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FORORD

V
ed udgangen af 2011 er der en 
ny optimistisk stemning på OUH, 
som er ved at samle sig til en stor 

enhed. Der er nu ved at være styr på 
økonomien, faktisk er der et pænt over-
skud i 2011. Samarbejdet på kryds og 
tværs mellem afdelingerne bliver bedre 
og bedre, ikke mindst på grund af man-
ge positive initiativer, der udspringer fra 
kræftpakker, højt specialiserede funk-
tioner, regionalt samarbejde osv. Det hil-
ser vi velkommen på Nuklearmedicinsk 
Afdeling, hvor vi altid har haft en positiv 
ånd og et godt samarbejde med vores 
samarbejdspartnere. Vi ser derfor frem 
mod et spændende og godt år 2012.

alt på, at holdånden er i orden, hvilket 
vi blandt andet kan se ud fra den årlige 
medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
og ikke mindst ud fra de tilkendegivelser 
vi får både fra patienter og rekvirenter 
samt andre samarbejdspartnere.

I årsrapporten er nævnt en række faktu-
elle oplysninger og en række højdepunk-
ter fra 2011 er særligt omtalt.

Udover vores samarbejdspartnere vil 
vi gerne takke hele personalet, som 
endnu en gang har ydet en fantastisk 
engageret og professionel indsats. Der 
har også i 2011 været en række udfor-
dringer, herunder implementering af Den 
Danske Kvalitetsmodel, indføring af vo-
res 4. PET/CT-scanner og et markant 
øget forskningssamarbejde, ikke mindst 
drevet af samarbejdet med professor 
Abass Alavi fra Pensylvania, USA. Det 
er vigtigt at huske i en travl hverdag, at 
der er mange bolde, som skal holdes i 
luften, og at vi nu er en så stor afdeling, 
at vi kun kan bevare vores fremdrift via 
et optimalt teamarbejde. Heldigvis tyder 

Venlig hilsen

Ledergruppen
Nuklearmedicinsk Afdeling
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PERSONALE

Ansættelser

Radiokemiker Ulla Jakobsen (1. januar)

Lægesekretær Dorte Werge Nielsen (1. juni)

Læge Katrine Rasmussen (1. maj)

Lægevikar Kasper Tholstrup Pedersen (1. august)

Læge Mie Holm Vilstrup (1. august)

Læge Rikke Bak Andreasen (1. september)

Læge Ziba Ahangarani (1. oktober)

Læge Henrik Havbo Christiansen (1. november)

Lægesekretær Bente Stillingsborg (1. december)

Fratrædelser

Bachelor Jacob Bille Witt Nielsen (9. marts)

Læge Kate Rewers (31. marts)

Studentermedhjælper Asbjørn Müller (25. maj)

Læge Katrine Rasmussen (31. august)

Bachelor Morten Bjørnskov Nielsen (31. august)

Læge Melody Hoyte Mcdonald (30. september)

Lægesekretær Maria Boeck-Jensen (30. september)

Læge Jorun Holm (30. september)

Lægevikar Rikke Andreasen (18. decmeber)

Lægesekretær Dorte Werge Nielsen (31. december)
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HØJDEPUNKTER

Temadag

Torsdag d. 16. juni afholdte afdelingen en ½ temadag, hvor emnet var arbejds-
miljø og mobning. Der var oplæg ved afdelingens ”AMIR”, Dorthe Roholdt og 

Jens Christian Gam, som fortalte om arbejdspladskultur og mobning. Dagen bød 
også på en øvelse, der hed korte møder, samt gruppearbejde hvor der blev udar-
bejdet 10 bud for arbejdspladsen. Hvert af disse bud vil være i fokus en måned af 
gangen.

Masteruddannelse

Ingeniør Claus Johannsen afsluttede sin Masteruddannelse i  Medicinsk Billeddiagnostik 
(MMB) ved Syddansk Universitet i august måned i år.  Projektets titel var: “Patient-

bevægelsers betydning for IQ-SPECT og konventionel myokardiescintigrafi . Litteratur-
gennemgang og fantomstudie”.

