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Vad ser vi när vi tittar bakåt mot tidsperioden 1950 – 1980?
• Stor entusiasm över den växande insikten om den stora 

potentialen hos radioaktiva spårämnen
• Stort engagemang från många olika discipliner och 

personalgrupper, inkl. de ledande företrädarna
• Imponerande innovationskraft



Jan Waldenström 
(1906-1996)

Svensk nuklearmedicin 
startade med Jan 
Waldenström, då professor i 
teoretisk medicin i Uppsala 
och sedan 1950 professor i 
medicin i Malmö. 

Waldenström besökte USA under sju månader under 1943 
och 1944. Han besökte platser där medicinsk forskning och 
undervisning var på högsta nivå. 



Han stannade länge i Boston …
Där fanns 
James Howard Means, Head of medicine, Massachusets
General Hospital
Robley D Evans, Head of physics, Massachusets Institute of
Technology

”This physicist had the most unusual instinct
for clinical problems and his collaboration
with the thyroid people was supreme”

(Jan Waldenström, 1994)

J H Means R D Evans

Nuclear ”medicine” begins on Nov 12, 1936 in Vanderbilt Hall 

at Harward Medical School



Joseph Gilbert Hamilton (1907-1957)
Upphovsmannen bakom  analyser via 
externa mätningar av γ-strålning från 
radionuklider i kroppen





Den ungerskfödde kemisten Georg de Hevesy (1885-1966), använde tidigt radioaktiva 
spårämnen för studier av kemiska och biologiska processer när han arbetade hos Rutherford i 
Manchester.
1935 kom han till Niels Bohrs institut i Köpenhamn och gjorde där en serie experiment vid vilka 
olika 32P märkta fosforföreningar gavs till djur för att studera substansens fördelning och 
metabolism. Tillsammans med kirurgen Ole Chievitz publicerade han de första resultaten kring
32P-märkt natriumfosfat i råtta i Nature, i september 1935. Denna publication avslöjade helt ny
information om skelettets metabolism: “The results strongly support the view that the 
formation of bone is a dynamic process, the bones continuously taking up phosphorus atoms 
which are partly or wholly lost again and are replaced by other phosphorus atoms.”

Georg de Hevesy

(1885-1966)

Men, det hade börjat långt tidigare … i Manchester och i Köpenhamn



Bengt Skanse (1918-1963)
• skickades till MGH/MIT i Boston av Jan Waldenström 1946

• arbetade där under 2 år

• doktorsavhandling 1949 (Uppsala); föredrag på Riksstämman ”Om 

radioaktivt jod för diagnostik och terapi vid thyreoideasjukdomar”

• kom till Malmö 1950

Upptaget i sköldkörteln kunde bestämmas genom 
mätningar av urin med hjälp av 1 Ci (37 kBq) 131I 
istället för 200 Ci (7,4 MBq) när man mätte över 
sköldkörteln.

Avhandling 1949 (Uppsala)



Mätningar
(Skanse, 1949)
… före NaI(Tl)-eran

In vivo                                                   In vitro



Acta Radiol, 39, 317-322 (1953)

April 1953



1958



En imponerande snabb utveckling också vid andra universitetssjukhus i Sverige: 

På Radiumhemmet i Stockholm gav Lars-Gunnar Larsson, Agnar Egmark, Lars 
Jonsson, Inger Ragnhult och senare Jerzy Einhorn viktiga bidrag till utvecklingen av
diagnostik och terapi för tyreotoxikos och tyreoideacancer.
På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg skapade professor Magnus Strandqvist vid 
Jubileumskliniken tidigt kontakter med olika tekniska institutioner. Erik Berne från 
Chalmers knöts som konsult till isotopverksamheten. 
I Lund startade Ebbe Cederquist 1953. Verksamheten kom successivt att spridas  
först till neuroröntgen och sedan till klinisk fysiologi.  
I Lund initierade Arvid Carlsson, Bertil Lindquist och Göran Bauer studier av 
benmetabolism med 45Ca redan 1951. I Malmö använde Göran Bauer och Bo 
Wendeberg senare 47Ca och 85Sr för att studera skelettskador. 85Sr innebar ett 
genombrott för skelettscintigrafin och banade väg för dagens 99mTc-märkta 
fosfatkomplex.
I Lund utvecklade David Ingvar metodik för mätning av regionalt cerebralt 
blodflöde med 133Xe från 1961 och framåt.



I Göteborg presenterade Erik Berne, Leif Hallberg och Sven-Erik Lindell redan
1961 en metod att med hjälp av EKG trigga insamlingen av en första-passage-
undersökning av hjärtat för  bestämning av slagvolym och ejektionsfraktion. 

