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PET-CT i Norra ajukvårdsregionen
Ärendebeskrivning
Vid Direktionsmötet 2017-09-27 § 71 i Norrlandstingens Regionförbund
behandlades en utredning avseende behovet av PET-CT i norra sjukvårdsregionen.
PET står för Positron Emissions Tomografi, och kombineras med CT (Computed
Tomography, även kallat datortomografi, "skiktröntgen"). Denna teknik används
för att skapa bilder där sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen lokalt i
kroppen kan studeras. Principen är att ett radioaktivt märkt spårämne injiceras och
tas upp i vävnaderna, varefter radioaktiviteten kan lokaliseras med hjälp av PETdetektorn kombinerad med en röntgenundersökning, som ger en god bild av de
anatomiska förhållandena.
I norra regionen finns idag en PET-CT-utrustning vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), som används för utredningar av patienter från hela regionen.
Efterfrågan på PET-CT-analyser i Sverige har de senaste åren ökat med 15-20 % per
år. Mot denna bakgrund behöver norra sjukvårdsregionen gör en bedömning av det
framtida behovet av PET-CT.
Av förbundsordningen framgår att Norrlandstingens Regionförbund (NRF), har ett
ansvar att ”Värdera vissa strategiska lokal- och medicintekniska investeringar på
kort och lång sikt.”
Den utrednings som gjorts har beaktat tekniska, kompetensmässiga och logistiska
faktorer och patientperspektivet har varit centralt. Utredningen visar att antal PETCT-utredningar i norra sjukvårdsregionen har ökat 80 % mellan 2012 och 2015.
Detta exemplifierar de senaste åren när PET-CT blivit mer fast etablerat och under
tiden som standardiserade vårdförlopp införts. Dessa år speglar dock väl den
tidigare utvecklingen och de bedömningar som gjorts nationellt med en ökning av
behovet med 15-20 % per år.
Priset för en PET-CT-utredning varierar beroende på vilken tracer som används.
För den vanligaste utredningen, med 18F-fluorodeoxyglucose (FDG), är kostnaden
13 000 - 15 000 SEK, beroende på vilket CT-protokoll som används.
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En PET-CT-scanner kostar cirka 19 000 000 - 24 000 000 SEK, beroende på
leverantör och utförande. Då ingår inte cyklotron eller kostnader för lokal etc.
Enligt utredningen kan befintlig cyklotron vid Nus försörja ytterligare PET-CTutrustningar i regionen med tracers. Halveringstiden hos FDG möjliggör leverans
till andra orter än Umeå, med daglig produktion och transport.
Geografisk placering av nuvarande PET-CT-utrustningar i Sverige: Alla
universitetssjukhus i landet har PET-CT-utrustning och en PET-CT-scanner finns
även i Växjö. Region Jönköping tog ett investeringsbeslut om PET-CT i slutet av
2016.
Utredningen redovisar en lämplig turordning för utbyggnad av kapaciteten för PETCT i norra sjukvårdsregionen. Som första åtgärd föreslås att Västerbottens läns
landsting arbetar för att öka kapacitetsnyttjandet av nuvarande utrustning, att
investering i nästa PET-CT utrustning sedan sker vid NUS samt att investering i en
tredje PET-CT utrustning i norra sjukvårdsregionen därefter görs i Sundsvall.
Förbundsdirektionen beslutade att rekommendera landstingen/regionerna att
ställa sig bakom rapportens förslag avseende principerna för att öka kapaciteten i
Norra sjukvårdsregionen och i vilken turordning det sker.
Region Jämtland Härjedalen har för närvarande inga planer på investeringar i PETCT utrustning.

Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom rapportens förslag avseende
principerna för att öka kapaciteten i för PET-CT-undersökningar i norra
sjukvårdsregionen och i vilken turordning det ska ske.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till
Lisbet Gibson, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Norrlandstingens Regionförbund