Det afsluttende speciale til Master i Medicinsk Billeddiagnostik omhandlede bevægelses-
artefakter ved optagelse af myokardiescintigrafi  med henholdsvis ”IQ-SPECT” og den 
konventionelle metode på et bevægeligt fantom. Resultaterne viste, at ”IQ-SPECT” hånd-
terer de normale størrelser af patientbevægelser lige så godt som den konventionelle myo-
kardiescintigrafi , men at IQ-SPECT havde større variationer i optagelserne ved hver be-
vægelses-størrelse i forhold til den konventionelle myokardiescintigrafi .  

1. Sig godmorgen

2. Forbedringer for patient/personale

3. Ryd op og tænk på den næste

4. Gode råd/anerkendelse

5. Åbenhed for faglige og sociale 
forskelligheder

6. Patienterne i fokus

7. Formidle din faglige viden

8. Vi skal være omstillingsparate

9. Alle har en stemme

10. Mobning, ikke hos os 
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Produktionsplanlægning

I år valgte direktionen på OUH at sætte fokus på produktionsplanlægning som 
et overbliksgivende værktøj i en økonomisk udfordrende situation. Arbejdet 

herved har bl.a. været rent praktisk at registrere antal undersøgelsesrum, an-
tal undersøgelser pr. rum samt personaleforbrug pr. dag. Produktionsdataene 
skal fremadrettet være med til at give en mere optimeret produktionsplanlæg-
ning, hvor både de nødvendige produktionsfaktorer og omkostninger identi-
fi ceres og kvantifi ceres, og hvor den afl edte produktion kan holdes op mod 
baseline. Produktionsplanlægningen er fra i år blevet implementeret i organi-
sationen, og den bliver fremover et vigtigt redskab samt en styrende faktor i 
planlægningen af vores budget. 

Her i afdelingen har vi bl.a. arbejdet med, hvordan vi bedst sikrer den planlagte 
produktion, herunder hvordan vi sikrer, at patienterne møder op til undersøgel-
serne. Vi har taget kontakt til fl ere af de henvisende afdelinger for at optimere 
samarbejdet og sikre optimal videreformidling af informationer. Ved enkelte 
undersøgelsestyper bliver patienterne nu bedt om at bekræfte, at de kommer 
til undersøgelsen, mens vi i indkaldelsesbreve til andre undersøgelser har  
synliggjort vigtig information om forholdsregler for dermed at forsøge at sikre, 
at undersøgelserne også kan udføres, når patienterne møder op. Arbejdet har 
allerede vist en positiv effekt, og vi ønsker derfor at fortsætte den gode proces. 

International pris

Mette Jensen Stochkendahl, kiroprak-
tor, ph.d., vandt i april måned Scott 

Haldemann-prisen for sit studie med tit-
len Chiropractic Treatment versus Self-
Management in Patients with Muscu-
loskeletal Chest Pain: A Randomized Con-
trolled Trial. 

Studiet deltog i konkurrencen om bed-
ste forskning ved verdenskonference for 
kiropraktorer i Rio de Janeiro i Brasilien 
(World Federation of Chiropractic’s 11th 
Biennial Congress 6.-9. april 2011). For-
uden æren medfulgte en check på 10.000 
dollars til forsættelse af forskningen.

Radiokemi

Dansk radiokemimøde

Den 4. udgave af Radiokemimødet, blev afholdt i Odense den 24.-25. marts 
på ”Ledernes KonferenceCenter”. Mødet samlede 75 radiokemikere, fysi-

kere og bioanalytikere fra PET-produktioner i Danmark og Sydsverige. I løbet 
af de to dage var det muligt at udveksle erfaringer og problemstillinger inden 
for rutine, produktion og forskning. 

Udleveringstilladelse af ammoniak

Ammoniak kan anvendes til PET-imaging hos patienter med iskæmisk hjer-
tesygdom. I radiokemien fremstilles NH3 ved at beskyde almindeligt vand 

med protoner. De dannede nitrater reduceres med en zink/kobber/aluminium 
legering til ammoniak, der destillerer over i sterilt vand til injektion. Halverings-
tiden for ammoniak er 10 minutter, så der skal arbejdes hurtigt…

Installation af Eckert & Ziegler Syntesesystem

I foråret blev et nyt modulsystem til syntese med PET isotopen Gallium-68 
installeret. Syntesemodulet er koblet sammen med en 68Ge/68Ga genera-

tor med en levetid på ca. 18 måneder. Systemet skal anvendes til gallium-
mærkning af peptider. 

