Referat af nationalt PET/CT gruppe møde 27.11.15 på PET centeret på
OUH.
Deltagere: Ulrik Tallerup Huus, Helle Hendel, Henrik Petersen, Anne Kiil,
Annika Loft, Victor Vishwanath Iyer, Karin Hjorthaug, Anne Lerberg Nielsen,
Jon Asmussen, Ate Haraldsen, Johan Löfgren, Tenna Elgaard, Kirsten
Bouchelouche, Lars Gormsen, Jørn Theil, Carsten Sloth, Ramune Aleksyniene,
Paw Holdgaard
Dagsorden:
1. Indlæg vedr artikel udgående fra RH vedr second opinion på FDG PET/CT
– v Johan Löfgren, med efterfølgende diskussion.
2. Indlæg vedr FDG PET/CT og infektion og inflammation – v hhv Ramune
Aleksyniene og Lars Gormsen med efterfølgende diskussion af
indikationer.
3. Indikation/ visitationsregler (fra Odense) for FDG PET/CT ved HH cancer
og lungecancer inkl mesotheliom – v Henrik og Anne
4. Status på brugen af beskrivevejledning vedtaget på sidste møde
5. Eventuelt
6. Dato og emne for næste møde
Vedr. punkt 1.
RH har lavet en opgørelse over 90 PET/CT skanninger som der er foretaget
second reading på og fundet ”major discordance” i forhold til den originale
beskrivelse i 19%. Præsentationen er vedhæftet.
Efterfølgende diskussion: hvordan højner vi generelt og i hele landet kvaliteten
af PET/CT beskrivelser?
Beslutning:
 Når RH eller andre foretager second opinion sendes ny beskrivelse til
afdelingen som forestod skanningen mhp feed back.
 Work shops: alle fremtidige møder i national PET/CTgruppe vil blive
afsluttet med en times ”tolknings og beskrive” work shop indenfor
forskellige sygdomsgrupper. Vi tilstræber at gennemgå 10 cases. Disse
rundsendes på forhånd på stik til hver afdeling med PET/CT. Hver
afdeling skal tolke og beskrive undersøgelsen som de ellers ville have
gjort som forberedelse. De som har mest erfaring indenfor
sygdomsgrupperne vil stå for disse work shops. Første gang vil emnet
være gynækologisk cancer og Annika og Anne vil være ”værter”.
Værterne vil eventuelt også sende nøgle artikler rundt.
Vedr. punkt 2.
Lars og Ramune havde to indlæg om hhv inflammation og infektion. Lars
nåede ikke hele sit foredrag og der var mange spørgsmål. Ramunes indlæg er
vedhæftet.

Beslutning: Vi fortsætter med emnet på næste møde.
Vedr punkt 3 og 4. Vi nåede ikke disse punkter.
Vedr punkt 5. Samtlige afdelinger følger EANMs guidelines for forberedelse af
patienter til FDG PET/CT (version 2.0 udgivet i 2015). Er vedhæftet.
Dato og emner for næste møde
Næste møde afholdes i Odense fredag d 08-04-2015 kl 10.30-14.00 –
efterfølgende work shop kl 14.00- 15.00
Emnet bliver: fortsættelse med infektion/inflammation særlig mhp ”feber af
ukendt årsag” (v Lars) samt occult cancer (v Karin) inkl indikationer og
visitations regler.
Vi har som mål for næste møde at udfærdige fælles retningslinjer for
indikationer for PET/CT ved infektion og inflammation.
Karin Hjorthaug
08-12-2015