På samma sätt etablerades nuklearmedicinsk verksamhet i Umeå, Örebro, 
Gävle, Växjö, Borås, Karlstad, Kalmar, m.fl. 



Efter Skanses död 1963 fortsattes hans verksamhet i Malmö 
av den  kliniske kemisten Bertil Nosslin (1919-2014). Det 
tillkom också aktiv nuklearmedicinsk verksamhet vid 
radioterapikliniken (Inge Gynning) och vid avdelningen för 
klinisk fysiologi (Sven-Erik Lindell).

Bertil Nosslin introducerade en rad nuklearmedicinska metoder i 
klinisk rutin. Han gjorde avgörande insatser när det gäller kinetisk 
analys och dosimetri. Han utvecklade teorin bakom njurclearance-
bestämning på en enstaka injektion och utan urinmätning. 
Bertil Nosslin hade mängder med förtroendeuppdrag inom  
nuklearmedicin både nationellt och internationellt. 

Gesellschaft für Nuklearmedizin –

– Society of Nuclear Medicine-Europe. 

European Nuclear Medicine Society 

(ENMS). 

European Association of 

Nuclear Medicine (EANM) 

bildas officiellt 1 januari 1988 



Hur producerades de olika radionukliderna?
• Radium-Beryllium preparat 31P(n,γ)32P

• Cyklotroner Te(D,2n) 130I (12.4h), Te(D,n) 131I (8,0d)

• Oak Ridge reaktorer 130Te(n,γ)131Te     131I, 1946

• Los Alamos reaktorer

• Harwell sedan1947, därefter The Radiochemical Centre, Amersham, 

sedan1959

• Studsvik 1963-1980

En viktig institution i den svenska nuklearmedicinen var de s.k. Studsviks-mötena. 
Det anordnades sju sådana möten under perioden 1963-1980 och typiskt för 
dessa var att man satte utbildning framför vetenskap. Formell arrangör var AB 
Atomenergi och senare Kabi Diagnostica och som rådgivare fungerade ledande 
företrädare för svensk nuklearmedicin. 



Tidiga satsningar i Sverige: 
Agnar Egmark et al. i Stockholm (Acta Radiol 39, 423, 1953)
Erik Berne och Ulf Jonsson i Göteborg (NUKAB)
Lars Jonsson, Inger Ragnhult, Lars-Gunnar Larsson i Stockholm, 1957  
den första helkroppsscintigrafen (LKB)

Scintigraf När?
1951 - Benedict Cassens rektilinjära
scanner gav för första gången en bild av
et radioaktiva spårämnets fördelning



Magnus Strandquist

Erik Berne

Inspelning på magnetband 

för datalagring och -

behandling. Tidigt försök att 

bearbeta scintigrafiska bilder 

(Nukab, Göteborg)

Erik Berne och Ulf Jonsson





Lars-Gunnar Larsson

Pionjär inom nuklearmedicin vid 

Radiumhemmet. 

Flyttade 1959 till Umeå som 

professor i onkologi och byggde upp 

den nuklearmedicinska verksamheten 

där. Sedermera rektor för Umeå 

universitet.Inger Ragnhult, Anställd av Sievert 1950.  

Till Göteborg och Sahlgrenska sjukhuset 

1956. ”Sveriges duktigaste sjukhusfysiker”

Acta Radiol, Suppl 250, 1965

Lars Jonsson, skicklig 

sjukhusfysiker vid Radiumhemmet. 

Flyttade till Umeå 1959.



1962:  99mTc-generator (Paul Harper and Katherine Lathrope) 

Hal O Anger



Första gammakameran i  

Sverige, Lund 1967

Martin Lindgren – Kurt Lidén – C G Ahlström

Ebbe Cederquist

Ingemar Larsson

GE Maxicamera (Kai Lange, Hørsholm, Danmark)

Första ”kliniska” gammakameran Göteborg 1968



Larsson S A. Gamma camera emission tomography: development and properties of 

a multi-sectional emission computed tomography system. 

Acta Radiol. Suppl. 363, 1–75, 1980 

Stig Larsson på KS, utvecklade en SPECT-kamera 

som fick spridning världen över som det första 

kompletta och praktiskt användbara 

tomografisystemet. En scintillationskamera på ett 

stativ fick rotera runt patienten och i bestämda 

vinklar registrera pulser som datorbehandlades till 

en 3D-bild av det radioaktiva ämnets fördelning i 

kroppen. Med datorn kunde olika snitt 

genereras. Rekonstruktionsalgoritmen skrevs av 

Anders Israelsson för datorn PDP 11/34.

GE vidareutvecklade och kommersialiserade idén, 

och tomografikameran såldes under beteckningen 

GE 400T. 
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Tack för att Ni lyssnade!
soren.mattsson@med.lu.se
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