Installation af FASTlab 2

Tæt på årsskiftet blev der installeret en ny synteseboks til bl.a. fremstilling 
af 2-fl uoro-2-deoxy-D-glucose (FDG). FASTlab-boksen er den anden af sin 

slags i produktionslaboratoriet, og den skal hovedsageligt anvendes til FDG 
produktion, men fl ere andre tracere er udviklet til boksen.   

Indvielse af isotoplaboratoriet

Et nyt isotoplaboratorium med 4 stinkskabe blev etableret i det gamle blod-
lab. I Isotoplaboratoriet er der plads til at arbejde med udviklingsprojekter 

- både ”hot” og ”ikke-hot” kemi.
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PET-centres 5 års fødselsdag

PET-centret kunne den 28. februar fejre 5 års fødselsdag. Dagen blev markeret med et morgenbord samt billeder og indlæg fra 
Henrik Petersen og Poul Flemming Høilund-Carlsen.

Afdelingen har i jubilæets anledning indkøbt en radioaktivitetsdetektor til radiokemien samt givet penge til indretning af det nye kon-
ferencerum og beskriverum.

4. PET/CT-scanner

Afdelingen fi k i år sin 4. PET/CT-scanner. Den er af mærket GE Discovery PET/CT 690 VCT. Antallet af kliniske PET/CT-scanniger 
er stærkt stigende og ventetiden desværre ligeså. Vi er derfor særdeles glade for, at scannerkapaciteten er blevet øget. Det vil 

endvidere give mulighed for at udvikle og forske yderligere.

Afdelingslæge

Søren Hess blev afdelingslæge i 
afdelingen den 1. december.

Specialeansvarlig 
overlæge

Henrik Petersen blev den 1. 
august Specialeansvarlig over-

læge i PET- & Cyklotronenheden.

Afdelingslæge  og 
studievejleder på MMB

Malene Hildebrandt blev i år  studie-
vejleder på Masteruddannelsen 

i Medicinsk Billeddiagnostik (MMB) 
ved Syddansk Universitet. Hun blev 
afdelingslæge 1. oktober.
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Ny lærebog

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin fi k udgivet  
en efterfølger til den gamle lærebog “Klinisk Nuklearmedicin” fra 

1984. I den nye lærebog, som er redigeret af bl.a. overlæge Birger 
Hesse, Rigshospitalet, er der bidrag fra Odense i  afsnittene: Nuklear-
medicin - en introduktion (Søren Hess), Det kardiovaskulære system 
(Allan Johansen), Respirations-organerne (Søren Hess), Radioak-
tive lægemidler (Annegrete Veje) og Statistik i nuklearmedicin (Oke 
Gerke).

DHL-stafet

Igen i år deldog afdelingens personale i DHL-
stafetten, som vanen tro blev afholdt på Engen 

ved Frugens Bøge.

Afdelingen stillede op med fl ere hold til både 5 x 5 
km stafetløb og walk. Det var en fantastisk dag og 
et personale i topform.

Diplomuddannelse i Ledelse

Afdelingsbioanalytiker Tina Godskesen færdig-
gjorde den 28. juni sin Diplomuddannselse  i 

Ledelse.

Akkreditering

I2011var det blevet OUHs tur til at implementere Den Danske Kvali-
tetsmodel. På Nuklearmedicinsk Afdeling benyttede vi lejligheden til 

at overføre vores dokumenter i dokumentstyringssystemet Infonet, og 
hele afdelingens personale har været involveret i processen. I forbin-
delse med både prøve-akkreditering og selve akkrediteringsbesøget 
fi k afdelingen mange positive tilbagemeldinger.

OUH blev akkrediteret med bemærkninger og ved genbesøg akkredi-
teret uden bemærkninger.

40 års jubilæum og 
Dronningens Fortjenstmedalje

Bioanalytiker Linda Andersen fejrede den 23. august sit 40 års ju-
bilæum. Linda fi k tildelt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 

hendes mangeårige ansættelse og arbejdsindsats.

Lektor

Statistiker Oke Gerke blev ansat som lektor ved Center for Sund-
heds-økonomisk Forskning (COHERE) på Syddansk Universitet 

den 1. oktober.

