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CT hjerte virksomheten

 Stort CT senter (2500-3000 pasienter per år)

 Tett samarbeid med en stor invasiv seksjon 
(synergieffekter) 

 Dedikert stab, hvorav 4 overleger i hel-/deltid med høy 
kompetanse innen CT (og MR)

Mål:

 1. Topp effektiv drift på høyt faglig nivå; bruke CT på 
f lest mulig pasienter med lav til intermediær risiko 

 2. Bli et fremragende nasjonalt og internasjonalt senter 
innenfor CT forskning på hjertet





Viktige elementer ved ny maskin
 Forbedringer knyttet til selve CT maskinen og 

installasjonen

 Avtale om kontinuerlig utviklingsoppdatering 
(software og hardware)

 Oppgradering av visningsprogrammet, Syngo Via.   

 Pakken gir oss et veldig godt verktøy, sannsynlig det 
aller beste som er kommersielt tilgjengelig i dag, 
innenfor CT-hjerte.





Mann 55 år, anstrengelsesrelaterte brystsmerter fra desember -11 

A-EKG til 200W: 2 mm ST-depresjon – proksimal LAD-stenose

QCA: 90% stenose (diam)

99% stenose (areal)



61 år gammel mann, ACB operert. Åpent CX-graft



Forkalket bicuspid aortaklaff - dilatert aorta ascendens

Kvinne, TN 080440   290914







Oppgraderingen muliggjør: 

 Raskere opptak, bedre bildekvalitet og samtidig 
redusert stråledose. 

 Det betyr at det kan også oppnås diagnostiske bilder 
på pasienter med hjerterytmeforstyrrelser og 
kransåresykdom med mye kalk eller som er stentet.

 Reduksjonen av stråledose kan dreie seg om 30-50% i 
forhold til nå, og samtidig kan kontrastdosen 
reduseres til det halve. 



Oppgraderinger fortsatt:

 Forbedringene kommer både pasienter og forsknings-
personer direkte til gode. 

 I tillegg til å kunne håndtere enda flere akutte, 
inneliggende hjertepasienter, så åpner en slik oppgradering 
for ny forskningsaktivitet der nye grupper kan inkluderes i 
studier. 

 Bl.a. kan det med lav stråledose i større grad forsvares å 
inkludere kontroll-personer i studiene, og derved styrke 
resultatene av de funnene som gjøres. 

 Også implementering av dynamiske perfusjonsopptak med 
repeterte eksponeringer vil kunne anvendes samtidig som 
det utføres CT-angiografi av kransårene under samme CT-
undersøkelse.



Prosjekter som planlegges med oppgradert 
CT-hjerte: 

 Undersøke kombinasjonen av CT-angiografi og CT-
perfusjon opp mot invasiv agiografi med FFR (dagens 
gullstander mhp. å påvise signifikant stenoser). 

 Se på utviklingen av koronare plakk 
(veggforandringer) hos pasienter behandlet med 
statiner (profylakse) versus kontroller holdt opp mot 
intravaskulære metoder (IVUS, OCT).

 Fremstilling av ulike stenter og kransårer med mye 
kalk sammenliknet med invasive undersøkelser
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Stor takk til:

 Trond Mohn som har gjort dette mulig gjennom en meget 
generøs donasjon!!

 Adm. dir. som har sagt ja til prosjektet internt i HUS

 Driftsteknisk divisjon og leverandør Siemens som 

gjennom et godt samarbeid har fått montert ny

maskin  superraskt (ca. 3 uker)

 Radiologisk avdeling som velvilligst har latt oss låne 
maskin i MK til ø. hj. pasienter i monteringsperioden 

 Vår egen CT stab som har håndtert ombyggingstiden med 
fleksibilitet og stå på vilje


