäller modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod. 

Det sekundära syftet att jämföra stråldosen mellan PET/CT och SPECT/CT har inte uppnåtts. 

Stråldosjämförelse mellan modaliteterna gjordes för Parkinsons sjukdom för fyra sjukhus, men 

då endast ett av sjukhusen använde CT utöver SPECT, gjordes ingen stråldosjämförelse mellan 

PET/CT mot SPECT/CT. Jämförelsen gjordes för effektiv helkroppsdos mellan PET och 

SPECT utan CT inräknat och total effektiv dos för hel PET/CT-undersökning presenterades. 

Resultatet visar på högre effektiv helkroppsdos för SPECT än PET vid undersökning av 

Parkinsons sjukdom och ett medianvärde på 2,8 mSv av total effektiv dos av PET/CT. 
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7. Slutsatser 

Kartläggningen visar på variation mellan sjukhusens modalitetsuppbyggnad, 

undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod. De flesta sjukhusen följer de internationella 

och nationella standarder (EANM och SNMMI riktlinjer) vad gäller vila innan och efter 

injektion, fasta inför undersökning, blodsockervärde och rekonstruktionsmetoder. Två sjukhus 

urskildes dock från mängden med svar om fasta på mindre än fyra timmar. PET-systemen var 

också olika mellan universitetssjukhusen, med olika modeller (Siemens och Discovery), 

matrisstorlekar (256–400), detektormaterial (LSO och LYSO) och antal detektorringar (2–4). 

Vid jämförelsen av stråldos mellan PET och SPECT sågs ingen statistisk signifikant skillnad 

(p = 0,059), men resultatet visade högre stråldos vid SPECT än PET. Ytterligare studier krävs 

för mer jämförbara resultat då fler sjukhus och fler parametrar i protokollet hade gett bättre 

jämförelse av kartläggningen och fler värden för dosimetrin hade gett bättre statistik vid 

jämförelse av stråldosen. 

 

8. Omnämnanden 

Ett stort tack till våra handledare Louise Rundqvist och Hans Johansson som bidragit med hjälp 

för utformning av examensarbetet. Ett speciellt tack till alla sjukhusfysiker från 

universitetssjukhusen som svarat på protokollen och gjort studien möjlig. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 - Protokoll 
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10.2. Bilaga 2 - Informationsbrev 
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