Hans videnskabelige aktivitet omfatter tidlig tilbagetrækning fra ar-
bejdsmarkedet, medicinsk teknologivurdering samt design af prog-
nose- og diagnosestudier. Som lektor varetager han undervisningsop-
gaver under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt vejlednings-
opgaver på kandidat- og ph.d.-niveau.
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H.M. Dronning Ingrids Festforelæsning

Hendes majestæt Dronning Ingrid, som indviede Aabenraa Syge-
hus d. 7. april 1992, har givet tilladelse til, at der i anledning 

af årsdagen afholdes en festforelæsning, der benævnes Hendes 
Majestæt Dronning Ingrids Festforelæsning. 

Målet med en årlige festforelæsning er løbende at sætte fokus på 
Sygehus Sønderjylland’s aktiviteter, samt styrke sammenholdet mel-
lem de aktører, der er involveret i og omkring sygehuset.

Festkomiteen ved Sygehus Sønderjylland vælger årligt en festfore-
læser. Årets festforelæser var professor, overlæge dr.med. Poul 
Flemming Høilund-Carlsen. Titlen på festforelæsningen var “Ra-
dioaktive sporstoffer i medicinens tjeneste: Et lille mirakel mod det 
store gennembrud”.

Til Festforelæsningen inviteres blandt andet Regionsrådet, ledelses-
repræsentanter fra Region Syddanmark, Direktionerne fra Region 
Syddanmarks øvrige sygehuse, praktiserende læger med tilknytning 
til Sygehus Sønderjylland, politiske repræsentanter fra de 4 kom-
muner i Sygehus Sønderjyllands optageområde, en række eksterne 
samarbejdspartnere samt afdelingsledelser fra Sygehus Sønderjyl-
land.
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Afdelingen har i 2011 fået en nær ven, markant støtte og meget dynamisk partner på det forsk-
ningsmæssige område: Professor Abass Alavi, MD, MD (Hon), PhD (Hon), DSc (Hon). Alavi 

er Professor of Radiology and Director of Research Education at the Hospital of the University of 
Pennsylvania. Han og prof. Poul Høilund-Carlsen mødte hinanden ved et videnskabeligt møde 
i Chandigarh, India, i november 2010 og knyttede et venskab, som siden skulle vise sig yderst 
holdbart og produktivt. 

Samarbejdet har hidtil resulteret i tre såkaldte Abass Alavi Meetings (afholdt i PET-centret 11. ja-
nuar, 11.-12. april, 22.-24. august), dvs. tværfaglige, interdisciplinære forskningsmøder på engelsk 
med deltagelse af repræsentanter fra op til 20 afdelinger på OUH, adskillige afdelinger/institutter 
ved SDU og hospitalsafdelinger i Danmark og Sverige. Disse møder følges op med månedlige 
”MoMeetings”, som sikrer fremdrift i de enkelte forskningsprojekter. 

Indtil videre har samarbejdet resulteret i 3 accepterede internationale publikationer, 5 godkendte 
forskningsprotokoller (om bryst-, lymfom- og lungekræft samt metastaserende ukendt primær-
tumor og dyb venetrombose/lungeemboli) og yderligere et antal på vej (inden for bryst-, colon-, 
hoved-hals-, prostata-, blære- og ovariekræft samt vedrørende molekylær kardiovaskulær forkalk-
ning, hjernesygdomme, infl ammation og ryglidelser). 

Samarbejdet har dannet baggrund for tildeling af midler fra OUHs forskningsfond til ansættelse af 
Abass Alavi fra 2012 som Visiting Guest Professor of Molecular Imaging.

Dr. Alavi er specialist i intern medicin, hæmatologi og diagnostik radiologi/nuklearmedicin 
og har tilbragt 40 år af sin karriere ved at bidrage til udviklingen af nye billeddiagnostiske 

teknikker (især SPECT, PET og PET/CT), der har haft væsentlig indfl ydelse på, hvad der nu 
betegnes som molekylær billeddiagnostik. 

Blandt de resultater, han har opnået alene eller sammen med andre, står indførelse af 18F-
fl uorodeoxyglukose (FDG) PET som noget af det mest markante, fordi det om noget har revo-
lutioneret molekylær billeddiagnostik. Virkningen af at anvende FDG-PET sammen med CT har 
mere end nogen anden teknik i den nyere historie ændret forståelse og håndtering af mange 
alvorlige lidelser inden for kræft-, hjerne-, hjerte- og infl ammatoriske sygdomme. 

