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Kronoberg, med centralorten 

Växjö, är sedan mer än 40 år en av 

Sveriges snabbast växande 

regioner med ett starkt näringsliv, 

stolta designtraditioner och 

driftiga människor.  

Snabbväxande region 



Fakta om länet 

• Invånare: drygt 191 000 personer 

• Är bland de mest skogbeklädda i hela Sverige: 

72 procent av ytan är skog, ungefär 25 procent 

är sjöar 

• Kommuner i länet (i storleksordning): Växjö, 

Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, 

Markaryd, Uppvidinge, Lessebo 

 



Om vår organisation 

• En av de största arbetsgivarna i länet.  

• Hos oss jobbar ungefär 5 700 personer 

• Vi har drygt 50 olika yrken 

• Vi är en av landets minsta 

regioner/landsting. 

 



Nationell cancerstrategi (SOU 2009:11) –framtida 

utmaningar - antalet personer som lever med cancer 

fördubblas till 2030 

 

Erbjuda kvalificerad cancerbehandling på länssjukhusnivå 

 

Hela vårdprocessen (förebyggande till lindrande vård) 

 

Samverkan (LT Blekinge, RCC-syd) 

 

Investeringar (strålbehandling från 2 till 3 acceleratorer, 

robotkirurgi, PET/CT) – 100 Mkr under 5-årsperioden 



Cancerplan Kronoberg  

2010-2015 

Ny på gång…. 

Regional cancerplan 



Koincidens-PET/CT med GE Hawkeye 

5/8 kristall 

306 patienter  

 

Historik: 
 

Gammakamera-PET/CT i Växjö 

2003-2008 



Koincidens – PET   2003-08-26 



Målmedveten strategi 

- Röntgen och Nuklearmedicin – samma enhet 

 

- Utbildning av röntgensjuksköterskor inom 

nuklearmedicin främst PET tekniken 

 

- Utbildning av läkare (2 st. dubbelspecialister 

inom Medicinsk Radiologi och 

Nuklearmedicin) 

 



PET/CT BUSS (febr. 2009-nov. 2014) 

1042 patienter 



Våra förutsättningar… 

• Nyttan med lokalt PET/CT system 

 

• En och samma bedömare har kunskap 
om både DT och PET 

 

• Röntgen och nuklearmedicin samma 
enhet med en och samma RIS och 
PACS (bedömande läkare har direkt 
tillgång till annan bilddiagnostik) 

 



PET/CT visas på röntgenronder och 

multidisciplinära konferenser, vilket skapar 

bred kontaktyta med kliniker 



Personal 

• Röntgensjuksköterskor med 

nuklearmedicinutbildning 

• Vi utbildar nuklearmedicin inom 

Röntgenavdelningen 

• Under åren med PET-bussen, jobbade vi upp 

logistiken med patienterna, så vi hade 

mycket erfarenhet när vi gick vidare till egen 

PET/CT- kamera 



FDG- Leverans 

En gång i veckan 
 

18F-FDG från Lund (c:a 180 km; hämtas  med 

landstingets bil; anländer kl. 10:45 ) 

Egna chaufförer utbildade på SSM 
 

Upptagningsområde: Kronobergs län och   

Blekinge län.  

From vår 2015 även patienter fr. Kalmar län 



Våra rutiner 

I snitt undersökts 12 patienter vid varje tillfälle 

 

7 st. röntgensjuksköterskor i rotation vid 

PET/CT undersökningarna 

 

2 st. radiologer med nuklearmedicinsk 

inriktning som bedömare  

 



Logistik 

3 sjuksköterskor tar hand om patienterna 

(3-4 patienter var) enligt dagens schema  
  

FDG injiceras med FDG – injektorn, första 

injektionen kl 11:00 
 

Patienterna vilar på PET/CT avdelningen           

Patienterna undersöks mellan kl.12:00 och 17:30 



FDG- Injektorn 



PET/CT DISCOVERY 710 



Översikt från manöverbord 



PET/CT 1-2dagar per vecka  

resterande tid för konventionell radiologi 

och i utvalda fall dosplanering inför 

strålbehandling  



  ANTAL PET/CT PATIENTER 

2014               237   (24   utomlänspatienter) 

2015               496   (135 utomlänspatienter) 

2016-05-17    213    (49  utomlänspatienter) 



Utmaningar 



PET/CT -verksamhet 

-Provisorisk byggnad med strålskyddsförstärkning  

(600 us/år underlag för dimensioneringen av 

strålskyddet) 

-2015 utfördes 496 PET/CT undersökningar 

-Nya stråldosmätningar (januari 2016) visar att 

antal undersökningar kan utökas till max 1100 per 

år (med uppfyllda krav från SSM) 



Bemanning och kompetensbehov 
-rekryteringsproblem av röntgensjuksköterskor 

(utbildningen i landet inte dimensionerad för 

täcka behovet av rtg-sjuksköterskor/BMA)  

-brist på dubbelspecialister inom radiologi 

samt nuklearmedicin 

-sjukhusfysiker (behovet ökar vid användning 

av andra radiofarmaka än 18F-FDG) 



Ökande volym av bild-och 

funktionsdiagnostiska undersökningar (CT, 

MRT och PET/CT) 

 i Växjö stor underkapacitet på CT    (i nuläge 

RTG Växjö 1,5 CT; Strålbehandling 0,5 CT,  

RTG i Ljungby har 1 CT) 

 upphandling pågår (den totala kapaciteten 

för RTG:s del ska öka med 0,5 CT); 

installation: slutet av 2016 



Efterfrågan på PET/CT ökar 

• Största användningsområde: onkologi 

• Antal diagnoser växer, därtill uppföljning av 

behandling 

• Planering av strålbehandling  



 Standardiserade vårdförlopp 

Huvud- halscancer 

Matstrupe- och magsäckscancer 

Lungcancer 

Lymfom 

Tjock- och ändtarmscancer 

Cancer i urinblåsa och urinvägar 

Prostatacancer (cholin alt methionin, ej FDG) 

(Bröstcancer, Akut myeloisk leukemi) 



• Ökade behov för planering av strålbehandling 

• Nya användningsområde: ex. infektions- och 

inflammationsutredningar 

• Neurologiska sjukdomar 

• Ischemisk hjärtsjukdom 

• Andra tracers: 

    -cholin/methionin och 68Ga-PSMA vid prostataca 

    -18F-fluorid vid skelett 

    -68Ga-DOTATATE vid neuroendokrina tumörer 



Läge i Sverige 

• Idag finns 12 st. PET/CT maskiner i landet 

    (1 maskin / 800.000 invånare) 

    I Södra sjukhusregionen: 4 st.PET/CT  

    (1 maskin / 425.000 invånare) 

    

• I Danmark  35 st. PET/CT  på 5,3 mlj. invånare 

    (1 maskin / 150.000 invånare); storleksordning 

    motsvarande USA, Kanada, Japan 



Flera PET/CT  

på länssjukhus! 

• Planering för utformning av verksamheten 

     -Kompetens? 

     -Samarbete nuklearmedicin            röntgen 

     -Logistik (närheten till cyklotronen?) 

• Effektiv användning av utrustning 

• Buss – bra kortvarigt alternativ för att  ”träna” 

och bygga upp verksamheten lokalt  



            

Centrallasarettet Växjö 
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