Han har modtaget talrige priser for sit enestående bidrag til nuklearmedicinen og den mole-
kylære billeddiagnostik, heraf fagområdets ”Nobelpris”, Society of Nuclear Medicine’s 2004 
Georg Charles de Hevesy Nuclear Medicine Pioneer Award. 

I øjeblikket er han aktivt involveret i at udføre forskning på fuld tid i Pennsylvania og i samarbej-
de med hans omfattende netværk af forskere over det meste af verden. Alavi er den mest 
citerede forfatter ved University of Pennsylvania og forfatter/medforfatter på ca. 900 publika-
tioner, heraf 43 alene i 2011.

FORSKNING
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I AIR-projektet vil vi udvikle og undersøge potentialet af 
nye Auger-elektron-udsendende isotoper, i første omgang 
bedømt ved in vitro forsøg på humane cancerceller dyrket 
i laboratoriet og senere in-vivo i egnede forsøgsdyr. Iso-
toperne vil blive bundet til biomolekyler, der målsøgende 
vil akkumulere i cancercellernes cellekerner, hvorefter cel-
lerne dræbes. Projektet vil potentielt resultere i nye radio-
aktive lægemidler, optimerede til en skånsom og effektiv
behandling af fl ere ondartede cancerformer.

DLG-PET-projektet: Sekventiel bestemmelse af det tidlige 
metaboliske respons evalueret med 18F-FDG position 
emission tomografi  ved første-linje behandling af diffust 
storcellet B-celle lymfom.

I MOCCA-projektet ønsker man at belyse nytten af 64-slice 
CT (MSCT) og PET med 15O-vand (OPET) sammenlig-
net med konventionel invasiv koronararteriografi  (KAG) til 
påvisning af koronarsygdom og/eller iskæmisk hjertesyg-
dom. 

MUP-projektet: Belyse værdien af PET/CT anvendt så 
tidligt som muligt i udredningen af patienter med formodet 
metastaserende ukendt primærtumor - MUP.

Kno-PET-projektet: Formålet med dette prospektive studie 
er at sammenligne den diagnostiske værdi af 99mTc-MDP 
knoglescintigrafi  (BS), 18F-Fluorocholine (FCH) PET/CT 
og 18F-fl uoride (FLU) PET/CT baseret på magnetisk reso-
nans (MRI) og knogle biopsi som gold standard til detektion 
af knoglemetastaser fra prostata cancer.

I MIBIPA-projektet vurderer man sensitivitet og specifi citet 
af parathyroideascintigrafi  sammenlignet med ultralyd set 
i forhold til målte resecerede kirtelvolumen og om muligt 
præoperative paraklinik og medicinering.

MYODAN-projektet: Man undersøger om hyppigheden af 
hjerteinvolvering er underestimeret hos patienter med der-
mato- eller polymyosit.

NIMOS-projektet: I et fælles samarbejde mellem Malmö/
Göteborg/Odense ønsker man kvaliteten af myokardie-
scintigrafi -optagelserne vurderet med det formål at ens-
rette vurderingen og fi nde mere objektive kriterier for, 
hvornår en undersøgelse skal køres om, og det skal den jo 
kun, hvis det giver noget ekstra.

MOCCA

AIR

DLG-PET

Kno-PET

MIBIPA

MUP

MYODAN

NIMOS

Forskningområdet i Nuklearmedicinsk Afdeling et blevet 
udvidet gennem årene. Nedenfor er vist et udpluk af afde-
lingens igangværende forskningsprojekter.
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Sandorm i PET/CT-scanner

I løbet af 2011 har mange sandorme været igennem PET/CT-scannerne 
på Nuklearmedicinsk Afdeling i Odense i forsøget på at undersøge 

ormenes pumpeaktivitet. 

Matthieu Delefosse, ph.d.-studerende marinebiolog fra Syddansk Univer-
sitet tog kontakt til afdelingen med henblik på at måle ormens pumpeaktivi-
tet, idet dette ikke har været muligt at måle tilstrækkelig præcist tidligere, 
og idet en nøjagtig bestemmelse heraf er vigtig for bedre at kunne forstå 
ormenes evne til at modvirke iltsvind i stillestående vand. 

Matthieu havde tidligere forsøgt sig med andre metoder, men disse var 
desværre ikke særligt præcise og gav ikke mulighed at bestemme dyna-
mikken i sandormens pumpen. Ormen tager sig nemlig en pumpepause 
i ny og næ – hvilket naturligvis var frustrerende, når pausen var længere-
varende, og ormen lå og slappede af i scanneren.  

Radionuklider var løsningen på problemet. Sammen med overlæge An-
ders Thomassen og fysiker Poul-Erik Braad udførte Matthieus under-
søgelser med ganske små mængder (18)F-fl ourid, som blev hældt i en 
spand med saltvand, havbund og de små orme, som havde gravet sig ned 
i ”ormehuller” i ”havbunden”. I scanneren kunne det radioaktive sporstof 
følges under pumpningen.

Svaret på Matthieus spørgsmål blev, at hver orm pumper ca. 0,7 liter vand 
i døgnet, hvilket svarer til, at alle orme i Odense Fjord pumper 300.000 
kubikmeter vand i døgnet. 

Brun farve: Sand. 

Blå farve: Vand. 

Grøn farve: ”Ormehul”. 

Rød farve: Radioaktivt (18)F-fl ourid, som ormen har 
pumpet ned. 

Ormen ses ikke, men ligger i bunden af billedet for 
enden af det grønne ”ormehul”.

PET/CT-scanning af sandorm. 
Sandormen ligger i spanden med sand og vand.
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Dyre-PET/CT-scanner

Nuklearmedicinsk afdeling har i år modtaget bevilling fra DaMBIC (Danish Mole-
cular Biomedical Imaging Center) og Odense Universitetshospital til anskaffelse 

af en PET-SPECT-CT-scanner til prækliniske in vivo undersøgelser på små dyr, 
typisk mus og rotter. Scanneren er installeret i lokaler med relation til Biomedicinsk 
Laboratorium, Syddansk Universitet. 

Scanneren giver helt nye muligheder for den prækliniske patobiologiske forskning 
ved SDU og OUH, og er på den måde et bindeled imellem præklinisk forskning på 
SDU og den overvejende kliniske forskning på OUH. De undesøgelser som kan 
udføres på denne type scanner faciliterer overgangen fra præklinisk til klinisk forsk-
ning, og den er således et vigtigt redskab inden for det forskningsområde, som 
betegnes translationel medicin.

In vivo imaging-teknologierne har revolutioneret den biologiske forskning, så det 
nu er muligt at visualisere dynamiske biologiske processer i levende dyr. In vivo 
imaging undersøgelser af små dyr med PET, SPECT og CT kan give indsigt i syg-
dommes biologi og kan anvendes til evaluering af nye terapeutiske muligheder ved 
hjælp af sygdomsmodeller etableret i mus og rotter. Det kan bidrage til at udvide 
vores forståelse af sygdommes patogenese, og desuden gør denne teknologi det 
muligt at foretage longitudinelle studier af sygdomsudvikling og af mulighederne for 
forebyggelse og behandling. 

Den terapeutiske effekt af mulige nye lægemidler kan monitoreres vha. biomarkører, 
der anvendes som tracere. Ændringer i signalet for sådanne biomarkører kan med 
scanneren transformeres til billeder, som viser en evt. behandlingseffekt og dens 
anatomiske lokalisation. 

Scanneren kan også bruges til præklinisk evaluering af egenskaberne for potentielle 
lægemiddelkandidater og til selektion af molekylstrukturer, som er egnede til videre 
udvikling. Og endelig har scanneren en vigtig plads i den prækliniske udvikling af 
nye radioaktive tracere til PET og SPECT-undersøgelser og i udviklingen af nye 
radioterapeutiske lægemidler.

Søren Schifter, overlæge
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Hjerte og centrale kredsløb

Kardiografi , LVEF, ligevægt, Tc-99m-eryth. 23

Kardiografi , LVEF, ligevægt, Tc-99m-HSA 530

PET-myokardiemetabolisme, F-18-FDG 2

Myokardieperf.scint., MIBI, ga., farm. stress, aden. 203

Myokardieperf.scint., ga., MIBI, fysiol.stress 26

Myokardieperf.scint., ga., MIBI, farm.stress, dobut. 25

Myokardieperf.scint., ga., MIBI, NTG 1

Myokardieperf.scint., ga., MIBI 163

Myokardie.scint., ga., Tetrof., farm. stress, adenocin 558

Myokardieperf. scint., ga, Tetrof., fysiol. stress 43

Myokardie.scint., ga., Tetrof., pharm. stress, dob. 40

Myokardieperf.scint., ga., Tetrof., NTG 3

Myokardieperf.scint., ga., Tetrof. 390

Myositis scint., pyrophosfat 72

I alt 2079

In vitro

Beskrivelse af fremmed undersøgelse 15

Afsendelse/modtagelse af digitale billeder 11

Tværfaglig konference 272

Blodglukosebestemmelse 839

Elektrokardiografi  (ekg) 11

HCG-graviditetsundersøgelse 14

B-Hemoglobinbestemmelse 417

Undersøgelse u. specifi kation 15

Revurdering af egen undersøgelse 16

Ophæng. egen undersøgelse. 1

Ophæng. fremmede billeder 1

I alt 1612

Endokrine organer

Thyreoideascintigrafi , Tc-99m-pertechnetat 1389

Thyreoideascintigrafi , I-123-jodid 1

Helkropsscintigrafi , diagnostisk, I-131-jodid 27

Helkropsscintigrafi  efter I-131-terapi 78

Jodoptagelse i gl. thyr., I-131-jodid 2

Parathyreoideascintigrafi , Tc-99m-MIBI 215

Binyrebarkscintigrafi , I-131, norcholesterol 3

I alt 1715

Gastrointestinalsystemet

Spytkirtelscintigrafi , Tc-99m-pertechnetat 8

Meckels divertikel, scint., Tc-99m-pertechnetat 3

Ventrikeltømningstid, fast føde, Tc-99m-omelet 8

Ventrikeltømnningstid, væske, In-111-DTPA 6

Galdevejsscintigrafi , Tc-99m-Mebrofenin 12

Blødningssc., (abdomen), Tc-99m-erytrocytter 2

Tarmtransittid, In-111-DTPA 2

I alt 41

Blod og bloddannende organer

Sentinel node, peroperativ med gammaprobe 401

Måling af plasmavolumen, I-125-Albumin 19

Knoglemarvsscintigrafi 3

Måling af erytrocytvolumen, Cr-51-erytrocytter 19

Lymfescint., tumor drænage, Tc-99m-Rh-kolloid 1

Lymfescint., tumor drænage, Tc-99m-nanokolloid 400

Lymfescintigrafi , ekstremiteter, Tc-99m-nanokolloid 12

Tårevejsscintigrafi , Tc-99m-pertechnetat 1

I alt 856

Centralnervesystemet, FDOPA

Reg. cerebrale metab., stat., F-18-FDG 9

Cerebrale neuroreceptorer, I-123-FP-CIT 21

I alt 30
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Terapi

Behandling I-131, struma diffusa toxica 41

Behandling I-131, struma nodosa toxica 104

Behandling I-131, adenoma toxica 25

Behandling I-131, struma diffusa atoxica 5

Behandling I-131, struma nodosa atoxica 54

Behandling I-131, struma atoxica, u. spec. 12

Behandling I-131, struma toxica 6

Behandling I-131, carcinoma folliculare gl. thyr. 24

Behandling I-131, carcinoma papilliferum gl. thyr. 44

Behandling I-131, malign thyr.sygdom, ukendt type 10

Behandling Y-90-Zevalin, malignt lymfom 7

I alt 332

Perifere kredsløb

Distalt systolisk blodtryk, OE, kuldeprovokation 26

Distalt systolisk blodtryk OE, fi ngre 79

Hudperfusionstrykmåling m. fotocelleteknik 11

Distalt systolisk blodtryk, UE, gangbelastning 8

Distalt systolisk blodtryk, UE, ankel-tå 1790

I alt 1914

Åndedrætsorganer

Lungefunktionsus., diffusionskapacitet (CO) 417

Lungeperfusionsscintigrafi , Reg., Tc-99m-MAA 45

Lungeperfusionsscintigrafi , Tc-99m-MAA 116

Lungeventilationsscintigrafi , reg.,Tc-99m-technegas 1

Lungeventilationsscintigrafi , Tc-99m-technegas 116

Lungefunktionsus., Helkropspletysmografi  m. rev. 1

Lungefunktionsus., Helkropspletysmografi 413

Lungefunktionsus., spirometri m. reversivilitetstest 25

Lungefunktionsundersøgelse, spirometri 164

Lungeperfusionsscint., spect., Tc-99m-MAA 516

Lungeventilationsscint., spect.,Tc-99m-Technegas 506

I alt 2320

PET, infektion m.m.

Infektionsscintigrafi , Tc-99m-leukocytter 23

Infektionsscintigrafi , In-111-leukocytter 5

PET-infektionsskanning, F-18-FDG 250

PET-scanning, F-18-DOPA 37

Tumorscintigrafi , In-111-Octreotide 76

Tumorscintigrafi , I-123-MIBG 26

PET-tumorskanning, F-18-FDG 4579

PET-scanning, F-18-Fluorid 14

PET-tumorskanning, F-18-Cholin 97

PET-tumorscanning, F-18-FAZA 10

I alt 5117

Urogenitalsystemer

Renografi , Tc-99m-MAG3, ACE-inhibitor 5

Renografi , Tc-99m-MAG3, diurese 1112

Renografi , graft, Tc-99m-MAG3 128

Renografi , Tc-99m-MAG3 938

Renografi , Tc-99m-DTPA, ACE-inhibitor 1

Renografi , Tc-99m-DTPA, diurese 1

Renografi , Tc-99m-DTPA 71

Glomerulær fi ltration, CR-51-EDTA, fl ere blodpr. 35

Glomerulær fi ltration, Cr-51-EDTA, enkelt blodpr. 1036

Miktionscystoscintigrafi , Tc-99m-MAG3 17

I alt 3344

Ultralyd, CT, duplex

CT af thorax 2515

CT af hjertet 172

CT af hjertet med angio 526

CT af abdomen 2512

UL af halsarterier 132

Kvantitativ UL/Doppler arterier (UE) 100

Kvantitativ UL/Doppler vener (UE) 78

I alt 6035

Knogler og led

Knoglescintigrafi , regional, statisk 73

Knoglescintigrafi , helkrops, statisk 1246

Knoglescintigrafi , SPECT 76

I alt 1395

2009 2010 2011

Undersøgelser i alt 23.137 24.918 26.790
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Fondsmidler

Poul Flemming Høilund-Carlsen/NMA har modtaget kr. 100.000 til projekt: Regional renal gennemblødning ved essentiel hyperten-
sion fra Odense Universitetshospitals forskningspulje.

Poul Flemming Høilund-Carlsen/NMA har modtaget kr. 166.667 til projekt Targeted Radioisotope Therapy of Neoplasms (TRITON) 
fra Odense Universitetshospitals forskningspulje.

Malene Hildebrandt/NMA har modtaget kr. 500.000 fra Region Syddanmark til CARAT-studiet.

Poul Flemming Høilund-Carlsen har modtaget kr. 150.000 fra Savværksejer Jeppe Juhl og Hustru Ovita Juhls Mindelegat til projekt 
CAMONA.

Formidling

Telekommunikation på OUH: Nær dialog med kolleger langt væk.Videokonference erstatter tidsrøvende transport til møder på for-
skellige adresser. FOKUS (februar).

A. Thomassen. En vigtig fætter: Hvor meget vand pumper sandormene i Odense Fjord tilsammen gennem deres små kroppe? Ny 
Viden nr. 10, S18.

A. Thomassen, P.-E. Braad. Der Wurm muss drin sein. Neues Deutschland, Sozialistische tageszeitung, Umwelt S10 (19. december).

Besøg i afdelingen

Læge Majken Wiborg fra Urinvejskirurgisk Afdeling L, Odense Universitetshospital (3. januar).

Læge Karin Andersen fra Urinvejskirurgisk Afdeling L, Odense Universitetshospital (6. januar).

Professor Abass Alavi, Hospital of the University of Pennsylvania (januar, april og august).

Gæster fra Trondheim (13. januar).

Læge Morten Damgaard, Hvidovre Hospital (17.-21. januar).

Nyreklubben (3. marts).

Radioterapeut, Paolo Borghetti fra Brescia, Italien (22. juni).

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Klinik, Esbjerg (30. juni).

Folkeskolepraktikant (24.-26. oktober).

Tysk medicinstuderende, Anja Karlstaedt (1.-2. november).
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